
KŘEST NOVÉHO KLAVÍRU



VĚŽILI JSME JIŽ POPÁTÉ

V sobotu 14. èervna byla zahájena letní sezona ve vì�i tradièním ji� pátým
Vì�ením, které se neslo v duchu 100. výroèí povýšení Týništì nad Orlicí na mìsto.
Poøádající Spolek pøátel mìsta dal do podtitulu název "Piknik století" jako doku-
mentaci �ivota ve mìstì za posledních sto let. V tomto duchu je pojata i expozice
ve vì�ní galerii, kde je mo�no mimo jiné i zhlédnout originál císaøského dekretu o
statutu mìsta.
U vì�e se pøedstavila nová místní divadelní spoleènost UFO s nastudováním le-
gendy o vì�ním skøítkovi Mírovi a jeho kamarádech. Vystoupení se pro svoji origi-
nalitu setkalo s velkými ovacemi.
Atmosféra byla letos pojata v trempském a skautském stylu, s kytarami u ohnì i s
mo�ností opeèení buøtù. Na akci nechybìly tradièní stánky místních spolkù a
�ivnostníkù. Uplynulé století dokreslovala také historická auta místních sbìratelù.
Atrakcí pro dìti byly rùzné soutì�e i mo�nost prohlídky hasièského vozidla ze
spøátelené obce Albrechtice.
Souèástí Vì�ení bylo slavnostní odhalení panelu nové mìstské nauèné stezky s
názvem "Mìsto v lesích", kterou zrealizoval Spolek pøátel mìsta s finanèní pod-
porou Královéhradeckého kraje. 
Kvalitnì pøipravenou akci nepokazil ani obèasný déš� a návštìvníci si ji dostateènì
u�ili. Za Spolek pøátel mìsta Týništì nad Orlicí si dovoluji podìkovat všem, kteøí se
na pøípravì podíleli, a doufám, �e se na stejném místì pøi stejné akci sejdeme i za
rok.
Vy, kteøí jste na Vì�ení nebyli, pøijïte si zajímavé exponáty v galerii prohlédnout
bìhem léta.

text a foto: Štìpán Tomašík, jednatel Spolku pøátel mìsta
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ è. 81
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané

dne 26.05.2014

A) Schvaluje
n 1. Podepsání smlouvy s vítězem výběrového
řízení na zhotovitele stavby, s firmou MSV Výtahy
a.s. Svinarská 95, Hradec Králové za cenu 946
220 Kč včetně DPH a ukládá starostovi města
podepsat smlouvu o dílo.
n 2. Participaci na nákladech údržby domu
č.p.990 a č.p.991 bezplatným zapůjčením
vysokozdvižné plošiny v rozsahu cca 12 hodin pro
Bytové družstvo "U Mlýna".
n 3. Nákup cen na Dětský den v  Rašovicích
(13.6.2014) v hodnotě  3000 Kč.
n 4. Rozpočtová opatření č. 6 - 8/2014.
n 5. Odkup vybavení bytu p. *** Městským
bytovým podnikem Týniště nad Orlicí na základě
znaleckého posudku č. 5878-39/14 o ceně
movitých věcí v bytě č. 536/10  v  domě čp. 536
- 537 v Týništi nad Orlicí. (Nabídnuta cena odkupu
80 000 Kč, tj. 50 % ceny dle znaleckého posud-
ku).
n 6. Příspěvkové organizaci Geriatrické centrum
čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce
majetku, investičního fondu, do výše 30 000 Kč
na stavbu ražené studny na zahradě.
n 7. Účast na projektu Turista v mobilu - zpraco-
vání potřebných materiálů městem, jinak účast
bezplatná.

B) Neschvaluje
n 1. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace
Městský bytový podnik za rok 2013, výsledek
hospodaření ve výši - 80.281,03 Kč a jeho pokry-
tí z rezervního fondu organizace.

C) Ukládá
n 1. Zařadit do jednání ZM žádost o prodej
pozemku par. č. 2013/5 o výměře 23 m2 v k. ú.
Týniště nad Orlicí pro *** za cenu 150 Kč/m2 a
poplatky s prodejem spojené.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 2. Příspěvkové organizaci Geriatrické centrum
odvod z fondu reprodukce majetku, investičního
fondu, ve výši 186 200 Kč na účet zřizovatele za
účelem rekonstrukce potravinového výtahu.
Termín: 30.06.2014
Odpovídá: Mgr. Marie Vacková
n 3.  Zařadit do jednání ZM nabídku LD Vysoké
Chvojno na odkup chaty ev. č. 35 v k. ú.
Štěpánovsko, p.č. 395/5 o výměře 27 m2 (stavba
na cizím pozemku). RM odkup chaty nedoporuču-
je.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 4. Zařadit do jednání ZM bezúplatný převod
pozemků Královéhradeckého kraje do majetku
města Týniště nad Orlicí a to p. č. 329/7, 326/1,
327/2 a 327/3 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 5. Zařadit do jednání ZM bezúplatný převod
stavby - části silnice II/305 z majetku
Královéhradeckého kraje do majetku Týniště nad
Orlicí.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

USNESENÍ è. 82
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané

dne 09.06.2014

A) Schvaluje
n 1. Výpůjčku prostoru čp. 646 (kanceláře MBP +
sklad) Spolku přátel města Týniště nad Orlicí., včetně
vybavení dle předávacího protokolu od 1.7.2014. V pří-
padě jakéhokoliv podnájmu je třeba předchozí souhlas
rady města.
n 2. Rada města projednala závěry případové konfer-
ence rodiny Kotlárových, včetně paní Čonkové a
schválila prodloužení nájmu pro paní Čonkovou o 3
měsíce za předpokladu splnění všech dříve předaných
připomínek k bezproblémovému soužití s dalšími
nájemníky domu.
n3. Poskytnutí odměn dárcům krve formou poukázek
k odběru zboží v lékárně v  hodnotě za 10 odběrů - 150
Kč, za 20 odběrů - 250 Kč, za 40 odběrů - 400 Kč.
n 4. Pravidla města Týniště nad Orlicí pro vedení sez-
namu uchazečů o přidělení městských bytů do nájmu
občanům s účinností od 1. 7. 2014.
n5. Změny rozpočtu Městského bytového podniku dle
přiložené žádosti  ze dne 5.5.2014.
n 6. Finanční odměnu pro ředitelku Služeb města
Týniště nad Orlicí paní Jitku Gažiovou za první pololetí
roku 2014.
n 7. Čerpání finančních prostředků Městské knihovny
Týniště nad Orlicí z fondu reprodukce majetku,
investičního fondu ve výši 52 526,00 Kč na nákup fire-
wallu.
n 8. Likvidaci nepoužitelných zásob materiálu v
příspěvkové organizaci Služby města Týniště nad Orlicí.
n 9. Převod členských práv a povinností k Bytovému
družstvu V Sítinách v souvislosti s převodem bytu č.
757/11 v čp. 757 V Sítinách, Týniště nad Orlicí pana
Pavla Rulíka na paní Barboru Sedláčkovou.
n 10. Výjimku z doby rušení nočního klidu pro pana
Dušana Ungera na akci: Předprázdninové Rockování
na sobotu 28.06.2014, Turkova 82, do 01:00 hodin.
n 11. Změnu závazného vztahu mezi zřizovatelem a
příspěvkovou organizací ZUŠ Týniště nad Orlicí:
odpisový plán se navyšuje na 37 667 Kč.
n 12. Smlouvu o umístění retranslační stanice na
objektu radnice Mírové náměstí 90, Týniště nad Orlicí
pro firmu COMA, s.r.o., Polička.
n 13. Smlouvu o umístění retranslační stanice na
bytovém objektu Na Bělidle 950, Týniště nad Orlicí pro
firmu COMA, s.r.o., Polička.
n14. Smlouvu o poskytování služeb v oblasti přenosu
dat číslo: 20141068, pro Město Týniště nad Orlicí,
objekt radnice, s firmou COMA, s.r.o., Polička.
n 15. Smlouvu o spolupráci při budování optických
tras na území města Týniště nad Orlicí s firmou COMA,
s.r.o., Polička.
n16. Prodej přiděleného služebního telefonu zn. Nokia
tel. čísla 734 128 834  panu Rudolfu Palánovi při
ukončení činnosti MBP Týniště nad Orlicí.
n 17. Přístup do evidence jízdních kol CEREK pro
Městskou policii za poplatek 1500 Kč/rok. Toto
umožní vyhledávaní ukradených kol registrovaných do
systému občany Týniště nad Orlicí.

B) Revokuje 
n 1 . Bod  A 7 z jednání Rady města ze dne
28.4.2014. ( CEREK)

C) Bere na vědomí
n 1. Protokol o provedené veřejnoprávní kontrole v
Základní umělecké škole Týniště nad Orlicí ze dne
24.04.2014.

n 2. Protokol o provedené veřejnoprávní kontrole v
Mateřské škole U Dubu Týniště nad Orlicí ze dne
23.04.2014 včetně informace o nápravě nedostatků
zjištěných při této kontrole.
n 3. Protokol o provedené veřejnoprávní kontrole ve
Službách města Týniště nad Orlicí ze dne 14.05.2014
včetně vyjádření příspěvkové organizace.
n 4. Protokol o provedené veřejnoprávní kontrole v
Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí ze dne
24.04.2014. 
n 5. Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstva města  Týniště nad Orlicí ze dne
5.5.2014.
n6. Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva
města Týniště nad Orlicí  ze dne 09.06.2014, kde
hlavním bodem bylo ukončení činnosti příspěvkové
organizace  MBP.  Starosta města informoval FV o
stávající situaci s tím, že RM věnuje tomuto bodu
nemalé úsilí a udělá vše potřebné k úspěšnému
ukončení její činnosti.

D) Zamítá
n Finanční účast na projektu ,, Živé obce.cz".

E) Ukládá
n 1. Zařadit do jednání ZM žádost o finanční
příspěvek ve výši 10 000 Kč pro Občanské sdružení "
Za rozvoj Petrovic" na akci Petrovická pouť.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 2. Po seznámení s nabídkami  na pronájem
Dělnického domu  Rada města  pověřila  starostu   a
místostarostu města dále jednat se všemi účastníky,
prověřit jejich reference, zaměřit se na jejich před-
stavy a záměry  provozování DD a vrátit se k této prob-
lematice na příští schůzce RM.
Termín: 23.6.2014
Odpovídá: Ing. Jaroslav Matička
n 3. Řediteli ZUŠ zajistit opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků při veřejnoprávní kon-
trole a informovat o nich RM.
Termín: 23.06.2014
Odpovídá: Mgr. Pavel Plašil
n 4. Ředitelce GC zajistit opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků při 
veřejnoprávní kontrole a informovat o nich RM.
Termín: 23.06.2014
Odpovídá: Marie Vacková
n 5. Zařadit do jednání ZM žádost SK o spolufinan-
cování dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště V
Olšině v Týništi nad Orlicí.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 6. Zařadit do jednání ZM žádost pana Štěpána
Tomašíka o finanční příspěvek na provoz
GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 7. Zařadit do jednání ZM projednání dodatku č. 3
smlouvy o dílo č.6-0173 uzavřené dne
26.6.2013  s firmou PRIMA, s.r.o., Hradec Králové na
rekonstrukci Kulturníhocentra v Týništi nad Orlicí.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Ing. Jaroslav Matièka Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charakter.
Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohle-
dem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění. Originál usnesení je k nahléd-
nutí v kanceláři tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Palec nahoru

V současné moderní elektro-
nické době je symbol
vztyčeného palce jasným
dáním najevo, že se nám něco
líbí, že je něco nej.  V dnešním
komentáři nebudu kritický k
nějaké lidské vlastnosti či neš-
varu, budu naopak chválit. A to
moc a moc rád. Nemohu si
však v souvislosti s tím palcem
nevzpomenout na jednu svoji
anabázi z lyžařského výcviku,
která ale nebude mít nic
společného s pokračováním
textu.

Že jsem naprostý antitalent v
jízdě na sněhu na čemkoliv, ví
o mně hromada mých známých
již od let základky. Jednou
jsem si to hasil na Jurášce od

vleku a už se mě znova nechtě-
lo nahoru na svah. Lenost holt
zvítězila. Tedy jsem vytasil
palec nahoru, udělal
zkroušený výraz simulanta a
naznačoval, že je tutově
zlomený. Tělocvikář Jehlička,
námi přezdívaný Skoták, však
zareagoval okamžitě. V můj
neprospěch pochopitelně.
Volal na mě: "Jasněže víme, že
jsi první a nejlepší. Tak hurá na
kopec a dokazovat to!" Více již
není třeba dodávat ani komen-
tovat. Každý si domyslí sám.

Já bych však zdravý palec
nahoru chtěl věnovat členům
místního spolku přátel. Musím
a chci je pochválit za jejich čin-
nost nejen vůči sdružení
samotnému, ale pro jejich
skutky veřejnosti. Vše nejen
zadarmo a ve volném čase, je
to přeci koníček, ale především
za ochotu uskutečňovat
dlouhodobé cíle. To s sebou
nese velkou míru zodpověd-
nosti nad udržitelností projek-
tů, jelikož při nedodržení
pravidel hrozí eventualita vra-
cení financí.

Minule jsem psal o Galerii
Jaroslava Dostála i o Muzeu
kočárků. Dnes se uvnitř
můžete dočíst o novém počinu
dalších členů spolku, kterým je
městská naučná stezka. Když

k tomu připočtu desítky hodin
strávených na zvelebování
interiéru věže, vytváření expoz-
ic, uspořádání zájezdů,
besedách ve věži a pravidel-
ných společenských akcích
sdružení (Věžení, Francouzský

večer), tak mohu jen smeknout
a vystřelit palec nahoru. To
skutečně není málo na nepa-
trnou partičku lidí. To chce
obrovský příděl energie,
kreativity, ale především
znalostí, umu a nadšení. To
vše již tato parta několikrát

občanům dokázala a rozhodně
její činnost bude i nadále
pokračovat.
Spolkaři nejsou každopádně
ve městě jediní, kterým palec
nahoru dávám. Mám k nim ale
samozřejmě nejblíže. Moje

úcta patří všem dalším
sdružením i skupinkám
nadšenců, kteří vyvíjejí svojí
činnost především pro děti. Ať
je to MC Ratolest, Sluníčko či
Ontario a v neposlední řadě i
sportovní oddíly, chovatelé a
další. Opravdu bych nechtěl na
někoho zapomenout, jelikož si
jejich práce nesmírné vážím.
Za všemi těmi nadšenci je
vidět obrovský kus odvedené
práce a výsledků. Přináší to
každopádně ještě jeden výz-
namný společenský prvek,
který já osobně považuji za
velmi prospěšný. Lidé se
scházejí, poznávají a komu-
nikují, což je v dnešní době
všech možných médií a stu-
dených sociálních sítí rozhod-
ně pozitivní poznatek. 

Jsem určitě rád, že mám,
vzhledem ke své pozici editora,
možnost psát v úvodu
měsíčníku, protože slova chvá-
ly, tedy vlastně palec nahoru,
určitě do popředí patří.

Libor Koldinský 
šéfredaktor
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MÌSÍC ÈERVENEC 2014

DOPOLEDNE

Út 9:30-11:30
Miminka - dle domluvy

St 9:30-12:00
HERNA     

Čt

ODPOLEDNE

16:00-18:00
HERNA + kavárnièka  

16:00-19:00
Odpolední tvoøivá dílna pro celé rodiny 
17.7.             

VEÈER

20:00-22:00
VEÈERNÍ DÍLNA
24.7.  

DALŠÍ AKCE 
V ÈERVENCI:

n 7.-11.7. (Po - Pá) PØÍMÌSTSKÝ
TÁBOR pro RODINY s DÌTMI, 
téma: Večerníček a jeho kamará-
di.
Táborový program pro rodiče s
dětmi, denně od 9 do 18 hodin.
Společné tvoření, zpívání, výlety,
soutěže, společné vaření, pečení
a opékání + přespání v MC se Šíp-
kovou Růženkou.
Ve støedu celodenní výlet vlakem
do Potštejna na POHÁDKOV! Více
informací + přihláška je v MC
Ratolest.

n17.7. (Čt) Odpolední tvoøivá dílna
pro dìti a rodièe od 16:00 do
19:00 hodin,  téma: Keramická
dílna s lektorkou nebo Recyklace
(tvoření kytiček z ruliček od toal.
papíru, zvířátka z CD, chobotnice z
pet flašek a z víček obrázky na
stěnu, …)
n 24.7. (Čt) Večerní dílna pro
rodiče, od 20:00 hod., téma:
drhání + korálky
n Středeční návštěvy KNIHOVNY
(dětské oddělení) 9-12 a 13-16
hodin.

PLÁNUJEME:
- Sobotní Letní KINO (promítání) ve
stodole!
- Výlety na kole, vlakem … do Čas-
tolovic, Doudleb, Třebechovic …

Èinnost MC Ratolest podporuje
mìsto Týništì n. O. 

Dìkujeme!

Kontakty výboru MC Ratolest: 

J. Matušková 737740019 
R. Pýchová 739203377
H. Prokopová 777862483
M. Koubová 777 608 207
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PODĚKOVÁNÍ

KULTURNÍ POZVÁNKYSPOLEČENSKÁ
KRONIKA VÝSTAVY

Neděle 27.července, 6:00 - 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbe�e
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Neděle 6.července, 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.

Neděle 20.července, 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:

94 let Vlasta Vetejšková

90 let Miloslava 
Kovaříčková
Františka 
Müllerová

85 let Miroslav Ťuka

80 let Josef Veselovský
Marta Jaroměřská

Vítáme na svìt:
Adriana Medková
Eliška Labíková

Tereza Kamenická
Liliana Opová

Rozlouèili jsme se:

Věra Rozsypalová          (67)

n Děkujeme touto cestou Sboru
pro občanské záležitosti za gratu-
laci, dárek a krásné květiny, které
nám byly předány při příležitosti
naší zlaté svatby.

man�elé Koubovi

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY  MGR. PAVLA PLAŠILA 

A KŘEST NOVÉHO KLAVÍRU….

Vojta Hájek (klarinet), Martina
Kumpoštová (klarinet, saxofon),
Jan Polívka (klarinet) a Karel
Štrégl (klarinet, saxofon) - tak to
jsou čtyři jména absolventů, kteří
pro nás připravili 2. června 2014
nezapomenutelný zážitek v
podobě dvouhodinového koncer-
tu. Každý se představil se sólovým
přednesem, ale též se ukázali
jako výborní hráči různých
komorních souborů. S pomocí
hostů vytvořili klarinetové okteto
či saxofonové kvarteto a různá
dua. Nejsou to jen čtyři žáci
Základní umělecké školy, kteří z
větší části ukončují své studium a
rozcházejí se na cestu "dospělým
životem", za ty roky prožili krásné
společné chvíle, vybudovali si přá-
telství, na které nezapomenou a
hlavně to muzikantství už jim
nikdo nesebere. Hudba a jejich
talent je budou provázet napořád.

Absolventské koncerty jsou

vnitřně pro pedagogy jedním ze
smutnějších koncertů, jelikož to
značí menší loučení s těmi, které
viděli růst od malička. Zároveň je
to pro učitele menší prezentace
své práce a píle, i když vyučující
není jediný, kdo se na výkonech
žáků podílí. Největším motorem je
chuť žáka se něco učit a přiučit za
pomoci pedagoga. Myslím, že o
kvalitách Mgr. Pavla Plašila není
nutno hovořit. Jakožto vynikající a
stále vysoce aktivní muzikant
předává žákům nejen vědomosti,
ale hlavně své zkušenosti. Snaží
se jak svým žákům, ale i žákům a
učitelům celé Základní umělecké
školy, nabídnout maximum ze
sebe. Vždyť kapely Black Buřiňos
a Mladý týnišťský big band jsou
známé po celé České republice.
Týnišťský swingový festival Jardy
Marčíka by nevznikl, kdyby Pavel
Plašil nechtěl umožnit
amatérským kapelám možnost

vystupování na veřejnosti. To, že
se festival rozrostl v největší akci
města, kdy se sem sjíždějí kapely
a zpěváci z celé republiky, je také
zásluha jeho a lidí kolem něj.
Dovolte mi závěrem této části
citát, který Pavla Plašila vystihuje.
Není to žádná propagace jeho
osoby, je to jedno velké díky
člověku, který si to zaslouží.    

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý
učitel vysvětluje. Výborný učitel
ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje".

Charles Farrar Browne

Součástí koncertu byla i jedna
velmi příjemná povinnost. V
letošním roce se podařilo
Základní umělecké škole za
finanční pomoci města Týniště
nad Orlicí zakoupit již dlouho vys-
něné nové klavírní křídlo. Kdy
jindy provést křest než při
nejvyšším vytížení nástroje. Křest
proběhl, řekla bych v kruhu rodin-
ném, nechyběl starosta města
Ing. Jaroslav Matička, ředitel ZUŠ
Mgr. Pavel Plašil a dva peda-
gogové ZUŠ - Milena Vernerová a
Mgr. Karel Koldinský, který se
postaral o veškeré klavírní
doprovody tohoto absolventského
koncertu a i jemu patří velké díky.

T. M.

Fotogalerii naleznete na třetí
straně obálky, 
foto Slávek Klecandr



DĚTSKÝ DEN V PETROVICÍCH
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VZPOMÍNKA

l Dne 4. června uplynulo již 10
let, co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dědeček pan Jiøí
Burkoò, a dne 14. června jsme
vzpomněli na den, kdy nás před 8
lety navždy opustila naše milo-
vaná maminka, babička paní Věra
Burkoňová. 
Stále vzpomínáme.

Kateøina Høebejková, dcera 

a vnouèata Lukáš a Adélka.

l Dne 17.
č e r v e n c e
tomu bude
již 15 let,
kdy opustila
své nejbližší
a přátele
paní Jiøina
Burešová

z Týniště nad Orlicí.
Scházíš nám, ale v srdcích
a v našich vzpomínkách jsi
stále s námi.
Vzpomínají 

dcera Bo�ena s man�elem,
Maruška s Honzíkem a Pé�ou,

Petr s rodinou

l Dne 3. července uplyne již pět
let o doby, kdy od nás odešla naše
milovaná manželka, maminka,
babička a prababička paní
Irena Hynková. 
Na její lásku, péèi a starostlivost s
vdìèností vzpomínají 
man�el, dcery s rodinami a bratr

s rodinou. 
Kdož jste ji znali, vzpomeňte též s
námi. Děkujeme.

l Čas neúprosně letí a je to už
neuvěřitelných osm let, kdy 14.
července 2006 opustil svoje
blízké a také jeviště týnišťského

divadla pan
Jan Novák,
v ý b o r n ý
manžel, táta,
m n o h o n á -
sobný děda
a obětavý
kamarád z
divadelního

souboru. Jeho role jak v rodině,
tak na jevišti zůstávají pro nás
nezapomenutelné. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte si s námi. 

Man�elka, 
rodina Novákova a Frankova 

a pøátelé z divadelního souboru
Jirásek Týništì n.Orl.

Dne 31. května 2014 se konal tradiční
Dětský den. Akce byla doplněna soutěžemi a
pohádkovým lesem a setkala s velkým
úspěchem díky pěknému počasí a zajímavé-
mu programu, nejen pro děti. Jako každý rok
si děti i rodiče mohli zastřílet ze vzduchovek,
prohlédnout si dravé ptactvo a sledovat
výcvik psů. 
Sportovní klub Petrovice děkuje občanům za
hojnou účast a sponzorům za věcné dary.

Jan Hašek
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dùm dìtí a mláde�e, 

Týništì nad Orlicí, 725435732,  
ddmslunicko@seznam.cz, 

http://ddmslunicko.webnode.cz/

CO SE DÌLO V ÈERVNU VE SLUNÍÈKU?

První polovina června byla celkem hektická, generální zkouška na
závěrečné představení, kde účinkuje téměř 70 dětí, byla poměrně
náročná, pak 3 představení a kompletní odvoz a třídění všech
kostýmů a rekvizit. Do toho průběžné chystání Pohádkového lesa,
do kterého se vezly i některé kostýmy z představení. Na Pohádkový
les se také chystaly úkoly, rekvizity, pomůcky a odměny. Aby toho
nebylo málo, postupně jsme vyklízeli místnosti směrem na zahradu,
protože v polovině června se měnila okna na celé zadní straně. Po
Pohádkovém lese opět kompletní úklid, roztřídění, vyprání, uklizení
do provizorních místností. Příprava podkladů a papírů na informa-
tivní schůzky k táborům a jejich realizace, poté kontrola a expedice
nevyzvednutých papírů elektronicky. Dovyklízení prostor, přikrývání
fóliemi, příprava na Věžení a minivolejbalový turnaj Závěrečná. Po
zmoklém Věžení sušení všeho mokrého a následné třídění a uklízení
po obou víkendových akcích. Uf. 
Mezitím nám postavili před Sluníčko lešení a vyměňovaly se okapy
a oplechovávala zatékající střecha a také se opravovala a natírala
fasáda. Teď začátkem července by už měla krásně žlutě svítit na
náměstí. Okna se začala v zadní části měnit 17. 6. a do konce týdne
měla být hotová. Takže bylo ve Sluníčku zavřeno a pracovaly tam 3
party dělníků. Zbývá tedy týden na kompletní úklid a přípravu celého
Sluníčka na první letošní tábor. No, nejsou už kroužky, takže takový
odpočinkový měsíc, to byl…

LOTRANDO A ZUBEJDA 

První červnovou středu se v sále kina uskutečnilo závěrečné před-
stavení divadelní skupiny Poškoláci, kteří letos nacvičili pohádku
Zdeňka Svěráka Lotrando a Zubejda. 20 dětí zvládlo pod taktovkou
Jany Bahníkové všechny role, některé dokonce až trojrole. Trochu
nás zlobila technika, nazvučení prostoru, který je určen pro úplně

jinou činnost, nebylo úplně jednoduché, ale nic to neubralo na
hereckých výkonech a bavících se divácích. Dopoledne se přišly
podívat děti z 1. stupně a MŠ Dub a podvečer patřil rodičům a veře-
jnosti. Děti všechny písničky zpívaly naživo a při některých doplňo-
vala představení TS Rosegirls svými tanečními choreografiemi.
Nakonec všechno dobře dopadlo, Lotrando vystudoval, mniši byli
tišší, zahraniční delegace Hálí, Bélí, Zélí a Mrkev se seznámila s
celou drvoštěpovou rodinou a pak Lotranda přivedla spolu s
drvoštěpem k Zubejdě. Tam pokáceli palmový háj, zatancovali si
polku a byla ruka v rukávě. A sultán Solimán (vládce náš a slunce
naše jasné) byl rád, že je jeho dcera v dobrých rukou. 
Před hlavním představením mohli diváci ještě zhlédnout dětskou
pohádkovou operku, opět od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, 12
měsíčků. Na jedné scéně vlevo sednice, kde bydlí macecha s
Holenou a Maruškou, vpravo oheň a 12 měsíčků a uprostřed kravič-
ka. Jednoduché rekvizity i scéna. Operku zahrály a zazpívaly, opět

naživo, děti z kroužku Notička a trošku jim vypomohly ve statických
rolích i děti z Poškoláků. Přesto, že pěvecké výkony nebyly úplně
dokonalé, zpracování bylo povedené a pravidelné zaťukání na dveře
a přicházení mládence bylo tak sugestivní, že si nejeden divák ještě
týden po představení zpíval: "Nebydlí tady náhodou, dívenka mého
gusta..."
Divadelní přípravka Pididivy pod vedením Veroniky Pokorné si letos
připravila pohádku o Krtečkovi, jak ke kalhotkám přišel. Děti byly
kouzelné v úžasných kostýmech zvířátek a s malou nápovědou,
která byla hned po ruce, zvládly hravě celý příběh s vervou dětem
vlastní. 
Kostýmy na všechna představení dolaďovala a šila Jana Kalousová
nebo pomohli rodiče. Rekvizity, které si režisérky s dětmi vymyslely,
vyráběly samy, ale velké dekorace ponechaly odborníkovi, všechny
je excelentně udělal Mirek Kalous. Zvlášť palmový háj byl zkraje
oříšek, než byl vyvinut systém na kácení a opakované stavění
stromů pro další představení.

POHÁDKOVÝ LES

V sobotu 7. 6. pořádal DDM Sluníčko tradiční akci pro celé rodiny
Pohádkový les. Od MŠ Dub, která nám každoročně zapůjčuje zahradu a
kůlnu na uskladnění kostýmů a rekvizit, vedla cesta lesem od jedné
pohádkové postavičky ke druhé. Na trase bylo celkem 20 pohádek a na
všech stanovištích čekal na děti úkol, za který dostaly malou odměnu.
Popletený čaroděj potřeboval poradit, kdo do které pohádky patří, sultán
Solimán (vládce náš...) vyzkoušel slovní zásobu, paní vodníková  rozdá-
vala vlastní fotografie, u pravého pařezového Otesánka děti zjišťovaly, jak
je to vlastně s chlebem, u princezny Koloběžky se tradičně svezly na
koloběžce a oblíbené stanoviště Červené karkulky a babičky bylo opět s
nabídkou koláčů a tekutin nejen pro děti, ale i pro dospělé. Novinkou byli

např. Shrek a Fiona a také zástupci
12 měsíčků - červen a srpen.
Tradiční lanové překážky postavili
DLOŠIBY (schválně jestli poznáte o
koho se jedná - má to 6 nohou, 6
rukou, 3 hlavy, všechno to zvládne a
velmi dobře to vidí...) a na posledním
stanovišti posílal sám pan král děti
do cíle, kde dostaly všechny bublifuk
a mohly se cestou domů vesele
bublat. Děkujeme všem pomoc-
níkům za herecké výkony, přípravu,
vymýšlení úkolů a za závěrečný
úklid. Někteří to s námi táhnou už
pěkně dlouho a stačí jim jen každý
rok připomenout datum, někteří se
naopak nechali letos zaangažovat
prvně a vypadá to, že ne naposledy!

Lotrando a Zubejda

Pohádkový les

Lotrando a Zubejda



ZÁVÌREÈNÁ 
a minivolejbalový úspìch

Na stadiónu se v neděli 15.
června konal tradiční turnaj v
barevném minivolejbale s
názvem Závěrečná, který
pořádáme ve spolupráci se
Sportovním klubem, oddílem
volejbalu. Letos to byl již 5.
ročník, kdy se na konci sezóny
hrálo o drobné ceny, diplomy a
především radost ze hry. 
Mladší děti do 4. třídy hrály tzv.
oranžový minivolejbal, kdy se
smí míč chytat a poté odbít
obouruč vrchem. Dokonce se
mezi 13 družstev zamíchala dvě družstva žlutého minivolejbalu,
kterým nepřijeli soupeři, ti směli míč chytat a jen házet přes síť. Po
velkých bojích jak ve skupinách, tak ve finále, nakonec zvítězil tým
VK AŠ Kvasiny, před družstvem Týniště B a Týniště C. 
Starší děti od 4. do 6. třídy hrály tzv. modrý minivolejbal, který má již

všechny prvky klasického volejbalu, jen se hraje ve třech hráčích na
menším hřišti. Sešlo se celkem 9 družstev a místy bylo opravdu na
co koukat. Ve finálové skupině si nakonec družstva rozdělila posty
takto: 1. VK AŠ Kvasiny, 2. Réma Rychnov C, 3. Týniště n. O. A.
S celou organizací turnaje pomáhali rodiče a starší děvčata, kteří v
rolích rozhodčích strávili za pěkného počasí celý den. Rodiče byli
také sponzory a přinesli hromadu drobných odměn pro všechny
účastníky turnaje. Hlavním sponzorem byl náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Karel Janeček, který přispěl na
medaile a ceny pro nejlepší týmy. 
O víkendu 31. 5. - 1. 6. se konalo současně v Ostravě a v Plzni
celostátní semifinále v barevném minivolejbale dětí. V oranžovém si
postup vybojovala naše dvě družstva a vybrala si Ostravu, kde
skončilo družstvo Týniště A (Aneta Vacková, Lucie Pojezdalová) na
krásném 3. místě a Týniště B (Laura Skořepová, Eliška Růžičková)
zvítězilo celkově a odvezlo si, kromě spousty zážitků, i zlatou
medaili. Tohoto oblastního kola se děvčata zúčastnila díky aktivitě a
podpoře svých rodičů, protože je to akce poměrně časově i finančně
náročná. Děkujeme za vzornou reprezentaci nejen Sluníčka, ale i
města.

Taneèní úspìchy školní rok 2013/2014

Rosegirls I., vedoucí Lenka Volková, Míša Dušková
Dvorská jednička - 2. místo, Pardubice - 2. místo, Jičín - 2. místo, O
týnišťské tajemství - 1. místo 
Rosegirls II., vedoucí Nikola Krejčíková a Aneta Matoušová
O rychnovský pohárek - 2. místo, Dvorská jednička - 3. místo, Raz,
dva, tři Nové Město n. M.- 2. místo, O týnišťské tajemství - 2. místo,
Rosegirls III., vedoucí Klára Stolínová, Eliška Vohnoutová 
O rychnovský pohárek - 1. místo, Dvorská jednička - 1. místo, O
týnišťské tajemství - 2. místo, O rtyňskou zvonici - 2. místo
Rosegirls IV., vedoucí Lenka Volková, Míša Dušková
Raz, dva, tři Nové Město n. M. - 1. místo, Jičín - 3. místo, O týnišťské
tajemství - 3. místo
The Swag, vedoucí Lenka Reslová
O rtyňskou zvonici 3. místo, Raz, dva, tři Nové Město n. M. - 3. místo,
O týnišťské tajemství - 3. místo
Cigicigicag, vedoucí Dana Černohousová
O rychnovský pohárek - 2. místo, Raz, dva, tři Nové Město n. M.- 3.
místo Pohořský střevíček - 2x 1. místo, Dobrušské sluníčko - 1.
místo, O týnišťské tajemství - 1. místo
Všem tanečnicím a jejich vedoucím děkujeme za reprezentaci a
gratulujeme k vynikajícím výsledkům.

Eva Jenèíková
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Minivolejbalový turnaj Závìreèná - vítìzný míè

Semifinále Ostrava - oran�ové finalistky - 1. a 3. místo - Lucka
Pojezdalová, Aneta Vacková, Laura Skoøepová, Eliška Rù�ièková

Minivolejbalový turnaj - ZÁVÌREÈNÁ - hromadné týniš�ské foto
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DĚTSKÝ DEN - KŘIVICE 1. ČERVNA 2014 

Dětský den, jak již sám název napovídá, je den, který je určený dětem. Je to osla-
va toho, že děti jsou pokračováním našich rodin. Jsou to nové životy, které jsme
stvořili a jsou to bytosti, kterým se snažíme dát v dětství to nejlepší, co v nás samot-
ných je. A že jsou děti jako "houby" a nasávají informace, dovednosti a vše, co se
kolem nich děje, to víme my rodiče sami nejlépe. Kdo by zůstal na pochybách, že
dětské hlavičky jsou plné nápadů a dětská tělíčka plná pohybu a života, ten se měl
přijít přesvědčit na Dětský den v Křivicích. Ano, Dětský den je akce, která je
oslavou našich dětí, ale je to také den, který je oslavou nás rodičů, že právě my
takové úžasné děti máme. 

Konkrétně my rodiče v Křivicích jsme zažili úžasné odpoledne, protože jsme se
každou chvíli mohli přesvědčit, jak šikovné a vynalézavé naše děti jsou. 
Myšlenkou akce byla tentokrát povolání nás dospělých. "Vzali" jsme děti do naše-
ho světa a že se v něm neztratí, nám ukázaly vzápětí, a to včetně těch nejmenších
(tříletých). 
Skvěle spolupracovaly, když si povídaly s hasičem o tom, co oheň uhasí a co
ne. Že jsou dobrými "hasiči", předvedly při samotném úkolu "hašení ohně".
Pak jsme je seznámili s několika zástupci ryb z českých vod a děti následně
předvedly, jak obratně by si každé samo obstaralo potravu. Další zastávka
byla u "popelářky", které se přes noc stala na zahradě nehoda, neboť "nějací
chuligáni" rozházeli odpadky po celé zahradě. Než jsme s dětmi stihli pro-
brat, jaká barva kontejneru patří jakému odpadu, samy se chopily barevných
kyblíčků a během chvíle měly odpadky sesbírané a roztříděné. Jen jsme
zůstali koukat. Na "křivickém" nádraží děti krásně namalovaly mašinky,
vláčky a koleje. Zakoupily si samy jízdenky, správně je nechaly průvodčímu
proštípnout a za tónů písničky jsme se ubírali vesnicí dál. Během putování ve
tvaru vláčku se kolem nás prohnala "nějaká opilá paní na kole", která
samozřejmě ve svém stavu řízení kola nezvládla a vybourala se. To byl

moment pro děti a "záchranku". Starší děti samy vykřikovaly, co se musí
honem zařídit, mladší dostaly ponaučení od starších a "křivické
záchranářky". Všichni si vyzkoušeli zalepení drobných poranění, práci s
obvazy, píchnutí injekce a podání léků. Hlavním úkolem bylo zvládnutí
zavolání lékařské pomoci, sdělení důležitých informací dispečinku a to děti
zvládly opět skvěle. Starší chlapci se dobrovolně hlásili k provedení dýchání
z úst do úst a proběhla i ukázka masáže srdce, a že srdce má naše zraněná
opravdu veliké :-). Chvíli jsme si my rodiče říkali, že už ani není děti co učit,
ale na druhou stranu zase opakování je matka moudrosti a všichni jsme se
skvěle bavili. Přesunuli jsme se na "poštu", kde nám "křivická paní
pošťáková" se svými dvěma pošťáckými pomocníky vysvětlila, jak se podává
na poště balíček a jak se vyplňuje podací lístek. Každé z dětí si pak svůj
balíček samo polepilo pravými pošťáckými nálepkami a poslalo. Na zastávce
"vojáků" se zase děti dozvěděly, jak se pracuje s mapou, a naučily se
rozpoznávat některé značky, které jsou v mapách zakreslené. I tady jim to šlo
skvěle. Poslední zastávkou byla kuchyně "mistra kuchaře", který se usídlil na
křivickém dětském hřišti a tak jsme všichni dětský den zakončili občerst-
vením, hrami a spoustou veselých nebo i nových poznatků. 
My v Křivicích jsme opravdu rádi, že nám vyrůstá nová generace, která, jak je vidět,
nezná pouze počítačové a televizní obrazovky. Čím naše děti jednou budou a jaké
povolání si zvolí, to netušíme. Že se ve světě neztratí, to je vidět již nyní a za to jsme
jedině rádi. Je to práce nás rodičů, ale také předškolních a školních zařízení,
různých zájmových kroužků a je jen dobře, že to všechno v okolí našeho bydliště
máme a že to funguje. 
Ze všech dětí máme radost a děkujeme všem rodičům, kteří se na organizaci,
přípravě a realizaci podíleli. Všichni jsme dostali nějaký úkol a všichni jsme ho
zodpovědně splnili. 
Za Køivice 

Jitka Mašková

SWING, TO MĚ BAVÍ….
zaznívá v jedné staré české písni, kterou si zpívaly už naše babičky. Milovníci dobré
swingové muziky se sjeli v sobotu do Týniště nad Orlicí, kde se konal 19. ročník fes-
tivalu Jardy Marčíka. A že to byl den jak malovaný! Slunce pálilo, a tak se v areálu
Bobkárny "rozložili" posluchači po trávě, snažili se využít každé stinné místečko.
S odpolednem ubývalo horka a přibývalo dalších milovníků dobré muziky.
Program byl skutečně vynikající a těžko vylíčit slovy osobní zážitky. Tradičně pobav-
ily týnišťské "Buřinky", tedy Black Buřinos ze ZUŠ. V podvečer si například získala
všechny přítomné svým podmanivým hlasem Zuzana Sapárová s kapelou F dur
jazz band ze Zlína. Jisté zklidnění a nostalgii přivezli muzikanti z divadla Semafor,
jejichž písničky si notoval celý areál.
Naprosto skvělým zážitkem pak bylo vystoupení domácího Mladého týnišťského

big bandu pod taktovkou Pavla Plašila. Jsme zvyklí, že tato parta hraje dobře, ale
tentokrát, jim to fakt "šlapalo". Zazpívat si s nimi přijel Ondřej Ruml s repertoárem
nádherných melodií, které zpívali Frank Sinatra, Ray Charles, Karel Gott nebo
Karel Hála. Známá melodie přitáhne posluchačovu pozornost hned v prvním
plánu, ale když pak vidíte, jak si to ti na jevišti společně užívají, začnete se pohupo-
vat v rytmu, zjistíte, že všichni kolem vás se usmívají a je tu báječná nálada.
Skutečný zážitek!
Těch pár lidí, kteří organizují tak význačnou akci, jakou dnes swingový festival je,
si zaslouží náš obdiv. To musí být opravdoví nadšenci! Od nich se pak učí budoucí
generace, kterou představovala uzavírající mladá kapela Band-a-SKA, s níž už pub-

likum tančilo. V této kapele jsou žáci ze ZUŠ, která tu vychovává nadšené muzikan-
ty. To dává smysl. 
19. ročník swingového festivalu je za námi, ať žije ten dvacátý! 
Za posluchaèe a návštìvníky

Radka Polívková

VELKÉ SOUSTO PØED NÁMI…

Každá akce má vždy začátek a konec - ani jinak tomu nebylo při 19. týnišťském
festivalu Jardy Marčíka. Z pohledu organizátorského byl letošní festival pro nás
zvláštní. Nové místo a kratší doba konání měly zajistit značný chaos, nervozitu a
neklid, ale nic takového se nestalo. Vlastně vše "klaplo". Areál chovatelů je napros-
to ideální pro pořádání festivalu v takto krásném slunečném počasí. Travnatý
povrch mnoho posluchačů využilo pro relax na dece. Byla to paráda. Zase jeden
výjimečný festival za námi, ale před námi je velké sousto v podání jubilejního 20.
festivalu. Děkujeme všem sponzorům, účinkujícím a samozřejmě vám
posluchačům. A příští rok…na slyšenou!

Organizátoøi festivalu

Fotogalerii naleznete na čtvrté straně obálky
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ŠKOLA V KŘIVICÍCH - PRVNÍ ČÁST

Nemůžeme znát přesně, kdy se začalo v Křivicích vyučovat. Děti učil většinou jen
v zimním období obyvateli obce zvolený muž, který uměl číst, psát, počítat a něco
znal z náboženství. Za vyučování dostával stravu, vytopenou místnost a peníze -
lidově zvané sobotáles. Na jaře byl propuštěn a děti pomáhaly v hospodářství. Co
se děti v zimě naučily, přes léto zase zapomněly. Dospělejší mládež měla ve svátky
a neděle opakovací vyučování.

Prvním doloženým učitelem byl v letech 1792-94 Josef Maresch. Jeho jméno i
jméno druhého učitele Františka Rodera bylo napsáno na varhanách v křivickém
kostele, v němž na nich hráli. Třetím doloženým učitelem v letech 1803-15 byl vys-
loužilý desátník Hoffmann z Přepych, který učil pouze v zimním čase. Další dva
roky zde vedl vyučování František Rathsman. V roce 1817 přichází první zkoušený
(vystudovaný) učitel František Sult od Náchoda. Umírá 22. září 1817 ve věku 26
let na horkou nemoc. Šestý učitel Bas zde působil velmi krátce. Poté přichází uči-
tel z Pohoří, František Rozum. Školní vyučování vedl velmi dobře, ale nemohl a
neuměl hrát na varhany v kostele. Podle kronikáře si "tuto okolnost k srdci bral, až
se na mysli pomátl" a musel odstoupit. Vrátil se domů do Pohoří a živil se jako
nádeník. V roce 1828 přichází František Hráský z Vysokého Újezda. Byl to opět
zkoušený učitel. Za jeho času se přestalo učit po chalupách. Obec přepustila jednu
místnost vedle obecní kovárny. Škola byla od té doby vedena jako expositní,
pobočná v Přepychách. Podle kostela, který byl filiální právě do Přepych. V roce
1836 byl počet dětí školou povinných 49, nedělní opakovací vyučování bylo pro 20
starších žáků. Učitel dostával od obce sobotáles, dřevo na topení a stravu postup-
ně od křivických občanů. Když se učitel Hráský oženil, odpadlo podávání stravy a
místo toho dostal kus louky v ceně 20 zl. Měl ještě jednu krávu a to byl celý
majetek učitele. Podle guberniálního a krajského dekretu měl pobírat k obživě od
obce 137zl. ročně.  František Hráský učil k všeobecné spokojenosti až do roku
1849, "kdy pro nezpůsobné veřejné nadávky, zvláště obecním představeným,
nejvíce pak pro své pozdější nemírnému pití kořalky se oddávání, a že uraženému
obecenstvu na opětné usmíření - dobré slovo nikterak dáti nechtěl, proti vší vůli
svých posavádních příznivců z úřadování učitelského propuštěn". Po propuštění žil
dál v Křivicích. Jeho manželka zdědila třetinu statku po svém bratru Václavu
Kvasničkovi. Po odstupu přichází na presentaci Jan Šťásek ze Skršic, do té doby
podučitel v Přepychách. Potvrzen byl dekretem z 9. srpna 1849.
Školní vyučování probíhalo ve škole v místnosti vedle kovárny od roku 1828 v nevy-
hovujících podmínkách. Několikrát se sešla komise okresní, krajská a 14. května
1861 bylo nařízeno školu přestavět a kovárnu odstranit. Křivičtí se však odvolali a
9. října 1862 přišlo nařízení, že má být škola v Křivicích zrušena a děti "přidržovány
k pilnému a nepřetržitému navštěvování školy mateřské v Přepychách".  Do Křivic
přijíždí 14. listopadu konzistorní rada, děkan Jan Víteček a jedná se zástupci obce,

co jsou ochotni udělat alespoň pro udržení školy z nevyhnutelné nouze. Jednání
nepřineslo žádný výsledek. Křivičtí se pouze uvolili, že přistaví jednu světnici, kde
by mohl učitel žít. Do té doby učil a žil v jedné místnosti. Další jednání na žádost
děkana proběhlo 24. ledna 1863 za přítomnosti opočenského okresního c. k.
přednosty Ladislava Roztočila, správce knížecí kanceláře Oplta a knížecího
stavitele pana Tomáše ze Skalky. Ani tato komise neměla úspěch. Nedošlo ani k
podpisu protokolu. A ve škole se po několik dalších let nadále vyučovalo. 

Až do konce školního roku 1870 patřily školy pod duchovní správu - vikariát.
Změnou zákonů přešly školy a učitelé pod c. k. okresní školní úřad, byla nově
zřízena funkce c. k. školního inspektora. Zrušen byl i sobotáles. Ohledně platu byly
školy rozděleny do čtyř tříd a učitel dostával 300, 400, 500 nebo 600 zl. Vesnický
podučitel měl 280 zl. a městský 350 zl. Pro učitele odpadla povinnost zdarma
stravovat mladšího podučitele.
V Křivicích se mohlo přechodem pod okresní školní úřad dále učit beze změn.
Třída, školní světnice, byla na východní straně k č. p. 50, na severní straně měl uči-
tel byt. Vše tvořilo s kovárnou uprostřed jedno stavení. Stranou od školy při cestě,
která vede okolo rybníku Roubinka (dnes zrušen), měl učitel chlév pro krávu.
"Kovářskou dílnu od učební síně dělila pouze slabá příčka, takže bušení a lomoz z

kovárny až do školy se rozléhal. Školní světnice měla čtyři okna, byla velmi vlhká,
nízká a malá, takže musívaly děti i na zemi sedět. Stavení bylo opelichané,
vybourané z části, a vůbec nečisté. Často se stávalo, že když nebylo místa pro
koně před kovárnou, že se míhali kolem školních oken. Před školou tou, pakli
nastalo vlhké počasí, bylo tak blátivo a od koňstva vše rozdupáno, že nebylo lze
ani projít. Též byt učitelův pozůstávající z jedné malé vlhké světničky, byl velmi cha-
trný, mimo nejpotřebnějšího nábytku, stolu a postele musel mít učitel ostatní
nábytek v cizích bytech. Dřevníku ani stodoly při škole té nebylo. Byla to chaloup-
ka pro školu zcela nedůstojná a vůbec takřka pro posměch. Tak málo, ba nic nes-

tarali se občané Křivičtí o zvelebení své školní budovy, o zvelebení místa, kde jejich
dítky ten nejdražší poklad ctnostem veden býti měl".
Po změnách v roce 1870 se mohla postavit nová škola, protože okres po tři roky
přispíval na nové školní budovy. Křivičtí možnost postavit levně novou školu přes
mnohá doporučení nevyužili. Měli strach z velkých výloh a hlavně se nemohli
dohodnout katolíci s evangelíky. Jedna strana nechtěla být po vůli druhé. Situace
trvala až do roku 1876, kdy okresní školní rada v Novém Městě nad Metují
shledala, "že po dobrém již nic se nevyřídí s křivickým obecním zastupitelstvem
ohledně školy a že se nemůže již v takové morně vyučovat. Učinilo obecnímu zas-
tupitelstvu výhružku, že postaví sama na útraty obce školní budovu v Křivicích". A
to pomohlo. Obecní zastupitelstvo obávajíce se "kdo ví jaký palác by slavná c. k.
okresní školní rada nechala postavit a jakého nákladu by nebylo pak třeba a že již
na tento pád dále se stavbou prodlévat nelze, rozhodlo se, že novou školu stavěti
bude".
Poté se konala schůze obecního zastupitelstva se zástupci okresní školní rady a
po bouřlivé diskuzi bylo rozhodnuto kovárnu se školní třídou zbourat a postavit zde
novou školu. Stavitel Čeněk Hlaváček z Týniště vytvořil plán stavby. Veřejná dražba
na stavbu školy se konala 30. května 1876 s vyvolávací cenou 4 263 zl a 88 kr.
Václav Zvoníček z Křivic č. p. 45 nabídl nejnižší cenu ve výši 4 247 zl. Mezi pod-
mínkami bylo, že zednické a tesařské stavivo, avšak bez dovozu, dodá místní škol-
ní rada. Ta podala žádost o subvenci k zemské školní radě a dostala 1 500 zl.
Celkové náklady obce na školu byly ve výši 4 507 zl a 88 kr. Další podmínkou bylo,
že stavba musí být předána v říjnu 1876.  Čeněk Hlaváček z Týniště vykonával i
dozor na stavbě. Křivičtí se nemohli dohodnout na odměně tomu, kdo by dohlížel.
Aby děti nepřišly o vyučování, najala se místnost v domě č. p. 36.
Učitel Jan Šťásek, byl v roce 1876 dán na odpočinek s roční penzí 370 zl. Měl ale
učit do té doby, než bude vybrán jeho nástupce. Počátkem července 1876 byl
zvolen křivickou školní radou nový učitel Jan Zvoníček. Podle některých křivických
občanů však volba neproběhla podle zákona a podali stížnost, které bylo
vyhověno. Mezitím, po čtyřech měsících, v říjnu 1876 byla nová školní budova
stavitelem předána. Vyučovat se zde začalo 26. února 1877, ale jak je pozna-
menáno "aniž by se dříve posvětila". O měsíc později 26. března 1877 byl vypsán
druhý konkurz na místo učitele. Přihlásili se tři zájemci a byl vybrán Jan Příhoda,
který se narodil v Ratajích 5. června 1849. Stal se dekretem z 1. června 1877
desátým učitelem v Křivicích. Do Křivic se přistěhoval 14. září, 16. září vykonal
předepsanou přísahu v Novém Městě nad Metují a začal učit 17. září 1877. Jan
Šťásek se odstěhoval ze školy 15. září a v Křivicích žil u Josefa Kašpara v č. p. 54.
Do Týniště se odstěhoval 24. června 1878, kde zdědil po otci manželky domek.
Celých 27 let učil v Křivicích, hrál v kostele na varhany a vybíral ze zádušních polí
činži. V Křivicích založil a vedl školní kroniku od roku 1851.
Nový učitel Jan Příhoda tuto kroniku převzal ve velmi špatném stavu. Nechal ji
znovu převázat a tím ji zachránil pro další generace. Všechny ostatní školní spisy
se podle odstupujícího učitele nedochovaly "prý to všecko shnilo".

Bopta
Konec 1. části, pokračování příště

školní rok 1958-1959
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE - KVĚTEN 2014

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

n Dne 1.5. 2014 v 5:50 hod. byla
přistižena skupinka osob, která rušila
noční klid, pohoršovala svým
chováním a na výzvy strážníků
nereagovala a navíc po jejich zákon-
ných výzvách jim začala vyhrožovat.
Věc je v současné době v šetření. 
n Dne 2.5. 2014 v 09:30 hod. bylo
na základě upozornění obyvatel obce
Petrovice řešeno v blokovém řízení
opakované volné pobíhání psa po
veřejných prostranstvích obce. 
n Dne 5.5. 2014 v dobì od 6:45
hod. do 19:00 hod. bylo strážníky

městské policie uskutečněno měření rychlosti vozidel v Týništi nad Orlicí
a obcích Křivice a Rašovice. Při tomto bylo projednáno 22 přestupků
překročení nejvyšší povolené rychlosti a další 2 přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, spočívající v porušení zákazu
vjezdu pro nákladní vozidla a vjezd vozidla na železniční přejezd v pří-
padě, kdy to je zakázáno. 
nDne 5.5. 2014 v 12:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení zaměst-
nance ČD, že v prostoru drážního objektu, tzv. měnírny napětí, v ulici Voklik
v Týništi nad Orlicí byl nalezen velký papoušek. Strážníky bylo na místě
zjištěno, že se jedná o papouška Žaka šedého - Kongo. Byl vzat do úschovy
na služebnu městské policie, přičemž ve večerních hodinách se přihlásil
majitel. Po doložení vlastnictví byl nalezený papoušek vrácen majiteli. 
n Dne 6.5. 2014 v 10:00 hod. na základě žádosti Komise k projed-
návání přestupků Města Týniště nad Orlicí bylo strážníky městské policie
uskutečněno předvedení účastníka řízení ke správnímu orgánu. 
nDne 9.5. 2014 v 20:25 hod. bylo přijato telefonické oznámení týkající
se ženy, která navštívila restauraci U Věže, přičemž z hovoru, který tato
žena v restauraci vedla, oznamovatelka usuzuje, že má sebevražedné
sklony a mohla by ohrozit sebe i své dítě. Dle údajů poskytnutých
oznamovatelkou byla žena ustanovena a strážníky vyhledána a kontak-
tována v místě bydliště. Zde bylo zjištěno, že došlo k omylu, neboť věty
týkající se sebevraždy měla říci v rozčílení a s nadsázkou. 
nDne 11.5. 2014 v 01:30 hod. bylo přijato anonymní telefonické ozná-
mení, že v Týništi nad Orlicí v ulici V Sítinách dochází k rušení nočního
klidu. Strážníky bylo na místě zjištěno, že hluk je způsoben reproduko-
vanou hudbou z rodinné oslavy v bytovém domě. Záležitost byla s původ-

cem projednána a hudba byla následně utlumena.   
nDne 13.5. 2014 v 12:55 hod. přijala městská policie telefonické ozná-
mení, že v okolí bývalého obchodního mlýna v ulici T.G. Masaryka se šíří
hustý a štiplavý dým. Šetřením na místě bylo zjištěno, že dým vychází ze
dvora bývalého podniku TOFA. Zde byl na otevřeném ohništi spalován
materiál a dřevní hmota. Na výzvu strážníků bylo ohniště uhašeno, další
pálení zakázáno, věc je v řešení. 
n Dne 23.5. 2014 v 16:35 hod. s ohledem na delší dobu dojezdu na
místo události požádala hlídka Policie ČR o součinnost při prověření ozná-
mení na L 158, že v prostorách nádraží ČD Týniště nad Orlicí se nachází
"skupinka opilců, kteří dělají bordel". Strážníkem byla na místě zastižena
skupinka 7 mužů, kteří posedávali po lavičkách a v rozporu s vyhláškou
města Týniště nad Orlicí o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti
popíjeli lahvové pivo. Strážníkem byly alkohol konzumující osoby
vykázány mimo prostor vymezený vyhláškou. Dále bylo na místě zjištěno
porušení zákona, kdy mladý muž kouřil na místě zákonem zakázaném.
Byla uložena bloková pokuta. 
nDne 23.5. 2014 v 19:00 hod. bylo oznámeno, že v Týništi nad Orlicí v
ulici Čechova volně pobíhá pes středního vzrůstu, barva srsti rezavá.
Uvedený pes byl strážníkem odchycen ve vestibulu železniční stanice
Týniště nad Orlicí. Téhož dne ve 20:00 hod. byl pes vydán majiteli, volné
pobíhání bylo řešeno blokovou pokutou. 
n Dne 26.5. 2014 v 8:52 hod. obdržela městská policie oznámení, že v
bezprostřední blízkosti budovy základní školy leží na lavičce zřejmě podnapilý
muž. Uvedený muž byl strážníkem zastižen, jak se pokouší odejít směrem na
Mírové náměstí, což mu s ohledem na podnapilost a vedené jízdní kolo čini-
lo značné problémy. Muž byl ztotožněn a převezen do místa bydliště.
nDne 27.5. 2014 v 08:00 hod. byl v Týništi nad Orlicí v ul. T.G. Masaryka
nalezen muž, který ve značné podnapilosti ležel na vozovce a vlivem
předchozího pádu si způsobil poranění v obličeji. Zajištěno bylo lékařské
ošetření a následný převoz do místa bydliště. Vzhledem ke skutečnosti,
že zmíněný muž byl pro vzbuzování veřejného pohoršení městskou policií
řešen již předchozí den, strážník musel strpět jeho vyšetření na poliklin-
ice, byla věc řešena blokovou pokutou v max. horní sazbě. 
nDne 31.5. 2014 v 23:20 hod. v průběhu hlídkové činnosti byl strážníky
přistižen mladý muž, který v podnapilém stavu úmyslně rozbil skleněnou
výplň okna na budově "Klubu důchodců" v ulici 17. listopadu. Osoba byla
ztotožněna a byla pořízena fotodokumentace. Následovala úhrada způ-
sobené škody a jako přestupek proti majetku byla věc řešena blokovou
pokutou.                                                        Martin Štìpánek, velitel MP

Je lépe mít málo a bát se Hospodina, ne� mít velký poklad a s ním
neklid.

Pøísloví 15,16

Oblíbený autor předělu 19. a 20. století Jack London ve svých
povídkách zachycuje mimo jiné pověstnou "zlatokopeckou horečku";
píše o stovkách mladých mužů, kteří se s vidinou pohádkového zbo-
hatnutí pouštěli do pustin Aljašky a Colorada, aby tam někteří
zahynuli, jiní přišli o zdraví nebo mezitím o rodinu, a jen nemnozí
naplnili svůj sen. Písmo nám nezamlčuje temné stránky majetku -
při jeho získávání se člověk stává mimořádně výkonným a tvrdým,
při jeho spravování a obhajování však sobeckým, případně lstivým
a zákeřným, při jeho ztrátě pak zoufalým. Jen nemnoho odvážných
a podnikavých si uvědomuje, že "mít" je služba a odpovědnost. Stále
můžeme sledovat, že pokušení "rychlého majetku" nedokáží odolat
ani lidé vysoce postavení, ani lidé se špičkovou odborností. Odolali
by, kdyby znali biblickou moudrost, podle níž jsme jakéhokoli
majetku pouze správci - v Novém zákoně oikonomoi - ekonomové,
a ti mají být věrní a rozumní.

Dej nám to, Pane �ivota, abychom se od moudrosti a rozumnosti
tvého slova nevraceli ke zpùsobùm tohoto svìta.   Amen.

Píseò:
Amen, Otče, rač to dáti, důvěrně tě vzýváme; Kriste, rač se přimlou-
vati, za nás hříšné, žádáme. Duchu svatý spravuj nás světlem
pravdy v každý čas, bychom s dušemi i s těly věčně Bohu náleželi!
Píseň č. 487 z Evangelického zpěvníku (nápěv Ž 42 / L. Bourgeois
1551, text Jiří Třanovský (?) 1877)

Srdeènì zveme na bohoslu�by v èervenci 
(modlitebna ÈCE, ul. V. Opatrného 58):
13.7. - 10.30 h 
27.7. - 10.30 h
O letních prázdninách se nedìlní škola nekoná. Více informací o
sborovém životě najdete na vývěsce před modlitebnou nebo na
http://trebechovice.evangnet.cz/. 

Jaroslav Matuška



ZPRAVODAJ                                  strana 13                                                               TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ    

POLITIK BY MĚL UMĚT PODPOŘIT VŠECHNY UŽITEČNÉ PROJEKTY

PROJEKTANTSKÉ
CENY II

V posledním článku jsem končil
větou: Skutečnou cenu stavebního
díla určí výběrové řízení, které cenu
projektantskou upraví na cenu tržní,
což v drtivé většině případů bývá
cena nižší. Na rekonstrukci chodníků
ve 4 lokalitách proběhlo výběrové
řízení a po otevření nabídek, které
podalo 9 firem, je výsledek pro
město potěšující. Nabídka začíná na
3 590 235 Kč u firmy nejlevnější a
končí na 5 575 410 Kč u nabídky nej-
dražší. Vybrána byla samozřejmě
firma s nejnižší nabídkou. Rozpočet
na akci byl cca 7 milionů a nabídka
vítězné firmy srazila cenu téměř na
polovinu. 
Také druhé výběrové řízení na rekon-
strukci Nádražní ulice dopadlo
dobře. Bylo počítáno s cca 6 miliony
v projektantských cenách a firmy
nabídly od 3 387 473 Kč po 6 106
830 Kč. Vybrána byla opět firma s
nejnižší nabídkou. Protože došlo k
úspoře finančních prostředků, budou
tyto ušetřené finance s velkou
pravděpodobností použity na opravy
dalších chodníků v několika
lokalitách.

Pavel Nadrchal, 
místostarosta

Každý politik by měl mít na paměti,
že zastupuje při své práci konkrétní
lidi, kteří mu dali svůj hlas. Občany,
kteří v něj vložili důvěru a zvolili si ho,
aby je zastupoval a činil rozhodnutí v
jejich prospěch a ve prospěch České
republiky. Logickou povinností politi-
ka je tak podporovat všechny
užitečné projekty - malé i velké a
nejen ty, které se týkají jeho resortu.

Příležitost přivést k životu něco
užitečného, co slouží lidem, je
obzvláště důležitá v regionální

politice, která má k obyvatelům blíž a
týká se přímo jejich každodenního
života. Nedávno jsem tak dostal
příležitost zapojit se do
rozhodovacího procesu, který se týkal
dotací na malé vodohospodářské
projekty pro obce do tří tisíc obyvatel.
Tuto podporu poskytuje Králové-
hradecký kraj na svém území
úspěšně již řadu let.

V našem regionu je stále řada obcí,
které nemají vodovod, čističku, kanal-
izaci či potřebují nutně stávající infra-

strukturu rekonstruovat. Zatímco
větší z nich mohou dosáhnout napřík-
lad na evropské dotace, pro malé ves-
nice je to problém. Právě jim je tak
určena krajská podpora, díky níž
mohou stavět, opravovat i projektovat
a zlepšovat díky tomu kvalitu života
svých obyvatel.
I letos tak Královéhradecký kraj pod-

pořil řadu žádostí o pomoc při real-
izaci obecních vodohospodářských
projektů. Jedním z těch, kteří získali
krajskou finanční podporu, byl i

Dobrovolný svazek obcí Křivina.
Připravil kvalitní projekt na výstavbu
kanalizace a vylepšení čistírny
odpadních vod, který si příspěvek za
2,6 milionu korun nepochybně
zasloužil. Potěšilo mě to o to více i z
toho důvodu, že součástí sdružení je
i Štěpánovsko, kde jsem vyrůstal a
prožil dětství. Obec patří pod město
Týniště nad Orlicí, kde bydlím nyní.

Královéhradecký kraj letos na pod-
poru malých vodohospodářských
projektů vyčlenil 40 milionů korun a v
prvním kole se rozdělily dotace za
téměř 12 milionů. V loňském roce
získalo v tomto programu příspěvek
44 žadatelů za celkem 44 milionů.
Zájem obcí o dotace každoročně
značně převyšuje částku, kterou má
v současné době kraj možnost na
tyto účely poskytnout. 

Krajský rozpočet bohužel není
nafukovací a nezvládne pokrýt všech-
ny oblasti tak, jak by bylo potřeba. Ale
snaží se o to. Kraj rozděluje každý rok
ve svých dotačních programech
desítky milionů korun tak, aby
umožnil zdravý rozvoj všech resortů -
od kultury, přes životní prostředí až po
cestovní ruch.         Ing. Karel Janeèek, 

námìstek hejtmana
Královéhradeckého kraje
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SVATÝ TOMÁŠ 

(3. èervenec) 
Jeden z dvanácti apoštolů -

"nevěřící Tomáš". 

Toto rčení pochází z dob, kdy

Tomáš nebyl přítomen zjevení

Krista a nevěřil tomu. 

Noc na svatého Tomáše byla

nejdelší nocí roku a lidé noci

přisuzovali kouzelnou moc;

především mladé a neprovdané

dívky se ptaly na svůj osud. 

JAN HUS 

(6. èervenec)
Kazatel, církevní reformátor a

učitel pražské Karlovy univerzity.

Pro své učení byl vyslýchán a

upálen. Bývá zobrazován jako

starší vousatý muž s kulatou

tváří. V lidové tradici se držel

zvyk zpívat vlastenecké písně a

na návrší obcí a měst pálit ohně,

chodit v průvodech, kde v čele

se nesl černý prapor s rudým

kalichem. Lidé nosili svíčky a

lampióny, spolky pořádaly různé

pamětní večery a zasazovaly se

lípy - to vše na výraz vlastenec-

kého vzdoru. Lidé navštěvovali

Betlémskou kapli, aby mohli

políbit Husovu kazatelnu; puto-

vali i do Husince do Husova rod-

ného domu.  

SVÁTEK SVATÉHO BENEDIKTA 

(11. èervenec)

Napsal regule pro benediktýn-

ské kláštery, je patronem

učitelů, horníků, mědirytců,

studujících a umírajících. Je

ochráncem proti horečce,

zánětům, otravám.

Proti nečasu, bouřce a nemo-

cem se lidé chránili a používali

tzv. "Benediktovy haléře" a aby

se k umírajícímu nepřibližovali

zlí duchové, zvonily "Benedik-

tovy rolničky."

SVATÁ MARKÉTA 

(13. èervenec)
Pravděpodobně byla dcerou

pohanského kněze, která vyzná-

vala křesťanství. Otec ji zavrhl a

ona musela odejít do hor, kde ji

našel a udal jeden ze ctitelů. Je

patronkou všech rolníků,

pastýřů a těhotných žen. 

Bývalo zvykem zapalovat na

ochranu rodičky při porodu

"Markétinu svíčku" a k ulehčení

porodu se užíval "Markétin pás".  

V teplejších oblastech

Podorlicka byl den svátku svaté

Markéty signálem pro začátek

žní: "Svatá Markyta vodí žence do

žita". V chladnějších oblastech

začínaly žně až po Máří

Magdaléně. Než hospodář zasekl

poprvé kosu do obilí, udělal zna-

mení kříže, odříkal modlitbu a

pronesl požehnání "ve jménu

božím" nebo "s pomocí boží".

Pozdravení "pomáhej Pánbůh"

bývalo symbolem pozdravu právě

procházejícího, který zdravil

sousedy a přáli jim dobrou sklizeň

či úspěch při práci. Na tento poz-

drav se odpovídalo "dejž to

Pánbůh". V časech žní měli lidé

obavy z bouřek a blesků, které

často nejednu chalupu, stavení či

pole zažehly. Němými svědky

takových neštěstí jsou Boží muka

a křížky v polích a při cestách.

Lidé bouřky zaříkávali magickými

zaříkávadly a modlitbami, kostel-

ní zvony se snažily zvukem zvonů

bouřku od vsi odehnat, troubilo

se na pastýřské trouby a střílelo

se z pušek proti mrakům.  

Stará zaklínadla bouøek:

Stůjte, mračna, stůjte, kroupy,

stůjte, blýskání!

Zaklínám vás 

do lesa hlubokého,

do dubu vysokého, 

do dřeva stojatého a běžatého,

tam sebou mlaťte a třískejte, a

lidem pokoj dejte!

Posílám vás, 

vy chvíle i nechvíle,

na skály, na hory, na lesy, 

na moře a vody,

tam si bujte, tam si mlaťte, ale

žádné moci nemějte! 

LETNICE 
Bo�í hod: 

Letnice se konaly vždy sedmou

neděli po Velikonocích, čímž ofi-

ciálně začaly tzv. Svatodušní

svátky. Lidé přinášeli ke

studánkám dárky, oslavovali

vrchol jara, uklízeli své příbytky

a celý tento den slavili ve zna-

mení zelené barvy. Úklid

příbytků, chlévů a stodol byl

opravdu nutný, protože se

tradovalo, že jenom čistota

může ochránit lidi a zvířata před

mocí čarodějnic a zlých duchů.

Za okna domů hospodář

umísťoval větvičky lípy, aby

ochránily dům před hromy a

blesky. Větvičky se nechávaly za

oknem tak dlouho, dokud

neuschly (Záměl, Peklo,

Rychnov).  Na Boží hod nesměla

hospodyně prodat po západu

slunce nikomu ze sousedství

mléko, jinak by kráva byla

očarována. Práskalo se i bičem

na ochranu od zlých mocností a

stavěly se vysoké máje.

Svatodušní pondìlí: V tento den

vyháněli pastevci dobytek na

pastvu a běda tomu, kdo se

opozdil - ten byl pak cílem pos-

měchu. V některých staveních

tradoval zvyk pečení koláčů -

hospodářova dcera upekla velký

koláč, při kterém myslela na

svého milého, a aby ho i získala,

musela mu koláč darovat.

ÈIŠTÌNÍ STUDÁNEK
Mladé dívky chodily ke

studánkám a pramenům s květi-

nami a věnečky a snažili se

studánky vyčistit. V dávných

dobách se věřilo, že ve vodách a

lesích žijí víly. Jedná se

pravděpodobně o keltský zvyk,

kdy se uctívá životodárná síla

vody. Jedna z dívek nabrala ze

studánky vodu do džbánku a

vylévala ji na tři světové strany -

východ, jih a západ; přitom

zaříkávala vodu, aby byla čistá a

bylo jí dostatečné množství.

Týništì nad Orlicí: Momentka pøed kostelem z roku 1947
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Studánky se vyzdívaly a zdobily

obrázky svatých. V Týništi na

svahu polí mezi Kamencem a

na Lánech bývala ještě

donedávna vyzděná studánka s

obrazem sv. Vavřince. Další zvyk

z dob pohanských Slovanů,

který převzali křesťané, byl

obyčej zavěšování svatých

obrázků a křížů na vysoké

stromy nebo stromy na rozces-

tích.

SVATÁ MARIE MAGDALENA

(22. èervenec)
Máří Magdalena to neměla v

životě vůbec lehké; v mládí vedla

hříšný život, ale když poznala

Krista, napravila se a

doprovázela Krista až na kříž.

Byla také první, komu se zjevil

Ježíš po své smrti. Bývá

zpodobňována jako krásná kajíc-

nice s dlouhými vlasy, držíce v

ruce nádobu s mastí, kterou

potírala Ježíšovy nohy. Stala se

patronkou holičů, kadeřníků,

parukářů, zahradníků ale i

"hříšných žen". 

V tento den se často stříhaly

vlasy, protože dle pověry naros-

tou silnější a delší. Co se vůbec

nekonalo, ač počasí k tomu přálo

- sňatky - přinášelo to prý smůlu.

Lidé se také vůbec nekoupali;

věřili, že by se mohli utopit.    

SVATÝ JAKUB 

(25. èervenec)
Byl jedním z Ježíšových apoštolů

a pro svou víru byl také první, kdo

zemřel. Poznáte ho podle

oblečení; má na sobě plášť pout-

níka a v ruce drží hůl, na krku má

lasturu, někde i klobouk s mušle-

mi, mošnu a nádobu na vodu. 

V různých koutech naší vlasti se

v tento den shazoval nebo

podřezával kozel nebo kohout z

kostelní věže, což byl

pravděpodobně pozůstatek

pohanských dob. V Dobrušce

kozla shazovali z ochozu rad-

niční věže, v Hronově z kostelní

věže, v Bohdašíně z pavla-

čového prostoru nad konírnou

hospody. To v Jaroměři řeznický

cech kozla podřezával. V

Podorlicku ověnčeného kozla

doprovázela družina, hudba a

řezník; kozla vynesli na nejvyšší

střechu, pronesli několik

rýmovaných proslovů a pak

kozla shodili ze střechy. Na zemi

jej řezník zapíchl, maso se uvaři-

lo a upeklo a posléze snědlo.

Kozel v Lípě nad Orlicí byl vyve-

den na půdu některého domu a

postaven do vikýře, obecní dráb

pronesl řeč o souzení kozla a

byly přečteny všechny kozlovy

hříchy např. "Jsi odsouzen k

smrti, protože si sežral

panenkám věnečky a

panímámám okousal zeleninu".

Na to byl kozel shozen z vikýře.

Zvyk stínání kozla se udržel v

Podorlicku do konce 19. století,

v Lípě nad Orlicí přetrval zvyk až

do 20. století (1957).  V

Rychnově nad Kněžnou mag-

istrát roku 1794 zapověděl

cechu řeznickému na svatého

Jakuba házeti kozla z rathausu

nebo z jiného domu, protože "se

dělal zbytečný hřmot, lidé se

odvraceli od práce a všelijakým

připíjením dělali se mrzutosti".

Na Náchodsku kozlovi zpívali:

"Nermuť se kozle, 

že svůj život dokonáš.

Vypršela tvoje hodinka, 

dnes svůj život skončit máš.

Po celý svůj život 

užíval jsi kratochvíle,

teď za své špatné činy 

přišla tobě smutná chvíle.

Nemeškej, skoč rychle dolů,

sraz hlavu, uděláš konec tomu." 

SVATÁ ANNA 

(26. èervenec) 
Anna a její manžel Jáchym

neměli děti, které si tolik přáli.

Jednou se jim zjevil anděl a ujis-

til je, že dítě budou mít, aby se

neobávali. Tak se narodila dcera

Marie, matka Ježíše. Svatá Anna

je patronkou těhotenství a

těhotných žen, manželek a

matek. Poznáme ji jako důstoj-

nou ženu v červených šatech se

zeleným závojem či pláštěm. 

Na svatou Annu se konaly poutě

a procesí na posvátná místa,

kam věřící člověk putuje, aby

učinil pokání a v modlitbách

děkoval Bohu. Pouť znamená

pro věřícího odpoutání se od své

podstaty, všeho všedního a kde

se soustředí na své nitro. Lidé

přicházeli i z odlehlých koutů

regionu a vzájemně si vyměňo-

vali své zkušenosti; nakupovali v

kramářských boudách; chlapci

se zajímali o sličné dívky, kterým

na trhu nějaké to marcipánové

srdce zakoupili; maminky

dostaly svatý obrázek; tatínek

balíček tabáku; dívky si kupo-

valy "štěstíčka" a kramáři, ti

dobře prodali své zboží. Potulní

divadelníci hráli svá před-

stavení, bylo slyšet i spoustu

hudebníků - tu hrál někdo na

tahací harmoniku, tu zněla cit-

era či flašinet. Zpívaly se písně,

jejichž děj se názorně ukazoval

na namalovaném plátně. A

večer…večer se všichni setkali v

místní hospodě a řádně pouť

oslavili.

Kromě poutních procesí na

svatá místa si farnosti začaly

pořádat i místní poutě k poctě

místního patrona, většinou tomu,

komu byl zasvěcen kostel.

Největší rozkvět poutí nastal už v

raném novověku. 

POUTNÍ MÍSTA 

V PODORLICKU
n Borovnice - Homole - Kostel

Panny Marie Bolestné: 

Kostel v barokním slohu necha-

la postavit hraběnka Terezie

Eleonora z Ugartu v letech 1688

-1692. Z druhé poloviny 18. sto-

letí pocházejí přístupové schody

(153 schodů), které lemují

sochy. Schodů je tolik, kolik je ve

velkém růženci modliteb

Zdrávas Maria, odpočívadel

tolik, kolik je ve velkém růženci

Otčenášů (16). 

n Dobruška - Studánka u

Chábor - Kaple Panny Marie.

Nejprve nad léčivým pramenem

byla roku 1699 postavena

dřevěná kaplička, roku 1755

byla dokončena stavba barokní

kaple. Od 18. století se zde ko-

nají procesí.  Poblíž kaple je

křížová cesta a socha svatého

Jana Nepomuckého. 

n Nové Mìsto nad Metují -

Rezek - Kaple svaté Barbory. 

Roku 1736 byla nad studánkou

s léčivým pramenem postavena

barokní kaple.

n Opoèno - Kostel Narození

Pánì

Roku 1673 byl založen v Opočně

klášter a později roku 1676 -

1678 postaven i kostel. V

Opočně se konají dodnes

výroční poutní slavnosti, tzv.

"porcinkule". 

n Pøepychy - Døízenské údolí -

Kaple Nanebevzetí Panny

Marie. 

Již v 18. století byl nad prame-

nem postaven dřevěný

přístřešek, později dřevěná

kaplička.  Roku 1883 ji nahradi-

la kamenná pseudoklasicistní

stavba. V květnu se zde konají

mše a poutě.

Pranostiky:

"Svatý Petr žito seče, svatá Anna

buchty peče"

"Začnou-li brzy růsti houby,

napadne brzy sněhu"

"Mnoho hub (lišek) značí mnoho

sněhu v zimě"

"Mnoho hřibů, málo chleba;

mnoho ryb, málo zrna" 

"Den sedmi bratří když jest deš-

tivý, bývá pak déšť trvanlivý".

"Svatý Prokop, houby rozkop´" 

"Svítí-li slunce na svatého

Jakuba, bude hojnost ovoce, ale

tuhá zima"

"Jaké bývá na svatého Jakuba

vedro, taková bude o vánocích

zima"

Ing. Jana Galbièková 
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PROČ JE DŮLEŽITÁ RECYKLACE

RECYKLACE NAHRAZUJE 
UBÝVAJÍCÍ ZDROJE 

SUROVIN

Zásoby nerostných surovin na
celém světě neustále klesají. Dnes
už navíc nejde jen o uhlí nebo želez-
nou rudu. Moderní výrobky, přede-
vším elektronika, se například
neobejdou bez kovů vzácných
zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší mate-
riály, které se využívají při výrobě
spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát
dražší než zlato, jejich zdroje jsou
přitom velmi omezené co do
množství i lokalit výskytu. Jejich
naleziště se z velké části soustřeďu-
jí například v Číně. Ta ale - stejně
jako další země s prudce se rozvíje-
jícími ekonomikami - stále výrazněji
omezuje export těchto surovin.
Důvod je prostý - začala je využívat
sama.
Typickým představitelem spotřebičů,
jejichž výroba se bez těchto vzácných
kovů neobejde, jsou telefony. Mezi
prvky, které z nich dělají to, čím jsou -
lehké přístroje s věrným zobrazováním
a kvalitním zvukem - patří Yttrium,
Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym,

Europium, Gadolinium, Terbium a
Dysprosium.

URBAN MINING ÈILI 
MÌSTSKÁ TÌ�BA

Evropská unie klade stále větší
důraz na důslednou recyklaci elek-
trospotřebičů po skončení jejich
životnosti. Hovoří se o "urban min-
ing", tedy "městské těžbě".
Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat
všechny cenné a opakovaně
použitelné suroviny zahálet ve
spotřebičích odstavených ve
sklepech a garážích nebo
vyvezených na skládky. Je třeba z
nich tyto suroviny dostat zpět a vrátit
je do výroby.

Moderní technologie, jimiž dnes
disponují zpracovatelské firmy,
umožňují efektivně separovat jed-
notlivé materiály, z nichž jsou elek-
trospotřebiče vyrobeny. Drtivou
většinu jich pak lze využít jako
druhotné suroviny. 
Jde především o kovy, v menší míře

o plasty a další materiály.
Opakovaně je tak možné využít
téměř 90 procent hmotnosti spotře-
bičů, které definitivně dosloužily. 
Typickým zástupcem domácích

spotřebičů, které se ve velké míře
vyskytují ve zpětném odběru, je
třeba populární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných
při její výrobě tvoří železo. Na celkové
hmotnosti přístroje se železné kompo-
nenty podílejí téměř 57 %. Významnější
podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty
(12 %).

RECYKLACE NENÍ 
VÝDÌLEÈNÝ BYZNYS

Odborná recyklace navíc zaručuje,
že naše životní prostředí neznečistí

různé škodliviny, které jsou ve
spotřebičích obsaženy. Může jít
například o oleje a další maziva, nej-
typičtějším příkladem jsou patrně
freony používané dříve v chladicích
zařízeních. 

To vše má ale jeden háček: zpra-
cování, které zohledňuje všechny
tyto požadavky, není výdělečnou čin-
ností. Celý systém zpětného odběru
a recyklace starých spotřebičů může
fungovat jedině díky financování
zodpovědnými výrobci, kteří se
sdružili v kolektivních systémech,
jako je ELEKTROWIN. 

Vá�ená redakce,
v úterý 10. června 2014 v půl třetí odpoledne jsem pomocí mobilu
vyfotila nad vaším městem přírodní úkaz "atomový hřib". Natolik mě to
uchvátilo, že jsem se rozhodla vám snímek poslat ke zveřejnění.

Šafáøová Ludmila

PŘIŠLO DO REDAKCE
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Rádi se spolu s manželkou touláme po různých koutech našeho města a rádi
svoji "duši občerstvujeme" v okolní přírodě. Na takovéto zklidnění v dnešním
uspěchaném světě je to ten nejlepší způsob. Občas při tom putování potkáváme
nejrůznější lidičky - pejskaře, cyklisty, "inlajnisty" i lidi, kteří se rozhodli jít jen tak.

Často jsem si tak potvrdil svoji domněnku, že pohyb a příroda patří i nadále k sobě
a řada lidí toto spojení stále potřebuje a využívá. Na rozdíl od množství kulturněhis-
torických památek, kterými se nemůžeme rovnat okolním větším městům,
můžeme být pyšní, co se přírodních krás týče. 

Městem protéká a okolím meandruje řeka Orlice. Stále živou památkou na
rozlehlou rybniční soustavu je náhon Alba, který tím, jak vrostl do okolní přírody,
nevypadá, že byl v dávných dobách uměle zbudován. I poslední zbylé rybníky
nedávají zapomenout na bývalou rybníkářskou slávu. 
Lesy, které se rozkládají do všech světových stran od města, už sem k nám neod-

myslitelně patří. Bez těchto lesních partií bych si okolí města už nedokázal ani
představit. Lesy tu máme pestré, co se týče zastoupení jednotlivých druhů dřevin.
Místní letité duby a borovice přímo miluji, váže mne k nim neviditelné pouto. Prostě
je moc dobře, že tu jsou.

Nikdy jsem nechtěl tu krásu vnímat sám. Je dobře, že ji můžu vnímat spolu s
ostatními a těšit se z jejich příjemných zážitků a pocitů. Proto mne napadlo vytvořit
naučnou stezku a o některá zajímavá místa v našem okolí se podělit spolu s ostat-
ními. Jako člen Spolku přátel města Týniště nad Orlicí jsem toto téma navrhl a
ostatními členy sdružení bylo přijato. Ve svém volném čase jsme stezku připravili
tak, aby mohla být co nejdříve využívána. A to jak místními občany, tak i
návštěvníky města. Stezka byla zbudována díky nadšení hrstky stejně smýšlejících
lidí a také díky podpoře a dotacím, jimiž nás podpořil Královéhradecký kraj. 

Na infopanelu instalovaném u "naší vodárenské věže" se dozvíte o všem, co je
možné na trase stezky vidět a navštívit. Trasa je nenáročná a splňuje předpoklady
pohodové relaxační procházky. 
Přeji vám tedy, milí spoluobčané, klidnou, ničím nerušenou cestu za poznáním a
vzpomínkami jak se žilo a žije ve "městě v lesích".

Radovan Boháèek 

O víkendu 14. - 15. června se Mladý týnišťský big band vydal směr Děčín a
Česká Kamenice, kde se uskutečnil již 15. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu big bandů do 25 let a nad 25 let. Konkurence je rok od roku větší,
ať už mezi big bandy z ČR, ale velké zastoupení tu mají i big bandy z
Maďarska či Polska, kde je úroveň opravdu veliká. Dvanáct big bandů
během sobotního dne oslňovalo porotu soutěžními skladbami dle vlastního
výběru. V letošním roce Mladý týnišťský big band "soutěžil" se skladbami
pouze orchestrálními, což značí technicky náročnějšími, a hlavně porotci
nebyli rozptylováni zpěvem, takže bedlivě sledovali a poslouchali každý tón.

POZVÁNKA NA PROCHÁZKU PO NAUČNÉ STEZCE
"MĚSTO V LESÍCH"

MÁME ZLATO…

Právě jsme panel dobudovali

...a za tři dny jej při Věžení křtíme

Big band to zvládl bravurně a domů si přivezl první místo ve zlatém pásmu!!!
Je to úžasný výsledek a hlavně fakt, že i po dvaceti-dvou letech a v čím dál
vyšší konkurenci se Mladý týnišťský big band stále drží na předních příčkách.

Big bande, dìkujeme!
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Dne 11.5.2014 se v Hradci Králové konal župní přebor ve vše-
strannosti Sokolské župy Orlické. Z naší TJ se zúčastnilo celkem

12 sportovců, kteří závodili ve 3 věkových kategoriích. 
Oddíl "Předškoláci" vyslal do sportovních bojů 5 dětí, na které

čekaly 3 disciplíny - skok do dálky z místa, běh na 40 m a hod
tenisovým míčkem. Všichni malí sportovci, které doprovázely
jejich cvičitelky Martina Köhlerová a Jaruška Ulwerová, dosáhli
krásného umístění ve výsledkové tabulce. Mezi kluky se Daniel
Mikulka umístil na 3. místě, Jirka Brič na 4. místě a Tomášek
Matička na 5. místě. Mezi holčičkami se Danielka Malátková
umístila na 4. místě a Helenka Řezáčová na 8. místě. Nutno
podotknout, že naše malé sportovkyně byly mezi soupeřkami
nejmladší. Po skončení závodů ve své kategorii a odměně za své
výkony od organizátorů se děti s cvičitelkami přesunuly do
blízkého bazénu, kde si za odměnu hodinu zařádily v brouzda-
lišti, což si opravdu zasloužily, protože byly moc hodné. Cvičitelky
touto cestou děkují panu Jiřímu Bričovi za odvoz všech
předškoláků na závody a zpět, což jim v deštivém počasí velmi
zjednodušilo přesuny s dětmi. 

Další kategorií, ve které měla naše TJ zastoupení, byli mladší
žáci a žákyně. Ti se museli poprat s během na 50 a 300 metrů,
skokem do dálky, hodem kriketovým míčkem a plaváním na 25
m libovolným plaveckým způsobem. Cvičitelka Lída Říhová se
vydala se svými cvičenkami na stadion za sokolovnou na
Eliščině nábřeží vlakem a "pěškobusem". I děvčata ve věku 8 - 9
let naši jednotu vzorně reprezentovala. Ve velké konkurenci 27
závodnic obsadila tato místa: Kamča Prokešová 3., Verča
Kuchařová 4., Lucka Nováková 6. a Viktorka Svobodová 11.
místo.

S žáky vyrazil na závody cvičitel Mirek Cibula. Jeho svěřenci
bojovali ve dvou věkových kategoriích. Za mladší žáky obsadil
Vítek Vaniš 6. místo a Ondra Řezáč 15. místo. Mezi staršími žáky
měla týnišťská jednota pouze jednoho reprezentanta. Josef
Jakeš běžel 60 a 800 metrů, házel kriketovým míčkem, skákal
do dálky a plaval 50 metrů. Stal se vítězem své kategorie!

Všem vítězům i zúčastněným děkujeme a blahopřejeme!!

Martina Köhlerová, náèelnice TJ Sokol.

Milí Sokolové a pøíznivci Sokola!

Půl roku téměř uběhlo a začínají se blížit dovolené a prázdniny.
Pravidelná činnost v tělocvičně ustane a já vám chci dnes
přiblížit krásné akce Věrné gardy v uplynulém období.
Pořádali jsme vzpomínání členů Sokola, kteří vyprávěli o svých
mladých sokolských letech, které se týkaly týnišťského Sokola.
Bratr Jaroslav Červinka vzpomínal na svá žákovská a doroste-
necká cvičení, na svého otce, významného týnišťského sokola
Ing. M. Červinku, sestra Marčíková připomněla činnost i aktivity
svého manžela Jiřího Marčíka, L. Wagenknechtová a E. Jiráková
vyprávěly o účasti na minulých všesokolských sletech, sestra
Nováková vzpomínala na svou činnost žákyně Sokola Vamberk
a Helenka Havlová velmi pěkně vyprávěla o své sokolské rodině,
tatínkovi a mamince, a s velkým zaujetím líčila své zážitky
z týnišťského Sokola.
Druhou, velmi příjemnou akcí, byla návštěva galerie pana

Tomašíka, kde jsme shlédli obrazy týnišťských malířů a hodně se
dozvěděli o životě p. řídícího učitele Dostála a jeho ženy Lidušky.
I posezení v příjemné retro kavárně pokračovalo milým přátel-
ským besedováním.
Třetí akcí bylo potěšení oka i duše s názvem "Nové vůně nás
okouzlí". Seznámili jsme se s ukázkami různých eko-svíček,
lampiček a svítidel a vše bylo zakončeno nákupem těchto před-
mětů. I beseda o současném směřování a trendech a o životních
postojích velké většiny lidí nás přiměla uvědomit si, jak je třeba
vracet se k dobrým životním kořenům a tradicím a dokázat se
alespoň na chvíli pozastavit a uvědomit si, co je v životě podstat-
né a jak zacházet s okolní přírodou.
A tak, moji milí, užívejte krásný letní čas, potěšte se s přírodou,
se svou rodinou, dětmi a vnoučaty, a nádherné prázdniny vám
všem!
Za naši Vìrnou gardu 

Mgr. Libuše Nováková.

ZÁVODY SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI

ZPRÁVA O ČINNOSTI VĚRNÉ GARDY 2014

Předškoláci na závodech



ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ

Foto Slávek Klecandr



SWING, TO MĚ BAVÍ….
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