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Program MC Ratolest na měsíc červen

          Dopoledne                                        Odpoledne 
Po            - 16.00-18.00 h HERNA

16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
17:30-18:30 h ANGLIČTINA pro maminky     

Út    9:30 - 11:00 h HERNA 15:30-16:30 h Hrátky s FLÉTNOU
16.00-18.00 h HERNASt     9.30-10.30 h  ROLNIČKA
16.00-17.00 h BARVIČKY        10:30-11:00 HERNA   
15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.                                                           Čt 9:30 - 11:00 h HERNA
16.30-17.15 h ANGLIČTINKA II.        pro nejmenší
15.30-17.30 h PASTELKY         (0-18 měsíců)
17:15-18:00 h HERNA           

   Pá 9:30 - 11:00 h HERNA
  
  

      

Mimořádné akce v červnu:

  Ø 31.5.  ( So)  D EN  D ĚTÍ o slavíme s polu s e S luníčkem, o d 1 4:00 h od. n a  
náměstí v T ýništi.

 Ø 6. - 8.6. (Pá - Ne) Rekreační pobyt rodin (Dlouhé Rzy)
 Ø 9.6.  (Po)  Plánování činnosti MC v období prázdnin  
 Ø 16.6.   (Po)  BESEDA  s  Mgr.  Janou  Hrnčířovou,  učitelkou  1.stupně  ZŠ  

Opočno, n a t éma: J ak u lehčit v stup d ítěte d o š koly, o d 1 6:00 h od.
Ø 18.6.  ( St) V ystoupení s R olničkou a s ouborem E konika v K ulturním d omě  

v T ýništi
Ø20.6. 2008 (Pá) - zakončení školního roku, táborák, soutěže (vše na               

zahradě MC) 
 

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraji. 
Děkujeme!
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                Výtah z jednání Rady města Týniště nad Orlicí za duben a 

květen 2008

- Rada města projednala za přítomnosti vedoucí Služeb města p. Gažiové oznámení o 
změně hodinové zúčtovací sazby, která je podkladem pro zúčtování jednotlivých prací 
a služeb pro zřizovatele. Sazba byla stanovena v částce 240,-Kč. Rada vzala oznámení 
na vědomí.

- Rada města projednala záležitost použití cyklostezky v úseku Týniště nad Orlicí - 
Petrovice pro průjezd osobních automobilů dopravní obsluhy Petrovic a autobusů 
městské dopravy v době uzavírky silnice I/11 z důvodu rekonstrukce. Rada města 
průjezd osobních automobilů po cyklostezce schválila. Občané budou o situaci, která 
nastane v souvislosti s uzavřením silnice I/11, informováni ve Zpravodaji města a na 
webových stránkách.

- Rada města projednala záležitost týkající se zástavby pozemků v ulici TGM v Týništi 
nad Orlicí. Zájemci o výstavbu bytových domů v této lokalitě měli možnost podat 
svoje nabídky do 15.4.2008. Podmínky zástavby - prodeje pozemků byly zveřejněny 
na webových stránkách a na úřední desce. V rámci výzvy byla podána jedna nabídka, a 
to od firmy FATO, a.s., Hradec Králové. Rada města uložila komisi výstavby projednat 
nabídku na jednání komise. Následně bude záležitost postoupena k projednání v ZM.

- Rada města projednala žádost firmy Telefónica O o umístění zařízení veřejné 2 

komunikační sítě na pozemku p.č. 293/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Rada města 
schválila umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku města za 
cenu 500,-Kč podle předložené smlouvy.

- Rada města projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce Děčín o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno spočívá ve vedení kabelové sítě 
NN na pozemcích p.č. 1945/3, 1997/2, 1998/1, 1999 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Délka 
kabelové trasy je 285 m. Rada města uzavření smlouvy schválila za cenu 14.250,-Kč.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace ZŠ Týniště nad Orlicí o použití 
fondu reprodukce majetku v částce do 280.000,-Kč. Finanční prostředky budou 
použity na zajištění kamerového systému a stravovacího systému VIS. Rada města 
použití fondu reprodukce majetku schválila.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace MŠ U Dubu Týniště nad Orlicí o 
použití rezervního fondu v částce 22.840,-Kč za účelem nákupu učebních pomůcek. 
Rada použití rezervního fondu schválila.

- Rada města projednala problematiku přemístění památníku padlých v 1. světové válce 
a památníku při vjezdu do Petrovic. Přemístění památníků se uskuteční v souvislosti s 
rekonstrukcí silnice I/11. Aby mohly být památníky přemístěny, je nutné jejich 
rozebrání a chemické ošetření. Firma, která tuto akci bude zajišťovat, požaduje, aby 
město uhradilo náklady na chemické ošetření v částce do 20.000,-Kč. Rada doporučuje 
zařadit tuto částku do rozpočtových opatření, která budou projednána na zasedání ZM.

1
- Rada města projednala oznámení o konání II. ročníku BMW SHOW DAY, která bude 

 Z městského úřadu
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Miss panenka 2008

Děti z šedesáti sedmi škol, dětských domovů a domovů mládeže 
Královéhradeckého kraje pomohou zachránit 1375 dětí z rozvojových zemí.

Přesně tolik panenek odevzdají pracovníci Českého rozhlasu Hradec Králové 
zástupcům Českého výboru UNICEF při slavnostním setkání ve středu 4. června v 
Kongresovém centru Aldis Hradec Králové jako výsledek třetího ročníku projektu 
“Miss panenka”. Jeho smyslem bylo oslovit školy, dětské domovy a domovy mládeže v 
našem regionu s žádostí o vytvoření panenek, které budou prodávány za 600,- Kč. 
Přesně tolik stojí proočkování dětí v rozvojových zemích proti šesti hlavním dětským 
nemocem

Další informace o Českém rozhlase naleznete na stránkách Servisu pro novináře 
WWW.ROZHLAS.CZ/PRESS



- Rada města projednala oznámení o konání II. ročníku BMW SHOW DAY, která bude 
probíhat dne 26.4.2008, a to v době mezi 12.00 - 13.00 hodinou. V této době by mělo 
parkovat na náměstí 70 - 80 vozidel BMW. Rada vzala oznámení na vědomí.

- Rada města projednala žádost firmy MURPHYS, s.r.o., Třebechovice pod Orebem, o 
povolení pronájmu pozemku před domem č.p. 233 na Mírovém náměstí. Pozemek o 

2výměře 14 m  by byl v období od 1.5. do 15.9.2008 využit pro účely občerstvení. 
Provoz by probíhal nejdéle do 22.00 hodin. Rada města schválila pronájem za cenu 

250,-Kč/m .

- Rada města projednala zápis z jednání sportovní komise. Rada vzala zápis na vědomí.

- Rada města projednala zápis z jednání kontrolního výboru. Kontrolní výbor se zabýval 
problematikou MŠ Město. Kontrolní výbor doporučuje koupit pozemky sousedící s 
MŠ Město pro rozšíření zahrady školy vzhledem k tomu, že zahrada podle stávajících 
norem neodpovídá počtu dětí. V této věci bylo uskutečněno ještě před podáním tohoto 

2podnětu jednání s majitelem pozemku p.č. 248/1 o prodeji přibližně 550 m  pozemku, 
po kterém by byl umožněn přístup k MŠ ze spodní části. Záležitost koupě pozemku 
bude projednána na ZM.

- Rada města, jako výběrová komise doplněná o vedoucího odboru výstavby Hejnu Z., 
vyhodnotila výběrové řízení na výstavbu plynovodu Petrovice. V rámci výběrového 
řízení bylo osloveno pět firem, které byly doporučeny VČP Hradec Králové. Oslovené 
firmy Adámek Jaroměř, s.r.o., GASCO Pardubice, s.r.o., I. SPZ, s.r.o. Pardubice, 
LBtech, a.s., Litomyšl, Výstavba sítí, a.s., Kolín, podaly svoje nabídky. Výběrová 
komise vybrala firmu GASCO Pardubice, s.r.o., která podala cenově nejvýhodnější 
nabídku (9.398.401,-Kč). Rada firmu GASCO Pardubice schválila.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí 
o změnu odpisového plánu na rok 2008 na částku 361.370,-Kč. Provedené změny 
odpisového plánu je nutné provést vzhledem k tomu, že bude zakoupen rotační 
příkopový sekací stroj (cepák) v ceně 297.500,-Kč. Rada města změnu odpisového 
plánu schválila.

- Rada města projednala záležitost členství v zájmovém sdružení právnických osob 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis (dále jen EG). 
Roční poplatek našeho města představuje částku přibližně 24 tis. Kč. Rada doporučuje 
ZM zrušit členství v EG.

- Rada města projednala žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro firmu COMA Polička. Věcné břemeno se týká pozemků města, po kterých by byly 
vedeny telekomunikační sítě (optické kabely). Rada doporučila jednat o dalších 
podmínkách souvisejících s vedením optických kabelů.

- Rada města projednala zápis z jednání zdravotní a sociální komise. Podněty komise 
spočívající v ocenění bezpříspěvkových dárců krve a problematice komunitního 
plánování projedná s předsedkyní komise paní Tichou MUDr. Otava J.

2

Červen ve Sluníčku
Vždy ve čtvrtek od 17 hod. přijďte na BEACHVOLEJBAL na zahradu DDM nebo 
se domluvte na jiném termínu (723303057).

Středa 4. 6. Místní kolo INDIÁNSKÉ STEZKY
13 - 17 hod. Soutěž pro dvojice, které si prověří své znalosti přírody a některé 

praktické dovednosti. Bojujeme o další postup.

SCHŮZKY K TÁBORŮM
Pondělí 2. 6. LT Říčky v 16 hod.
Čtvrtek 5. 6. LT Sedmidolí v 17 hod.

LT Pirátská cesta v 17 hod.
LT Večerníčkův sen v 17.30 hod.
LT Marťanky v 18.00 hod.

Sobota 7. 6. POHÁDKOVÝ LES
Tradiční akce pro celé rodiny s dětmi. Čekají na vás pohádkové 
postavičky s úkoly pro děti i dospělé. Prezentace od 9.00 do 10.00 
hod. u MŠ Dub. 
Startovné 25,- Kč.

Středa 11. 6. TAJNÝ PŘEDPRÁZDNINOVÝ VÝLET
Pro naše vítěze, reprezentanty a pomocníky, kteří celý rok dělají 
dobré jméno Sluníčku. Bližší informace v DDM.

Sobota 14. 6. Regionální kolo INDIÁNSKÉ STEZKY pro východní Čechy
Postupové kolo pro soutěžní dvojice z celého regionu. Informace v 
DDM.

Poslední volná místa
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2 - VEČERNÍČKŮV SEN (17. - 22. 8. 08)

Ubytování a stravování v DDM, cestování na kolech, 
hrátky s Večerníčkem a jeho pohádkami, zahradní rej a brzdění konce prázdnin.

Vedoucí: Eva Jenčíková, Cena: 800,- Kč.
Přihlášky a další info co nejdříve v DDM.

Během června připravujeme program a MTZ letních táborů.
V září najdete novou nabídku pro další školní rok na našich letáčcích.

Děkujeme Kulturnímu centru v Týništi nad Orlicí, jmenovitě p. Liboru Stolínovi, p. J. 
Novákovi a zvukaři Filipu Kolářovi za vzornou spolupráci při naší taneční soutěži O 
týnišťské tajemství, která i díky jejich přispění dopadla výborně. Nemalou zásluhu na 
tom má i moderátorka Monika Koubová a zvukař Pavel Louthan. Poděkovat chceme i 
porotě (paní Lenka Milá, Zuzana Kivoňová, Andrea Nováková, Ondřej Bahník, 
Naděžda Pojezdalová), která celý den hodnotila jednotlivé kolektivy, což mnohdy 
nebylo vůbec jednoduché. Za poskytnutí sponzorských darů děkujeme firmě EKO - 
CONTAINER SERVICE, s.r.o., Týniště nad Orlicí - paní Lucii Vrabcové a firmě 
MATRIX, a.s., Týniště nad Orlicí.

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,                                    
,  ddmslunicko@seznam.cz http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//
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Mistrovství ČR v Praze
I když taneční kurzy už dávno skončily, neznamená to, že taneční páry se tímto sportem 
dál nezabývají. Právě naopak. Ty, které to v tanečních začalo bavit, mají možnost 
pravidelně třikrát týdně trénovat a zúčastňovat se soutěží ve své kategorii. Jedna z 
největších tanečních soutěží se konala v neděli  13.4. 2008 v Praze. A nebyla to soutěž 
ledajaká. Jednalo se totiž o Mistrovství České republiky. Tohoto  mistrovství  se mohly 
zúčastnit páry kategorie „E“ (to jsou ti tanečníci, kteří absolvovali taneční kurzy v 
loňském roce) a dále pak páry, které patří do skupiny „hobby“ (tam patří páry, které zatím 
nejsou registrováni do Českého Svazu tanečního sportu).
V  kategorii  „E“  reprezentovalo naše město 5 tanečních dvojic, které se utkaly s  
devadesáti páry z celé ČR.  Soutěžily v tancích waltz , chacha, polka a jive. Michal 
Etflaiš a Andrea Čepelková obsadili 59. místo, Marek Stodůlka a Aneta Michalcová 
si vytančili 38. místo, David Brendl s Renátou Haškovou byli 26., Jakub Tláskal s 
Terezou Otavovou obsadili 29. místo. Do finále se probojoval Jiří Pavlata s Kateřinou 
Flegelovou, kteří nakonec skončili 5.
V kategorii „hobby“ jsme měli jedno želízko v ohni. Byl jím pár Marek Stolín a Andrea 
Nováková. Ti museli tančit waltz, quickstep, polku, chachu a jive. Tančili skvěle, a proto 
si odváželi pohár a na krku bronzovou medaili.
Všem párům gratulujeme a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů. Děkujeme také 
těm, kteří je přišli na tuto soutěž podpořit.

     Lenka Milá a Orest Janeček
                                              (trenéři TK  Raz & Dva Týniště nad Orlicí)

NAŠE PRVNÍ VELKÁ SOUTĚŽ
Naše první velká soutěž se odehrávala v Praze dne 13.dubna  2008.
Vše začalo budíčkem v 5:00hod., důkladnou přípravou  a odjezdem na nádraží.
Vlak do hlavního města odjížděl  už v 6:30hod.
Cesta byla dlouhá a únavná, nicméně po příjezdu  nás uchvátil pohled na počet uchazečů 
(našich soupeřů). Samotná soutěž začala v 10:00hod.
Po začátku soutěže jsme se zaregistrovali a  čekali dlouhé tři hodiny, než jsme přišli na 
řadu.
Atmosféra  houstla a napětí ze samotného tance stoupalo. V naší skupině bylo 
zaregistrováno 90 párů.
První kolo jsme prošli bez  problémů, podobně to vypadalo i v kole druhém a třetím. Poté 
nás zůstalo jen něco málo přes 20 párů.  Ze třetího kola jsme jako  jediný pár z Týniště 
postoupili do semifinále, kde zůstalo posledních  12 nejlepších párů z celé republiky.
Semifinále bylo velice  namáhavé, konkurence byla obrovská, takže jsme moc nedoufali 
na  postup do vysněného finále.
Při vyhlašování 6ti postupujících  párů jsme napětím téměř nedýchali, ale nakonec nás 
vyhlásili. Za  ohromných ovací jsme se pustili do našich čtyř posledních  tanců (jive, 
chacha, waltz, polka). Po dotančení finálových tanců jsme  byli na pokraji svých sil, ale 
zároveň nadmíru spokojeni se svým výkonem.  Zbývalo nám jen čekat na vyhlášení.
Při vyhlašování jsme byli kupodivu celkem v klidu, neb jsme si byli jisti, že jsme  podali 
maximum. K našemu překvapení jsme se nakonec umístili  na krásném 5.místě, dostali 
jsme diplom a naprosto utahaní jsme  jeli zpátky domů. Celou cestu ve vlaku jsme svůj 
úspěch slavili.

Kateřina Flegelová a Jiří Pavlata

NAŠE ÚSPĚCHY: Mistři  východních Čech
5. místo na mistrovství České republiky
2. místo na Novoroční soutěži v HK
2. místo na Hradecké soutěži(GRAND PRIX)
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

 Hodně štěstí, zdraví.

 Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Adéla Janečková
Kristýna Rosová
Petra Borůvková
Jiří Kubec

95 let  
Růžena Pavlíčková

85 let  
Františka Zahradníková
Marie Škopová
Dagmar Kosinová
Svatopluk Mikulka
          
80 let 
Božena Podzimková
Marie Paděrová
Růžena Šubrtová
Zbyněk Boukal
Jana Bohunková

Řekli si ANO
Josef Petříček a Eva Jindrová

Jarmila Vilímková (76)
Žofie Linhartová (80)

Společenská kronika

4

Divadelní hry:         
Princezna se zlatou hvězdou  - loutková hra, Život svatého Václava

Vydané rukopisy:     
Táta k příštím Vánocům, Moura a Matylda, Kryštof a Karel, Táta pro radost a zlost, 
Nekonečné prázdniny, Zvědavé sluníčko, Heřmánci, Anna za dveřmi, Robinové, 
Vánoční pohádky z celého světa, Dědeček vypráví pohádky, Čítanka pro nejmenší, 
Pohádky o vodě, Skleněný les, Co má umět předškolák, České dějiny očima psa, Michal 
a jeho sestra Monika, Tamarín a pomeranč, Domov pro Marťany, Princové a 
princezny, Posílám ti pohádku, Rytířovo kopí, Příroda pro nejmenší, Kouzelná 
píšťalka a další.

Soutěž se Zpravodajem Týniště nad Orlicí:
Soutěžní úkoly:
        1. Jaké má paní Martina Drijverová jazykové znalosti?

2. Má kniha České dějiny očima psa další pokračování?
3. Zjisti, kolik knih této spisovatelky vlastní dětské oddělení knihovny.

Pozvánka na červnové akce knihovny:

1938  
Rok odhodlání a zrady

výstava o událostech posledního roku samostatného předválečného Československa 
 se koná pod záštitou Městské policie v Týništi nad Orlicí, 

  zahájena bude v pondělí 9.června 2008 v 16 hodin  přednáškou autora.
Autor výstavy:   Pavel Rulík

termín konání 9. - 26.června 2008 - výstavní sál knihovny

V dětském oddělení „poslední“ společné čtení s názvem
„Povídám,povídám pohádku“
ve čtvrtek 12.6.2008 v 16 hodin

Další pokračování cyklu „Listování pod dubem“
ve čtvrtek 12.6.2008 v 17 hodin 

 tentokrát s panem Karlem Procházkou

POZOR !
Ve čtvrtek 19. 6. 2008

 bude z technických důvodů městská knihovna 
zcela uzavřena !!!
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Poděkování

Děkuji MÚ, Sboru pro obč. záležitosti, TJ SOKOL, všem přátelům a známým za milá 
blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

J. Marčíková

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, členkám, paní Sekyrové a 
paní Křišťanové za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

Ing. Václav Kubišta

Vzpomínka

Čas plyne jako voda,
zapomenout však nedá,
i když nám ho osud vzal, 
v našich srdcích žije dál

Před deseti lety, 6.června nás náhle opustil náš drahý syn, manžel, otec a bratr Jaroslav 
Marčík.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Matka, manželka, děti, bratr Karel s rodinou a všichni kamarádi

Zhasly oči, které vždy s láskou na nás hledívaly ....
4.června vzpomeneme již čtvrtého výročí, kdy nám navždy odešel milovaný tatínek, 
dědeček pan Jiří Burkoň a 14.června vzpomeneme druhého přesmutného výročí, co nás 
navždy opustila drahá maminka, babička paní Věra Burkoňová.

S velkou úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcera Renata a vnoučata Leona a Honza

5

Zprávy  z knihovny
Měsíc červen půlí rychlý běh roku a přináší s sebou dětem nedočkavost prázdnin a 
dospělým příjemné starosti, kde si konečně vychutnat zaslouženou dovolenou. A 
protože červnem končí školní rok , tak i my ukončíme povídání o spisovatelích dětské 
literatury. Tedy spíše přerušíme tento cyklus a navážeme na něj opět až v září. A kdo bude 
tedy „poslední“?

Paní Martina Drijverová - úspěšná autorka prózy pro mládež.

Spisovatelka a scenáristka se narodila 10. července 1951 v Praze. Studovala FAMU  v 
Praze a na pařížské Sorbonně. Šest let byla redaktorkou dětského vysílání Českého 
rozhlasu, vytvořila pro něj mnoho her, pohádek a publicistických pořadů. 
Spolupracovala také s Českou televizí, pro niž psala pohádky, večerníčky a hry pro děti.
Prosadila se v oblasti literatury pro děti, vydala nespočet knížek, které byly přeloženy do 
mnoha cizích jazyků a získaly mnoho ocenění.
Věnuje se rovněž problematice péče o dítě, na toto téma vydala v nakladatelství Motto 
několik knížek -   To první a to druhé dítě ,  Moje miminko.
Vedle Českého rozhlasu a České televize spolupracuje s časopisy  Sluníčko, 
Mateřídouška, ABC, Rodina a škola, Děti a my, Slunovrat, Vlasta, Pastelka, Český 
dialog, Dítě, Čtenář, Puls a s nakladatelstvím Albatros, Olympia, Egem, Axióma, 
Fortuna, Brio, Egmont, Artur, Motto, Bonton, Dialog.

Televizní pořady:     
Pablo a jaguár - sedmidílný seriál večerníčků
Starý dům - třídílný seriál pohádek
Táta k příštím Vánocům,  Princ z pohádky,  Nils a divoké husy,  Nevěsta s velkýma 
nohama,
Vánoční panenka

Audiokazety, CD:    
Letem pohádkovým světem, Sísa Kyselá, Pes Jíra, Kočka Moura, Veverka Bára, 
Pohádky z hor, Vládkyně dobré hvězdy, Zakletý princ
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CO - KDY - KDE
červen 2008

DIVADLO
4.června (středa) Závěrečné představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ 

„100P“  
Začátky představení: pro MŠ v 9,00 hodin

  pro veřejnost v 17,30 hodin
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

KONCERT
2.června (pondělí)   Absolventský koncert 

spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

16.června (pondělí) Závěrečný koncert ZUŠ 
Vystoupí Pavel Zemen  (hra na klarinet) a hosté z Filharmonie 
Hradec Králové.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

18.června (středa) Vystoupení Velkého dechového orchestru ZUŠ ke Dni hudby 
pod dirigentskou taktovkou Antonína Závodního

                                Začátek v 17,00 hodin.
                                Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí.
                                Pořádají Kulturní centrum a ZUŠ.
                               V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do kulturního 

domu.

VÝSTAVY
22.června (neděle)  PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                                Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                                Areál chovatelů Bobkárna.
                                Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE
6. - 7.června            13. swingový festival Jardy Marčíka 2008
                            Zveme Vás na největší kulturní akci našeho města. Během dvou dnů 

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

                                Začátky koncertů: pátek 6.6. v 18,00 hodin 
                                                             sobota 7.6. v 18,00 hodin
                               Tyršovo náměstí v Týništi nad Orlicí.
                           V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do divadelního 

sálu kulturního  domu.
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Jméno JAN má v germánských jazycích podobu Johann, Johannes, Jan, Hans, Hannes i 
Hann (německy), Jan, Jens (dánsky), Jon (švédsky), Jens (norsky). Angličané užívají 
jména John, Jack, Johnie, Johnny, Francouzi Jean, Italové Giovanni, Španělé Juan, 
Irové Sean, Shane, Finové Jani a Joni, Litevci Janis a Lotyši Jonas.

Podle knihy Roberta Altmana „Osud podle jména“, zpracovala Paž

Den matek v našem klubu

Také v našem Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí jsme oslavovali Den matek.

Připomněli jsme si historii vzniku. Víme, že původní idea pochází z USA, kde poprvé 
Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová. V roce 1914 prezident Wilson 
vyhlásil tento svátek oficiálně  slavil se každou druhou neděli v květnu. Matky v tento 
den nepracovaly, nevařily, neuklízely, vše za ně obstarávaly jejich děti. Občané se v den 
svátku zdobili květinou (bílou  kdo neměl matku, červenou  kdo měl matku). 

V našich zemích prosazovala Den matek Alice Masaryková, veřejnost se s ním 
seznámila až v roce 1922. Poprvé se v naší Československé republice slavil 13. května 
1923 v Brně.

Rádi jsme v prostorách klubu přivítali žáky Základní umělecké školy v Týništi nad 
Orlicí, kteří nás přišli potěšit svým programem.

V první části to bylo roztomilé pásmo básní a písní devítičlenného sborečku 
nejmladších žákyň pod vedením uč. Lydie Cablkové, v druhé části zahrála, nám už 
známá mladá houslistka Eliška Šímová, žákyně 6. třídy, kterou doprovázel pedagog Jiří 
Novák. Na Elišku prozdradím i to, že v nedávné soutěži získala ve své kategorii 2. místo 
v kraji. 

V našem domečku se stále scházíme ve větším počtu hlavně v úterý, kdy se věnujeme 
kultuře. Letos jsme absolvovali několik zajímavých přednášek.

V lednu to byla přednáška Karla a Věry Nováčkových o Číně a Indii, v únoru beseda s 
Karlem Procházkou o historii koželužství v našem městě, v březnu vzpomínka na 
historii vzniku MDŽ, v dubnu vyprávění o zájezdu do Egypta. 

V Česticích jsme v dubnu na taneční zábavě trochu opožděně přivítali jaro. Těšíme se na 
léto, které budeme za příznivého počasí trávit venku na lavičkách v prostorách klubu, 
zvláště se těšíme na plánovaný výlet. 

Děkujeme členům klubu za pečlivý úklid našeho domečku, našemu kameramanovi, 
který vyplňuje úterky vhodnými poučnými i zábavnými pořady, i všem, kteří se starají o 
tom, aby se nám v klubu stále líbilo. 

Výbor Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí
13. května 2008, J. Farská
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Dětská hřiště v Týništi nad Orlicí
V současné době se dokončuje budování dětských hřišť ve městě. Záměr udělat v tomto 
směru něco pro děti vznikal někdy od roku 2005. Nejprve probíhaly diskuse co se 
stávajícími zařízeními, která byla částečně dožilá, nebo ve špatném technickém, či 
estetickém stavu. Na základě detailní revize stavu těchto zařízení, která samozřejmě 
neodpovídala současným normám a požadavkům, bylo rozhodnuto, která budou 
odstraněna. Převážnou část herních prvků jsme opravili  přesto, že zazněly návrhy na 
jejich odstranění. Vždyť  si na nich bez větších problémů hrály prakticky celé dvě 
generace. Vycházeli jsme totiž z názoru, že začít nejprve odstraněním sice 
bezpečnostním normám nevyhovujících, ale stále hojně užívaných prvků by nebylo to 
pravé. 
Na přelomu roků 2006/2007 vznikl návrh a vzápětí se vybudovalo první dětské hřiště v 
městském parku nákladem téměř 1 milion korun. Otevíralo se k loňskému Dni dětí.
Ještě na jaře loňského roku byly ve spolupráci s občanským sdružením rodičů 
zpracovány návrhy na druhé dětské hřiště, tentokrát v sídlišti U Dubu. V průběhu léta byl 
ve vybraném  prostoru nainstalován první multifunkční hrací prvek  „loď Pinta“. 
V letošním roce se hřiště právě dokončilo a dne 19.5.2008 jsme jej předali veřejnosti do 
oficiálního užívání. Toto hřiště bylo vybudováno nákladem 1 milion korun.
Obě hřiště odpovídají platným normám (dle kriterií EU). Obě hřiště jsou oplocená, mají 
provozní řád a svého placeného správce, který denně jejich areál otevírá a uzavírá. 
Zároveň se stará o pořádek a drobnou údržbu. 
Po předchozích zkušenostech jsme přesvědčeni, že se to vyplatí. Na místě hřiště v parku 
totiž nepřežilo to předchozí více než 5 let - bylo totálně zdevastováno a muselo být 
prakticky zcela odstraněno.
Kromě těchto dvou nových dětských hřišť, odpovídajících zcela normám, je ve vlastním 
městě ještě 5 hracích „koutků“ a 3 další jsou v obcích (městských částech).
V současné době zatím  výstavbu 
dalších hřišť neplánujeme. Spíše se 
chceme zaměřit na udržení těchto 
zařízení v dobrém stavu, případně jen 
vyměňovat nevyhovující prvky. 
Mimo tato dětská hřiště budujeme od 
roku 2006, kdy jsme připravili 
potřebnou asfal tovou plochu,  
skatepark „U loděnice“. V loňském 
roce jsme jej uvedli do provozu a letos 
jej chceme dokončit umístěním  „U“ 
rampy . Celkové náklady na tento 
skatepark pak přesáhnou 1 milion 
korun. Investorem všech těchto 
zařízení je město, ale několik místních 
podnikatelů přispělo částkou v celkové 
výši něco přes 100  tisíc korun a 100 
tisíc korun jsme získali na základě 
grantu od Královéhradeckého kraje..
Myslím, že jsme za poslední 2 roky v 
tomto směru udělali kus práce pro 
radost našich dětí a spokojenost jejich 
rodičů. 

                                                                       
Jaroslav Matička
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HLEDISKO KONFRONTACE S OSTATNÍMI LIDMI
Různá křestní jména s sebou nesou různý přídech v tom, jak jsou společensky 
přijímána. Jsou například jména, která předem vzbuzují respekt, jiná, která působí mile 
a příjemně, ale také jména, která si přímo říkají o to, aby byla okolím svého nositele 
zesměšňována. Protože tedy na nositele každého jména lidé kolem nás reagují 
vyhraněným způsobem, zasahují vývoj vlastností nositele tohoto jména. Např. jeho 
sebevědomí, má-li jméno respektované, či naopak potřebu čelit výsměchu, má-li 
jméno komické, případně pocit méněcennosti, když takovému výsměchu čelit 
nedovede. Křestní jméno tak usměrňuje i osobnostní vývoj člověka od raného dětství, 
ty jeho rysy, které nejsou dědičné, ale vyvíjejí se jako důsledek společenských vlivů, 
života mezi ostatními lidmi a komunikace s nimi. K nejrozšířenějším a také 
nejoblíbenějším jménům u nás patří jméno JAN. Mezi mužskými jmény patří k těm  
nejdůležitějším, jež naší civilizaci dala judaisticko-křesťanské tradice.
Pozoruhodným rysem jména JAN je také jeho průběžný výskyt v běhu času bez 
velkých výkyvů. Jazykově je jméno hebrejského původu. Kulturně jde však o jméno 
spíše křesťanské.
Jméno JAN, latinsky Joannes, řecky Ioannes (Ióannés) pochází z hebrejského 
„Jóchánán“, překládaného zpravidla „Bůh je milostivý“. Jóchánán je „milostivý dar 
boží“. Jde o jeden z hebrejských případů spojujících jméno přímo s Hospodinem. 
Takováto jména se označují jako nomenologicky zvlášť silná. Význam uložený v 
tomto jméně je tedy dán souvislostmi narození, do něhož zasáhla boží pomoc. Do 
jména se vkládalo dvojí zacílení milosti boží: k nám, rodičům, (z milosti boží se nám 
narodilo dítě), a k dítěti, neboť milost boží ho bude dál provázet. Událost vyjádřená 
jménem Jóchánán vypadá pak takto: „Bůh byl vůči nám milostivý a slitovný, neboť 
nám daroval dítě, a bude i nadále milostivý a slitovný i vůči němu a neponechá ho bez 
své ochrany“.
Nomenologicky je JAN jedno z nejčistších, téměř „ nejlidštějších“ jmen vůbec. 
Poselství jeho potenciálu je zřejmé, je to jednota milosti v „darování“ dítěte i v jeho 
„ochraně“, jinak řečeno, ve velmi komplexní vybavenosti pro vstup do života a život 
samotný. JAN představuje ze všeho nejvíce výraz hlubokého a osobnostně zažitého 
citu těch, kteří toto jméno nad narozeným dítětem vysloví, je projevem radosti a štěstí 
nad narozením dítěte. Radost a štěstí jsou v něm uloženy v takové míře, že jméno je s 
sebou nese, předává je svému nositeli, ale také je vyzařuje navenek, do okolí.
JAN má ve svém jméně cosi mimořádně důležitého a cenného, životní jistotu. Ta mu 
bude skýtat potřebnou míru sebevědomí a klidu, a zároveň pro něj bude činit 
zbytečným sebepovyšování, přezíravost, jednání a chování, které jiné odpuzuje svou 
namyšleností. Jistota, sebevědomí a klid mu budou dávat přirozenost, která bude 
působit na jeho okolí mírou nejvyšší.
JAN je také i HONZA z pohádek. Někdy vystupuje jako „hloupý Honza“, někdy jako 
„chytrý Honza“, ale v pohádkách vždy vítězí nad jinými, okázalými postavami, nad 
svými namyšlenými bratry i nad princi v lesklém brnění. Proč? Nepředstírá, 
nevytahuje se, nechce vzbudit velkolepý dojem. Své schopnosti projevuje docela 
jednoduše tam, kde je toho zapotřebí. Pokud to zapotřebí není, je pozoruhodně 
neaktivní, leží na peci nebo jí buchty. S trochou nadsázky můžeme říci, že je pravý 
opak maniodepresivního psychotika. Téměř vždy se u pohádkového Honzy objevuje 
rozmazlování doma a lenost na peci.
Toto rozmazlování je metaforou chtěného a tedy opečovávaného dítěte. Honza však 
není flegmatik, kterému je všechno jedno, není ani líný, ani lhostejný.
Je pro něj rovněž neodmyslitelné štěstí. Je šťastný na peci i tehdy, když něco podniká. 
Člověk s tímto jménem je vybaven šťastným potenciálem a naplnění energie jeho 
jména je v tom, že něco hledá, o něco usiluje, a vše u něho funguje tak, že by nemohl být 
šťastný, že by nemohl žít ve spokojenosti, kdyby tomuto úsilí nedal průchod. 
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Informace občanům aneb co byste měli vědět před 
cestou do zahraničí

Česká republika vstupuje do Schengenu
Dne 21.12.2007 se Česká republika stala součástí tzv. schengenského prostoru a zrušila 
kontroly osob na hranicích, které ji dělí od sousedních států. Rozšířením 
schengenského prostoru o Českou republiku a dalších 8 států Evropské unie (Estonsko, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) vzrostl počet 
schengenských států z 15 na 24. Rozšíření schengenského prostoru ještě více ulehčí 
cestování po Evropě.
Vstup České republiky do Schengenu neznamená pouze možnost překračovat hranice 
se sousedními státy bez kontrol i mimo současné hraniční přechody a jejich provozní 
dobu, i když právě to je nejviditelnějšímj znakem Schengenu. Členství ČR v 
Schengenu se odrazí i v práci policejních a justičních orgánů, ve vízové politice ČR či 
ve způsobu zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku.

Co znamená Schengen? 
Schengen je nejčastěji používán jako zkrácené označení tzv. schengenského prostoru  
území států, na jejichž společných hranicích nejsou vykonávány hraniční kontroly a 
které chybějící hraniční kontroly vyvažují komplexně pojatým systémem různých 
opatření. Hranice je možné překračovat na jakémkoliv místě a v kteroukoli denní či 
noční hodinu. Ochrana hranic se soustředí na tzv. vnější schengenské hranice (pozemní 
hranice, mezinárodní letiště a mořské přístavy) a je doprovázena úzkou spoluprací 
členských států v policejních, justičních, vízových a dalších záležitostech včetně 
přísných pravidel ochrany osobních údajů.
Dějiny schengenské spolupráce se začaly psát v roce 1985 v Schengenu, do té doby 
neznámém městečku v Lucembursku v blízkosti francouzských a německých hranic. 
Právě zde podepsali představitelé pěti států (Německo, Francie, Belgie, Lucembursko 
a Nizozemsko) tzv. Schengenskou dohodu. Svoji iniciativou tak rozhodli o postupném 
zrušení kontrol na svých společných státních hranicích a položili základní kámen pro 
postupně se prohlubující schengenskou spolupráci. Cíl schengenské spolupráce byl 
dosažen v březnu 1995, kdy se otevřel schengenský prostor volného pohybu bez 
kontrol na vnitřních hranicích pro sedm států Evropského společenství. K pěti 
původním signatářům se mezitím připojilo Španělsko s Portugalskem. V následujících 
letech se přidávaly další státy. Kontrolní stanoviště na hraničních přechodech uvnitř 
zvětšujícího se společného prostoru tak postupně zrušilo Rakousko s Itálií, Řecko, 
Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Island.

ČR v Schengenu: Co to znamená?
Po vstupu ČR do schengenského prostoru nedojde ke zrušení hranic, jak se někdy 
mylně uvádí, ale nebudou pouze prováděny hraniční kontroly na stávajících hraničních 
přechodech ani jiná opatření zaměřená proti nedovolenému překračování státních 
hranic mimo hraniční přechody (tzv. zelené hranice). Absence kontrol na vnitřních 
hranicích umožní prakticky volný pohyb osob přes pozemní hranice se sousedními 
státy. Boj s kriminalitou sahající přes hranice a nelegální migrací se bude opírat o 
posílené prostředky mezinárodní policejní spolupráce. České orgány budou využívat 
Schengenský informační systém obsahující záznamy vkládané všemi 24 
schengenskými státy. 

ČR v Schengenu: Hlavní změny

! Překračování pozemních hranic bez hraničních kontrol a bez zastavení
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Jan a nomenologie

24. června slaví svátek Jan. Co byste řekli pohledu na jeho jméno prostřednictvím 
nomenologie? Důležitost jména, které vybírají pro své dítě rodiče, by měla být 
připomínána stále. Rodiče často podlehnou různým módním vlnám, nechají se 
inspirovat jménem filmového či seriálového hrdiny, a připraví tak svému potomku 
trápení na celý život, neboť člověk se svým jménem prožije celý život.
Nomenologie je vědní disciplína (poprvé jsme o ní psali ve Zpravodaji z listopadu 2004) 
zabývající se poznáváním a vysvětlováním některých rysů lidské osobnosti, její povahy 
a úspěšnosti v životě na základě křestního jména. Vychází z psychologie a sociální 
psychologie, antropologie, etnografie, antroponomastiky (jazykové nauky o lidských 
jménech) a opírá se i o moderní poznatky genetiky. Jako vědní disciplína je známa již 
delší dobu a její počátky se datují od jednoho z byzantských císařů (Nikéforos I., +811).
Její nový rozkvět lze datovat od druhé pol. 20. století díky francouzskému badateli prof. 
Pierru Gaultierovi. Svým chápáním nomenologie se proslavil doma i v zahraničí, nejvíc 
v USA, kde našel i řadu pokračovatelů. Pierre Gaultier shrnul význam a hlavní zásady 
nomenologie do tří bodů. Ty nám umožňují vidět tuto nauku celistvě ve světle tří, pro 
člověka rozhodujících hledisek. To první je HLEDISKO DĚDIČNOSTI.

materiály. Po skončení filmu se nás ujal příjemný průvodce, který nás odvedl do budovy 
Poslanecké sněmovny. Před vstupem jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. V 
předsálí jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii českého parlamentarismu a 
prohlédli si i poutavou výstavu filmových klapek.Poté jsme se přemístili na balkon PS. 
Sál určený k projednávání zákonů se jevil menší, než jsme očekávali. Prohlédli jsme si 
jeho výzdobu, vyslechli výklad průvodce a zeptali se i na věci, které nás zajímaly.
Po prohlídce PS jsme vyrazili na Pražský hrad.Čekalo nás nepříjemné stoupání a více jak 
dvě stě schodů. Po jejich překonání jsme dorazili k Hradu, který již obdivovaly davy 
asijských turistů. Prošli jsme nádvořím směrem k Jízdárně Pražského hradu, kde se 
konala výstava obrazů M. Alše. V šatně Jízdárny jsme si odložili věci a vydali se na 
prohlídku. Výstava nabízela v chronologickém sledu panoramatický přehled Alšovy 
tvorby - k vidění byly jeho práce malířské, ilustrace i monumentální návrhy pro 
architekturu.
Posledním bodem našeho programu bylo obchodní centrum Palladium se spoustou 
obchůdků a butiků, na něž se těšila zejména děvčata. Většina z nás se však musela 
spokojit s pouhou prohlídkou nebo si koupila jen drobnosti.
Domů jsme dorazili po šesté hodině - unaveni, ale s novými poznatky a se spoustou 
zážitků.

 Radek Altof, Marek Musial - žáci 9.A

Křestní jméno vybírají dítěti rodiče většinou nikoliv náhodou, ale podle toho, jak své 
dítě sami předem zařazují, jaké naděje, cíle a záměry s ním spojují. Do výběru křestního 
jména se tak promítá osobní profil rodičů, jejich povaha, vlastnosti, inteligence, 
společenské ambice atd. Protože však každý člověk je ze značné, dokonce převažující 
míry ovlivněn geneticky, tj. dědičně, křestní jméno tak vyjadřuje i sklony a zaměření, jež 
jsme po rodičích zdědili a které se ve výběru našeho jména projevily.

HLEDISKO VIDĚNÍ SAMA SEBE  
Vlastní spokojenost či nespokojenost každého z nás se svým křestním jménem působí 
na vnitřní naladění, soulad se sebou samým a na schopnost vyrovnávat se sám se sebou, 
na přiměřenost obrazu o sobě, na sebepoznání a sebehodnocení. To se samozřejmě 
promítá i do vnějších projevů osobnosti, např. sebejistoty, schopnosti zvládat životní 
úkoly apod. 21



Hranice ČR se sousedními státy budeme moci překračovat v jakémkoli místě a v 
jakoukoli denní či noční hodinu, tedy i mimo současné hraniční přechody a jejich 
provozní dobu. Budeme však muset stále dodržovat pravidla týkající se
povinnosti prokázat v případě potřeby svou totožnost platných občanským průkazem 
nebo cestovním pasem během pohybu v jiném státě EU.
Při projíždění státními hranicemi v autě (autobuse, vlaku) nebude nutné zastavit ani 
snižovat rychlost (pokud nebude doprava omezena místní úpravou). Ze silničních 
hraničních přechodů postupně mizí všechny překážky bránící plynulému provozu. Na 
komunikacích protínajících státní hranice a v blízkosti stávajících hraničních přechodů 
budou provedena odpovídající opatření spočívající zejména v instalaci nového 
dopravního značení a v odstranění zátarasů, závor nebo odbavovacích buněk. 

! Volné cestování po 24 státech Schengenu
Odstranění hraničních kontrol se bude týkat všech vnitřních hranic rozšířeného 
schengenského prostoru, tj. všech hranic mezi starými a novými schengenskými státy a 
mezi novými schengenskými státy navzájem. Volné překračování hranic bez hraničních 
kontrol tak bude možné na česko-polské či česko-německé hranici nebo na rakousko-
-slovinské či litevsko-lotyšské hranici. Odstraněním kontrol dojde ke zkrácení doby pro 
cestování po Evropě  ať už autem, autobusem, vlakem, letadlem či trajektem.

! Ukončení přítomnosti policistů na hraničních přechodech podél celé hranice se 
sousedními státy
Po celnících, kteří opustili pozemní hraniční přechody v souvislosti se vstupem ČR do 
EU v květnu 2004, tak hraniční přechody opustili i policisté.

! Zachování přítomnosti policie v pohraničí
Policie sice přestane provádět hraniční kontroly na celém úseku pozemních hranic, její 
početní zastoupení v pohraničních regionech však zůstane zachováno.

!Bezvízové cestování po Schengenu pro cizince s povoleným pobytem na území ČR
Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu na území ČR, budou moci až 3 měsíce cestovat po území Schengenu bez 
toho, aby museli žádat o vízum. 

ČR v Schengenu: Co se nezmění?
Vstupem ČR do Schengenu se řada současných pravidel i povinností nemění. Patří mezi 
ně například:
! cestování s platným cestovním dokladem (platný průkaz /doklad/ totožnosti nebo 

cestovní pas), u občanů třetích zemí cestovní pas a příp. Vízum,
! ponechání hraničních kontrol osob a zboží na mezinárodních letištích při letech ze /do/ 

zemí mimo Schengen,
! absolvování hraniční kontroly při cestování do států Evropské unie, které nejsou 

součástí Schengenu (Velká Británie, Irsko, Kypr, Bulharsko a Rumunsko),
! omezení pohybu přes hranice v národních parcích a v národních přírodních rezervacích 

(např. zákaz pohybu mimo vyznačené stezky apod.),
! množstevní omezení pro převoz alkoholických nápojů a tabákových výrobků mezi 

jednotlivými státy EU a při cestování do /ze/ zemí třetích zemí,
! ohlašovací povinnost v jiných státech EU /Schengenu/ při pobytu přesahujícím daným 

státem stanovené období,
! podmínky pro vydávání pracovních povolení pro cizince v ČR i pro občany ČR v jiných 

státech,
! podmínky pro vydávání dlouhodobých víz a povolení k pobytu na území ČR,
! pravidla pro cestování se psy, kočkami a fretkami,
! pravidla pro převoz veterinárního zboží, předmětů kulturní hodnoty, zbraní, střeliva a 

výbušnin, návykových látek a léků, odpadu a finančních prostředků.
Z publikace vydané Ministerstvem vnitra vybrala Paž.

Zelenkový týden - 7. - 11.4.2008 
V rámci projektového vyučování se „dvojka áčková" na celý týden oblékla do zelených 
triček a Zelenkový týden mohl začít. Paní učitelka zeleně opravovala, my doplňovali do 
pracovních sešitů také zeleně. Malovali jsme zeleného mužíčka - vodníka, naučili se 
písničku Hajný je lesa pán a píseň o kaprovi Perpentykl, po třídě jsme hledali zelená 
párátka, geometrické tvary, kreslili na tabuli zelené věci z přírody a v počítačové 
učebně jsme se barvu zelenou naučili překládat do jiných evropských jazyků. Velice nás 
všechny pobavila azbuka. Luštili jsme Sudoku, do kulturního centra jsme odnesli 
několik tašek oblečení, které pomůže zase jiným lidem. Tento týden jsme ukončili 
sportováním na hřišti za školou.

Žáci 2.A
EXKURZE DO PRAHY - Sněmovna Parlamentu ČR
Dne 4.dubna 2008 absolvovala naše třída 9.A exkurzi do Prahy. Od školy jsme vyjížděli 
autobusem v 7:45 hodin. Kupodivu dorazili všichni včas. Cesta proběhla celkem v 
klidu, i když řidič byl poměrně nervózní.
Do našeho hlavního města jsme dorazili po desáté hodině. Pršelo. Nejdříve jsme 
zamířili do informačního centra Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zde nám byl 
promítnut informační film o fungování Parlamentu ČR a nabídnuty propagační
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Je tady konec školního roku
Ve školním roce 2007/2008 se z celkového počtu 75 vycházejících žáků z 9. ročníků 
zdejší ZŠ umístilo v první kole přijímacího řízení o postup na střední odborné školy 
(SOŠ) nebo střední odborná učiliště (SOU) 67 žáků, ve druhém 4 žáci. Další 4 deváťáci 
ještě neobdrželi rozhodnutí, nebo se rozhodují. Zákon totiž umožňuje, aby si uchazeč 
podal do dalších  kol přijímacího řízení libovolný počet přihlášek.
Z osmého ročníku vycházejí 2 žáci, kteří byli přijati hned v prvním kole.
Na víceletá gymnázia se hlásily 2 žákyně. V první kole nebyly přijaty, 1 uchazečka 
podala odvolání, ale  výsledek zatím není znám.
Typy škol, které volily pro Počty dětí přijatých ke studiu: 
další studium naše děti:       

4letá 9
Gymnázia   

8letá 2
   

Obchodní akademie                                1 1               +    2 na soukromou OA
SOŠ sociální  Evangelická akademie      1
Střední průmyslové školy  
  Stavební                                                 2
  SPŠ                                                        3
  SPŠ elektrotechnická                                6
  Automobilní                                             3
SŠ Podorlické vzdělávací centrum          
  Strojírenské obory 5
Střední zdravotnická škola                 6
VOŠ, SOŠ a SOU 3
 (Dříve Zemědělská škola a klimatizační techniky)
SOŠ veřejnoprávní                            +   1 na soukromou  SOŠ2
SŠ obchodu a služeb 2
SŠ služeb obchodu a gastronomie 8
Ostatní SOŠ a SOU              +   2 z 8. ročníku   16

Tento přehled je platný ke dni 13.5.2008. Konečná čísla, kam jdou skutečně naši žáci 
studovat, budou součástí výroční zprávy školy za školní rok 2007/2008.

Mgr. Martinková Dana



Vážené zájemkyně o cvičení dle metody Ludmily 
Mojžíšové,

dovolili bychom si Vás informovat o konání semináře 
cvičení dle metody Ludmily Mojžíšové, který se bude 
konat v sobotu 7. června 2008 od 9.00 hodin v 
prostorách Safari Baby clubu v Třebechovicích pod 
Orebem.

Jedná se o nácvik cvičební sestavy, kterou Vás 
naučíme, vysvětlíme principy cvičení a jeho účinek. 
Cviky jsou jednoduché s větším počtem opakování a 
důležitá je pravidelnost tohoto cvičení.

Cvičení je kombinováno s mobilizací. Ta 
normalizuje svalové napětí v dolní části trupu a páteře. 
Mobilizuje se kostrč, křížokyčelní skloubení, bederní a 
hrudní páteře a žebra.Touto metodou ovlivňujeme 
trápení způsobená nedobrou svalovou kondicí. Bolesti 
zad, krční a bederní páteře, bolesti kyčlí, bolestivá či 
slabá menstruace, špatný vývin dělohy, rané samovolné 
potraty, bolest při pohlavním styku, bolest v podbřišku, 
problémy s udržením moči, střevní potíže a partnerské 
problémy pramenící z nenaplněné touhy po dítěti.

Tato metoda je v praxi dlouhodobě ověřována s 
výbornými výsledky. Pokud se rozhodnete zlepšit své 
zdraví a fyzickou kondici cvičením podle metody 
Ludmily Mojžíšové, rádi Vám ve Vašem snažení 
pomůžeme. 

Kapacita klientů je omezená, proto si prosím místo 
rezervujte na telefon: 495 510 333, 774 094 122, kde 
získáte i bližší informace. 

Těšíme se na Vás.
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Z našich škol

Ahoj Země !
22. dubna jsi měla svátek.
Přejeme Ti průzračnou vodu,
voňavý vzduch, nádherné barvy
a život.
                   Děti z MŠ - U Dubu
Aby se naše přání splnilo, 
sázíme každým rokem cibulky 
narcisek, semínka slunečnic a 
stromky. Chodíme také sbírat 
odpadky do lesa v okolí 
MŠ.Při práci používáme 
igelitové rukavice a velké 
pytle. Je až neuvěřitelné, co se 
toho v lese najde. A my se 
ptáme:,,Kdo ty odpadky do 
lesa nosí?”
Odpovědět si musí každý sám.
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 Zápis z kroniky Města Týniště n. Orl.
Kronika  byla založena v roce 1835 a obsahuje 1136 stran.
Doslovný opis roku 1945 - 2. část

U nás v Týništi národní výbor jednal s velitelstvím německé posádky o zajištění klidu. 
Národní výbor zaručil klid, načež německý velitel se zavázal, že pokud klid z naší strany 
nebude porušen, nepodniknou také Němci nepřátelských činů a že také nebudou 
vyhozeny do vzduch sklady střeliva v lesích, neboť lesy by tím byly zničeny.
V pondělí ráno 7. května boje v Praze ještě trvají. Velitel posádky si zavolal předsedu 
M.N.V. a nařídil, aby bylo vyhlášeno, že kdo by napadl německého vojáka a nebo byl 
přistižen se zbraní bude zastřelen. Odpoledne v 5 hod. 15 min. hlásí Londýn a brzy po 
něm Praha na vlně 415, že Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci všem třem 
spojencům. Stalo se tak ve 2.41 hod. ve hlavním stanu generála Eisenhovera v Remeši. 
Za Německo podepsal kapitulaci nový min. zahraničí Schwerin-Grossik. Kapitulace 
byla oznámena Němcům, jimi kontrolovaným rozhlasem ve Fleusburku.
Zakrátko nato oznámila vysílačka v Liblicích, nalézající se dosud v německých 
rukou,že hlášení z Londýna o úplné kapitulaci Německa všem třem spojencům není 
pravdivá.
V Praze jsou hlášeny další boje.
V úterý dne 8. května ráno pořád ještě nevíme jak to v Praze vypadá. Od neděle nejezdí 
žádné vlaky a nikde se nepracuje.
Od  ˝ 8 hod. ráno volá Praha : „ Zastavte  palbu, aby mohly býti hašeny hořící domy.“ 
Později odpoledne hlásí se z Prahy, že Němci, které už není možno považovat za vojáky, 
neboť neuposlechli rozkazu svého vrchního velitele o kapitulaci a zastavení všech 
nepřátelských činů, podpalují domy, loupí a vraždí.
Je to opravdu jedinečná situace v dějinách. Hlava státu podepíše kapitulaci a nařídí 
zastavení boje, avšak vojáci bojují dál. 
Mezitím v posledních několika dnech kapitulovala německá vojska též ve všech 
obsazených zbývajících zemích tj. v Holandsku, Dánsku  a večer i v Norsku a všude 
začali Němci ihned vyklizovati obsazená území, pouze v Čechách a na Moravě se bojuje 
dále.
Odpoledne 8. května prošel našim městem větší počet vojenských jednotek i civilních 
uprchlíků od Vamberka ku Hradci Králové. Vojáci byli v zuboženém stavu. Před 
polednem odtáhla také místní posádka a všichni němečtí uprchlíci. Zůstal zde pouze 
štáb v Panském domě. 
V městě je klid, ale většina lidí je na ulici. Ve 3 hod. odpoledne prohlásili Spojenci 
vítězství.
Odpoledne projíždělo městem několik aut s Anglickými zajatci. Byli na náměstí 
zastaveni a bylo jim podáno občerstvení. Německý štáb v Panském domě s kyselými 
obličeji přihlíželi. V noci se štáb i všechny vojenské zbytky z Týniště vytratily.
9. května od časného  jitra, začala  již našim městem projížděti Ruská vojska. Auta, 
tanky, děla, koně nekonečné množství od rána až do večera a druhý den zase. Všecko 
obyvatelstvo je na ulicích a pozdravuje ruské osvoboditele. Ruští vojáci srdečně opětují 
tyto pozdravy.
Odpoledne o 5. hodině konala se na náměstí veliká slavnost na oslavu vítězství. 
Zúčastnili se jí s hudbou též občané z Albrechtic a Petrovic. Předseda MNV Karel 
Bohatý, představil členy národního výboru a dva ruské kapitány-partyzány, kteří byli 
činní ve zdejším kraji. Tito všichni také na slavnosti promluvili a byli bouřlivě 
aklamováni.
Sotva však byla slavnost skončena a obecenstvo se ještě ani nerozešlo, došla poplašná 
zpráva, že zbytky německých SS podnikají útok někde „U dubu“. Náměstí i ulice se 
rychle vyprázdnily a kdo měl zbraň spěchal v tu stranu. Brzy se ozývaly výstřely a
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Sport
Týnišťský SOKOL je úspěšný

Blíží se doba dovolených, ve školách se připravují žáci i učitelé na závěrečné 
bilancování. I týnišťská tělocvičná jednota SOKOL bilancuje výsledky své půlroční 
činnosti a je to bilance úspěšná, která řadí týnišťskou jednotu mezi nejlepší sokolské 
jednoty v Královéhradeckém kraji.
TJ SOKOL Týniště nad Orlicí má v současné době stabilní a zkušený funkcionářský a 
cvičitelský sbor, který zabezpečuje všestrannou sportovní činnost všech věkových 
skupin naší populace. Hlavní pozornost je věnována nejmladším věkovým skupinám, 
rodičům s dětmi, předškolnímu žactvu, mladšímu a staršímu žactvu, které jsou 
nejpočetnější a vedou je mladí a zapálení cvičitelé. Odměnou jim je plná tělocvična 
dětí, prožívajících radost z každého pohybu. V oddílech rodičů s dětmi a předškolního 
žactva, které paří k nejpočetnější a vedou je mladé a kvalifikované cvičitelky, se děti 
připravují na své první školní krůčky, učí se disciplině, zvykají si na větší kolektivy, 
pomáhají si a spolupracují mezi sebou. Cvičením si zpevňují tělo a učí se jednoduchým 
cvikům formou her. Oddíly mladšího a staršího žactva patří k méně početným, zato 
však v letošním roce svými výsledky k nejúspěšnějším. Na župním přeboru sokolské 
včestrannosti v Hradci Králové 26. dubna obsadili ve všech kategoriích mladšího a 
staršího žactva všechna první a druhá místa. Kdo jsou ti úspěšní reprezentanti našeho 
města? Od nejmladšího k nejstarším: Vladimír POLÁŠEK, Jakub ŠIMKO, Pavel 
KARLÍK, Ondřej ŠIMKO, Dan PLANČÍK, Štěpán ZÁLIŠ, Anna JENČÍKOVÁ a 
Romana BOUKALOVÁ. Všichni cvičí v SOKOLE od nejútlejšího věku a pevně 
věříme, že z nich budou v dospělosti i stejně úspěšní sokolští cvičitelé. 
Ženám nabízí TJ SOKOL několik forem cvičení, od aerobiku přes stepaerobik, 
kalanetiku, pilates až po zdravotní cvičení. Všechny hodiny vedou zkušené a 
kvalifikované cvičitelky. Tradičně početně nejslabší oddíl naší TJ SOKOL, muži, se v 
posledním období rozrostl a pevně věříme, že tento trend bude nadále pokračovat. Nové 
formy sportovní aktivity jistě přilákají do tělocvičny další cvičence. 
Činnost naší organizace se nesoustřeďuje pouze na „pěstování tělocviku“, ale nabízí i 
kulturní a společenské vyžití. Organizujeme zájezdy do divadel v Hradci Králové a v 
Pardubicích, různé přednášky a další společenské aktivity. Na tuto oblast činnosti se 
hlavně soustřeďuje oddíl starších cvičenek a cvičenců, Věrná garda, kterým zdravotní 
stav již nedovoluje cvičit. Nutno říci, že přesto patří mezi nejaktivnější oddíly naší TJ 
SOKOL. Největší podíl na jejich aktivitě má jeho vedoucí, Mgr. Libuše NOVÁKOVÁ. 
Úspěšná činnost naší organizace by byla nemyslitelná bez podpory zastupitelstva města 
Týniště nad Orlicí, morální i finanční. Poděkování patří i našim sponzorům a řediteli 
Základní školy v Týništi nad Orlicí. Ti všichni mají na našich úspěších svůj podíl a 
věříme, že i v budoucnu bude naše dobrá spolupráce pokračovat. 
Dovolte, abych popřál jménem celé sokolské tělocvičné jednoty všem týnišťským 
příznivcům sokolů příjemnou dovolenou, nabrání dostatku sil a elánu do dalšího 
období roku 2008.

Ing. Miroslav CIBULA
TJ SOKOL Týniště nad Orlicí
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občané byli jak náleží poděšeni. Jednalo se však jenom o nějaké německé jedince, jimž 
se podařilo uniknout, při této honičce však přišel o život F. Polanský, železniční 
zřízenec, který byl nedopatřením zastřelen našimi lidmi.
V noci stále ještě třaskaly výstřely. Přišly též první zprávy z Prahy. V Praze jsou prý 
veliké škody a značný počet mrtvých.
10. května pokračuje doprava ruských kolon a obecenstvo zase jim jásá vstříc. Během 
10. května byli na četnické stanici zajištěni tzv. „Vlajkaři“, tj. členové zrádcovského 
spolku „Vlajka“  a v místě usedlí Němci. Dva z nich, kteří padli při tom do rukou 
rozhořčeného lidu, byli zabiti. Byli to: Čech,  Alois Jošt, hostinský a němec Rudolf 
Bauer.
Nekonečný proud ruských kolon valí se nepřetržitě po celý den i celou noc.
11. května, proud sovětských vozů a všeho možného vojenského materiálu stále ještě 
neustává. Zbytky německých zajatců, kteří byli ještě v okolí pochytáni, zametají 
náměstí.
12. května konal se slavný pohřeb ruského seržanta Nikolaje Alexandroviče Žukova, 
který zahynul při dopravní nehodě.
Sovětské kolony projíždějí dále. Teprve v neděli dne 13. května ustává průjezd 
sovětských vojsk ačkoliv ojedinělá vozidla trousí se ještě po celý den.
V pondělí dne 14. května začíná se zase všude pracovat. Také vlaky začínají jezditi, 
zatím však jenom omezeně.
Němci a kolaboranti jsou označováni hákovým křížem, který musí nosit na potupu. 
Vyňati jsou z toho Němci, kteří projevovali protinacistické smýšlení. Německý majetek 
se zabavuje. U nás je to hotel „Panský dům“, který před krátkým časem připadl 
dědictvím Němce Anně Fredové, potom továr.podnik Wl. Roubala, jednopatrový dům 
Ferd. Blaschkeho a domek Jana Menzla.
Ve středu dne 16. května, vrátil se do Prahy, téměř po sedmiletém exilu, náš milovaný 
president Dr. Eduard Beneš. Uvítání v Praze bylo triumfální. Před zničenou 
staroměstskou radnicí pronesl pan president svůj první projev na půdě osvobozené 
vlasti. Zdůraznil, že čeká nás ještě mnoho zkoušek ve zmatcích poválečných poměrů a 
že záleží nyní na naší ukázněnosti a kulturní vyspělosti, abychom všechny těžkosti 
překonali a připravili našemu národu šťastnou  budoucnost.
Tím se definitivně končí a uzavírá neblahá doba německé, nacistické okupace a našemu 
národu otvírá se nový a jak pevně věříme, šťastný a bezpečný život v naši krásné a opět 
svobodné vlasti.
Zápis končí na straně 1058 uvedené kroniky.                 

Helena Kubrtová
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Opět trocha vzpomínání
Konec války si jistě mnohý z místních občanů připomněl. Mé dnešní vzpomínky jsou o 
pár měsíců mladší. Bylo mně deset let a mé starosti byly úměrné věku. Ti starší byli 
myšlenkami někde jinde.
Vzpomínám na dodávky UNRY ... Prvně v životě jsem ochutnal čokoládu, dovídal 
jsem se o jiném ovoci, jež nerostlo u nás na zahrádkách - pomerančích, banánech, 
citronech ...

”A hlavně o žvejkačce!  Mé starosti se točily kolem munice, jež byla uložena podle “
silnice do Rašovic na hromadách ohraničených mělkým okopem. Dodnes jsou některá 
místa patrná. Podle silnice do Bolehoště, což je cesta vedoucí do posádky, byly uloženy 
na hromadách sudy s benzínem. Tato munice se svážela do písníku v „Labských 
dolech“ a likvidovala se vyhozením do povětří. Ta munice, jež byla navrchu, se ovšem 
zlikvidovala často nedostatečně a bedýnky munice se rozsypaly po okolí, což způsobilo 
při návštěvě lesa mnohý úraz. Dalším problémem byla neodborná manipulace s municí, 
jež měla za následek i život mladých osob. Pro nás, odrostlou mládež, byly středem 
zájmu trubičky střelného prachu. Byla to většinou náplň z dělostřeleckých granátů.   
Byly černé a bílé, které když se na konci podpálily a zašláply, zamořily celé okolí 
hustým dýmem. Ovšem nejznámější byly trubičky červené. Ty, když se podpálily a 
zašláply, začaly létat po okolí. Když před ní někdo utíkal, byl za ním řidší vzduch a 
trubička zahnula obvykle za ním. Starší kamarádi zase odmontovávali různé motorky a 
další části z torpéd. Ti superstarší zacházeli s ekrazitovými náložemi. Dobře se s nimi 
vyhazovaly např. pařezy a nebo se s nimi chodilo na ryby. Pamatuji se, že táta dobýval 
pařezy v Olšině v místě, jak se točí ten mlýnek. Pozval si na to jednoho „odborníka“. 
Pařez celý odkryl a navrtal, díry utěsnil ekrazitem. Nemohu posoudit, jestli byla nálož 
akorá , ale asi sotva. Pařez od letitého dubu v průměru téměř metr se rozdělil při t”“

výbuchu na tři kusy. Dva zůstaly hned vedle vykopané jámy, ale ten jeden kus ne a ne 
nalézt. Až jej objevil správce na fotbalovém hřišti těsně vedle starých suchých WC! 
T.zn., že ten kus letěl 200m vzduchem. Naštěstí se nic nestalo, ale to byly takové dobové 
neřesti. Výbušniny byl náš osud.

6. A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Moje odbornost i profesní historie je celkem rozmanitá. Po absolvování SPŠCh v 
Pardubicích jsem vystudoval zároveň Energetický institut v oboru průmyslová 
energetika a VŠChT v Pardubicích se specializací tvorba a ochrana životního prostředí. 
Jsem autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a vlastním osvědčení odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo 
technologie na životní prostředí - EIA a SEA. Pracoval jsem jako energetik a revizní 
technik plynových a tlakových zařízení, výrobní technolog a pracovník ochrany 
životního prostředí. Roku 1990 jsem začal podnikat.
7. Kdo firmu řídí?
Ředitelem provozu firmy INGTOP METAL, s.r.o. je Jan Moucha. Obě firmy - mateřská 
firma INGTOP, s.r.,o., i dceřiná společnost INGTOP METAL, s.r.o. jsou řízeny 4 
jednateli: Ing. René Hoffmanem, Ing. Milenou Hoffmanovou, Ing. Luďkem Zilvarem a 
Michalem Guldánem.
8. Proč jste se rozhodl podnikat v Týništi n.O. a jak se Vám podniká?
Volba Týniště nad Orlicí byla ovlivněna tím, že mnoho kolegů v mateřské firmě 
INGTOP zde, nebo v blízkosti bydlí, dále znalostí Týniště nad Orlicí a zejména 
celkovou dispozicí našeho výrobního areálu. Co se týče toho, jak se nám podniká, 
myslím, že úskalí a těžkosti dnešního podnikání jsou obecně známé a samozřejmě, že se 
týkají i nás. Naším největším problémem je ale to, že ačkoliv nabízíme na regionální 
úrovni nadstandardní podmínky, stále se nám nedaří plně obsadit pracovní místa 
projektantů a konstruktérů, projektových manažerů, předáků, mechaniků strojů a 
zařízení, montérů a svářečů metodami MIG-MAG a TIG a.t.d.
9. Bydlíte tu a nebo odněkud dojíždíte?
V Týništi nemám stálé bydliště, dojíždím z malé vesničky u Pardubic.
10. Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, 
na co jsem se nezeptala?
Má-Ii někdo ze čtenářů zájem prověřit, zda u společnosti INGTOP METAL, s.r.o., nebo 
u společnosti INGTOP, s.r.o. by nenašel lepší uplatnění, výhodnější nabídku pracovní 
příležitosti a především pokud by měl zájem pracovat a za svou práci být náležitě 
oceněn, ať se, prosím, ozve mému kolegovi Michalovi Guldánovi na telefonních 
číslech: 606 678 320, nebo 495 406 802.
11. Co Vy, jako podnikatel. považujete za zásadní pro to, aby firma "běžela" a 
prosperovala?
Základním předpokladem chodu kterékoliv firmy je zajištění zakázek - výrobního 
programu ve vhodném složení a dostatečném rozsahu. To umožňuje investovat energii 
a prostředky do rozvoje firmy ať už nákupem nových strojů, rozšířením a modifikací 
výrobních kapacit anebo tvorbou kvalitních a zajímavých podmínek pro zaměstnance. 
Stejně důležitý je však pocit sounáležitosti firmy a lidí, kteří v ní pracují. Naším krédem 
je: "VŽDYCKY NĚCO NAVÍC".
Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů!

Paž.
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Pamatuji se na jeden případ. Kamarádi jeli na kole po cestě z Olšiny. Jeden šlapal a řídil 
a toho druhého vezl na trubce.Tomu se na zvednuté ruce houpal na kůži zbytek jeho 
palce. Cestou řval jak tur, ale ne bolestí, nýbrž strachy z toho výprasku doma.
Když jdete po pěšině ze Světlé do Lípy přes louku, po pravé ruce je smuteční bříza s 
hromadou kamení, připomínající jedno takové neštěstí.
Na účast v květnovém povstání jsem byl příliš mladý, a tak moje znalosti jsou jen z 
ústního podání, jež nemusí být přesně tak, jak se to všechno semlelo. Po válce jsem se 
dozvěděl, že v našem okolí působila odbojová skupina, jež patřila do partyzánské 
divize „Václavík“. Vím to, bylo jich 16 a 1.května si udělali tajnou schůzku v pavilonu v 
parku, aby se připravili na příjezd Rudé armády a sehnali další spolupracovníky. 
Nesehnali nikoho. Samozřejmě. Rudá armáda nedaleko, tak proč se do něčeho míchat, 
když byla svoboda na dosah. Nešlo v pravém slova smyslu o partyzány, jak je známe z 
filmů. Šlo většinou o lidi, kteří nosili jídlo, zajišťovali různé přesuny, noclehy a 
přespání a také podporu vážnějších akcí. Partyzán byl v Týništi jen jeden. A ještě na 
něco si vzpomínám. Nějak jsem se k tomu připletl, nevím jak. V závěru války se  v jedné 
stodole ve vsi nedaleko Lična narodil kluk. Celý život jsem na tu událost myslel. Co asi 
ten človíček dělá, jak to s ním dopadlo, žije ještě? Posléze jsem zjistil, že otcem 
chlapečka byl velitel partyzánské skupiny působící na Holicku, který přišel o život při 
poválečném mítingu v Holicích. Jmenoval se Korovin.
V letošním roce jsem byl v Rychnově v nemocnici, a když sestra řekla jeho jméno, 
skoro jsem se lekl. Taková náhoda! Pohovořili jsme spolu o všem. 
Vzpomínám na ruské tanky, jež nám přinesly svobodu. Ráno mě probudil strašný 
hřmot. Naši nebyli již doma, a tak jsem se jako dítě, bylo mi deset, přidal k vítání. 
Vzpomínám na jejich řeč, dorozumívání. Někteří z vojáků snad prvně v životě viděli 
kolo a samozřejmě na něm zkoušeli jezdit, což se jim ne vždy dařilo. Ve městě panovalo 
všeobecné veselí, všude radost, naše a ruské vlajky!

Zdeněk Musil

Zrcadlo týnišťských podnikatelů
Zrcadlo, vynález, který se do Evropy dostal kdysi dávno až z daleké Číny, umí 
dokonale vrátit zpět do našich očí a tím i do naší mysli vše, čemu ho nastavíme.

Dnes to bude v pořadí již 6. firma, která nese název INGTOP METAL, s. r. o. Její ředitel 
Ing. René Hoffman byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi n. O. něco povědět a 
zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.
Pane inženýre, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi n. O. 
existuje. Jaké byly její začátky?
Společnost INGTOP METAL, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako dceřiná společnost 
mateřské firmy INGTOP, s.r.o., která byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno 
středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými 
technickými službami pro průmyslovou sféru, vypracováváním technologických 
schémat a postupů, poradenstvím v oblasti průmyslové energetiky a dále jako 
subdodavatel a později i hlavní, nebo generální dodavatel větších investičních celků.
Rozrůstající se středisko INGTOP firmy René Hoffman bylo mezi lety 1992 až 1998 
postupně konvertováno na jinou právní formu obchodní společnosti - společnost s 
ručením omezeným - INGTOP, s.r.o. a to při zachování hlavního cíle společnosti - 
dodávat zákazníkům technologická zařízení nebo jejich části v nadprůměrné kvalitě, 
rychle, komplexně a se zákaznickým servisem.
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Stále rostoucí podíl vlastní výroby, neustálé zvyšování poptávky našimi zákazníky, 
zvětšující se obtížnost při hledání vhodných a spolehlivých partnerů pro kooperace a 
potřeba vlastních výrobních a skladovacích prostor vyústila v roce 2003 v rozhodnutí o 
postupném vybudování vlastní výrobní základny v Týništi nad Orlicí. Od roku 2003 do 
roku 2007 byl postupně budován a opravován výrobní a skladovací areál v Nádražní 
ulici v Týništi nad Orlicí a jeho rozvoj byl završen převzetím jeho výrobního potenciálu 
dceřinou společností firmy INGTOP, s.r.o. firmou INGTOP METAL, s.r.o.. Výrobní 
kapacity nové společnosti slouží jako výrobní základna pro mateřskou firmu, ale již v 
průběhu prvního roku činnosti si společnost INGTOP METAL, s.r.o. rovněž 
vybudovala vlastní portfolio zakázek a zákazníků.
V roce 2007 pak obě firmy - mateřská firma INGTOP, S.LO. i dceřiná společnost 
INGTOP METAL, s.r.o. - společně prokázaly svoji schopnost obstát i v náročných 
certifikačních auditech firmou LLoyďs Register Quality Assurance Limited. Obě firmy 
jsou tedy od roku 2007 držiteli certifikátů ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 a EN 
3834-2: 2005, přičemž každý půlrok jsou získané certifikáty úspěšně obhajovány.
Hlavními předměty činnosti obou společností jsou:
- generální dodávky investičních celků
- projekce, výroba a montáž:

! jednoúčelových strojů a zařízení
! plynových zařízení
! rozvodů médií
! tlakových zařízení a nádrží
! ventilace a chladicích zařízení
! ocelových konstrukcí všech typů a užití

- obrábění kovů
- servis plynových zařízení pro technické plyny
- servis plynových zařízení pro vytápění průmyslových objektů

1. Kde sídlila a sídlí nyní?
Firma INGTOP METAL, s.r.o. sídlí od počátku své existence v Týništi nad Orlicí v ul. 
Nádražní 151 (bývalý areál AGROZETU mezi vodárenskou věží a nádražím - pozn. 
Zpravodaje) od ledna 2007.
2. Co a z jakého materiálu vyrábíte?
Činností firmy INGTOP METAL, S.LO.
je kovovýroba, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, výroba strojů a 
zařízení. Jako materiál se používá především konstrukční uhlíková a nerezová ocel, ale 
samozřejmě v případě výroby strojů používáme i ostatní materiály, například gumové 
pásy pro námi vyráběné dopravníky, speciální izolační keramické materiály např. 
Dotherm pro výrobu pecí a tepelně izolační materiál ISOVER pro realizaci tepelných 
izolací.
3. Komu jsou výrobky určeny a kdo jsou Vaši odběratelé?
Značná část produkce je určena pro naši mateřskou společnost INGTOP, s.r.o., která je 
velkým dodavatelem montážních celků nejen v České republice, ale v mnoha státech 
Evropy. Dalším naším významným odběratelem je německá firma Rolltec GmbH & 
Co. KG, která dodává svým zákazníkům (firmám jako jsou Volvo, Mercedes a.t.d.) 
montážní vany. O jednorázových zakázkách pro různé firmy v ČR i v zahraničí asi 
mluvit není třeba.
4. Kolik máte zaměstnanců?
V lednu 2007 měla firma 25 zaměstnanců a v dnešní době zde pracuje kolem 40 
zaměstnanců.
5. Jakou mají profesi?
Jsou zde zastoupeny profese: zámečníci, svářeči, obráběči kovů, mechanici strojů a 
zařízení, potrubáři, natěrači. Část zaměstnanců také tvoří THP pracovníci (vedení 
firmy, příprava a kvalita výroby, ekonomický úsek, skladové hospodářství).
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Pamatuji se na jeden případ. Kamarádi jeli na kole po cestě z Olšiny. Jeden šlapal a řídil 
a toho druhého vezl na trubce.Tomu se na zvednuté ruce houpal na kůži zbytek jeho 
palce. Cestou řval jak tur, ale ne bolestí, nýbrž strachy z toho výprasku doma.
Když jdete po pěšině ze Světlé do Lípy přes louku, po pravé ruce je smuteční bříza s 
hromadou kamení, připomínající jedno takové neštěstí.
Na účast v květnovém povstání jsem byl příliš mladý, a tak moje znalosti jsou jen z 
ústního podání, jež nemusí být přesně tak, jak se to všechno semlelo. Po válce jsem se 
dozvěděl, že v našem okolí působila odbojová skupina, jež patřila do partyzánské 
divize „Václavík“. Vím to, bylo jich 16 a 1.května si udělali tajnou schůzku v pavilonu v 
parku, aby se připravili na příjezd Rudé armády a sehnali další spolupracovníky. 
Nesehnali nikoho. Samozřejmě. Rudá armáda nedaleko, tak proč se do něčeho míchat, 
když byla svoboda na dosah. Nešlo v pravém slova smyslu o partyzány, jak je známe z 
filmů. Šlo většinou o lidi, kteří nosili jídlo, zajišťovali různé přesuny, noclehy a 
přespání a také podporu vážnějších akcí. Partyzán byl v Týništi jen jeden. A ještě na 
něco si vzpomínám. Nějak jsem se k tomu připletl, nevím jak. V závěru války se  v jedné 
stodole ve vsi nedaleko Lična narodil kluk. Celý život jsem na tu událost myslel. Co asi 
ten človíček dělá, jak to s ním dopadlo, žije ještě? Posléze jsem zjistil, že otcem 
chlapečka byl velitel partyzánské skupiny působící na Holicku, který přišel o život při 
poválečném mítingu v Holicích. Jmenoval se Korovin.
V letošním roce jsem byl v Rychnově v nemocnici, a když sestra řekla jeho jméno, 
skoro jsem se lekl. Taková náhoda! Pohovořili jsme spolu o všem. 
Vzpomínám na ruské tanky, jež nám přinesly svobodu. Ráno mě probudil strašný 
hřmot. Naši nebyli již doma, a tak jsem se jako dítě, bylo mi deset, přidal k vítání. 
Vzpomínám na jejich řeč, dorozumívání. Někteří z vojáků snad prvně v životě viděli 
kolo a samozřejmě na něm zkoušeli jezdit, což se jim ne vždy dařilo. Ve městě panovalo 
všeobecné veselí, všude radost, naše a ruské vlajky!

Zdeněk Musil

Zrcadlo týnišťských podnikatelů
Zrcadlo, vynález, který se do Evropy dostal kdysi dávno až z daleké Číny, umí 
dokonale vrátit zpět do našich očí a tím i do naší mysli vše, čemu ho nastavíme.

Dnes to bude v pořadí již 6. firma, která nese název INGTOP METAL, s. r. o. Její ředitel 
Ing. René Hoffman byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi n. O. něco povědět a 
zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.
Pane inženýre, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi n. O. 
existuje. Jaké byly její začátky?
Společnost INGTOP METAL, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako dceřiná společnost 
mateřské firmy INGTOP, s.r.o., která byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno 
středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými 
technickými službami pro průmyslovou sféru, vypracováváním technologických 
schémat a postupů, poradenstvím v oblasti průmyslové energetiky a dále jako 
subdodavatel a později i hlavní, nebo generální dodavatel větších investičních celků.
Rozrůstající se středisko INGTOP firmy René Hoffman bylo mezi lety 1992 až 1998 
postupně konvertováno na jinou právní formu obchodní společnosti - společnost s 
ručením omezeným - INGTOP, s.r.o. a to při zachování hlavního cíle společnosti - 
dodávat zákazníkům technologická zařízení nebo jejich části v nadprůměrné kvalitě, 
rychle, komplexně a se zákaznickým servisem.
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je kovovýroba, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, výroba strojů a 
zařízení. Jako materiál se používá především konstrukční uhlíková a nerezová ocel, ale 
samozřejmě v případě výroby strojů používáme i ostatní materiály, například gumové 
pásy pro námi vyráběné dopravníky, speciální izolační keramické materiály např. 
Dotherm pro výrobu pecí a tepelně izolační materiál ISOVER pro realizaci tepelných 
izolací.
3. Komu jsou výrobky určeny a kdo jsou Vaši odběratelé?
Značná část produkce je určena pro naši mateřskou společnost INGTOP, s.r.o., která je 
velkým dodavatelem montážních celků nejen v České republice, ale v mnoha státech 
Evropy. Dalším naším významným odběratelem je německá firma Rolltec GmbH & 
Co. KG, která dodává svým zákazníkům (firmám jako jsou Volvo, Mercedes a.t.d.) 
montážní vany. O jednorázových zakázkách pro různé firmy v ČR i v zahraničí asi 
mluvit není třeba.
4. Kolik máte zaměstnanců?
V lednu 2007 měla firma 25 zaměstnanců a v dnešní době zde pracuje kolem 40 
zaměstnanců.
5. Jakou mají profesi?
Jsou zde zastoupeny profese: zámečníci, svářeči, obráběči kovů, mechanici strojů a 
zařízení, potrubáři, natěrači. Část zaměstnanců také tvoří THP pracovníci (vedení 
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Opět trocha vzpomínání
Konec války si jistě mnohý z místních občanů připomněl. Mé dnešní vzpomínky jsou o 
pár měsíců mladší. Bylo mně deset let a mé starosti byly úměrné věku. Ti starší byli 
myšlenkami někde jinde.
Vzpomínám na dodávky UNRY ... Prvně v životě jsem ochutnal čokoládu, dovídal 
jsem se o jiném ovoci, jež nerostlo u nás na zahrádkách - pomerančích, banánech, 
citronech ...

”A hlavně o žvejkačce!  Mé starosti se točily kolem munice, jež byla uložena podle “
silnice do Rašovic na hromadách ohraničených mělkým okopem. Dodnes jsou některá 
místa patrná. Podle silnice do Bolehoště, což je cesta vedoucí do posádky, byly uloženy 
na hromadách sudy s benzínem. Tato munice se svážela do písníku v „Labských 
dolech“ a likvidovala se vyhozením do povětří. Ta munice, jež byla navrchu, se ovšem 
zlikvidovala často nedostatečně a bedýnky munice se rozsypaly po okolí, což způsobilo 
při návštěvě lesa mnohý úraz. Dalším problémem byla neodborná manipulace s municí, 
jež měla za následek i život mladých osob. Pro nás, odrostlou mládež, byly středem 
zájmu trubičky střelného prachu. Byla to většinou náplň z dělostřeleckých granátů.   
Byly černé a bílé, které když se na konci podpálily a zašláply, zamořily celé okolí 
hustým dýmem. Ovšem nejznámější byly trubičky červené. Ty, když se podpálily a 
zašláply, začaly létat po okolí. Když před ní někdo utíkal, byl za ním řidší vzduch a 
trubička zahnula obvykle za ním. Starší kamarádi zase odmontovávali různé motorky a 
další části z torpéd. Ti superstarší zacházeli s ekrazitovými náložemi. Dobře se s nimi 
vyhazovaly např. pařezy a nebo se s nimi chodilo na ryby. Pamatuji se, že táta dobýval 
pařezy v Olšině v místě, jak se točí ten mlýnek. Pozval si na to jednoho „odborníka“. 
Pařez celý odkryl a navrtal, díry utěsnil ekrazitem. Nemohu posoudit, jestli byla nálož 
akorá , ale asi sotva. Pařez od letitého dubu v průměru téměř metr se rozdělil při t”“

výbuchu na tři kusy. Dva zůstaly hned vedle vykopané jámy, ale ten jeden kus ne a ne 
nalézt. Až jej objevil správce na fotbalovém hřišti těsně vedle starých suchých WC! 
T.zn., že ten kus letěl 200m vzduchem. Naštěstí se nic nestalo, ale to byly takové dobové 
neřesti. Výbušniny byl náš osud.

6. A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Moje odbornost i profesní historie je celkem rozmanitá. Po absolvování SPŠCh v 
Pardubicích jsem vystudoval zároveň Energetický institut v oboru průmyslová 
energetika a VŠChT v Pardubicích se specializací tvorba a ochrana životního prostředí. 
Jsem autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a vlastním osvědčení odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo 
technologie na životní prostředí - EIA a SEA. Pracoval jsem jako energetik a revizní 
technik plynových a tlakových zařízení, výrobní technolog a pracovník ochrany 
životního prostředí. Roku 1990 jsem začal podnikat.
7. Kdo firmu řídí?
Ředitelem provozu firmy INGTOP METAL, s.r.o. je Jan Moucha. Obě firmy - mateřská 
firma INGTOP, s.r.,o., i dceřiná společnost INGTOP METAL, s.r.o. jsou řízeny 4 
jednateli: Ing. René Hoffmanem, Ing. Milenou Hoffmanovou, Ing. Luďkem Zilvarem a 
Michalem Guldánem.
8. Proč jste se rozhodl podnikat v Týništi n.O. a jak se Vám podniká?
Volba Týniště nad Orlicí byla ovlivněna tím, že mnoho kolegů v mateřské firmě 
INGTOP zde, nebo v blízkosti bydlí, dále znalostí Týniště nad Orlicí a zejména 
celkovou dispozicí našeho výrobního areálu. Co se týče toho, jak se nám podniká, 
myslím, že úskalí a těžkosti dnešního podnikání jsou obecně známé a samozřejmě, že se 
týkají i nás. Naším největším problémem je ale to, že ačkoliv nabízíme na regionální 
úrovni nadstandardní podmínky, stále se nám nedaří plně obsadit pracovní místa 
projektantů a konstruktérů, projektových manažerů, předáků, mechaniků strojů a 
zařízení, montérů a svářečů metodami MIG-MAG a TIG a.t.d.
9. Bydlíte tu a nebo odněkud dojíždíte?
V Týništi nemám stálé bydliště, dojíždím z malé vesničky u Pardubic.
10. Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, 
na co jsem se nezeptala?
Má-Ii někdo ze čtenářů zájem prověřit, zda u společnosti INGTOP METAL, s.r.o., nebo 
u společnosti INGTOP, s.r.o. by nenašel lepší uplatnění, výhodnější nabídku pracovní 
příležitosti a především pokud by měl zájem pracovat a za svou práci být náležitě 
oceněn, ať se, prosím, ozve mému kolegovi Michalovi Guldánovi na telefonních 
číslech: 606 678 320, nebo 495 406 802.
11. Co Vy, jako podnikatel. považujete za zásadní pro to, aby firma "běžela" a 
prosperovala?
Základním předpokladem chodu kterékoliv firmy je zajištění zakázek - výrobního 
programu ve vhodném složení a dostatečném rozsahu. To umožňuje investovat energii 
a prostředky do rozvoje firmy ať už nákupem nových strojů, rozšířením a modifikací 
výrobních kapacit anebo tvorbou kvalitních a zajímavých podmínek pro zaměstnance. 
Stejně důležitý je však pocit sounáležitosti firmy a lidí, kteří v ní pracují. Naším krédem 
je: "VŽDYCKY NĚCO NAVÍC".
Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů!

Paž.
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občané byli jak náleží poděšeni. Jednalo se však jenom o nějaké německé jedince, jimž 
se podařilo uniknout, při této honičce však přišel o život F. Polanský, železniční 
zřízenec, který byl nedopatřením zastřelen našimi lidmi.
V noci stále ještě třaskaly výstřely. Přišly též první zprávy z Prahy. V Praze jsou prý 
veliké škody a značný počet mrtvých.
10. května pokračuje doprava ruských kolon a obecenstvo zase jim jásá vstříc. Během 
10. května byli na četnické stanici zajištěni tzv. „Vlajkaři“, tj. členové zrádcovského 
spolku „Vlajka“  a v místě usedlí Němci. Dva z nich, kteří padli při tom do rukou 
rozhořčeného lidu, byli zabiti. Byli to: Čech,  Alois Jošt, hostinský a němec Rudolf 
Bauer.
Nekonečný proud ruských kolon valí se nepřetržitě po celý den i celou noc.
11. května, proud sovětských vozů a všeho možného vojenského materiálu stále ještě 
neustává. Zbytky německých zajatců, kteří byli ještě v okolí pochytáni, zametají 
náměstí.
12. května konal se slavný pohřeb ruského seržanta Nikolaje Alexandroviče Žukova, 
který zahynul při dopravní nehodě.
Sovětské kolony projíždějí dále. Teprve v neděli dne 13. května ustává průjezd 
sovětských vojsk ačkoliv ojedinělá vozidla trousí se ještě po celý den.
V pondělí dne 14. května začíná se zase všude pracovat. Také vlaky začínají jezditi, 
zatím však jenom omezeně.
Němci a kolaboranti jsou označováni hákovým křížem, který musí nosit na potupu. 
Vyňati jsou z toho Němci, kteří projevovali protinacistické smýšlení. Německý majetek 
se zabavuje. U nás je to hotel „Panský dům“, který před krátkým časem připadl 
dědictvím Němce Anně Fredové, potom továr.podnik Wl. Roubala, jednopatrový dům 
Ferd. Blaschkeho a domek Jana Menzla.
Ve středu dne 16. května, vrátil se do Prahy, téměř po sedmiletém exilu, náš milovaný 
president Dr. Eduard Beneš. Uvítání v Praze bylo triumfální. Před zničenou 
staroměstskou radnicí pronesl pan president svůj první projev na půdě osvobozené 
vlasti. Zdůraznil, že čeká nás ještě mnoho zkoušek ve zmatcích poválečných poměrů a 
že záleží nyní na naší ukázněnosti a kulturní vyspělosti, abychom všechny těžkosti 
překonali a připravili našemu národu šťastnou  budoucnost.
Tím se definitivně končí a uzavírá neblahá doba německé, nacistické okupace a našemu 
národu otvírá se nový a jak pevně věříme, šťastný a bezpečný život v naši krásné a opět 
svobodné vlasti.
Zápis končí na straně 1058 uvedené kroniky.                 

Helena Kubrtová
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 Zápis z kroniky Města Týniště n. Orl.
Kronika  byla založena v roce 1835 a obsahuje 1136 stran.
Doslovný opis roku 1945 - 2. část

U nás v Týništi národní výbor jednal s velitelstvím německé posádky o zajištění klidu. 
Národní výbor zaručil klid, načež německý velitel se zavázal, že pokud klid z naší strany 
nebude porušen, nepodniknou také Němci nepřátelských činů a že také nebudou 
vyhozeny do vzduch sklady střeliva v lesích, neboť lesy by tím byly zničeny.
V pondělí ráno 7. května boje v Praze ještě trvají. Velitel posádky si zavolal předsedu 
M.N.V. a nařídil, aby bylo vyhlášeno, že kdo by napadl německého vojáka a nebo byl 
přistižen se zbraní bude zastřelen. Odpoledne v 5 hod. 15 min. hlásí Londýn a brzy po 
něm Praha na vlně 415, že Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci všem třem 
spojencům. Stalo se tak ve 2.41 hod. ve hlavním stanu generála Eisenhovera v Remeši. 
Za Německo podepsal kapitulaci nový min. zahraničí Schwerin-Grossik. Kapitulace 
byla oznámena Němcům, jimi kontrolovaným rozhlasem ve Fleusburku.
Zakrátko nato oznámila vysílačka v Liblicích, nalézající se dosud v německých 
rukou,že hlášení z Londýna o úplné kapitulaci Německa všem třem spojencům není 
pravdivá.
V Praze jsou hlášeny další boje.
V úterý dne 8. května ráno pořád ještě nevíme jak to v Praze vypadá. Od neděle nejezdí 
žádné vlaky a nikde se nepracuje.
Od  ˝ 8 hod. ráno volá Praha : „ Zastavte  palbu, aby mohly býti hašeny hořící domy.“ 
Později odpoledne hlásí se z Prahy, že Němci, které už není možno považovat za vojáky, 
neboť neuposlechli rozkazu svého vrchního velitele o kapitulaci a zastavení všech 
nepřátelských činů, podpalují domy, loupí a vraždí.
Je to opravdu jedinečná situace v dějinách. Hlava státu podepíše kapitulaci a nařídí 
zastavení boje, avšak vojáci bojují dál. 
Mezitím v posledních několika dnech kapitulovala německá vojska též ve všech 
obsazených zbývajících zemích tj. v Holandsku, Dánsku  a večer i v Norsku a všude 
začali Němci ihned vyklizovati obsazená území, pouze v Čechách a na Moravě se bojuje 
dále.
Odpoledne 8. května prošel našim městem větší počet vojenských jednotek i civilních 
uprchlíků od Vamberka ku Hradci Králové. Vojáci byli v zuboženém stavu. Před 
polednem odtáhla také místní posádka a všichni němečtí uprchlíci. Zůstal zde pouze 
štáb v Panském domě. 
V městě je klid, ale většina lidí je na ulici. Ve 3 hod. odpoledne prohlásili Spojenci 
vítězství.
Odpoledne projíždělo městem několik aut s Anglickými zajatci. Byli na náměstí 
zastaveni a bylo jim podáno občerstvení. Německý štáb v Panském domě s kyselými 
obličeji přihlíželi. V noci se štáb i všechny vojenské zbytky z Týniště vytratily.
9. května od časného  jitra, začala  již našim městem projížděti Ruská vojska. Auta, 
tanky, děla, koně nekonečné množství od rána až do večera a druhý den zase. Všecko 
obyvatelstvo je na ulicích a pozdravuje ruské osvoboditele. Ruští vojáci srdečně opětují 
tyto pozdravy.
Odpoledne o 5. hodině konala se na náměstí veliká slavnost na oslavu vítězství. 
Zúčastnili se jí s hudbou též občané z Albrechtic a Petrovic. Předseda MNV Karel 
Bohatý, představil členy národního výboru a dva ruské kapitány-partyzány, kteří byli 
činní ve zdejším kraji. Tito všichni také na slavnosti promluvili a byli bouřlivě 
aklamováni.
Sotva však byla slavnost skončena a obecenstvo se ještě ani nerozešlo, došla poplašná 
zpráva, že zbytky německých SS podnikají útok někde „U dubu“. Náměstí i ulice se 
rychle vyprázdnily a kdo měl zbraň spěchal v tu stranu. Brzy se ozývaly výstřely a
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Sport
Týnišťský SOKOL je úspěšný

Blíží se doba dovolených, ve školách se připravují žáci i učitelé na závěrečné 
bilancování. I týnišťská tělocvičná jednota SOKOL bilancuje výsledky své půlroční 
činnosti a je to bilance úspěšná, která řadí týnišťskou jednotu mezi nejlepší sokolské 
jednoty v Královéhradeckém kraji.
TJ SOKOL Týniště nad Orlicí má v současné době stabilní a zkušený funkcionářský a 
cvičitelský sbor, který zabezpečuje všestrannou sportovní činnost všech věkových 
skupin naší populace. Hlavní pozornost je věnována nejmladším věkovým skupinám, 
rodičům s dětmi, předškolnímu žactvu, mladšímu a staršímu žactvu, které jsou 
nejpočetnější a vedou je mladí a zapálení cvičitelé. Odměnou jim je plná tělocvična 
dětí, prožívajících radost z každého pohybu. V oddílech rodičů s dětmi a předškolního 
žactva, které paří k nejpočetnější a vedou je mladé a kvalifikované cvičitelky, se děti 
připravují na své první školní krůčky, učí se disciplině, zvykají si na větší kolektivy, 
pomáhají si a spolupracují mezi sebou. Cvičením si zpevňují tělo a učí se jednoduchým 
cvikům formou her. Oddíly mladšího a staršího žactva patří k méně početným, zato 
však v letošním roce svými výsledky k nejúspěšnějším. Na župním přeboru sokolské 
včestrannosti v Hradci Králové 26. dubna obsadili ve všech kategoriích mladšího a 
staršího žactva všechna první a druhá místa. Kdo jsou ti úspěšní reprezentanti našeho 
města? Od nejmladšího k nejstarším: Vladimír POLÁŠEK, Jakub ŠIMKO, Pavel 
KARLÍK, Ondřej ŠIMKO, Dan PLANČÍK, Štěpán ZÁLIŠ, Anna JENČÍKOVÁ a 
Romana BOUKALOVÁ. Všichni cvičí v SOKOLE od nejútlejšího věku a pevně 
věříme, že z nich budou v dospělosti i stejně úspěšní sokolští cvičitelé. 
Ženám nabízí TJ SOKOL několik forem cvičení, od aerobiku přes stepaerobik, 
kalanetiku, pilates až po zdravotní cvičení. Všechny hodiny vedou zkušené a 
kvalifikované cvičitelky. Tradičně početně nejslabší oddíl naší TJ SOKOL, muži, se v 
posledním období rozrostl a pevně věříme, že tento trend bude nadále pokračovat. Nové 
formy sportovní aktivity jistě přilákají do tělocvičny další cvičence. 
Činnost naší organizace se nesoustřeďuje pouze na „pěstování tělocviku“, ale nabízí i 
kulturní a společenské vyžití. Organizujeme zájezdy do divadel v Hradci Králové a v 
Pardubicích, různé přednášky a další společenské aktivity. Na tuto oblast činnosti se 
hlavně soustřeďuje oddíl starších cvičenek a cvičenců, Věrná garda, kterým zdravotní 
stav již nedovoluje cvičit. Nutno říci, že přesto patří mezi nejaktivnější oddíly naší TJ 
SOKOL. Největší podíl na jejich aktivitě má jeho vedoucí, Mgr. Libuše NOVÁKOVÁ. 
Úspěšná činnost naší organizace by byla nemyslitelná bez podpory zastupitelstva města 
Týniště nad Orlicí, morální i finanční. Poděkování patří i našim sponzorům a řediteli 
Základní školy v Týništi nad Orlicí. Ti všichni mají na našich úspěších svůj podíl a 
věříme, že i v budoucnu bude naše dobrá spolupráce pokračovat. 
Dovolte, abych popřál jménem celé sokolské tělocvičné jednoty všem týnišťským 
příznivcům sokolů příjemnou dovolenou, nabrání dostatku sil a elánu do dalšího 
období roku 2008.

Ing. Miroslav CIBULA
TJ SOKOL Týniště nad Orlicí

18



Vážené zájemkyně o cvičení dle metody Ludmily 
Mojžíšové,

dovolili bychom si Vás informovat o konání semináře 
cvičení dle metody Ludmily Mojžíšové, který se bude 
konat v sobotu 7. června 2008 od 9.00 hodin v 
prostorách Safari Baby clubu v Třebechovicích pod 
Orebem.

Jedná se o nácvik cvičební sestavy, kterou Vás 
naučíme, vysvětlíme principy cvičení a jeho účinek. 
Cviky jsou jednoduché s větším počtem opakování a 
důležitá je pravidelnost tohoto cvičení.

Cvičení je kombinováno s mobilizací. Ta 
normalizuje svalové napětí v dolní části trupu a páteře. 
Mobilizuje se kostrč, křížokyčelní skloubení, bederní a 
hrudní páteře a žebra.Touto metodou ovlivňujeme 
trápení způsobená nedobrou svalovou kondicí. Bolesti 
zad, krční a bederní páteře, bolesti kyčlí, bolestivá či 
slabá menstruace, špatný vývin dělohy, rané samovolné 
potraty, bolest při pohlavním styku, bolest v podbřišku, 
problémy s udržením moči, střevní potíže a partnerské 
problémy pramenící z nenaplněné touhy po dítěti.

Tato metoda je v praxi dlouhodobě ověřována s 
výbornými výsledky. Pokud se rozhodnete zlepšit své 
zdraví a fyzickou kondici cvičením podle metody 
Ludmily Mojžíšové, rádi Vám ve Vašem snažení 
pomůžeme. 

Kapacita klientů je omezená, proto si prosím místo 
rezervujte na telefon: 495 510 333, 774 094 122, kde 
získáte i bližší informace. 

Těšíme se na Vás.
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Z našich škol

Ahoj Země !
22. dubna jsi měla svátek.
Přejeme Ti průzračnou vodu,
voňavý vzduch, nádherné barvy
a život.
                   Děti z MŠ - U Dubu
Aby se naše přání splnilo, 
sázíme každým rokem cibulky 
narcisek, semínka slunečnic a 
stromky. Chodíme také sbírat 
odpadky do lesa v okolí 
MŠ.Při práci používáme 
igelitové rukavice a velké 
pytle. Je až neuvěřitelné, co se 
toho v lese najde. A my se 
ptáme:,,Kdo ty odpadky do 
lesa nosí?”
Odpovědět si musí každý sám.
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Hranice ČR se sousedními státy budeme moci překračovat v jakémkoli místě a v 
jakoukoli denní či noční hodinu, tedy i mimo současné hraniční přechody a jejich 
provozní dobu. Budeme však muset stále dodržovat pravidla týkající se
povinnosti prokázat v případě potřeby svou totožnost platných občanským průkazem 
nebo cestovním pasem během pohybu v jiném státě EU.
Při projíždění státními hranicemi v autě (autobuse, vlaku) nebude nutné zastavit ani 
snižovat rychlost (pokud nebude doprava omezena místní úpravou). Ze silničních 
hraničních přechodů postupně mizí všechny překážky bránící plynulému provozu. Na 
komunikacích protínajících státní hranice a v blízkosti stávajících hraničních přechodů 
budou provedena odpovídající opatření spočívající zejména v instalaci nového 
dopravního značení a v odstranění zátarasů, závor nebo odbavovacích buněk. 

! Volné cestování po 24 státech Schengenu
Odstranění hraničních kontrol se bude týkat všech vnitřních hranic rozšířeného 
schengenského prostoru, tj. všech hranic mezi starými a novými schengenskými státy a 
mezi novými schengenskými státy navzájem. Volné překračování hranic bez hraničních 
kontrol tak bude možné na česko-polské či česko-německé hranici nebo na rakousko-
-slovinské či litevsko-lotyšské hranici. Odstraněním kontrol dojde ke zkrácení doby pro 
cestování po Evropě  ať už autem, autobusem, vlakem, letadlem či trajektem.

! Ukončení přítomnosti policistů na hraničních přechodech podél celé hranice se 
sousedními státy
Po celnících, kteří opustili pozemní hraniční přechody v souvislosti se vstupem ČR do 
EU v květnu 2004, tak hraniční přechody opustili i policisté.

! Zachování přítomnosti policie v pohraničí
Policie sice přestane provádět hraniční kontroly na celém úseku pozemních hranic, její 
početní zastoupení v pohraničních regionech však zůstane zachováno.

!Bezvízové cestování po Schengenu pro cizince s povoleným pobytem na území ČR
Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli platného povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu na území ČR, budou moci až 3 měsíce cestovat po území Schengenu bez 
toho, aby museli žádat o vízum. 

ČR v Schengenu: Co se nezmění?
Vstupem ČR do Schengenu se řada současných pravidel i povinností nemění. Patří mezi 
ně například:
! cestování s platným cestovním dokladem (platný průkaz /doklad/ totožnosti nebo 

cestovní pas), u občanů třetích zemí cestovní pas a příp. Vízum,
! ponechání hraničních kontrol osob a zboží na mezinárodních letištích při letech ze /do/ 

zemí mimo Schengen,
! absolvování hraniční kontroly při cestování do států Evropské unie, které nejsou 

součástí Schengenu (Velká Británie, Irsko, Kypr, Bulharsko a Rumunsko),
! omezení pohybu přes hranice v národních parcích a v národních přírodních rezervacích 

(např. zákaz pohybu mimo vyznačené stezky apod.),
! množstevní omezení pro převoz alkoholických nápojů a tabákových výrobků mezi 

jednotlivými státy EU a při cestování do /ze/ zemí třetích zemí,
! ohlašovací povinnost v jiných státech EU /Schengenu/ při pobytu přesahujícím daným 

státem stanovené období,
! podmínky pro vydávání pracovních povolení pro cizince v ČR i pro občany ČR v jiných 

státech,
! podmínky pro vydávání dlouhodobých víz a povolení k pobytu na území ČR,
! pravidla pro cestování se psy, kočkami a fretkami,
! pravidla pro převoz veterinárního zboží, předmětů kulturní hodnoty, zbraní, střeliva a 

výbušnin, návykových látek a léků, odpadu a finančních prostředků.
Z publikace vydané Ministerstvem vnitra vybrala Paž.

Zelenkový týden - 7. - 11.4.2008 
V rámci projektového vyučování se „dvojka áčková" na celý týden oblékla do zelených 
triček a Zelenkový týden mohl začít. Paní učitelka zeleně opravovala, my doplňovali do 
pracovních sešitů také zeleně. Malovali jsme zeleného mužíčka - vodníka, naučili se 
písničku Hajný je lesa pán a píseň o kaprovi Perpentykl, po třídě jsme hledali zelená 
párátka, geometrické tvary, kreslili na tabuli zelené věci z přírody a v počítačové 
učebně jsme se barvu zelenou naučili překládat do jiných evropských jazyků. Velice nás 
všechny pobavila azbuka. Luštili jsme Sudoku, do kulturního centra jsme odnesli 
několik tašek oblečení, které pomůže zase jiným lidem. Tento týden jsme ukončili 
sportováním na hřišti za školou.

Žáci 2.A
EXKURZE DO PRAHY - Sněmovna Parlamentu ČR
Dne 4.dubna 2008 absolvovala naše třída 9.A exkurzi do Prahy. Od školy jsme vyjížděli 
autobusem v 7:45 hodin. Kupodivu dorazili všichni včas. Cesta proběhla celkem v 
klidu, i když řidič byl poměrně nervózní.
Do našeho hlavního města jsme dorazili po desáté hodině. Pršelo. Nejdříve jsme 
zamířili do informačního centra Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zde nám byl 
promítnut informační film o fungování Parlamentu ČR a nabídnuty propagační
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Je tady konec školního roku
Ve školním roce 2007/2008 se z celkového počtu 75 vycházejících žáků z 9. ročníků 
zdejší ZŠ umístilo v první kole přijímacího řízení o postup na střední odborné školy 
(SOŠ) nebo střední odborná učiliště (SOU) 67 žáků, ve druhém 4 žáci. Další 4 deváťáci 
ještě neobdrželi rozhodnutí, nebo se rozhodují. Zákon totiž umožňuje, aby si uchazeč 
podal do dalších  kol přijímacího řízení libovolný počet přihlášek.
Z osmého ročníku vycházejí 2 žáci, kteří byli přijati hned v prvním kole.
Na víceletá gymnázia se hlásily 2 žákyně. V první kole nebyly přijaty, 1 uchazečka 
podala odvolání, ale  výsledek zatím není znám.
Typy škol, které volily pro Počty dětí přijatých ke studiu: 
další studium naše děti:       

4letá 9
Gymnázia   

8letá 2
   

Obchodní akademie                                1 1               +    2 na soukromou OA
SOŠ sociální  Evangelická akademie      1
Střední průmyslové školy  
  Stavební                                                 2
  SPŠ                                                        3
  SPŠ elektrotechnická                                6
  Automobilní                                             3
SŠ Podorlické vzdělávací centrum          
  Strojírenské obory 5
Střední zdravotnická škola                 6
VOŠ, SOŠ a SOU 3
 (Dříve Zemědělská škola a klimatizační techniky)
SOŠ veřejnoprávní                            +   1 na soukromou  SOŠ2
SŠ obchodu a služeb 2
SŠ služeb obchodu a gastronomie 8
Ostatní SOŠ a SOU              +   2 z 8. ročníku   16

Tento přehled je platný ke dni 13.5.2008. Konečná čísla, kam jdou skutečně naši žáci 
studovat, budou součástí výroční zprávy školy za školní rok 2007/2008.

Mgr. Martinková Dana



Informace občanům aneb co byste měli vědět před 
cestou do zahraničí

Česká republika vstupuje do Schengenu
Dne 21.12.2007 se Česká republika stala součástí tzv. schengenského prostoru a zrušila 
kontroly osob na hranicích, které ji dělí od sousedních států. Rozšířením 
schengenského prostoru o Českou republiku a dalších 8 států Evropské unie (Estonsko, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) vzrostl počet 
schengenských států z 15 na 24. Rozšíření schengenského prostoru ještě více ulehčí 
cestování po Evropě.
Vstup České republiky do Schengenu neznamená pouze možnost překračovat hranice 
se sousedními státy bez kontrol i mimo současné hraniční přechody a jejich provozní 
dobu, i když právě to je nejviditelnějšímj znakem Schengenu. Členství ČR v 
Schengenu se odrazí i v práci policejních a justičních orgánů, ve vízové politice ČR či 
ve způsobu zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku.

Co znamená Schengen? 
Schengen je nejčastěji používán jako zkrácené označení tzv. schengenského prostoru  
území států, na jejichž společných hranicích nejsou vykonávány hraniční kontroly a 
které chybějící hraniční kontroly vyvažují komplexně pojatým systémem různých 
opatření. Hranice je možné překračovat na jakémkoliv místě a v kteroukoli denní či 
noční hodinu. Ochrana hranic se soustředí na tzv. vnější schengenské hranice (pozemní 
hranice, mezinárodní letiště a mořské přístavy) a je doprovázena úzkou spoluprací 
členských států v policejních, justičních, vízových a dalších záležitostech včetně 
přísných pravidel ochrany osobních údajů.
Dějiny schengenské spolupráce se začaly psát v roce 1985 v Schengenu, do té doby 
neznámém městečku v Lucembursku v blízkosti francouzských a německých hranic. 
Právě zde podepsali představitelé pěti států (Německo, Francie, Belgie, Lucembursko 
a Nizozemsko) tzv. Schengenskou dohodu. Svoji iniciativou tak rozhodli o postupném 
zrušení kontrol na svých společných státních hranicích a položili základní kámen pro 
postupně se prohlubující schengenskou spolupráci. Cíl schengenské spolupráce byl 
dosažen v březnu 1995, kdy se otevřel schengenský prostor volného pohybu bez 
kontrol na vnitřních hranicích pro sedm států Evropského společenství. K pěti 
původním signatářům se mezitím připojilo Španělsko s Portugalskem. V následujících 
letech se přidávaly další státy. Kontrolní stanoviště na hraničních přechodech uvnitř 
zvětšujícího se společného prostoru tak postupně zrušilo Rakousko s Itálií, Řecko, 
Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Island.

ČR v Schengenu: Co to znamená?
Po vstupu ČR do schengenského prostoru nedojde ke zrušení hranic, jak se někdy 
mylně uvádí, ale nebudou pouze prováděny hraniční kontroly na stávajících hraničních 
přechodech ani jiná opatření zaměřená proti nedovolenému překračování státních 
hranic mimo hraniční přechody (tzv. zelené hranice). Absence kontrol na vnitřních 
hranicích umožní prakticky volný pohyb osob přes pozemní hranice se sousedními 
státy. Boj s kriminalitou sahající přes hranice a nelegální migrací se bude opírat o 
posílené prostředky mezinárodní policejní spolupráce. České orgány budou využívat 
Schengenský informační systém obsahující záznamy vkládané všemi 24 
schengenskými státy. 

ČR v Schengenu: Hlavní změny

! Překračování pozemních hranic bez hraničních kontrol a bez zastavení
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Jan a nomenologie

24. června slaví svátek Jan. Co byste řekli pohledu na jeho jméno prostřednictvím 
nomenologie? Důležitost jména, které vybírají pro své dítě rodiče, by měla být 
připomínána stále. Rodiče často podlehnou různým módním vlnám, nechají se 
inspirovat jménem filmového či seriálového hrdiny, a připraví tak svému potomku 
trápení na celý život, neboť člověk se svým jménem prožije celý život.
Nomenologie je vědní disciplína (poprvé jsme o ní psali ve Zpravodaji z listopadu 2004) 
zabývající se poznáváním a vysvětlováním některých rysů lidské osobnosti, její povahy 
a úspěšnosti v životě na základě křestního jména. Vychází z psychologie a sociální 
psychologie, antropologie, etnografie, antroponomastiky (jazykové nauky o lidských 
jménech) a opírá se i o moderní poznatky genetiky. Jako vědní disciplína je známa již 
delší dobu a její počátky se datují od jednoho z byzantských císařů (Nikéforos I., +811).
Její nový rozkvět lze datovat od druhé pol. 20. století díky francouzskému badateli prof. 
Pierru Gaultierovi. Svým chápáním nomenologie se proslavil doma i v zahraničí, nejvíc 
v USA, kde našel i řadu pokračovatelů. Pierre Gaultier shrnul význam a hlavní zásady 
nomenologie do tří bodů. Ty nám umožňují vidět tuto nauku celistvě ve světle tří, pro 
člověka rozhodujících hledisek. To první je HLEDISKO DĚDIČNOSTI.

materiály. Po skončení filmu se nás ujal příjemný průvodce, který nás odvedl do budovy 
Poslanecké sněmovny. Před vstupem jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. V 
předsálí jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii českého parlamentarismu a 
prohlédli si i poutavou výstavu filmových klapek.Poté jsme se přemístili na balkon PS. 
Sál určený k projednávání zákonů se jevil menší, než jsme očekávali. Prohlédli jsme si 
jeho výzdobu, vyslechli výklad průvodce a zeptali se i na věci, které nás zajímaly.
Po prohlídce PS jsme vyrazili na Pražský hrad.Čekalo nás nepříjemné stoupání a více jak 
dvě stě schodů. Po jejich překonání jsme dorazili k Hradu, který již obdivovaly davy 
asijských turistů. Prošli jsme nádvořím směrem k Jízdárně Pražského hradu, kde se 
konala výstava obrazů M. Alše. V šatně Jízdárny jsme si odložili věci a vydali se na 
prohlídku. Výstava nabízela v chronologickém sledu panoramatický přehled Alšovy 
tvorby - k vidění byly jeho práce malířské, ilustrace i monumentální návrhy pro 
architekturu.
Posledním bodem našeho programu bylo obchodní centrum Palladium se spoustou 
obchůdků a butiků, na něž se těšila zejména děvčata. Většina z nás se však musela 
spokojit s pouhou prohlídkou nebo si koupila jen drobnosti.
Domů jsme dorazili po šesté hodině - unaveni, ale s novými poznatky a se spoustou 
zážitků.

 Radek Altof, Marek Musial - žáci 9.A

Křestní jméno vybírají dítěti rodiče většinou nikoliv náhodou, ale podle toho, jak své 
dítě sami předem zařazují, jaké naděje, cíle a záměry s ním spojují. Do výběru křestního 
jména se tak promítá osobní profil rodičů, jejich povaha, vlastnosti, inteligence, 
společenské ambice atd. Protože však každý člověk je ze značné, dokonce převažující 
míry ovlivněn geneticky, tj. dědičně, křestní jméno tak vyjadřuje i sklony a zaměření, jež 
jsme po rodičích zdědili a které se ve výběru našeho jména projevily.

HLEDISKO VIDĚNÍ SAMA SEBE  
Vlastní spokojenost či nespokojenost každého z nás se svým křestním jménem působí 
na vnitřní naladění, soulad se sebou samým a na schopnost vyrovnávat se sám se sebou, 
na přiměřenost obrazu o sobě, na sebepoznání a sebehodnocení. To se samozřejmě 
promítá i do vnějších projevů osobnosti, např. sebejistoty, schopnosti zvládat životní 
úkoly apod. 21



Dětská hřiště v Týništi nad Orlicí
V současné době se dokončuje budování dětských hřišť ve městě. Záměr udělat v tomto 
směru něco pro děti vznikal někdy od roku 2005. Nejprve probíhaly diskuse co se 
stávajícími zařízeními, která byla částečně dožilá, nebo ve špatném technickém, či 
estetickém stavu. Na základě detailní revize stavu těchto zařízení, která samozřejmě 
neodpovídala současným normám a požadavkům, bylo rozhodnuto, která budou 
odstraněna. Převážnou část herních prvků jsme opravili  přesto, že zazněly návrhy na 
jejich odstranění. Vždyť  si na nich bez větších problémů hrály prakticky celé dvě 
generace. Vycházeli jsme totiž z názoru, že začít nejprve odstraněním sice 
bezpečnostním normám nevyhovujících, ale stále hojně užívaných prvků by nebylo to 
pravé. 
Na přelomu roků 2006/2007 vznikl návrh a vzápětí se vybudovalo první dětské hřiště v 
městském parku nákladem téměř 1 milion korun. Otevíralo se k loňskému Dni dětí.
Ještě na jaře loňského roku byly ve spolupráci s občanským sdružením rodičů 
zpracovány návrhy na druhé dětské hřiště, tentokrát v sídlišti U Dubu. V průběhu léta byl 
ve vybraném  prostoru nainstalován první multifunkční hrací prvek  „loď Pinta“. 
V letošním roce se hřiště právě dokončilo a dne 19.5.2008 jsme jej předali veřejnosti do 
oficiálního užívání. Toto hřiště bylo vybudováno nákladem 1 milion korun.
Obě hřiště odpovídají platným normám (dle kriterií EU). Obě hřiště jsou oplocená, mají 
provozní řád a svého placeného správce, který denně jejich areál otevírá a uzavírá. 
Zároveň se stará o pořádek a drobnou údržbu. 
Po předchozích zkušenostech jsme přesvědčeni, že se to vyplatí. Na místě hřiště v parku 
totiž nepřežilo to předchozí více než 5 let - bylo totálně zdevastováno a muselo být 
prakticky zcela odstraněno.
Kromě těchto dvou nových dětských hřišť, odpovídajících zcela normám, je ve vlastním 
městě ještě 5 hracích „koutků“ a 3 další jsou v obcích (městských částech).
V současné době zatím  výstavbu 
dalších hřišť neplánujeme. Spíše se 
chceme zaměřit na udržení těchto 
zařízení v dobrém stavu, případně jen 
vyměňovat nevyhovující prvky. 
Mimo tato dětská hřiště budujeme od 
roku 2006, kdy jsme připravili 
potřebnou asfal tovou plochu,  
skatepark „U loděnice“. V loňském 
roce jsme jej uvedli do provozu a letos 
jej chceme dokončit umístěním  „U“ 
rampy . Celkové náklady na tento 
skatepark pak přesáhnou 1 milion 
korun. Investorem všech těchto 
zařízení je město, ale několik místních 
podnikatelů přispělo částkou v celkové 
výši něco přes 100  tisíc korun a 100 
tisíc korun jsme získali na základě 
grantu od Královéhradeckého kraje..
Myslím, že jsme za poslední 2 roky v 
tomto směru udělali kus práce pro 
radost našich dětí a spokojenost jejich 
rodičů. 

                                                                       
Jaroslav Matička
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HLEDISKO KONFRONTACE S OSTATNÍMI LIDMI
Různá křestní jména s sebou nesou různý přídech v tom, jak jsou společensky 
přijímána. Jsou například jména, která předem vzbuzují respekt, jiná, která působí mile 
a příjemně, ale také jména, která si přímo říkají o to, aby byla okolím svého nositele 
zesměšňována. Protože tedy na nositele každého jména lidé kolem nás reagují 
vyhraněným způsobem, zasahují vývoj vlastností nositele tohoto jména. Např. jeho 
sebevědomí, má-li jméno respektované, či naopak potřebu čelit výsměchu, má-li 
jméno komické, případně pocit méněcennosti, když takovému výsměchu čelit 
nedovede. Křestní jméno tak usměrňuje i osobnostní vývoj člověka od raného dětství, 
ty jeho rysy, které nejsou dědičné, ale vyvíjejí se jako důsledek společenských vlivů, 
života mezi ostatními lidmi a komunikace s nimi. K nejrozšířenějším a také 
nejoblíbenějším jménům u nás patří jméno JAN. Mezi mužskými jmény patří k těm  
nejdůležitějším, jež naší civilizaci dala judaisticko-křesťanské tradice.
Pozoruhodným rysem jména JAN je také jeho průběžný výskyt v běhu času bez 
velkých výkyvů. Jazykově je jméno hebrejského původu. Kulturně jde však o jméno 
spíše křesťanské.
Jméno JAN, latinsky Joannes, řecky Ioannes (Ióannés) pochází z hebrejského 
„Jóchánán“, překládaného zpravidla „Bůh je milostivý“. Jóchánán je „milostivý dar 
boží“. Jde o jeden z hebrejských případů spojujících jméno přímo s Hospodinem. 
Takováto jména se označují jako nomenologicky zvlášť silná. Význam uložený v 
tomto jméně je tedy dán souvislostmi narození, do něhož zasáhla boží pomoc. Do 
jména se vkládalo dvojí zacílení milosti boží: k nám, rodičům, (z milosti boží se nám 
narodilo dítě), a k dítěti, neboť milost boží ho bude dál provázet. Událost vyjádřená 
jménem Jóchánán vypadá pak takto: „Bůh byl vůči nám milostivý a slitovný, neboť 
nám daroval dítě, a bude i nadále milostivý a slitovný i vůči němu a neponechá ho bez 
své ochrany“.
Nomenologicky je JAN jedno z nejčistších, téměř „ nejlidštějších“ jmen vůbec. 
Poselství jeho potenciálu je zřejmé, je to jednota milosti v „darování“ dítěte i v jeho 
„ochraně“, jinak řečeno, ve velmi komplexní vybavenosti pro vstup do života a život 
samotný. JAN představuje ze všeho nejvíce výraz hlubokého a osobnostně zažitého 
citu těch, kteří toto jméno nad narozeným dítětem vysloví, je projevem radosti a štěstí 
nad narozením dítěte. Radost a štěstí jsou v něm uloženy v takové míře, že jméno je s 
sebou nese, předává je svému nositeli, ale také je vyzařuje navenek, do okolí.
JAN má ve svém jméně cosi mimořádně důležitého a cenného, životní jistotu. Ta mu 
bude skýtat potřebnou míru sebevědomí a klidu, a zároveň pro něj bude činit 
zbytečným sebepovyšování, přezíravost, jednání a chování, které jiné odpuzuje svou 
namyšleností. Jistota, sebevědomí a klid mu budou dávat přirozenost, která bude 
působit na jeho okolí mírou nejvyšší.
JAN je také i HONZA z pohádek. Někdy vystupuje jako „hloupý Honza“, někdy jako 
„chytrý Honza“, ale v pohádkách vždy vítězí nad jinými, okázalými postavami, nad 
svými namyšlenými bratry i nad princi v lesklém brnění. Proč? Nepředstírá, 
nevytahuje se, nechce vzbudit velkolepý dojem. Své schopnosti projevuje docela 
jednoduše tam, kde je toho zapotřebí. Pokud to zapotřebí není, je pozoruhodně 
neaktivní, leží na peci nebo jí buchty. S trochou nadsázky můžeme říci, že je pravý 
opak maniodepresivního psychotika. Téměř vždy se u pohádkového Honzy objevuje 
rozmazlování doma a lenost na peci.
Toto rozmazlování je metaforou chtěného a tedy opečovávaného dítěte. Honza však 
není flegmatik, kterému je všechno jedno, není ani líný, ani lhostejný.
Je pro něj rovněž neodmyslitelné štěstí. Je šťastný na peci i tehdy, když něco podniká. 
Člověk s tímto jménem je vybaven šťastným potenciálem a naplnění energie jeho 
jména je v tom, že něco hledá, o něco usiluje, a vše u něho funguje tak, že by nemohl být 
šťastný, že by nemohl žít ve spokojenosti, kdyby tomuto úsilí nedal průchod. 

22
Dětské hřiště U Dubu bylo otevřeno 19. 5. 2008.
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DIVADLO
4.června (středa) Závěrečné představení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ 

„100P“  
Začátky představení: pro MŠ v 9,00 hodin

  pro veřejnost v 17,30 hodin
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

KONCERT
2.června (pondělí)   Absolventský koncert 

spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

16.června (pondělí) Závěrečný koncert ZUŠ 
Vystoupí Pavel Zemen  (hra na klarinet) a hosté z Filharmonie 
Hradec Králové.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

18.června (středa) Vystoupení Velkého dechového orchestru ZUŠ ke Dni hudby 
pod dirigentskou taktovkou Antonína Závodního

                                Začátek v 17,00 hodin.
                                Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí.
                                Pořádají Kulturní centrum a ZUŠ.
                               V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do kulturního 

domu.

VÝSTAVY
22.června (neděle)  PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                                Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                                Areál chovatelů Bobkárna.
                                Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE
6. - 7.června            13. swingový festival Jardy Marčíka 2008
                            Zveme Vás na největší kulturní akci našeho města. Během dvou dnů 

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

                                Začátky koncertů: pátek 6.6. v 18,00 hodin 
                                                             sobota 7.6. v 18,00 hodin
                               Tyršovo náměstí v Týništi nad Orlicí.
                           V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do divadelního 

sálu kulturního  domu.
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Jméno JAN má v germánských jazycích podobu Johann, Johannes, Jan, Hans, Hannes i 
Hann (německy), Jan, Jens (dánsky), Jon (švédsky), Jens (norsky). Angličané užívají 
jména John, Jack, Johnie, Johnny, Francouzi Jean, Italové Giovanni, Španělé Juan, 
Irové Sean, Shane, Finové Jani a Joni, Litevci Janis a Lotyši Jonas.

Podle knihy Roberta Altmana „Osud podle jména“, zpracovala Paž

Den matek v našem klubu

Také v našem Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí jsme oslavovali Den matek.

Připomněli jsme si historii vzniku. Víme, že původní idea pochází z USA, kde poprvé 
Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová. V roce 1914 prezident Wilson 
vyhlásil tento svátek oficiálně  slavil se každou druhou neděli v květnu. Matky v tento 
den nepracovaly, nevařily, neuklízely, vše za ně obstarávaly jejich děti. Občané se v den 
svátku zdobili květinou (bílou  kdo neměl matku, červenou  kdo měl matku). 

V našich zemích prosazovala Den matek Alice Masaryková, veřejnost se s ním 
seznámila až v roce 1922. Poprvé se v naší Československé republice slavil 13. května 
1923 v Brně.

Rádi jsme v prostorách klubu přivítali žáky Základní umělecké školy v Týništi nad 
Orlicí, kteří nás přišli potěšit svým programem.

V první části to bylo roztomilé pásmo básní a písní devítičlenného sborečku 
nejmladších žákyň pod vedením uč. Lydie Cablkové, v druhé části zahrála, nám už 
známá mladá houslistka Eliška Šímová, žákyně 6. třídy, kterou doprovázel pedagog Jiří 
Novák. Na Elišku prozdradím i to, že v nedávné soutěži získala ve své kategorii 2. místo 
v kraji. 

V našem domečku se stále scházíme ve větším počtu hlavně v úterý, kdy se věnujeme 
kultuře. Letos jsme absolvovali několik zajímavých přednášek.

V lednu to byla přednáška Karla a Věry Nováčkových o Číně a Indii, v únoru beseda s 
Karlem Procházkou o historii koželužství v našem městě, v březnu vzpomínka na 
historii vzniku MDŽ, v dubnu vyprávění o zájezdu do Egypta. 

V Česticích jsme v dubnu na taneční zábavě trochu opožděně přivítali jaro. Těšíme se na 
léto, které budeme za příznivého počasí trávit venku na lavičkách v prostorách klubu, 
zvláště se těšíme na plánovaný výlet. 

Děkujeme členům klubu za pečlivý úklid našeho domečku, našemu kameramanovi, 
který vyplňuje úterky vhodnými poučnými i zábavnými pořady, i všem, kteří se starají o 
tom, aby se nám v klubu stále líbilo. 

Výbor Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí
13. května 2008, J. Farská
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Poděkování

Děkuji MÚ, Sboru pro obč. záležitosti, TJ SOKOL, všem přátelům a známým za milá 
blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

J. Marčíková

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, členkám, paní Sekyrové a 
paní Křišťanové za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

Ing. Václav Kubišta

Vzpomínka

Čas plyne jako voda,
zapomenout však nedá,
i když nám ho osud vzal, 
v našich srdcích žije dál

Před deseti lety, 6.června nás náhle opustil náš drahý syn, manžel, otec a bratr Jaroslav 
Marčík.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Matka, manželka, děti, bratr Karel s rodinou a všichni kamarádi

Zhasly oči, které vždy s láskou na nás hledívaly ....
4.června vzpomeneme již čtvrtého výročí, kdy nám navždy odešel milovaný tatínek, 
dědeček pan Jiří Burkoň a 14.června vzpomeneme druhého přesmutného výročí, co nás 
navždy opustila drahá maminka, babička paní Věra Burkoňová.

S velkou úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 
dcera Renata a vnoučata Leona a Honza

5

Zprávy  z knihovny
Měsíc červen půlí rychlý běh roku a přináší s sebou dětem nedočkavost prázdnin a 
dospělým příjemné starosti, kde si konečně vychutnat zaslouženou dovolenou. A 
protože červnem končí školní rok , tak i my ukončíme povídání o spisovatelích dětské 
literatury. Tedy spíše přerušíme tento cyklus a navážeme na něj opět až v září. A kdo bude 
tedy „poslední“?

Paní Martina Drijverová - úspěšná autorka prózy pro mládež.

Spisovatelka a scenáristka se narodila 10. července 1951 v Praze. Studovala FAMU  v 
Praze a na pařížské Sorbonně. Šest let byla redaktorkou dětského vysílání Českého 
rozhlasu, vytvořila pro něj mnoho her, pohádek a publicistických pořadů. 
Spolupracovala také s Českou televizí, pro niž psala pohádky, večerníčky a hry pro děti.
Prosadila se v oblasti literatury pro děti, vydala nespočet knížek, které byly přeloženy do 
mnoha cizích jazyků a získaly mnoho ocenění.
Věnuje se rovněž problematice péče o dítě, na toto téma vydala v nakladatelství Motto 
několik knížek -   To první a to druhé dítě ,  Moje miminko.
Vedle Českého rozhlasu a České televize spolupracuje s časopisy  Sluníčko, 
Mateřídouška, ABC, Rodina a škola, Děti a my, Slunovrat, Vlasta, Pastelka, Český 
dialog, Dítě, Čtenář, Puls a s nakladatelstvím Albatros, Olympia, Egem, Axióma, 
Fortuna, Brio, Egmont, Artur, Motto, Bonton, Dialog.

Televizní pořady:     
Pablo a jaguár - sedmidílný seriál večerníčků
Starý dům - třídílný seriál pohádek
Táta k příštím Vánocům,  Princ z pohádky,  Nils a divoké husy,  Nevěsta s velkýma 
nohama,
Vánoční panenka

Audiokazety, CD:    
Letem pohádkovým světem, Sísa Kyselá, Pes Jíra, Kočka Moura, Veverka Bára, 
Pohádky z hor, Vládkyně dobré hvězdy, Zakletý princ
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

 Hodně štěstí, zdraví.

 Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Adéla Janečková
Kristýna Rosová
Petra Borůvková
Jiří Kubec

95 let  
Růžena Pavlíčková

85 let  
Františka Zahradníková
Marie Škopová
Dagmar Kosinová
Svatopluk Mikulka
          
80 let 
Božena Podzimková
Marie Paděrová
Růžena Šubrtová
Zbyněk Boukal
Jana Bohunková

Řekli si ANO
Josef Petříček a Eva Jindrová

Jarmila Vilímková (76)
Žofie Linhartová (80)

Společenská kronika

4

Divadelní hry:         
Princezna se zlatou hvězdou  - loutková hra, Život svatého Václava

Vydané rukopisy:     
Táta k příštím Vánocům, Moura a Matylda, Kryštof a Karel, Táta pro radost a zlost, 
Nekonečné prázdniny, Zvědavé sluníčko, Heřmánci, Anna za dveřmi, Robinové, 
Vánoční pohádky z celého světa, Dědeček vypráví pohádky, Čítanka pro nejmenší, 
Pohádky o vodě, Skleněný les, Co má umět předškolák, České dějiny očima psa, Michal 
a jeho sestra Monika, Tamarín a pomeranč, Domov pro Marťany, Princové a 
princezny, Posílám ti pohádku, Rytířovo kopí, Příroda pro nejmenší, Kouzelná 
píšťalka a další.

Soutěž se Zpravodajem Týniště nad Orlicí:
Soutěžní úkoly:
        1. Jaké má paní Martina Drijverová jazykové znalosti?

2. Má kniha České dějiny očima psa další pokračování?
3. Zjisti, kolik knih této spisovatelky vlastní dětské oddělení knihovny.

Pozvánka na červnové akce knihovny:

1938  
Rok odhodlání a zrady

výstava o událostech posledního roku samostatného předválečného Československa 
 se koná pod záštitou Městské policie v Týništi nad Orlicí, 

  zahájena bude v pondělí 9.června 2008 v 16 hodin  přednáškou autora.
Autor výstavy:   Pavel Rulík

termín konání 9. - 26.června 2008 - výstavní sál knihovny

V dětském oddělení „poslední“ společné čtení s názvem
„Povídám,povídám pohádku“
ve čtvrtek 12.6.2008 v 16 hodin

Další pokračování cyklu „Listování pod dubem“
ve čtvrtek 12.6.2008 v 17 hodin 

 tentokrát s panem Karlem Procházkou

POZOR !
Ve čtvrtek 19. 6. 2008

 bude z technických důvodů městská knihovna 
zcela uzavřena !!!
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Mistrovství ČR v Praze
I když taneční kurzy už dávno skončily, neznamená to, že taneční páry se tímto sportem 
dál nezabývají. Právě naopak. Ty, které to v tanečních začalo bavit, mají možnost 
pravidelně třikrát týdně trénovat a zúčastňovat se soutěží ve své kategorii. Jedna z 
největších tanečních soutěží se konala v neděli  13.4. 2008 v Praze. A nebyla to soutěž 
ledajaká. Jednalo se totiž o Mistrovství České republiky. Tohoto  mistrovství  se mohly 
zúčastnit páry kategorie „E“ (to jsou ti tanečníci, kteří absolvovali taneční kurzy v 
loňském roce) a dále pak páry, které patří do skupiny „hobby“ (tam patří páry, které zatím 
nejsou registrováni do Českého Svazu tanečního sportu).
V  kategorii  „E“  reprezentovalo naše město 5 tanečních dvojic, které se utkaly s  
devadesáti páry z celé ČR.  Soutěžily v tancích waltz , chacha, polka a jive. Michal 
Etflaiš a Andrea Čepelková obsadili 59. místo, Marek Stodůlka a Aneta Michalcová 
si vytančili 38. místo, David Brendl s Renátou Haškovou byli 26., Jakub Tláskal s 
Terezou Otavovou obsadili 29. místo. Do finále se probojoval Jiří Pavlata s Kateřinou 
Flegelovou, kteří nakonec skončili 5.
V kategorii „hobby“ jsme měli jedno želízko v ohni. Byl jím pár Marek Stolín a Andrea 
Nováková. Ti museli tančit waltz, quickstep, polku, chachu a jive. Tančili skvěle, a proto 
si odváželi pohár a na krku bronzovou medaili.
Všem párům gratulujeme a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů. Děkujeme také 
těm, kteří je přišli na tuto soutěž podpořit.

     Lenka Milá a Orest Janeček
                                              (trenéři TK  Raz & Dva Týniště nad Orlicí)

NAŠE PRVNÍ VELKÁ SOUTĚŽ
Naše první velká soutěž se odehrávala v Praze dne 13.dubna  2008.
Vše začalo budíčkem v 5:00hod., důkladnou přípravou  a odjezdem na nádraží.
Vlak do hlavního města odjížděl  už v 6:30hod.
Cesta byla dlouhá a únavná, nicméně po příjezdu  nás uchvátil pohled na počet uchazečů 
(našich soupeřů). Samotná soutěž začala v 10:00hod.
Po začátku soutěže jsme se zaregistrovali a  čekali dlouhé tři hodiny, než jsme přišli na 
řadu.
Atmosféra  houstla a napětí ze samotného tance stoupalo. V naší skupině bylo 
zaregistrováno 90 párů.
První kolo jsme prošli bez  problémů, podobně to vypadalo i v kole druhém a třetím. Poté 
nás zůstalo jen něco málo přes 20 párů.  Ze třetího kola jsme jako  jediný pár z Týniště 
postoupili do semifinále, kde zůstalo posledních  12 nejlepších párů z celé republiky.
Semifinále bylo velice  namáhavé, konkurence byla obrovská, takže jsme moc nedoufali 
na  postup do vysněného finále.
Při vyhlašování 6ti postupujících  párů jsme napětím téměř nedýchali, ale nakonec nás 
vyhlásili. Za  ohromných ovací jsme se pustili do našich čtyř posledních  tanců (jive, 
chacha, waltz, polka). Po dotančení finálových tanců jsme  byli na pokraji svých sil, ale 
zároveň nadmíru spokojeni se svým výkonem.  Zbývalo nám jen čekat na vyhlášení.
Při vyhlašování jsme byli kupodivu celkem v klidu, neb jsme si byli jisti, že jsme  podali 
maximum. K našemu překvapení jsme se nakonec umístili  na krásném 5.místě, dostali 
jsme diplom a naprosto utahaní jsme  jeli zpátky domů. Celou cestu ve vlaku jsme svůj 
úspěch slavili.

Kateřina Flegelová a Jiří Pavlata

NAŠE ÚSPĚCHY: Mistři  východních Čech
5. místo na mistrovství České republiky
2. místo na Novoroční soutěži v HK
2. místo na Hradecké soutěži(GRAND PRIX)
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- Rada města projednala oznámení o konání II. ročníku BMW SHOW DAY, která bude 
probíhat dne 26.4.2008, a to v době mezi 12.00 - 13.00 hodinou. V této době by mělo 
parkovat na náměstí 70 - 80 vozidel BMW. Rada vzala oznámení na vědomí.

- Rada města projednala žádost firmy MURPHYS, s.r.o., Třebechovice pod Orebem, o 
povolení pronájmu pozemku před domem č.p. 233 na Mírovém náměstí. Pozemek o 

2výměře 14 m  by byl v období od 1.5. do 15.9.2008 využit pro účely občerstvení. 
Provoz by probíhal nejdéle do 22.00 hodin. Rada města schválila pronájem za cenu 

250,-Kč/m .

- Rada města projednala zápis z jednání sportovní komise. Rada vzala zápis na vědomí.

- Rada města projednala zápis z jednání kontrolního výboru. Kontrolní výbor se zabýval 
problematikou MŠ Město. Kontrolní výbor doporučuje koupit pozemky sousedící s 
MŠ Město pro rozšíření zahrady školy vzhledem k tomu, že zahrada podle stávajících 
norem neodpovídá počtu dětí. V této věci bylo uskutečněno ještě před podáním tohoto 

2podnětu jednání s majitelem pozemku p.č. 248/1 o prodeji přibližně 550 m  pozemku, 
po kterém by byl umožněn přístup k MŠ ze spodní části. Záležitost koupě pozemku 
bude projednána na ZM.

- Rada města, jako výběrová komise doplněná o vedoucího odboru výstavby Hejnu Z., 
vyhodnotila výběrové řízení na výstavbu plynovodu Petrovice. V rámci výběrového 
řízení bylo osloveno pět firem, které byly doporučeny VČP Hradec Králové. Oslovené 
firmy Adámek Jaroměř, s.r.o., GASCO Pardubice, s.r.o., I. SPZ, s.r.o. Pardubice, 
LBtech, a.s., Litomyšl, Výstavba sítí, a.s., Kolín, podaly svoje nabídky. Výběrová 
komise vybrala firmu GASCO Pardubice, s.r.o., která podala cenově nejvýhodnější 
nabídku (9.398.401,-Kč). Rada firmu GASCO Pardubice schválila.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí 
o změnu odpisového plánu na rok 2008 na částku 361.370,-Kč. Provedené změny 
odpisového plánu je nutné provést vzhledem k tomu, že bude zakoupen rotační 
příkopový sekací stroj (cepák) v ceně 297.500,-Kč. Rada města změnu odpisového 
plánu schválila.

- Rada města projednala záležitost členství v zájmovém sdružení právnických osob 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis (dále jen EG). 
Roční poplatek našeho města představuje částku přibližně 24 tis. Kč. Rada doporučuje 
ZM zrušit členství v EG.

- Rada města projednala žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro firmu COMA Polička. Věcné břemeno se týká pozemků města, po kterých by byly 
vedeny telekomunikační sítě (optické kabely). Rada doporučila jednat o dalších 
podmínkách souvisejících s vedením optických kabelů.

- Rada města projednala zápis z jednání zdravotní a sociální komise. Podněty komise 
spočívající v ocenění bezpříspěvkových dárců krve a problematice komunitního 
plánování projedná s předsedkyní komise paní Tichou MUDr. Otava J.

2

Červen ve Sluníčku
Vždy ve čtvrtek od 17 hod. přijďte na BEACHVOLEJBAL na zahradu DDM nebo 
se domluvte na jiném termínu (723303057).

Středa 4. 6. Místní kolo INDIÁNSKÉ STEZKY
13 - 17 hod. Soutěž pro dvojice, které si prověří své znalosti přírody a některé 

praktické dovednosti. Bojujeme o další postup.

SCHŮZKY K TÁBORŮM
Pondělí 2. 6. LT Říčky v 16 hod.
Čtvrtek 5. 6. LT Sedmidolí v 17 hod.

LT Pirátská cesta v 17 hod.
LT Večerníčkův sen v 17.30 hod.
LT Marťanky v 18.00 hod.

Sobota 7. 6. POHÁDKOVÝ LES
Tradiční akce pro celé rodiny s dětmi. Čekají na vás pohádkové 
postavičky s úkoly pro děti i dospělé. Prezentace od 9.00 do 10.00 
hod. u MŠ Dub. 
Startovné 25,- Kč.

Středa 11. 6. TAJNÝ PŘEDPRÁZDNINOVÝ VÝLET
Pro naše vítěze, reprezentanty a pomocníky, kteří celý rok dělají 
dobré jméno Sluníčku. Bližší informace v DDM.

Sobota 14. 6. Regionální kolo INDIÁNSKÉ STEZKY pro východní Čechy
Postupové kolo pro soutěžní dvojice z celého regionu. Informace v 
DDM.

Poslední volná místa
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2 - VEČERNÍČKŮV SEN (17. - 22. 8. 08)

Ubytování a stravování v DDM, cestování na kolech, 
hrátky s Večerníčkem a jeho pohádkami, zahradní rej a brzdění konce prázdnin.

Vedoucí: Eva Jenčíková, Cena: 800,- Kč.
Přihlášky a další info co nejdříve v DDM.

Během června připravujeme program a MTZ letních táborů.
V září najdete novou nabídku pro další školní rok na našich letáčcích.

Děkujeme Kulturnímu centru v Týništi nad Orlicí, jmenovitě p. Liboru Stolínovi, p. J. 
Novákovi a zvukaři Filipu Kolářovi za vzornou spolupráci při naší taneční soutěži O 
týnišťské tajemství, která i díky jejich přispění dopadla výborně. Nemalou zásluhu na 
tom má i moderátorka Monika Koubová a zvukař Pavel Louthan. Poděkovat chceme i 
porotě (paní Lenka Milá, Zuzana Kivoňová, Andrea Nováková, Ondřej Bahník, 
Naděžda Pojezdalová), která celý den hodnotila jednotlivé kolektivy, což mnohdy 
nebylo vůbec jednoduché. Za poskytnutí sponzorských darů děkujeme firmě EKO - 
CONTAINER SERVICE, s.r.o., Týniště nad Orlicí - paní Lucii Vrabcové a firmě 
MATRIX, a.s., Týniště nad Orlicí.

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,                                    
,  ddmslunicko@seznam.cz http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//
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                Výtah z jednání Rady města Týniště nad Orlicí za duben a 

květen 2008

- Rada města projednala za přítomnosti vedoucí Služeb města p. Gažiové oznámení o 
změně hodinové zúčtovací sazby, která je podkladem pro zúčtování jednotlivých prací 
a služeb pro zřizovatele. Sazba byla stanovena v částce 240,-Kč. Rada vzala oznámení 
na vědomí.

- Rada města projednala záležitost použití cyklostezky v úseku Týniště nad Orlicí - 
Petrovice pro průjezd osobních automobilů dopravní obsluhy Petrovic a autobusů 
městské dopravy v době uzavírky silnice I/11 z důvodu rekonstrukce. Rada města 
průjezd osobních automobilů po cyklostezce schválila. Občané budou o situaci, která 
nastane v souvislosti s uzavřením silnice I/11, informováni ve Zpravodaji města a na 
webových stránkách.

- Rada města projednala záležitost týkající se zástavby pozemků v ulici TGM v Týništi 
nad Orlicí. Zájemci o výstavbu bytových domů v této lokalitě měli možnost podat 
svoje nabídky do 15.4.2008. Podmínky zástavby - prodeje pozemků byly zveřejněny 
na webových stránkách a na úřední desce. V rámci výzvy byla podána jedna nabídka, a 
to od firmy FATO, a.s., Hradec Králové. Rada města uložila komisi výstavby projednat 
nabídku na jednání komise. Následně bude záležitost postoupena k projednání v ZM.

- Rada města projednala žádost firmy Telefónica O o umístění zařízení veřejné 2 

komunikační sítě na pozemku p.č. 293/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Rada města 
schválila umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku města za 
cenu 500,-Kč podle předložené smlouvy.

- Rada města projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce Děčín o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno spočívá ve vedení kabelové sítě 
NN na pozemcích p.č. 1945/3, 1997/2, 1998/1, 1999 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Délka 
kabelové trasy je 285 m. Rada města uzavření smlouvy schválila za cenu 14.250,-Kč.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace ZŠ Týniště nad Orlicí o použití 
fondu reprodukce majetku v částce do 280.000,-Kč. Finanční prostředky budou 
použity na zajištění kamerového systému a stravovacího systému VIS. Rada města 
použití fondu reprodukce majetku schválila.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace MŠ U Dubu Týniště nad Orlicí o 
použití rezervního fondu v částce 22.840,-Kč za účelem nákupu učebních pomůcek. 
Rada použití rezervního fondu schválila.

- Rada města projednala problematiku přemístění památníku padlých v 1. světové válce 
a památníku při vjezdu do Petrovic. Přemístění památníků se uskuteční v souvislosti s 
rekonstrukcí silnice I/11. Aby mohly být památníky přemístěny, je nutné jejich 
rozebrání a chemické ošetření. Firma, která tuto akci bude zajišťovat, požaduje, aby 
město uhradilo náklady na chemické ošetření v částce do 20.000,-Kč. Rada doporučuje 
zařadit tuto částku do rozpočtových opatření, která budou projednána na zasedání ZM.

1
- Rada města projednala oznámení o konání II. ročníku BMW SHOW DAY, která bude 

 Z městského úřadu
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Miss panenka 2008

Děti z šedesáti sedmi škol, dětských domovů a domovů mládeže 
Královéhradeckého kraje pomohou zachránit 1375 dětí z rozvojových zemí.

Přesně tolik panenek odevzdají pracovníci Českého rozhlasu Hradec Králové 
zástupcům Českého výboru UNICEF při slavnostním setkání ve středu 4. června v 
Kongresovém centru Aldis Hradec Králové jako výsledek třetího ročníku projektu 
“Miss panenka”. Jeho smyslem bylo oslovit školy, dětské domovy a domovy mládeže v 
našem regionu s žádostí o vytvoření panenek, které budou prodávány za 600,- Kč. 
Přesně tolik stojí proočkování dětí v rozvojových zemích proti šesti hlavním dětským 
nemocem

Další informace o Českém rozhlase naleznete na stránkách Servisu pro novináře 
WWW.ROZHLAS.CZ/PRESS



Mateřské centrum Ratolest 
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici č.106

http://www.ratolest.ic.cz

          

Program MC Ratolest na měsíc červen

          Dopoledne                                        Odpoledne 
Po            - 16.00-18.00 h HERNA

16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky
17:30-18:30 h ANGLIČTINA pro maminky     

Út    9:30 - 11:00 h HERNA 15:30-16:30 h Hrátky s FLÉTNOU
16.00-18.00 h HERNASt     9.30-10.30 h  ROLNIČKA
16.00-17.00 h BARVIČKY        10:30-11:00 HERNA   
15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.                                                           Čt 9:30 - 11:00 h HERNA
16.30-17.15 h ANGLIČTINKA II.        pro nejmenší
15.30-17.30 h PASTELKY         (0-18 měsíců)
17:15-18:00 h HERNA           

   Pá 9:30 - 11:00 h HERNA
  
  

      

Mimořádné akce v červnu:

  Ø 31.5.  ( So)  D EN  D ĚTÍ o slavíme s polu s e S luníčkem, o d 1 4:00 h od. n a  
náměstí v T ýništi.

 Ø 6. - 8.6. (Pá - Ne) Rekreační pobyt rodin (Dlouhé Rzy)
 Ø 9.6.  (Po)  Plánování činnosti MC v období prázdnin  
 Ø 16.6.   (Po)  BESEDA  s  Mgr.  Janou  Hrnčířovou,  učitelkou  1.stupně  ZŠ  

Opočno, n a t éma: J ak u lehčit v stup d ítěte d o š koly, o d 1 6:00 h od.
Ø 18.6.  ( St) V ystoupení s R olničkou a s ouborem E konika v K ulturním d omě  

v T ýništi
Ø20.6. 2008 (Pá) - zakončení školního roku, táborák, soutěže (vše na               

zahradě MC) 
 

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraji. 
Děkujeme!
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Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

Tam rovněž objednávejte inzerci.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby

a vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

Objednávky KC města, tel. 494 371 693.
Distribuce prostřednictvím firmy MEDIASERVIS.

                                  Náklad 700 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VZ P R A O D A J

                     ČERVEN  2008
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