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                    Z městského úřadu
                           Výtah z jednání rady města za leden a únor 2008
- Rada města projednala návrh smlouvy s organizací CEP Hradec Králové na zpracování 

žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ Týniště nad Orlicí. Finanční 
částka na zpracování žádosti je 30.000,- Kč. Rada města uzavření smlouvy schválila.

- Rada města projednala návrh smlouvy s organizací CEP Hradec Králové na zpracování 
žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků v části města „Na Konci“. Na tuto akci je 
možné získat dotaci až do částky 5 mil. Kč. Finanční částka na zpracování žádosti je 
30.000,- Kč (a 1% z celkové hodnoty stavby). Rada města uzavření smlouvy schválila.

- Rada města projednala návrh smlouvy na zpracování dokumentace pro stavební 
povolení rekonstrukce chodníků v části města „Na Konci“ s firmou 
HIGHWAYDESIGN Hradec Králové. Zpracování projektu představuje finanční 
částku 98.000,-Kč. Rada města uzavření smlouvy schválila.

- Rada města projednala návrh smlouvy na zpracování prováděcího projektu 
plynofikace obce Petrovice n.O. s firmou REPLYN, s.r.o., Rosice n.L. Zpracování 
projektu představuje finanční částku 85.680,-Kč. Rada města uzavření smlouvy 
schválila.

- Rada města projednala návrh dodatku hypotéční smlouvy uzavřené mezi Městem 
Týniště nad Orlicí a Komerční bankou Náchod na úhradu předčasné splátky 
4.089.725,50 Kč při stávající úrokové míře 5,02%. Dodatek hypotéční smlouvy je 
nutné uzavřít z důvodu pětileté fixace výše úroku a mimořádné splátky jistiny SBD U 
Mlýna Týniště nad Orlicí. Rada města dodatek smlouvy schválila.

- Rada města byla informována o žádosti uživatelů bytů v č.p. 877 o koupi bytů do 
vlastnictví. Žádost bude postoupena k projednání ZM.

- Rada města byla seznámena se žádostí Vašinové M., realitní kancelář a příprava 
developerských projektů Horní Sloupnice, o koupi pozemků v části města „Střed“ za 
účelem výstavby bytů. Záměr prodeje těchto pozemků bude projednán v ZM.

- Rada města za přítomnosti vedoucí Služeb města paní Gažiové projednala 
problematiku této příspěvkové organizace. Paní Gažiová objasnila některé záležitosti 
týkající se personálního zajištění. Informovala radu o stavu techniky.

- Rada města projednala záležitost prodeje uvolněných bytů v majetku města. Rada 
doporučuje, aby byty, které se uvolní, v současné době nebyly obsazovány, ale byly 
prodány. Záležitost bude postoupena k projednání ZM.

- Rada města projednala nabídku pana Otčenáška na odkoupení malometrážních bytů, 
které budou postaveny v objektu bývalé Tesly v Opatrného ulici dle požadavků pro 
DPS. Malometrážní byty by byly součástí Domu s pečovatelskou službou. Rada města 
odkoupení bytů pro tyto účely doporučuje, a to v počtu 6 - 7 bytů. Kupní ceny by byla v 
částce do 7 mil. Kč. Záležitost bude postoupena k projednání ZM.

- Rada města projednala otázku financování akce „Intenzifikace čistírny odpadních vod 
a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina, Týniště nad Orlicí, Albrechtice 
nad Orlicí, Štěpánovsko. Podmínkou zajištění dlouhodobého investičního úvěru pro 
DSO Křivina ve finanční částce do 42 mil. Kč je nutné schválení ručení Města Týniště 
nad Orlicí a Obce Albrechtice nad Orlicí v zastupitelstvech. Rada doporučuje 
projednat tuto záležitost v ZM.

- Rada města projednala zápis z jednání Osadního výboru Petrovice ze dne 8.1.2008. 
Rada vzala zápis na vědomí s tím, že požadovaná údržba objektu bude zařazena do 
rozpočtu na rok 2008.
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Mateřské centrum Ratolest 

Program MC Ratolest na měsíc březen

Dopoledne Odpoledne
Po - 16.00-18.00 h HERNA

16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky         
Út 9:30  11:00 h HERNA 13:30 - 16:30 h Hrátky s FLÉTNOU
           pro nejmenší
St 9.30-10.15 h  ROLNIČKA 16.00-18.00 h HERNA

16.00-16.45 h BARVIČKY
17:15-18:00 h ANGLIČTINA

           pro maminky
Čt - 15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.

16.30-17.00 h ANGLIČTINKA II.
15.45-17.30 h PASTELKY

Pá 9:30  11:00 h HERNA 

Mimořádné akce:

5.3. a 12.3. (St) KERAMIKA PRO DĚTI od 16:00 hod.

10.3. (Po)   Výprodej BAZAROVÉHO oblečení, 16:00 - 18:00 h,
    jednotná cena 25 Kč,-. 

10.3. (Po)  Plánování činnosti MC, od 16.00 h v MC Ratolest.

Připravujeme:
    Ø KARNEVAL pro nejmenší (1 - 3 roky), v MC Ratolest

Ø EKOLOGICKÉ DIVADLO z Hradce Králové pro předškolní děti
Ø Besedu s REHABILITAČNÍ PRACOVNICÍ ze Stacionáře z Hradce Králové

    Ø VELIKONOČNÍ vystoupení dětí v Geriatrickém centru s Rolničkou a souborem 
Ekonika (zpěv a hra na flétny)

Ø BRIGÁDU na úpravu vnitřních prostor MC Ratolest
Ø Večerní KERAMIKU pro maminky 

Kontakt: Katka Guldánová, 605 489 569, 
Dana Štěpková, 728 990 236, 

INZERÁT
        Hledáme dobrovolníka, který by dětem v Mateřském Centru Ratolest 

             rád zahrál loutkové divadlo!
Kontakt: 605 489 569
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naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici
http://www.ratolest.ic.cz

kathy@wo.cz
dana.stepkova@centrum.cz

 



- Rada města byla informována o jednání s firmou Orlická zemědělská, a.s., Týniště nad 
Orlicí, ve věci nabídky odkoupení objektu. Firma sdělila, že objekt byl prodán jinému 
subjektu. Rada vzala informaci na vědomí.

- Rada města byla informována o jednání bytové komise dne 15.1.2008. Komise na 
svém jednání posoudila jednotlivé žádosti podle nové evidence. Vytipovala žádosti, 
které by měly být přednostně řešeny.

- Rada města byla seznámena se sdělením Polikliniky Týniště nad Orlicí, s.r.o., o 
rozšíření služeb v oblasti poradenství vnější a vnitřní výživy a prodeje masážních 
výrobků firmy IB Bratislava. Rada vzala sdělení na vědomí.

- Rada města byla informována o výsledku zápisu žáků do 1. tříd. Zápis se uskutečnil 
21.1.2008 a zúčastnilo se ho 55 žáků. Předběžně požádalo o odklad školní docházky 9 
dětí. Rada města vzala informaci na vědomí.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí o 
schválení hospodářského výsledku za rok 2007, který je v částce 3211,15 Kč. 
Organizace žádá, aby částka 1200,-Kč byla převedena na fond odměn a částka 2011,15 
na rezervní fond. Rada města rozdělení hospodářského výsledku schválila.

- Rada města projednala nabídky pojišťoven České pojišťovny a Kooperativy na 
pojištění majetku města. Obě nabídky jsou přibližně srovnatelné. Jako výhodnější se 
jeví nabídka pojišťovny Kooperativa, a to především ve větších pojistných limitech a 
menším podílu spoluúčasti. Rada města schválila uzavření pojistné smlouvy s 
pojišťovnou Kooperativa, agentura Pardubice.

Strategický plán rozvoje města Týniště nad Orlicí 2008 - 2020
Názorový průzkum veřejnosti

1. Úvod
V loňském roce se představitelé města Týniště nad Orlicí rozhodli pro vypracování 
strategického rozvojového plánu. Na přelomu června a července loňského roku bylo 
provedeno dotazníkové šetření mezi veřejností města Týniště nad Orlicí.  
Cílem průzkumu bylo poskytnout co možná nejširší a nejvěrnější obraz názorové 
hladiny občanů na nejrůznější oblasti života ve městě, co nejpřesněji zjistit, co občany 
nejvíce trápí, či čeho si naopak na svém městě nejvíce cení, co nejspolehlivěji 
odhadnout jejich představy a přání ohledně budoucího rozvoje jejich města.

2. Metodologie průzkumu
Pro účely průzkumu byl vypracován poměrně rozsáhlý dotazník tak, aby pokryl 
všechny hlavní sféry života. Obsahoval celkem 19 otázek, z nichž čtyři se týkaly 
základní charakteristiky respondenta, osm zkoumalo, jak je respondent spokojen s 
různými oblastmi života, tři se věnovaly zjišťování, jak si respondent představuje 
budoucí vývoj, co by si přál, čtyři, jak je respondent informován o dění ve městě a zda 
má zájem se zapojit do tvorby strategického plánu.
Většina otázek měla strukturovanou podobu a respondent vybíral z předem nabídnutých 
odpovědí. Některé otázky byly otevřené, respondent sám formuloval odpověď. Tyto 
odpovědi při zpracování byly následně vyhodnoceny a kategorizovány.
Vzhledem k velikosti města, dle SLBD 2001 bylo v Týništi nad Orlicí celkem 2 393 
bytových domácností, bylo provedeno plošné šetření. Dotazník byl za pomoci 
roznáškové služby distribuován do všech domácností ve městě. Každý dotazník byl 
opatřen úvodním slovem, ve kterém pan starosta Ing. Jaroslav Matička stručně seznámil 
občany se zahájením prací na tvorbě Strategického plánu města Týniště nad Orlicí a 
požádal občany o spolupráci při vytyčování hlavních směrů rozvoje města. Jednou z 
forem takovéto spolupráce bylo ze strany občana vyplnění a odevzdání vyplněného 
dotazníku na úřad města nebo do označených sběrných míst. 
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Při zpracování dotazníků byl vyhodnocen vlastní vzorek respondentů z hlediska 

Taneční jsou ve své polovině
13. ledna letošního roku proběhla na sále hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí zahajovací 
lekce tanečních pro manželské páry a dvojice. Jelikož se ještě před plánovaným zápisem 
do tohoto kurzu přihlásil rekordní počet uchazečů, tak jsme ani žádný zápis nemohli 
vyhlásit. Po dvou předchozích ročnících, které svou atmosférou a nadšením tančících 
párů předčily mé očekávání, se do letošního kurzu přihlásilo hned 27 párů a věřte mi, že i 
když nerad, přesto jsem musel vzhledem ke kapacitě sálu v hotelu Orlice dalších 
minimálně 12 párů odmítnout. Vyučování standardních, latinskoamerických, ale i 
netradičních tanců se opět ujala osvědčená dvojice Lenka Milá a Orest Janeček, kteří 
svým velice jedinečným a milým způsobem přispívají k opravdu fantastické atmosféře, 
která celé taneční provází. Přítomné dámy jistě oceňují, že mohou každý týden 
vytáhnout ze šatníku krásné šaty, a pánové naopak oceňují, že nejsou nuceni chodit v 
oblecích a s motýlkem pod krkem. Od začátku jsme se totiž domluvili, že nám hlavně 
půjde o to, abychom si to užili bez zbytečných stresů se strojením. A jelikož jsou to 
taneční, tak jsme připravili pro tančící páry 10 lekcí, kdy 5. lekce je klasická prodloužená 
a poslední lekce slavnostní věneček. V sobotu 16. února proběhla na sále hotelu Orlice 
prodloužená. K poslechu, ale hlavně k tanci zahrálo duo Filip Kolář a Petr Říha. A 
jelikož jsem věděl, že přítomné páry tančit umí, požádal jsem je, aby se předvedly, jací 
jsou kulináři. A věřte mi, že se opravdu činili. Před začátkem prodloužené vznikl 
uprostřed sálu nádherný rautový stůl. Jídla bylo tolik, že se ho ani nepodařilo zdolat. 
Nechyběly ani soutěže o ceny. Na závěr tedy mohu říct, že dle nadšení tanečních párů se 
zatím tato akce řadí mezi neskutečně zdařilé.

Libor Stolín
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Při zpracování dotazníků byl vyhodnocen vlastní vzorek respondentů z hlediska hlavních 
socio-demografických charakteristik a porovnán se strukturou obyvatelstva města 
Týniště nad Orlicí za účelem posouzení reprezentativnosti tohoto vzorku a validity 
výsledků dotazníkového šetření.

3. Charakteristika respondentů
Při vyhodnocování odpovědí se posuzovalo, zda existují významnější rozdíly v 
odpovědích mezi jednotlivými skupinami respondentů. Výsledky jsou prezentovány ve 
velmi podrobné, ale přehledné podobě - tabulky a grafy s komentáři, aby jednotlivá 
zjištění bylo možno zohlednit a využít jako podklad a inspiraci jak při samotné tvorbě SP, 
tak i při rozhodování vedení města o konkrétních opatřeních vedoucích ke zlepšení 
kvality života ve městě.
Při vyhodnocování výsledků dotazníkového šetření byl využit statistický software SPSS.
Roznášková služba do všech domácností  ve městě  Týniště nad Orlicí  roznesla celkem  
2 300 ks dotazníků. Zpět se vrátilo 255 ks vyplněných dotazníků. Vzhledem k podobným 
průzkumům lze 11% návratnost označit za úspěšnou.
Náhodný výběrový soubor tedy čítal 255 respondentů, přičemž poměr mužů a žen byl 
vyrovnaný, z hlediska věku převládali lidé střední a starší generace, 60% bylo ve věku 45 
a více let.

4. Závěr
Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, hlavními přednostmi města Týniště nad Orlicí 
jsou jeho okolní krásná příroda, poklid menšího pěkného města s dostatkem zeleně a 
současně velmi dobré dopravní spojení s okolními městy. Označení Týniště nad Orlicí 
jako „města v lesích“ není pro většinu obyvatel prázdným pojmem a  hrdě se k němu 
hlásí.
Při vymezování hlavních nedostatků vyplynulo, že nejbolavějším místem v 
každodenním životě občanů je absence supermarketu. Současná obchodní síť se 
vyznačuje malou šíří sortimentu, nedostatečně dlouhou otvírací dobou, malým počtem, 
nebo dokonce žádnými parkovacími místy a značně vyššími cenami, než jaké bývají 
právě v supermarketech. 
Jako klíčový problém občané vnímají úpadek většiny průmyslových podniků, zánik 
pracovních míst a v důsledku toho postupné přeměny Týniště nad Orlicí z živého 
regionálního centra na příměstskou noclehárnu krajského města Hradce Králové.
Bydlení a celkový vzhled města byly hodnoceny z různých hledisek - od celkového 
vzhledu bydliště a samotného města, přes péči o městskou zeleň a dětská hřiště, 
dostupnost bydlení, až po pocit bezpečí. Zpravidla převažovalo kladné hodnocení, 
největší míru spokojenosti respondenti vyjádřili se svým vlastním bydlením a rozsahem 
městských parků a zeleně. Naopak nejnižší míru spokojenosti, převažovalo dokonce 
záporné hodnocení, projevili v oblasti bytové výstavby a dostupnosti bydlení.  Naprostá 
většina respondentů byla přesvědčena, že za posledních pět let se okolí jejich bydliště a 
vzhled města mírně zlepšil. Čistotu města, dle mínění respondentů, nejčastěji ohrožují 
sami lidé svou neukázněností, vandalové a opilci. Ohrožení jinak čistého a zdravého 
životního prostředí města představují také černé skládky, nepružný odvoz přeplněných 
nádob na tříděný odpad a malá koordinovanost úklidu veřejných prostor.
Také oblast občanské vybavenosti byla hodnocena z různých stránek. Veřejné služby, 
např. zdravotní a sociální péče, školy, byly vesměs oceňovány velmi kladně, míra 
spokojenosti respondentů byla nadprůměrná, přesto řada z nich by ráda viděla zlepšení 
zejména ohledně dopravy k lékaři a zřízení střední školy nebo učiliště ve městě.
S oblastí služeb pro občany (komunální služby, drobné řemeslnické práce, peněžní a 
poštovní služby atd.) byli respondenti spokojeni o málo méně než s veřejnými službami,
ale přesto i zde míra spokojenosti přesáhla průměr. Zato s obchodní sítí byla většina 
respondentů vyloženě nespokojená. Za hlavní krok k řešení daného problému považují 
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Sport

Milí sokolové a příznivci Sokola,
nový rok 2008 ubíhá svým tempem a my se dostáváme opět k setkání sokolů naší TJ, 
která se pravidělně koná v únoru. Pracovní Valná hromada TJ Sokol Týniště n. Orl. se 
konala 25.února, kde přítomní sokolové byli seznámeni s činností naší TJ za uplynulý 
rok. A že různých aktivit bylo nemálo, o tom přesvědčily zprávy činovníků. I 
hospodaření naší TJ bylo shledáno vzorně vedené. Je tedy potěšitelné a důležité vyjádřit 
výboru TJ Sokol a výboru VG uznání a poděkování za jejich činnost. 
Zejména je třeba vyzdvihnout a pochválit práci cvičitelů a trenérů naší TJ Sokol. Ve 
všech oddílech pulsuje pravidelná činnost a zejména z činnosti v oddílech dětí a mládeže 
máme velkou radost. 
V letošním roce je před námi III. sokolský slet v Liberci pod Ještědem, v červnu 2008 
/20.-22.6./, na který se již pilně připravují muži a Věrná garda. Členové Sokola Věrné 
gardy pořádají svá pravidelná setkání, jejichž tématem v prvním čtvrtletí 2008 bylo 
cvičení na overbalech a gymbalech, zdravověda, poučení o osteoporóze a i formách 
cvičení v domácím prostředí zaměřeném proti různým věkovým obtížím. Také 
vyprávění bratra Karla Procházky o letech 1927 - 1938 v našem městě zpříjemnilo naše 
setkání.
V březnu plánujeme návštěvu nového motorestu v našem městě, který poskytuje 
výborné služby ve velmi pěkném prostředí. Také jsme navázali zatím písemné 
seznámení s TJ Sokol Kobylisy Praha a do budoucna hodláme rozvíjet přátelství mezi 
našimi jednotami. 
Ještě Vám poskytneme několik informací o činnosti České obce sokolské a o župě 
Orlické. ČOS v Praze na svém setkání v červnu 2007 rozhodla o konání XV. 
všesokolského sletu v Praze v roce 2012. Zvolila také vedení České obce sokolské. 
Starostou ČOS je Ing. Doc.  Jaroslav Bernard, CSc., náčelníkem Ing. Miroslav Vrána, 
náčelnicí Ing. Lenka Kocmichová.
Také v naší župě Orlické byli zvoleni činovníci. Starostkou je Marika Prockertová, 
náčelníkem Mgr. Kamil Pavlásek, náčelnicí Hana Kováčová. Členkou představenstva za 
TJ Sokol Týniště je Jindra Červinková. 
Milí sokolové, přejeme Vám, aby nastávající jaro přineslo potěšení do Vašich rodin a 
domovů, a přejeme pěkné cvičební zážitky v tělocvičnách i na hřištích a příjemná 
setkávání při sokolských aktivitách.

Mgr. Libuše Nováková

CENTRUM ZDRAVÍ, KRÁSY A 
REGENERACE

otevírá od 1.3.2008 na poliklinice v Týništi nad Orlicí /budova dětského 
střediska/

poradentství v oblastech: regulace váhy, zdravé výživy, regenerace 
organismu a péče o pleť.

Objednat lze na tel.č.: 776 887 682, nebo e-mail: 
libuse.hrochova@seznam.cz vždy na pondělí a pátek.
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ale přesto i zde míra spokojenosti přesáhla průměr. Zato s obchodní sítí byla většina 
respondentů vyloženě nespokojená. Za hlavní krok k řešení daného problému považují 
otevření supermarketu ve městě. 
S oblastí dopravy byla celkově také většina respondentů spíše spokojena. Největší 
spokojenost panovala s dostupností nádraží ČD, dále s rozmístěním zastávek autobusu a 
spojením s ostatními obcemi. Nejméně respondenti byli spokojeni s údržbou silnic a 
chodníků obecně a v zimě zvlášť. Kdyby mohli, nejvíce respondentů by přednostně řešilo 
problém se železničními přejezdy, zejména přejezd U věže by nahradili nadjezdem nebo 
podjezdem, dále by vybudovali kruhový objezd na křížení silnice č. I/11 se silnicí na 
Albrechtice nad Orlicí. Preferovali by vybudování zvýšených perónů na nádraží ČD.
Při hodnocení nabídky volnočasových aktivit nejvyšší míru spokojenosti vyjadřovali 
respondenti s nabídkou aktivit pro děti a mládež a s nabídkou kulturních pořadů, např. 
koncertů, divadelních představení. Naopak nejméně spokojeni byli s nabídkou 
volnočasových aktivit pro dospělé a možností sportovního vyžití pro nikde 
neorganizované sportovce. Nejvíce respondenti postrádali kulturní a společenské akce 
spojené s tancem - plesy, taneční zábavy, diskotéky. Zejména starší generace by ráda 
využila svého volného času k rozšiřování svého rozhledu účastí v různých vzdělávacích 
kurzech, případně v univerzitě třetího věku. Ze sportovních a kulturních zařízení nejvíce 
respondentů postrádalo krytý plavecký bazén. 
Ekonomický rozvoj a zejména možnosti pracovního uplatnění hodnotí naprostá většina 
respondentů velmi negativně.
Za hlavní předpoklad úspěšného budoucího rozvoje města respondenti považují 
revitalizaci brownfieldů, tj. opuštěných a chátrajících výrobních areálů, rozvoj 
průmyslových zón a přilákání nových investorů, to vše s cílem vytvořit dostatečný počet 
nových pracovních míst.  Dalšími důležitými podmínkami rozvoje města jsou, dle jejich 
mínění, rozvoj bytové výstavby a podpora malého a středního podnikání.
Pokud by mohli respondenti rozhodnout o třech nejvýznamnějších investicích ve městě, v 
prvé řadě by postavili supermarket, dále krytý bazén a poté by investovali do podpory 
podnikání a vytváření nových pracovních míst. Na čtvrtém místě se objevila investice do 
bydlení, do přípravy rozvojových ploch pro bytovou výstavbu.
Jako největší překážku rozvoje města nejvíce respondentů vnímá zánik průmyslových 
podniků a nedostatek pracovních příležitostí. Dále nedostatek peněz a hlavně neschopnost 
vedení města využívat různé dotační tituly, zejména rozvojové fondy EU. 
O dění ve městě a na radnici je naprostá většina respondentů informována z týnišťského 
Zpravodaje a asi třetina z místního rozhlasu. Jsou to tedy velmi důležité informační kanály, 
které je nutno do budoucna zachovat a dále zkvalitňovat.
Dále z dotazníku bylo zjištěno, že třetina respondentů by se ráda aktivně zapojila do tvorby 
strategického rozvojového plánu města a téměř padesátka ze 255 respondentů za tímto 
účelem uvedla kontaktní údaje (jsou uvedeny v elektronické příloze zprávy). Polovina 
respondentů si přeje zúčastnit se veřejného setkání s občany, na kterém představitelé města 
budou spoluobčany informovat o procesu tvorby a obsahu strategického rozvojového 
plánu města. 
Dotazníkové šetření je možno vzhledem k velikosti a struktuře vzorku respondentů 
považovat za relevantní a jeho výsledky by měly poměrně věrně odrážet názorovou 
hladinu většiny obyvatelstva ve městě Týniště nad Orlicí. Rozhodně by vedení města v 
procesu tvorby strategického plánu i v dalších svých činnostech nemělo opomíjet výsledky 
dotazníkového šetření. Proto také přílohou této zprávy je seznam všech odpovědí na 
otevřené otázky v elektronické podobě.
Doporučujeme vedení města vhodným způsobem speciálně informovat respondenty, kteří 
na sebe zanechali kontakt, např. telefonicky, písemně, mailem předat pozvání na veřejné 
setkání, upozornit na nový obsah webových stránek atd. Centrum evropského projektování 
(CEP), Hradec Králové (Úplné znění analytické části názorového průzkumu veřejnosti s 
přehlednými tabulkami a grafy najdete na www.tyniste.cz)
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Středa 19.3.
8.00 - 18.00 hod. VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA

13.30 - 16.00 hod. DRÁTOVÁNÍ s Martinou Horákovou
Dílna s drátenicí, kde se naučíte jednoduché oplétání vajíček nebo 
kamínků. S sebou: vyfouklá, čistá, suchá vejce, přezůvky. 

Cena 20,- Kč.
Čtvrtek 20.3.
9.15 - 14.00 hod. MOKRÝ VÝLET

Výprava do hradeckého Aquacentra. Sraz na nádraží ČD, návrat 
tamtéž. S sebou: plavky, ručník, kapesné, svačinu, pití, děti nad 10 let 
průkazku na slevu jízdného. Cena 140,- Kč (jízdné, vstupné, dozor).

od 16.00 hod. velikoNOČNÍ HOLČIČINY
konec v pátek Holčičí vaření a pečení, velikonoční tvoření, společné hry a pohoda.
ve 14.00 hod. Podrobné info dostanete na přihlášce, vyzvedněte si ji co nejdříve, 

máme omezený počet míst. Cena 120,- Kč (materiál, energie, 
večeře, snídaně, oběd,  pitný režim, dozor).

V průběhu března probíhají dopolední jarní kreativní dílny pro jednotlivé třídy.

Připravujeme…
TANEČNÍ SOUTĚŽ, DOPRAVNÍ ZÁVODY, ČARODĚJNICE

LETNÍ TÁBORY s DDM 2008

28.6. - 6.7. LT SEDMIDOLÍ, tradiční tábor na zahájení prázdnin s prima 
partou vedoucích, celotáborovou hrou a krásnou přírodou, pro děti 
od 1. do 9. třídy, vedoucí: Naděžda Pojezdalová, cena 2230,- Kč.

28.6. - 8.7. TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách, pro všechny tancechtivé od 1. třídy 
po středoškoláky. Kromě tance budou i výtvarné činnosti, legrace, 
sport, výlety, tábornické dovednosti aj., vedoucí: Dana 
Černohousová, cena 2350,- Kč

7.7. - 17.7. PIRÁTSKÁ CESTA, příměstský tábor pro předškoláky - 4. třídu, 
putování pěšky, na kolech i lodí, celotáborová hra s pravou pirátskou 
tématikou, pro něžné pirátky i drsné piráty, ubytování a stravování v 
DDM, vedoucí: Eva Jenčíková, cena 1500,- Kč.

17. - 23.8. VEČERNÍČKOV - tábor pro rodiče s dětmi (5 - 12 let) v 
rekreačním zařízení Astra ( ). Vyzkoušejte s 
námi tuto netradiční dovolenou, program je nabitý akcemi a 
aktivitami, ze kterých si každý může vybrat. Dopoledne pro děti 
činnost v oddílech, pro dospělé sport, výtvarno nebo odpočinek. 
Odpoledne společná hra nebo volný program. Jste se svými dětmi a 
zároveň máte čas pro sebe. Ubytování v chatičkách, strava 
vynikající, krásné okolí, koupání v místě. Přihlášky do konce března. 
Vedoucí: Eva Jenčíková, cena 1800,- Kč.

23. - 30.8. MARŤANKY - sportovně-výtvarný tábor, pro dívky od 2. třídy, v 
rekreačním  areálu Astra, ubytování v chatkách, strava výborná, 
dobré sportovní podmínky, pěkné okolí, vedoucí: Eva Jenčíková, 
cena 1800,- Kč.
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Obnova  tradice týnišťského kluziště

Počátkem zimy jsme slíbili, že pokud bude mrznout, vznikne za školou stříkané 
kluziště. Jsem rád, že nám paní Zima  dovolila slib splnit a několik dní před Štědrým 
dnem se již kluziště hemžilo dětmi. Nakonec se nepřetržitě bruslilo až do 9. ledna. 
Navázali jsme tak na již pozapomenutou tradici v Týništi vytvářet stříkané kluziště, na 
kterém jsme se proháněli už my jako děti. 
Kluziště ale nevzniká samo. Myšlenka na tvorbu kluziště vzešla od Vás občanů a 
směřovala k radě města, která podnikla potřebné kroky. O jeho fyzickou realizaci se poté 
zasloužil především pan školník Dostál a služby města, a jak jsem měl možnost se
několikrát sám přesvědčit, 
bylo hojně využíváno. 
Doufám, že tato ledová 
plocha potěšila hlavně 
naše nejmenší občánky. V 
této tradici hodláme 
nadále pokračovat. 

Pavel Nadrchal, 
místostarosta

Několik postřehů z práce bytové komise v uplynulém roce
Bytová komise je poradcem rady města  v oblasti přidělování bytů, které jsou ve správě 
Města Týniště nad Orlicí.
Během uplynulého roku komise přidělila několik bytů v majetku města, vždy ve snaze 
vyřešit nebo alespoň zlepšit bytovou situaci žadatele. Není možné vyhovět všem 
zájemcům o městský byt, protože prostě město tolik bytů k dispozici nemá.
Určitě jste si všimli, že rada města schválila nová pravidla pro přidělování městských 
bytů. Bylo to hlavně z důvodu neaktualizovaných, několik let starých žádostí, u kterých 
nikdo nevěděl, jestli je žádost ještě vůbec aktuální, jestli je tam uvedena současná 
adresa, o telefonních nebo jiných spojeních na žadatele ani nemluvě.
Společně doufáme, že nová pravidla zjednoduší vedení evidence, která se bude každý 
rok aktualizovat. Donutíme tak žadatele, kteří mají opravdu potřebu přidělení bytu z 
majetku města, aby sami ve vlastním zájmu svou žádost každoročně aktualizovali, 
protože jinak bude žádost ze seznamu vyřazena.
V současné době, kdy je mezi nájemníky městských bytů v celém městě velký zájem o 
získání těchto bytů do vlastnictví, bylo na určitou dobu pozastaveno přidělování 
uvolněných bytů v těch domech, které o odprodej zažádaly. Rada města se na tomto 
kroku dohodla, aby předešla možným spekulacím o zvýhodňování občanů, kterým by se 
některý z těchto bytů mohl přidělit.
Do budoucna se bude Město snažit uskutečnit prodej dalších bytů z jeho majetku a ve 
své správě si ponechat jen nemnoho tzv. sociálních bytů pro potřeby svých občanů. 

Za bytovou komisi PharmDr. Irena Černínová           
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                              
ddmslunicko@seznam.cz,  http://www.sweb.cz/ddm.slunicko// 

BŘEZEN 2008
Na všechny březnové dílny se, prosím, předem přihlaste v DDM,
zajistíte si tak místo a dostatek materiálu.

Pondělí 3.3. TVOŘENÍ Z PEDIGU
16.30 - 18.30 hod. Základy pletení, při kterém si vytvoříte misku nebo hnízdo jako 

jarní dekoraci. Vhodné pro děti od 10 let, mládež a dospělé. S 
sebou: pracovní oblečení, přezůvky, ručník. Cena za materiál a 
energii 40,- Kč.

Čtvrtek 6.3. TURNAJ NA PŘÁNÍ
od 16.00 hod. V rámci herního klubu se domluvíme, v čem budeme bojovat. 

Vstupné 10,- Kč.

VELIKONOČNÍ TÝDEN

Pondělí 17.3. 
8.00 - 18.00 hod. VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA spojená s výstavou 

výtvarných prací na téma „Naše zahrada“, pořádanou ČZS. V naší 
nabídce nebudou chybět velikonoční dekorace, kraslice, perníčky, 
pomlázky a další jarní potěšení pro oči.

15.00 - 18.30 hod. VAJÍČKOVÉ ŠÍLENSTVÍ
Dílna, ve které si můžete ozdobit vyfouklá vajíčka na několik 
způsobů (voskem, polepováním různých materiálů, 
mramorováním, ubrousky aj.) a zároveň si je ozdobně navázat a 
naaranžovat. S sebou: 6 - 10 vyfouklých, umytých a suchých vajec 
v krabičce, pracovní oblečení, přezůvky, papírovou krabici nebo 
igelitovou tašku. Práce je asi na 2 hodiny, přijít můžete kdykoliv. 
Děti do 8 let v doprovodu dospělého. Vstupné 20,- Kč.

Úterý 18.3.
8.00 - 18.00 hod. VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA

od 16.00 hod. BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA 
Tradiční závody v několika běžeckých kategoriích. 
Sraz u srubu v parku. Startovné 10,- Kč.

17.00 - 19.00 hod. JARNÍ DEKORACE na dveře, do pokoje, pro radost
Z přírodního materiálu si u nás můžete vyrobit něco, co vám bude 
dělat doma radost. S sebou: pracovní oblečení, přezůvky, 3 - 6 
vyfouklých, čistých suchých vajec, další materiál dle vlastního 
uvážení (suché květy, kuřátka aj.), k dispozici budou větvičky, 
buxus, stuhy, tavná pistole, skořápky, cibulky aj. Cena 30,- Kč.
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Vítáme na svět
Ondřej Jakubjanský
Jan Šimberský
Ondřej Vagnecht
Jan Valenta
Eliška Trávníčková
Rozálie Logajová
Nikola Štěpánková
Matěj Martin Bělka

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
92 let 
Konrád Kurka

91 let 
Marie Koťanová

85 let 
Kamila Dobrovolná
          
80 let 
Zdenka Poláková
Jaroslava Potůčková
Jiřina Rázková
Růžena Smolíková
Karel Tomáš

Hodně štěstí, zdraví.
Řekli si ANO
Martin Polášek a Dana Červinková

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Marta Šedová (65)
Jiří Karpíšek (72)
Jiří Novotný (32)
Růžena Kovářová (59)
Jiří Petříček (59)
Josef Sekyra (62)
Martin Marták (83)

Čest jejich památce!
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Společenská kronika

Karel  Čapek  (* 9.1.1890  - +29.12.1938)

„ Humor je sůl země, a kdo je jím prosolen, 
uchová se dlouho čerstvým.“  

Významný český spisovatel, dramatik, novinář a filozof se narodil v Malých 
Svatoňovicích. Měl dva starší sourozence Helenu a Josefa. Rodina Čapkových se 
přestěhovala do Úpice a tam Karel Čapek navštěvoval obecnou i měšťanskou školu, 
pokračoval na gymnáziu v Hradci Králové, Brně a Praze. Vystudoval Filozofickou 
fakultu UK a v roce 1915 byl promován na doktora filozofie. Působil jako domácí učitel 
Prokopa Lažanského na zámku v Chyších u Žlutic. Brzy se  však stal redaktorem 
Národních listů a Lidových novin. Založil československou odbočku mezinárodní 
spisovatelské organizace Penklub. V roce 1935 se oženil s Olgou Scheinpflugovou (už 
jsme se o ní ve zpravodaji zmiňovali).
Během svého života napsal velké množství povídek, drobných próz, divadelních her, 
dramat, fejetonů, aktovek, románů a samozřejmě i dětských knížek. Jeho 
nezapomenutelné Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek  nebo 
Dášeňka čili život štěněte právem patří mezi nejčtenější dětské knížky. Řeknu-li Matka, 
R.U.R., Bílá nemoc, Věc Makropulos, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé 
kapsy, Ze života hmyzu, Válka s mloky, Výlet do Španěl, Lásky hra osudná, Krakonošova 
zahrada, Zahradníkův rok, je zřejmé, že nás (starší čtenáře) knihy potěší a ti mladší ( žáci 
a studenti) si  vzdychnou nad doporučenou školní četbou.
Tento skromný člověk byl náruživým a vynikajícím fotografem, milovníkem přírody a 
také velkým vyznavačem etnické hudby. Bohužel zemřel mladý - na zápal plic a byl 
pohřben na Vyšehradě.

I v tomto měsíci soutěžíme se Zpravodajem Týniště nad Orlicí:
Tři soutěžní otázky:
        1. Kdo byl velkým přítelem spisovatele Karla Čapka?

2. Zjisti, zda v knížce Devatero pohádek je napsaná i pohádka pošťácká ?
3. „ Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlík se jmenoval.Víš, jak vypadal? Celý bílý 

byl a  měl jenom černá ušiska, a oči černé jako gagát, a čumáček černý jako 
antracit, a jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře 
černou skvrnu, jako ty ji máš…..“   Z jaké knihy je tento úryvek?

                                                                                                            Josefína Hanzlová
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Poděkování

Ráda bych poděkovala MěÚ v čele s panem starostou Ing. J. Matičkou a členkám SPOZ 
paní Z. Sekyrové a paní E. Křišťanové, které přišly popřát mé matce k jejím 96. 
narozeninám. Kromě milých dárků přinesly dobrou pohodu a veselou náladu, kterou 
starý člověk potřebuje.

Za svoji matku Marii Kotrbovou 
děkuje Alena Doležalová

Děkujeme Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě paní 
Jenčíkové a Matějkové, za blahopřání, květiny a dárky k našemu životnímu jubileu. .

Manželé Souškovi

Vzpomínka

Dne 15. března 2007 nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, děda, praděda pan 
František Truneček ze Štěpánovska. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.

Manželka, dcera, vnoučata a pravnoučata

Akce připravované v obecním domě 
v Petrovicích n. O.

11. 3. - Opakování loňské zajímavé přednášky zahradního architekta ing. Petra    
Chocholáče na téma, které si vybereme - návrhy volejte  J. Hakenovi - 
777213001).

                Začátek v 19 hodin. 

27. 3.  - Setkání se speciálním dětským pedagogem z Dětského diagnostického  
ústavu v Hradci Králové Mgr. Karlem Markem, který pohovoří na téma 

               Stres, jeho zvládání a  relaxace v každodenním životě dětí i  
dospělých.  

               V druhé části akce bude následovat volná beseda, kde budou  zodpovídány   
vaše dotazy z oblasti výchovy  dětí a mládeže. 

                Začátek v 19 hodin.

7

Zprávy z knihovny
Březen - Měsíc internetu

Knihovny jsou již tradičním a významným propagátorem akce Březen - Měsíc 
internetu.
Také v březnu roku 2008 nabídnou zájemcům široké spektrum aktivit s cílem 
propagovat vhodným způsobem nejen tradiční svět knihoven, ale stále měnící se svět 
internetu.

Motto letošního, již jedenáctého ročníku, zůstalo stejné jako vloni: 
     Internet - výhoda pro znevýhodněné. 

Hlavním partnerem vedle již tradičního BMI sdružení je Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Projekt díky BMI sdružení přerostl v celonárodní kampaň a každým 
rokem oslovuje stále větší část populace. Projekt je otevřený všem subjektům, zapojit 
se mohou všichni, kdo chtějí internet nějakým způsobem rovněž propagovat.
Městská knihovna v Týništi nad Orlicí zve své čtenáře a další návštěvníky na akci 
„NEBOJTE SE INTERNETU“. Pokud máte kdokoliv zájem, přihlaste se a můžete si 
domluvit termín osobně nebo na telefonech 494 377 131 a 724 108 059.

Internetový kurz se bude konat v těchto dnech: 6.3., 13.3., 20.3. a 27.3. od 9 do 12 
hodin.

Pozvánka na další akce
Protože se ozývají názory, abychom se k březnu vrátili i jako k měsíci knihy, rozhodlo 
se,  že v  letošním  roce  se  bude  konat  v  týdnu   od  10.3.  do  16. 3.2008   tzv.  
TÝDEN ČTENÍ.

Zveme Vás tedy do dětského oddělení knihovny  na druhé společné čtení s názvem             
         „Povídám, povídám pohádku“

                                      ve  čtvrtek  13. 3. 2008 od 15 hodin
Kdo si  s sebou  přinese  knížku  od  Karla  Čapka, ten dostane malou odměnu ! 
Těšíme na Vás.

  BESEDA SE SOCIOLOŽKOU JIŘINOU  ŠIKLOVOU
se koná dne 13. března 2008 od 16,30 hodin                   

ve výstavním sále městské knihovny.

Pojďte s námi  do přírody ve čtvrtek 20. 3. 2008  při dalším pokračování oblíbeného 
cyklu
                                            „ Listování pod dubem“  
- tentokrát však s panem Richtrem.  Navazuje  na  loňskou  listopadovou  besedu   
„Přírodní podmínky Týnišťska“. Plánovaná vycházka  po okolí Týniště začíná srazem 
před knihovnou v 16 hodin.
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CO-KDY-KDE
březen 2008

DIVADLO
14.března(pátek)     VRÁNY

1.února 2008 tomu bylo na den přesně 10 let, co světlo světa 
spatřila odnož divadelního souboru Jirásek - skupina TEMNO. 
Herci si proto dovolují pozvat všechny současné i bývalé členy 
této skupiny a samozřejmě Vás - diváky, kteří jste si herecké 
nadšení této skupiny oblíbili, na slavnostní večer, kde mimo jiné 
sehrají svou zatím poslední, velice úspěšnou hru. Režie se opět 
ujala Eva Drábková.
 Začátek představení je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

27.března(čtvrtek)   Screamers tisíce a jedné noci
 Po roce se do Týniště vrací Vámi diváky velice oblíbená travesti 
skupina Screamers s úplně novým programem plným humoru a 
nádherných kostýmů.
 Začátek je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT
10.března(pondělí)  Koncert při svíčkách
                             Vystoupí žáci ZUŠ Mgr. Jiřího Nováka, klavírista Pavel Zemen ze 

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou a První týnišťské kytarové kvarteto ve 
složení Tomáš Mach, Zuzana Sikorová, Lucie Kopecká, pan 
Stanislav Klecandr - jejich vyučující.
 Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

31.března(pondělí)  Žákovský koncert 
                           spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

 Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

BESEDY
13.března(čtvrtek)   AMUNDSENOVA SEVEROZÁPADNÍ CESTA aneb 

ledoborcem z Čukotky na  severní magnetický pól.
Po roce se do Týniště nad Orlicí vrací jeden z nejvýznamnějších 
českých cestovatelů dnešní doby, velice charismatický Ing. 
Oldřich Bubák. Opět se můžete těšit na poutavé vyprávění 
doplněné projekcí diapozitivů.

                                Začátek besedy v 18,00 hodin.
                                Malý sál kulturního domu v Týništi nad Orlicí.

 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a CA DUKO.
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A už jsme na konci třetí desítky tohoto pokračování o TDP. Píšeme rok 1997 a jubilejní 
XXX. TDP. Kromě pohádek a pořadů pro děti u nás vystoupili kamarádi z Jičína, zazněla 
i jednoduchá česká dechovka Františka Kmocha Český muzikant od souboru z Hořic. A 
pak byl chvíli klid. My jsme z technických důvodů nehráli. Zkrátka jsme to nestihli a 
hráli až po novém roce. Ale uspořádali jsme Společenský večer k zakončení XXX. TDP 
a na něj pozvali sólistu činohry Národního divadla v Praze Miroslava Zounara, který 
trávil umělecký “důchod“ v Dobrušce na chalupě. Mistr se předvedl ve velmi dobré 
formě. Ale co na tom večeru bylo to nejpodstatnější a pro týnišťské divadlo fatální? 
Poprvé se tam veřejně představila parta lidí, kterou dnes vede Eva Drábková a která má 
oficiálná název Divadelní soubor Jirásek - skupina TEMNO. Ale o tom až ve čtvrté 
desítce.  

Jan Bohatý (pokračování)

17

Porada před bitvou; scéna  ze hry “Ženský boj” - 1. provedení.

Ve hře Majorova familie zazářily opět ženy, neboť režisérka měla šťastnou ruku
při obsazování ženských postav.



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

JINÉ AKCE
8.března (sobota)      SETKÁNÍ ŽEN

  při příležitosti Mezinárodního dne žen
  Milé maminky, babičky, milé ženy,
 srdečně Vás zveme na setkání žen při příležitosti Mezinárodního 
dne žen v sobotu 8.3.2008 v 16,00 hodin v areálu chovatelů.

 Pro každou z Vás bude připraven malý dárek.
 Hudbu zajistí Filip Kolář.
 Budeme rádi, přinesete-li malý příspěvek na společné pohoštění.
 Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

7. března (pátek) Tradiční HASIČSKÝ PLES
Sál hotelu Orlice
Začátek ve 20:00 hodin 
Hraje hudební skupina Pokrok.

          Srdečně zve spoluobčany Sbor dobrovolných hasičů Týniště n. Orl.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Častolovicích pořádá 
   dne 14. 3. -16. 3. 2008 od 09 hod. do 17 hod. v areálu výstaviště v Častolovicích                                            

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU.                           
Pro návštěvníky bude připraveno:
- staročeské velikonoční tradice ve Východních Čechách s charakterem pro 

jednotlivé velikonoční dny,                                                         
- ručně malované kraslice ve všech barvách a provedeních s praktickou ukázkou a 

v různých kombinacích,
- praktické ukázky výroby perníků, figurek ze šustí, malování na skle, drátkování a 

další velikonoční řemesla,
- ukázka velikonočního stolu našich prababiček, různé velikonoční prostírání s 

gastronomickými pochutinami,
- výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí a dalšího dostupného přírodního materiálu, 
ukázka zdobení perníků,

- staročeská řemesla, ukázka paličkování, háčkování, vyšívání, praktická ukázka 
zdobení kraslic malbou a voskem, 

- soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se může každý 2 dny před výstavou 
přihlásit, vyhodnocena bude 16.3. 08 

- k prodeji budou připraveny nejen malovaná vajíčka, pomlázky, velikonoční 
perníky, keramika, proutěné zboží,  knížky, ozdoby připomínající příchod jara, 
ale také veliké množství zahrádkářských potřeb, květiny a zeleninová sadba, 
okrasné stromky, truhlářské potřeby, a bohaté občerstvení.   

      Bližší informace na telefonu 721311719 a www.zahradkari.com
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Ceny se tehdy už neudílely, ale měli jsme dobrý pocit, že jsme tímto představením 
diváky „vzali“, protože nám to potleskem dali patřičně najevo. A přece jenom jsme hráli 
na národní city.
Rokem 1993 se náš soubor naprosto stabilizoval a čekala na nás další představení a 
samozřejmě i už XXVI. TDP. Kromě osvědčených souborů z Úpice a Třebechovic hrál 
také i náš Jirásek. Třebechovice si vybraly Goldoniho klasiku Poprask na laguně, Úpice 
také klasiku W+V Těžká Barbora a u nás zůstal oblíbený žánr komedie se zpěvy. Hráli 
jsme Únos Sabinek. Rád na to vzpomínám proto, že hrát principála v tak krásné 
komedii, zpívat a být v partě tak fajn kolegů, to se nestává vždycky. V tomto roce to 
určitě bylo. Roli Leonarda Vrdy Bučického hrál také Lubomír Lipský v Praze, Milan 
Sandhaus v Pardubicích a já si možná sebevědomě myslím, že jsem ji nezkazil. Poprvé 
a naposledy jsme se u toho setkali režijně s Evou Drábkovou. Naše divadelní představy i 
cesty se rozcházely. Eva později založila skupinu TEMNO, já zůstal u lehčího žánru. 
Ale o tom bude ještě psáno. Vždyť jsme teprve v roce 1993.
Rok 1994 a XXVII. TDP. Soubor Jirásek hrál opět Únos Sabinek, protože to bylo 
úspěšné představení a my s ním cestovali už druhý rok. K tomuto podzimu si pamatuji, 
že u nás hrál soubor Klicpera z Chlumce n.C. Hrál komedii Lepší pán. Do Chlumce 
jezdíme hrát často a rádi. Mnohokrát jsme jejich přehlídku vyhráli. Vždy se 
zastavujeme na našem hřbitově, kde dáváme květiny a vzpomínáme na ty naše kolegy, 
kteří už mezi námi nejsou. Vždycky, když jsme do Chlumce přijeli, bylo to krásné 
přátelství a přijetí na radnici. Nezapomenutelná je i paní Jiřina Nováková, vedoucí 
souboru a překrásná paní učitelka, která později bohužel podlehla rakovině. Ale tak jde 
život a v Chlumci i u nás se hraje dál. 
Soubory z Jičína a Chlumce otevřely XXVIII. TDP. A samozřejmě se hrálo i pro děti. 
Byly tam soubory z Brna - Nosáčkova dobrodružství, z Vamberka- Havrane z kamene, z 
Třebechovic překrásní Broučci. Náš soubor vyrazil do tohoto ročníku s komedií 
Majorova famílie. Hra napsaná volně na motivy textu Dámy a husaři a režírovaná Evou 
Drábkovou. Tato komedie svěžího humoru byla obsazena tím nejlepším, s čím v té době 
soubor disponoval, a všude, kam jsme zavítali, byla sranda. Scénu na tuto hru, ale i na 
předešlou Únos Sabinek a také na pozdější hry, nám navrhl arch. Zdeněk Rozkopal. 
Člověk, který tvořil s režisérem Karlem Zemanem Vynález zkázy, Na kometě a další 
filmy. Byl k Týništi vstřícný i proto, že odtud měl manželku z rodiny Dostálových, 
dceru pana ředitele školy a malíře. Pan arch. Rozkopal měl u nás i výstavu svých 
obrazů, navrhl nám ještě scénu na operetu Mé štěstí má zlaté vlasy a pak bohužel 
zemřel. Vzpomínal na něj u nás i herec Lubor Tokoš, právě hlavní představitel z 
Vynálezu zkázy, se kterým byli blízcí přátelé.
Zaujalo mě z almanachu tohoto roku 1995, že nám napovídala MUDr. Alena 
Polončeková. Takže, vážení, to nebylo proto, že bychom měli náběh na infarkt z délky 
textu. To bylo proto, že Alča byla členkou souboru a je znametitou kolegyní dodnes.
Rok 1996 a XXIX. TDP byly naladěny hudebně. Soubor Jirásek z Hronova vystoupil se 
známou komedií W+V Slaměný klobouk, Dobruška s půvabně nesmrtelným Václavem 
Čápem a stejně tak nesmrtelnou hrou Limonádový Joe. Limonádník se hrál u nás už 
podruhé. Poprvé ho hrálo VČD Pardubice a vím, že jsme museli vyklidit celé jeviště, 
aby se tam vešli. Zůstaly holé stěny, ale také překrásné představení.U Dobrušky jsme 
nic nevyklízeli, a zůstalo také krásné představení. Zajímavé bylo, že v něm hrál téměř 
okresní herec a režisér Jirka Holý. A hrál s námi také asi o 14 dnů později v naší 
inscenaci Tenor na roztrhání. Jiří Holý je především znám z osmičkových filmů 
Jaroslava Dolečka, jinak výborný komik, výborný pojišťovák a zkrátka dobrej kluk. 
Tenor na roztrhání je zpívaná konverzačka, snad jsme ji uhráli a uzpívali dobře. Svědčil 
o tom značný ohlas a plný sál. V polovině 90. let se zase divadlo začalo pomalu 
naplňovat. Byla tu jedna zajímavost, dost podstatná pro naše divadlo. Na zkoušku 
Tenora na roztrhání přišla vůbec poprvé do souboru Vlaďka Šťovíčková. Bude ještě o ní 
řeč, protože později hrála v operetě a dnes září v souboru TEMNO.
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Co nového v lékárnách

Vážení čtenáři,
od 1.1.2008 nastalo v českých lékárnách mnoho změn. Změnil se 
způsob úhrady léků, zvýšila se sazba DPH, zavedl se regulační 
poplatek a zároveň s ním i limit chránící zejména těžce a chronicky
 nemocné před vysokými výdaji. Každou změnu přirozeně provází obava. Proto jsme 
pro vás připravili odpovědi na nejčastější otázky a ještě několik informací.

Co je regulační poplatek, kdy a na které léky se platí? 
Regulační poplatek je stanoven zákonem ve výši 30 Kč a jeho výběr lékárnou je 
povinný. Platí se při výdeji léku s úhradou ze zdravotního pojištění, a to za položku na 
receptu. To znamená za každý druh léku, bez ohledu na počet balení. Za vydání receptu 
se dvěma položkami tak zaplatíte 60 Kč. Poplatek neplatíte, pokud váš lék pojišťovna 
nehradí. U levných přípravků (s úhradou do30 Kč) je výhodnější lék zaplatit celý než 
platit regulační poplatek a možná i doplatek (např. Paralen, Anopyrin...).

Kdo je od poplatku za položku na receptu osvobozen? 
Osvobozeny jsou pouze čtyři skupiny pacientů. Pacienti v hmotné nouzi (potvrzení 
vydává příslušný úřad), děti z dětských domovů, pacienti se soudně nařízenou léčbou a 
ve zvláštních případech v zájmu ochrany veřejného zdraví (např. nařízená karanténa). 

Co se stane s regulačním poplatkem, který zaplatím?
Regulační poplatek je ze zákona příjmem lékárny. Na druhou stranu je u každého balení 
takto vydaného léku automaticky snížena jeho cena. Např. při více baleních dražšího 
léku může být celková cena položky na receptu snížena o více než dvojnásobek 
regulačního poplatku. Pro Vás to znamená nižší doplatek na lék, pokud není plně 
hrazen. Pokud je přípravek hrazen plně, o to méně zaplatí Vaše zdravotní pojišťovna. Z 
vybraných regulačních poplatků musí ještě lékárna odvést státu daň ve výši 9%. 
Celkové příjmy lékáren se tedy po 1.1.2008 nezvýší. 

Kolik balení léku mi může lékař předepsat? 
Na jednu položku receptu může lékař předepsat 3 balení léku. Pokud potřebujete léky 
na delší dobu, může lékař napsat tzv. opakovací recept s vyznačeným počtem 
opakování. Např. 1 balení léku Vám vystačí na měsíc. Lékař předepíše 3 balení, 
opakovat 2x. Tím máte zabezpečen lék na půl roku. Regulační poplatek platíte při 
každém vyzvednutí. 

Co je ochranný limit?
Je to limit ve výši 5000 Kč na rok (průměrně 417 Kč na měsíc), do kterého se 
započítávají určené regulační poplatky a započitatelné doplatky na léky. Pokud limit 
překročíte, platíte sice regulační poplatky a doplatky dál, ale pojišťovna Vám přeplatek 
vrátí. Na regulačních poplatcích a doplatcích na nezbytné léky tedy nezaplatíte více než 
13,70 Kč na den.

Co je započitatelný doplatek?
Je to doplatek za nejlevnější dostupnou variantu Vašeho léku. Např. pokud za Váš lék 
doplácíte 50 Kč a na nejlevnější variantu se doplatí 10 Kč, do limitu se vám započítá 10 
Kč. O výměnu dražšího přípravku za levnější můžete požádat přímo v lékárně. 
Existují celé skupiny léků, u kterých se doplatky do limitu vůbec nezapočítávají. Jsou to 
zejména léky k podpůrné a doplňkové léčbě a dále léky s nízkou úhradou zdravotní 
pojišťovny (méně než 30%).
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Nemůžu nevzpomenout na to, že jsme Na tý louce zelený hráli ještě v Polici n.Met. 
19.listopadu a v Týništi 20.listopadu odpoledne. To už probíhaly zprávy, co se děje v 
Praze, a nezapomenutelný byl výrok Luďka Jehličky jako hajného Štětivce, který v rámci 
hry dostal od Hanky Ambrožové facku, tak jak bylo narežírováno, a prohlásil: “Tady je to 
jak na Národní třídě“. Sál zařval smíchy, ale tehdy jsme nikdo nevěděli, co bude dál. Ani 
v divadle, divadla přestala hrát. Později se změny projevily. Cítila se jakási volnost a 
možnost dělat cokoliv. Bylo zrušeno předplatné. V tu dobu to byla neodpustitelná chyba, 
kterou později vykompenzovalo to, že v Týništi stejně všechny závody skončily. A 
zároveň v rámci “reforem v malém“ byla zrušena porota TDP a všechna další udílení cen. 
Potom už jsme se k tomu nevrátili.
A to píšeme rok 1990 a XXIII. TDP. Nikdo nevěděl, jak to půjde dál v této hektické době, 
a tak byl TDP obsazen profesionálně a týnišťský soubor hrál až v prosinci. Ale divadelní 
podzim fungoval a nevynechalo se. Hrála se představení pro děti, hrál se pořad Dopisy 
Olze od Václava Havla a bylo vystoupení Trávníčka, Čenského a Ivy Janžurové. Ale co 
postihlo TDP, byla strašně slabá účast diváků. Euforie opadla a trvalo dost let, než se to 
vrátilo do normálu. Zrušení předplatného byla chyba, alespoň dočasná. To je můj názor.
V prosinci náš soubor uvedl Klicperovu komedii Ženský boj. V mé režii se opakovala asi 
po 18ti letech. Nebylo to součástí TDP, ale podstatné bylo, že se vůbec hrálo. K 
Ženskému boji můžu ještě připsat, že to byl poslední návrh scény Jardy Havla, našeho 
mnohaletého scénografa. Jarda nám zemřel v květnu 1992. Psal jsem dříve, že k bratrům 
Havlovým se vrátím. Je to tady. Jarda Havel, co se pamatuji, byl autorem a realizátorem 
(snad kromě tří, nebo čtyř her) všech inscenací za mojí činnosti v divadle. Právě u 
Ženského boje vymyslel nejenom scénu, ale i výrobu paruk z vlny a také kostýmy. 
Všechno si naši “umělci“ vyrobili sami. Dokázal vymýšlet nepředstavitelné věci, které 
potom s ním realizoval jeho bratr Jiří, jinak náš letitý osvětlovač. Vymysleli třeba otáčecí 
točnu do hry Tvrdohlavá žena. Jirka Havel dokázal vyrobit kostitřas do hry Hledá se 
panic, dokázal vyrobit lucerničku pro vodníka do Lucerny, na kterou se foukne a ona 
svítí, nebo zhasne. Bratři Havlové jsou nezapomenutelní a divadlu hodně, hodně chybí. 
Jirka nám zemřel v lednu 1997.
XXIV. TDP 1991 - co k němu připsat? Dle perfektního výroku tehdejšího prezidenta 
Václava Havla panovala i u nás blbá nálada a neměli jsme ani hru, ani režiséra. Tady 
mohu jenom ocitovat týnišťský Zpravodaj, že “29.11. v sobotu zahajuje XXIV. TDP 
oblíbený soubor Simposion Třebechovice p.Orb. komedií Bedna u Slavkova. TDP bude 
dále pokračovat pohádkou pro děti. Celý TDP ukončí koncert Moravanky Jana Slabáka, 
který už bude jako koncert vánoční. Bližší podrobnosti sledujte na plakátech a v 
prosincovém vydání Zpravodaje.“ Tečka. Třebechovičtí se jako jedni z prvních našich 
stálých hostů na TDP zmátořili a hráli díky neúnavnému Rudolfu Faltejskovi, který si v 
Bedně u Slavkova střihnul, jak jinak, Napoleona. Co k tomu ročníku dodat?
Snad jen to, že v týnišťském divadle jsme se měli stejně rádi, jako tomu je dodnes, tam 
jsme se vždy politice vyhýbali a jsme kamarádi. A kdo má věrné kamarády, ten se 
neztratí, jak se zpívá v operetě Jaroslava Jankovce Děvče z přístavu. To se prokázalo už 
další roky, kdy jsme se opět dali dohromady a jelo se dál. Vzdyť před námi byl jubilejní 
XXV. TDP.
Ten zahájil u nás poprvé vystupující soubor Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Náš 
soubor tam nikdy nehrál, ale jejich přehlídky amatérského divadla jsou tam vynikající a 
na úrovni. Hráli komediii Klíče na neděli a byli výborní. Opět se nezapřel soubor z 
Třebechovic s Hadriánem z Římsů. Tipněte si, co asi hrál kolega Faltejsek. Ale zářil i náš 
soubor. Vypůjčili jsme si režiséra Václava Čápa z Dobrušky a vypůjčili si i scénografa a 
profíka Pavla Matušku z Třebechovic. Hráli jsme Hašlerova Podskaláka. Slušný text a 
překrásné písničky, které s námi opět hrál rychnovský Swing band. Nesmírnou 
zajímavostí bylo, ža náš režisér dojížděl na zkoušky z Dobrušky na mopedu a ať bylo 
jakékoliv počasí, jako tělocvikář se nikdy nezapřel. Nasadil ušanku typu Čkalov a jel.
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Kde zjistím výši započitatelného doplatku u konkrétního přípravku nebo levnější 
variantu? 
Nejlépe to zjistíte v lékárně, další možností jsou webové stránky Ministerstva 
zdravotnictví.
Na Vaši žádost Vám lékárna k vydaným lékům vystaví potvrzení (účtenku), kde bude 
uvedena cena léku, doplatek i výše  započitatelného doplatku. 

Kdo kontroluje, jestli jsem přečerpal/přečerpala limit? 
Vaše zdravotní pojišťovna. Podle čísla pojištěnce (většinou rodné číslo) sleduje, jestli 
jste přečerpali ochranný limit. Potřebné informace poskytují pojišťovnám zdravotnická 
zařízení, tedy i lékárny. Proto je důležité, abyste si zkontrolovali, jestli je na receptu 
správně vyplněný kód zdravotní pojišťovny a číslo pojištěnce.

Kdy dostanu přeplatek zpět? 
Zdravotní pojišťovny kontrolují čerpání limitu vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. 
Následně mají 60 dní na vrácení případného přeplatku. Když přečerpáte svůj limit  např. 
v srpnu 2008, pojišťovna to vyhodnotí na konci září a přeplatek dostanete zpět do 60 
dnů, tj. do konce listopadu 2008.

Jak mi mohou v lékárně pomoci? 
V každé lékárně se od 1.1.2008 můžete samozřejmě informovat na konkrétní cenu léku, 
výši doplatku i tzv. započitatelného doplatku. Tam Vám také poradí:
         rjestli má váš přípravek levnější variantu nebo výhodnější balení

rkolik a jaká velikost balení léku je pro vás optimální do další kontroly
rkteré léky je lepší si hradit z vlastních prostředků než si nechat předepsat
rjestli neužíváte zbytečně několik léků se stejnou účinnou látkou 

Podle informačního letáku České lékárnické komory připravila Paž. 

Několik příkladů, kdy se Vám vyplatí koupit si lék v lékárně 
Paralen 500 mg                        
  Cena: asi 9,50, úhrada pojišť. 9,50, poplatek za výdej 30,-
           s receptem 30,-                    bez receptu 9,50
Acylpyrin tbl.                                  12,50
Ibalgin 200                                      27,00
Ibalgin 400                                      42,50                rp. 25,- + 30,-
Panadol tbl.                                     12,50
Anopyrin 400mg                             12,50
Ambrobene tbl.                                19,00
Bromhexin 8mg drg.                       24,00
Bromhexin 12mg drg.                     29,00
Ascorutin tbl.                                   21,50
Pyridoxin tbl.                                   17,50
Heparoid ung.                                  28,50

     Toto je jen několik příkladů léků, které lze koupit bez receptu , ale existují také léky 
dražší, u kterých úhrada pojišťovny nedosahuje 30,- Kč a které je potom lepší zaplatit 
celé, než uhradit doplatek a k tomu 30,-Kč poplatku za výdej položky na receptu. Vždy 
je lepší se poradit v lékárně, která varianta je u toho určitého přípravku finančně 
výhodnější.
Přijďte za námi, rádi Vám poradíme!

PharmDr. Irena Černínová,
Lékárna U krále Jiřího
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Podzimu bylo čtyřicet  - 3. pokračování

Nemohu se ještě krátce nezastavit u podzimu roku 1987 a velkolepé události, která se 
mně z prostorových důvodů do minulého čísla nevešla. Takřka v „předvečer“ XX.TDP 
- v neděli 13.září - jsme uskutečnili významnou akci, 500 let znaku města Týniště 
n.Orl., který v dnešní podobě existuje od roku 1487. V tento den bylo týnišťské náměstí 
skutečně přeplněno občany, kteří za krásného počasí mohli sledovat příjezd vrchnosti v 
kočáru taženém koňmi z nedaleké Lípy n.Orl. a předání privilegií do rukou tehdejších 
představitelů města. Vystoupily mažoretky a velký dechový orchestr Škodovky z 
Hradce Králové, který nám však trochu pokazil průběh, protože podvečerní koncert už 
neodehráli z jednoho prostého důvodu. Jeho „hradečtí votroci“ spěchali na zápas 
pražské Sparty v Hradci a nedali se přemluvit. Vynahradila to však skupina historického 
šermu a večerní koncert orchestru Václava Hybše s Naďou Urbánkovou a Pavlem 
Bartoněm v divadle. Vše umocnily stánky a nezbytné občerstvení všeho druhu. Náš 
divadelní soubor vyráběl z několika metráků brambor (materiálu byla rovná koupací 
vana) perfektní bramboráky, které vychválili i Pražáci od Hybše. Píši to proto, že byly 
tehdy desítky ochotných lidí, kteří chtěli zdarma něco udělat, a že ochotníci dokázali i 
jiné věci, než bylo divadlo a TDP. Ale TDP samozřejmě pokračoval dál a už jsme ve třetí 
desítce.
Za silné konkurence se odehrál XXI. TDP. Hrály tam soubory z Hronova, Jaroměře, 
Třebechovic p.Orb. My jsme nastoupili s inscenací Býk Klemens. Byla to hra, myslím 
od estonského autora, a v programu bylo napsáno, „že si lidi nevymýšlejí své myšlenky, 
aby vždycky mohli říct, co si myslí“. Předběhli jsme dobu? Nevím! U Býka Klemense 
bylo poprvé, kdy s námi hráli Koplaho Band, Petr Kožený, Pavel Plašil a Jirka Haken. 
Nikdo tehdy netušil ani náhodou, že Patr Kožený bude náš „dvorní“ klavírista, bez 
kterého si neumíme naše zpívání ani představit, a že Pavel Plašil založí Mladý týnišťský 
swing band a bude swingový festival.
Ale zastavím se u našich přátel z Třebechovic. Jezdili k nám velmi často. Tento soubor 
neuvěřitelně dlouhou dobu i přes politické potíže vedl Rudolf Faltejsek. Ač byl z 
Hradce Králové, divadlo dělal v Třebechovicích. Vedl ho za socialismu i kapitalismu. 
Nesmírně obětavý člověk, který měl jenom jednu slabost. Ve všem musel hrát hlavní 
roli. Nebo jeho manželka. Zdali byli tak  dobří, to mohou posoudit jen diváci. Píšu o 
kamarádech z Třebechovic a myslím to skutečně kamarádsky. Mimořádně si pamatuji, 
kdo vyhrál tento TDP, my jsme to určitě nebyli.
XXII. TDP při svém plánování vůbec nevěděl, že bude sametová revoluce. Ta se 
podepsala na kultuře města kladně i záporně. Ale zůstaňme zatím u TDP, který proběhl 
v říjnu. Taková Turecká kavárna z Lomnice n.P., která se hrála v malém sále klubu, nebo 
úpická Komedie o dvou kupcích a židoj Šilokoj, to stálo za vidění a byly to inscenace 
hodné i profesionálů. Týniště nastoupilo s operetou Na tý louce zelený. Jak jinak. My 
jsme zkrátka byli pohybující se a zpívající soubor. Nebylo to poprvé, kdy jsme se 
rozhodli pro operetu, ale poprvé bylo, že ji s námi hrál swingový orchestr Karla Švenky 
z Rychnova n.Kn. Pan kapelník Grulich byl už nemocný a jiná kapela v Týništi tehdy 
nebyla. Swing band z Rychnova s námi ještě uhrál Podskaláka, ale o tom bude ještě 
psáno. Byla to poslední opereta pro Jardu Drábka, který se s divadlem rozloučil, a 
později za něj jeho roli dohrával Honza Macháček z Opočenky. Protože už jsem jednou 
psal, že poroty zrovna nejsou na lehkou múzu, my jsme vyhráli cenu diváka a vítězný 
pohár si odvezli do Úpice.
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Přišlo do redakce, rádi otiskujeme
Městské divadlo - ano
Vážený p. Tůmo! 
Váš příspěvek ve Zpravodaji města má bezesporu velké pozitivum v tom, že je nutno v 
tomto městě vybudovat něco nového, něco v centru, něco pro všechny tak, abychom se 
jako město mohli chlubit.
Zrající myšlenka postavit na městském pozemku nové Městské divadlo s hlavním 
vchodem z náměstí není až tak úplně nová a Vaše. Abych byl také nápomocen v 
prosazování této myšlenky, tak Vám předkládám snímek zastavovací studie z roku 
1992. Píšete, že pracujete jako zastupitel od r. 1989, a tak nebude pro Vás problém 
nahlédnout do archivu stavebního úřadu v Týništi. O prosazení stavebního záměru 
tohoto významu nerozhodují občané města, ale volení zastupitelé.

Přeji Vám hodně trpělivosti v prosazování tohoto záměru.
Jiří Sedláček

Autorem zdařilé studie je Ing. arch. Králík, Hradec Králové

Bohoslužby o velikonocích  2008
Všichni jsou srdečně zváni.
Římskokatolická farnost vás zve na bohoslužby o Velikonočních svátcích.
Svatý týden začíná Květnou nedělí – 16.3. a vrcholí Velikonoční vigilií v sobotu 22.3.
Květná neděle 16.3.
Mše sv.   v   9,00 hod.
Zelený čtvrtek 20.3.
pletení pomlázek a velikonoční zvyky   ve 14,00 na faře - pro děti i rodiče
Mše sv. v 18,00 hod.
Velký pátek 21.3.
Bohoslužba v 18,00 hod. a doprovází skupina Oboroh z Kostelce nad Orlicí
Bílá sobota 22.3.
od 9,00 do 18,00 hod. otevřený kostel k osobní modlitbě a zastavení se
Velikonoční vigilie ve 20,00
Neděle Zmrtvýchvstání 23.3.
Mše sv. v 9,00 hod. – při bohoslužbě žehnání pokrmů a po skončení posezení na faře
Velikonoční pondělí 24.3.
Mše sv. v 9,00 v Albrechticích nad Orlicí
odpoledne ve 14,00 hod. Velikonoční posezení u opékání a hudby – hraje lidová 
skupina „Tři chlapy“

12 Mgr. Ivan Havlíček
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kočáru taženém koňmi z nedaleké Lípy n.Orl. a předání privilegií do rukou tehdejších 
představitelů města. Vystoupily mažoretky a velký dechový orchestr Škodovky z 
Hradce Králové, který nám však trochu pokazil průběh, protože podvečerní koncert už 
neodehráli z jednoho prostého důvodu. Jeho „hradečtí votroci“ spěchali na zápas 
pražské Sparty v Hradci a nedali se přemluvit. Vynahradila to však skupina historického 
šermu a večerní koncert orchestru Václava Hybše s Naďou Urbánkovou a Pavlem 
Bartoněm v divadle. Vše umocnily stánky a nezbytné občerstvení všeho druhu. Náš 
divadelní soubor vyráběl z několika metráků brambor (materiálu byla rovná koupací 
vana) perfektní bramboráky, které vychválili i Pražáci od Hybše. Píši to proto, že byly 
tehdy desítky ochotných lidí, kteří chtěli zdarma něco udělat, a že ochotníci dokázali i 
jiné věci, než bylo divadlo a TDP. Ale TDP samozřejmě pokračoval dál a už jsme ve třetí 
desítce.
Za silné konkurence se odehrál XXI. TDP. Hrály tam soubory z Hronova, Jaroměře, 
Třebechovic p.Orb. My jsme nastoupili s inscenací Býk Klemens. Byla to hra, myslím 
od estonského autora, a v programu bylo napsáno, „že si lidi nevymýšlejí své myšlenky, 
aby vždycky mohli říct, co si myslí“. Předběhli jsme dobu? Nevím! U Býka Klemense 
bylo poprvé, kdy s námi hráli Koplaho Band, Petr Kožený, Pavel Plašil a Jirka Haken. 
Nikdo tehdy netušil ani náhodou, že Patr Kožený bude náš „dvorní“ klavírista, bez 
kterého si neumíme naše zpívání ani představit, a že Pavel Plašil založí Mladý týnišťský 
swing band a bude swingový festival.
Ale zastavím se u našich přátel z Třebechovic. Jezdili k nám velmi často. Tento soubor 
neuvěřitelně dlouhou dobu i přes politické potíže vedl Rudolf Faltejsek. Ač byl z 
Hradce Králové, divadlo dělal v Třebechovicích. Vedl ho za socialismu i kapitalismu. 
Nesmírně obětavý člověk, který měl jenom jednu slabost. Ve všem musel hrát hlavní 
roli. Nebo jeho manželka. Zdali byli tak  dobří, to mohou posoudit jen diváci. Píšu o 
kamarádech z Třebechovic a myslím to skutečně kamarádsky. Mimořádně si pamatuji, 
kdo vyhrál tento TDP, my jsme to určitě nebyli.
XXII. TDP při svém plánování vůbec nevěděl, že bude sametová revoluce. Ta se 
podepsala na kultuře města kladně i záporně. Ale zůstaňme zatím u TDP, který proběhl 
v říjnu. Taková Turecká kavárna z Lomnice n.P., která se hrála v malém sále klubu, nebo 
úpická Komedie o dvou kupcích a židoj Šilokoj, to stálo za vidění a byly to inscenace 
hodné i profesionálů. Týniště nastoupilo s operetou Na tý louce zelený. Jak jinak. My 
jsme zkrátka byli pohybující se a zpívající soubor. Nebylo to poprvé, kdy jsme se 
rozhodli pro operetu, ale poprvé bylo, že ji s námi hrál swingový orchestr Karla Švenky 
z Rychnova n.Kn. Pan kapelník Grulich byl už nemocný a jiná kapela v Týništi tehdy 
nebyla. Swing band z Rychnova s námi ještě uhrál Podskaláka, ale o tom bude ještě 
psáno. Byla to poslední opereta pro Jardu Drábka, který se s divadlem rozloučil, a 
později za něj jeho roli dohrával Honza Macháček z Opočenky. Protože už jsem jednou 
psal, že poroty zrovna nejsou na lehkou múzu, my jsme vyhráli cenu diváka a vítězný 
pohár si odvezli do Úpice.
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Co nového v lékárnách

Vážení čtenáři,
od 1.1.2008 nastalo v českých lékárnách mnoho změn. Změnil se 
způsob úhrady léků, zvýšila se sazba DPH, zavedl se regulační 
poplatek a zároveň s ním i limit chránící zejména těžce a chronicky
 nemocné před vysokými výdaji. Každou změnu přirozeně provází obava. Proto jsme 
pro vás připravili odpovědi na nejčastější otázky a ještě několik informací.

Co je regulační poplatek, kdy a na které léky se platí? 
Regulační poplatek je stanoven zákonem ve výši 30 Kč a jeho výběr lékárnou je 
povinný. Platí se při výdeji léku s úhradou ze zdravotního pojištění, a to za položku na 
receptu. To znamená za každý druh léku, bez ohledu na počet balení. Za vydání receptu 
se dvěma položkami tak zaplatíte 60 Kč. Poplatek neplatíte, pokud váš lék pojišťovna 
nehradí. U levných přípravků (s úhradou do30 Kč) je výhodnější lék zaplatit celý než 
platit regulační poplatek a možná i doplatek (např. Paralen, Anopyrin...).

Kdo je od poplatku za položku na receptu osvobozen? 
Osvobozeny jsou pouze čtyři skupiny pacientů. Pacienti v hmotné nouzi (potvrzení 
vydává příslušný úřad), děti z dětských domovů, pacienti se soudně nařízenou léčbou a 
ve zvláštních případech v zájmu ochrany veřejného zdraví (např. nařízená karanténa). 

Co se stane s regulačním poplatkem, který zaplatím?
Regulační poplatek je ze zákona příjmem lékárny. Na druhou stranu je u každého balení 
takto vydaného léku automaticky snížena jeho cena. Např. při více baleních dražšího 
léku může být celková cena položky na receptu snížena o více než dvojnásobek 
regulačního poplatku. Pro Vás to znamená nižší doplatek na lék, pokud není plně 
hrazen. Pokud je přípravek hrazen plně, o to méně zaplatí Vaše zdravotní pojišťovna. Z 
vybraných regulačních poplatků musí ještě lékárna odvést státu daň ve výši 9%. 
Celkové příjmy lékáren se tedy po 1.1.2008 nezvýší. 

Kolik balení léku mi může lékař předepsat? 
Na jednu položku receptu může lékař předepsat 3 balení léku. Pokud potřebujete léky 
na delší dobu, může lékař napsat tzv. opakovací recept s vyznačeným počtem 
opakování. Např. 1 balení léku Vám vystačí na měsíc. Lékař předepíše 3 balení, 
opakovat 2x. Tím máte zabezpečen lék na půl roku. Regulační poplatek platíte při 
každém vyzvednutí. 

Co je ochranný limit?
Je to limit ve výši 5000 Kč na rok (průměrně 417 Kč na měsíc), do kterého se 
započítávají určené regulační poplatky a započitatelné doplatky na léky. Pokud limit 
překročíte, platíte sice regulační poplatky a doplatky dál, ale pojišťovna Vám přeplatek 
vrátí. Na regulačních poplatcích a doplatcích na nezbytné léky tedy nezaplatíte více než 
13,70 Kč na den.

Co je započitatelný doplatek?
Je to doplatek za nejlevnější dostupnou variantu Vašeho léku. Např. pokud za Váš lék 
doplácíte 50 Kč a na nejlevnější variantu se doplatí 10 Kč, do limitu se vám započítá 10 
Kč. O výměnu dražšího přípravku za levnější můžete požádat přímo v lékárně. 
Existují celé skupiny léků, u kterých se doplatky do limitu vůbec nezapočítávají. Jsou to 
zejména léky k podpůrné a doplňkové léčbě a dále léky s nízkou úhradou zdravotní 
pojišťovny (méně než 30%).
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Nemůžu nevzpomenout na to, že jsme Na tý louce zelený hráli ještě v Polici n.Met. 
19.listopadu a v Týništi 20.listopadu odpoledne. To už probíhaly zprávy, co se děje v 
Praze, a nezapomenutelný byl výrok Luďka Jehličky jako hajného Štětivce, který v rámci 
hry dostal od Hanky Ambrožové facku, tak jak bylo narežírováno, a prohlásil: “Tady je to 
jak na Národní třídě“. Sál zařval smíchy, ale tehdy jsme nikdo nevěděli, co bude dál. Ani 
v divadle, divadla přestala hrát. Později se změny projevily. Cítila se jakási volnost a 
možnost dělat cokoliv. Bylo zrušeno předplatné. V tu dobu to byla neodpustitelná chyba, 
kterou později vykompenzovalo to, že v Týništi stejně všechny závody skončily. A 
zároveň v rámci “reforem v malém“ byla zrušena porota TDP a všechna další udílení cen. 
Potom už jsme se k tomu nevrátili.
A to píšeme rok 1990 a XXIII. TDP. Nikdo nevěděl, jak to půjde dál v této hektické době, 
a tak byl TDP obsazen profesionálně a týnišťský soubor hrál až v prosinci. Ale divadelní 
podzim fungoval a nevynechalo se. Hrála se představení pro děti, hrál se pořad Dopisy 
Olze od Václava Havla a bylo vystoupení Trávníčka, Čenského a Ivy Janžurové. Ale co 
postihlo TDP, byla strašně slabá účast diváků. Euforie opadla a trvalo dost let, než se to 
vrátilo do normálu. Zrušení předplatného byla chyba, alespoň dočasná. To je můj názor.
V prosinci náš soubor uvedl Klicperovu komedii Ženský boj. V mé režii se opakovala asi 
po 18ti letech. Nebylo to součástí TDP, ale podstatné bylo, že se vůbec hrálo. K 
Ženskému boji můžu ještě připsat, že to byl poslední návrh scény Jardy Havla, našeho 
mnohaletého scénografa. Jarda nám zemřel v květnu 1992. Psal jsem dříve, že k bratrům 
Havlovým se vrátím. Je to tady. Jarda Havel, co se pamatuji, byl autorem a realizátorem 
(snad kromě tří, nebo čtyř her) všech inscenací za mojí činnosti v divadle. Právě u 
Ženského boje vymyslel nejenom scénu, ale i výrobu paruk z vlny a také kostýmy. 
Všechno si naši “umělci“ vyrobili sami. Dokázal vymýšlet nepředstavitelné věci, které 
potom s ním realizoval jeho bratr Jiří, jinak náš letitý osvětlovač. Vymysleli třeba otáčecí 
točnu do hry Tvrdohlavá žena. Jirka Havel dokázal vyrobit kostitřas do hry Hledá se 
panic, dokázal vyrobit lucerničku pro vodníka do Lucerny, na kterou se foukne a ona 
svítí, nebo zhasne. Bratři Havlové jsou nezapomenutelní a divadlu hodně, hodně chybí. 
Jirka nám zemřel v lednu 1997.
XXIV. TDP 1991 - co k němu připsat? Dle perfektního výroku tehdejšího prezidenta 
Václava Havla panovala i u nás blbá nálada a neměli jsme ani hru, ani režiséra. Tady 
mohu jenom ocitovat týnišťský Zpravodaj, že “29.11. v sobotu zahajuje XXIV. TDP 
oblíbený soubor Simposion Třebechovice p.Orb. komedií Bedna u Slavkova. TDP bude 
dále pokračovat pohádkou pro děti. Celý TDP ukončí koncert Moravanky Jana Slabáka, 
který už bude jako koncert vánoční. Bližší podrobnosti sledujte na plakátech a v 
prosincovém vydání Zpravodaje.“ Tečka. Třebechovičtí se jako jedni z prvních našich 
stálých hostů na TDP zmátořili a hráli díky neúnavnému Rudolfu Faltejskovi, který si v 
Bedně u Slavkova střihnul, jak jinak, Napoleona. Co k tomu ročníku dodat?
Snad jen to, že v týnišťském divadle jsme se měli stejně rádi, jako tomu je dodnes, tam 
jsme se vždy politice vyhýbali a jsme kamarádi. A kdo má věrné kamarády, ten se 
neztratí, jak se zpívá v operetě Jaroslava Jankovce Děvče z přístavu. To se prokázalo už 
další roky, kdy jsme se opět dali dohromady a jelo se dál. Vzdyť před námi byl jubilejní 
XXV. TDP.
Ten zahájil u nás poprvé vystupující soubor Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Náš 
soubor tam nikdy nehrál, ale jejich přehlídky amatérského divadla jsou tam vynikající a 
na úrovni. Hráli komediii Klíče na neděli a byli výborní. Opět se nezapřel soubor z 
Třebechovic s Hadriánem z Římsů. Tipněte si, co asi hrál kolega Faltejsek. Ale zářil i náš 
soubor. Vypůjčili jsme si režiséra Václava Čápa z Dobrušky a vypůjčili si i scénografa a 
profíka Pavla Matušku z Třebechovic. Hráli jsme Hašlerova Podskaláka. Slušný text a 
překrásné písničky, které s námi opět hrál rychnovský Swing band. Nesmírnou 
zajímavostí bylo, ža náš režisér dojížděl na zkoušky z Dobrušky na mopedu a ať bylo 
jakékoliv počasí, jako tělocvikář se nikdy nezapřel. Nasadil ušanku typu Čkalov a jel.
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VÝSTAVY
 23.března (neděle)   PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                                 Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                                 Areál Bobkárna.
                                 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE
8.března (sobota)      SETKÁNÍ ŽEN

  při příležitosti Mezinárodního dne žen
  Milé maminky, babičky, milé ženy,
 srdečně Vás zveme na setkání žen při příležitosti Mezinárodního 
dne žen v sobotu 8.3.2008 v 16,00 hodin v areálu chovatelů.

 Pro každou z Vás bude připraven malý dárek.
 Hudbu zajistí Filip Kolář.
 Budeme rádi, přinesete-li malý příspěvek na společné pohoštění.
 Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

7. března (pátek) Tradiční HASIČSKÝ PLES
Sál hotelu Orlice
Začátek ve 20:00 hodin 
Hraje hudební skupina Pokrok.

          Srdečně zve spoluobčany Sbor dobrovolných hasičů Týniště n. Orl.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Častolovicích pořádá 
   dne 14. 3. -16. 3. 2008 od 09 hod. do 17 hod. v areálu výstaviště v Častolovicích                                            

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU.                           
Pro návštěvníky bude připraveno:
- staročeské velikonoční tradice ve Východních Čechách s charakterem pro 

jednotlivé velikonoční dny,                                                         
- ručně malované kraslice ve všech barvách a provedeních s praktickou ukázkou a 

v různých kombinacích,
- praktické ukázky výroby perníků, figurek ze šustí, malování na skle, drátkování a 

další velikonoční řemesla,
- ukázka velikonočního stolu našich prababiček, různé velikonoční prostírání s 

gastronomickými pochutinami,
- výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí a dalšího dostupného přírodního materiálu, 
ukázka zdobení perníků,

- staročeská řemesla, ukázka paličkování, háčkování, vyšívání, praktická ukázka 
zdobení kraslic malbou a voskem, 

- soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se může každý 2 dny před výstavou 
přihlásit, vyhodnocena bude 16.3. 08 

- k prodeji budou připraveny nejen malovaná vajíčka, pomlázky, velikonoční 
perníky, keramika, proutěné zboží,  knížky, ozdoby připomínající příchod jara, 
ale také veliké množství zahrádkářských potřeb, květiny a zeleninová sadba, 
okrasné stromky, truhlářské potřeby, a bohaté občerstvení.   

      Bližší informace na telefonu 721311719 a www.zahradkari.com
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Ceny se tehdy už neudílely, ale měli jsme dobrý pocit, že jsme tímto představením 
diváky „vzali“, protože nám to potleskem dali patřičně najevo. A přece jenom jsme hráli 
na národní city.
Rokem 1993 se náš soubor naprosto stabilizoval a čekala na nás další představení a 
samozřejmě i už XXVI. TDP. Kromě osvědčených souborů z Úpice a Třebechovic hrál 
také i náš Jirásek. Třebechovice si vybraly Goldoniho klasiku Poprask na laguně, Úpice 
také klasiku W+V Těžká Barbora a u nás zůstal oblíbený žánr komedie se zpěvy. Hráli 
jsme Únos Sabinek. Rád na to vzpomínám proto, že hrát principála v tak krásné 
komedii, zpívat a být v partě tak fajn kolegů, to se nestává vždycky. V tomto roce to 
určitě bylo. Roli Leonarda Vrdy Bučického hrál také Lubomír Lipský v Praze, Milan 
Sandhaus v Pardubicích a já si možná sebevědomě myslím, že jsem ji nezkazil. Poprvé 
a naposledy jsme se u toho setkali režijně s Evou Drábkovou. Naše divadelní představy i 
cesty se rozcházely. Eva později založila skupinu TEMNO, já zůstal u lehčího žánru. 
Ale o tom bude ještě psáno. Vždyť jsme teprve v roce 1993.
Rok 1994 a XXVII. TDP. Soubor Jirásek hrál opět Únos Sabinek, protože to bylo 
úspěšné představení a my s ním cestovali už druhý rok. K tomuto podzimu si pamatuji, 
že u nás hrál soubor Klicpera z Chlumce n.C. Hrál komedii Lepší pán. Do Chlumce 
jezdíme hrát často a rádi. Mnohokrát jsme jejich přehlídku vyhráli. Vždy se 
zastavujeme na našem hřbitově, kde dáváme květiny a vzpomínáme na ty naše kolegy, 
kteří už mezi námi nejsou. Vždycky, když jsme do Chlumce přijeli, bylo to krásné 
přátelství a přijetí na radnici. Nezapomenutelná je i paní Jiřina Nováková, vedoucí 
souboru a překrásná paní učitelka, která později bohužel podlehla rakovině. Ale tak jde 
život a v Chlumci i u nás se hraje dál. 
Soubory z Jičína a Chlumce otevřely XXVIII. TDP. A samozřejmě se hrálo i pro děti. 
Byly tam soubory z Brna - Nosáčkova dobrodružství, z Vamberka- Havrane z kamene, z 
Třebechovic překrásní Broučci. Náš soubor vyrazil do tohoto ročníku s komedií 
Majorova famílie. Hra napsaná volně na motivy textu Dámy a husaři a režírovaná Evou 
Drábkovou. Tato komedie svěžího humoru byla obsazena tím nejlepším, s čím v té době 
soubor disponoval, a všude, kam jsme zavítali, byla sranda. Scénu na tuto hru, ale i na 
předešlou Únos Sabinek a také na pozdější hry, nám navrhl arch. Zdeněk Rozkopal. 
Člověk, který tvořil s režisérem Karlem Zemanem Vynález zkázy, Na kometě a další 
filmy. Byl k Týništi vstřícný i proto, že odtud měl manželku z rodiny Dostálových, 
dceru pana ředitele školy a malíře. Pan arch. Rozkopal měl u nás i výstavu svých 
obrazů, navrhl nám ještě scénu na operetu Mé štěstí má zlaté vlasy a pak bohužel 
zemřel. Vzpomínal na něj u nás i herec Lubor Tokoš, právě hlavní představitel z 
Vynálezu zkázy, se kterým byli blízcí přátelé.
Zaujalo mě z almanachu tohoto roku 1995, že nám napovídala MUDr. Alena 
Polončeková. Takže, vážení, to nebylo proto, že bychom měli náběh na infarkt z délky 
textu. To bylo proto, že Alča byla členkou souboru a je znametitou kolegyní dodnes.
Rok 1996 a XXIX. TDP byly naladěny hudebně. Soubor Jirásek z Hronova vystoupil se 
známou komedií W+V Slaměný klobouk, Dobruška s půvabně nesmrtelným Václavem 
Čápem a stejně tak nesmrtelnou hrou Limonádový Joe. Limonádník se hrál u nás už 
podruhé. Poprvé ho hrálo VČD Pardubice a vím, že jsme museli vyklidit celé jeviště, 
aby se tam vešli. Zůstaly holé stěny, ale také překrásné představení.U Dobrušky jsme 
nic nevyklízeli, a zůstalo také krásné představení. Zajímavé bylo, že v něm hrál téměř 
okresní herec a režisér Jirka Holý. A hrál s námi také asi o 14 dnů později v naší 
inscenaci Tenor na roztrhání. Jiří Holý je především znám z osmičkových filmů 
Jaroslava Dolečka, jinak výborný komik, výborný pojišťovák a zkrátka dobrej kluk. 
Tenor na roztrhání je zpívaná konverzačka, snad jsme ji uhráli a uzpívali dobře. Svědčil 
o tom značný ohlas a plný sál. V polovině 90. let se zase divadlo začalo pomalu 
naplňovat. Byla tu jedna zajímavost, dost podstatná pro naše divadlo. Na zkoušku 
Tenora na roztrhání přišla vůbec poprvé do souboru Vlaďka Šťovíčková. Bude ještě o ní 
řeč, protože později hrála v operetě a dnes září v souboru TEMNO.
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CO-KDY-KDE
březen 2008

DIVADLO
14.března(pátek)     VRÁNY

1.února 2008 tomu bylo na den přesně 10 let, co světlo světa 
spatřila odnož divadelního souboru Jirásek - skupina TEMNO. 
Herci si proto dovolují pozvat všechny současné i bývalé členy 
této skupiny a samozřejmě Vás - diváky, kteří jste si herecké 
nadšení této skupiny oblíbili, na slavnostní večer, kde mimo jiné 
sehrají svou zatím poslední, velice úspěšnou hru. Režie se opět 
ujala Eva Drábková.
 Začátek představení je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

27.března(čtvrtek)   Screamers tisíce a jedné noci
 Po roce se do Týniště vrací Vámi diváky velice oblíbená travesti 
skupina Screamers s úplně novým programem plným humoru a 
nádherných kostýmů.
 Začátek je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT
10.března(pondělí)  Koncert při svíčkách
                             Vystoupí žáci ZUŠ Mgr. Jiřího Nováka, klavírista Pavel Zemen ze 

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou a První týnišťské kytarové kvarteto ve 
složení Tomáš Mach, Zuzana Sikorová, Lucie Kopecká, pan 
Stanislav Klecandr - jejich vyučující.
 Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

31.března(pondělí)  Žákovský koncert 
                           spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

 Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

BESEDY
13.března(čtvrtek)   AMUNDSENOVA SEVEROZÁPADNÍ CESTA aneb 

ledoborcem z Čukotky na  severní magnetický pól.
Po roce se do Týniště nad Orlicí vrací jeden z nejvýznamnějších 
českých cestovatelů dnešní doby, velice charismatický Ing. 
Oldřich Bubák. Opět se můžete těšit na poutavé vyprávění 
doplněné projekcí diapozitivů.

                                Začátek besedy v 18,00 hodin.
                                Malý sál kulturního domu v Týništi nad Orlicí.

 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a CA DUKO.
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A už jsme na konci třetí desítky tohoto pokračování o TDP. Píšeme rok 1997 a jubilejní 
XXX. TDP. Kromě pohádek a pořadů pro děti u nás vystoupili kamarádi z Jičína, zazněla 
i jednoduchá česká dechovka Františka Kmocha Český muzikant od souboru z Hořic. A 
pak byl chvíli klid. My jsme z technických důvodů nehráli. Zkrátka jsme to nestihli a 
hráli až po novém roce. Ale uspořádali jsme Společenský večer k zakončení XXX. TDP 
a na něj pozvali sólistu činohry Národního divadla v Praze Miroslava Zounara, který 
trávil umělecký “důchod“ v Dobrušce na chalupě. Mistr se předvedl ve velmi dobré 
formě. Ale co na tom večeru bylo to nejpodstatnější a pro týnišťské divadlo fatální? 
Poprvé se tam veřejně představila parta lidí, kterou dnes vede Eva Drábková a která má 
oficiálná název Divadelní soubor Jirásek - skupina TEMNO. Ale o tom až ve čtvrté 
desítce.  

Jan Bohatý (pokračování)
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Porada před bitvou; scéna  ze hry “Ženský boj” - 1. provedení.

Ve hře Majorova familie zazářily opět ženy, neboť režisérka měla šťastnou ruku
při obsazování ženských postav.



 

Poděkování

Ráda bych poděkovala MěÚ v čele s panem starostou Ing. J. Matičkou a členkám SPOZ 
paní Z. Sekyrové a paní E. Křišťanové, které přišly popřát mé matce k jejím 96. 
narozeninám. Kromě milých dárků přinesly dobrou pohodu a veselou náladu, kterou 
starý člověk potřebuje.

Za svoji matku Marii Kotrbovou 
děkuje Alena Doležalová

Děkujeme Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě paní 
Jenčíkové a Matějkové, za blahopřání, květiny a dárky k našemu životnímu jubileu. .

Manželé Souškovi

Vzpomínka

Dne 15. března 2007 nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, děda, praděda pan 
František Truneček ze Štěpánovska. Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.

Manželka, dcera, vnoučata a pravnoučata

Akce připravované v obecním domě 
v Petrovicích n. O.

11. 3. - Opakování loňské zajímavé přednášky zahradního architekta ing. Petra    
Chocholáče na téma, které si vybereme - návrhy volejte  J. Hakenovi - 
777213001).

                Začátek v 19 hodin. 

27. 3.  - Setkání se speciálním dětským pedagogem z Dětského diagnostického  
ústavu v Hradci Králové Mgr. Karlem Markem, který pohovoří na téma 

               Stres, jeho zvládání a  relaxace v každodenním životě dětí i  
dospělých.  

               V druhé části akce bude následovat volná beseda, kde budou  zodpovídány   
vaše dotazy z oblasti výchovy  dětí a mládeže. 

                Začátek v 19 hodin.
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Zprávy z knihovny
Březen - Měsíc internetu

Knihovny jsou již tradičním a významným propagátorem akce Březen - Měsíc 
internetu.
Také v březnu roku 2008 nabídnou zájemcům široké spektrum aktivit s cílem 
propagovat vhodným způsobem nejen tradiční svět knihoven, ale stále měnící se svět 
internetu.

Motto letošního, již jedenáctého ročníku, zůstalo stejné jako vloni: 
     Internet - výhoda pro znevýhodněné. 

Hlavním partnerem vedle již tradičního BMI sdružení je Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Projekt díky BMI sdružení přerostl v celonárodní kampaň a každým 
rokem oslovuje stále větší část populace. Projekt je otevřený všem subjektům, zapojit 
se mohou všichni, kdo chtějí internet nějakým způsobem rovněž propagovat.
Městská knihovna v Týništi nad Orlicí zve své čtenáře a další návštěvníky na akci 
„NEBOJTE SE INTERNETU“. Pokud máte kdokoliv zájem, přihlaste se a můžete si 
domluvit termín osobně nebo na telefonech 494 377 131 a 724 108 059.

Internetový kurz se bude konat v těchto dnech: 6.3., 13.3., 20.3. a 27.3. od 9 do 12 
hodin.

Pozvánka na další akce
Protože se ozývají názory, abychom se k březnu vrátili i jako k měsíci knihy, rozhodlo 
se,  že v  letošním  roce  se  bude  konat  v  týdnu   od  10.3.  do  16. 3.2008   tzv.  
TÝDEN ČTENÍ.

Zveme Vás tedy do dětského oddělení knihovny  na druhé společné čtení s názvem             
         „Povídám, povídám pohádku“

                                      ve  čtvrtek  13. 3. 2008 od 15 hodin
Kdo si  s sebou  přinese  knížku  od  Karla  Čapka, ten dostane malou odměnu ! 
Těšíme na Vás.

  BESEDA SE SOCIOLOŽKOU JIŘINOU  ŠIKLOVOU
se koná dne 13. března 2008 od 16,30 hodin                   

ve výstavním sále městské knihovny.

Pojďte s námi  do přírody ve čtvrtek 20. 3. 2008  při dalším pokračování oblíbeného 
cyklu
                                            „ Listování pod dubem“  
- tentokrát však s panem Richtrem.  Navazuje  na  loňskou  listopadovou  besedu   
„Přírodní podmínky Týnišťska“. Plánovaná vycházka  po okolí Týniště začíná srazem 
před knihovnou v 16 hodin.

18



Vítáme na svět
Ondřej Jakubjanský
Jan Šimberský
Ondřej Vagnecht
Jan Valenta
Eliška Trávníčková
Rozálie Logajová
Nikola Štěpánková
Matěj Martin Bělka

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
92 let 
Konrád Kurka

91 let 
Marie Koťanová

85 let 
Kamila Dobrovolná
          
80 let 
Zdenka Poláková
Jaroslava Potůčková
Jiřina Rázková
Růžena Smolíková
Karel Tomáš

Hodně štěstí, zdraví.
Řekli si ANO
Martin Polášek a Dana Červinková

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Marta Šedová (65)
Jiří Karpíšek (72)
Jiří Novotný (32)
Růžena Kovářová (59)
Jiří Petříček (59)
Josef Sekyra (62)
Martin Marták (83)

Čest jejich památce!

 
6

Společenská kronika

Karel  Čapek  (* 9.1.1890  - +29.12.1938)

„ Humor je sůl země, a kdo je jím prosolen, 
uchová se dlouho čerstvým.“  

Významný český spisovatel, dramatik, novinář a filozof se narodil v Malých 
Svatoňovicích. Měl dva starší sourozence Helenu a Josefa. Rodina Čapkových se 
přestěhovala do Úpice a tam Karel Čapek navštěvoval obecnou i měšťanskou školu, 
pokračoval na gymnáziu v Hradci Králové, Brně a Praze. Vystudoval Filozofickou 
fakultu UK a v roce 1915 byl promován na doktora filozofie. Působil jako domácí učitel 
Prokopa Lažanského na zámku v Chyších u Žlutic. Brzy se  však stal redaktorem 
Národních listů a Lidových novin. Založil československou odbočku mezinárodní 
spisovatelské organizace Penklub. V roce 1935 se oženil s Olgou Scheinpflugovou (už 
jsme se o ní ve zpravodaji zmiňovali).
Během svého života napsal velké množství povídek, drobných próz, divadelních her, 
dramat, fejetonů, aktovek, románů a samozřejmě i dětských knížek. Jeho 
nezapomenutelné Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek  nebo 
Dášeňka čili život štěněte právem patří mezi nejčtenější dětské knížky. Řeknu-li Matka, 
R.U.R., Bílá nemoc, Věc Makropulos, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé 
kapsy, Ze života hmyzu, Válka s mloky, Výlet do Španěl, Lásky hra osudná, Krakonošova 
zahrada, Zahradníkův rok, je zřejmé, že nás (starší čtenáře) knihy potěší a ti mladší ( žáci 
a studenti) si  vzdychnou nad doporučenou školní četbou.
Tento skromný člověk byl náruživým a vynikajícím fotografem, milovníkem přírody a 
také velkým vyznavačem etnické hudby. Bohužel zemřel mladý - na zápal plic a byl 
pohřben na Vyšehradě.

I v tomto měsíci soutěžíme se Zpravodajem Týniště nad Orlicí:
Tři soutěžní otázky:
        1. Kdo byl velkým přítelem spisovatele Karla Čapka?

2. Zjisti, zda v knížce Devatero pohádek je napsaná i pohádka pošťácká ?
3. „ Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlík se jmenoval.Víš, jak vypadal? Celý bílý 

byl a  měl jenom černá ušiska, a oči černé jako gagát, a čumáček černý jako 
antracit, a jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře 
černou skvrnu, jako ty ji máš…..“   Z jaké knihy je tento úryvek?

                                                                                                            Josefína Hanzlová
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Obnova  tradice týnišťského kluziště

Počátkem zimy jsme slíbili, že pokud bude mrznout, vznikne za školou stříkané 
kluziště. Jsem rád, že nám paní Zima  dovolila slib splnit a několik dní před Štědrým 
dnem se již kluziště hemžilo dětmi. Nakonec se nepřetržitě bruslilo až do 9. ledna. 
Navázali jsme tak na již pozapomenutou tradici v Týništi vytvářet stříkané kluziště, na 
kterém jsme se proháněli už my jako děti. 
Kluziště ale nevzniká samo. Myšlenka na tvorbu kluziště vzešla od Vás občanů a 
směřovala k radě města, která podnikla potřebné kroky. O jeho fyzickou realizaci se poté 
zasloužil především pan školník Dostál a služby města, a jak jsem měl možnost se
několikrát sám přesvědčit, 
bylo hojně využíváno. 
Doufám, že tato ledová 
plocha potěšila hlavně 
naše nejmenší občánky. V 
této tradici hodláme 
nadále pokračovat. 

Pavel Nadrchal, 
místostarosta

Několik postřehů z práce bytové komise v uplynulém roce
Bytová komise je poradcem rady města  v oblasti přidělování bytů, které jsou ve správě 
Města Týniště nad Orlicí.
Během uplynulého roku komise přidělila několik bytů v majetku města, vždy ve snaze 
vyřešit nebo alespoň zlepšit bytovou situaci žadatele. Není možné vyhovět všem 
zájemcům o městský byt, protože prostě město tolik bytů k dispozici nemá.
Určitě jste si všimli, že rada města schválila nová pravidla pro přidělování městských 
bytů. Bylo to hlavně z důvodu neaktualizovaných, několik let starých žádostí, u kterých 
nikdo nevěděl, jestli je žádost ještě vůbec aktuální, jestli je tam uvedena současná 
adresa, o telefonních nebo jiných spojeních na žadatele ani nemluvě.
Společně doufáme, že nová pravidla zjednoduší vedení evidence, která se bude každý 
rok aktualizovat. Donutíme tak žadatele, kteří mají opravdu potřebu přidělení bytu z 
majetku města, aby sami ve vlastním zájmu svou žádost každoročně aktualizovali, 
protože jinak bude žádost ze seznamu vyřazena.
V současné době, kdy je mezi nájemníky městských bytů v celém městě velký zájem o 
získání těchto bytů do vlastnictví, bylo na určitou dobu pozastaveno přidělování 
uvolněných bytů v těch domech, které o odprodej zažádaly. Rada města se na tomto 
kroku dohodla, aby předešla možným spekulacím o zvýhodňování občanů, kterým by se 
některý z těchto bytů mohl přidělit.
Do budoucna se bude Město snažit uskutečnit prodej dalších bytů z jeho majetku a ve 
své správě si ponechat jen nemnoho tzv. sociálních bytů pro potřeby svých občanů. 

Za bytovou komisi PharmDr. Irena Černínová           
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                              
ddmslunicko@seznam.cz,  http://www.sweb.cz/ddm.slunicko// 

BŘEZEN 2008
Na všechny březnové dílny se, prosím, předem přihlaste v DDM,
zajistíte si tak místo a dostatek materiálu.

Pondělí 3.3. TVOŘENÍ Z PEDIGU
16.30 - 18.30 hod. Základy pletení, při kterém si vytvoříte misku nebo hnízdo jako 

jarní dekoraci. Vhodné pro děti od 10 let, mládež a dospělé. S 
sebou: pracovní oblečení, přezůvky, ručník. Cena za materiál a 
energii 40,- Kč.

Čtvrtek 6.3. TURNAJ NA PŘÁNÍ
od 16.00 hod. V rámci herního klubu se domluvíme, v čem budeme bojovat. 

Vstupné 10,- Kč.

VELIKONOČNÍ TÝDEN

Pondělí 17.3. 
8.00 - 18.00 hod. VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA spojená s výstavou 

výtvarných prací na téma „Naše zahrada“, pořádanou ČZS. V naší 
nabídce nebudou chybět velikonoční dekorace, kraslice, perníčky, 
pomlázky a další jarní potěšení pro oči.

15.00 - 18.30 hod. VAJÍČKOVÉ ŠÍLENSTVÍ
Dílna, ve které si můžete ozdobit vyfouklá vajíčka na několik 
způsobů (voskem, polepováním různých materiálů, 
mramorováním, ubrousky aj.) a zároveň si je ozdobně navázat a 
naaranžovat. S sebou: 6 - 10 vyfouklých, umytých a suchých vajec 
v krabičce, pracovní oblečení, přezůvky, papírovou krabici nebo 
igelitovou tašku. Práce je asi na 2 hodiny, přijít můžete kdykoliv. 
Děti do 8 let v doprovodu dospělého. Vstupné 20,- Kč.

Úterý 18.3.
8.00 - 18.00 hod. VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA

od 16.00 hod. BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA 
Tradiční závody v několika běžeckých kategoriích. 
Sraz u srubu v parku. Startovné 10,- Kč.

17.00 - 19.00 hod. JARNÍ DEKORACE na dveře, do pokoje, pro radost
Z přírodního materiálu si u nás můžete vyrobit něco, co vám bude 
dělat doma radost. S sebou: pracovní oblečení, přezůvky, 3 - 6 
vyfouklých, čistých suchých vajec, další materiál dle vlastního 
uvážení (suché květy, kuřátka aj.), k dispozici budou větvičky, 
buxus, stuhy, tavná pistole, skořápky, cibulky aj. Cena 30,- Kč.
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ale přesto i zde míra spokojenosti přesáhla průměr. Zato s obchodní sítí byla většina 
respondentů vyloženě nespokojená. Za hlavní krok k řešení daného problému považují 
otevření supermarketu ve městě. 
S oblastí dopravy byla celkově také většina respondentů spíše spokojena. Největší 
spokojenost panovala s dostupností nádraží ČD, dále s rozmístěním zastávek autobusu a 
spojením s ostatními obcemi. Nejméně respondenti byli spokojeni s údržbou silnic a 
chodníků obecně a v zimě zvlášť. Kdyby mohli, nejvíce respondentů by přednostně řešilo 
problém se železničními přejezdy, zejména přejezd U věže by nahradili nadjezdem nebo 
podjezdem, dále by vybudovali kruhový objezd na křížení silnice č. I/11 se silnicí na 
Albrechtice nad Orlicí. Preferovali by vybudování zvýšených perónů na nádraží ČD.
Při hodnocení nabídky volnočasových aktivit nejvyšší míru spokojenosti vyjadřovali 
respondenti s nabídkou aktivit pro děti a mládež a s nabídkou kulturních pořadů, např. 
koncertů, divadelních představení. Naopak nejméně spokojeni byli s nabídkou 
volnočasových aktivit pro dospělé a možností sportovního vyžití pro nikde 
neorganizované sportovce. Nejvíce respondenti postrádali kulturní a společenské akce 
spojené s tancem - plesy, taneční zábavy, diskotéky. Zejména starší generace by ráda 
využila svého volného času k rozšiřování svého rozhledu účastí v různých vzdělávacích 
kurzech, případně v univerzitě třetího věku. Ze sportovních a kulturních zařízení nejvíce 
respondentů postrádalo krytý plavecký bazén. 
Ekonomický rozvoj a zejména možnosti pracovního uplatnění hodnotí naprostá většina 
respondentů velmi negativně.
Za hlavní předpoklad úspěšného budoucího rozvoje města respondenti považují 
revitalizaci brownfieldů, tj. opuštěných a chátrajících výrobních areálů, rozvoj 
průmyslových zón a přilákání nových investorů, to vše s cílem vytvořit dostatečný počet 
nových pracovních míst.  Dalšími důležitými podmínkami rozvoje města jsou, dle jejich 
mínění, rozvoj bytové výstavby a podpora malého a středního podnikání.
Pokud by mohli respondenti rozhodnout o třech nejvýznamnějších investicích ve městě, v 
prvé řadě by postavili supermarket, dále krytý bazén a poté by investovali do podpory 
podnikání a vytváření nových pracovních míst. Na čtvrtém místě se objevila investice do 
bydlení, do přípravy rozvojových ploch pro bytovou výstavbu.
Jako největší překážku rozvoje města nejvíce respondentů vnímá zánik průmyslových 
podniků a nedostatek pracovních příležitostí. Dále nedostatek peněz a hlavně neschopnost 
vedení města využívat různé dotační tituly, zejména rozvojové fondy EU. 
O dění ve městě a na radnici je naprostá většina respondentů informována z týnišťského 
Zpravodaje a asi třetina z místního rozhlasu. Jsou to tedy velmi důležité informační kanály, 
které je nutno do budoucna zachovat a dále zkvalitňovat.
Dále z dotazníku bylo zjištěno, že třetina respondentů by se ráda aktivně zapojila do tvorby 
strategického rozvojového plánu města a téměř padesátka ze 255 respondentů za tímto 
účelem uvedla kontaktní údaje (jsou uvedeny v elektronické příloze zprávy). Polovina 
respondentů si přeje zúčastnit se veřejného setkání s občany, na kterém představitelé města 
budou spoluobčany informovat o procesu tvorby a obsahu strategického rozvojového 
plánu města. 
Dotazníkové šetření je možno vzhledem k velikosti a struktuře vzorku respondentů 
považovat za relevantní a jeho výsledky by měly poměrně věrně odrážet názorovou 
hladinu většiny obyvatelstva ve městě Týniště nad Orlicí. Rozhodně by vedení města v 
procesu tvorby strategického plánu i v dalších svých činnostech nemělo opomíjet výsledky 
dotazníkového šetření. Proto také přílohou této zprávy je seznam všech odpovědí na 
otevřené otázky v elektronické podobě.
Doporučujeme vedení města vhodným způsobem speciálně informovat respondenty, kteří 
na sebe zanechali kontakt, např. telefonicky, písemně, mailem předat pozvání na veřejné 
setkání, upozornit na nový obsah webových stránek atd. Centrum evropského projektování 
(CEP), Hradec Králové (Úplné znění analytické části názorového průzkumu veřejnosti s 
přehlednými tabulkami a grafy najdete na www.tyniste.cz)
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Středa 19.3.
8.00 - 18.00 hod. VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA

13.30 - 16.00 hod. DRÁTOVÁNÍ s Martinou Horákovou
Dílna s drátenicí, kde se naučíte jednoduché oplétání vajíček nebo 
kamínků. S sebou: vyfouklá, čistá, suchá vejce, přezůvky. 

Cena 20,- Kč.
Čtvrtek 20.3.
9.15 - 14.00 hod. MOKRÝ VÝLET

Výprava do hradeckého Aquacentra. Sraz na nádraží ČD, návrat 
tamtéž. S sebou: plavky, ručník, kapesné, svačinu, pití, děti nad 10 let 
průkazku na slevu jízdného. Cena 140,- Kč (jízdné, vstupné, dozor).

od 16.00 hod. velikoNOČNÍ HOLČIČINY
konec v pátek Holčičí vaření a pečení, velikonoční tvoření, společné hry a pohoda.
ve 14.00 hod. Podrobné info dostanete na přihlášce, vyzvedněte si ji co nejdříve, 

máme omezený počet míst. Cena 120,- Kč (materiál, energie, 
večeře, snídaně, oběd,  pitný režim, dozor).

V průběhu března probíhají dopolední jarní kreativní dílny pro jednotlivé třídy.

Připravujeme…
TANEČNÍ SOUTĚŽ, DOPRAVNÍ ZÁVODY, ČARODĚJNICE

LETNÍ TÁBORY s DDM 2008

28.6. - 6.7. LT SEDMIDOLÍ, tradiční tábor na zahájení prázdnin s prima 
partou vedoucích, celotáborovou hrou a krásnou přírodou, pro děti 
od 1. do 9. třídy, vedoucí: Naděžda Pojezdalová, cena 2230,- Kč.

28.6. - 8.7. TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách, pro všechny tancechtivé od 1. třídy 
po středoškoláky. Kromě tance budou i výtvarné činnosti, legrace, 
sport, výlety, tábornické dovednosti aj., vedoucí: Dana 
Černohousová, cena 2350,- Kč

7.7. - 17.7. PIRÁTSKÁ CESTA, příměstský tábor pro předškoláky - 4. třídu, 
putování pěšky, na kolech i lodí, celotáborová hra s pravou pirátskou 
tématikou, pro něžné pirátky i drsné piráty, ubytování a stravování v 
DDM, vedoucí: Eva Jenčíková, cena 1500,- Kč.

17. - 23.8. VEČERNÍČKOV - tábor pro rodiče s dětmi (5 - 12 let) v 
rekreačním zařízení Astra ( ). Vyzkoušejte s 
námi tuto netradiční dovolenou, program je nabitý akcemi a 
aktivitami, ze kterých si každý může vybrat. Dopoledne pro děti 
činnost v oddílech, pro dospělé sport, výtvarno nebo odpočinek. 
Odpoledne společná hra nebo volný program. Jste se svými dětmi a 
zároveň máte čas pro sebe. Ubytování v chatičkách, strava 
vynikající, krásné okolí, koupání v místě. Přihlášky do konce března. 
Vedoucí: Eva Jenčíková, cena 1800,- Kč.

23. - 30.8. MARŤANKY - sportovně-výtvarný tábor, pro dívky od 2. třídy, v 
rekreačním  areálu Astra, ubytování v chatkách, strava výborná, 
dobré sportovní podmínky, pěkné okolí, vedoucí: Eva Jenčíková, 
cena 1800,- Kč.
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Při zpracování dotazníků byl vyhodnocen vlastní vzorek respondentů z hlediska hlavních 
socio-demografických charakteristik a porovnán se strukturou obyvatelstva města 
Týniště nad Orlicí za účelem posouzení reprezentativnosti tohoto vzorku a validity 
výsledků dotazníkového šetření.

3. Charakteristika respondentů
Při vyhodnocování odpovědí se posuzovalo, zda existují významnější rozdíly v 
odpovědích mezi jednotlivými skupinami respondentů. Výsledky jsou prezentovány ve 
velmi podrobné, ale přehledné podobě - tabulky a grafy s komentáři, aby jednotlivá 
zjištění bylo možno zohlednit a využít jako podklad a inspiraci jak při samotné tvorbě SP, 
tak i při rozhodování vedení města o konkrétních opatřeních vedoucích ke zlepšení 
kvality života ve městě.
Při vyhodnocování výsledků dotazníkového šetření byl využit statistický software SPSS.
Roznášková služba do všech domácností  ve městě  Týniště nad Orlicí  roznesla celkem  
2 300 ks dotazníků. Zpět se vrátilo 255 ks vyplněných dotazníků. Vzhledem k podobným 
průzkumům lze 11% návratnost označit za úspěšnou.
Náhodný výběrový soubor tedy čítal 255 respondentů, přičemž poměr mužů a žen byl 
vyrovnaný, z hlediska věku převládali lidé střední a starší generace, 60% bylo ve věku 45 
a více let.

4. Závěr
Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, hlavními přednostmi města Týniště nad Orlicí 
jsou jeho okolní krásná příroda, poklid menšího pěkného města s dostatkem zeleně a 
současně velmi dobré dopravní spojení s okolními městy. Označení Týniště nad Orlicí 
jako „města v lesích“ není pro většinu obyvatel prázdným pojmem a  hrdě se k němu 
hlásí.
Při vymezování hlavních nedostatků vyplynulo, že nejbolavějším místem v 
každodenním životě občanů je absence supermarketu. Současná obchodní síť se 
vyznačuje malou šíří sortimentu, nedostatečně dlouhou otvírací dobou, malým počtem, 
nebo dokonce žádnými parkovacími místy a značně vyššími cenami, než jaké bývají 
právě v supermarketech. 
Jako klíčový problém občané vnímají úpadek většiny průmyslových podniků, zánik 
pracovních míst a v důsledku toho postupné přeměny Týniště nad Orlicí z živého 
regionálního centra na příměstskou noclehárnu krajského města Hradce Králové.
Bydlení a celkový vzhled města byly hodnoceny z různých hledisek - od celkového 
vzhledu bydliště a samotného města, přes péči o městskou zeleň a dětská hřiště, 
dostupnost bydlení, až po pocit bezpečí. Zpravidla převažovalo kladné hodnocení, 
největší míru spokojenosti respondenti vyjádřili se svým vlastním bydlením a rozsahem 
městských parků a zeleně. Naopak nejnižší míru spokojenosti, převažovalo dokonce 
záporné hodnocení, projevili v oblasti bytové výstavby a dostupnosti bydlení.  Naprostá 
většina respondentů byla přesvědčena, že za posledních pět let se okolí jejich bydliště a 
vzhled města mírně zlepšil. Čistotu města, dle mínění respondentů, nejčastěji ohrožují 
sami lidé svou neukázněností, vandalové a opilci. Ohrožení jinak čistého a zdravého 
životního prostředí města představují také černé skládky, nepružný odvoz přeplněných 
nádob na tříděný odpad a malá koordinovanost úklidu veřejných prostor.
Také oblast občanské vybavenosti byla hodnocena z různých stránek. Veřejné služby, 
např. zdravotní a sociální péče, školy, byly vesměs oceňovány velmi kladně, míra 
spokojenosti respondentů byla nadprůměrná, přesto řada z nich by ráda viděla zlepšení 
zejména ohledně dopravy k lékaři a zřízení střední školy nebo učiliště ve městě.
S oblastí služeb pro občany (komunální služby, drobné řemeslnické práce, peněžní a 
poštovní služby atd.) byli respondenti spokojeni o málo méně než s veřejnými službami,
ale přesto i zde míra spokojenosti přesáhla průměr. Zato s obchodní sítí byla většina 
respondentů vyloženě nespokojená. Za hlavní krok k řešení daného problému považují 
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Sport

Milí sokolové a příznivci Sokola,
nový rok 2008 ubíhá svým tempem a my se dostáváme opět k setkání sokolů naší TJ, 
která se pravidělně koná v únoru. Pracovní Valná hromada TJ Sokol Týniště n. Orl. se 
konala 25.února, kde přítomní sokolové byli seznámeni s činností naší TJ za uplynulý 
rok. A že různých aktivit bylo nemálo, o tom přesvědčily zprávy činovníků. I 
hospodaření naší TJ bylo shledáno vzorně vedené. Je tedy potěšitelné a důležité vyjádřit 
výboru TJ Sokol a výboru VG uznání a poděkování za jejich činnost. 
Zejména je třeba vyzdvihnout a pochválit práci cvičitelů a trenérů naší TJ Sokol. Ve 
všech oddílech pulsuje pravidelná činnost a zejména z činnosti v oddílech dětí a mládeže 
máme velkou radost. 
V letošním roce je před námi III. sokolský slet v Liberci pod Ještědem, v červnu 2008 
/20.-22.6./, na který se již pilně připravují muži a Věrná garda. Členové Sokola Věrné 
gardy pořádají svá pravidelná setkání, jejichž tématem v prvním čtvrtletí 2008 bylo 
cvičení na overbalech a gymbalech, zdravověda, poučení o osteoporóze a i formách 
cvičení v domácím prostředí zaměřeném proti různým věkovým obtížím. Také 
vyprávění bratra Karla Procházky o letech 1927 - 1938 v našem městě zpříjemnilo naše 
setkání.
V březnu plánujeme návštěvu nového motorestu v našem městě, který poskytuje 
výborné služby ve velmi pěkném prostředí. Také jsme navázali zatím písemné 
seznámení s TJ Sokol Kobylisy Praha a do budoucna hodláme rozvíjet přátelství mezi 
našimi jednotami. 
Ještě Vám poskytneme několik informací o činnosti České obce sokolské a o župě 
Orlické. ČOS v Praze na svém setkání v červnu 2007 rozhodla o konání XV. 
všesokolského sletu v Praze v roce 2012. Zvolila také vedení České obce sokolské. 
Starostou ČOS je Ing. Doc.  Jaroslav Bernard, CSc., náčelníkem Ing. Miroslav Vrána, 
náčelnicí Ing. Lenka Kocmichová.
Také v naší župě Orlické byli zvoleni činovníci. Starostkou je Marika Prockertová, 
náčelníkem Mgr. Kamil Pavlásek, náčelnicí Hana Kováčová. Členkou představenstva za 
TJ Sokol Týniště je Jindra Červinková. 
Milí sokolové, přejeme Vám, aby nastávající jaro přineslo potěšení do Vašich rodin a 
domovů, a přejeme pěkné cvičební zážitky v tělocvičnách i na hřištích a příjemná 
setkávání při sokolských aktivitách.

Mgr. Libuše Nováková

CENTRUM ZDRAVÍ, KRÁSY A 
REGENERACE

otevírá od 1.3.2008 na poliklinice v Týništi nad Orlicí /budova dětského 
střediska/

poradentství v oblastech: regulace váhy, zdravé výživy, regenerace 
organismu a péče o pleť.

Objednat lze na tel.č.: 776 887 682, nebo e-mail: 
libuse.hrochova@seznam.cz vždy na pondělí a pátek.

22



- Rada města byla informována o jednání s firmou Orlická zemědělská, a.s., Týniště nad 
Orlicí, ve věci nabídky odkoupení objektu. Firma sdělila, že objekt byl prodán jinému 
subjektu. Rada vzala informaci na vědomí.

- Rada města byla informována o jednání bytové komise dne 15.1.2008. Komise na 
svém jednání posoudila jednotlivé žádosti podle nové evidence. Vytipovala žádosti, 
které by měly být přednostně řešeny.

- Rada města byla seznámena se sdělením Polikliniky Týniště nad Orlicí, s.r.o., o 
rozšíření služeb v oblasti poradenství vnější a vnitřní výživy a prodeje masážních 
výrobků firmy IB Bratislava. Rada vzala sdělení na vědomí.

- Rada města byla informována o výsledku zápisu žáků do 1. tříd. Zápis se uskutečnil 
21.1.2008 a zúčastnilo se ho 55 žáků. Předběžně požádalo o odklad školní docházky 9 
dětí. Rada města vzala informaci na vědomí.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí o 
schválení hospodářského výsledku za rok 2007, který je v částce 3211,15 Kč. 
Organizace žádá, aby částka 1200,-Kč byla převedena na fond odměn a částka 2011,15 
na rezervní fond. Rada města rozdělení hospodářského výsledku schválila.

- Rada města projednala nabídky pojišťoven České pojišťovny a Kooperativy na 
pojištění majetku města. Obě nabídky jsou přibližně srovnatelné. Jako výhodnější se 
jeví nabídka pojišťovny Kooperativa, a to především ve větších pojistných limitech a 
menším podílu spoluúčasti. Rada města schválila uzavření pojistné smlouvy s 
pojišťovnou Kooperativa, agentura Pardubice.

Strategický plán rozvoje města Týniště nad Orlicí 2008 - 2020
Názorový průzkum veřejnosti

1. Úvod
V loňském roce se představitelé města Týniště nad Orlicí rozhodli pro vypracování 
strategického rozvojového plánu. Na přelomu června a července loňského roku bylo 
provedeno dotazníkové šetření mezi veřejností města Týniště nad Orlicí.  
Cílem průzkumu bylo poskytnout co možná nejširší a nejvěrnější obraz názorové 
hladiny občanů na nejrůznější oblasti života ve městě, co nejpřesněji zjistit, co občany 
nejvíce trápí, či čeho si naopak na svém městě nejvíce cení, co nejspolehlivěji 
odhadnout jejich představy a přání ohledně budoucího rozvoje jejich města.

2. Metodologie průzkumu
Pro účely průzkumu byl vypracován poměrně rozsáhlý dotazník tak, aby pokryl 
všechny hlavní sféry života. Obsahoval celkem 19 otázek, z nichž čtyři se týkaly 
základní charakteristiky respondenta, osm zkoumalo, jak je respondent spokojen s 
různými oblastmi života, tři se věnovaly zjišťování, jak si respondent představuje 
budoucí vývoj, co by si přál, čtyři, jak je respondent informován o dění ve městě a zda 
má zájem se zapojit do tvorby strategického plánu.
Většina otázek měla strukturovanou podobu a respondent vybíral z předem nabídnutých 
odpovědí. Některé otázky byly otevřené, respondent sám formuloval odpověď. Tyto 
odpovědi při zpracování byly následně vyhodnoceny a kategorizovány.
Vzhledem k velikosti města, dle SLBD 2001 bylo v Týništi nad Orlicí celkem 2 393 
bytových domácností, bylo provedeno plošné šetření. Dotazník byl za pomoci 
roznáškové služby distribuován do všech domácností ve městě. Každý dotazník byl 
opatřen úvodním slovem, ve kterém pan starosta Ing. Jaroslav Matička stručně seznámil 
občany se zahájením prací na tvorbě Strategického plánu města Týniště nad Orlicí a 
požádal občany o spolupráci při vytyčování hlavních směrů rozvoje města. Jednou z 
forem takovéto spolupráce bylo ze strany občana vyplnění a odevzdání vyplněného 
dotazníku na úřad města nebo do označených sběrných míst. 
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Při zpracování dotazníků byl vyhodnocen vlastní vzorek respondentů z hlediska 

Taneční jsou ve své polovině
13. ledna letošního roku proběhla na sále hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí zahajovací 
lekce tanečních pro manželské páry a dvojice. Jelikož se ještě před plánovaným zápisem 
do tohoto kurzu přihlásil rekordní počet uchazečů, tak jsme ani žádný zápis nemohli 
vyhlásit. Po dvou předchozích ročnících, které svou atmosférou a nadšením tančících 
párů předčily mé očekávání, se do letošního kurzu přihlásilo hned 27 párů a věřte mi, že i 
když nerad, přesto jsem musel vzhledem ke kapacitě sálu v hotelu Orlice dalších 
minimálně 12 párů odmítnout. Vyučování standardních, latinskoamerických, ale i 
netradičních tanců se opět ujala osvědčená dvojice Lenka Milá a Orest Janeček, kteří 
svým velice jedinečným a milým způsobem přispívají k opravdu fantastické atmosféře, 
která celé taneční provází. Přítomné dámy jistě oceňují, že mohou každý týden 
vytáhnout ze šatníku krásné šaty, a pánové naopak oceňují, že nejsou nuceni chodit v 
oblecích a s motýlkem pod krkem. Od začátku jsme se totiž domluvili, že nám hlavně 
půjde o to, abychom si to užili bez zbytečných stresů se strojením. A jelikož jsou to 
taneční, tak jsme připravili pro tančící páry 10 lekcí, kdy 5. lekce je klasická prodloužená 
a poslední lekce slavnostní věneček. V sobotu 16. února proběhla na sále hotelu Orlice 
prodloužená. K poslechu, ale hlavně k tanci zahrálo duo Filip Kolář a Petr Říha. A 
jelikož jsem věděl, že přítomné páry tančit umí, požádal jsem je, aby se předvedly, jací 
jsou kulináři. A věřte mi, že se opravdu činili. Před začátkem prodloužené vznikl 
uprostřed sálu nádherný rautový stůl. Jídla bylo tolik, že se ho ani nepodařilo zdolat. 
Nechyběly ani soutěže o ceny. Na závěr tedy mohu říct, že dle nadšení tanečních párů se 
zatím tato akce řadí mezi neskutečně zdařilé.

Libor Stolín
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                    Z městského úřadu
                           Výtah z jednání rady města za leden a únor 2008
- Rada města projednala návrh smlouvy s organizací CEP Hradec Králové na zpracování 

žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení ZŠ Týniště nad Orlicí. Finanční 
částka na zpracování žádosti je 30.000,- Kč. Rada města uzavření smlouvy schválila.

- Rada města projednala návrh smlouvy s organizací CEP Hradec Králové na zpracování 
žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků v části města „Na Konci“. Na tuto akci je 
možné získat dotaci až do částky 5 mil. Kč. Finanční částka na zpracování žádosti je 
30.000,- Kč (a 1% z celkové hodnoty stavby). Rada města uzavření smlouvy schválila.

- Rada města projednala návrh smlouvy na zpracování dokumentace pro stavební 
povolení rekonstrukce chodníků v části města „Na Konci“ s firmou 
HIGHWAYDESIGN Hradec Králové. Zpracování projektu představuje finanční 
částku 98.000,-Kč. Rada města uzavření smlouvy schválila.

- Rada města projednala návrh smlouvy na zpracování prováděcího projektu 
plynofikace obce Petrovice n.O. s firmou REPLYN, s.r.o., Rosice n.L. Zpracování 
projektu představuje finanční částku 85.680,-Kč. Rada města uzavření smlouvy 
schválila.

- Rada města projednala návrh dodatku hypotéční smlouvy uzavřené mezi Městem 
Týniště nad Orlicí a Komerční bankou Náchod na úhradu předčasné splátky 
4.089.725,50 Kč při stávající úrokové míře 5,02%. Dodatek hypotéční smlouvy je 
nutné uzavřít z důvodu pětileté fixace výše úroku a mimořádné splátky jistiny SBD U 
Mlýna Týniště nad Orlicí. Rada města dodatek smlouvy schválila.

- Rada města byla informována o žádosti uživatelů bytů v č.p. 877 o koupi bytů do 
vlastnictví. Žádost bude postoupena k projednání ZM.

- Rada města byla seznámena se žádostí Vašinové M., realitní kancelář a příprava 
developerských projektů Horní Sloupnice, o koupi pozemků v části města „Střed“ za 
účelem výstavby bytů. Záměr prodeje těchto pozemků bude projednán v ZM.

- Rada města za přítomnosti vedoucí Služeb města paní Gažiové projednala 
problematiku této příspěvkové organizace. Paní Gažiová objasnila některé záležitosti 
týkající se personálního zajištění. Informovala radu o stavu techniky.

- Rada města projednala záležitost prodeje uvolněných bytů v majetku města. Rada 
doporučuje, aby byty, které se uvolní, v současné době nebyly obsazovány, ale byly 
prodány. Záležitost bude postoupena k projednání ZM.

- Rada města projednala nabídku pana Otčenáška na odkoupení malometrážních bytů, 
které budou postaveny v objektu bývalé Tesly v Opatrného ulici dle požadavků pro 
DPS. Malometrážní byty by byly součástí Domu s pečovatelskou službou. Rada města 
odkoupení bytů pro tyto účely doporučuje, a to v počtu 6 - 7 bytů. Kupní ceny by byla v 
částce do 7 mil. Kč. Záležitost bude postoupena k projednání ZM.

- Rada města projednala otázku financování akce „Intenzifikace čistírny odpadních vod 
a vybudování nové kanalizace v obcích DSO Křivina, Týniště nad Orlicí, Albrechtice 
nad Orlicí, Štěpánovsko. Podmínkou zajištění dlouhodobého investičního úvěru pro 
DSO Křivina ve finanční částce do 42 mil. Kč je nutné schválení ručení Města Týniště 
nad Orlicí a Obce Albrechtice nad Orlicí v zastupitelstvech. Rada doporučuje 
projednat tuto záležitost v ZM.

- Rada města projednala zápis z jednání Osadního výboru Petrovice ze dne 8.1.2008. 
Rada vzala zápis na vědomí s tím, že požadovaná údržba objektu bude zařazena do 
rozpočtu na rok 2008.
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Mateřské centrum Ratolest 

Program MC Ratolest na měsíc březen

Dopoledne Odpoledne
Po - 16.00-18.00 h HERNA

16:00-16:45 h NĚMČINA pro maminky         
Út 9:30  11:00 h HERNA 13:30 - 16:30 h Hrátky s FLÉTNOU
           pro nejmenší
St 9.30-10.15 h  ROLNIČKA 16.00-18.00 h HERNA

16.00-16.45 h BARVIČKY
17:15-18:00 h ANGLIČTINA

           pro maminky
Čt - 15.30-16.15 h ANGLIČTINKA I.

16.30-17.00 h ANGLIČTINKA II.
15.45-17.30 h PASTELKY

Pá 9:30  11:00 h HERNA 

Mimořádné akce:

5.3. a 12.3. (St) KERAMIKA PRO DĚTI od 16:00 hod.

10.3. (Po)   Výprodej BAZAROVÉHO oblečení, 16:00 - 18:00 h,
    jednotná cena 25 Kč,-. 

10.3. (Po)  Plánování činnosti MC, od 16.00 h v MC Ratolest.

Připravujeme:
    Ø KARNEVAL pro nejmenší (1 - 3 roky), v MC Ratolest

Ø EKOLOGICKÉ DIVADLO z Hradce Králové pro předškolní děti
Ø Besedu s REHABILITAČNÍ PRACOVNICÍ ze Stacionáře z Hradce Králové

    Ø VELIKONOČNÍ vystoupení dětí v Geriatrickém centru s Rolničkou a souborem 
Ekonika (zpěv a hra na flétny)

Ø BRIGÁDU na úpravu vnitřních prostor MC Ratolest
Ø Večerní KERAMIKU pro maminky 

Kontakt: Katka Guldánová, 605 489 569, 
Dana Štěpková, 728 990 236, 

INZERÁT
        Hledáme dobrovolníka, který by dětem v Mateřském Centru Ratolest 

             rád zahrál loutkové divadlo!
Kontakt: 605 489 569
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naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici
http://www.ratolest.ic.cz

kathy@wo.cz
dana.stepkova@centrum.cz
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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

                     BŘEZEN  2008
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