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ZPRÁVY Z RADNICE

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ PATŘÍ MEZI NEJLEPŠÍ

A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 1634/1 o výměře cca 126 m2  
v k. ú. Týniště nad Orlicí.  

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 
1070 o výměře 98 m2 a pozem-
ku par. č. 1074/3 o výměře 28 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.  

3. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 484/1 a části pozemku par. č. 
443/5 o celkové výměře cca 68 
m2  v k. ú.  Štěpánovsko. 

4. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 189/1 o výměře 131 m2 v k. ú. 
Křivice.  

5. Záměr směny pozemků par. č. 
2292/1, par. č. 1867/1, par. č. 
803/3, par. č. 2291/1, část po-
zemku par. č. 2290/2 v k. ú. Týni-
ště nad Orlicí, které tvoří koryto 
odlehčovací větve náhonu Alba 
v Týništi nad Orlicí, za pozemky 
par. č. 1706/4, par.  č. 2210/2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí,  pozemky 
par. č. 560/12, par. č. 560/6, par. 
č. 375/19, par.  č. 375/29, par. 
č. 471/72, par. č. 471/66, par. č. 
471/65 v k. ú. Petrovice nad Orli-
cí a pozemek par. č. 483/2 v k. ú. 
Štěpánovsko, které tvoří koryta 
vodních toků ve správě Povodí 
Labe.

6. Smlouvu o nájmu prostor slouží-
cích podnikání, a to pozemku p. 
č. 2022, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č. p. 352 o 
výměře 198 m2 v  k. ú.   Týniště 
nad Orlicí pro CHARON-Jitka 
Filipová, s.r.o., IČ: 03515630, za 
cenu 5.000 Kč/měsíc od 1.6.2019 

a ukládá starostovi města nájem-
ní smlouvu podepsat. 

7. Vítěze výběrového řízení na do-
davatele kompostérů a kontejne-
ru na textil firmu EKOPLAST-
-CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 
01 Zlín a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

8. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
P. K., bytem ***, na období od 1. 
6. 2019 do 31. 5. 2022.

9. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. G., bytem ***, na období od 1. 
6. 2019 do 31. 5. 2020.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. C. J., bytem ***, na období od 
1. 6. 2019 do 31. 5. 2020.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. F. V., bytem ***, na období od 
1. 6. 2019 do 31. 5. 2022.

12. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Výměna oken v  tělocvič-
ně U dubu v Týništi nad Orli-
cí“ druhá část, firmu Quatro 
Izol s.r.o., Orlická 245, 503 46 
Třebechovice pod Orebem, IČ: 
25972286, za cenu 197  412 Kč 
bez DPH a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

13. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Zateplení bytového domu 
čp. 400“ firmu Miroslav Kaf-
ka, Žďár nad Orlicí 160, 517 23 
Žďár nad Orlicí, IČ: 63613981, 
za  konečnou cenu 264  506 Kč 
(není plátce DPH) a ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

14. Příkazní smlouvu o výkonu au-
torského a technického dozoru 
na akci: „Oprava varny ZŠ, Tý-
ništi nad Orlicí“ za cenu 181 500 
Kč včetně DPH mezi smluvními 
stranami Ing. Miroslav Stránský, 
V Lukách 826, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 11127791 a Město 

Týniště nad Orlicí a ukládá sta-
rostovi města smlouvu pode-
psat.

15. Žádost pana J. S. a D. S. o po-
volení vybudování brány na po-
zemku města Týniště nad Orlicí 
p.č. 1158/1 v  k.ú. Týniště nad 
Orlicí s  tím, že majetkoprávní 
vztahy budou vyřešeny po vy-
budování brány.

16. Vyplacení odměny za I. pololetí 
pro ředitelky příspěvkových or-
ganizací Mateřská škola – Měs-
to, Základní umělecká škola, 
Dům dětí a mládeže, Městská 
knihovna, Kulturní centrum 
a Geriatrické centrum Týniště 
nad Orlicí.

17. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí v souladu s ustanovením 
§  30 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu ve výši 28 192   Kč 
na  částečnou úhradu Plateb-
ního výměru č. 14/229/19/666 
Okresní správě sociálního za-
bezpečení Rychnov nad Kněž-
nou.

18. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí 
v  souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení a likvidaci nefunkč-
ního a zastaralého majetku dle 
žádosti.

19. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v sou-
ladu se Zřizovací listinou vyřa-
zení a likvidací opotřebovaného 
a zastaralého majetku (sekačky 
se sběračem) dle žádosti.

20. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
21. Žádost paní Mii Magenheimové 

o úpravu výše úvazku pracovní 
pozice sociálního pracovníka.

B) Bere na vědomí:

1. Změnu průběhu obecní hranice 
mezi k. ú. Albrechtice nad Orli-
cí a k. ú. Štěpánovsko dle návr-
hu katastrálního úřadu   a obce 
Albrechtice nad Orlicí budou-li 
dotčení občané souhlasit. 

2. Zápis z jednání Zdravotní a soci-
ální komise ze dne 20.5.2019.

C) Ukládá:

1. Projednat s  ředitelem Základ-
ní školy řešení inventarizace po 
provedeném auditu

Termín: 17.6.2019
Odpovídá: MUDr. Jan Beránek, 
Pavel Nadrchal

D ) Revokuje:

1. Usnesení z  jednání rady města 
bod bodem C 1 ze dne 24.4.2019:

(Projednat na jednání ZM žádost 
Oblastní charity Hradec Králové o 
poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta. Rada města poskytnutí dotace 
doporučuje.)

Libor Koldinský, starosta                                                                                      
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní 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 Tý-
niště nad Orlicí.

Město Týniště nad Orlicí opět 
zabodovalo – umístilo se na krás-
ném třetím místě v  soutěži „Čistá 
obec“ za rok 2018 v  kategorii nad 
2000 obyvatel. Tohoto ocenění je 
udělené Královéhradeckým kra-
jem a společností EKO-KOM, a. s. 
Společnost EKO- KOM se zabývá 
provozem systému třídění a využití 
odpadu. Předání proběhlo za účas-
ti hejtmana Královehradeckého 
kraje. Týniště nad Orlicí je v  Krá-
lovéhradeckém kraji třetím nejlep-
ším městem nad 2000 obyvatel za 
rok 2018 v  třídění odpadů. Toto 
je zvláště zásluha všech obyvatel 
Týniště, Petrovic, Křivic, Rašovic 
a Štěpánovska. Je tím poznat pozi-
tivní zájem našich občanů o životní 
prostředí. Nelze také opomenout 

dlouholetou práci Josefa Urbánka, 
pracovníka městského úřadu - od-
boru životního prostředí, bez jehož 
nadšení bychom dlouhodobě ne-
byli na špici ve třídění. Důležitá je 
také dlouhodobá podpora a zájem 
zastupitelů podporovat aktivity 
směřující k dalšímu rozvíjení a ze-
fektivňování nakládání s  odpady. 
Děkujeme všem občanům města za 
to, že ve všech částech města a při-
lehlých obcích třídí odpad a  od-
kládají jej na místa k tomu určená. 
Nadále hodláme pokračovat v  za-
počatém úsilí a finanční částka pro 
město od Královehradeckého kraje 
ve výši 40 000 Kč bude použita na 
další vylepšení sběru odpadů. Ještě 
jednou díky všem co třídí.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Usnesení č. 13
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 27. 5. 2019
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V  souvislosti s  připravova-
nou výstavbou nového bytového 
domu v centru města jsme požá-
dali o  rozhovor předsedu před-
stavenstva společnosti FATO, a.s., 
z Hradce Králové pana Ing. Josefa 
Buchtu.

Můžete nám prosím popsat 
krátce váš projekt stavby bytové-
ho domu na sídlišti Střed v našem 
městě?

Předně mi dovolte vyjádřit naši 
radost z toho, že se nám po mno-
ha letech podaří realizovat bytový 
objekt v  Týništi nad Orlicí. By-
tová situace v  tomto regionu je, 
zejména díky masivnímu zvýšení 
výrobní kapacity kvasinské auto-
mobilky, neuspokojivá, poptávka 
zejména u mladých rodin vysoká 
a nabídka prakticky nulová. Nové 
bydlení v bytovém domě je nedo-
stupné, kapacita pozemků pro vý-
stavbu rodinných domů je ome-
zená. Myslíme si, že načasování 
nemohlo být příznivější.

Rezidence T. G. Masaryka je 
dlouhodobě připravovaný projekt 
bytového bydlení k  dokončení 
sídliště Střed. Projekt byl připra-
vován v  součinnosti s  architek-
tem - urbanistou, který provedl 
několik návrhů řešení dotčeného 
území. První projekt byl před-
staven již v  roce 2009, obsahoval 
tři samostatné mohutnější byto-
vé domy odstupňované počtem 
podlaží v  souladu s  územním 
plánem města Týniště. Tato va-
rianta však byla později revido-
vána a  současný projekt podle 
našeho přesvědčení, celkově 
lépe zapadá do okolní zástavby. 
Dům má jedno částečně podzem-
ní a pět nadzemních podlaží, kdy 
jsou horní patra odlehčena poby-
tovými terasami, které význam-
ným způsobem zvyšují již tak 
velmi vysoký standard bydlení. 
Objekt je pochopitelně vybaven 
osobními výtahy. Podzemní pod-
laží slouží jako parkovací a gará-
žová stání, částečně pro sklepy 
bytů a  nezbytné technické vyba-
vení.

Kolik a  jakých bytů v  domě 
bude?

V  bytovém domě bude umís-
těno 49 nadstandartních byto-
vých jednotek. Naším cílem bylo 
vytvořit nabídku, která dokáže 
uspokojit v podstatě každého zá-
jemce. Obavy z  toho, že by v  tak 
atraktivním místě vznikla „uby-
tovna“ vzaly za své už při přípravě 
Územní studie předmětné loka-
lity. V  nabídce jsou byty o  ploše 
od 40 do 100 m2 v kategoriích od 
1+kk po 4+kk. Za zmínku jistě 

stojí i  skutečnost, že každý byt 
je vybaven lodžií nebo terasou 
a  také sklepní kójí či komorou. 
V  domě jsou zájemcům k  dispo-
zici krytá parkovací i  garážová 
stání.

Jak bude řešena otázka parková-
ní nových obyvatel v centru města 
při známém nedostatku parko-
vacích míst a  jak bude nový dům 
napojen na dopravní síť?

Napojení na dopravní infra-
strukturu bude z ulice T. G. Ma-
saryka (vedle Jednoty). Druhé 
napojení bude z  ulice Jiráskova, 
která je v  současné době slepou 
ulicí. Jsme si plně vědomi nedo-
statku parkovacích míst v  loka-
litě. Ke 49 bytovým jednotkám 
nově přibude 64 odstavných 
a parkovacích stání. Jsme si vědo-
mi toho, že naší výstavbou dojde 
k  mírnému omezení fungování 
dotčeného okolí, ale víme, že vý-
sledek bude stát za to.

Z  jakých materiálů bude dům 
postaven a  bude energeticky 
úsporný?

Společnost FATO, a.s., si za-
kládá na dodržování moderních 
trendů a  technologií ve staveb-
nictví. Proto se snažíme budovat 
naše bytové objekty jako maxi-
málně energeticky úsporné s mi-
nimálními provozními náklady 
budoucích vlastníků. Energetická 
třída PENB je v  případě toho-
to objektu „B“, což je kategorie 
„Energeticky úsporný dům“. Dům 

bude založen na pilotách, samot-
ná konstrukce je pak kombinací 
železobetonu a  cihlového zdiva, 
tedy tradičních a  osvědčených 
materiálů s obrovskou životností.

Kdo je autorem architektonické-
ho návrhu a kdo bude dům stavět?

Autorem projektu je studio 
Obršál Architekti, s.r.o., (ČKA 
03157), se kterým úspěšně spolu-
pracujeme na mnoha dalších by-
tových projektech, např. v  Hrad-
ci Králové, Jičíně, Opatovicích 
a  v  Chebu. Realizace proběhne 
v režii firmy FATO, a.s., vlastními 
výrobními kapacitami. Nejsme 
tedy v  pozici klasického develo-
pera, jak je dnes často tato čin-
nost nazývána, ale jsme stavební 
firmou s českými vlastníky, která 
na trhu působí téměř 30 let.

V  jaké fázi je příprava stavby 
a  kdy počítáte se zahájením vý-
stavby?

Zahájení je přímo odvislé od 
rychlosti povolovacího a  schva-
lovacího procesu. Bohužel, na 
tento problém současné stavební 
legislativy narážíme pravidelně 
a ve většině případů nás zbytečně 
brzdí. Z  dosavadních zkušeností 
však zjišťujeme, že se tato výt-
ka nevztahuje na stavební úřad 
v  Týništi nad Orlicí, kde jsme se 
setkali s  pravým opakem. Spolu-
práce s vedením města i jednotli-
vými odbory úřadu funguje dobře 
a  tímto bychom jim chtěli podě-
kovat. I  proto jsme přesvědčeni, 

že se nám podaří zahájit výstavbu 
po letošních letních prázdninách.

Nabízíte již možnost výběru 
a objednání nového bytu a očeká-
váte, že bude o byty v Týništi nad 
Orlicí zájem?

Podle našeho odhadu v Týništi 
nad Orlicí zájem o bytové bydle-
ní roste, což potvrdilo i  značné 
množství zájemců o  koupi bytu 
v  prvních dnech po zveřejnění 
tohoto záměru. Mimo možnosti 
zvolit si velikost bytu a  orientaci 
na světové strany nabízíme také 
zájemcům možnost dispozič-
ních změn, velký výběr podlah, 
dveří, obkladů a  kompletačních 
zařizovacích předmětů. I  tímto 
se významně odlišujeme od naší 
konkurence. Záleží nám na tom, 
aby se našim zákazníkům v  no-
vém bytě bydlelo hezky, a proto se 
snažíme maximalizovat úsilí smě-
řující k naplnění jejich představ.

Kdy se mohou zájemci o  nové 
bydlení těšit na nastěhování do 
nového?

 
Termín dokončení výstavby je 
samozřejmě odvislý od termínu 
jejího zahájení. V  současné době 
vrcholí přípravné a  administra-
tivní činnosti směřující k  vydání 
stavebního povolení. Pokud se 
potvrdí naše předpoklady zaháje-
ní, byty budou k dispozici novým 
majitelům v  první polovině roku 
2021.

Děkujeme za rozhovor

ROZHOVOR – BYTOVÝ DŮM NA SÍDLIŠTI STŘED
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Vzhledem k organizačním změ-
nám došlo v jarních měsících v ně-
kterých našich lokalitách ke změ-
ně v  osobě odečítače vodoměrů. 
Každý náš pracovník provádějící 
odečty vodoměrů se na požádání 

prokáže průkazem s fotografií a lo-
gem společnosti, v případě dalších 
pochybností občanským průkazem 
a také na telefonním čísle naší spo-
lečnosti 494 539 111.

Dále vás chceme upozornit na 
skutečnosti, že odečítači budou 
v letních měsících vzhledem k čer-
pání řádné dovolené zastupováni 
brigádníky. I u nich si můžete ově-
řit jejich totožnost stejným způso-

bem jako u našich zaměstnanců – 
odečítačů.

Děkujeme vám za pochopení 
AQUA SERVIS, a.s

Uběhlo to neuvěřitelně rychle….
Člověk se ani nenadál a první rok 
činnosti našeho klubu je za námi. 
Mám pocit, že jsme otevírali vče-
ra…

Ve dnech 11. 6. a 13. 6. proběhly 
v Tékáčku ukázkové hodiny spoje-
né s náborem nových členů. A že se 
jich přišlo podívat! Někteří se hned 
na místě přihlásili, aby měli jistotu, 
že se na ně dostane, stejně jako na 
příměstské tábory, kde také hlásí-

me ve všech turnusech téměř plno.
Pár fotografií ukazuje stále velký 

zájem, a  to i mezi rodiči. Zvažuje-
me proto možnost uspořádat od 
září samostatný běh „Tékáčka“ pro 
dospělé nebo pro „rodiče s dětmi“.

Krátkou rekapitulaci s ukázkami 
práce dětí jsme zorganizovali ve 
středu 12.  6. a  „se vší skromnos-
tí“ musím zkonstatovat, že bylo 
co ukazovat! Naprogramovaná 
auta z  Lega, výrobky z  3D tiskár-

ny, ukázky výšivek či potisků, ro-
botická ruka z  Merkuru, kraslice 
s  naprogramovaným popisem atd. 
A  samozřejmě také diplomy, po-
háry a  medaile za úspěšné účasti 
v  soutěžích po celé ČR. Děti jsou 
prostě skvělé!

Velký dík patří všem lektorům, 
sponzorům a  podporovatelům, že 
jsme první rok činnosti perfektně 
zvládli. Za zmínku pak stojí ze-
jména podpora obce Albrechtice 

nad Orlicí a Týniště nad Orlicí, bez 
jejichž finanční a  materiální vý-
pomoci by se Tékáčko provozovat 
nedalo.

Těšíme se na další školní rok 
a  připomínáme stránky s  přihláš-
kami do klubu i  letních příměst-
ských táborů: www.tekacko.cz.

Za celý tým Tékáčka
Yvonna Ronzová

AQUA SERVIS UPOZORŇUJE

PRVNÍ ROK TÉKÁČKA ZA NÁMI!
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Než se dostanu k programu atd., nejprve bych asi měla vysvětlit ten ne-
tradiční dovětek titulku, který jsem si nemohla odpustit. Takovou atmo-
sféru, jakou letos vytvořili diváci, by si mohly přát i  ty nejlepší, největší, 
nejzavedenější, nejdražší…. festivaly. A  věřte, není to vůbec nadsazené. 
Diváci většinou tleskají, když skončí písnička nebo během písničky, když si 
účinkující na pódiu „vynutí“ potlesk posunky (někteří performeři se neroz-
pakují vybídnout diváky k tleskání i slovně, pro případ, že by posunky ne-
pochopili nebo se zrovna nedívali na jeviště). Dělají to také proto, aby dodali 
svému výkonu punc výjimečnosti), zkrátka mám na mysli takový ten potlesk 
na povel. Když už to někdo roztleská, tak se chytí i ostatní a vypadá to dobře. 
Divák v tomto případě ani to, co se děje na jevišti, nemusí sledovat. Někde 
vedle něho vždycky někdo poslouchá a není problém se chytit pak davu. Není 
ani potřeba přemýšlet, jestli se mi to, co se děje na jevišti, vůbec líbí – ostatní 
tleskají, tak budu tleskat taky. To je takový ten potlesk, kterému říkám soukro-
mě „stádovitý“, který je v dnešní době zcela běžný (a, bohužel, nejen v případě 
koncertů…).

24. týnišťský swingový festival Jardy 
Marčíka se konal pod záštitou náměst-
kyně hejtmana Královéhradeckého 
kraje Mgr. Martiny Berdychové a byl 
pořádán za finanční podpory Králové-
hradeckého kraje

Tak tohle, co jsem napsala, to přesně není to, o čem mluvím v souvislosti 
s týnišťským divákem na swingovém festivalu. Týnišťský divák program sle-
duje, naprosto „soužije“ (nemohu najít lepší slovo) s účinkujícími po celou 
dobu jejich vystoupení, tleská uprostřed písniček (např. za sóly jednotlivých 
muzikantů), odměňuje na konci bouřlivým potleskem každou písničku, a to 
všechno bez jakéhokoliv nucení nebo pokynů a zcela spontánně. A energie, 
která z tohoto druhu diváků, potlesku a uznání jde směrem k vystupujícím 
– ta je úplně jiná než u výše zmíněného „stáda“. A účinkující to, samozřejmě, 
velmi dobře cítí a je to jeden z hlavních důvodů, proč nešetří superlativy na 
diváky našeho festivalu.

A protože si takového diváka nelze nevážit, snažíme se postupně, po krůč-
cích zpříjemnit vám všem pobyt na festivalu např. zkvalitňováním občerst-
vení. Loni jsme „přidali“ stánek s moravským vínem – Adámkovo vinařství, 
které už (hlavně na základě vašich pochvalných reakcí) bude mít své místo 
v areálu na pořád. Letos přibyl stánek s kávou – Cafe na kole, a myslím, že to 
byla také trefa do černého (už teď jsem si ho „pojistila“ na 25. ročník…).

A dostávám se k programu, který jako každoročně luxusně sestavil pan ře-
ditel ZUŠ Týniště nad Orlicí – Pavel Plašil. Výběr účinkujících, pořadí, kvalita, 
i podle diváků (pro které to děláme, takže jejich názor je pro nás prioritní) - 
jenom a jenom samá chvála.

Oba dva dny tradičně zahajovala Bigbanďata – každoročně nejmladší swin-
gový orchestr složený ze žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí pod vedením zkušené-
ho dirigenta Jana Pírka. Na tomto místě si dovolím zcela soukromý zážitek 
- odcitovat větu mého otce, celoživotního milovníka swingu (každý rok jezdí,  
 

Za krásného slunečného počasí proběhl v Týništi nad Orlicí na Tyršově ná-
městí v pátek 31. 5. a sobotu 1. 6. 2019 již 24. ročník swingového festivalu Jardy 
Marčíka. Tradiční dva dny plné swingové hudby se vydařily nad očekávání.

i přes svůj pokročilý věk, na koncert Orchestru Glena Millera), který viděl Bi-
gbanďata poprvé: „Tak Orchestr Glena Millera má u mě ode dneška utrum.“ 
Asi není co dodat.

V pátek po Bigbanďatech vystoupil první zahraniční host – Tanečný Or-
chester Valaská s velmi pestrým repertoárem – od swingu, přes taneční hudbu 
až k populárním Olympikům, a diváci se královsky bavili. Následovalo vy-
stoupení čtyř mladých hudebníků – Chanson Trio CouCou, kteří vnesli na 
chvíli do jeviště i  hlediště romantickou atmosféru chansonu velkých fran-
couzských mistrů v nádherných aranžích. A po nich jsme přivítali druhého 
zahraničního hosta (z největší dálky – až z USA) – The Georgia College Jazz 
Band. Soubor svou profesionalitou a uměním nenechal nikoho na pochybách, 
že to není jen tak nějaký prominent na výletě po Čechách (protože se zná třeba 
s Trumpem), ale nepochybně potvrdil pověst jednoho z nejlepších jazzových 
souborů ve státě Georgia, která ho předcházela. Hvězdou večera byl následu-
jící účinkující – jeden z nejuznávanějších interpretů swingové a jazzové hudby 
nejenom u nás, ale v celé Evropě – Jan Smigmator. V Týništi ho doprovodili 
špičkoví muzikanti tohoto žánru a byl to opravdu zážitek. Páteční večer konči-
la týnišťská Band-a-SKA, jejíž členové mají také své kořeny v týnišťské ZUŠce, 

24. TÝNIŠŤSKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA
… A VÍTĚZEM JE … DIVÁK

naši diváci Tanečný Orchester Valaská (SR)

HLAVNÍ SPONZOŘI:

DALŠÍ SPONZOŘI:

TECHŠKOLA
JIŘÍ MATĚJKA 

KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA
HANA DOBEŠOVÁ

LÉKARNA NA NÁMĚSTÍ
LURA-K s.r.o.
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někteří z nich působí v Mladém týnišťském big bandu. Jejich koncert, přesto, 
že byl namířen hlavně na mladé publikum, zaujal a roztančil většinu publika.

V sobotu hned po Bigbanďatech vystoupilo hradecké sdružení nChant 
Jazz, jejímž jedním členem (klavíristou) byl i  moderátor celého festiva-
lu – pan Radek Škeřík. Když už jsem narazila na toto jméno – tento pán 
dokázal s noblesou, inteligentně a citlivě navodit během obou dvou dnů 
přátelskou a až rodinnou atmosféru, ve které jsme se všichni (včetně účin-
kujících) nemohli cítit jinak než skvěle. Patří mu za to velký dík. V pro-
gramu pak následovala velká hvězda sobotního večera – Will Johns (host 
z Velké Británie) – člověk s rodinnými vztahy na Erica Claptona, George 
Harrisona (The Beatles) a Micka Fleetwooda (Fleetwood Mac). Toto „pro-
mo“ ve mně trochu vzbuzovalo obavy typu – protekční dítě, které je slav-
né díky slavným příbuzným? – ta možnost tu vždycky je, konečně v Če-
chách to, bohužel, funguje téměř stoprocentně (čest výjimkám). Mé obavy 
se naprosto rozplynuly ve chvíli, kdy tento nenápadný, na první pohled 
skromný a pokorný pán, vstoupil na jeviště. Jeho výkon, jak pěvecký, tak 
brilantní hra na elektrickou kytaru, a energie, která v tu chvíli šla z jeviš-

 A  nyní pár slov uznání a  díků všem, bez kterých bychom si takhle 
hvězdný program mohli tak akorát malovat na papír, zkrátka těm, bez 
kterých by se nic z toho, o čem píšu, reálně nemohlo uskutečnit. Hovo-
řím, jak jinak, o všech, kteří „dodali“ finance. Hlavním partnerem, a  to 
nejen finančním, ale i morálním, je Město Týniště nad Orlicí. Děkujeme, 
že swingový festival považuje i za svou vizitku a má spolu s námi organi-
zátory snahu posunovat jeho úroveň dál a dál, výš a výš. Vážíme si vel-
mi toho, že nám „fandí“ i Královéhradecký kraj, náš dík patří jmenovitě 
paní Mgr. Martině Berdychové (náměstkyni hejtmana Královéhradeckého 
kraje), která již potřetí v řadě převzala nad festivalem záštitu podpořenou 
nemalou finanční částkou. Paní magistro – moc děkujeme a doufáme a vě-
říme, že nám zachováte přízeň i do budoucna. A další „finanční“ stálice 
festivalu jsou naši milí sponzoři převážně z  Týniště nad Orlicí, kterých 
je bezmála 20, a kteří nám tímto také vyjadřují podporu a motivují nás 
posunovat hranice našich možností zase o kousek dál. Mezi nejvýznam-
nější (výší částky, kterou přispěly) letos patřily ODEKO s.r.o., INGTOP 
METAL, s.r.o., AGRICO, s.r.o. a Alpha Vehicle Security Solutions Czech 
s.r.o. Podrobný výčet všech přispěvatelů (resp. jejich loga) najdete v tom-
to článku. Jménem pořadatele festivalu (Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí) i všech spoluorganizátorů (Základní umělecká škola, Týniště 
nad Orlicí a Mladý týnišťský big band) moc všem děkujeme. Jste pro nás 
velmi důležití, díky vám můžeme např. i zlepšovat a rozšiřovat medializaci 
festivalu a přivést do Týniště více diváků a hlavně ty, kteří o nás dosud 
nevěděli. Bez vás by to opravdu nešlo.

HLAVNÍ PARTNER:

24. ročník Týnišťského swingového festivalu Jardy Marčíka je za námi 
a ještě dlouho v nás zůstane ten krásný pocit, že se „něco“ zcela výjimeč-
ného a velkého podařilo - krásná, hudebně hodnotná, organizačně dobře 
zvládnutá akce, která přesahuje svou kvalitou a návštěvností rozměry ne-
jen města nebo okresu, ale i kraje. Je to důkaz, že když se chce, a spojí se 
mnoho subjektů a lidí, kterým na věci záleží, dá se i na malém městě jako 
je Týniště nad Orlicí s malým organizačním týmem, v nízkorozpočtovém 
profilu, udělat akci, za kterou by se nemuselo stydět žádné velké město 
(které má s námi nesrovnatelné podmínky jak finanční, tak organizační).

P.S. A teď ještě jeden obrovský dík – tam nahoru za krásné teplé sluneč-
né počasí, které jste nám poslali na oba dva dny (kdo jste někdy zažil ven-
kovní festival v dešti, určitě víte, proč ten speciální dík). S panem Plašilem 
jsme se shodli na tom, že je docela dobře možné (nebo jisté?), že se tam 
nahoře za nás přimlouvá sám pan Jarda Marčík…

Děkujeme.
Dana Dobešová

(fotogalerie 24. týnišťského swingového  
festivalu Jardy Marčíka bude na kc.tyniste.cz)

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: 
• Rychnovský deník
• MF Dnes
• Právo
• Novinky.cz
• Orlicky.net
• Orlický týdeník
• ORIN - orlické inzertní noviny
• OKOLO HRADCE
• www.orin.cz
• Zpravodaj města Týniště nad Orlicí

Na viděnou příští rok 5. a  6.  6.  2020 na jubilejním 25. týnišťském 
swingovém festivalu Jardy Marčíka v Týništi nad Orlicí na Tyršově ná-
městí.

tě do diváků (a podle zákona akce-reakce logicky i zpět) se těžko dají na 
papíře vyjádřit – to se musí zažít. Pro mě (a doufám, že nejen pro mě) 
obrovský zážitek.

A  následovalo vystoupení dechového show bandu Brass Avenue se 
svými covery světových hitů. Ne nadarmo má tato šestice mladých pánů 
v podkladech pro propagaci větu: Brass Avenue dovede zaujmout jakéko-
liv publikum a spolehlivě rozhýbe všechny generace. Naprosto souhlasím 
– stalo se. Závěr sobotního večera a celého festivalu patřil tradičně vystou-
pení Mladého týnišťského big bandu včele s dirigentem Pavlem Plašilem. 
Letošním hostem tohoto výjimečně kvalitního bandu byl známý moderá-
tor, herec a hudebník – Petr Vondráček. Při jejich společném vystoupení 
to už v publiku vyloženě vřelo, asi nemá smysl to popisovat (a ani to nejde) 
– zkrátka důstojné a spontánní vyvrcholení obou festivalových dní.

24. TÝNIŠŤSKÝ SWINGOVÝ FESTIVAL JARDY MARČÍKA
… A VÍTĚZEM JE … DIVÁK

Will Johns (UK)

 Mladý týnišťský big band + Petr Vondráček
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Rok rychle uběhl a na jaře začaly 
přípravy na příjezd našich letitých 
přátel z malebné obce ležící ve Slo-
venském rudohoří Čierného Balo-
gu. 37 týnišťských dětí od 3. do 9. 
třídy čekalo netrpělivě 28.  května 
na své slovenské kamarády.

S malým zpožděním díky pilným 
silničářům jsme naše přátele přiví-
tali na půdě školy. Velké díky patří 
našemu školnímu sboru, který toto 
přivítání příjemně zahájil. Po krát-
kých projevech starostů obou měst 
a ředitelů obou škol se naše dvojice 
kamarádů konečně setkaly. Nejvíce 
nedočkaví byli naši nováčci, kteří 
se viděli se slovenskými parťáky 
úplně poprvé.

Hitem letošního setkání byl 
celodenní výlet do Prahy. Děti si 
prohlédly nejvýznamnější skvosty 
našeho hlavního města, projely se 
metrem a  vyslechly plno zajíma-
vostí a historických faktů od naše-
ho průvodce, pana ředitele Maria-
na Janka.

Mezinárodní utkání bývá vždy 
velkou výzvou. Letos se konal zá-
pas ve vybíjené. Naši i  slovenští 
sportovci bojovali jako lvi. A  jak 

to dopadlo? Kdo přišel fandit, ten 
to ví. Po vybíjené se děti rozjely do 
nejrůznějších končin našeho kra-
je. Program tohoto výletního dne 
si pro děti připravili rodiče. Touto 
cestou děkujeme našim rodičům 
za nápaditost při plánování výletu, 
ale děkujeme také za vaši ochotu 
zabezpečit děti z  přátelské obce 
a  starat se 4 dny o  ně jako o  své. 
Zvládli jste tento úkol na jedničku 
s hvězdičkou.

Čas rychle plynul a najednou stál 
u školy autobus a čekal na své pa-
sažéry. Popřáli jsme šťastnou cestu, 
rozloučili se a  zamávali. Ale jsme 
šťastni, protože máme plno nových 
zážitků a vzpomínek, které nám ni-
kdo nevezme.

Velkou pochvalu udělujeme 
i našim dětem. Byly jste starostliví, 
přátelští, všude jste dorazily včas, 
a proto vám slibujeme, že už za 359 
dní budeme startovat autobus, kte-
rý se vydá na cestu dlouhou 423 km 
směr Čierny Balog.

Mgr. Dana Martinková a Mgr. 
Lenka Lohniská

 

Postřehy dětí
Když tu byl kamarád z Čierného 

Balogu, tak to bylo super. Byli jsme 
spolu v Praze, tam jsme viděli Praž-
ský hrad a Staroměstský orloj. Dru-
hý den jsme jeli do Hradce Králové 
a šli jsme do Obřího akvária a pro-
hlédli si město z Bílé věže. Nejvíce 
se nám líbila plavba pirátskou lodí 
po Labi. Ráno bylo loučení a  děti 
z  Balogu jely zpátky domů. Jsem 
rád, že mám nového kamaráda, 
jmenuje se Adam.

Daniel Kozlov ze 3.B

V  úterý k  nám přijel kamarád 
z Balogu, jmenoval se Viktor, stejně 
jako se jmenuji já. Byl u  nás uby-
tovaný až do pátku. Ve středu jsme 
jeli do Prahy, jely také naše babičky. 
Natočil jsem si Pražský orloj, když 
odbíjel jednu hodinu. Ve čtvrtek 
nás moji rodiče vzali na výlet do 
Mirákula. Bylo hezké počasí a  my 
jsme si to tam s Viktorem pořádně 
užili. V pátek jsem se s ním rozlou-
čil u autobusu, který ho odvezl zpět 
na Slovensko. Už se těším, až se za 
rok vydám za Viktorem já.

Viktor Palán ze 3.B

Se Zuzkou, mojí kamarádkou ze 
Slovenska, jsme se teprve před pár 
dny seznámily a pobyt u nás jsme 
si skvěle užily. Jsme si totiž hodně 
podobné a  parádně si rozumíme. 
Jsme třeťačky, dost vysoké, máme 
psy stejné rasy a  rády tancujeme. 
V Praze se nám moc líbilo a užily 
jsme si výlet v Chlumci nad Cidli-
nou.

Valerie Revollo ze 3.B
 
V úterý jsem se seznámila s mojí 

kamarádkou Viky. Byly jsme spolu 
na výletě v  Praze a  v  Hradci Krá-
lové. Nejhezčím dnem pro mě byl 
čtvrtek, protože jsme hráli vybí-
jenou. Byla jsem sice v  hřišti nej-
mladší a  nejmenší, ale byla jsem 
kapitánkou mladšího družstva. 
V  rozhodující hře jsem nastoupi-
la i proti deváťákům, to byl prima 
zážitek. Viky hrála také, je to moje 
kamarádka, ale na hřišti jsme byly 
soupeřky

Daniela Malátková ze 3.B

 

NÁVŠTĚVA Z ČIERNÉHO BALOGU 28.-31. KVĚTNA 2019
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Den vody - opravdu vtipné 
a  trefné… Po vydatném noč-
ním dešti a  bouřce jsme se ráno 
7. 6. 2019 dvě třídy 4.C a 4.A naší 
Základní školy vydaly na vlakové 
nádraží, abychom odjeli do Hrad-
ce Králové a tam se zúčastnili akce 
Den vody 2019 na Eliščině nábře-
ží. Ne, že bychom té vody měli 
málo, ale všichni jsme věřili, že už 
víc pršet nemůže a dnes nebude!

Děti se těšily na jízdu vlakem. 
Seděly dokonce v  „kupéčku“, zpí-
valy nebo jen tak debatovaly. Tra-
su hlavní nádraží - Museum jsme 
se rozhodli jít pěšky. Sluníčko se 
už na nás smálo, cestou jsme se 

nasvačili, udělali pár společných 
fotek a  než jsme se nadáli, byli 
jsme na místě - před Gymnáziem 
J.K.Tyla.

„Vše“ vypuklo v  9.30 h. Ve vy-
mezeném prostoru podél břehu 
řeky Labe byly postaveny desítky 
stánků - workshopů. Děti jsme 
několikrát instruovaly a pak… jim 
daly rozchod. Sraz bude v 11.30 h 
u  stánku Palačinkárna! „Cože…?, 
jakože samy? Samy máme jít zkou-
šet a vyrábět?“, ale po 5 minutách 
se i ostýchavé děti rozprchly a my 
jim věřily - musely. No, sami jsme 
tam nebyli - dorazily desítky škol, 
školek… prostě stovky dětí.

Veškerá činnost tu byla spjatá 
s  „vodou“: výtvarné a  umělecké 
dílny, sprejování, práce s  karto-
nem, textilní patchworky, výroba 
zajímavých šperků, „placek“, škra-
bošek, papírových map a nálepek, 
workshopy učení tanců, divadýl-
kování, taneční vystoupení, jízdy 
na „divokolech“, dokonce si tu děti 
mohly vyzkoušet smontovat a vy-
tvořit „cosi“ ze starých vodovod-
ních instalatérských trubek a  tru-
biček…

V 11.15 h jsme obě paní učitelky 
začaly obcházet celý prostor a na-
pjatě děti vyhlížet… A  opravdu: 
sešli jsme se všichni a  na minutu 

přesně, za což děti sklidily velkou 
pochvalu. S Nábřežím jsme se roz-
loučili a nastal čas vyrazit na vlak 
zpátky domů. Děti si odnášely ne-
jen plné batohy vlastnoručně vy-
robených či nakoupených dárků, 
ale pluly s  námi přes půl Hradce 
a  i  vlakem do Týniště 4 obrovské 
barevné ryby, které si naše děti 
vyrobily z  kartonu a  byly na ně 
pyšné!

Věta od dětí: „To bylo hustý!“ 
nás ujistila, že příště pojedeme 
zase.

Akce se nám všem moc líbila.
Mgr. Zdeňka Hübnerová

Mgr. Šárka Dolečková

DEN VODY 2019 - NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ - HRADEC KRÁLOVÉ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

TVOŘENÍ V RAŠOVICKÉ KNIHOVNĚ - OBRAZEM
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Ten, kdo v  pondělí 20.  5.  2019 
navštívil pobočku České spořitelny 
v našem městě, musel nabýt beze-
sporu dojmu, že se tento ctihodný 
bankovní ústav kamsi přestěhoval 
nebo zkrátka znenadání zmizel.

Před bankomaty totiž stály stán-
ky naplněné dobrotami, až oči 
přecházely, a u nich se tísnily davy 
mlsných zákazníků. Bankovní stůl 
zaplnily hodnotné sponzorské 
dary, o které lidé losovali. Hudební 
skupina Pučmeloudband roztanči-
la chodník plný zvědavých návštěv-
níků. Před vchodem se pyšnil ná-
pis: Za pár kaček kup si los, v očích 
ženy budeš boss. A do toho jarma-
reční maskoti – Prasátko s  Vlkem 
a  Medvědem - provolávali verše 
básničky, kterou složila jejich spo-
lužačka Kristýna Rosová:

Hej, hej, hej
Kup si něco nej
Kup si třeba dobrotu
Okrasu či tombolu
Přispěješ tím Zdendovi
Na chytrého pejska
A až Zdenda vyroste
Budou skvělá dvojka
Hodně jsme se nadřeli
A budeme rádi
Když nás Vaším úsměvem
Potěšíte zpátky

A co se to tu vlastně dělo? Úžasní 
žáci z  5.C uspořádali Dětský jar-
mark. S  velkým nadšením se pus-
tili do projektu Abeceda peněz pod 
záštitou České spořitelny. V  rámci 
tohoto programu, který má za cíl 
zvýšit finanční gramotnost naší 
populace, děti nahlédly do světa 
financí. V průběhu tří měsíců se ve 
škole učily vybudovat vlastní firmu, 
demokraticky rozhodovat, vyrábět 

a prodávat.
Ale co je obohatilo nejvíc? Mys-

lím, že dnes už dokáží ocenit hod-
notu lidské práce, vzájemné po-
moci a peněz. Díky vlastnímu úsilí 
vydělaly peníze, aby si splnily svůj 
třídní sen. Děti, coby zaměstnanci 
vlastní firmy s  názvem Lahůdky 
U  Pučmelouda, uměly krásně snít 
a  měly od začátku dva sny. Jeden 
byl o asistenčním psovi pro čtyřle-
tého chlapce z Týniště n. O. a druhý 
o  společném výletě. Dětem se na-
konec podařilo vydělat neuvěřitel-
ných 39 700 Kč. Menší část použijí 
na vícedenní výlet do údolí řeky 
Orlice pod malebným hradem Po-
tštejn. Více než 20 000 Kč předají 
na konci června malému Zdendovi 
a  jeho rodičům jako příspěvek na 
asistenčního pejska.

Jako třídní učitelka těchto skvě-
lých dětí děkuji zaměstnancům po-
bočky České spořitelny v Týništi n. 
O. za perfektní zázemí, sponzorům 
za hodnotné dary. Velké díky všem 
rodičům za obrovskou podporu 
a vám všem, kteří jste si z jarmarku 
odnesli náš výrobek. Všichni spo-
lečně jsme proměnili sny ve skuteč-
nost. A to je přeci báječné!

Mgr. Petra Ptáčková

Ze slohových sešitů:

Moc se mi to líbilo. Celý jarmark 
byl úžasný. Nejlepším zážitkem 
bylo, co všechno jsme dokázali vy-
robit a  prodat. Přišlo mnoho lidí. 
Jsem moc šťastný. Na přípravě mě 
bavilo úplně všechno. Byla to veli-
ká sranda. Na začátku nám Česká 
spořitelna půjčila 3 000 Kč. Zvolili 
jsme si ředitelku a účetní. Roznášeli 
jsme dotazníky. Vymýšleli, co vyro-
bit a co prodávat. (Jan Valenta)

Na našem jarmarku jsme si dali 
opravdu záležet. A  jak to všechno 
začalo? Byl normální den. Ráno 
jsem nastoupil do autobusu a  jako 
vždy jsem si sedl na obvyklé místo. 
Když jsem přišel do školy, dozvě-
děl jsem se, že navštívíme Českou 
spořitelnu. A pak to přišlo. Založili 
jsme si firmu a  chystali jsme jar-
mark. Začali jsme pracovat. Odpo-
ledne jsme sbírali pampelišky, vaři-
li a  šili. Dopoledne o  přestávkách 
háčkovali. Každý z  nás se zapojil, 
každý měl podíl. Přišlo pondělí 
– osudový den. Všichni jsme byli 
nervózní. Nikdo nevěděl, jak to do-
padne, ale doufali jsme, že dobře. 
Nakonec se nám podařilo vydělat 
39 700 Kč. Takže Zdenda a  výlet 
čeká!!!

(Tobias Koňařík)

Nejvíc se mi líbilo, jak celá třída 
spolupracovala. (Nikola Sehnout-
ková)

Nejprve hodně pršelo, ale pak se 
vyjasnilo a  dokonce vysvitlo i  slu-
níčko. Jarmark začal o  půl druhé 
a  hned potom jsme hráli na trub-
ku. Přišlo hodně lidí a my měli co 
dělat, abychom je zvládli obsloužit. 
Prodali jsme skoro všechno a utrži-
li víc, než jsme očekávali.

(Daniel Závodní)

Nejvíc se mi líbilo prodávání. 
Byla to zábava.

(Petr Vorlík)

Nejlepší na tom bylo, že jsme 
všichni táhli za jeden provaz, doká-
zali se domluvit a nezměnili náš cíl. 
Podařilo se nám vydělat nad naše 
očekávání. To je skvělé!!! Nejen, že 
přispějeme Zdendovi na asistenč-

ního pejska, ale jako třída pojede-
me na třídenní výlet s tou nejlepší 
učitelkou.

(Magdalena Hloušková)

Jarmark byl skvělý.
(Tereza Richterová)

Jarmark byl pro mě zkušenost 
a hlavně zážitek na celý život. Moc 
se mi to líbilo.

(Stela Zářecká)

Neuvěřitelný zážitek, na který ni-
kdy nezapomenu.

(Simona Švandelíková)

Děkuju všem, kteří nám pomá-
hali.

(Karolina Saparbajevová)

V  pondělí jsme uspořádali náš 
velice vydařený jarmark. Všechna 
příprava byla komplikovaná. Nej-
těžší byla výroba. Museli jsme vy-
užít i svůj volný čas na vyhotovení 
výrobků.

(Jiří Kubec)

Odnesli jsme si skvělý zážitek 
a nové zkušenosti.

(Anna Forejtková)

Tento jarmark se mi moc líbil. 
Byl to den, na který se každý tě-
šil. Všichni jsme si mysleli, že vy-
děláme 15 000 Kč. Ale to, co jsme 
společně dokázali, je neuvěřitelné. 
Chtěla bych ten den zažít znovu. 
A  také poděkovat paní učitelce 
Ptáčkové za to, že nás vedla až do 
konce. Jsem ráda, že přispíváme na 
malého a velice hodného Zdendu.

(Karolína Štěpánová)

DĚTSKÝ JARMARK V TÝNIŠTI NAD ORLICÍZÁKLADNÍ ŠKOLA
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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PODĚKOVÁNÍ

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a členkám Sboru 
pro občanské záležitosti p. Sekyrové a p. Gavulové za blahopřání 
a dárek k mému životnímu jubileu.

Zdeňka Vyšehradová

Před nedávnem jsem byl obyva-
teli Křivic osloven, abych uspořádal 
malou mykologickou procházku. 
Houbám a mykologii se věnuji asi 
20 let a 3 roky jsem členem Myko-
logického klubu v  Rychnově nad 
Kněžnou. Společná procházka se 
tedy narychlo domluvila na po-
slední květnový den. Proto jsem 
ani velikou účast nečekal, ale na-
konec nás vyrazilo 30 včetně dvou 

mých kolegů z  klubu. Trasu jsem 
naplánoval pouze kolem vesni-
ce, aby místní viděli, co vše se dá 
ve zdejších lesích tuto dobu najít. 
Cestu nám zpříjemňovaly sladké 
dobroty, které děvčata napekla. Na-
konec se nám podařilo najít přes 
30 druhů vyšších hub a  3 druhy 
hlenek. V košících skončily voňavé 
čirůvky májovky, krásné holubinky 
sivé, pár hřibů žlutomasých (bab-

ka) i jeden hřib kovář a hřib hnědý. 
Na první ročník rozhodně pove-
dené. Moc rád bych všem účastní-
kům poděkoval za účast, pozornost 
i  donesené dobroty. Pokud houby 
porostou, další vycházku naplánu-
ji na přelom srpna a  září. Kdyby 
měl někdo zájem o  určení naleze-
né houby, letos poradna, kterou 
jsme dříve vedli osobně v Rychno-
vě nad Kněžnou, je vedena pouze 

elektronicky prostřednictvím e-
-mailu (matejka.vasek@centrum.
cz – vedoucí našeho mykoklubu) 
či přes sociální síť Facebook ve 
skupině Mykologická poradna MK 
Rychnov nad Kněžnou. Je mož-
no si domluvit i  osobní schůzku. 
Ještě jednou všem moc děkuji 
a vám ostatním přeji mnoho hou-
bařských úspěchů.

Karel Lepšík

MYKOLOGICKÁ PROCHÁZKA PO KŘIVICÍCH
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DĚTSKÝ DEN V PETROVICÍCH

V sobotu 1.6 se v Petrovicích na 
hřišti Na Brhách konalo tradiční 
oslavení Dětského dne pořáda-
ného SK Petrovice ve spolupráci 
s podporovatelem JK Briliant.

Vše začalo vstupem do Pohád-
kového lesa. Malí caparti s dopro-
vodem a větší děti s úžasem spat-
řili na začátku čarodějnici Babu 
Jagu (pan Zdeněk Šklíba), která 
jim přivítáním v  lese se zvířátky 
navodila báječnou náladu. V  lese 
poté děti potkávaly postavy z po-
hádek, kata se špalkem a sekerou, 
vlka a  Červenou karkulku, a  ná-
sledovalo dalších osm zastavení 
samozřejmě s  předáním cukro-

vinek na každém stanovišti. Při 
východu z  lesa čekal na děti král 
s  královnou a  každé dítě dostalo 
zlatý čokoládový dukát a číslo do 
kola štěstí. Do kola štěstí nakonec 
postoupilo 102 dětí.

Po zdárném putování v  lese 
pro děti a  doprovod pořadatelé 
připravili na hřišti a  v  přilehlých 
prostorech další soutěže. Připra-
vena byla tradiční jízda na koních 
od chovatelky Markéty Píšové, 
střelnice, nechyběla též nově ry-
bářská školička, a  další míčové 
a dovednostní soutěže, samozřej-
mě s  odměnou. Svoje umění se 
psy ukázali v  dovednosti Canis 

terapie Jitka a  Leoš Kameničtí, 
výcvik služebních psů oddíl Con-
dek z Polánek.

Celé odpoledne a večer bylo sa-
mozřejmě připraveno pohoštění. 
Pro děti langoše, párek v rohlíku, 
palačinky a delikátní trubičky od 
paní Dolečkové. Pro velké kuřát-
ka a guláš.

Celou akci uspořádal náklado-
vě SK Petrovice, další sponzoři 
Band a  SKA, Jitka a  Leoš Kame-
ničtí a  Adéla a  David z  Hradce 
Králové a  Tomáš Borovec. Podě-
kování patří všem, všem, všem, 
kteří nám s akcí pomáhali. Taktéž 
je potřeba poděkovat Technickým 

službám města za pomoc při úkli-
du zeleně v areálu a okolí.

Organizátoři akce mohou být 
naprosto spokojeni, podařilo se 
jim to nejcennější. Vykouzlit na 
dětských tvářích úsměvy, které 
se nedají v okolí koupit na akcích 
s mega rozpočtem.

Výbor SK přeje dětem poho-
dové a báječné prázdniny v klidu 
a  míru. Rodičům, sympatizan-
tům, ale i těm co nám nepřejí, za-
slouženou a klidnou dovolenou.

Jaroslav Kumpošt
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – KVĚTEN 2019

SLIBY SE MAJÍ PLNIT NEJEN O…

■ Dne 4.  5.  2019 
v  23:30 hod. byly 
na základě telefo-
nického oznámení 
řešeny vyhrocené 
partnerské ne-
shody v  bytovém 
domě. Po prvot-

ních úkonech na místě byla událost 
zadokumentována jako přestupek 
proti občanskému soužití a po pro-
vedeném šetření bude věc oznáme-
na správnímu orgánu k projednání.
■ Dne 10. 5. 2019 v 10:50 hod. bylo 

přijato telefonické oznámení provo-
zovatele rychlého občerstvení v uli-
ci Čapkova, že na schodech u vstu-
pu do provozovny leží nějaký muž. 
Po ztotožnění muže na místě byl 
strážníkem vyzván k opuštění mís-
ta, neboť tímto počínáním vzbuzuje 
veřejné pohoršení. Následně se muž 
z místa odebral.
■ Dne 13. 5. 2019 v 20:20 hod. byla 
strážníky v rámci hlídkové činnosti 
zaznamenána dvojice koní, která se 
volně pohybovala po obci Petrovič-
ky. Za aktivního přispění obyvatele 

obce byli koně odvedeni na poze-
mek jejich chovatele a tento byl te-
lefonicky vyrozuměn.
■ Dne 17. 5. 2019 v 18:15 hod. bylo 
přijato oznámení o poškození vozi-
dla Škoda Octavia zaparkovaného 
v  ulici Družstevní. Na místě bylo 
zjištěno, že dosud neznámý pachatel 
poškrábal lak vozidla. Věc je evido-
vána a šetřena městskou policií.
■ Dne 20. 5. 2019 v 9:10 hod. měst-
ská policie obdržela oznámení oby-
vatele města Týniště nad Orlicí, že 
na dvoře jeho domu mu byl otráven 

pes, který tomuto podlehl. Věc je 
evidována a  šetřena městskou po-
licií.
■ Dne 27. 5. 2019 v 9:20 hod. bylo 
strážníkem reagováno na telefonic-
ké oznámení, že v ulici Dr.E. Beneše 
již delší dobu volně pobíhá pes. Pes 
byl odchycen a dočasně umístěn na 
služebně MP. V odpoledních hodi-
nách byl pes vrácen majiteli, přestu-
pek projednán pokutou příkazem 
na místě.

Jaroslav Forman, strážník MP

Závěrem týnišťského jubilejního 
50. představení „KOULE“ (kon-
krétně v  pátek 10.  5.  2019) jsme 
divákům slíbili, že v  rámci 50. tý-

nišťského divadelního podzimu 
uvedeme 1.  listopadu  2019 nově 
nastudovanou hru. Fotografie pod 
naší zprávou dokládá, že již pro-

běhla první zkouška (10. 6. ).
Nový kus se jmenuje „DUCHA-

ŘINA aneb všichni jsme jedna ro-
dina“.

Těšíme se s  vámi na hezký kul-
turní zážitek.

 - Vaši Temňáci-

V Í C E  I N F O R M A C Í  -  W W W . T Ý N I S T E . C Z
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PROBĚHLO V DDM SLUNÍČKO

Úklid okolo Týniště

Letošní Ukliďme Česko se 
konalo po celé republice první 
dubnový víkend, my se vyda-
li uklízet v  neděli 7.  4. Bylo nás 
dopoledne 26 dobrovolníků, bylo 
krásně a všichni si pořádně mák-
li. Cesta do Křivic k  autobusové 
zastávce u  hájovny je komplet 
hotová. Cesta směr Rašovice na 
křižovatku k  pomníku po levé 
straně taky, vpravo od Týniště 
na křižovatku u Floriána jsme to 
úplně dokonale nestihli, tak když 
půjdete kolem, vezměte si s sebou 

pytel a  dokončete to… Speciální 
jednotka s  malými dětmi to vza-
la kolem silnice na posádku a na 
kraji lesa U  Dubu. DĚKUJEME 
všem, co přišli a pomohli vysbírat 
ty hromady plastu, skla, plecho-
vek a  různých specialit - rádio, 
dvoulůžková matrace, půlka auta, 
kachličky z  koupelny… Hroma-
dy pytlů a  specialit ráno odvezly 
Služby města Týniště nad Orlicí, 
kterým také děkujeme za poskyt-
nutí pytlů a rukavic.

Meritorio

O  velikonočním víkendu se 
v  DDM sešli naši praktikanti, 
vedoucí a  pomocníci na každo-
roční zážitkové a  vzdělávací akci 
Meritorio. Akce je mezi účastní-
ky pověstná tím, že nikdo nikdy 
neví, co může čekat, takže i  letos 
čekalo na účastníky překvapení, 
tentokrát až úplně na konci, po-
slední večer. Letos jsme totiž akci 
pojali ve stylu CVVZ, což je celo-
národní setkání pracovníků s dět-
mi. V našem podání šlo o TTVZ 
(Tvoje Týnišťská Výměna Zkuše-

ností) a  účastníci měli možnost 
si vyzkoušet připravit program 
pro ostatní, ve kterém by jim pře-
dali něco ze svých dovedností, 
vědomostí či schopností, takže 
program byl předem zveřejněn 
a  zajímavých programů bylo na-
konec tolik, že někteří ani nevě-
děli, na který jít dřív. Vyzkoušeli 
jsme si Hůlkování, Přežití v  lese, 
Dětskou jógu nebo Kombinované 
hry, dozvěděli se něco o  Bezpeč-
nosti na internetu a  Komunikaci 
s  odlišnými lidmi, zahráli si Lo-
gické hry. Zopakovali jsme si také 
Zásady první pomoci na táborech 
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datum- den čas název druh místo konání

10. 7. st 9:00-12:00 
13:00-16:00 Kvízování o ceny, hádanky - vědomostní hrátky (dětské odd.) zábava Městská knihovna

17. 7. st 9:00-12:00 
13:00-16:00

Výtvarná dílnička - vyrábíme celý den - kreslení s odměnou  
(dětské odd.) zábava Městská knihovna

20. 7. so 18:00 Písničkáři na paloučku pod Věží koncert Vodárenská věž

28. 7. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ČERVENCI 2019

PROBĚHLO V DDM SLUNÍČKO

a  podiskutovali o  vlivu alkoholu 
a  tabáku na organismus člověka. 
Troufáme si říct, že kromě pří-
jemného setkání, popovídání si 
v  čajovně a  společně stráveného 
času jsme zase o něco lépe připra-
veni na letní tábory, které vypuk-
nou již brzy!

Čarodějná cesta

Poslední dubnový den jsme ve 
spolupráci s  KC Týniště nad Or-
licí nachystali pro návštěvníky 
Čarodějnic na náměstí Čaroděj-
nou cestu. Tato trasa s úkoly pro 

malé i  větší čaroděje a  čarodějky 
začínala před DDM, kde každý 
dostal průkazku na razítka. Od 
kostela zadem na zahradu DDM 
potom účastníci mohli potkat 10 
čarodějných stanovišť s  čaroděj-
kami různého zaměření – čaro-
dějku havěťovou, lektvarovou, 
technickou, uměleckou, zvířecí, 
sportovní a  další. Každá z  nich 
za splnění úkolu podarovala děti 
razítky, za které si potom děti 
mohly v  krámku vybrat nějakou 
odměnu. Děkujeme všem čaro-
dějnicím a čarodějům, kteří se na 
Čarodějné cestě podíleli, bez vás 

by to nešlo!

Velký úspěch v  okresním  
přeboru v minivolejbalu

Kluci a  holky z  našeho mini-
volejbalového kroužku se letos 
účastnili celoročního okresního 
přeboru ve žlutém a  oranžovém 
minivolejbalu. Ve žlutém volej-
balu, což je vlastně přehazovaná 
ve dvojicích, za nás startovaly dva 
týmy, A  a  B. Tým A  tvořil Mar-
tin, Kubík, Honzík B., Honzík K., 
Domča. Tým B se skládal z Dana 
Š., Dana F. a  Pepy. Celá soutěž 

obsahovala 6 turnajů, pokaždé 
v jiném městě. Naši žlutí volejba-
listé byli velmi úspěšní a v součtu 
všech výsledků obsadili v  okres-
ním přeboru zlatou a  stříbrnou 
pozici! Gratulujeme! V  přeboru 
startoval také tým oranžového 
minivolejbalu, ve kterém si hráči 
po chycení míče nahrávají od-
bitím. Tento tým tvořil Robin, 
Nikolas a  David. Měli to ve vel-
ké konkurenci těžké, i  tak se jim 
ale podařilo během roku zvítězit 
v  několika zápasech. Těšíme se 
zase za rok u minivolejbalu!

Eva Jenčíková
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Závěrečné vystoupení taneč-
ních kroužku DDM Týniště nad 
Orlicí se letos konalo 26. 5. 2019. 
Taneční skupiny Rosegirls, CCG 
Dance a  Pom Pom Dance před-
vedly strhující výkony a  pochlu-
bily se svými úspěchy ze soutěží. 
Dopoledne přivítali tanečníci 

třikrát obecenstvo a předvedli 22 
tanečních choreografii. Přišly se 
na ně podívat děti ze ZŠ Týni-
ště nad Orlicí a  ZŠ Albrechtice 
nad Orlicí, odpolední předsta-
vení bylo pro rodiče a kamarády. 
Návštěvníci mohli zhlédnout 29 
tanečních skladeb. Po každém 

vystoupení byl slyšet bouřlivý po-
tlesk publika, za který tanečníci 
na konci poděkovali děkovačkou. 
Celou show skvěle moderovala 
Dominika Vondráčková s  Evčou 
Mocovou.

Děkujeme všem tanečníkům 
a  jejich vedoucím za skvěle při-

pravený a  předvedený program 
a  divákům za výbornou atmo-
sféru. Velký dík patří i  zvukaři 
Michalu Törökovi, Kulturnímu 
centru Týniště nad Orlicí a osvět-
lovači Davidu Dernerovi.

Lenka Reslová

V  minulém čísle týnišťského 
zpravodaje jsme se v  článku „ ŽD 
- Kdo je to? Kvíz, aneb - Chvála 
pohybu,“ věnovali významu pohy-
bové aktivity pro zdraví. Z  tohoto 
článku také víme, že osobnost, kte-
rá nyní v červenci slaví osmdesátku 
zůstane v utajení až do srpnového 
čísla zpravodaje. Jak jsem naznačil 
v  předchozím příspěvku, budeme 
se v  tom dnešním věnovat druhé 
straně mince, která se jmenuje člo-
věk.

Dotkli jsme se těla, pojďme se 
tedy podívat na duši. Na rozdíl od 
tělesné schránky a  jejich funkcí, je 
mysl, nebo chcete-li duše, podstat-
ně hůř objektivně hodnotitelná. 
Přesto má pro naše zdraví zásad-
ní význam. Vazba těla a  mysli je 
obousměrná. Prioritou, resp. „šé-
fem“ je ovšem stav duše. Jak se říká 
„Ryba smrdí od hlavy“ nebo jinak, 
např. slovy Václava Matěje Kramé-
ria: „Veselá mysl a  srdce pokojné 

jsou nejlepší lékové pro uzdrave-
ní.“ Duševní rozpoložení se pro-
mítá prakticky do všech funkcí 
organismu. To, co tradiční čínská 
medicína nazývá jangem a  jinem, 
neboli aktivním a  pasivním prin-
cipem, to západní medicína nazý-
vá sympatikem a parasympatikem. 
Sympatikus je „aktivní princip“ 
zodpovědný za boj nebo útěk. 
Parasympatikus je naopak onen 
„pasivní princip“ ve službách re-
generace a akumulace energie. Pro 
zachování zdraví musí být aktivita 
těchto systémů v  rovnováze. Není 
reálné zde uvádět podrobnosti. Pro 
pochopení stačí uvést fakt, že cen-
trum těchto systémů je v  hypota-
lamu, který je nervovými drahami 
přímo propojen s centry duševního 
nebo chcete-li, emočního rozpolo-
žení člověka. Funkce hypotalamu 
v  případě běžného člověka není 
ovlivnitelná vůlí, vše funguje auto-
maticky s projekcí do všech orgánů 

těla. Zde je místo i klíč k vysvětlení 
vlivu emocí na zdraví.

Hledání štěstí, resp. pozitivních 
emocí/prožitků, provází lidstvo 
nepřetržitě. A vzhledem k tomu, že 
člověk je bytost společenská, která 
potřebuje sdílet, jsou dobré soci-
ální vazby pro každého z  nás jed-
ním z důležitých zdrojů štěstí a tím 
i  zdraví. V  sedmé písni alba Rosa 
na kolejích povídá Wabi Daňkovi 
jeho parťák na cestě: „….tak mi 
řekni, na co vlastně mám moud-
rosti vyčtený z knížek, co je dobrý 
na to přijdu sám, co je špatný za 
tím křížek udělám….“ Ano přátelé, 
mohl bych zde uvádět různé studie, 
které objektivně potvrzují, že dobré 
sociální vazby jak v  rodině, tak ve 
společnosti mají příznivé dopady 
také na tělesné zdraví, že špatná/
dobrá nálada je nakažlivá atp. Cito-
vání těchto studií by však bylo zby-
tečné. Jistě je vám zřejmé, že v řadě 
případů jen kopírují to, co nám 

řekne, dnes tak přehlížený, „zdravý 
selský rozum.“

Spotřeba psychiatrických léků 
stoupá. Víc než třetina současné 
populace Evropy trpí některou 
z forem poruchy duševního zdraví 
(započteny: úzkosti, deprese, ne-
spavost, závislost na návykové lát-
ce, demence atp.). A tak mi dovolte 
vrátit se k  výše zmíněné myšlence 
Wabiho Daňka. Udělat křížek za 
nadbytečným shonem i  nadbyteč-
nými věcmi a vážit si toho, že již de-
vatenáct let mám možnost být sou-
částí kolektivu kolem ŽD. V  tom 
kolektivu je totiž přátelství. Osmý 
div světa, nad kterým nepřestává 
žasnout ten, kdo jej alespoň jednou 
poznal a prožil.

Julius Šimko, lékař
Příští příspěvek již bude jen 

a  pouze o  ŽD, tak jak jej znáte 
a možná i neznáte.

ŽD – KDO JE TO? KVÍZ, ANEB CHVÁLA PŘÁTELSTVÍ.
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DDM - O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ

V  sobotu 18.  5. se konal již 28. 
ročník taneční nepostupové soutě-
že O  týnišťské tajemství v  Kultur-
ním domě v Týništi nad Orlicí. Po-
řadatelem této taneční soutěže byl 
Dům dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí a celým programem provázel 
skvělý moderátor Libor Stolín.

Ve čtyřech věkových kategoriích 
se představilo 877 dětí, nejen z Krá-
lovéhradeckého kraje.

Letošní soutěžící čekalo pár 
změn, poprvé porota hodnotila 
výkony skupin elektronicky, což 
usnadnilo práci v zákulisí. Děti tan-
čily v  hledišti a  porota je přísným 
okem hodnotila z jeviště.

Na soutěž přišlo 570 diváků a je-
jich povzbuzování znělo sálem po 
celý den. Taneční skupiny přišel 
přivítat a  popřát mnoho úspěchů 
i starosta města Týniště nad Orlicí 

pan Libor Koldinský.
Do kategorie Mini se o přihlási-

lo 15 tanečních skupin ve věku od 
3 do 7 let. Kde zvítězily TS Neon 
Žamberk a RK Crazy mini I. v dis-
co a  modern dance, TS Baby Ro-
segirls Týniště nad Orlicí v  street 
dance, CCG Dance - mini Týniště 
nad Orlicí v show dance, Annabell-
ky Bílý Újezd kategorie mažoretky, 
TJ Alexis Chotěboř a DDM Koste-
lec nad Orlicí Pom Pom dance, TJ 
Alexis Chotěboř v pom pom dance 
duo.

V  kategorii Dětí bylo 21 taneč-
ních skupin a  první místa získaly 
v  disku TS Rosegirls Týniště nad 
Orlicí, ve streetu RK Crazy děti I., 
v  show dance ZUŠ Třebechovice 
pod Orebem a  Rosegirls A.N.O. 
Týniště nad Orlicí, v  mažoretkách 
MERIAN Červený Kostelec, v pom 

pom tanci TJ ALEXIS Chotěboř 
a MERIAN Červený Kostelec, ori-
entální tance BARIKA – TJ Orel 
Třebechovice pod Orebem.

Do kategorie Juniorů, děti do 15 
let, se přihlásilo celkem 32 skupin. 
V  disku zvítězila TS Rosegirls  II. 
Týniště nad Orlicí, ve street dan-
ce Chaozs Rychnov nad Kněžnou, 
v  show dance Shine & Shadows 
Nové Město nad Metují, v kategorii 
mažoretky DDM Stonožka Nové 
Město nad Metují, v  pom pom 
dance DDM Stonožka Nové Město 
nad Metují a TJ Alexis Chotěboř, ve 
street duo RK Crazy děti a Chaozs 
Rychnov nad Kněžnou, v orientál-
ním tanci VIVIANKY Kameničná, 
v  kategorii mažoretky sóla Týnky 
– ZUŠ Týniště nad Orlicí, v  pom 
pom dance sóla a  dua MERIAN 
Červený Kostelec a DDM Stonožka 

Nové Město nad Metují.
Kategorie hlavní je pro tanečníky 

15 a více, zde bylo celkem 9 taneč-
ních choreografií. Ve street dance 
vyhrála taneční skupina Fierras Al-
mas – SVČ Déčko Náchod, v show 
dance ZUŠ Třebechovice pod Ore-
bem a v kategorii mažoretky POM 
POM Dance Týniště nad Orlicí.

O  pořadí celý den rozhodovali 
porotci Romana Beránková, Ilona 
Luňáková, Stanislav Prošek, Vero-
nika Petráňová, Martin Odl, kteří 
to mnohdy neměli vůbec jednodu-
ché.

Děkujeme Kulturnímu domu 
za poskytnutí prostor, zvukaři Mi-
chalu Törökovi za trpělivost a také 
všem pomocníkům, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu celého dne.

Lenka Reslová
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Naši rodáci v  bitvě u  Hradce 
Králové 1866

Třetího července tohoto roku 
uběhlo už 153 let od doby, kdy se 
roku 1866 odehrála velká bitva 
u  Hradce Králové, v  níž se proti 
sobě postavily pruské a  rakouské 
armády. V  prusko-rakouské válce 
padlo na obou stranách při těžkých 
bojích okolo 170 000 mužů. I  toto 
smutné období se dotýká našeho 
města Týniště nad Orlicí, a proto si 
ho pojďme připomenout.

Vzhledem k  soustředění hlav-
ních sil pruské armády v prostoru 
města Zhořelec (dnes Zgorzelec) 
se velitel severní armády Ludwig 
von Benedek rozhodl přesunout 
armádu z  Moravy do Čech, a  to 
k prostoru pevnosti Josefov, Dvora 
Králové a  Miletína. Tímto přesu-
nem by L. von Benedek buď nabídl 
protivníkovi velkou bitvu, anebo by 
od tohoto postavení mohl zahájit 
velkou ofenzívu. Pochod rakous-
kých vojsk z Moravy do Čech měl 
být vykonán v 11 dnech, a to třemi 
směry – severním, středním a  již-
ním. Střední směr vedl přes Ústí 
nad Orlicí, Vamberk, Kostelec nad 
Orlicí, Týniště nad Orlicí k josefov-
ské pevnosti. Tímto směrem postu-
poval třetí a  osmý sbor rakouské 
armády se svým hlavním stanem 
a třetí divize rezervní jízdy.

25.  června  1866 se v  Týništi 
nad Orlicí objevilo vojsko třetího 
armádního sboru s  velitelem arci-
vévodou Arnoštem Habsbursko-
-Lotrinským, který se svým štá-
bem a  brigádou zůstal ve městě. 
Brigáda Jul. Kirchbergova dorazila 
do Petrovic, brigáda L. von Bene-
deka do Třebechovic pod Orebem 
a  záloha dělostřelectva zůstala 

u  Čestic. 26.  června  1866 pokra-
čoval třetí armádní sbor k  Hradci 
Králové a  tentýž den dorazil do 
Týniště a jeho okolí osmý armádní 
sbor s  velitelem arcivévodou Leo-
poldem Habsbursko-Lotrinským. 
Kreyssenova brigáda se utábořila 
západně od Týniště nad Orlicí, bri-
gáda generálmajora Gustava von 
Fragnerova severně a  brigáda ge-
nerálmajora Carla Schulze východ-
ně od města, dělostřelecká záloha 
a  muniční park se utábořily mezi 
Lípou a Dlouhou Loukou, souvozí 
se spíží se utábořilo u Čestic. Arci-
vévodové byli se svým služebnic-
tvem ubytování v  Panském domě 
na náměstí v  Týništi nad Orlicí. 
27.  června  1866 pokračoval osmý 
armádní sbor ve směru k pevnosti 
Josefov. K poledni dorazilo souvo-
zí hlavního stanu severní armády, 
jež druhý den odjelo k  Josefovu. 
28.  června  1866 dostala Rothkir-
cherova brigáda od velitelství roz-
kaz, aby kryla linii Ústí nad Orlicí 
– Pardubice. Proto se tato brigáda 
utábořila u Holic a do Týniště nad 
Orlicí, Častolovic a Býště vyslala po 
jednom batalionu.

Nastal 3. červenec 1866, den roz-
hodující bitvy u  Hradce Králové. 
Od 7. hodiny ranní až do 8. hodiny 
večerní bylo v  Týništi nad Orlicí 
slyšet střelbu z děl jako při hromo-
bití. Okna drnčela a  země duněla. 
Tentýž den přijel do Týniště velitel 
četnictva se 100 četníky, který se 
ubytoval v Panském domě. Četnic-
tvo jdoucí za armádou stíhalo vo-
jenské uprchlíky. Po bitvě u Hradce 
Králové přijeli odpoledne do Týniš-
tě s povozníkem dva vojínové, kteří 
byli považování za uprchlíky a měli 
být zatčeni. Přičemž bylo sděleno, 
že bitva je skončena, rakouské voj-

sko je poraženo a prchá přes Hra-
dec Králové k  Týništi. Tomu však 
přítomní občané nechtěli věřit. 
František Švarc a  řezník František 
Malý přivedli jednoho vojína na 
radnici k úřadujícímu radnímu Ar-
noštu Pitterovi. Voják odepjal šavli 
a  odevzdal ji se slovy, že za chvíli 
jich přijede do Týniště více. Skuteč-
ně ten samý večer přišlo do města 
na 600 dragounů, což byla rozprá-
šená válečná jízda po bitvě u Chlu-
mu. Jelikož byli nesmírně vyhla-
dovělí a  unavení, obec nakoupila 
maso, navařila polévky a  poskytla 
jim chleba, aby se posilnili. Od té 
chvíle po celou noc na 4. červenec 
roku 1866 prchala poražená vojska 
v největším zmatku po silnici. Ni-
kdo ani oka nezamhouřil. Vojáci, 
kteří pro těžká zranění nemohli po-
kračovat dále, zůstali ve městě a byl 
pro ně ve škole vytvořen lazaret.

Před uzavřením příměří při-
šli 24.  července  1866 do Týniště 
Prusové, o  nichž se předem šířila 
pověst, že drancují okolí a  pokud 
přijdou, vše seberou. Občané Tý-
niště z  toho důvodu poschovávali 
cennosti, ale Prusové nebrali jiné 
věci než potraviny. Poté co Pru-
sové vzali 2 fůry cukru a  50 kusů 
hovězího dobytka, odtáhli směrem 
k Opočnu. Týniště muselo pruské-
mu vojsku poskytovat obědy a ve-
čeře. Po několika dnech se z Opoč-
na vrátil zpět setník Zahn se svým 
vojskem, vzal zde i v okolí dalších 
30 kusů hovězího dobytka a odtáhl 
k Vysokému Mýtu. V měsíci srpnu 
1866, právě o  zdejší pouti, přišly 
dvě setiny pruského pěšího vojska 
a pobyly zde pět neděl.

Po válce zuřila po české vlas-
ti cholera, která neušetřila ani 
Týniště, umřelo zde asi 20 osob. 

Následky této bitvy byly tragické. 
Ještě několik dní po bitvě umírali 
zranění vojáci, kterým pro nedo-
statek zdravotního personálu ne-
měl kdo poskytnout nejzákladnější 
ošetření. Velkým problémem bylo 
pohřbívání padlých vojáků. Situaci 
komplikoval i obrovský počet mrt-
vých koní. Ještě tři týdny po bitvě 
se krajinou šířil těžký zápach. Oko-
lí bojiště bylo zpustošené, veškerá 
úroda zničená, domy a  usedlosti 
ve vesnicích, které místní obyvatelé 
většinou opustili, byly pobořené. 
To také pocítilo i  samotné Týniště 
a okolí, kde značná část úrody byla 
zničena vojsky, která tudy prochá-
zela a  také zde tábořila. Byla to 
těžká doba, která ovlivnila dějinný 
vývoj Týniště.

Připomeňme si osoby, které mají 
souvislost s  Týništěm nad Orlicí 
a  které toto období prožily a  do 
prusko-rakouské války se zapojily.

František VOŘÍŠEK, narodil se 
5.  ledna  1840 v  Týništi nad Orlicí 
v  čp. 34. V  hodnosti svobodní-
ka sloužil u  c.k. 18. pěšího pluku 
v  Hradci Králové. Roku 1866 šel 
František Voříšek s 18. pěším plu-
kem do boje proti pruské armádě. 
29.  června  1866 okolo 8. hodiny 
ranní dorazila část 18. pěšího pluku 
do Jičína a po 10. hodině dopoled-
ní vytáhli na obranu prostoru obcí 
Železnice, Zámezí, Jinolice, Po-
důlší a Dílce. Téhož dne František 
Voříšek při těžkých bojích u Jičína 
padl ve věku 26 let. V obci Kbelni-
ce u Jičína se na vojenském hřbito-
vě nachází hrob a pomník padlého 
Františka Voříška.

Jan ŘEHÁK, narodil se 28. červ-
na  1831 v  Týništi nad Orlicí v  čp. 
37. Jan Řehák sloužil u  c.k. 57. 
pěšího pluku, kde dosáhl nejvyšší 

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ

Arcivévoda Arnošt  
Habsbursko-Lotrinský Václav Koďousek Vyhledávání raněných na bojišti
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hodnosti poručíka. V roce 1866 se 
účastnil bitvy u  Hradce Králové, 
kdy byl s 57. pěším plukem na po-
zici mezi hořiněveskou bažantnicí 
a  Máslojedy s  podporou 47. pěší-
ho pluku. Při těžkých bojích byl 
Jan Řehák 3.  července  1866 těžce 
raněn a na následky zranění téhož 
dne v  královéhradecké nemocnici 
zemřel.

František SEMERÁK, narodil se 
10. srpna 1824 v Týništi nad Orlicí 
v čp. 50 a zemřel 21. srpna 1897 ve 
Vratislavi (dnes Wrocław) v Polsku. 
František Semerák absolvoval gym-
názium v Rychnově nad Kněžnou, 
na kterém v té době vyučoval pia-
ristický řád (řád zbožných škol), do 
piaristického řádu i  sám vstoupil. 
Později se ale odstěhoval do Pruska 
a přestoupil k luteránské církvi, kde 
se stal profesorem bohosloví a roku 
1857 pastorem. František Semerák 
se aktivně účastnil politického ži-
vota a  v  období prusko-rakouské 
války v roce 1866 se dokonce z po-
věření Otto von Bismarka podílel 
na tajném jednání Prusů s  český-
mi politiky Františkem Palackým 
a  Františkem Ladislavem Riegrem 
o  případném odtržení českých 
zemí od habsburské monarchie. 
O  Františku Semerákovi napsal 
Ing. Alois Čapek knihu, která bo-
hužel nebyla vydána.

Václav KOĎOUSEK, narodil se 
14. června 1839 v Doudlebách v čp. 
47 společně se svým dvojčetem 
bratrem Františkem. V  Doudle-
bách chodil do dvoutřídní školy 
a poté studoval na reálce v Hradci 
Králové a na gymnáziu v Rychnově 
nad Kněžnou. V  Týništi nad Or-
licí se v  letech 1857 – 1859 vyučil 
kupeckému řemeslu. Roku 1859 
nastoupil do armády, kde sloužil 
v  hradeckém pluku č. 18 ruského 
velkoknížete Konstantina. Ab-
solvoval plukovní kadetní školu 
a  v  prusko-rakouské válce roku 

1866 byl již v  hodnosti poručíka. 
Roku 1880 byl přeložen k  pěšímu 
pluku č. 29 do Komárna, i přes své 
vojenské působení zůstal věrným 
a dobrým Čechem, to mohl být je-
den z důvodů, proč byl na Sloven-
sko převelen. Po určité době opět 
měnil své místo, a to do Vysokého 
Mýta a do josefovské pevnosti. Poté 
odešel do výslužby. 19. května 1888 
se v Praze na Novém Městě v chrá-
mu sv. Jindřicha oženil s  Annou 
Koťánovou, dcerou měšťana Karla 
Koťána z  Kostelce nad Orlicí. Svá 
léta odpočinku trávil v Týništi nad 
Orlicí a později i ve Vysokém Mýtě. 
Jeho velkými zájmy byly numizma-
tika, archeologie, heraldika a  his-
torie. Sbíral všechny informace 
a údaje o své rodné obci a následně 
o svém rodišti napsal a vlastním ná-
kladem vydal monografii Doudleb 
nad Orlicí. Svou činností motivoval 
i  jiné historiky, aby si všimli obce 
Týniště nad Orlicí. Svými studiemi 
historie přispíval do různých novin 
a  časopisů. Zemřel ve věku 67 let 
4. dubna 1907 ve Vysoké Mýtě, po-
hřben byl 22. dubna 1907 v Týništi 
nad Orlicí.

Poslední muž se sice v  Týniš-
ti nad Orlicí nenarodil, ale jeho 
tragická historie vzbudila veřejný 
ohlas v rakouské říši a v Týništi na-
lezla odezvu tím spíše, že zde měl 
příbuzné, např. Vojtěcha Kabeláče, 
bratrance svého otce, a  jeho dvě 
dcery Annu, provdanou za mlyná-
ře Karla Koťána, a  Františku, pro-
vdanou za Arnošta Pittera, majitele 
hostince Panský dům. František 
KABELÁČ se narodil 30.  břez-
na 1844 ve Slatiňanech. Už od své-
ho dětství si přál být vojákem, a tak 
ho poslali do kadetní školy v městě 
Neunkirchen v Dolních Rakousích 
při železniční trati z Vídně do Štýr-
ského Hradce. Po složení závěreč-
ných zkoušek 26.  srpna  1865 byl 
následující den povýšen na kade-
ta-desátníka. Když přišel rok 1866 
a  s  ním válka s  Pruskem, kadet 
František Kabeláč šel do samého 
ohně bitev. V  krvavé bitvě u  Čes-
ké Skalice (28.  června  1866) ztra-
til jeho pluk 45 důstojníků a 1288 
mužů (tehdy vinou neschopného 
velení arcivévody Leopolda ztratila 
rakouská armáda 205 důstojníků, 
5872 mužů a 197 koní). Ale kadet 
Kabeláč se tak vyznamenal, že byl 
ještě na bojišti povýšen na poručí-
ka a  měl být navržen k  vyzname-
nání. V V  době ústupu k  Hradci 
Králové si ovšem důstojnickou 
uniformu se šavlí opatřit nemohl, 
a tak si nesl k  obci Rozběřice do 
bitvy u Hradce Králové jen svou 
pušku. Když byla bitva prohrána 
a armáda se dala na útěk, postavil 
tam svou pušku před svými druhy 
ke stromu a odešel s  ustupujícími 

vojáky. V chaosu, který následoval, 
se vrátil domů do Slatiňan a poté se 
třetího dne dostal k  svému pluku. 
Jistě by se nebylo nic stalo, kdyby 
na jeho odchod z bojiště a odložení 
zbraně nebyli upozorňovali někteří 
vojáci. To následně vedlo k  trest-
nímu vyšetřování a výsledkem byl 
rozsudek smrti zastřelením pro 
„zbabělost“ a odhození zbraně – 
rozsudek byl vynesený v době, kdy 
byla celá rakouská armáda na ústu-
pu od Hradce Králové. Marně žá-
dalo samo plukovní velitelství nej-
vyššího velitele Albrechta Fridricha 
Rakousko-Těšínského o milost. 
Dne 17. září 1866 v 5:45 hod. ráno 
byl František Kabeláč na kraji lesa 
nad vesnicí Schwarzau, asi 2 ho-
diny od Neunkirchenu, zastřelen. 
Na přání odsouzeného Františka 
Kabeláče a přímluvu plukovního 
kaplana PhDr. Josepha Alfonse Šu-
laka  byla poprava vykonána v ne-
přítomnosti veřejnosti na odlehlém 
místě. Jeho tělo bylo ihned pocho-
váno do hrobu vykopaného v místě 
popravy. Jeho 18letá snoubenka Jo-

sefina Vittmannová společně s dal-
šími obyvateli Neunkirchenu usilo-
vala, aby jeho tělo bylo převezeno 
na hřbitov, ale to se jim nepodařilo. 
Později postavili na místě pohřbení 
kamenný kříž s jeho jménem a daty 
1844-1866. Přísný soud zakonče-
ný popravou právem kritizovaly i 
noviny. Při útěku celé armády od 
Hradce Králové se událo stejných 
případů jistě na tisíce. Jako jedi-
ný však byl potrestán mladý český 
poručík, několik dnů předtím vy-
znamenaný pro prokázanou sta-
tečnost. Snad měl přísný rozsudek 
povznést skleslou morálku pora-
žené armády. Výstřely dne 16. září 
1866 tedy nebyly trestem za něja-
kou vojenskou zradu, ale hanbou 
neschopného vedení nejkrvavější 
bitvy ve svém století.

(zdroje: Státní archiv  Rychnov 
nad Kněžnou, Státní oblastní archiv 
v  Zámrsku, Pamětní kniha města 
Týniště, Spolek pro vojenská a pietní 
místa, Muzeum války 1866)

Martin Urban

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -TÝNIŠŤSKÝ STOLETÝ KALENDÁŘ

Arcivévoda Leopold Habsbursko-
-Lotrinský

Bitva u Jičína

Obec Chlum po bitvě
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29.  května navštívil naší MŠ 
pan Jaromír Šulc z  Radhoště 
a  dětem vyprávěl o  životě někte-
rých volně žijících zvířat a ptáků. 
Nechyběla ani praktická ukázka. 
Děti viděly výra afrického, káně 
rudoocasé, orla mořského, čápa 
velkého a lišku obecnou.

30. května při oslavě MDD byl 
v  naší MŠ karneval. Děti přišly 
v  maskách. Součástí karnevalu 
byly soutěže, tance a  také tom-
bola, kde si děti vybíraly plyšáky, 
hračky a  sladkosti. Nechyběl ani 
průvod všech dětí v  maskách po 
sídlišti U  Dubu. Po cestě jsme 

zpívali a hráli na tamburínu a vo-
zembouch.

5.  června jsme jeli na školní 
výlet do Častolovic, kde jsme na-
vštívili Zvěřinec a  šli jsme s paní 
průvodkyní krátký dětský okruh 
po zámku.

6.  června pan Nadrchal přišel 
dětem povídat o  kůrovci, který 
napadá a ničí naše stromy a  lesy. 
Moc děkujeme.

Za kolektiv MŠ U Dubu 
Pavla Vlčková

PROBĚHLO V MATEŘSKÉ ŠKOLE U DUBU
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Konec školního roku se blíží, ale u nás to tak nepociťujeme. V měsí-
ci květnu jsme měli napilno. Hned zpočátku byla naše mateřská škola 
otevřena veřejnosti a věřte, že si přišla pohrát spousta malých dětí s je-
jich rodiči. „Svátek matek“ jsme oslavili v krásném odpoledni připra-
veném nejen pro maminky a jejich děti, ale i pro babičky a tetičky. Na 
zahradě na ně čekala tvořivá dílna a spousta společných her s dětmi.

Další týden se proměnil v medové království. Z ekologického centra 
k nám přiletěla „včelka Mája“, která nás seznámila s  tím, jak to v úlu 
vypadá a jak jsou včeličky pro lidi potřebné a důležité. A protože bylo 
přijatelné počasí, alespoň půlka programu mohla proběhnout na školní 
zahradě.

V pátek dne 17. 5. se předškoláci podívali do základní školy. Setkali 
se tak se svými staršími kamarády a  trochu více seznámili s místem, 
které budou od září navštěvovat.

A pak už nás čekal výlet. V pondělí 20. 5. jsme byli všichni natěše-
ni. Jeli jsme do ZOO do Dvora Králové. Bylo zataženo, trochu nám 
i sprchlo, ale to nám náladu nezkazilo. Všichni byli nadšeni ze slonů, 
žiraf, opic a dalších zvířat. V poledne nás čekala přednáška pracovnice 
ZOO, která nám vyprávěla o  Africe. Dokonce jsme si sáhli na želvu 
a mohli jsme si pohladit i hady. Pro třídu nejmladších dětí by byl tento 
výlet příliš dlouhý, takže se v pátek 24. 5. vydali také za zvířátky, ale do 
města Častolovice do mini ZOO.

Na konci května jsme pro naše předškoláky připravili rozloučení 
v rámci dne dětí. Podíleli jsme se na něm všichni – děti i učitelky. Byla 
to vlastně taková „poslední plavba pro předškoláky“. Zahradu jsme vy-
zdobili na téma „námořníci, piráti“ a my jsme se oblékli do pruhova-
ného oblečení s čepicemi a dalekohledy. Vše propuklo odpoledne 29. 5. 
za přítomnosti dětí a jejich rodičů. Nejprve nám zahráli herci divadla 
hezkou pohádku „O Ferdovi“ a pak už jsme se připravili na společné 
zpívání. „Tři malé citronky plavaly po hladině“ a  my jsme si zpívání 
náležitě užili. Poté předstoupili předškoláci a nastalo slavnostní vyřa-
zování z mateřské školy. Předškoláci dostali šerpu příslušné třídy a pa-
mátník, ve kterém měli zaznamenáno všechno důležité, co je ve školce 
potkalo.

V  červnu - 5.  6. předškoláci navštívili Semenářský závod v  Týništi 
nad Orlicí. Seznámili se s celým areálem - se sušárnou, kde se získávají 
ze šišek semínka, a s chladicím zařízením, kde jsou semínka uložena. 
Nakonec pro nás Lesy České republiky měly připravené zábavné (ale 
i poučné) hry o stromech a zvířátkách.

Tohle by mohl být již konec, ale není. Poslední týden nás ještě čeká 
návštěva dopravního hřiště u  školy v Týništi nad Orlicí. Vezmeme si 
kola a  koloběžky, potřebné helmy na hlavu a  pracovník městské po-
licie na vše bude dohlížet. Věříme, že i  tato poslední akce se povede. 
A prázdniny? Na ty už se těšíme všichni.

Bc. Zdeňka Veselková

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Kontakty výboru MC Ratolest: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

K výšině zvedněte zraky a hleď-
te: Kdo stvořil toto všechno? Ten, 
který v plném počtu vyvádí zástupy 
hvězd a všechny volá jménem.

Izajáš 40,26

Izajášovo slovo znělo do smutné 
doby babylónského zajetí, v  němž 
Boží lid měl jenom krůček k  bez-
naději. Lidsky bylo všechno ztrace-
no, nikde nic potěšujícího – i  Pán 
Bůh jako by zapomněl. A právě do 
této duchovní únavy a vyčerpanos-
ti přichází potěšení dávnou zvěstí 
o  stvoření. Když zvednete hlavu 
a uvidíte hvězdy, položte si otázku, 
kdo je stvořil?

Asyřané, kteří odvlekli Izraelity 
do Babylóna, měli z  hvězd strach. 
Proto jim budovali výstavné chrá-
my, kolem nichž chodili denně 
izraelští otroci. Ti si ve víře v Hos-
podina mohou dovolit dívat se na 
hvězdy bez hrůzy. Vždyť nevidí 
pány nad osudem člověka, ale dob-
ré Boží stvoření. Bůh učinil nebe 
i zemi, jak svědčí první verš Písma. 
A v tom je zvláštní bezpečí: že nic 
nemá moc samo v  sobě, protože 
všechno je podřízeno. Všechno 
naopak vypráví o  slávě Stvořitele, 
všechno na něj upozorňuje, všech-
no připomíná zapomnětlivým: ne-
žijete pod prázdným nebem, jak by 

se mohlo zdát, nežijete pod mocí 
horoskopů a  neblahých znamení, 
jak se bojí pověra. Žijete jen pod 
Božím nebem a  na Boží zemi. Ži-
jete ve sféře toho, který dává unave-
ným sílu a smutným radost!

Pane, děkujeme ti za nebe 
a hvězdy na něm, za to, že je může-
me pozorovat s vědomím, že i toto 
je tvoje dobré dílo. Amen.

Píseň:
1. Hvězdy tiše vyšly, kuřátka šla 

spát, v ochranu tvou Bože, chci se 
odevzdat.

2. Děkuji i prosím za dar života, 

za vše, co mi dává tvoje dobrota.
3. Opatruj mi všecky, které mám 

tak rád, uč mne mluvit pravdu, lži 
se vystříhat.

4. Buď, tak jako ve dne, v noci se 
mnou zas, k práci včas mne probuď 
opět v jitřní čas.

 
Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 235 Hvězdy tiše vyšly (nápěv J. E. 
Zelinka, text H. Kohoutová).

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  červenci (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

21. 7. – 10:30 h
Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVENEC 2019

1. – 5. 7. Prázdniny v MC Ratolest!

8. –12. 7.

ŠMOULOVÉ - veselá parta v akci, příhody, které přináší radost a smích!

Příměstský tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče. Zážitkový tábor s tvořením, sportováním,
hosty, výlety…
Plánujeme: seznámení s postavami Šmoulů (Kutil, Koumák, Farmář, Reportér, Trumpetka, Mrňousek, Fešák,
prýmař, Mlsoun, Silák, Šmoulinka…) a Gargamelem a Azraelem! šmoulí písnička, knížky, CD a DVD
tvoření, malování, hry… návštěva Divadla, Agrika, Hasičů… hosté: novináři, herci, hudebníci výlet se
šmoulou Farmářem vlakem do Žďáru a pěšky přes farmu, školu, školku, koně, krávy… do Týniště! a mnoho
dalšího! Cena tábora: 350,– dítě, zápisné dítě: 50,– Obědy vlastní nebo přinášené z GC, společné stolování ve
stodole.
Program: 9-12, polední klid, 14-17h. Hlavní vedoucí: Jana Matušková

15. – 19. 7.
Příměstský tábor s angličtinou

Soukromý tábor s výukou anglického jazyka, pořádá Koala English.
Více informací: K. Pavlová, koalaenglish@seznam.cz 773493656, http://www.koalaenglish.eu/

22. – 26. 7.

HERNÍČEK - je prázdninový příměstský tábor MC RATOLEST

pro děti od 3 do13 let. Je podpořen z projektu: Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s., (zajištění 2 vedoucích, 
výtvarných a tvořivých pomůcek, sportovních potřeb…). Čas: 8 – 16 h. (dle domluvy a potřeby i jiný čas)

Program HERNÍČKU:
• hry v herně MC i na zahradě, ve stodole (využití trampolíny, pinpong. stolu, herních prvků…)
• návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na kole…)
• výtvarné činnost, tvoření, malování…
• společné obědy z GC, stravování ve stodole

Vedoucí: Jana a Magdaléna Matuškovy

29. – 31. 7. Prázdniny v MC Ratolest!
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Oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí, z. s., si vás dovoluje pozvat 
v sobotu 27. července 2019 od 9.30 
hodin na tradiční letní atletické 
veřejné závody a  memoriály, které 
proběhnou na atletickém stadionu 
SK Týniště nad Orlicí, z. s. Závodů 
se zúčastňují žáci, žákyně až muži 
a  ženy ze všech oddílů ČR a  také 

i  atleti ze zahraničí. Soutěžit se 
bude v  běžeckých disciplínách na 
100, 400 a  800 m, ve skocích do 
dálky, výšky a o tyči, ve vrhu koulí 
a hodech, diskem a kladivem. Mezi 
atletickými memoriály to budou 
letos 23. ročník memoriálu Ing. 
Františka Matonohy ve skoku do 
dálky mužů, 16. ročník memoriálu 

Karla Bednáře ve skoku do výšky 
mužů a 6. ročník memoriálu Jindry 
Podhorníka ve skoku o tyči mužů.

Letošní atletický mítink bude po 
roční přestávce neúčastí diskařů 
a  kladivářů opět ozdoben těmito 
atlety v soutěži hodů z nové atletic-
ké klece, která je certifikována me-
zinárodní atletickou asociací. Za 

nákup této klece děkujeme mimo 
jiné za finanční pomoc městu Tý-
niště nad Orlicí.

Budeme rádi za pomoc při or-
ganizaci mítinku jak zúčastněným 
funkcionářům SK, atletickým roz-
hodčím i dobrovolníkům.

 
Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

POZVÁNKA NA TÝNIŠŤSKÉ MEMORIÁLY A VEŘEJNÉ ATLETICKÉ ZÁVODY

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu

inzerce
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Írán – pohled do zákulisí – tato 
cestopisná přednáška se kona-
la 16.  5.  , kdy nám přírodovědec 
a  cestovatel RNDr. Jiří Sladký při-
blížil netradičním pohledem tuto 
velice zajímavou zemi. Dozvěděli 
jsme se nejen o  jeho několikerém 
putování po Íránu, ale také o  po-
hostinnosti místních lidí. Velkým 
tématem bylo tamní ženské oble-
čení, které jsme viděli na fotografi-
ích v  různých podobách. I  tam se 
móda vyvíjí a  pověstný čádor už 
dávno není jedinou volbou. Za-
halení je tradičním údělem všech 
dívek a  žen již od puberty, ale má 
svou různorodou intenzitu. Někte-
ré ženy jsou odvážnější, jiné méně. 
Ukazovali jsme si i  cestu na žen-
skou pláž, která byla ovšem nepro-
dyšně uzavřena před nepovolanými 

mužskými zraky. Koho by zajímala 
tato země více, doporučujeme kni-
hu právě od našeho přednášejícího 
s názvem Írán plný mučedníků, kde 
najdete odpovědi téměř na všechny 
otázky. Jako bonus přivezl autor se-
mínka koření, použitelná do všech 
pokrmů. Například bazalku s fialo-
vými květy, která u  nás není k  vi-
dění. Zájem byl obrovský, uvidíme, 
zda nám vzejdou.

Astrologické pojednání – dne 
23.  5. jsme měli tu čest přivítat 
v knihovně astroložku Danu Dvo-
řákovou ze Žamberka. Rozkryla 
nám jednotlivá znamení zvěrokru-
hu, víme už, že nejdominantněj-
šími znameními jsou Beran, Lev, 
Střelec a  velmi obávaný Štír – ten 
se nebojí ničeho. Když si Rak zaleze 

do peřin, máme ho tam rozhodně 
nechat, nebo že Kozoroh nám mís-
to květiny raději opraví okap, Ryba 
může být i  štikou, proč Blíženec 
mluví a  mluví a  mluví a  je k  ne-
zastavení – mimochodem, pokud 
potřebujeme rozproudit zábavu 
třeba na svatbě, dejme vždy na kaž-
dou stranu jednoho Blížence, Pan-
na ráda uklízí atd. Důležitá je také 
hodina narození, která nás rovněž 
ovlivňuje. Také není třeba váha 
jako váha, každý je trošičku jiný. 
Nebo když se někdo narodil na za-
čátku nějakého znamení, ovlivňuje 
ho i to předešlé a pokud na konci, 
tak i  to další. Občas někdo vykři-
kl: „Ano, to je můj syn“, „To přesně 
dělá naše mamka“, „Tak se chová 
moje dcera“. Nejčastější dotazy byly 
o  tom, když se někdo narodil na 

rozhraní dvou znamení, tak kam 
vlastně patří. Myslím, že jsme se 
navzájem pochopili, proč děláme 
určité věci tak, či onak a že u něko-
ho to prostě jinak nejde. Paní Dvo-
řáková byla skvělá, po přednášce 
zodpověděla všem i  jednotlivé 
dotazy. Poté mi napsala, že tím za-
končila svoji přednáškovou kariéru 
a nemohla si vybrat lepší místo, než 
u nás v knihovně. Poděkovala mi za 
skvělé přijetí, starostlivost, příjem-
né prostředí.

A  já děkuji nejen všem úžas-
ným přednášejícím, co k nám jezdí 
a  mají chuť předávat něco ze sebe 
dalším lidem, ale hlavně vám všem 
ostatním za to, že jste přišli. Ta at-
mosféra bývá jedinečná.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

     



V  posledním květnovém týdnu 
nás navštívila spisovatelka a  drži-
telka literárního ocenění Magnesia 
Litera za knihu pro děti a  mládež 
Vendula Borůvková. Beseda, s ná-

zvem 1918: Postavte si republiku, 
byla uspořádána pro žáky 6. tříd 
místní základní školy.

Autorka děti nejen seznámila 
s  oceněnou knihou 1918 aneb Jak 

jsem dal gól přes celé Českosloven-
sko, ale zároveň jim předala mnoho 
dalších poznatků z  historie, hlav-
ně z  období vzniku Českosloven-
ska. Součástí besedy byla výtvarná 

a tvůrčí vsuvka. Na závěr proběhla 
autogramiáda a  všichni odcházeli 
spokojeni zpátky do školy.

Jana Novotná

V březnu – měsíci čtenářů – byla 
v  Městské knihovně v  Týništi nad 
Orlicí vyhlášena tříměsíční soutěž 
pro děti, která nesla název „Tajem-
ství medvědů a medvídků“.

Do soutěže se zapojilo okolo 50 
dětí. Jejich úkolem bylo odpovědět 
správně na kvizové otázky ze světa 
medvědů, a  to nejen z přírody, ale 
i ze světa filmu a pohádek.

Vylosovaným výhercem, který 
odevzdal bezchybně vyplněný kviz, 
se stal Marek Kubánek z  Týniště 
nad Orlicí. Malý čtenář si odnesl 
z  knihovny krásnou encyklopedii 

a malé dárečky.
Všem zúčastněným děkujeme 

a těšíme se opět při další soutěži.

Jana Novotná

BESEDA SE SPISOVATELKOU VENDULOU BORŮVKOVOU

VYHODNOCENÍ JARNÍ SOUTĚŽE
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Půjčovní doba o prázdninách:

Dospělé oddělení
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00

Dětské oddělení
Středa 9:00 – 12:00 13:00 - 16:30

TISK FOTOGRAFIÍ | TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ | PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích kartonů, a dalších 
materiálů skladem.

tel.: +420 604 791 591 | Voklik 976, Týniště nad Orlicí

vypisuje výběrové řízení na pozici

ředitel/ředitelka Základní školy Opočno  
okres Rychnov nad Kněžnou

s termínem nástupu od 1. 9. 2019 nebo dle dohody.

Termín odevzdání přihlášek je do 31. 7. 2019 do 10:00. 
Více informací naleznete na webu Opočna www.opocno.cz. 



inzerce

RAZÍTKA
DODÁVÁME KOMPLETNÍ SORTIMENT RAZÍTEK

objednávejte na: objednavky@mega-cz.com

Zpravodaj Týniště nad Orlicí 93x66 mm 4B 2019 „6500“

6500 produktů 
skladem…

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

DDM – TANEČNÍ SOUTĚŽ O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ
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SWINGOVÝ FESTIVAL 2019

Bigbanďata

The Georgia College Jazz Band

NChant Jazz

Brass Avenue

Chanson Trio CouCou

Jan Smigmator a friends

Will Johns (UK)

naši diváci


