
REJ MASEK V TĚLOCVIČNĚ



ZE ZÁPISU NOVÝCH PRVŇÁČKŮ



ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRAVODAJ                                  strana 3                                                                      TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ  

Usnesení è. 73
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí

konané dne 20.01.2014

A) Schvaluje

n 1. Přílohu k nájemní smlouvě o nájmu bytů
týkající se vymezení drobných oprav v bytě a nák-
ladů spojených s běžnou údržbou.
n2. Vystavení nájemní smlouvy od 1. 3. 2014 na
dobu určitou 6 měsíců pro p. ***.
n3. Vystavení nájemní smlouvy od 1. 1. 2014 na
dobu určitou 6 měsíců pro p ***.
n 4. Vystavení nájemní smlouvy na dobu určitou
pro p***.
n 5. Výměnu bytu v č.p. 950, byt č. 21 (4 + 1) za
byt (1 + 1) v č.p. 950  pro p***,  na její vlastní
žádost.
n 6. Vyvěšení vlajky v rámci připojení se k mez-
inárodní kampani "Vlajka pro Tibet" dne 10. břez-
na 2014.
n 7. Prodloužení pronájmu  bytu  od 1. 1.
2014 do 28. 2. 2014 pro paní ***, byt č. 3 v
ul. T. G. Masaryka, Týniště nad Orlicí, za pod-
mínky placení nájemného z Úřadu práce v
Kostelci nad Orlicí.
n 8. Registraci města Týniště nad Orlicí na
internetovém portálu " Živé obce".
n 9. Testování závodního rallyového  auta
Škoda S 2000 v k. ú. Týniště nad Orlicí na trati
Křivice - Ježkovice pro žadatele Motosport
Kopecký. 
n 10. Změnu volební místnosti ve volebním
okrsku č. 2 U Dubu z restaurace Ontário do
mateřské školky U Dubu.
n 11. Změnu počtu voličů mezi volebními okrsky
č. 1, 2 a 4 za podmínky informovanosti dotčených
voličů.
n12. Úhradu čistého nájemného nebo jeho části
na zajištění bydlení azylantů ve výši 4.000 Kč pro
pana Aziz Ait el Hadji, prostřednictvím města
Týniště nad Orlicí.
n 13. Žádost Města Týniště nad Orlicí o poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace na úhradu
čistého nájemného nebo jeho části a účelové
neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce
na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní
ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany
(dále jen "oprávněné osoby") na území České
republiky podle varianty č. II A ve smyslu "Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 -
Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřed-
nictvím krajů za zajištění bydlení osob s udělenou
mezinárodní ochranou formou azylu nebo
doplňkové ochrany v roce 2014 a v letech násle-
dujících".
n 14. Trojstrannou smlouvu o úhradě čistého
nájemného nebo jeho části podle varianty č. II A
ve smyslu "Zásad pro poskytování dotací z rozpoč-
tové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra ve
prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění
bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou
formou azylu nebo doplňkové ochrany (dále jen
"oprávněná osoba") v roce 2014 a v letech násle-
dujících", jež jsou přílohou usnesení vlády České
republiky ze dne 30. října 2013 č. 818 "o změně

usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543, o
zabezpečení integrace azylantů a osob požíva-
jících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech
následujících, ve znění usnesení ze dne 3. května
2010 č. 321" uzavřenou mezi Městem Týniště
nad Orlicí (obec), Jaroslavem a Evou
Otčenáškovými (pronajímatel) a Aziz Ait el Hadj
(oprávněná osoba).

B) Bere na vědomí

1. Informaci o průběhu stavebních prací v KC.

C) Ukládá

n 1. Projednat na zasedání ZM změnu zřizovací
listiny pro příspěvkovou organizaci ZŠ.
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
n 2. Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014
následující žádosti o finanční příspěvky: 
TJ Sokol Týniště nad Orlicí (60 000 Kč), OS SK
Ontario (15 000 Kč), Spolek přátel města Týniště
nad Orlicí (15 000 Kč), Základní a mateřská škola
PROINTEPO, s.r.o., (5000 Kč)
Termín: příprava finančního rozpočtu
Odpovídá: Bc. Ivana Oubrechtová
n 3. Starostovi města jednat s paní *** a
paní *** ve věci odkoupení pozemku pod cyk-
lostezkou.
Termín: 15. 2. 2014
Odpovídá: Ing. Jaroslav Matička

Usnesení è. 74
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí

konané dne 10.02.2014

A) Schvaluje

n 1. Používání pozemku v majetku města p. č.
2252/1 pro Český svaz chovatelů za účelem
parkování vozidel při příležitosti výstav a chovatel-
ských trhů za podmínky jeho údržby ze strany
nájemce.
n 2. Podnájemní smlouvu mezi Poliklinikou
Týniště nad Orlicí, s.r.o., a Alergo Kleiberova, s.r.o.,
zastoupenou MUDr. Magdou Kleiberovou, Na
Rybníku 313, Vysoká nad Labem.
n 3. Prodloužení nájemní smlouvy pro paní ***,
bytem T.G.Masaryka, č.p. 400 na dobu určitou 6
měsíců, s platností  od 1.3.2014  za podmínky
řádného placení nájemného, poskytnutí uby-
tování panu *** a splácení dluhu na nájemném
ve výši 2.000 Kč/ měsíc,  dle splátkového
kalendáře, včetně pohledávek na místních
poplatcích vůči městu.
n 4. Prodloužení nájemní smlouvy  pro paní ***,
bytem Družstevní 884, na dobu určitou 6 měsíců,
s platností  od 1.3.2014 za podmínky řádného
placení nájemného a dluhu na nájemném  ve výši
1.000 Kč/ měsíc, dle splátkového kalendáře,
včetně pohledávek na místních poplatcích vůči
městu.
n 5. Prodloužení nájemní smlouvy  pro paní ***,
bytem Turkova 784, byt č.8  na dobu určitou 6
měsíců, s platností od 1.3.2014 za podmínky řád-

ného placení nájemného  a dluhu na nájemném
ve výši 1.000 Kč/ měsíc, dle splátkového
kalendáře, včetně pohledávek na místních
poplatcích vůči městu.
n 6. Prodloužení nájemní smlouvy pro paní ***,
bytem Turkova 784, na dobu určitou 6 měsíců, s
platností od 1.3.2014  za podmínky řádného pla-
cení nájemného a dluhu na nájemném ve výši
1.000 Kč/ měsíc, dle splátkového kalendáře,
včetně pohledávek na místních poplatcích vůči
městu.
n 7. Změnu nájemného z nebytových prostor a
pozemků v majetku města o míru inflace za rok
2013, dle přílohy č. 1.  (Míra inflace 2013 - 1.4%)
n 8. Pokračování rekonstrukce střechy dle kon-
cepce schválené v PD, avšak s úpravami na zák-
ladě připomínek zhotovitelské firmy.
n 9. Inventarizační zprávu města Týniště nad
Orlicí za rok 2013.
n 10. Smlouvu pachtovní na pronájem pozemku
p. č. 362/3 o výměře 268 m2, p. č. 362/4 o
výměře 373 m2, p. č. 560/4 o výměře 2040 m2,
p. č. 560/2 o výměře 3048 m2, p. č. 537/23 o
výměře 4805 m2 a p. č. 537/22 o výměře 273 m2

v k.ú. Petrovice nad Orlicí pro paní ***, Lípa nad
Orlicí 3, 51721 Týniště nad Orlicí za cenu 1.621
Kč/rok.

B) Zamítá 

n 1. Žádost paní *** k přihlášení se k trvalému
pobytu u své matky ***, bytem Turkova 786,
Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá

n 1. Zařadit do jednání ZM odkup pozemku pod
cyklostezkou od paní *** za celkovou cenu 60
Kč/m2. 
Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing.Jan Paštika
n 2. Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2014
následující finanční příspěvky: 
Sportovní klub Týniště nad Orlicí: 1.970.000
Kč (příspěvek na provoz SK, údržba, opravy,
činnost oddílů) + 150.000 Kč na rekonstrukci
elektroinstalace v nemovitosti č.p. 865  na
atletickém stadionu, Občanské sdružení
Medinform: 5.000 Kč, Občanské sdružení ,,Za
rozvoj Petrovic" 10.000 Kč, Osadní výbor
Křivice: 2.000 Kč (na nákup CD přehrávače).
MAS NAD ORLICÍ: 60.000 Kč (podpora
přípravy strategie na další období), Galerie
Jaroslava Dostála: 5.000 Kč.
Termín: příprava finančního rozpočtu
Odpovídá: Bc.Ivana Oubrechtová

Ing. Jaroslav Matièka, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Dělák i biják

Inspirací pro dnešní téma
se mi stala nedávná pracov-
ní návštěva Dobříše. Když
jsem šel od auta na jednání,
zaujal mě na jedné budově
nápis Biják. Jelikož to dnes
není příliš aktuální slovo,
tak jsem se na to zeptal. A
oni tam mají v bývalém kině,
které neprovozují, klub pro
volnočasové aktivity. 

Samozřejmě mi to hned
připomnělo naší místní
situaci kolem využití budovy
kina. Já osobně jsem
zastáncem alespoň
nějakých aktivit, než nechat
ty prostory ladem. Proto mě
těší, že alespoň trochu je
použije umělecká škola k
výuce hry na bicí a taky ke
své činnosti DDM Sluníčko.
Je to určitě nelehké vzhle-
dem k nákladům na
vytápění a další zdroje,
jenže i toto je soudím v
dnešní době jakési zaklínad-
lo pro to "raději nic nedělat".
Jenže to by se potom nic
nikam neposunulo, všichni
budou sedět doma "u
bedny" a posléze nadávat,
že se nic neděje. V součas-
nosti již delší dobu trvá
jakýsi syndrom nescházení
se, nesdružování k různým
aktivitám (vyjma sportu).
Proto mě to v Dobříši zauja-

lo, že to jde, když se chce.
Když se vrátím k našemu

kinu, určitě většina z vás má
na něj nějaké vzpomínky.
Mluvím o kině ještě před
rekonstrukcí a změně
hlediště. Právě tento měsíc
je tomu třicet let, kdy se
kino zavřelo a začaly staveb-
ní práce. Mnoho z vás
pamatuje karnevaly a plesy,
kdy byl ještě sál kina propo-
jen s restaurací Dělnický

dům. Kinosál měl balkon,
kam, si pamatuji, jsme
mohli až od určitého věku,
protože jej při představeních
obývaly starší ročníky spol-
ubojovníků ze základky.
Historek mám každopádně
více, ale to teď není podstat-
né. Důležité je právě to
sdružování se k
nejrůznějším činnostem
(jasněže často i k
lumpárnám), v tomto pří-

padě ke zhlédnutí filmu.
V současnosti je nesmysl

naše kino digitalizovat. V
době šíření filmů na všech
možných moderních a dos-
tupných médiích by to byla
jednoznačná ekonomická
sebevražda. Mohl by to
možná být podobný klub
jako v Dobříši, tomu by však
pravděpodobně bez dotace
vzhledem k nákladům asi
též dlouho štěstí nepřálo.
Proto jsem byl nesmírně rád,
že sál kina v polovině ledna
prožil jakýsi malý comeback.
Dvakrát byl do posledního

místa zaplněn u příležitosti
tradičního novoročního kon-
certu místního bigbandu
ZUŠ a jeho hostů. Tuto
událost jsem již v minulém
čísle detailně popsal. Ovšem
dnes tady na tomto místě ji
hodnotím jako moc povede-
nou a kladně komentovanou
diváky i z hlediska použití
právě kina. Ano, je pravdou,
že to byla ojedinělá akce,
která se navíc do těchto

prostor dostala díky probíha-
jící rekonstrukci divadla. Ale
já osobně si myslím, že by i v
budoucnu šel tento sál
využít k menším komorním
akcím, koncertům, třeba i k
besedám. Nemyslím nic
pravidelného, ale jednotlivý-
mi akcemi s minimální režií
vrátit k užívání jeden téměř
zapomenutý objekt. Vedlejší
Dělák je dozajista hodně
navštěvovaným místem, tedy
proč nemít hned vedle a
navíc v centru možnost přijít
taky někdy na úplně jinou
kulturu.

Do budoucna určitě bude na
prvním místě vylepšené
divadlo, což je v naprostém
pořádku. Přesto věřím, že
právě lednová ukázka pro-
dukce v kině třeba v někom
probudí myšlenku způsobu
využití těchto prostor pro
společenské aktivity obyva-
tel. Možná je to jenom sen,
možná, že ne.

Libor Koldinský - šéfredaktor

Původní interiér sálu ještě s balkonem. Na snímku vlevo jsou vidět i průchody do Dělnického domu.
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VZPOMÍNKA

KULTURNÍ POZVÁNKY SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KONCERT

Středa 5.března, 9:00 hodin, sál ZUŠ
Okresní kolo soutì�e ZUŠ ve høe na klavír. 

Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Pondělí 17.března, 18:00 hodin, sál ZUŠ
�ákovský koncert spojený s výstavou prací �ákù výtvarného oboru. 

Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY

Neděle 23.března, 6:00 - 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbe�e

Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

Neděle 2.března, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice
Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené

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

Sobota 8.března, 16:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
Oslavy MD�

Vystoupení hosta, společná zábava, poděkování ženám.
Pořádá MěV KSČM Týniště nad Orlicí.

Neděle 16.března, 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.

Od 6. do 27.března, výstavní síň městské knihovny
Vernisá� výstavy výtvarného oboru "Veselé jarní notièky". 

Hudební nástroje a veselí muzikanti jsou inspirací této výstavy prací žáků VO.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Středa 26. března a čtvrtek 27. března, 9:00 - 17:00 hodin, hotel Orlice 
(možnost vjezdu zezadu ze dvora)
Sbìr ošacení

Pořádá ČČK Týniště nad Orlicí

Pondělí 17.března, 8:00 a 10:00 hodin pro školy a 17:00 pro veřejnost, sál kina
Alenka v øíši divù. 

Komponované taneční vystoupení.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

Neděle 30.března, 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:

98 let Konrád Kurka
95 let Miloslava 

Koďousková
93 let Růžena Zitová
92 let Jiřina Nováková
90 let Josef Hanousek
85 let Libuše Kainová

Irena Švarcová
Marie Charouzová
Miroslav Etflaiš

80 let Ladislav Kolín
Vlasta Klimešová

Vítáme na svìt:

David Pinkas
Zoe Zářecká

Rozlouèili jsme se:

Josef Boudek (68)
Alena Martínková (85)
Vladimír Kain (89)
Věra Dernerová (88)
Zdeněk Doležal (93)
Vilém Kubát (83)
Josef Otčenášek (84)
Štěpán Tomašík (68)
Hana Vohralíková (68)
Růžena Kotlantová (83)
Jiří Vencl (60)
Stanislav Horák (66)
Jiří Viktorin (68)

".......a když
mě budeš
potřebovat,
prostě si
jen v srdci
z a š e p t e j
mé jméno.
Budu tam."

Dne 9. 3. 2014 vzpomeneme
105. výročí narození našeho
tatínka, tchána, dědečka,
pradědečka, obětavého a pra-
covitého člověka pana Josefa
Šimerdy z Rašovic.

Dcery Anna a Marie 
s rodinami.
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ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY ZA ROK 2013

JARO VE ZNAMENÍ FENG ŠUEJ

SEMINÁŘ O VÝCHOVĚ DĚTÍ

PODĚKOVÁNÍ

PŘIŠLO
DO REDAKCE

n Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad
Orlicí, panu Bašemu a paní Pechové za bla-
hopřání a dárky k narozeninám.

Ivana a Jan Stodùlkovi

n Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občan-
ské záležitosti za blahopřání, květiny a dárek k
mým narozeninám, který mi předala paní
Adamcová.                                   Anna Burešová

n A je to tak, 
bylo mi osmdesát.
Děkuji touto cestou hlavně své rodině za krásnou
oslavu mých narozenin. Děkuji také za milá bla-
hopřání a pozornosti Městskému úřadu, TJ Sokol
a ZUŠ. Rovněž všem přátelům a známým děkuji
za gratulace k mým narozeninám.

Mgr. Jiøí Novák

Většina z nás Týnišťáků, asi
zná cestu z Týniště do Petrovic,
která vede podél vlakových
kolejí. Chodí tudy maminky s
kočárky, malé děti se zde
docela bezpečně učí jezdit na
kole, zahrádkáři jezdí do své
kolonie a spousta těch, co se
chtějí zbavit stresu z dnešní
uspěchané doby, tudy běhá.
Dost často potkávám i naše
starší občany v důchodovém
věku, jak se tu procházejí a o
cyklistech už ani nemluvím.
Cestu totiž lemují krásné sto-
leté duby a, jak říkal můj
dědeček, "tady je jiný vzduch".
Myslím si, že lidé tuto cestičku

vyhledávají nejen kvůli přírodě,
ale také proto, že je velice
dobře udržovaná jak v létě, tak
i v zimě. Vždy na jaře nám tech-
nické služby zahrnou ošklivé a
nebezpečné díry a v zimě
odhrnou sníh, za což bych jim
opravdu ráda poděkovala.

Moc mě mrzí názor těch
spoluobčanů, kteří si myslí, že
zmíněná cesta se udržuje
pouze kvůli prospěchu tří
rodin, které mají své domky
hned vedle zahrádkářské
kolonie. Možná, když ti, co
nejvíc křičí, vstanou od svých
rozpitých sklenic a projdou se
tudy, změní svůj názor.

Romana Kubánková

n Poèet obyvatel k 1.1.2014: 6 171
z toho: Křivice                             186

Petrovice                           209
Petrovičky                         162
Rašovice                 173
Štěpánovsko              216
Týniště nad Orlicí           5 225

n Poèet narozených dìtí: 59
z toho:                                  29 děvčat

30 chlapců
n Nejèastìji u�ívaná jména 
dìvèat: Eliška 4 x, Adéla 3 x

chlapcù: David 3 x, Jan 3 x
nMan�elství uzavøelo na MìÚ v Týništi n.O.   

10 párů
mimo náš úřad   27 párů
n V roce 2013 se odstěhovalo 130 občanů, k
trvalému pobytu se přihlásilo 126 občanů
n Nejstarším obèanem mìsta je pan Konrád
Kurka z Týniště nad Orlicí.
n V roce 2013 zemøelo 53 občanů

z toho:   23 žen
30 mužů

Marie Hlavová, matrikáøka

Cesta 

Pokud bude vývoj počasí podle
loňského scénáře, užijeme si
sněhu i na 1. máje.  Počasí si
poslední dobou dělá, co chce.
Fakt, že podle kalendáře by jaro
mělo začít koncem března, moc
nerespektuje.  Ovšem jarní rovn-
odennost 21. 3. ani sebevětší
mráz nezmění. Přibude více svět-
la, snad i toho sluníčka, příroda se
pomalu začne probouzet a i my
budeme mít více energie a chuti
něco začít, udělat nebo předělat. V
zimě jsme měli čas přemýšlet,
plánovat a jaro je ideální období
tyto plány zrealizovat a pustit se
do něčeho nového. Třeba už tím,
že odlehčíme náš jídelníček a
přidáme trochu pohybu. Takto

pomůžeme našim játrům a
žlučníku, které jsou nejvíce
zatíženy právě v tomto období.
Proto bylo jaro dříve obdobím
očisty a půstu.

S jarem je v našich domovech
spojena východní a jihovýchodní
světová strana, na kterou se
doma můžete více zaměřit. Z
východu k nám přichází moudrost
a proto i východ spojujeme s naši-
mi předky, našim původem i rodi-
nou. Není na škodu si na toto
vzpomenout právě na jaře.
Jihovýchod zase spojujeme s
bohatstvím a příležitostmi.
Bohatství vidí každý v něčem
jiném. Někdo ve zdraví, někdo ve
velké rodině, jiného zase uspoko-

juje, že je bohatý na duchu, jiného
plná peně-ženka. V každém pří-
padě tento sektor posílíte hezkou
živou rostlinou s kulatými listy.
Navíc do interiéru přinesete kus
přírody a i jara, na které se všichni
moc těšíme. 

O tom, jak se na jaře stravovat,
jak posílit játra a žlučník cvičením
a více o jaru v interiéru, se dozvíte
na semináři "VÍTÁNÍ JARA" v MC
Ratolest 29.3. Můžete strávit pří-
jemné dopoledne, připravit se na
jaro a mít jarní dny ještě krásnější.

Těší se na vás 

Monika Gavulová
konzultant Feng Šuej

V lednu jsem se účastnila zajímavého sobotního
semináře, který pořádalo sdružení Šangrilla o.s.
Vamberk. Celý den byl ve znamení dětí. Paní Mg.
Jana Hrnčířová měla přednášku o pozitivním přís-
tupu k našim dětem, paní Dana Petrencová o
Dornově metodě a numerologii dětí a já jsem
měla možnost předat pár rad, jak uspořádat dět-
ský pokojíček podle Feng Šuej. 

Tento v pořadí již třetí seminář byl opět skvělým
zážitkem v pohodové a přátelské atmosféře, kde
jsme měli možnost se dozvědět spoustu zají-

mavých informací, jak na naše děti.  
Příjemným zpestřením byla nabídka knížek,

drobný prodej keramiky a výborné občerstvení.
Na tyto soboty se vždycky těším. Nejen, že se
potkám s těmi, koho Feng Šuej zajímá, ale mohu
se věnovat sama sobě, na což řada z nás často
zapomíná.  Jestli si chcete udělat odpočinkový
den, dozvědět se řadu zajímavých informací a
poznat příjemné lidi, zkuste některý ze seminářů
ve Vamberku. Nebudete litovat.

Monika Gavulová, konzultant Feng Šuej
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Proběhlo: Jarní sluníčkový tábor Tučňáci se vrací

Maškarní karneval DDM Sluníčko

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

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

Sobota 1. 3. - 10 - 15 hod.
DOMINION TOUR - hlavní turnaj

Akce pro hráče deskovek, hra se dá naučit i na místě. Je velmi
variabilní a zajímavá v každém kole. Startovné 50 Kč, děti 30
Kč. Doporučujeme se přihlásit předem!

Úterý 4. 3. od 17.30 hod.
ÚTERNÍ PEDIG 

Dílna pro předem přihlášené, začátečníky i pokročilé, kapacita
dílny je 10 lidí. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

neděle 9. 3.
JARNÍ PLETKY 

Akce je určena pro dospělé a mládež, děti pouze v doprovodu
dospělého! 
Cena je u všech dílen 80 Kč + spotřebovaný materiál.
JARNÍ PEDIG - pletení z přírodního materiálu pro začátečníky i
pokročilejší, ošatky a klece
na vajíčka, minikošíčky na vajíčko. 
TEA BAG FOLDING A QUILLING - skládání z čajových sáčků a
mini obrázky 
z papírových proužků, jednoduché techniky s velkými výsledky. 
FIMO - práce s polymerovou hmotou, návody a tipy, práce s
extrudérem, potahování 
předmětů, šperky a drobné ozdoby. 
A MO�NÁ JEŠTÌ NÌCO NAVÍC… 
Podrobnější info bude v emailu a na stránkách.

Úterý 11. 3.
TVOØENÍÈKO - PEDIG PRO ZAÈÁTEÈNÍKY

Dílna je určena mládeži, dospělým nebo dětem s doprovodem.
Pleteme na pevném dnu nízký košík. Přihlaste se, prosím, pře-
dem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

pátek 14. 3.
SLUNÍÈKOVÝ BÁL pro dospìlé aneb V moøi je místa dost… 

Večer plný tance, legrace a dobré pohody v sále hotelu Orlice,
přijít můžete v maskách anebo taky ne… Patříte-li mezi
příznivce Sluníčka, neměli byste určitě chybět! Místenkové
vstupenky v prodeji ve Sluníčku. Vstupné 99 Kč.

Úterý 25. 3. od 17.30 hod.
TVOØENÍÈKO - VÌNEÈEK Z NOVIN    

Dílna je určena mládeži, dospělým nebo dětem s doprovodem.
Pleteme z papírových ruliček věneček na dveře. Přihlaste se,
prosím, předem. Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.

neděle 30. 3.
OSADNÍCI Z KATANU - kvalifikaèní turnaj

Akce pro dospělé i děti. Doporučujeme se přihlásit předem.
Hrajeme o postup do celostátního 
finále. Startovné 30 Kč. Můžete-li nám půjčit vaši hru, budeme
rádi J. Prezence hráčů ve 12.30 hod.

proběhl o jarních prázdninách bez sněhu i mrazu. Přesto o zimní
náladu nebyla nouze. Děti o něm napsaly: 
Tábor byl překrásný, hráli jsme hry, tancovali a zpívali (Johanka
Filipová).
V pondělí přišly děti do DDM Sluníčko. Chodili jsme po krách
(Honza Stolín). Večer jsme zdobili ryby (Eliška Křišťáková). V
úterý jsme hráli aktivity a průjem (Honza Stolín). Ve středu jsme
byli v Tongu. V Tongu to bylo dost dobrý. Mohli jsme si tam dělat,
co chceme, ale za zlobení jsme šli na trestnou lavici (Martina
Kristlová). Večer jsme koukali na kino (Eliška Křišťáková). Ve
čtvrtek jsme hráli AZ kvíz a dělali tučňáčí pokusy (Adélka
Kosinová). Odpoledne jsme splňovali úkoly po městě a byli jsme
v knihovně (Dominik Resl). V knihovně jsme si mohli prohléd-
nout několik knih o tučňácích. Paní knihovnice nám řekla, co se
v knihovně děje a kdy je otevřeno. A já jsem tam získala svůj
průkaz do knihovny. Večer jsme měli tučňáčí cestu, šli jsme po
svíčkách. Bylo to supr (Johanka Filipová). V pátek jsme měli hru
Tučkvíz (Martin Cejpek). A nechtělo se nám domů (Honza
Stolín).

Eva Jenèíková

V sobotu 15. 2. se v prostorách tělocvičny U Dubu, ve spoluprá-
ci s SK Týniště nad Orlicí, s oddílem basketbalu, konal tradiční
dětský maškarní karneval. Děti i rodiče si užívali třetím rokem
krásné prostory v tělocvičně.

Pomocníci z řad táborových
praktikantů a vedoucích
nejenže pomáhali s poled-
ním úklidem po před-
chozím plese, ale potom
ještě v maskách celé
odpoledne byli k ruce mod-
erátorům Patovi a Matovi.
Pomáhali organizovat
soutěže v hodu míčkem,

podbíhání lana nebo hraní s padákem. Nechybělo ani před-
tančení tanečních zájmových kroužků Rosegirls, Cigicigicag a
the Swag, vystoupení kouzelníka a volba nejkrásnějších masek.
K tanci nám hrál DJ Pája a společný tanec naučily děti tučňáky,
kteří se přišli podívat až od Jižního pólu.
Všem pomocníkům patří velké poděkování za jejich čas a ruce
přiložené k dílu a sponzorům děkujeme za drobné příspěvky do
tomboly. 

Eva Jenèíková
Fotogalerii naleznete na druhé straně obálky.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

n Dne 2.1. 2014 v 14:30 hod.
bylo přijato telefonické oznámení
na podezřelý pohyb osob  v
lesním prostoru u železniční tratě
Týniště nad Orlicí - Petrovice na
úrovni areálu bývalého podniku
Slévárna-Elitex. Oznamovatel dále
uvedl, že po výpadku el. energie
zahlédl tuto skupinku osob, která
začala z lesa s tzv. stavebním
kolečkem podezřele prchat. Na
místo popsané v oznámení se
dostavila hlídka a zjistila, že neod-
bornou činností cizích osob došlo
k pádu stromu na vedení

vysokého napětí a k jeho vyzkratování.  Následkem zmiňovaného
pádu stromu došlo k výpadku elektrického proudu v celém Týništi
nad Orlicí. V rámci opatření následně prováděných strážníkem byla
vypátrána osoba pachatele, který zavinil pád stromu na elektrické
vedení. Při této činnosti byl pachatel zasažen elektrickým proudem.
Strážníkem bylo místo zajištěno, přivolána Policie ČR a pracovníci
oddělení poruch ze společnosti spravující elektrickou síť. Zasažený
muž byl strážníkem dopraven k lékaři za účelem ošetření a násled-
ně předán Policii ČR k dalšímu opatření. 

n Dne 5.1. 2014 v 02:45 hod. na základě upozornění všímavého
občana byl bezprostředně po spáchání protiprávního jednání
strážníky zadržen mladistvý muž, který v podnapilosti úmyslně
poškodil skleněnou výplň okna u budovy bývalého podniku Piana v
ulici T.G. Masaryka. Provedenou dechovou zkouškou byla naměře-
na hladina alkoholu 2,25 ‰. Řezná rána na ruce pachatele byla
strážníky ošetřena, a jakožto mladistvý byl následně předán matce.
Spáchaný přestupek proti majetku byl řešen uložením blokové
pokuty, kterou si pachatel následně odpracoval úklidovými pracemi
na veřejných prostranstvích města. 

nDne 6.1. 2014 v 12:00 hod. bylo přijato telefonické oznámení, že
v prostoru autobusové zastávky na Mírovém náměstí leží na zemi

nějaký muž. Strážníky bylo na místě zjištěno, že se jedná o muže
slovenské národnosti, t.č. ubytovaného v hotelu Orlice, který si
takto počínal z důvodu značné podnapilosti. Z prostoru autobusové
zastávky byl strážníky odveden do hotelu, kde byl předán do péče
provozního. Jakožto přestupek proti veřejnému pořádku byla věc
řešena blokovou pokutou. 

n Dne 14.1. 2014 v 15:30 hod. řidička jedoucí od obce Křivice
směrem na Opočno oznámila, že po vozovce silnice č. II/304 za
obcí Křivice volně pobíhá pes a ohrožuje bezpečnost a plynulost
provozu. Pes byl na místě strážníkem odchycen a umístěn do
záchytných kotců městské policie. 

n Dne 28.1. 2014 v 17:15 hod. požádala Policie ČR o spolupráci
při řešení oznámení, které se týkalo důvodné obavy o život a zdraví
muže, který je uzamčený v bytě v ulici Na Netřebě a nereaguje na
žádné podněty. Ve spolupráci s hasiči SDH Týniště nad Orlicí bylo
provedeno násilné otevření bytu. Muž byl nalezen v dobrém zdravot-
ním stavu, pouze tvrdě spal. 

n Dne 29.1. 2014 v 19:09 hod. oznámil pracovník ostrahy prode-
jny PENNY Market Týniště nad Orlicí, že v prodejně zadržel muže,
který odcizil 7 lahví alkoholického nápoje v celkové hodnotě 763 Kč
a žádá příjezd policie. Strážníkem bylo zjištěno, že pachatelem je
muž z Úpice, který se obdobných krádeží dopouští soustavně. Na
základě této skutečnosti nebyla věc řešena na místě pouze
blokovou pokutou, ale případ byl zadokumentován a oznámen
Komisi k projednávání přestupků Města Týniště nad Orlicí k uložení
pokuty vyšší.   

n Dne 30.1. 2014 v 21:13 hod. bylo přijato oznámení posádky
vozu rychlé zdravotnické pomoci učiněné prostřednictvím Linky
156, že na vozovce silnice č. I/11 u motorestu Roubenka se
nachází překážka silničního provozu - zřejmě ztracený kus starého
nábytku a tímto je ohrožována bezpečnost provozu. Strážníkem
bylo provedeno odklizení překážky provozu.  

Martin Štìpánek, velitel MP

Všechnu svou starost vlo�te na nìj, nebo� mu na vás zále�í.
1. Petrova 5,7

Apoštol tu slovy žalmu (Ž 37,5) říká totéž, co Ježíš: "Nemějte starost o
svůj život" (Mt 6,25). Ježíš, apoštol, žalmista - všichni bibličtí svědkové
nás dobře znají. Vědí, že nás starosti provázejí celý život, že nás připravu-
jí o čas, spánek a radost. Tisícerým způsobem nás trýzní starosti o
živobytí, zdraví, zaměstnání, o to, jak budeme na všechno stačit, jak
vyjdeme s důchodem nebo platem, pak starosti o naše děti a jejich děti,
starost o budoucnost našich sborů … Kde se berou všechny ty starosti?
Zmocňují se nás a narůstají tím více, čím více se vzdalujeme od Boha.
Přestáváme věřit, že o nás Pán Bůh ví a že mu na nás záleží, že dokáže
utišit bouři a zachránit tonoucího. Je to pravda: starosti bojují s vírou jako
oheň s vodou. Ale pro nás to není boj předem ztracený! Proč? Prostě
proto, že se Bůh o nás stará. Věříme tomu? Věříme mu? Učedníci Ježíši
- i za nás - vytkli: "Pane, tobě na tom nezáleží, že hyneme?" (Mk 4,38). A
co na to Ježíš? - "Proč pochybujete, ó malé víry!"

Bože, předkládáme ti vše, co nás trápí, čeho se bojíme a nač nestačíme.

Posiluj naši malou víru. Laskavě se ujímej všech ustaraných, kteří nemo-
hou ani spát, kteří podléhají stresu, neurózám a depresím. Amen.

Píseň:
1. Duše má, v tichosti k Bohu se měj; v smutku a v úzkosti na Pána
čekej! Důvěřuj jen, mine strastný sen, a po temné noci svitne jasný den.
Pán zná tvé žaly, hříchů tvých tíž. On tě zlého zbaví, on, vždy tentýž.
2. Duše má, v tichosti k Bohu se měj; v smutku a v úzkosti na Pána
čekej! Svět když zhyne, Bůh nepomine; pomoc jeho svatá věrných nem-
ine. Proto se vzhůru, duchu můj nes! Bůh tvé útočiště včera i dnes!
Píseň č. 197 z Evangelického zpěvníku (nápěv H.A.C. Malan 1840, text
Friedrich Räder / Leškův zpěvník 1884)

Srdečně zveme na shromáždění v březnu (modlitebna ČCE, ul. V.
Opatrného 58): 9.3. - od 10:30 h bohoslužby s nedělní školou; od 16 h
Zpívání rodin s dětmi

Pøipravil Jaroslav Matuška
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MÌSÍC BØEZEN 2014

DALŠÍ AKCE V BØEZNU:

DOPOLEDNE

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

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

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

Čt  KNIHOVNA  20.3. od 10 h.

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

ODPOLEDNE

HERNA                                    16:00-18:00
ANGLIČTINA- Děti pokročilé 16:00-17:00
ANGLIČTINA maminky          17:00-18:00

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

BARVIČKA                              15:00-17:00       
FLÉTNIČKA                             15:00-15:45
FLÉTNIČKA                             16:00-16:45
ANGLIČTINA 
Děti začátečníci                      17:00-18:00
HERNA                                    15:00-18:00 

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

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

2.3.   (Ne) Karneval pro malé děti, v Městské knihovně, od 15:030 hod. s kapelou Nicneuměl
13.3. (Čt)  Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: Jarní dekorace
13.3. (Čt)  Výroční schůze MC, ohlédnutí za rokem 2013 a plán na rok 2014 od 20:30 h.
20.3. (Čt)   Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h (čtení, divadlo, malování, prezentace nových knih)
21.3. (Pá)  Společný výlet do Hradce Králové, návštěva zábavního parku TONGO
26.3. a 28.3. (St,Pá) Jarní Keramika pro děti v rámci Barviček a Tvořílků  
27.3. (Čt)   Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: jarní a velikonoční keramika
29.3. (So)  Vzdělávací a prožitkový seminář - Vítání JARA s M. Gavulovou, 9-12 hodin

ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Dne 16. ledna proběhl v ZŠ Týniště nad Orlicí zápis prvňáčků
pro školní rok 2014 - 2015. Děti přicházely ke škole v doprovo-
du rodičů, prarodičů i sourozenců. Po vstupu do budovy je přiví-
taly papírové postavičky Macha a Šebestové. V nadživotní
velikosti je pro své budoucí spolužáky vytvořili žáci 5. B.  

Do třídy předškoláky uvedly žákyně 9. tříd v kostýmech pohád-
kových bytostí. Tam na ně čekaly paní učitelky, jež prověřovaly
vědomosti a praktické dovednosti budoucích prvňáčků. Ty se i
přes  časově omezenou dobu jevily být na dobré úrovni. Potom
dětem nabídly drobné dárečky, které pro ně připravili žáci 3. - 5.
tříd.  Po velmi pečlivém výběru si je budoucí školáci odnášeli
domů jako památku na svůj významný den.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravách zápisu, k němuž přišlo celkem 60 dětí.

vedení školy

Fotogalerii naleznete na druhé straně obálky.
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V sobotu 15. února proběhla v městské
knihovně dražba výtvarných děl žáků III. C.
z týnišťské základní školy. Tato akce završi-
la několikaměsíční projekt, jehož cílem
bylo nejen tvořit, ale také zábavným způ-
sobem shromáždit peníze do třídního
fondu.

Duchovním otcem, respektive "matkou"
celého programu byla výtvarnice a peda-
gožka Klára Zářecká, maminka jedné z
žaček. Pod jejím vedením vznikla kreativní
výtvarná díla, ke kterým pak děti s paní
učitelkou Petrou Ptáčkovou napsaly vtipné
komentáře. Obrazy byly od pondělí 10.
února vystaveny na městském úřadě a v
městské knihovně, aby si veřejnost mohla
tato díla prohlédnout ještě před tím, než si

je vydražitelé odnesou domů. 
Samotná aukce, myslím, všechny nadchla.
K uvolněné až komediální atmosféře
zásadně přispěli jednak samotní rodiče,
kteří si navzájem přihazovali, ale také
Luboš Rydrych, který se jako další dobro-
volník z řad rodičů ujal role licitátora.
Podařilo se vybrat daleko vyšší částku, než
v jakou jsme doufali. I když vydražené
sumy byly oproti původním předpokladům
opravdu vysoké, musím na druhou stranu
podotknout, že bychom dříve nebo později
stejně tyto peníze museli do školního
fondu odevzdat. Takto jsme si ale za ně
odnesli nejen půvabná dílka našich dětí,
ale také milý pocit z příjemně stráveného
dopoledne. A co víc, děti si na podobných

akcích mohou postupně uvědomovat hod-
notu peněz, jak je těžké je vydělat a že si
ne vždy mohou koupit vše za každou cenu.
Na závěr chci za všechny rodiče poděkovat
Základní škole Týniště nad Orlicí,
Městskému úřadu Týniště nad Orlicí spolu
s panem starostou Ing. Jaroslavem
Matičkou, který aukci osobně přišel pod-
pořit, dále pak Městské knihovně v Týništi
nad Orlicí, ZUŠ Týniště nad Orlicí, ale
hlavně paní učitelce Petře Ptáčkové a
Kláře Zářecké, bez jejichž nadšení by celý
projekt nevznikl. 

Kateøina Prokešová

Fotogalerii naleznete na třetí straně
obálky

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PATŘILA ŽÁKŮM III. C.

Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků ČR vyhlašuje 5. ročník akce

BØEZEN - MÌSÍC ÈTENÁØÙ

Letošní motto: 
Hrabalovský rok v knihovnách!

n Dìti ètou seniorùm, senioøi ètou dìtem

(předčítání v dětském oddělení)

n Setkání bývalých knihovnic

(bývalé knihovnice vzpomínají)

n Vaše zálo�ky v našich knihách

(výstavka v dospělém a dětském oddělení)

n Bohumil Hrabal - 100 let narození

(výstavka v dospělém oddělení)

n Výstava výtvarného oboru ZUŠ Týništì n.Orl.

na téma: "Na veselé jarní notičky"
Doprovodné akce:

burza knih a časopisů, nabídkové seznamy přírůstků do fondu za
rok 2013

Soutì�:

Kolik záznamů knih autora Bohumil HRABAL najdete v katalogu?
a) Městské knihovny v Týništi nad Orlicí
b) Studijní a vědecké knihovna v Hradci Králové
c) Národní knihovny Praha
d) na Jednotné informační bráně…www.jib.cz

(Můžete buď tipovat, nebo využít on-line katalogů daných kni-
hoven)Pokud si nevíte s hledáním v katalozích rady, můžete se
obrátit na pracovnice v dospělém oddělení naší knihovny, které
Vám rády poradí.

Vyhodnocení akce:

Nejlepší čtenářská rodina naší knihovny za rok 2013

Pøipravujeme: 

Botanické vycházky do okolí Týniště
(Úvodní přednáška se koná ve výstavním sále 10. 4. 2014 od 17
hod.)
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GERIATRICKÉ CENTRUM INFORMUJE 

I VZPOMÍNKY ZLEPŠUJÍ ŽIVOT

Kdy si podat žádost o přijetí do Domova pro seniory?
Od ledna 2014 došlo v souladu
se Zákonem o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. v plat-
ném znění, ke změně podání a
zaregistrování žádostí o přijetí do
domova pro seniory v
Geriatrickém centru. Dříve bylo
možné si podat žádost tzv. "do
budoucna" (až jednou bude
potřeba), přičemž stačilo, že
žadatel splňoval kritérium věku.
V průběhu nějaké doby byl znovu
osloven, zda jeho zájem o přijetí
trvá nebo ne. V případě odmítnutí
byla jeho žádost nadále evidová-
na. Žádosti, které byly podány do
konce roku 2013, budou
ponechány i nadále v evidenci.
V současné době je při podání
žádosti o přijetí do domova pro
seniory posuzováno nejen kritéri-
um věku (od 65 let a více), ale i
zda došlo u žadatele k omezení

fyzických, psychických sil a také
potřebnost trvalé pomoci druhé
osoby, která již nemůže být
zajištěna v jeho přirozeném
prostředí i přes veškerou pomoc
rodiny a terénních služeb.
Naplnění těchto kritérií je posu-
zováno na základě vyjádření
ošetřujícího či odborného lékaře
a sociálního šetření. V případě, že
tato kritéria nebudou naplněna,
bude tato žádost pro dané posu-
zované období zamítnuta.
Žádost o přijetí do domova pro
seniory v Geriatrickém centru je
možné si vyzvednout přímo v
zařízení, v kanceláři vedoucích
pracovníků, nebo si ji stáhnout
na našich webových stránkách
www.gc-tyniste.cz .
Doporučujeme osobní jednání s
vedoucí sociální pracovnicí, která
s vámi probere možnosti námi

poskytovaných služeb, popřípadě
poskytne kontakty na jiné sociál-
ní služby.
Postup podávání žádosti o byt v
domě s pečovatelskou služnou
se nemění. Přidělení těchto bytů
podléhá schválení Radou Města
Týniště nad Orlicí a jsou určeny
seniorům starším než 65 let v
sociálně složité situaci, kteří obý-
vají zdravotně závadné či
nevhodné byty, nebo mají
zdravotní obtíže, které do určité
míry omezují jejich úplnou soběs-
tačnost. Byty v DPS umožňují
lidem vést poměrně samostatný
život a využívat pečovatelskou
službu.

Za Geriatrické centrum Týniště
nad Orlicí

Bc. Petra Šimeèková

V Geriatrickém centru
pravidelně probíhají
vzpomínková skupinová
setkávání našich obyvatelů,
pod vedení dvou asistentek.
Každé vzpomínání je na jiné
téma. K osvědčeným tématům
patří osobní vzpomínky na
vlastní život např. Místo, kde
jsem vyrůstal/a apod. a také
vzpomínky na dřívější zvyklosti
např. Jak se vařilo, jak se
zavařovalo apod. Tato setkání
jsou velmi oblíbená, jelikož
každý starý člověk má svůj
životní příběh, který je
poskládán z radostných i
bolestných událostí. 

Vzpomínky provázejí každého
z nás v nejrůznějších
podobách téměř na každém
kroku. Například při čtení his-
torické literatury, sledování his-
torických filmů, dokumentů,
ale i při prohlížení si alb s
fotografiemi. Někdy také stačí
melodie zapomenuté písničky,
vůně sena, květin, setkání s
dávnými přáteli, návštěva
známého místa a vzpomínky

přijdou samy spolu s tehdy
prožitými emocemi. Vzpo-
mínání obyvatelů nabízí
duševní aktivizaci, nachází
témata i důvod ke komunikaci
tj. zlepšení komunikace mezi
klienty, znovuzískání sebevě-
domí klienta, vzájemné
poznávání se mezi sebou,
sdílení společné zkušenosti,
prožitků, vzpomínek, být spolu
a posedět si jen tak, zlepšit si
náladu, umožňuje životní reka-
pitulaci, posílení lidské důsto-
jnosti, odkaz další generaci, je
zdrojem přemýšlení a
ponaučení, relaxace, sebe-
poznání, sebereflexe, a pod-
poruje lepší vztah člověka k
sobě samému i k ostatním.

Dovolujeme si obrátit se na
všechny, kdo byste nám mohli
poskytnout jakékoliv staré
předměty (v dobrém stavu) z
období let 1920 - 1980, které
by mohly být využívány jako
vzpomínkové podněty pro naše
obyvatele v rámci vzpo-
mínkových skupin: 

staré fotografie, staré pohled-
nice, komiksy, diapozitivy,
staré filmy, staré pracovní
nástroje, životopisné knihy,
stará vysvědčení, staré výuční
listy, povolávací rozkazy, staré
vojenské knížky, potravinové
lístky, obaly od potravin,
čokolád, sušenek, osobní
upomínkové předměty, knihy
kuchařských receptů, staré
nádobí, formy a formičky,
porcelán, hrníčky, oblečení,
boty, klobouky, šátky, šály,
kabelky, kufříky, staré šperky,
vlásenky, hřebeny, kartáče,
lahvičky od dříve používaných
voňavek, pudřenky, ústřižky
látek, staré gramofonové
desky, šicí stroje a šicí potřeby,
nábytek - židle, křesla, poličky,
stolečky, vázy dále např.
záclony, dečky, dětské kočárky,
obrazy a sošky, hodiny, televize
a rádia, petrolejky, lampičky,
hole, sportovní vybavení apod.
Telefonní kontakt:
Šimečková Petra 
494 371 380, 
Marie Vacková 605 560 797 

MDŽ
MEZINÁRODNÍ DEN �EN 

8. BØEZNA

Jeho počátek je v roce 1910,
kdy byl v Kodani schválen jako
Mezinárodní den žen s cílem
získat pro ženy důstojná práva
v životě - jenom pro
připomenutí - volební právo
získaly ženy v Československu
v roce 1920. Dnes se slaví v
celém civilizovaném světě. 

Chceme tímto způsobem
poslat všem ženám pomyslnou
kytičku s přáním všeho
nejlepšího, šťastný život v
kruhu svých blízkých, radost ze
svých dětí a vnoučat a
samozřejmě mnoho lásky
svých bližních. 

MìV KSÈM Týništì nad Orlicí

Milé maminky, babièky, 
milé �eny,

srdeènì vás zveme 
na setkání �en 
pøi pøíle�itosti 

MEZINÁRODNÍHO DNE �EN 

v sobotu 8. 3. 2014 v 16.00
hodin v Areálu chovatelù v

Týništi n.O.

Pro ka�dou z vás bude
pøipraven malý dárek.
Hudba zajištìna. Malé
divadelní vystoupení.

Budeme rádi, 
pøinesete-li opìt 

svá skvìlá cukráøská 
díla na ochutnání.

MìV KSÈM Týništì nad Orlicí
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LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE PODORLICKA 
MEZINÁRODNÍ DEN �EN (8. březen)
Slaví se od roku 1911 na počest
žen, které usilovaly o ženské volební
právo a rovnoprávné postavení žen
a mužů. Jak by si mnozí mohli
myslet, nejedná se o komunistický
svátek, ale mezinárodně uznávaný
den slavený k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1909. 

SVATÝ ØEHOØ 
(dříve se slavil 12. března, nyní 3.
září)
Svatý Řehoř byl považován za jedno-
ho ze čtyř církevních učitelů. Po celý
život prosazoval myšlenku nezávis-
losti církve na státní moci. V dobách
hladu šel ostatním příkladem; zval si
ke svému stolu vždy 12
nejubožejších lidí podle počtu těch,
kteří zasedli k Poslední večeři. Byl
patronem zpěváků a hudebníků,
studentů, žáků a škol. Zpodobňován
je v papežském rouchu s holubicí u
ucha, která znázorňuje Ducha
svatého. Po dlouhá staletí se slavil
svátek svatého Řehoře na jaře a byl
spojen s mnoha magickými zvyky,
které měly zajistit hladký průběh
orby a vyklíčení osiva. Součástí "sva-
tořehořských slavností" bývaly v něk-
terých krajích tzv. "svatořehořské
voračky". Mládež se při nich sešla
na návsi a jednoho z nich vystrojila
za maškaru. Za doprovodu hudby a
zpěvu maškara s průvodem
procházela obcí, zastavovala se u
každého stavení a vyzývala hospo-
dyni k tanci; to aby se jí v domě rodi-
ly děti, ve stájích - dobytčata, slepice
- aby snášely vajíčka a kohout - aby
nezahálel.  

SVATÝ JOSEF (19. březen)
Svátek svatého Josefa z Nazaretu
se slaví od konce 15. století. Josef
byl manželem Panny Marie a pěs-
tounem Ježíše. Bývá zpodobňován
jako starší muž v řemeslnickém či
měšťanském oděvu s pilou nebo
sekerou. Je patronem tesařů, truh-
lářů, dřevorubců. Na jeho svátek
odcházeli muži do světa za prací,
protože nastávala stavební sezóna.
Dříve se u nás na svatého Josefa
konaly tzv. "josefské trhy", na
kterých bylo možné sehnat vše
potřebné do hospodářství. 

JARO 
Jaro bylo symbolem výroby píšťalek.
Z Rychnovska pochází tato jarní
říkanka:
Votloukej se, husí pysku,
dám ti hrachu plnou misku,
nebudeš-li se votloukati, 

budu na tě žalovati císaři pánu,
žes mu ukrad krávu,
kráva měla tři telata,
jedno lysý, druhý kusý,
třetí sotva vocas nosí. 

Při jarních hrách docházelo mezi
dětmi k hádkám a škádlení (původ-
ní znění): 
Anka peče buchty s mákem,
posílá je za vojákem
voják buchty sežere,
na Anku se vy….

Honza z boudy
šel na houby,
r oztrh si tam pantalóny.
Táta mu je koupil,
aby chodil za ďoučaty
a prdelej kroutil.

Franta rasů,
hrál na basu
starej krávě u vocasu,
kráva se mu utrhla
a Franta spad do hovna.

Bobši - prdel si vobši,
červenou kůžičkou,
budeš mít lepší!

Pìkné byly i jarní regionální øíkanky
a popìvky:
Z Kostelce a Rychnova:
Had leze z díry, 
veze s sebou kníry.
Bába se ho lekla, na kolena klekla
Bábo, jen se nelekej,
na kolena neklekej;
koupím já ti domeček,
v tom domečku kouteček,
v tom koutečku černá paní
vaří kaši ze smetany".
Čím ji mastí? "Kolomastí".
Čím ji jí?" Lopatou,
má palici chlupatou".

Z Týništì nad Orlicí:
Neměl jsem takovou panenku 
dávno, dávno,
samej lůj, samej špek, 
saminký sádlo, sádlo.

Když jsem já byl malej chlapec,
chodíval jsem k holkám na pec-
a teď, co jsem větší,
nesmím ani k peci.

Pepíčku můj, kalhutky zuj,
košilku dej si vyprat, 
nebudou tě blechy štípat,
pak budeš můj!
S příchodem jara a roztáním sněhu

se začalo svážet dříví z hor, stavěly
se vory a dřevo se plavilo po řece

Orlici. Stavění vorů a jejich plavba
mají u nás prastarou tradici, kterou
výstižně popisuje pan Karel Lingr ve
svém článku Plavení dřeva na Orlici
(upraveno):
"Od nás a dále po Labi se odedáv-

na plavilo dříví pro místní
řemeslnickou a důlní potřebu, i dříví
pro lodní tesaře. Takové dřevo se
připravovalo na dlouholoucké pile u
Týniště, kde koncem 18. století
pilařili Prošvicové."  

Z vyprávìní Marie Magdaleny,
pocházející z Prošvicovic rodu,
narozené v roce 1840:
"Plavit vory však nebylo vůbec
jednoduché. Každý majitel řeky si
mohl určovat svá vlastní pravidla,
mohl zřizovat říční mýta a vybírat
poplatky, bylo nutné podřídit provoz
na řece zákonu. Nebylo možné libo-
volně stavět jezy a podmáčet
přilehlé pozemky. I majitel Týniště
Hanuš Haugvic z Biskupic měl všeli-
jaké nesnáze, když plavil vory
získané z vlastních lesů a kolínští
mu bránili v plavbě. Spor byl
upraven roku 1572 patentem
komorní rady království českého,
kterým se "poddaným království
českého a zvláště úřadu hornímu v
Kutné Hoře oznamovalo, že pan
Hanuš Haugvic plaví z lesů svých
týnišťských prámy všelijakého dříví a
zároveň se poroučelo, aby takové
dříví u Kolína a jinde nezdržovali, ale
dolů po Labi beze všech cel pro-
pustili." 

A že se dříví plavilo i po tomto
patentu, svědčí i popis připojený k
mapě vojenských cest z roku 1741 z
počátku vlády Marie Terezie. V
týnišťském muzeu byla kdysi
uložena zmenšená fotokopie mapy
s obrázkem tehdejšího ležení s

kaprálem. Mapa určovala maršruty
pro pohyby vojska a směrnice pro
ubytování. V Týništi dle popisu bylo
místo pro 973 mužů a 330 koní, v
Lípě 214 mužů a 110 koní atd. Je
zde také uvedeno, že u městečka
Týniště je silný potok (správně řeka
Orlice), na kterém se plaví dlouhé
dříví. Přes něj vede dlouhý dřevěný
most. Ještě počátkem 20. století se
dříví sváželo "haluzáky" pod
Týnišťský dvůr. Byli mezi nimi i strej-

ci z hor, Němci, kteří šli při voze
staženém "votouchy" a řetězy, a
ukusovali si střídavě chleba a cibule.
Pokud bylo v zimě dost sněhu, vozi-
lo se dříví na saních. Z Týniště do
Hradce splavení voru trvalo půl dne
plavby. 
Také v těsné blízkosti Malých
Petrovic je písčitá stráň spadající
prudce do řeky Orlice. Na ni navazu-
je planina, která je mezi místními
známá spíše jako "Suté břehy". Sem
se po staletí sváželo z hlubokých a
rozlehlých lesů chvojenské dlouhé
dříví, vázalo se do vorů a plavilo po
řece. Historický sborník
Pardubického kraje uvádí, že kolem
roku 1786 vystavěla vrchnost dře-
vařům, jež v okolních lesích káceli
dříví, pět chalup na kopci proti
Petrovicím. Dnes je tu jen osamělá
hájenka. Pokud se plavilo až do
Mělníka, cesta trvala 5-7 dní. Zde
voraři nakoupili věci pro rodinu,
svázali vše do pytlů a domů se
dostávali, jak to jen šlo; převážně
pěšky či využívali ochoty formanů,
kteří v té době jezdili svoje pravidel-
né dálkové "štreky". Koncem 19. sto-
letí přeprava po řece slábla, až
úplně zanikla. Poslední vory zde pro-
jely v roce 1908 a od řeky se již
nikdy neozvalo: "hou… hahou". 

Ing. Jana Galbièková, z knihy:
Lidové zvyky a tradice Podorlicka

Týniště nad Orlicí: Vory na řece Orlici v roce 1907
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PAPÍRNA V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Pro většinu obyvatel dávno
zapomenutý termín. V Týništi a
papírenský provoz? Ano, byl tady a
zůstane o něm navždy památka
díky této úžasné a nové práci jedno-
ho ze členů spolku přátel. Jako zod-
povědný a cílevědomý badatel

navázal na práce Aloise Čapka i
Jiřího Zelenky a v dnešní době, kdy
již po papírně a mlýně není téměř
ani památky ani zmínky, dopracoval
se na mnoha místech k novým a
velmi zajímavým informacím, které
vám v tomto Zpravodaji přinášíme.

(red)

30. září 1787 byl oddán ve věku 22
let Jan Vilímek, mlynář z Čestic, s
Kateřinou (narozená 21. dubna
1770), dcerou Františka Vítka,
sedláka z Čestic. V roce 1802 kupu-
jí v Týništi od Koťánů dolní mlýn. Syn
Antonín, týnišťský mlynář a papírník
se narodil 13. června 1803. Antonín
Vilímek později ve své kronice
založené v roce 1825 uvádí své čtyři
sestry a dva bratry "na živě". Po
studiu v Hradci Králové a po smrti
otce se stal mlynářem na dolním
mlýně. 22. února 1830 si bere za
ženu Marii Rábovou z Třebechovic.
Jednou z prvních zpráv o papírně v

Týništi je zápis syndika Pelikána v
kronice našeho města: "Podivnější
byla stížnost častolovických na úřad

týnišťský vzhledem povolení stavby
p. Ant. Vilímkovi, přičemž čas-
tolovický úřad sobě osobil vodu Albu
s Kněžnou od Rychnova tekoucí,
načež ovšem odpověď dána, vlast-
ně zhotovená, zaslána pak 1841 by
se mír s častolovickými nerušil, tím

způsobem, že voda náleží vlastníku
půdy, kterým město v Týništi od
horního mlýna po mlýn dolní měst-
ská obec jest, ana pak tato půdu tu
i s vodním pobřežím p. Ant. Vilímkovi
zaprodána léta 1838, že jemu nikdo
proti zákonu zemskému používání
též (nápadno) běžící vody brániti
nemůže § ..občanského zákona, co
příslušenství půdy (…), tak jako (…)
povětří tak i tohoto živlu". Pelikán
měl sám problémy s vrchností v Čas-
tolovicích a připisuje: "Mohouti sobě
vodu v Častolovicích nechati, kdyžby
pití a použití vody nížeji ležícím
pobřežanům přáti nechtěli.
Výsledek toho byl, že papírna zůsta-
la potvrzena". V roce zahájení stavby
1839, byl do zdi papírny uložen
pamětní zápis, báseň o deseti
slokách, se znělkou o čtyřech
slokách. Autor Josef Pelikán v ní
krátce popisuje historii Týniště a
chválí papírnu jako pokrokový čin.
Papírna byla 4. března 1841
potvrzena. A kdy byl vyroben první
ruční papír v Týništi, píše Vilímek ve
své kronice: "Léta Božího 1841 dne

osmnáctého prosince třetí hodinu
odpolední učiněn první zákus s
papírem, tak nazvaným Šrenčem
(hrubý) a zhotoveného více, jak
jeden rys. Bože všemohoucí dílo mi
před třemi roky započaté, tak dalece
dokonané, že s pomocí Tvou svatou

a požehnáním
Tvým hojným
(…) budu sebe
a svou rodinu,
kterou jsi mi
d o b r o t i v ě
svěřil poctivě
živiti a domác-
nost svou v
bázni Boží
obstarávati.
Dopřej, bych
zdravý zůstal a
tak se svými
h o j n o s t
d o b r o d i n í
Tvých požívati
mohl". (jeden
rys papíru se
počítal 460 až
500 archů, od
roku 1877, se
počítá jeden

rys = 10 knih = 100 složek = 1000
archů papíru) Ve Vilímkově papírně
se vyráběl ruční papír na psaní a
režný balicí papír převážně z lněných
hadrů.
Na žádost manželů Vilímkových byl

proveden 30. listopadu 1843 zápis
na týnišťské radnici do pozemkové

knihy. V roce 1843 byl dvěma znalci
z oboru vodních strojů a jedním
stavebním odborníkem proveden
přesný odhad a popis domovního
stavení a papírny. Odhad celého díla
činil 5961 zl. Pro srovnání, v roce
1833 stála kráva 80 -100 zl., v roce
1843 stála jen 30-50 zl.
Výrobu ručního papíru ve Vilímkově

papírně řídil Petr Rabenstein.
Předtím pracoval v papírně z konce
18. století v Opatovicích nad Labem.
Narodil se 24. prosince 1809 v
Zásadě u Kadaně. Zdejší papírnu,
založenou asi v 17. století, držel do
roku 1835 jeho otec Václav.
Při hledání informací k naší papírně

se mi podařilo najít ve Státním
okresním archívu v Rychnově nad
Kněžnou, v AM Vamberk knihu
vedenou pod in. č. 41 - č. knihy 18.
Do této knihy se začalo zapisovat v
roce 1847 a papír v této knize je z
Vilímkovy papírny. Kniha má
rozměry 38 x 24 cm.  V celé knize je
několik archů papíru s filigránem
prokazujícím původ. Na jedné polov-
ině archu uprostřed je filigrán
velikosti 2 x 14 cm  W.TYNISTI
(Vilímek Týniště) a na druhé polovině
archu je A.J. W. (Antonín Josef
Vilímek). Zbytek knihy má menší fili-
grán o rozměrech 2.5 x 4 cm v
pravém horním rohu archu. Je
možné, že se jedná o značku PR -
Petr Rabenstein. Kolem roku 1844
se v papírně vyrobilo 2000 rysů
papíru. Vilímek se stavbou papírny
velmi zadlužil, vypovídají o tom i
zápisy v jeho kronice. Výroba papíru
nenaplnila očekávání a těžkou
finanční situaci řešil prodejem
papírny. Papírnu převzal v roce
1845 Václav Trčka - pravděpodobně
jeden z věřitelů - za velmi nízkou
cenu 2400 zl. V červnu 1849 ji
prodává manželům Petrovi a Anně
Rabensteinovým za 3600 zl. Jeho
manželka Anna Rabensteinová,
rozená Hynková, pocházela z
Opatovic (21. října 1811 - 5. října
1848). Po její smrti se oženil
podruhé, s Annou, rozenou
Voříškovou z Týniště (14. dubna
1828 - 27. března 1886). Z obou

manželství měl Petr Rabenstein
čtrnáct dětí, některé z nich však brzy
zemřely. Petr Rabenstein používal
svůj vlastní filigrán. Pod českým
lvem byl nápis P.R.TINISST - BUH
ZEHNEJ NAM. Filigrán jsem opět
hledal v archívu a našel
Rabensteinův papír velikosti 47 krát
30 cm nalepený ve dvou knihách na
vnitřní stranu kožené vazby. Papírnu
provozoval jen krátce, asi do roku
1863. Poté ji změnil na mlýn na třís-
lo pro místní koželužny. Ve vodní
knize je zápis z roku 1877, že
majitelem vodního díla je Petr
Rabenstein s manželkou Annou a že
dílo - mlýn - trvá již 14 let. V roce
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TÝNIŠŤÁCI, SLAVÍME STO LET NAŠEHO MĚSTA!

1877 totiž naléhal na příslušný
úřad, aby bylo vymezeno vodní
právo jeho díla. To se tehdy stalo,
bylo určeno přípustné vzdutí vodní
hladiny v náhoně. Tato větev
náhonu dávala 24 kub. střevíců
vody v jedné sekundě
(0.3318m3/s). Petr Rabenstein
zemřel 29. června 1883. 

Mlýn na tříslo, včetně Vilímkovy
bývalé papírny, se stává majetkem
firmy A. Novotný a spol. Zachovala
se zpráva, že kolem roku 1899 se
nábytek vyráběl po obou stranách
náhonu a dvě vodní kola na spodní
vodu poháněla stroje. Konec zna-
menal požár, kdy 23. ledna 1906
shořela vodní kola a strojovna

bývalého mlýna. V pamětní knize
týnišťského hasičského sboru jsou o
požáru dva krátké zápisy. Jestli bylo
vodní síly využito i po požáru není
zcela jasné. Doložený je až rok
1940, kdy zde Antonín Novotný po
rekonstrukci staví malou vodní elek-
trárnu s Francisovou turbínou. Nad
vodním dílem byl malý rybníček, jak
je vidět na katastrálních mapách,
který byl po zrušení turbíny v
šedesátých letech 20. století
zasypán. Na mapě je vidět i původní
dělení Alby na dvě větve. Od
osmdesátých let se náhon rozděluje
proti proudu výše, za mostem u
horního mlýna. 

Vilímkem postavený papírenský
mlýn stál na pravém břehu
náhonu. Jeho polohu známe přes-
ně. Zachoval se doklad z roku
1871 - Situace ku stavbě první
české spolkové továrny na škrob
a škrobové výrobky v Týništi -
katastrální mapka. Vlastní papír-
na, včetně obytného stavení,
stála na břehu levém. Ing. Alois
Čapek ve svých dějinách píše:
"Zřízena tu byla papírna, jež stála
ještě donedávna v ulici Na
stezkách na místě nynější budovy

vystavěné továrníkem Ant.
Novotným."  

V roce 1920 se dělí firma A.
Novotný a spol. na dvě části. Bývalá
papírna se stává majetkem
Jaroslava Červinky, švagra Antonína
Novotného. Červinka zde vyráběl
dřevoobráběcí stroje za účasti
pozdějšího spolupracovníka a
společníka Ing. Pokory, který se
vrátil z Ameriky. V roce 1934 se stro-
jírna stěhuje k nově vybudované
slévárně Za drahou (pozdější ČSAD).
Tovární objekt získává od Jaroslava
Červinky a Ing. Pokory v dražbě zpět
firma A. Novotný a spol. V roce
1940-41 zde Antonín Novotný staví
dvoupatrovou obchodní budovu s
výstavními a prodejními sály. 
Zakladatel papírny, Antonín Vilímek
založil papírnu v roce 1841, v té
době bylo v Čechách už pět strojních
papíren a zhruba 117 papíren

ručních. František Zuman ve svém
díle Papír uvádí: "Každý list papíru
se musel při výrobě vzít
dvaatřicetkrát do rukou, než mohl
být použit ku psaní. Při výrobě 6 rysů
(3000 archů) denně připadne na
výrobu jednoho listu 16,8 sekund."
To je čas k ponoření síta do kádě a
utvoření jednoho listu. Pracovní den
v papírně trval 14 hodin. Po roce
1845 se papír začal vyrábět z

dřevoviny a později v 70. letech z
buničiny.
Antonín Vilímek byl na svou dobu
velmi vzdělaný a podnikavý. Psal do
Květů a skládal básně, mnoho se
jich dochovalo v jeho kronice, která
je uložená v archívu v Rychnově nad
Kněžnou. Po Silveru Brandejsovi
převzal vedení týnišťské kroniky,
jeho zápisy jsou na stránkách 555 -
580.  V Týništi byl v letech 1846 -
1850 purkmistrem. Vystěhoval se z
Týniště do Brandýsa nad Orlicí, kde
pracoval jako listovní v letech 1856
- 1859. S manželkou Marií měl 14
dětí, většina se však nedožila
dospělosti. Marie Vilímková zemřela
v Chrudimi 29. září 1863. Kdy a kde
zemřel Antonín Vilímek, není známo,
poslední datovaný zápis v jeho kron-
ice je z 20. března 1874. 
Poznámka - Filigrán, též vodotisk
nebo vodoznak, čili průsvitná drob-

ná kresba vtlačená do papíru nebo
papírenského výrobku při jejich
výrobě. V minulosti byl poměrně
běžným, často specifickým ochran-
ným prvkem listin, bankovek,
kolkových známek, poštovních
známek a jiných dokumentů. Proto
mnohdy bývá pomůckou při určení
stáří a původu papíru.

Bopta

Letošního prvního února uplynu-
lo přesně sto let od chvíle, kdy
císař František Josef I. povýšil
Týniště na město. Za tu dobu se
toho stalo hodně - přes několik
generací se přehnaly dvě světové
války, vznikla naše republika,
sametovou revolucí skončila
vláda totalitního režimu, vstoupili
jsme do nové éry našeho státu a
Evropské unie. To, co ale stále
přetrvává, je náš domov, naše
město. Je to místo, kde žijeme,
chodíme do školy, bavíme se a
vychováváme děti.
Myslím, že zvláště v dnešní době

plné shonu, které vládne spíš vir-
tuální svět než ten opravdový, je
dobré taková výročí připomínat.
Už jen proto, že máme být na co
pyšní. Naše Týniště nikdy nebylo
bezvýznamnou vesničkou, ale
stálo na křižovatce důležitých
obchodních cest a bylo jedním z
center regionu. Máme významné
rodáky, památky, krásné lesy.
Naše městečko nabízí společen-
ské i sportovní vyžití.

Jsem pyšný na to, že jsem
Týnišťák. Mám rád naše město se
všemi jeho půvaby, zajímavostmi,
ale i nedostatky. Vždycky je totiž co

vylepšovat a na čem pracovat. A
čím víc z nás - obyvatel Týniště - se
zapojí do kulturního či hospo-
dářského rozvoje města, tím lépe.
Chceme přeci, aby generace po
nás mohly oslavovat další a další
výročí a vzpomínat na to, co jsme
jim zde zanechali. Přeji našemu
městu hodně štěstí do další
stovky. Ať je stále krásné, trvalé a
stojí na pevných základech - stejně
jako borovice, kterou po staletí
nese ve svém znaku.

Ing. Karel Janeèek
námìstek hejtmana

Královéhradeckého kraje
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PAMÁTNÉ STROMY PODORLICKA

HORÁKÙV BUK

V předešlých dvou
vyprávěních o památ-
ných stromech jsme
navštívili stromy již
nežijící a zaniklé. Ani dnešní
pokračování nebude výjimkou.
Také Horákův buk u Lhot u
Potštejna má bohužel smutný

status - mrtvý. Není se ale čemu
divit, odhadovaný věk 450 let je
i tak úctyhodný.  

Strom nese jméno po jakémsi

Horákovi, majiteli lesa a
Českém bratru, který musel pro
svou víru odejít na počátku
sedmnáctého století do exilu.
Další pojmenování památného
stromu, buk hraběte Kinského,
připomíná dobu devatenáctého
století.  Tehdy zakladatel kost-
elecké větve rodu Josef Kinský
krásný strom od jeho majitele

vykoupil a zakázal jej pokácet.
Tím vlastně začíná cílená péče
o Horákův buk. Na počátku
dvacátého století je už lesní

velikán chráněn Památkovým
úřadem v Praze, jeho koruna je
stažena kleštinou a trhliny v
kořenech vyplombovány. Místo
po větrem odlomené větvi je
dokonce oplechováno. V prosin-
ci roku 1980 je Horákův buk
prohlášen památným stromem
a patří k nejmohutnějším svého
druhu u nás.  Měření, které

proběhlo o třináct let později,
nám o něm přináší tyto údaje:
výška 37 m, obvod kmene 750
cm, zdravotní stav - silně

poškozený. Zkáza Horákova
buku je neodvratná. V roce
2006 padá k zemi polovina
kmene a poslední zelená větev
usychá nedlouho potom.

Přístup k Horákovu buku není
jednoduchý. V některých
mapách je totiž chybně
zakreslen a je proto snazší dop-
tat se místních lidí. Nechoďte
tam ale v noci! To se u tajem-
ného stromu zjevuje dvanáct
zakletých zlatovlasých panen a
smečka psů. Kdo se k nim při-
blíží, nevyjde ze strašidelného
reje živ a zdráv.

Text a foto: Adam Prokeš

Horákův buk v roce 2014. Na
malém snímku tentýž buk kolem
roku 1930.

VOJTA HÁJEK OSLNIL KAVČÍ HORY

V neděli 16. února 2014 se zúčastnil náš žák Vojtěch Hájek
(klarinetista ze třídy Pavla Plašila) natáčení ve studiu A České
televize na Kavčích horách Českého národního kola soutěže
Eurovision Young Musicians - soutěžní přehlídky mladých instru-
mentalistů, kterou vyhlašuje Evropská unie vysílatelů - EBU. O
vítězi českého národního kola rozhodne pětičlenná odborná
porota tvořená předními osobnostmi českého hudebního života
v čele s houslovým virtuosem panem Václavem Hudečkem. 
Už samotná účast našeho klarinetisty vybraného jako jediného
zástupce Královéhradeckého kraje krajskou uměleckou radou
na základě jeho dlouholetého studia a úspěchů spojených s ním
je i velkým úspěchem naší školy. V případě této soutěže není
výsledek opravdu důležitý, protože do celoevropského finále v
Kolíně nad Rýnem, kde se finálový koncert uskuteční 31. květ-
na 2014, postupuje pouze jeden reprezentant z každé země. 
Přesto si Vojta Hájek jednak svým samotným hudebním vys-
toupením (1. věta z Koncertu A dur W. A. Mozarta), tak i násle-
dujícím pohovorem s porotou v angličtině a němčině očividně

získal jejich velké sympatie. Patří mu velký obdiv a poděkování
za předvedený výkon. 

Tereza Myšáková



hodů sdružených, tedy 30 hodů na každé dráze, a to 15 "do plných"
a 15 "do dorážky". A nejlepšími výkony se mohou pyšnit:

1. liga 2. liga

1. místo Jiří Jaroš (272) Pavel Nadrchal (256 a 240)

2. místo Miloš Rulík (268 a 256) Tomáš David (246)

3. - 4. místo Leoš Prošvic (252) Jiří Kubec (237)

Michal Sršeň (252)

Neméně zajímavé jsou však i nejvyšší dosažené výsledky zúčast-
něných tříčlenných týmů. Ty jsou součtem jednotlivých hráčů, a mají
vliv také na přidělení 2 bodů za daný zápas. A mezi týmy s
nejvyšším počtem shozených kuželek se v podzimní části zařadily:

1. liga 2. liga

1. místo Jupiter (726) Chotiváci (704)

2. místo Sršní hnízdo (717) Nasay (687)

3. - 4. místo Zábroďáci (704) Ontario (658)

Pomalé šípy (658)

Všem týmům i jednotlivcům samozřejmě gratulujeme k úspěchu a
doufáme, že v jarní části budou jejich výsledky ještě o něco zají-

mavější, a samotné zápasy napí-
navější jak pro ně samotné, tak i
pro nás diváky. 
A potěšující zpráva na závěr - ačko-

liv je jarní sezona již v plném
proudu, rozhodně to nemusí být
špatná zpráva pro všechny zájem-
ce, kteří by si chtěli samotné
kuželky vyzkoušet. Tím nejbližším
termínem, kdy je na týnišťskou
kuželnu zvána samotná veřejnost,
je velikonoční víkend, který v
letošním roce vychází na před-
poslední dubnový víkend, a to na
datum 18. - 20. 4 2014. A právě v
těchto dnech bude probíhat
oblíbené Velikonoční koulení, které
jako hlavní cenu nabídne beránka,
a další v pořadí si mezi sebou
rozdělí minimálně 20 dalších cen.  

Za oddíl ku�elek, David Hampl
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PODZIMNÍ ČÁST KUŽELKÁŘSKÉ LIGY NEREGISTROVANÝCH JE U KONCE

Poslední víkend v lednu se na týnišťské kuželně konalo slavnost-
ní vyhlášení Týnišťské ligy neregistrovaných, kterou pořádá místní
oddíl kuželkářů. Liga je určena všem amatérským hráčům, kteří si
chtějí nejenom zasportovat, ale hlavně změřit své síly s dalšími
týmy, a to z Týniště a jeho okolí. A letošní účast, kdy se do ligy přih-
lásilo 13 týmů, by se dala považovat jako jedna z nejlepších.

A právě díky množství týmů i hráčů nebyla nouze o zajímavé

výsledky, a to především v náhozech jak jednotlivců, tak samozře-
jmě i celých týmů. To se následně podepsalo na napínavých bojích
nejenom v základní skupině, ale i v play - off. Vše vyvrcholilo
finálovými zápasy, které jasně určily vítěze letošního podzimního
ročníku. A mezi ty nejlepší patří:

1. liga 2. liga

1. místo Zábroďáci Chotiváci

2. místo Sršní hnízdo Pomalé šípy

3. místo Kanárci Ontario

Jak již bylo zmíněno, nouze nebyla ani o zajímavé počty shozených
kuželek jednotlivých hráčů. Nutno říci, že disciplínou naší ligy je 60
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MÍRNÁ ZIMA  PŘINESLA ÚSPORY 
Služby města zajišťují mimo jiné zimní údržbu komunikací a chod-

níků v našem městě a obcích, které pod Týniště spadají.  Letošní
mírná zima ušetřila peníze městu  v období  od 1.11.2013 do
31.12.2013. Oproti roku 2012 se ve stejném časovém období
vlivem počasí ušetřilo na zimní údržbě cca 213 tisíc Kč. Uspořené
finanční prostředky, vedené v účetnictví jako zisk z hlavní činnosti
za rok 2013, budou použity v roce 2014 na nákup sekačky se
sběrovým košem pro údržbu středně velkých ploch. Tento stroj

nahradí již zastaralý a opotřebovaný stroj, který byl pořízen již v roce
2002, a jeho případná další oprava je neekonomická.
Letošní rok se z hlediska nákladů na údržbu chodníků a komu-
nikací vyvíjí prozatím také příznivě a dá se tak očekávat další úspo-
ra v roce 2014, která bude s největší pravděpodobností použita
také na další modernizaci vybavení Služeb města a pomůže město
udržovat čisté a uklizené.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Dle zákona 428/2012 Sb. o církevních restitucích, je v § 15 popsán přes-
ný postup Finanční náhrady církvím a náboženským společnostem. 
Smyslem tohoto článku je, aby si lidé uvědomili, jaký mechanizmus je v
zákoně nastaven. 

Částka finanční náhrady je vyčíslena na 58,772 miliard Kč (to je už po
odečtení náhrady cca 228 milionů Kč Bratrské jednotě baptistů, která se
náhrady vzdala). Doba splácení je stanovena na 30 let v ročních splátkách.
Potud se to zdá jasné, ale začněme počítat:
První částka je tedy 58,772 miliard děleno 30 splátkami = 1,959 miliard -

bylo vyplaceno k 31. 12. 2013.  
Zbylá částka 58,772 - 1,959 = 56,813 miliard se ale dle zákona zvýší o

inflaci roku 2011, ta je dle ČSÚ 1,9 %. Částka 56,813 se tedy navýší o 1,9
% na 57,892 miliard. Původní částka se tedy sníží (58,772 - 57,892) o 880
milionů. 

Porovnej: zaplaceno 1,959 miliard, ale původní částka se snížila pouze o
880 milionů.
Základna výplaty pro rok 2014 je tedy 57,892 miliard. Podělením 29 zbýva-

jícími splátkami dostaneme částku 1,996 miliard, která bude splatná k 31.
12. 2014. Zbude tedy 57,892 - 1,996 = 55,896 miliard, která se ale musí pro
rok 2015 povýšit o inflaci roku 2012, kterou ČSÚ stanovil na 3,3 %. Základna
výplaty pro rok 2015 bude tedy 55,896 + 3,3 % = 57,740 miliard. 
Porovnej: v roce 2014 se zaplatí 1,996 miliard, ale původní částka 58,772

miliard se sníží (58,772 - 57,740) o 1,032 miliardy.
Závìr matematického putování: 

Za dva roky (2013 a 2014) bude církvím zaplaceno 1,959 + 1,996 = 3,955
miliardy, ale původní částka 58,772 miliard uvedená v zákoně se zmenší
pouze na 57,740 miliard, tedy o 1,032 miliardy. 
Zjednodušeně řečeno - církvím se za dva roky zaplatí cca 4 miliardy, ale
původní částka se sníží cca o 1 miliardu. 
Tímto způsobem, s odhadem inflace, je možné dopočítat se ke třicáté
splátce - odhad je celkově okolo 80 miliard.

O kolik se zvýší inflace v roce 2014 a v dalších letech, díky opatření ČNB
umělým oslabením kurzu koruny, si netroufají odhadnout ani renomovaní
ekonomové. Celková zaplacená částka bude pak možná ještě větší než 80
miliard.
Sluší se ještě podotknout, že dle zákona není finanční náhrada předmětem

daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění. 
Porovnej - důchodcům se opatřením Nečasovy vlády valorizuje důchod

pouze o jednu třetinu inflace a církvím o celou, nemluvě o tom, že stát bude
vyplácet církvím okolo 1,5 miliardy ročně na platy duchovních, přičemž se
tato částka bude ročně snižovat o 5 %.

Jsou tedy restituce spravedlivé, nebo jsou darem, který zatíží naše děti a
vnuky?  Odpovězte si sami dle svého svědomí.

MUDr. Jan Vaník

MATEMATIKA A FINANČNÍ NÁHRADA CÍRKVÍM - CO MOŽNÁ NEVÍTE
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HEWER - SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE (PEČOVATELSKÉ SLUŽBY)

Hewer - občanské
sdružení poskytuje
služby osobní asis-
tence seniorům a
lidem s tělesným,
smyslovým nebo
m e n t á l n í m

postižením již od roku 1997. 
Službu je poskytována v

místě pobytu klienta 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, včetně
víkendů a svátků.

Osobní asistent pomù�e: s
péčí o sebe (s oblékáním,
česáním a podobně), osobní
hygienou a koupáním, s
vařením a podáváním jídla, s
péčí o domácnost, s nákupy, s
doprovody k lékaři, na úřady,
na procházku, za kulturou či
sportem, s dalšími úkony
běžného života a navíc s Vámi
osobní asistent posedí a
popovídá si, kdykoliv si budete
přát

OSOBNÍ ASISTENCE NEBO

PEÈOVATELSKÁ SLU�BA?

KLIDNÌ OBOJÍ!

Co je osobní asistence? Jistě
se shodneme, že pro mnohé z
nás je "osobní asistence" stále
tak trochu neznámým
pojmem. Osobní asistence je
název pro službu, která
pomáhá těm, kteří se chtějí
nebo potřebují začlenit zpět
do společnosti a zároveň zůs-
tat ve svém domácím
prostředí. Možná Vás přek-
vapí, že to není nová služba a
zájem o ni mezi lidmi roste.

Zatímco pečovatelská služba
je českými seniory hojně
využívána, osobní asistence je
často spojována spíše s
osobami se zdravotním
postižením. Osobní asistence
je přitom vítanou službou
právě pro seniory. 

"Většina pečovatelských
služeb má stanovenu pracovní
dobu od rána do odpoledne
pět dní v týdnu. Osobní asis-
tence je 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu připravena zajistit
uživatelům pomoc se sebeob-
sluhou a hygienou, jídlem,
nákupy i péčí o domácnost.
Využití služeb osobní asis-
tence je proto nejlepší
možností, jak zůstat co
nejdéle v domácím prostředí
bez zvýšených zdravotních a
bezpečnostních rizik" vysvětlu-
je Kateřina Henychová,
vedoucí střediska osobní asis-
tence občanského sdružení
Hewer.

V objednaných hodinách
vykonává osobní asistent
přesně to, co si uživatel přeje -
může pomáhat, obstarávat,
doprovázet, nebo jen dělat
společnost a "bezpečnostní
dohled". Uživatel služby osob-
ní asistence si může být jist, že
k němu bude docházet stejný
asistent, případně se u něho
bude střídat dvojice asistentů
a kdykoliv bude potřebovat,
může požádat o jejich výměnu
za někoho jiného.

"V moderní společnosti často
neplatí dřívější role a funkce
rodiny, proto musí být
doplněny jinými nástroji.
Umožnit všem, kteří to potře-
bují, zůstat doma a zároveň
péčí nepřetěžovat rodinné
příslušníky, to je úkolem jak
osobní asistence, tak pečova-
telské služby. Osobní asis-
tence však poskytuje pomoc
nepřetržitě i během víkendů a
svátků."

Také potřebujete nějakou
dobrou duši, která Vám
pomůže zůstat ve Vašem
domácím prostředí? Máte

zájem o osobní asistenci?
Pokud ano, obraťte se přímo
na pracovníky Heweru, kteří
Vám rádi poskytnou více infor-
mací o službách osobní asis-
tence sdružení Hewer. Více
informací najdete na

www.pecovatel.cz. 

Kontakt 

pro Královéhradecký kraj:

Vedoucí støediska: 

Mgr. Kateřina Henychová
Hewer - občanské sdružení
tel. 736 505 553
hradecko@pecovatel.cz

Hewer - občanské sdružení
kromě osobní asistence
poskytuje i tzv. sociální
aktivizaci určenou především
pro klienty po cévní mozkové
příhodě, s Parkinsonovou
chorobou, nebo s demencí

alzheimerovského či jiného
typu. Cílem služby je co
nejdelší možné uchování
schopností klienta (případně
jejich zlepšení), aby mohl žít
se svou diagnózou kvalitní
život ve svém prostředí.
Aktivizace se provádí u klienta
doma na základě individuál-
ního rehabilitačního plánu
nejlépe dvakrát týdně po dobu
jedné hodiny. K rehabilitačním
aktivitám patří kognitivní reha-
bilitace (rehabilitace základ-
ních funkcí mozku - paměť,
prostorová a vztahová orien-
tace, emoční stabilita,
vybavování souvislostí, komu-
nikační dovednosti, udržení
pozornosti a koncentrace) a
rehabilitace jemné a hrubé
motoriky (pohyby prstů, ruky,
nohy, úst, mimických svalů,
celého těla, cvičí se
soustředěnost, přesnost a
adekvátnost pohybů). 

Osobní asistence nebo pečovatelská služba? Klidně obojí!

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

7,00 - 15,00 hod

(manipulační sklad)

Nabízíme Vám (s dopravou) :

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