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                    Z městského úřadu
                           Rozpočet na rok 2008
                           Sumář
1. Daňové příjmy                                                     58 270,00
2. Nedaňové příjmy                                                                                        6 744,52
3. Kapitálové příjmy                                                                                          421,91
4. Přijaté transfery                                                                                          9 020,95
PŘÍJMY   C E L K E M                                                                            74 457,38
5. Běžné výdaje                                                                                            58 982,91
6. Kapitálové výdaje                                                                                     17 640,08
VÝDAJE   C E L K E M                                                                            76 622,99

SALDO   PŘÍJMŮ  A   VÝDAJŮ                                                              -2 165,61

8115 Financování (zůstatek finančních prostředků z roku 2007)  6 445,22
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -4 279,61
FINANCOVÁNÍ  C E L K E M  2 165,61

Infrastruktura pro výst. rod. domků na PODBOŘÍ + plynofikace Petrovic 27 000,00
Investiční akce budou financovány z bankovního úvěru

                 Příjmy
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                        R  2008
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                              9370,00
              Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 

(podle počtu zaměstnanců)                                                                  650,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %)          940,00

Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru) 1730,00
1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 460,00
1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi             14 080,00
1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí                                   1 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty                                                                    22 770,00
1511 Daň z nemovitostí                                                                             2 500,00
Daňové příjmy od FÚ celkem                                                                    53 500,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                       3100,00
1341 Poplatek ze psů                                                                                    160,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                                         210,00
1347 Poplatek za provozované výherní hrací přístroje                                600,00
1361 Správní poplatky                                                                                 700,00
Daňové příjmy ostatní celkem                                                                    4 770,00
DAŇOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                         58 270,00

2. NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY                                                                         R  2008
1012 Zahrádky: pronájem                                                                               45,00
1032 Lesní hospodářství                                                                               650,00
1036 Lesní hodpodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno                         114,00
3111 MŠ Rašovice: nájemné                                                                          10,00
3399 Ostatní záležitosti kultury (prodej knih)                                                  5,00
3419 Juráška: startovné                                                                                     7,50
3429 Koupaliště: pronájem + chatky                                                              66,80
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Prázdniny v MŠ - U Dubu 
Mnoho dětí nemá to 
štěstí, že otevře dveře 
ve své školce a je v 
lese.
V červenci k nám 
přišli kamarádi z 
města a my jsme si pro 
ně udělali překvapení. 
S paní kuchařkou 
jsme se domluvili, že 
jí tentokrát pomůžeme  
uvařit oběd - knedlíky 
s borůvkovou omáč-
kou.
Pomáhal každý a 
výsledek byl opravdu 
výborný.
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3511      Poliklinika: nájemné budovy                                                          747,20
                                  Eurotel - nájemné                                                            81,00
3612     Bytové hospodářství: nájemné MBP                                                 2 500,00
                                                ostatní nájmy a služby (20 b.j.)                            17,50
3613      Nebytové hospodářství (Ratolest, Špryňar, Filipová, Miko ...)           375,00
3639      Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné,…)             250,00
3722      Sběr a svoz komunálního odpadu - právnické osoby                          550,00
3725      Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM)         550,00
4341      Sociální pomoc: nájemné ubytovna                                                     300,00
5311      Městská policie: přijaté sankční platby                                                150,00
6171      Činnost místní správy                                                             70,00
2460      Splátky půjček (zaměstnanci, občané)                                                   52,67
6310      Příjmy z úroků, ostatní příjmy                                                           150,00
6310      Vratka z depozitního účtu                                                             51,25
6402      Vratka nevyčerpaných účelových prostředků - MBP                              1,60
NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                      6 744,52

3. KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY                                                               R  2008
3612 Byty: prodej                                                                                         400,00
3639 Pozemky: prodej                                                                                    21,91
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                     421,91

4. PŘIJATÉ  TRANSFERY                                                                R  2008
4112 Dotace SR:příspěvek na výkon státní správy+příspěvek na školství4736,07
4116 MMR ČR: dotace na úhradu úroků k hypotečnímu úvěru                      5,27
4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)            4 279,61
PŘIJATÉ  TRANSFERY   C E L K E M                                                   9 020,95

              Výdaje
5. BĚŽNÉ  VÝDAJE                                                                           R  2008
3111 Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR                         940,00
                                                       nátěry oken                                                   50,00
                                                       nový povrch dvora                                        80,00
3111 Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele  + SR                           560,00
              nátěry oken+oplechování, oprava plotu, zámková dlažba na zahradě100,00

výměna radiátorů + regulační hlavice                                                 140,00
3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR                                     2 974,00
                                příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu            390,00

                  zpracování žádosti o dotaci - sociálky v ZŠ                        30,00
3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku    13,23

                                          příspěvek zřizovatele na propagační CD     40,00
                                          opravy                                                          10,00

3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele                      375,00                               
                                                     nátěr oken                                         20,00 

3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele                                         1 750,00
3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele                                           1 650,00

                              příspěvek zřizovatele na úhradu ztráty 2007              9,17
                              příspěvek zřizovatele na nákup dataprojektoru        20,00
                              příspěvek zřizovatele - rezerva "Zpravodaj"            10,00

4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele                                       4 000,00
                       opravy zatékajících střech + nátěr dřevěné části budovy, 
                       výměna části dřevěného ochozu                                                  350,00
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HERNA -  pro děti ve věku 1 - 6 let, využití místnosti herny s různým vybavením nebo 
zahrady s pískovištěm, houpačkami, …! Rodiče mohou využít kuchyňku k 
občerstvení (kafe a čaj)! H. Prokopová, A. Marhová, L. Maryšková, J. 
Matušková, P. Ficencová, R. Vondráčková

Odpoledne:
FLÉTNIČKA - pro děti ve věku 4 - 6 let, nácvik hry na flétnu bez not. Lektorka: S. 

Dubnová
ZVONEČEK  - pro děti ve věku 3 -  6 let, zpívání a tancování,  max. počet 12 dětí! 
                         Lektorka: K. Guldánová
ANGLIČTINKA - pro děti ve věku 5 - 7 let, děti se učí angličtinu zábavnou formou  (hry, 

písničky, kreslení), termín: říjen - květen. Lektorka: A. Richterová
BARVIČKY - výtvarný kroužek pro děti ve věku 2 - 4 roky. Lektorka: R. Vondráčková
PASTELKY - výtvarný kroužek pro děti ve věku 3 - 6 let. Lektorka: R. Vondráčková
Odpolední a večerní program pro rodiče:
NĚMČINA - konverzace v německém jazyce pro začátečníky i pokročilé. Lektorka: L. 

Maryšková
ANGLIČTINA -  anglická  konverzace. Lektorka: D. Petrencová
VEČERNÍ DÍLNY  - seznamování s různými technikami (mozaika, savování, 

ubrousková technika,  pletení košíků, … Lektorka: E. Burdová
KERAMIKA - učení a tvoření z hlíny. Lektorka: E. Palgutová
+ mimořádné akce (knihovna, výlety, besedy s hostem, … )
PROGRAM  MC Ratolest na měsíc ZÁŘÍ
        Dopoledne Odpoledne
Po    9:30 -11:00 h HEJBLÍCI 16.00 -18.00 h HERNA

    HERNA +  hlídání dětí 16:00 - 17:00 h Němčina pro rodiče
17:30 - 18:30 Angličtina pro rodiče

Út     9:3011:00 h TVOŘÍLCI
     +  HERNA 15.30-16.30 h FLÉTNIČKA

St     9.30-10.30 h  ROLNIČKA 16.00-17.00 h ZVONEČEK  
    10:30-11:00 HERNA 17.00-18.00 h BARVIČKY

17.00-18.00 h HERNA
Čt     9:3011:00 h 
        HERNA pro nejmenší           15.30-17.30 h PASTELKY
        (1-18 měsíců)           17:00-18.00 h HERNA
Pá     9:30 11:00 h HERNA
Mimořádné akce na září:
1. - 5. 9. (Po - Pá) TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MC Ratolest 
              ukázkové hodiny kroužků (dle rozpisu v tabulce)!
3.9. (St) zápis do ZVONEČKU od 16:00 h (max. 12 dětí)
4.9. a 5.9. (Čt a Pá) dopolední BRIGÁDA na úklid prostor MC 
5.9.  (Pá) ZAHRADNÍ  SLAVNOST v MC Ratolest! Od 16:00 hod
               (klaunské soutěže, tombola, …) a hosté: ZDRAVOTNÍ KLAUNI !!!
8.9.  (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen, od 16:00 h.
 9.9. - 14.9. (Út - Ne) společný VÝLET na festival do JIČÍNA  - města pohádek
10. a 11. 9. (St a  Čt) KERAMIKA pro děti (v rámci Barviček a Pastelek)
11.9. (Čt) KERAMIKA pro rodiče, od 20:00 hod.
18.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
18.9. (Čt) Infoschůzka a zápis na ANGLIČTINKU
                (kroužek pro děti ve věku 5 - 7 let), od 16:30 hod.
23.9. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče
                 (ubrousková technika a pletení košíku z papíru), od 20:00 hod.
Kontakty: D. Štěpková  728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569, R. Vondráčková - 

739769 929    
Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královéhradecký kraj.Děkujeme!
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3639     Služby města: příspěvek zřizovatele                                                  6 570,00
                                    dodělání podlah v dílnách a přístřešku                             50,00
3612 Městský bytový podnik: příspěvek x nájemné                                  2 500,00

   příspěvek zřizovatele - ztráta topení (2007)                                      399,83
   příspěvek zřizovatele na opravu topného kanálu sídliště "Střed"  1 009,05
   příspěvek zřizovatele - kontrolní šachty topné kanály Dub              100,00

4359 Klub důchodců "Město"                                                                         95,00                  
               výměna krytiny a části krovu - zadní část                             190,00
               nátěr střech - dřevěné šindele                                                  20,00
               akumulační kamna  (nákup + výměna)                                   22,00

4359 Klub důchodců "Dub"                                                                            65,00
                       oddělení topení (regulace a měření)                                              25,00
5311 Městská policie                                                                                  1 755,00

               oprava a údržba objektu                                                          15,00
5512 Hasiči                                                                                                   350,00

        oprava a údržba objektu                                                                 20,00
Příspěvkové organizace + organizační složky   c e l k e m                          26 697,28

1039 Myslivecké sdružení Petrovice                                                               5,00
2221 DSO ROH Deštné: příspěvek na provoz cyklobusů                                8,00
2249 Společnost železniční, výtopna Jaroměř                                                  6,00
3112 Prointepo Hradec Králové (2 děti)                                                         10,00
3330 Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela                       150,00
3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz       1 950,00

                příspěvek oddílu kopané                                                        10,00
                příspěvek na Týnišťskou "10"                                                 7,00
                příspěvek "střelci"                                                                   3,00

                      SOKOL Týniště nad Orlicí                                                            35,00
        Sportovní klub Petrovice nad Orlicí                                              40,00
        SOKOL Křivice                                                                             30,00

3421 ČTU - Táborový klub "Brďo"                                                               10,00
3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí                                                             10,00

Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic"                                               10,00
Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí                                                  5,00

3599 ČSČK Týniště nad Orlicí                                                                         5,00
3613 Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem                           129,83
3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek                       4,00

                   podíl poplatku za odnětí pozemků (2003-2005)                 18,57
Euroregion Glacenzis Rychnov nad Kněžnou                                       25,00
Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí                                     140,00

4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti)                                              30,00
6171 Svaz měst a obcí Praha                                                                          17,00
Ostatní příspěvky   c e l k e m                                                                        2 648,40

1014 Útulek pro psy                                                                                        30,00
1031 Lesní hospodářství: pěstební činnost                                                    200,00
1032 Lesní hospodářství: těžební činnost                                                      200,00
1036 Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře 105,00
2212 Silnice: údržba                                                                                      550,00

             dopravní značení                                                                      120,00
2219 Parkoviště: údržba (nákup materiálu)                                                   150,00

Chodníky: nákup materiálu                                                                   560,00
zpracování žádosti o dotaci-rekonstrukce chodníků v lokalitě "na konci"   101,00
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Bitva o Moskvu 
Od stejného autora. Popsána nejdůležitější událost 2. světové války, útok na 
Moskvu.

Polské tažení
Hitler a Stalin rozbíjejí Polsko.

D-DAY Operace Overlord             Předmluva Winston  CHURCHILL
Výpravná kniha se spoustou dokumentů, od přípravy až po osvobození Paříže…

Naši v poušti                                     BERGER, Pavel
Málokdo ví, že druhá světová válka zavedla naše vojáky do Sýrie, Palestiny a 
Libanonu.

Československá obrněná vozidla 1918-1948          FRANCEV, Vladimír
850 fotografií válečných vozidel

Josefína Hanzlová a Věra Bouzková

V měsíci září Vás srdečně zveme na výstavu obrazů   

Mgr. MILAN CVEJN
          
SNĚNÍ V ZAHRADÁCH

  
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek  4. září 2008 v 17 hodin ve výstavním sále 
Městské knihovny  a výstavu zahájí Doc. Ing. Miloš Vítek, CSc.

Hudební vystoupení :  
Smyčcové kvinteto žáků ZUŠ Týniště n.Orl. pod vedením Mgr. Jiřího Nováka

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

http://www.ratolest.ic.cz
 

      MC Ratolest nabízí dětem a rodičům tyto kroužky:
Dopoledne:
HEJBLÍCI - pro děti ve věku 2 - 4 roky, cvičení s dětmi v kolektivu za doprovodu říkadel 

a písniček,  těšit se děti mohou také na sladké odměny a maskota. Lektorka: 
R. Horká

TVOŘÍLCI - pro děti ve věku 2 - 4 roky, tvoření drobných a jednoduchých předmětů z 
různého materiálu formou hry a pohádek, za pomoci lektorky a rodičů. 
Výrobek si děti odnesou domů i s malým překvapením a odměnou! 
Lektorky: R. Horká, A. Marhová, J. Matušková

ROLNIČKA - kroužek je  určen pro děti ve věku 2 - 4 roky, děti se učí lidové písničky a 
jednoduché tanečky za doprovodu hudebních nástrojů a reprodukované 
hudby, každý měsíc je zaměřen na jiné téma - (léto, zvířátka, 
Vánoce,…).Lektorka: K. Guldánová

HERNA pro NEJMENŠÍ: je určena pro děti 1 - 18 měsíců. Místnost herny je vybavena 
různými hračkami, didaktickými hrami, skluzavkou s dopadem do míčků, 
knihami, … Děti mají možnost seznámit se s různými hračkami a  přijít do 
kontaktu s ostatními dětmi. Dle přání budeme hledat i zajímavé hosty do herny 
pro nejmenší! D. Štěpková
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              Podchod                                                              10,00 
2221      Provoz veřejné silniční dopravy: MHD                                                370,00
2321      Čištění a oprava dešťových kanalizací                                                     50,00
              Čištění dešťových kanalizací: obce                                                         50,00
3111      Rašovice (bývalá MŠ): provoz budovy                                                 120,00
3399      Sbor pro občanské záležitosti                                                               80,00
3412      Sportovní hala Dub: nátěry klempířských prvků                                    85,00
                                               oprava sociálního zařízení                                      60,00
                                               oprava střechy                                                      310,00
3419      Tělovýchovná činnost: Juráška                                                               20,00
3421      Dětská hřiště                                                             650,00
                             skatepark                                                             300,00
                             mzda správce dětského hřiště v parku, Dub                            70,00
3429      Sportovní plocha Petrovice                                                              50,00
              Koupaliště: oprava plotu + oplocení brouzdaliště                                  50,00
3511      Poliklinika: údržba výtahu                                                              15,42
                            výměna stoupaček, izolace balkon + fasáda, výměna podlah180,00
3612      Bytové hospodářství                                                              30,00
                                           mandátní smlouvy realitní kanceláře                       400,00
3613      Nebytové hospodářství                                                              50,00
                                           teplo, elektrická energie, vodné                                 50,00
              Mateřské centrum "Ratolest"                                                              50,00
3631      Veřejné osvětlení + rozhlas                                                            590,00
                                           elektrická energie                                                    800,00
3632      Hřbitov Křivice: vodné                                                               1,00
3633       Vyhodnocení akce: plynofikace obcí Štěpánovsko a Rašovice            10,00
3639      Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce ...)35,00
3721      Sběr a svoz nebezpečného odpadu                                                      230,00
3722      Sběr a svoz komunálního odpadu                                                     3 770,00
3725      Doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad                150,00
3723      Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu)                                                     35,00 
3725      Nakládání s tříděným odpadem (nájem nádob, štěpkování, letáky)1 235,00
3742      Biocentrum                                                              50,00
3743      Rekultivace skládek                                                           30,00
3744      Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky                  50,00
3745      Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně                                     400,00
4341      Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz)                                       550,00
                                                      oprava střechy                                             140,00
6112      Místní zastupitelstvo                                                      1 375,00
6171      Činnost místní správy                                                    11 835,54
                            pronájem č.p. 91                                                         137,00
                            mezinárodní spolupráce                                                          60,00
                           digitalizace územního plánu I. etapa (služba)                          60,00
                           technická mapa města - údržba                                                15,00
                           technická mapa města - průběh VO v Týništi i obcích          312,00
                           údržba objektů ve správě města                                             350,00
                           periodické revize                                                         145,00
                           obnovení ochranných nástřiků krovů                                       40,00
                           finanční dar pan Ing. Drozdík a pan Koldinský(07)                30,00
                            webové stránky města                                                          50,00
6310      Služby peněžních ústavů                                                         100,00
5343      Úhrada úroků (hypoteční úvěr - 20 b.j.)                                                  5,27
6320      Pojištění majetku                                                           300,00
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Ondřej Sekora patřil ke generaci, která zažila obě totality, jak 
fašistickou tak i  komunistickou. V roce 1918 narukoval do 
války, a než se dostal s jednotkou do Vídně, Rakousko 
kapitulovalo. Vrátil se do Brna a na radu přátel se přihlásil na 
práva. To, že válka zasáhla i jeho tvorbu, se mohli čtenáři 
přesvědčit na stránkách tehdejších Lidových novin. 

Ondřej Sekora v uniformě vojáka 1. světové války

Otvíráme pokračování cyklu povídání o spisovatelích a ilustrátorech. Přijďte k nám do 
knihovny a zkuste odpovědět na soutěžní otázky.
1. Kdo byla Ferdova velká láska ?
2. Zjisti, co vše Ondřej Sekora napsal a ilustroval?
3. Nakresli, jak si sám(a)  představuješ svého Ferdu Mravence.

Válka se nám neustále připomíná v nově vycházejících titulech a patří také mezi 
oblíbené žánry našich čtenářů.  Po úspěchu výstavy, která se uskutečnila v červnu 
ve výstavním sále naší knihovny pod názvem 1938 Rok odhodlání a zrady, nás autor 
výstavy p. Rulík inspiroval, a tak jsme kontaktovali nakladatelství Naše vojsko a 
doplnili fond některými knihami s válečnou tématikou. Nyní nám dovolte vybrané 
tituly blíže představit.

Slovenská armáda                            KLIMENT,Charles K.
Doplněné a přepracované vydání přibližuje českému čtenáři činnost slovenské 
armády v letech 1939-1944.

Maďarská armáda                           KLIMENT, Charles K.
Ojedinělá příležitost dozvědět se ucelený přehled meziválečných událostí na 
maďarské politické scéně a popis budování jednotlivých složek ozbrojených sil.
                                                     
Nepřátelské pobřeží před námi     GIBSON,  Guy
Příběh bombardovacího pilota RAF, který ničil přehrady.

Bůh je mým druhým pilotem          SCOTT, Robert L.
Dílo vzniklo již v průběhu války a patří ke klasice nejen literární, ale je i cenným 
příspěvkem historickým. 

K slávě odsouzeni                            LAMBER, Eric
Válečné drama se špionážní zápletkou  v severní Africe za 2. světové války.

Gestapo                                            LANG, Jochen von
V úvodu knihy se píše: „Památce obětí a pro výstrahu těm, kdo přijdou po nás.“

Podpalte Československo!              ŠOLC, Jiří
Kapitoly z historie Československého zahraničního a domácího odboje 1939-1945

Stalingrad                                         PIEKALKIEWICZ, Janusz
Objektivní a poutavé popsání slavné válečné bitvy
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6399      Daň z příjmu právnických osob za obec                                             1 000,00
6409      Rozpočtová rezerva                                                               660,00
                                             granty, dotace                                                            20,00
Ostatní neinvestiční výdaje   c e l k e m                                                         29 637,23
BĚŽNÉ  VÝDAJE   C E L K E M                                                               58 982,91

6. KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE                                                                R  2008
2212 Rekonstrukce Komenského ulice                                                        4 350,00
2219 Projekt rekonstrukce chodníků v lokalitě "na konci"                            161,00

Projekt rekonstrukce Nádražní ulice - křižovatka k Elitexu                  250,00
Rekonstrukce přednádraží: dokumentace pro stavební povolení a  

              zadávací dokumentace pro výběr.řízení                                                514,08
2221 Provoz veřejné silniční dopravy: inv. přísp. na nákup 
              doprav. prostředků                                                                                 330,00
3111 Mateřská škola "Město": rekonstrukce sociálního zařízení                3 700,00
3113 Základní škola: rekonstrukce sociálního zařízení (větev C)               1 100,00

                         projekt - výměna střešní krytiny                                   161,00
3319 Kulturní centrum: investiční příspěvek zřizovatele na
                                           přestavbu prostředí bufetu                                           60,00

                             rekonstrukce a dostavba kulturního domu - 
                                           architektonická studie pro ověření záměru               105,00

                             projekt rekonstrukce sociálního zařízení                    63,00
3419 Sportovní klub Týniště: investiční příspěvek (podíl k dotaci)           2 000,00
3421 DDM "Sluníčko": rekonstrukce rozvodů ústředního topení                 480,00
3612 Bytový dům č.p. 784 a 786: zateplení objektu včetně fasády            1 700,00
3612 Podboří: projekt                                                                                     564,00

     geodetické zaměření Podboří                                                            120,00
     poplatek ČEZu za vyprojektování a připojení parcel PODBOŘÍ     475,00

3613 Smuteční rozlučková síň: zastřešení zadní části (technické zhodnocení)85,00
3633 Plynofikace Petrovice: prováděcí projekt                                                86,00

Služby města: přístřešek (sběrný dvůr)                                                  200,00
3639 Výkup pozemků: Křivice                                                                       270,00
3744 Prevence proti povodním: projekt - protipovodňová hráz Štěpánovsko  65,00

                                           projekt - protipovodňová hráz Petrovičky  150,00
6171 Činnost místní správy: rekonstrukce radnice - projekt k ÚŘ                233,00

             projektová dokumentace územní plán                                      130,00
                           studie revitalizace centra města                                                288,00
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE   C E L K E M                                                 17 640,08

Upozorňujeme občany,
že druhá splátka za svoz komunálního odpadu je splatná do 

31. října 2008.
Roční sazba poplatku zůstává stejná jako v loňském roce a činí Kč 492,-  za osobu
Poplatek je možno uhradit:
hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve  dnech:
      pondělí od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod
      středa   od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod

Zprávy z knihovny

Ten člověk byl básník….
 řekl o něm spisovatel Miloš Macourek
….byl výborným vypravěčem, a ačkoli v soukromí byl mužem 
spíš vážným, vtipu v sobě nosil za deset. Uměl lidi rozesmát! 
Nebyl společenský, ale cítil potřebu bavit své okolí kdykoliv 
postřehl nějakou stísněnost.
A čí jméno si máme k této charakteristice dosadit?
                                             ONDŘEJ SEKORA
Přezdívá se mu český Walt Disney. Za šedesát roků své tvorby vymyslel desítky 
postaviček, které zná snad každý. Určitě se nám vybaví nezapomenutelná 
postavička všeuměla Ferdy Mravence a brouka Pytlíka. 
„Přiznám se, že se mi doposud ze všech kreslených figurek nejlépe podařila figurka 
Ferdy Mravence. Potřeboval jsem hlavního hrdinu pro mnoho obrázků a pro mnoho 
různých příhod. Že to bude mravenec, to jsem ovšem věděl. Myšák Mickey nosí pro 
zpestření kalhoty, Ferda bude mít puntíčkovanou kravatu…“

Narodil se 25. září 1899 v Králově Poli /nyní součást Brna/. Tatínek učitel zemřel, 
když Sekorovi bylo osm let a maminka z učitelské penze sama vychovávala šest 
sirotků. Později se přestěhovali do Vyškova, kde Sekora vystudoval gymnázium.
Stal se zakladatelem českého a moravského ragbyového klubu. Miloval sport a také 
byl vášnivým fotbalistou.
Přes 20 let pracoval v redakci Lidových novin jako redaktor, karikaturista, 
ilustrátor a autor kreslených vtipů.  Kreslířské dovednosti si také zdokonalil 
studiem na pražské uměleckoprůmyslové škole. Po roce 1945 byl Ondřej Sekora 
šéfredaktorem satirického časopisu Dikobraz a v roce 1949 se stává 
spoluzakladatelem a  vedoucím redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy 
(dnešní Albatros). 
Stál u prvních pokusů o televizní vysílání pro děti, hrál maňáskové divadlo, psal do 
novin a časopisů jako je Mateřídouška, Ohníček, Lidové noviny a Host do domu.
Zemřel v Praze v roce 1967
Výběr z díla:
Ferda Mravenec                Pohádka o stromech a větru
Ferdův slabikář O traktoru, který se splašil
Trampoty brouka Pytlíka Malované počasí
Kuře Napipi a jeho přátelé Čmelák Aninka
Kronika města Kocourkova Ragby, jak se hraje a jeho pravidla

Kapitán Animuk loví v Africe - komiks
Výběr z ilustrací:
Pulčálkovic Amina (Jindřich Plachta)
Lev utekl (Václav Čtvrtek)
Malý Bobeš (J.V.Pleva)
Broučci (Jan Karafiát)
Míček Flíček (Jan Malík)
Lovci mamutů na Bílé skále (Eduard Štorch)

První kresba ustaraného Ferdy Mravence 
uveřejněná na stránkách Lidových novin
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Změna provozní doby pošty
V současné době Česká pošta projednává připravované racionalizační změny ve své 
činnosti. V této souvislosti byl dne 13.8.2008 při společné schůzce projednán návrh na 
změnu otevírací doby pošty v Týništi nad Orlicí.
Vzhledem k poptávce veřejnosti byl předběžně dohodnut posun otevírací doby takto:
Po - Pá                         8.00 - 11.30 13.00 - 17.30
So 8.00 - 10.00                                   (beze změny)
Tato změna by měla vstoupit v platnost od 1.10.2008.

Ing. Jaroslav Matička, starosta

                               Z našich škol
                               OZNÁMENÍ

            Zahájení nového školního roku 2008/2009 v Základní umělecké škole v Týništi nad
Orlicí
Nový školní rok 2008/2009 bude zahájen v pondělí 1. září ve 13.00 hodin, žáci si 
domluví rozvrh hodin u svých třídních učitelů.
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O VÝUKU V ZUŠ!
Noví zájemci o studium se mohou přihlásit na poslední volná místa do pondělí 15. září:  

· hudební obor - zobcová flétna, trubka, klarinet, saxofon, sborový zpěv 
· taneční 
· výtvarný 
· literárně-dramatický obor 

Informace o studiu lze získat v kanceláři školy, na tel. 494371513 nebo na 
stránkách školy www.zustynistenadorlici.czweb.org.
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Milí sokolové a příznivci Sokola!
Prázdniny a dovolené uběhly jako voda, opět se vracíme k 
pravidelné činnosti naší TJ SOKOL. Již se sešli cvičitelé, je 
připraven rozvrh cvičení, který najdete v sokolské skříňce na 
náměstí, a všechny oddíly postupně zahájí cvičení v tělocvičnách a 
na hřištích.

Dopřejme si ještě malé ohlédnutí za některými akcemi. 20.-22.6.08 se 10 cvičenců VG a 
5 mužů účastnilo 3. sletu pod Ještědem. Liberec nás přivítal s otevřenou sokolskou 
náručí, organizace vystoupení byla perfektní. Jen rozkopané město nám v dopravní 
obsluze přinášelo některé problémy. Atmosféra mezi cvičenci byla výborná, přátelská, 
sokolská vzájemnost byla na každém kroku. Rovněž počasí nám bylo vstřícné, slunečné. 
10 skladeb perfektně zacvičených plně zaujalo diváky a potlesk byl zasloužený. 
Zahraniční Sokol reprezentovali bratři a sestry ze Slovenska se skladbou Slovensko do 
toho, která byla rovněž přijata velkým potleskem. Skladba Ta naše písnička česká, 
zacvičená nejstaršími cvičenci, byla obohacena o píseň, která se zpívala při XVI. VS v r. 
1948, a tak nejpočetnější skupina cvičenců na stadionu i zazpívala.
Žádná síla nezdolá věrné srdce sokola.
Dokud bude v těle bíti, dotud bude národ žíti.
Žádná síla nezdolá věrné srdce sokola.
Bratři a sestry, ještě Vám poskytneme informace o akcích, které nás čekají v nejbližším 
období. 27. září budou cvičenci se skladbou Ta naše písnička česká vystupovat na 
sokolském slavnostním setkání v Novém Bydžově. 8. září je 1. pravidelné setkání Věrné 
gardy v 17 hodin v sokolské klubovně. 5. října naše TJ SOKOL uspořádá zájezd na 
divadelní představení do Hradce Králové na hru Tajný deník Adriena Molea. Výborné 
obsazení a téma hry (události jedné rodiny) slibují vynikající kulturní zážitek. Benefiční 
představení pořádá MAMMA HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním 
prsu, které tyto pacientky podporuje psychicky i materiálně. Dobrou věc můžete tak 
podpořit i Vy svou účastí na benefičním představení a také můžete poslat dárcovskou 
SMS  ve tvaru DMS MAMMAHELP na číslo 87777. Cena je 30,-Kč. V rámci oslav 90. 
výročí vzniku republiky bude 19. října uspořádána Župní akademie, na které budou 
cvičit z naší TJ oddíly předškolního žactva, areobiku a Věrné gardy. V listopadu pak 
chystáme přátelské posezení se cvičenci skladby Ta naše písnička česká z TJ Sokol 
Pouchov.
Milí členové TJ Sokol v Týništi nad Orlicí, pravidelné cvičení a akce jsou již zahájeny a 
všem cvičitelům, cvičencům a činovníkům přejeme úspěšný sokolský rok.

Mgr. Libuše Nováková, TJ SOKOL Týniště n.O.

P O Z V Á N K A
       Základna munice Týniště nad Orlicí
    srdečně zve všechny své bývalé zaměstnance

     na oslavu 50. výročí svého založení.
     

Zahájení v prostoru vojenského zařízení dne 8.10.2008 v 08,30 hod.         
Program: 08,30 - 10,15 hod. prohlídka expozice 
                 10,15 - 11,00 hod. přesun autobusy do Spol. centra v Rychnově n. Kn.
                 11,15 - 12,00 hod. oficiální projevy
                 12,00 - 17,00 hod. neformální společenské setkání.
Doprava je zajištěna vojenskými autobusy od vlakového nádraží v Týništi nad Orlicí. 
Odjezd do vojenského zařízení v 08,00 hod., návrat na nádraží v 10,15 hod. (zájemci 
o společenské setkání pokračují do Rychnova nad Kněžnou).
Bližší informace poskytne Mgr. Šťastná, tel. 973 258 360, fax 973 258 486, 
stastnai@army.cz 23



Hasiči slavili

V sobotu 9.8.2008 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Týništi nad Orlicí 135 let od 
svého založení.

Tento den měl pro hasiče pevně stanovený program, kterým se celý sbor řídil.Ráno byl 
sraz v 8:00 hod. před hasičskou zbrojnicí, v 8:30 jsme odešli na místní hřbitov, kde jsme 
položili kytici ke společnému pomníku na uctění památky všech našich předchůdců. 
Poté, v 9:30 hodin, začala slavnostní schůze v zasedací místnosti hasičárny. Zde byla 
řada významných hostí. Hlavním bodem  bylo seznámení s historií sboru od jeho 
založení až po současnost. Toho se důstojně ujal nynější starosta sboru Vladimír 
Formánek ml. Od 12:30 se na Tyršovo náměstí začaly sjíždět okolní pozvané sbory, 
které ve 13 hodin vyrazily do ulic města na spanilou jízdu.

Po návratu celé plejády hasičských vozů zpět na Tyršovo náměstí začaly ve 14 hodin 
ukázky hašení od rané historie až po současnou nejmodernější techniku.
Všichni, kteří strávili odpoledne s týnišťskými hasiči, si přišli na podívanou, která se jen 
tak nevidí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří na oslavu přišli a jakýmkoli způsobem 
hasiče podpořili.

                                                                             
    Miroslav Bohatý, 

velitel jednotky
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Václav

Pro každého Čecha je jméno Václav jednoznačné. Je to jméno knížete Václava 
Přemyslovce, svatého Václava, patrona české země, který má pomník od Myslbeka na 
pražském náměstí nesoucím jeho jméno.

Každý český Václav má ve svém nomenologickém potenciálu zakódováno zcela 
výchozí „více slávy“, a tedy i to, že energie jména ho povede ke snaze o vyniknutí a 
sebeprosazení a že on sám projeví takovou snahu. Ať si to uvědomuje či ne, každý 
Václav si bude přát „více slávy“ ve svém působení, ve svém vlastním okruhu světa. 
Bude zároveň potenciálem jména neustále zkoušen, zda pro cíl „více slávy“ byl od 
dětství dobře veden. Bude záležet i na tom, jaké si našel životní vzory, jaké vlastnosti a 
schopnosti v něm upevňovalo vzdělání a prostředí atd. Jeho jméno ovšem nijak 
nenaznačuje, v jakých polohách a v jakém - kladném či záporném - smyslu má být 
„více slávy“ dosaženo. Zde má jméno Václav svoje rizika.

Dnešního českého Václava nepochybné přednosti jeho jména aktivují, dynamizují, 
dodávají mu životní energii, snahu dosáhnout úspěšného cíle. Pokud vskutku něčeho 
dosáhne, nomenologický potenciál žijící v jednotě jeho osobnosti a jména jistě 
způsobí, že sláva přijde sama. Václav je jméno po všech stránkách vznešené a 
prestižní, i když dnes může budit příliš ambiciózní dojem a u ostatních vyvolávat pocit 
určité nejistoty. Jako by se samo vyvyšovalo, a tím jako by vyvyšovalo svého nositele. 
Může také budit dojem jakési oficiálnosti či připomínat pomník uprostřed Prahy. 
Záleží ovšem na Václavovi, jak svou spontánní lidskou vřelostí a komunikativností 
překoná tento poněkud neurčitý dojem ze svého jména.

Podle statistiky u nás r. 2003 žilo 157 763 Václavů, což představuje v pořadí mužských 
jmen 10. místo. Toto 10. místo v celkovém pořadí mužských jmen v Čechách a na 
Moravě představuje celosvětově vrcholnou frekvenci. Je dáno národní historií, 
zemským patronstvím sv. Václava a dalšími souvislostmi znamenajícími, že toto 
jméno může být označeno jako „typicky české“.

O tom, že si k tomuto jménu náš národ vybudoval hlubší citový vztah, svědčí 
mimořádná vynalézavost při hledání různých domáckých a důvěrných obměn. 
Celkem bylo napočítáno 140 tvarů od jména Václav. Pro zajímavost uvádím ta 
nejneobvyklejší: Vaclík, Vachel, Vacen, Vachula, Vašut, Vašátko, Vaněček, Vaník, 
Vaniš, Vencl, Vašata a Vandys.

Tyto tvary svědčí i o hravosti našich předků, kterou jim možná můžeme dnes jen 
závidět. Dnešní čeština postupně ztrácí všechny krajové varianty, nářeční tvary apod. a 
je v našem vyjadřování modelována především plochým jazykem televizních 
moderátorů, stručností SMS zpráv či světem počítačů.

Podle našeho kalendáře má Václav jmeniny 28. září. Závěrem chci poznamenat, že 
není patrně náhodou, alespoň nomenolog to za náhodu považovat nebude, že se v 
našem novém českém státě oba dosud zvolení prezidenti jmenují Václav. Avšak jako 
kdysi, i dnes je jméno hlavy státu pouze tím nejvíce patrným příkladem prestižních 
ambicí, které potenciál jména skrývá.

Podle knihy Roberta Altmana Osud podle jména 
připravila Paž.
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Odpověď nechám na Vás.

Kontroly a měření proběhly i v provozu společnosti Condec s.r.o. v Petrovicích.
Protože největším nepřítelem pomluvy je informace, případný zájemce může 
nahlédnout na www.condec.cz/dokumenty.htm do stanoviska Krajské hygienické 
stanice Královéhradeckého kraje, kterým tato instituce vyslovila souhlas s uvedením 
technologie dekorace skla společnosti Condec s.r.o. do provozu, do protokolu 
Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové, který v rámci zkušebního provozu ve 
společnosti Condec s.r.o. provedl měření škodlivin v pracovním ovzduší, a do posudku 
autorizované osoby ohledně zařazení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Podle 
těchto měření a stanovisek provoz společnosti Condec s.r.o. žádné zdravotní riziko 
nepředstavuje.

Autoři letáku všechny tyto informace mají k dispozici, neboť jsou účastníky správního 
řízení, ve kterém mají k příslušným dokumentům přístup. 
Proč tedy došlo k sepsání letáku?

Mají snad jeho autoři nějaké další informace? Proč by je ale nepředložili úřadům ve 
správním řízení? Proč by je nepředali příslušným institucím v rámci svých početných 
stížností?

Proč? Protože žádné takové informace neexistují.

Prostě se uchýlili k pomluvě a při prosazování svých osobních zájmů se neštítili vzít si za 
rukojmí strach občanů o jednu z nejvzácnějších životních hodnot - strach o jejich zdraví.

Ing. Ivan Ládr
jednatel Condec s.r.o.
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea

                                          
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Damián Ehl
Barbora Tomková
Amélie Borovcová
Helena Bagári
David Bagári
Tereza Richterová
Marie Brandejsová
Kryštof Zavoral
Matěj Zavoral
Luboš Demeter
Kateřina Bezrouková

95 let  
Anna Chadimová

93 let 
Vlasta Pražáková

80 let  
Aleš Gabriel
Marie Stárková
Miloslav Šinták
Josef Pešek
Hana Matoušková
Marie Marková
Emilie Kovařičková
František Farský

Řekli si ANO
Jiří Beran a Edita Vachová
Libor Rytíř a Silvie Svěráková
Michal Revaj a Jana Rešová
Petr Voborník a Květoslava Kosařová
Roman Klimeš a Petra Jaroměřská
Petr Bureš a Jana Michalcová
Libor Ligač a Jana Mokošová

Buďte jeden o druhého bohatší.

Jiří Hodyc (70)
Eva Formanová (67)
Josefa Čudová (78)
Roman Habr (38)
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Prodej stavebních parcel v Týništi nad Orlicí, Podboří  - II.
V březnu tohoto roku jsem Vás v článku se stejným nadpisem informoval o celé 
problematice a našich záměrech, jak chceme dále postupovat.
V současné době již máme zajištěné financování celé akce (úvěrem). Na základě 
výběrového řízení byl vybrán i dodavatel stavby a uzavřena s ním smlouva o dílo. 
Postupně jsou vydávána stavební povolení (bude jich třeba minimálně 5), ta rozhodující 
již máme.
Dle uzavřené smlouvy o dílo by práce měly být zahájeny v říjnu tohoto roku a ukončeny 
nejpozději do pololetí roku 2009.
V současné době dokončujeme přípravu materiálů pro jednání zastupitelstva. Jedná se o 
regulační zásady pro výstavbu na prodávaných parcelách - nechceme totiž připustit 
chyby viditelné v některých novými rodinnými domky zastavěných lokalitách. Zejména 
to, že zástavba nemá žádné jednotící prvky, které by jim dávaly společný ráz. Nechceme 
uniformitu, avšak ani to, aby výsledek bylo možno charakterizovat jako „každý pes, jiná 
ves“. Víme, že najít rozumnou hranici regulace je složité, ale chceme se o to pokusit a 
myslím, že připravené zásady pro to budou dobrým nástrojem.
Stavební komise projednala i „Pravidla pro prodej parcel v Týništi n.O. - Podboří“, 
projednala i kalkulaci ceny prodávaných pozemků.
Všechny tyto materiály po schválení zastupitelstvem města (na konci září) budou 
zveřejněny na úřední desce,  webových stránkách města a budou k dispozici i na 
Městském úřadu v Týništi n. Orl.
Tím budou stanoveny zásady pro prodej parcel a předpokládáme, že by se již ve středu 
15.10.2008 mohlo uskutečnit 1. kolo výběru zájemců o uzavření kupních smluv na 
prodeje parcel.

Jaroslav Matička, starosta
v Týništi n.O. 21.8.2008

Poděkování římskokatolické farnosti v Čestlicích u Prahy
Na jaře 2008 bylo  Geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí  osloveno  římskokatolickou 
farností v Čestlicích , abychom se zúčastnili 3. ročníku Dobrobazaru, a to podáním 
projektu, který má být zaměřen na péči o seniory. V případě , že bude náš projekt vybrán, 
obdrží Geriatrické centrum výtěžek z Dobrobazaru.     
Projekt s názvem „ Důstojné prožití stáří „ byl určen pro službu Domov pro seniory v 
Geriatrickém centru, a obsahem bylo zakoupení dvou antidekubitních podložek do 
lůžka, které zkvalitní péči o seniory ve vážném zdravotním  a terminálním stavu .    
Projekt GC byl vybrán a v měsíci červenci 2008 jsme obdrželi z 3. ročníku Dobrobazaru  
finanční částku ve výši 37.590,- Kč, za kterou jsme zakoupili dvě antidekubitní 
podložky.
Symbolický šek , který nám věnovala ŘK farnost převzala osobně paní Marie Vacková, 
ředitelka  GC,  při bohoslužbě v Čestlicích  dne 3.8.2008 od paní Kateřiny Piskové, která 
vše organizačně zajišťovala.
Geriatrické centrum  chce touto cestou  vyjádřit  poděkování manželům  Piskovým, 
P.MUDr. Miroslavu Malému a ostatním zúčastněným, kteří se podíleli na konání 
3. ročníku Dobrobazaru v 
Česlticích. Snahou této akce je 
nezištně pomáhat sociálním 
službám pro seniory  v ČR. 
Velmi si vážíme, že naše 
zařízení mělo tuto možnost 
zúčastnit se tohoto projektu.

Za GC  Marie Vacková  
ředitelka GC
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Co se děje za zdmi „domu hrůzy“ v Petrovicích 15?
Začátkem letošního srpna se po Petrovicích nad Orlicí rozšířily letáky podepsané 
panem Jiřím Zikmundem varující před ložiskem výskytu rakoviny.

Autoři letáku neuvádějí výslovně, co by mělo být oním hrůzným zdrojem, ale spoléhají 
na důvtip petrovických občanů. Všichni vědí, s kým hrstka pisatelů letáku vede dlouhé 
roky spor o provozovnu dekorace skla. Nebylo tedy třeba ukazovat prstem. Každý, 
komu se leták dostal před oči, ví, že leták varuje před provozovnou společnosti Condec 
s.r.o. v Petrovicích nad Orlicí.

Dále si autoři vypůjčili osvědčené praktiky z našich politických kruhů - spojit 
nesouvisející, zvolit neurčité osočení dle spolehlivě fungujícího „na každém šprochu 
pravdy trochu“ k dosažení osobních cílů nebát se občany vyděsit, vyvolat, pokud 
možno, co největší davovou hysterii a postavit se do čela jako mluvčí takto vytvořeného 
davu,…… Když už máme tolik letákem vyděšených občanů, z hladiny vod zčeřených 
letákem jistě povstane argument, aby úřady zasáhly a nejlépe provozovnu dekorace 
skla zrušily.

O tohle hrstce pisatelů letáku již dlouhé roky jde. Když nepomohly stížnosti všem 
možným úřadům, obstrukce ve správních řízeních, přišly letáky. Je přirozené, že 
každému z nás na našem zdraví záleží. Jak snáze může pomlouvačný leták vyvolat 
obavy občanů než tvrzením, že jejich zdraví je ohroženo?

Pravda? Kde je pravda? O tu přece vůbec nejde.

Zajímá vlastně někoho, co se děje za zdmi „domu hrůzy“ v Petrovicích 15?

Předmětem činnosti společnosti Condec s.r.o. je obchod s dekorovaných sklem a jeho 
výroba. Nejsou Vám dále uvedené předměty povědomé? Sklenice na pivo Kozel, Zlatý 
Bažant, půllitr Kofola, panáky se švestkami, skleněné i keramické půllitry s pivními 
vtipy prodávané v květinářství v Týništi n.O. na náměstí i v každém hypermarketu, 
odekorované hrnečky a skleničky na kávu apod.

Těžko by se mezi námi hledal někdo, kdo tyto předměty denně nepoužívá.

Má-li výroba těchto předmětů tak neblahý vliv na lidské zdraví, jak uvádějí autoři 
petrovického letáku, vyrábí se snad tyto předměty v nějaké rozvojové zemi bez 
zdravotních standardů, kde při ní hynou tisíce bídně placených dělníků?

Nikoli. Vyrábí se v Zálší u Chocně (www.sahm.cz), ve Šternberku (www.vea.cz), v 
Olomučanech  (www.sklenice.cz), v Heřmanově Huti (www.shh.cz) a na řadě dalších 
míst v České republice i Evropské unii.

Liší se technologie a používané materiály u výše uvedených firem od technologie a 
materiálů, jež jsou k dispozici u firmy Condec s.r.o. v Petrovicích?

Neliší. Jsou stejné. A všude v okolí těchto provozů žijí lidé.

Nemusely snad všechny tyto provozy podstoupit kontroly nezávadnosti a všechny další 
povolovací procedury?
Lze si vůbec představit, že by autoři petrovického letáku měli pravdu a úřady by 
připustily fungování tolika různých provozů, jež by, jak se uvádí v petrovickém letáku,  
tak vážně ohrožovaly lidské zdraví? 20
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VÝSTAVY
24.září(neděle)PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                        Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                        Areál chovatelů Bobkárna.
                        Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE
18.září(čtvrtek)VEČER S HVĚZDAMI 

Společenský večer s řadou osobností je již druhý ročník akce, která se 
uskuteční v Týništi nad Orlicí. Na akci zavítá superstar Roman Lasota, 
Mirek Paleček, David Gránský z X Faktoru, Michaela Nosková, Martin 
France, Marie Pojkarová, Hynek Tomm, Zdeněk Style Hrubý, Louis 
Armstrong Revival  František Procházka, objeví se i kouzelník Tommy. 
 Pořadem provází bývalý Vyvolený Martin Hranáč.
Osobní záštitu nad akcí přijala poslankyně ČSSD Ing. Vladimíra 
Lesenská. 
Akci podpořila i Česká strana sociálně demokratická Královéhradeckého 
kraje. 
Výtěžek z akce poputuje do Geriatrického centra a ZUŠ v Týništi nad 
Orlicí.

        Začátek akce je v 19,00 hodin.
         Divadelní sál kulturního domu.

Pořadatelem je David Novotný za podpory Kulturního centra a 
Nadačního fondu Zlatá Praha. 

20.září(sobota)TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Vzhledem k velkému počtu uchazečů o taneční kurz je letošní ročník 
rozdělen do dvou kurzů. Tuto sobotu proběhnou zahajovací lekce.

         Začátky: kurz A - 16,00 hodin
        kurz B - 19,00 hodin.

         Sál hotelu Orlice na náměstí v Týništi nad Orlicí.
         Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
         POZOR! Do sálu nebude vpuštěn nikdo bez společenského oděvu!

21.září(neděle)TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ aneb loučení s létem
Tuto neděli proběhne v městském parku již tradiční týnišťské posvícení.
A na co se letos můžete těšit:
- Taneční soubor Horské myši z Rokytnice v Orl.h., tentokrát s tanečním 

vystoupením, které se jmenuje Tanec s upírem
- Country kapela s názvem TRUMF country-rock
- Jiří Schelinger - evival z Prahy - s nejznámějšími hity známého zpěváka 

přijede jeho bratr Milan Schelinger
         Městský park v Týništi nad Orlicí.
         Začátek je ve 14,00 hodin.
         Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
         V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do kulturního domu.
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Kolik máte zaměstnanců?
V současné době máme 28 zaměstnanců, avšak tento počet neustále pozvolna roste.
Jakou mají profesi?
Profese jsou různorodé. Máme zde obchodní zástupce, referenty zásobování, ekonomku, 
marketingového specialistu, prodejce malé techniky, skladníky, řidiče a servisní 
techniky.
A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Já jsem absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně, fakulty provozně-ekonomické, 
oboru mechanizace zemědělství. Jsem tedy zemědělský mechanizátor.
Proč jste se rozhodl podnikat, proč právě v Týništi n.O. a jak se Vám zde podniká?
Po studiích a základní vojenské službě jsem v roce 1990 nastoupil do tehdejšího 
Agrozetu. Státní podnik byl však přeúvěrovaný, nepružný a měl vysoké, často již 
neprodejné zásoby. Bylo nutno jej přetransformovat na novou společnost a to se bohužel 
nedařilo. Proto jsem se na jaře 1993 ještě se třemi kolegy rozhodl založit novou 
společnost a začít, jak se říká, od nuly. To se také stalo v pronajatých prostorách v 
Nádražní ulici.
Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, na co 
jsem se nezeptala?
Povídat by se dalo velmi dlouho, ale myslím, že vše důležité jsme si již řekli. Na závěr mi 
dovolte poděkovat všem zaměstnancům i spolupracovníkům AGRICA za jejich 
oddanost a pracovní nasazení a všem našim zákazníkům, ať jsou to drobní zahrádkáři, 
soukromí zemědělci či velké zemědělské společnosti, za jejich přízeň a podporu. Bez 
toho bychom jen těžko dokázali obstát v současné tvrdé konkurenci.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů!
Paž.
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Vložený soubor EPS
Tato stránka obsahuje vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale Postscriptové zařízení jej vytiskne neporušený.



Duchovní hledání
Letní zastavení u sv. Mikuláše

Tak se nám chýlí léto ke konci. Většina z nás se vrátila z dovolených a prázdnin. Někdo 
zase pobýval a pracoval na své zahrádce. Každý odpočíval a nabíral síly tělesné i 
duševní do dalších dní. 
Každé léto v srpnu zde v Týništi slavíme poutní slavnost, tzv. : „pouť“. Přijedou 
kolotoče a houpačky (ani nevím, zdali tu letos byly). Asi poprvé se mi stalo, že jsem si 
řádně nezjistil, kdy se slaví zdejší poutní slavnost k sv. Mikuláši a Vavřinci. Držel jsem 
se toho, že vždy neděli po sv. Vavřinci. A tak jsem naplánoval poutní slavnost na 17.8. 
2008. Až nyní jsem zjistil, že pokud svátek Vavřince připadne na neděli, slaví se zdejší 
poutní den v tuto neděli. Pokud jsem někoho zmátl, omlouvám se. Ale na druhou stranu 
jsme mohli slavit pouť dvě neděle, no, kde to mají, asi nikde. A opakování ani tady už 
nebude. 
Přesto se chci na chvíli  vrátit ke zdejší pouti a to k patronovi našeho města a okolí. Tím 
je hlavně sv. Mikuláš. Jeho obraz je na bývalém hlavním oltáři a na vrcholku oltářního 
retábula je i malý obraz sv. Vavřince. Proto se zde slaví pouť v létě po Vavřinci, a ne až 
5.prosince, kdy má svátek sv. Mikuláš. Údajně to naši předci takto zvolili (oslavu 
patrona města a farnosti), aby měli pouť v létě, a ne v zimě.
Oltářní obraz sv. Mikuláše zde v Týništi n/O. nese všechny atributy, které se váží k 
tomuto světci. 
- Jsou to tři zlatá jablka na knize, legenda praví: „Jeden šlechtic poslal své tři dcery do 
veřejného domu, aby si vydělaly jako nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš však hodil 
oknem v noci třem mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit 
svou činnost a vdát se. Místo tří koulí mívá Mikuláš také tři váčky na peníze, tři zlaté 
pruty, tři pytlíky, tři chleby, tři kameny nebo tři zlatá jablka. Se třemi chleby na knize je 
Mikuláše vidět mezi jiným na soše ve štrasburském chrámě. 

- Tři mládenci se sudem, legenda praví: „Podle této historie prý Mikuláš jednou 
ochránil tři žáky před tím, aby je zlý hostinský, k němuž zašli, nezabil a nenaložil do 
soli. Proto je Mikuláš často znázorňován s nakládacím sudem, v němž sedí tři 
mládenci. 

- Voda nebo loď na obraze, : „A ještě jedna legenda byla často znázorňována: Mikuláš 
pomáhá lodi, která se dostala do tísně na moři a jejíž námořníci ho vzývali. 

Malíř zdejšího obrazu v roce 1862  Jan Umlauf z Kyšperka, pustil svou fantazii z uzdy a 
na obraze je v dolním pravém rohu namalováno Týniště n/O. pohledem od Albrechtic 
n/O. a před Týništěm je skoro moře a na něm se prohánějí velké kondoly nebo 
plachetnice. Je to z období, kdy Týniště bylo po záplavách (kdy nebylo) a Orlice 
vytvořila zdání, že Týniště je mořským přístavem. 
Údajně naši předci zvolili patrona Mikuláše z několika důvodů. Malé městečko 
řemeslníků bez šlechty chtělo mít „bohatého“ patrona. Dalším důvodem byla ochrana 
před velkou vodou a ochrana pro místní voraře. Je patronem i řemeslníků. Pokud někdo 
z vás bude mít podklady i jiné, dejte prosím vědět.
Někdo si může říci, co asi dělal patron Mikuláš v roce 1997 anebo i dříve, kdy 
rozvodněná Orlice ukázala svou sílu. No, co by dělal, asi někdy i čeká, co uděláme my 
pro tuto ochranu. To může být i taková maličkost, co dělal i sv. Mikuláš:  pomáhal 
potřebným. Nebo můžeme vyslat nějakou modlitbu i srdcem tam k našemu patronovi. 
Možná má s námi dnes více práce, protože stále sklízíme ovoce doby minulé, kdy 
„poručíme větru, dešti“ a snad i řekám. Ono to nějak asi nejde. Spíše hledání souznění s 
přírodou může být jedna z variant.
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Zrcadlo týnišťských podnikatelů
Zrcadlo, vynález, který se do Evropy dostal kdysi dávno až z daleké Číny, umí dokonale 
vrátit zpět do našich očí a tím i do naší mysli vše, čemu ho nastavíme.

Dnes to bude v pořadí již 7. společnost, která nese název AGRICO, s.r.o. Týniště nad 
Orlicí. Její jednatel Ing. Josef Falta byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi n.O. 
něco povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.

Pane Ing. Falto, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi n.O. 
existuje. Jaké byly její začátky?
Společnost začala popisovat první stránky své historie v roce 1993 v pronajatých 
prostorách v Nádražní ulici. Letos v dubnu jsme tedy již oslavili 15. výročí založení 
společnosti. Začátky jednoduché určitě nebyly:pronajaté prostory, úvěr od Komerční 
banky, vybavení skladových prostor regálovým hospodářstvím a první nákupy 
náhradních dílů na traktory Zetor, sklízecí mlátičky Fortschritt, sortiment mototechny a 
tak dále a tak dále. Stejně tak tomu bylo i na našem středisku v Červeném Kostelci na 
Náchodsku. Souběžně s tím se rozbíhal i prodej a servis zahradní a zemědělské 
techniky.
V roce 1995 se nám podařilo odkoupit od restitučních nabyvatelů areál bývalé Tofy 
před vlakovým nádražím v Čapkově ulici, kde se nyní nacházíme. Téměř hektarový 
pozemek se zdevastovanými budovami, které pro nás neměly téměř žádné využití. 
Velmi rychle se začalo s bouracími pracemi a budováním skladovacích prostor a 
administrativní budovy s prodejnou. Na podzim r. 1996 jsme se mohli přestěhovat do 
nových prostor a nabízet našim zákazníkům širší sortiment zboží i kvalitnější služby. To 
se začalo projevovat především zvýšenými nárůsty tržeb v prodejích zemědělské a 
zahradní techniky. Proto jsme v r. 2000 vybudovali ocelovou halu, ve které vyrostlo 
moderní servisní zázemí a další skladovací prostory.
Na podzim letošního roku bychom chtěli dokončit 3.fázi původního investičního 
záměru,a to vybudovat v zadní části našeho areálu montovanou halu, která nám umožní 
rozšíření dalších skladovacích prostor včetně skladu pneumatik a olejového 
hospodářství. V nové hale by měl být i pneuservis zemědělských pneumatik.

Čím se vlastně AGRICO, s.r.o. podrobněji zabývá?
Naší hlavní činností je tedy prodej zemědělské techniky, kterou ovšem doplňuje 
technika komunální a zahradní a prodej náhradních dílů.  K našim rozhodujícím 
značkám v oblasti zemědělské techniky patří traktory ZETOR a CASE IH, 
manipulátory MERLO, závěsná technika sdružená pod značkou Kverneland Group, 
zahradní a komunální technika Honda a mnoho dalších. Jsme hrdi na to, že se nám v 
loňském roce podařilo prodat více jak 50 kolových traktorů ZETOR a CASE IH, více 
jak 50 strojů Kverneland Group, 8 manipulátorů MERLO, desítky výrobků značky 
Honda, více jak 70 travních traktorů a mnoho dalších výrobků od tuzemských i 
zahraničních výrobců. Velký důraz klademe na kvalitní a rychlé servisní služby. 
Důkazem toho je 7 pracovníků technického servisu a 3 servisní vozy vybavené 
potřebným nářadím. Významný podíl na našich tržbách má i prodej náhradních dílů na 
široké spektrum zemědělské, zahradní i komunální techniky. Můžeme říci, že veškerou 
techniku, kterou prodáváme, zároveň i servisujeme a zajišťujeme na ni dodávky 
náhradních dílů. Proto naše skladové zázemí čítá více jak 27 tisíc položek náhradních 
dílů.
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Ať přesto přese všechno nás stále chrání svou přímluvou a příkladem, povzbuzuje k 
dobrému náš patron sv. Mikuláš a sv. Vavřinec,  přimlouvejte se za nás a  děkujeme Vám.

P. Ivan Havlíček
PS.
Sv.Mikuláš je patronem:
Ruska; Lotrinska; ministrantů; dětí; panen; poutníků a cestujících; advokátů, soudců, 
notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků 
s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a 
semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, 
kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za 
šťastnou svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; ke znovuzískání ukradených předmětů; 
proti zlodějům.

Zahradní slavnost na starém hřbitově
Kdo z pamětníků zavzpomíná na svá školní léta, ví, že podle balady Karla Jaromíra 
Erbena Svatební košile se na hřbitově může dít ledacos. Ale zahradní slavnost? Tento 
originální nápad se zrodil v hlavě P. Ivana Havlíčka, duchovního správce naší farnosti. 
Od té doby, kdy nastoupil „do služby“ u nás v Týništi, stále něco vymýšlí, připravuje, 
buduje, bourá a přestavuje, prostě „čeří stojaté vody“, provokuje a ruší zaběhnuté 
manýry našeho podhorského městečka. A zaplať Pán Bůh, daří se mu to!
Tak na pátek odpoledne 25.7.2008 vymyslel a uskutečnil za pomoci svých nejbližších 
spolupracovníků a s finanční pomocí hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Bradíka 
zahradní slavnost na starém hřbitově za kostelem sv. Mikuláše.
Když jsme pár dní předtím četli na zelených plakátech pozvání na tuto akci, těžko si 
někdo dovedl představit, co nás tam čeká. Ale skutečnost předčila všechna naše 
očekávání! U některých dokonce přímo zvítězila zvědavost nad tvrdošíjným 
celoživotním odmítáním všeho, co je spojeno s kostelem a vírou v Boha.
A tak se před 15. hodinou odpoledne začali za kostelem na starém hřbitově scházet 
účastníci zahradní slavnosti. I zatvrzelí ateisté se zájmem sledovali nejprve krátkou mši, 
při níž P. Havlíček vzdal Bohu díky za to, že se podařilo s úspěchem dokončit 
rekonstrukci střechy kostela i věže. Je pochopitelné, že by se mu to nepovedlo bez 
nezištné pomoci přátel a příznivců kostela. Patří jim za to dík nás všech!
Mluvené slovo kněze hudbou a zpěvem doprovázela skupina OBOROH, která není v 
našem městě neznámá. Po mši je vystřídala na podiu skupina ZAKOPLAHO, ale jejich 
vystoupení bylo bohužel časově omezeno, neboť muzikanty čekala další akce mimo 
Týniště. Na podium se znovu vrátil OBOROH a připomněl nám své nejznámější 
skladby. Koncert uzavíralo vystoupení skupiny JIŘÍ KRÁLÍK a ROWDY RASCALS, 
jejichž rytmická hudba ve stylu country rozhýbala snad i největší flegmatiky.
Během hudební produkce všude kolem pobíhaly děti, plně zaujaté sbíráním bodů při 
rozličných hrách. Body se pak daly proměnit za drobné sladkosti nebo za losy. Kolem 18. 
hodiny proběhlo slosování dětských losů. Hrdě a šťastně si vítězové odnášeli své výhry.
Prostranství za kostelem bylo plné spokojených účastníků slavnosti, někteří se 
procházeli, někteří seděli na lavičkách nebo prostě na zemi, jednotlivě i ve skupinkách, 
poslouchali nebo debatovali, popíjeli pivo nebo ochutnávali maso, chutně připravené na 
grilu.
Když se blížil závěr programu, na obloze se začaly zlověstně kupit černé mraky plné 
vody. Zbývalo ještě vyvrcholení pátečního pohodového odpoledne - losování bohaté 
tomboly. Sotva se ale slova ujal P. Havlíček, déšť nemilosrdně ukončil jeho řeč. 
Nezbývalo, než se uchýlit do kostela, a tak se účastníci přemístili do chladivých prostor 
chrámu. Pak už bylo slyšet jen pana faráře, vyhlašujícího čísla losů, a potlesk těm, kteří si 
odnášeli výhry. A bylo jich věru požehnaně! Sponzoři se opravdu předvedli!
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 Jsi vynikající hráč na oba nástroje, klavír i klarinet. Kde nebo co nakonec 
rozhodlo o Tvé budoucí studijní profesionální dráze?
Absolvoval jsem v rozhodném čase řadu konzultací a přednesových zkoušek na AMU v 
Praze a v Brně a ty jednoznačně vyzněly pro studium hry na klavír. V září letošního roku 
nastupuji na studium konzervatoře v Českých Budějovicích. 

Jak vidíš svou budoucnost a co bude s hrou na klarinet? 
Chci samozřejmě úspěšně vystudovat klavírní konzervatoř, následně pak Akademii 
muzických umění, a když budu k tomu mít předpoklady a možnosti, chtěl bych být 
klavírním umělcem, sólistou. Klarinet zůstane mým relaxačním nástrojem a vedle 
klavírní klasiky budu relaxovat v dixielandu, nebo big bandu.

Tvá dosavadní muzikální dráha je provázena řadou úspěchů na různých 
celostátních i zahraničních soutěžích. Uveď alespoň ty nejvýznamnější. 
Ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír jsem se zúčastnil celkem 3x. Ve 
hře na klavír jsem získal 1x první místo s klavírním triem, 2x první místo a 2x druhé 
místo. 
V soutěži literárně-dramatických oborů s recitací Pegas jsem získal první místo.
Na Mezinárodním klavírním festivalu Glubčice v Polsku jsem získal třetí místo.
Dvakrát jsem se zúčastnil Mezinárodní soutěže ve hře na klavír Prague junior note, kde 
jsem jednou získal třetí místo a 1x čestné uznání.
Na Mezinárodní klavírní soutěži Vidnava 1x první místo.
Na jedné soutěži jsem ve hře na flétnu a v duetu klavír-flétna získal první místo.
Velkým úspěchem pro mne byla účast ve studentském kvartetu Pardubické 
konzervatoře. 

Pavle, děkuji Ti za rozhovor. Mám radost z toho, že jako absolvent týnišťské ZUŠ, 
původem z místní „kumštýřské rodiny“, budeš pokračovatelem týnišťských hudebních 
tradic. K tomu Ti přeji hodně úspěchů při studiu na konzervatoři a v pozdějším 
uměleckém i osobním životě. 

Karel Procházka

Kurzy anglického jazyka
pro začátečníky, velmi mírně pokročilé, mírně pokročilé, 

konverzační

od října 2008

Rozsah 60 hodin /30 týdnů/ pondělí, čtvrtek - 17,30 - 19,00
Cena: 2.450,-Kč

informace: tel: 494371113, 777016858
 internet: www.linguaenglish.ic.cz
e-mail: dana.cernohousova@tiscali.cz

Dr. Dana Černohousová
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Venku se zatím setmělo, zahradní slavnost se stala minulostí a spokojení účastníci se jen 
neochotně rozcházeli domů.
Ale jak už to u nás v Čechách bývá, akce se nesetkala jen s uznáním, hned v 
následujících dnech vyrukovali kritici a pomlouvači do boje proti zneuctívání prostor 
starého hřbitova, kostela i duchovního správce. Těm bych chtěla říct, že bohužel 
zaspali dobu, že už díky Bohu nežijeme v totalitě, kostel i kněz jsou tu pro všechny 
lidi, kteří mají o ně a jejich služby zájem. Nedošlo k žádným výtržnostem, 
skandálům ani konfliktům, toto prostředí samo určuje, jak se mají přítomní 
chovat.
Všichni, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění této akce, si zaslouží naše 
upřímné poděkování. Kéž by se tato zahradní slavnost stala v našem městě tradicí 
a kostel a jeho nejbližší okolí významným centrem kultury pro všechny lidi v 
našem městě.                                                                                                              

 Mgr. Hana Ambrožová 
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Zahradní slavnost 
byla příležitostí i 
k setkání nejméně 
tří generací.

Příjemné bylo nejen posezení, 
poslech hudby, ale i celé letní 
odpoledne.

Děti si za body získané při soutěžích vybíraly
 sladkosti, často s pomocí maminek a tatínků. 

Foto Paž.

Rozhovor s budoucím talentovaným umělcem

Patnáctiletý absolvent Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí ve hře na klarinet 
Pavel Zemen se v hudebních kruzích i ve veřejnosti stává osobností a pojmem 
budoucího muzikálního umělce. Důkazem toho byla jeho poslední vystoupení na 
závěrečném koncertu ZUŠ, kde s kvartetem hradeckých filharmoniků sehrál jeden z 
dechově nejobtížnějších koncertů O. Kukala Clarinettino. Stejně tak vynikající byla 
jeho sólová spoluúčast v Mladém Týnišťském big bandu na 13. swingovém festivalu 
Jardy Marčíka. Řada dalších vynikajících úspěchů v různých celostátních soutěžích ve 
hře na klarinet i na klavír mě evokovala k následujícímu krátkému rozhovoru, který se 
uskutečnil v jednom sobotním odpoledni v přestávce Pavlova cvičebního režimu. 

Talent od Boha a rodinné dispozice, děda  Mgr. Jiří Novák - výborný houslista a 
bývalý ředitel Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí, matka klavíristka a 
učitelka na téže škole v Rychnově nad Kněžnou. Ti nesporně předurčili životní 
dráhu hudebního umělce. Jaké byly Tvé začátky, kdo v rodině rozhodoval o volbě 
nástroje, nebo Tě musel „do toho“ nutit.
Nemusel, hra na klavír mě učarovala od útlého dětství a právě v dané chvíli maminka 
rozhodla, že se věnuji výuce hry na klavír, dá se říci, že mě to zaujalo hned od počátku. 
První tři roky mě vyučovala má matka, v následujících ročnících jsem se stal žákem 
výborné učitelky a pozdější ředitelky rychnovské ZUŠ paní Tonkagolo. V té době bylo 
zřejmé, že mým údělem bude hra na klavír a já jsem tu vizi klavírního umělce 
akceptoval s plnou odpovědností.

Kromě hry na klavír, jsi, Pavle, stejně vynikající hráč na klarinet. Jak jsi k tomu 
klarinetu přišel, to muselo být velmi náročné zvládnout výuku tak rozličných 
nástrojů. 
Dá se říci, že ke hře na klarinet jsem víceméně dospěl paradoxem, ze zdravotních 
důvodů. Jako malý chlapec jsem měl značné dechové potíže astmatického původu. 
Byla mi proto doporučena jako rehabilitační prostředek hra na zobcovou flétnu, kterou 
se učí většinou malí žáci začátečníci. Hra na flétnu nebyla pro mne jen donucovacím 
prostředkem k upevnění zdraví, ale při hře na klavír to byla pro mne recesní záležitost. 
V této souvislosti mě daleko více zaujal místo flétny klarinet, zvláště když jsem viděl a 
slyšel hrát kluky v big bandu ZUŠ. To všechno, co pak následovalo, byla již záležitost 
mé vůle a vynikajícího učitele týnišťské ZUŠ Mgr. Pavla Plašila. 

Odborníci říkají, že muzikální talent je asi třicetiprocentním základem všech 
úspěchů, to ostatní je jen pevná vůle, nezměrné úsilí a dřina rovnající se téměř 
řeholi. Jak ses s tím vyrovnával, prodělal jsi nějaké krizové období? 
Určité krizové období se projeví asi u řady studentů. Já jsem to náročné období hlavně 
při cvičení překonával tím, že jsem si vytvořil svůj vlastní cvičební režim, podřízený 
potřebě a chuti cvičit, tím jsem eliminoval denní nucenou pravidelnost úmorného 
cvičení. Zatím mi to vyhovuje u obou nástrojů. Náročnost studia a cvičení kompenzuji 
swingovou a dixielandovou muzikou, které se rád věnuji, což je pro mne relaxací.
Přesto určitým krizovým obdobím jsem prošel ve 4. ročníku, kdy jsem více inklinoval 
ke hře na klarinet než na klavír, který jsem studoval v Rychnově nad Kněžnou, kdežto 
na klarinet v Týništi nad Orlicí, kde kluci již hráli v dixielandové, nebo swingové 
kapele. Toto rozhodování mezi dvěma nástroji mne značně rozhodilo.
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- Podpořit nás můžete finančně, např. sponzorstvím některé akce. Jako protislužbu vám 
nabízíme reklamu na našich akcích.
- Poskytnout nám můžete i hmotnou podporu přímo drobnými odměnami nebo 
materiálem, který nám nabídnete na zpracování.
- Pokud jste sami aktivní, můžete nám pomoct s našimi akcemi, nebo naopak my 
pomůžeme zrealizovat váš nápad.

„Plastová víčka noste do Sluníčka“ - to je název 3. ročníku soutěže, ve které třídíme 
odpad z PET lahví do detailů. V loňském roce jsme odevzdali celkem 250 kg barevných 
víček. Nejlepší celoroční sběrači jsou: 1. Vítek Řehák, 2. Denisa Rýdlová, 3. Filip 
Šrámek, ale dík patří všem, kteří přispěli svoji trochou do mlýna. Získané peníze byly 
použity na činnost DDM. Vítězové celoroční soutěže s námi pojedou zdarma na 
poprázdninový výlet.
Přejeme vám úspěšný školní rok a těšíme se na vás. 

Naděžda Pojezdalová a Eva Jenčíková
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LT Sedmidolí - krmení

 Příměstský tábor Piráti - pirátský oheň

DDM Sluníčko
Prázdniny jsou zase za námi a spolu s nimi i naše letní tábory. Krátké zprávy a fotky 
vám nabízíme z prvních dvou, které se konaly na začátku července. O těch srpnových až 
příště.
LT Sedmidolí patřil určitě k těm velmi vydařeným. Dobrá parta dětí i vedoucích, kteří 
měli připravený táborový program, jenž vyhovoval mladším i starším. Protože 
Sedmidolí je ve Špindlerově Mlýně, nabízely se samy pěkné výlety do okolí, nechybělo 
sportování, tábornické dovednosti, čtvero ročních období a celotáborová hra na motivy 
Krkonošských pohádek. Kuba, hajnej a hlavně Anče si to opravdu užili.
Pirátská cesta, příměstský tábor ve Sluníčku proběhl v první polovině prázdnin a měli 
jsme se báječně. Počasí pravé pirátské, piráti objevující každý den nové ostrovy, cesty na 
kolech (plachetnicích), koupání, pohodička na zahradě. Za bezproblémový průběh 
mohou samozřejmě i členové velení lodi, především zkušená Monika Koubová a Jana 
Tichá, která se velmi osvědčila, a snad se s ní příští rok potkáme znovu. I další část velení 
odvedla svou práci velmi dobře a patří jí za to dík: Marek Stolín, Kateřina Jenčíková a 
Tereza Pinkasová. A samozřejmě skvělý lodní kuchař Hana Brandejsová z Bolehoště, 
které touto cestou ještě jednou moc děkujeme za záchranu a vzorné krmení posádky.
Z per několika pirátských novinářů si můžete přečíst, jak jsme se tu vlastně měli (s 
ohledem na rodiče a učitele češtiny - opraveny pirátské překlepy a drobné češtinářské 
omyly, obsahově nezměněno, originály k nahlédnutí v DDM J ):
Moc se mi tady líbilo, každý den jsme dopluli na jiný ostrov a hráli jiné hry. Každý večer 
jsme zpívali písničky. Měli jsme piškotéku. Opékali jsme chobotnice. Zpívali jsme v P-
factoru. Měli jsme vševelení: kapitán Va, kormidelník Anaj, ranhojič Aki, plavčík Čak a 
Réza a skladník Keram. A dopluli jsme na otázkový ostrov, kde jsme hledali poklad a 
taky jsme ho našli. David Kukla
Mně se to líbilo. Jezdili jsme na kole. Hráli jsme hry. Byla sranda. Měli jsme piškotéku. 
Byli jsme v lese a byli jsme na koupališti. neznámý pirát
Jmenuji se Magdaléna Slavíčková, skákali jsme přes švihadlo. Houpali jsme se ze stromu 
jménem lípa. Jeli jsme na lodi po řece. Jeli jsme na kole do Čestic. Měli jsme P-factor a 
opékali jsme buřty. Hledali jsme poklad.
Mně se tady hodně moc líbilo. Byli jsme v domově důchodců v Albrechticích, zpívali 
jsme tam, trochu tancovali, hrkali plechovkami. V sobotu tady byli rodiče.     neznámý 
pirát
Jmenuji se Anna Ludvíková a byla jsem na pirátském táboře a bylo to tady super. Dělali 
jsme trička a šátky. Taky jsme jezdili na lodích a taky jsme skákali přes švihadlo a taky 
jsme krmili kamaráda.

Ve Sluníčku se v červnu předělávalo topení a malovalo se a snižovaly se stropy, kdo se 
byl u nás v té době podívat, ani naše prostory nepoznával. Všude haldy sutě, prachu, 
beden, plachet a čehokoliv jiného. Do 1. příměstského tábora se muselo stihnout dát 
všechno do pořádku, a tak pracovnice DDM i paní uklízečka se pořádně zapotily. 
Nabídku našich zájmových kroužků pro tento školní rok spolu s nabídkou akcí na 
měsíc září najdete v příloze tohoto Zpravodaje a všechny děti ji obdrží první školní den 
cestou ze školy. Věříme, že si z naší stálé i nové nabídky vy a vaše děti vyberete 
smysluplnou činnost pro volná odpoledne a společně se budeme scházet na našich 
akcích.
Pokud najdete způsob, kterým byste chtěli podpořit naši činnost, vězte, že budeme 
jenom rádi.
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- Podpořit nás můžete finančně, např. sponzorstvím některé akce. Jako protislužbu vám 
nabízíme reklamu na našich akcích.
- Poskytnout nám můžete i hmotnou podporu přímo drobnými odměnami nebo 
materiálem, který nám nabídnete na zpracování.
- Pokud jste sami aktivní, můžete nám pomoct s našimi akcemi, nebo naopak my 
pomůžeme zrealizovat váš nápad.

„Plastová víčka noste do Sluníčka“ - to je název 3. ročníku soutěže, ve které třídíme 
odpad z PET lahví do detailů. V loňském roce jsme odevzdali celkem 250 kg barevných 
víček. Nejlepší celoroční sběrači jsou: 1. Vítek Řehák, 2. Denisa Rýdlová, 3. Filip 
Šrámek, ale dík patří všem, kteří přispěli svoji trochou do mlýna. Získané peníze byly 
použity na činnost DDM. Vítězové celoroční soutěže s námi pojedou zdarma na 
poprázdninový výlet.
Přejeme vám úspěšný školní rok a těšíme se na vás. 

Naděžda Pojezdalová a Eva Jenčíková
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LT Sedmidolí - krmení

 Příměstský tábor Piráti - pirátský oheň
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Venku se zatím setmělo, zahradní slavnost se stala minulostí a spokojení účastníci se jen 
neochotně rozcházeli domů.
Ale jak už to u nás v Čechách bývá, akce se nesetkala jen s uznáním, hned v 
následujících dnech vyrukovali kritici a pomlouvači do boje proti zneuctívání prostor 
starého hřbitova, kostela i duchovního správce. Těm bych chtěla říct, že bohužel 
zaspali dobu, že už díky Bohu nežijeme v totalitě, kostel i kněz jsou tu pro všechny 
lidi, kteří mají o ně a jejich služby zájem. Nedošlo k žádným výtržnostem, 
skandálům ani konfliktům, toto prostředí samo určuje, jak se mají přítomní 
chovat.
Všichni, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění této akce, si zaslouží naše 
upřímné poděkování. Kéž by se tato zahradní slavnost stala v našem městě tradicí 
a kostel a jeho nejbližší okolí významným centrem kultury pro všechny lidi v 
našem městě.                                                                                                              

 Mgr. Hana Ambrožová 
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Zahradní slavnost 
byla příležitostí i 
k setkání nejméně 
tří generací.

Příjemné bylo nejen posezení, 
poslech hudby, ale i celé letní 
odpoledne.

Děti si za body získané při soutěžích vybíraly
 sladkosti, často s pomocí maminek a tatínků. 

Foto Paž.

Rozhovor s budoucím talentovaným umělcem

Patnáctiletý absolvent Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí ve hře na klarinet 
Pavel Zemen se v hudebních kruzích i ve veřejnosti stává osobností a pojmem 
budoucího muzikálního umělce. Důkazem toho byla jeho poslední vystoupení na 
závěrečném koncertu ZUŠ, kde s kvartetem hradeckých filharmoniků sehrál jeden z 
dechově nejobtížnějších koncertů O. Kukala Clarinettino. Stejně tak vynikající byla 
jeho sólová spoluúčast v Mladém Týnišťském big bandu na 13. swingovém festivalu 
Jardy Marčíka. Řada dalších vynikajících úspěchů v různých celostátních soutěžích ve 
hře na klarinet i na klavír mě evokovala k následujícímu krátkému rozhovoru, který se 
uskutečnil v jednom sobotním odpoledni v přestávce Pavlova cvičebního režimu. 

Talent od Boha a rodinné dispozice, děda  Mgr. Jiří Novák - výborný houslista a 
bývalý ředitel Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí, matka klavíristka a 
učitelka na téže škole v Rychnově nad Kněžnou. Ti nesporně předurčili životní 
dráhu hudebního umělce. Jaké byly Tvé začátky, kdo v rodině rozhodoval o volbě 
nástroje, nebo Tě musel „do toho“ nutit.
Nemusel, hra na klavír mě učarovala od útlého dětství a právě v dané chvíli maminka 
rozhodla, že se věnuji výuce hry na klavír, dá se říci, že mě to zaujalo hned od počátku. 
První tři roky mě vyučovala má matka, v následujících ročnících jsem se stal žákem 
výborné učitelky a pozdější ředitelky rychnovské ZUŠ paní Tonkagolo. V té době bylo 
zřejmé, že mým údělem bude hra na klavír a já jsem tu vizi klavírního umělce 
akceptoval s plnou odpovědností.

Kromě hry na klavír, jsi, Pavle, stejně vynikající hráč na klarinet. Jak jsi k tomu 
klarinetu přišel, to muselo být velmi náročné zvládnout výuku tak rozličných 
nástrojů. 
Dá se říci, že ke hře na klarinet jsem víceméně dospěl paradoxem, ze zdravotních 
důvodů. Jako malý chlapec jsem měl značné dechové potíže astmatického původu. 
Byla mi proto doporučena jako rehabilitační prostředek hra na zobcovou flétnu, kterou 
se učí většinou malí žáci začátečníci. Hra na flétnu nebyla pro mne jen donucovacím 
prostředkem k upevnění zdraví, ale při hře na klavír to byla pro mne recesní záležitost. 
V této souvislosti mě daleko více zaujal místo flétny klarinet, zvláště když jsem viděl a 
slyšel hrát kluky v big bandu ZUŠ. To všechno, co pak následovalo, byla již záležitost 
mé vůle a vynikajícího učitele týnišťské ZUŠ Mgr. Pavla Plašila. 

Odborníci říkají, že muzikální talent je asi třicetiprocentním základem všech 
úspěchů, to ostatní je jen pevná vůle, nezměrné úsilí a dřina rovnající se téměř 
řeholi. Jak ses s tím vyrovnával, prodělal jsi nějaké krizové období? 
Určité krizové období se projeví asi u řady studentů. Já jsem to náročné období hlavně 
při cvičení překonával tím, že jsem si vytvořil svůj vlastní cvičební režim, podřízený 
potřebě a chuti cvičit, tím jsem eliminoval denní nucenou pravidelnost úmorného 
cvičení. Zatím mi to vyhovuje u obou nástrojů. Náročnost studia a cvičení kompenzuji 
swingovou a dixielandovou muzikou, které se rád věnuji, což je pro mne relaxací.
Přesto určitým krizovým obdobím jsem prošel ve 4. ročníku, kdy jsem více inklinoval 
ke hře na klarinet než na klavír, který jsem studoval v Rychnově nad Kněžnou, kdežto 
na klarinet v Týništi nad Orlicí, kde kluci již hráli v dixielandové, nebo swingové 
kapele. Toto rozhodování mezi dvěma nástroji mne značně rozhodilo.

16



Ať přesto přese všechno nás stále chrání svou přímluvou a příkladem, povzbuzuje k 
dobrému náš patron sv. Mikuláš a sv. Vavřinec,  přimlouvejte se za nás a  děkujeme Vám.

P. Ivan Havlíček
PS.
Sv.Mikuláš je patronem:
Ruska; Lotrinska; ministrantů; dětí; panen; poutníků a cestujících; advokátů, soudců, 
notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků 
s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a 
semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, 
kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za 
šťastnou svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; ke znovuzískání ukradených předmětů; 
proti zlodějům.

Zahradní slavnost na starém hřbitově
Kdo z pamětníků zavzpomíná na svá školní léta, ví, že podle balady Karla Jaromíra 
Erbena Svatební košile se na hřbitově může dít ledacos. Ale zahradní slavnost? Tento 
originální nápad se zrodil v hlavě P. Ivana Havlíčka, duchovního správce naší farnosti. 
Od té doby, kdy nastoupil „do služby“ u nás v Týništi, stále něco vymýšlí, připravuje, 
buduje, bourá a přestavuje, prostě „čeří stojaté vody“, provokuje a ruší zaběhnuté 
manýry našeho podhorského městečka. A zaplať Pán Bůh, daří se mu to!
Tak na pátek odpoledne 25.7.2008 vymyslel a uskutečnil za pomoci svých nejbližších 
spolupracovníků a s finanční pomocí hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Bradíka 
zahradní slavnost na starém hřbitově za kostelem sv. Mikuláše.
Když jsme pár dní předtím četli na zelených plakátech pozvání na tuto akci, těžko si 
někdo dovedl představit, co nás tam čeká. Ale skutečnost předčila všechna naše 
očekávání! U některých dokonce přímo zvítězila zvědavost nad tvrdošíjným 
celoživotním odmítáním všeho, co je spojeno s kostelem a vírou v Boha.
A tak se před 15. hodinou odpoledne začali za kostelem na starém hřbitově scházet 
účastníci zahradní slavnosti. I zatvrzelí ateisté se zájmem sledovali nejprve krátkou mši, 
při níž P. Havlíček vzdal Bohu díky za to, že se podařilo s úspěchem dokončit 
rekonstrukci střechy kostela i věže. Je pochopitelné, že by se mu to nepovedlo bez 
nezištné pomoci přátel a příznivců kostela. Patří jim za to dík nás všech!
Mluvené slovo kněze hudbou a zpěvem doprovázela skupina OBOROH, která není v 
našem městě neznámá. Po mši je vystřídala na podiu skupina ZAKOPLAHO, ale jejich 
vystoupení bylo bohužel časově omezeno, neboť muzikanty čekala další akce mimo 
Týniště. Na podium se znovu vrátil OBOROH a připomněl nám své nejznámější 
skladby. Koncert uzavíralo vystoupení skupiny JIŘÍ KRÁLÍK a ROWDY RASCALS, 
jejichž rytmická hudba ve stylu country rozhýbala snad i největší flegmatiky.
Během hudební produkce všude kolem pobíhaly děti, plně zaujaté sbíráním bodů při 
rozličných hrách. Body se pak daly proměnit za drobné sladkosti nebo za losy. Kolem 18. 
hodiny proběhlo slosování dětských losů. Hrdě a šťastně si vítězové odnášeli své výhry.
Prostranství za kostelem bylo plné spokojených účastníků slavnosti, někteří se 
procházeli, někteří seděli na lavičkách nebo prostě na zemi, jednotlivě i ve skupinkách, 
poslouchali nebo debatovali, popíjeli pivo nebo ochutnávali maso, chutně připravené na 
grilu.
Když se blížil závěr programu, na obloze se začaly zlověstně kupit černé mraky plné 
vody. Zbývalo ještě vyvrcholení pátečního pohodového odpoledne - losování bohaté 
tomboly. Sotva se ale slova ujal P. Havlíček, déšť nemilosrdně ukončil jeho řeč. 
Nezbývalo, než se uchýlit do kostela, a tak se účastníci přemístili do chladivých prostor 
chrámu. Pak už bylo slyšet jen pana faráře, vyhlašujícího čísla losů, a potlesk těm, kteří si 
odnášeli výhry. A bylo jich věru požehnaně! Sponzoři se opravdu předvedli!
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 Jsi vynikající hráč na oba nástroje, klavír i klarinet. Kde nebo co nakonec 
rozhodlo o Tvé budoucí studijní profesionální dráze?
Absolvoval jsem v rozhodném čase řadu konzultací a přednesových zkoušek na AMU v 
Praze a v Brně a ty jednoznačně vyzněly pro studium hry na klavír. V září letošního roku 
nastupuji na studium konzervatoře v Českých Budějovicích. 

Jak vidíš svou budoucnost a co bude s hrou na klarinet? 
Chci samozřejmě úspěšně vystudovat klavírní konzervatoř, následně pak Akademii 
muzických umění, a když budu k tomu mít předpoklady a možnosti, chtěl bych být 
klavírním umělcem, sólistou. Klarinet zůstane mým relaxačním nástrojem a vedle 
klavírní klasiky budu relaxovat v dixielandu, nebo big bandu.

Tvá dosavadní muzikální dráha je provázena řadou úspěchů na různých 
celostátních i zahraničních soutěžích. Uveď alespoň ty nejvýznamnější. 
Ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír jsem se zúčastnil celkem 3x. Ve 
hře na klavír jsem získal 1x první místo s klavírním triem, 2x první místo a 2x druhé 
místo. 
V soutěži literárně-dramatických oborů s recitací Pegas jsem získal první místo.
Na Mezinárodním klavírním festivalu Glubčice v Polsku jsem získal třetí místo.
Dvakrát jsem se zúčastnil Mezinárodní soutěže ve hře na klavír Prague junior note, kde 
jsem jednou získal třetí místo a 1x čestné uznání.
Na Mezinárodní klavírní soutěži Vidnava 1x první místo.
Na jedné soutěži jsem ve hře na flétnu a v duetu klavír-flétna získal první místo.
Velkým úspěchem pro mne byla účast ve studentském kvartetu Pardubické 
konzervatoře. 

Pavle, děkuji Ti za rozhovor. Mám radost z toho, že jako absolvent týnišťské ZUŠ, 
původem z místní „kumštýřské rodiny“, budeš pokračovatelem týnišťských hudebních 
tradic. K tomu Ti přeji hodně úspěchů při studiu na konzervatoři a v pozdějším 
uměleckém i osobním životě. 

Karel Procházka

Kurzy anglického jazyka
pro začátečníky, velmi mírně pokročilé, mírně pokročilé, 

konverzační

od října 2008

Rozsah 60 hodin /30 týdnů/ pondělí, čtvrtek - 17,30 - 19,00
Cena: 2.450,-Kč

informace: tel: 494371113, 777016858
 internet: www.linguaenglish.ic.cz
e-mail: dana.cernohousova@tiscali.cz

Dr. Dana Černohousová
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Duchovní hledání
Letní zastavení u sv. Mikuláše

Tak se nám chýlí léto ke konci. Většina z nás se vrátila z dovolených a prázdnin. Někdo 
zase pobýval a pracoval na své zahrádce. Každý odpočíval a nabíral síly tělesné i 
duševní do dalších dní. 
Každé léto v srpnu zde v Týništi slavíme poutní slavnost, tzv. : „pouť“. Přijedou 
kolotoče a houpačky (ani nevím, zdali tu letos byly). Asi poprvé se mi stalo, že jsem si 
řádně nezjistil, kdy se slaví zdejší poutní slavnost k sv. Mikuláši a Vavřinci. Držel jsem 
se toho, že vždy neděli po sv. Vavřinci. A tak jsem naplánoval poutní slavnost na 17.8. 
2008. Až nyní jsem zjistil, že pokud svátek Vavřince připadne na neděli, slaví se zdejší 
poutní den v tuto neděli. Pokud jsem někoho zmátl, omlouvám se. Ale na druhou stranu 
jsme mohli slavit pouť dvě neděle, no, kde to mají, asi nikde. A opakování ani tady už 
nebude. 
Přesto se chci na chvíli  vrátit ke zdejší pouti a to k patronovi našeho města a okolí. Tím 
je hlavně sv. Mikuláš. Jeho obraz je na bývalém hlavním oltáři a na vrcholku oltářního 
retábula je i malý obraz sv. Vavřince. Proto se zde slaví pouť v létě po Vavřinci, a ne až 
5.prosince, kdy má svátek sv. Mikuláš. Údajně to naši předci takto zvolili (oslavu 
patrona města a farnosti), aby měli pouť v létě, a ne v zimě.
Oltářní obraz sv. Mikuláše zde v Týništi n/O. nese všechny atributy, které se váží k 
tomuto světci. 
- Jsou to tři zlatá jablka na knize, legenda praví: „Jeden šlechtic poslal své tři dcery do 
veřejného domu, aby si vydělaly jako nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš však hodil 
oknem v noci třem mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit 
svou činnost a vdát se. Místo tří koulí mívá Mikuláš také tři váčky na peníze, tři zlaté 
pruty, tři pytlíky, tři chleby, tři kameny nebo tři zlatá jablka. Se třemi chleby na knize je 
Mikuláše vidět mezi jiným na soše ve štrasburském chrámě. 

- Tři mládenci se sudem, legenda praví: „Podle této historie prý Mikuláš jednou 
ochránil tři žáky před tím, aby je zlý hostinský, k němuž zašli, nezabil a nenaložil do 
soli. Proto je Mikuláš často znázorňován s nakládacím sudem, v němž sedí tři 
mládenci. 

- Voda nebo loď na obraze, : „A ještě jedna legenda byla často znázorňována: Mikuláš 
pomáhá lodi, která se dostala do tísně na moři a jejíž námořníci ho vzývali. 

Malíř zdejšího obrazu v roce 1862  Jan Umlauf z Kyšperka, pustil svou fantazii z uzdy a 
na obraze je v dolním pravém rohu namalováno Týniště n/O. pohledem od Albrechtic 
n/O. a před Týništěm je skoro moře a na něm se prohánějí velké kondoly nebo 
plachetnice. Je to z období, kdy Týniště bylo po záplavách (kdy nebylo) a Orlice 
vytvořila zdání, že Týniště je mořským přístavem. 
Údajně naši předci zvolili patrona Mikuláše z několika důvodů. Malé městečko 
řemeslníků bez šlechty chtělo mít „bohatého“ patrona. Dalším důvodem byla ochrana 
před velkou vodou a ochrana pro místní voraře. Je patronem i řemeslníků. Pokud někdo 
z vás bude mít podklady i jiné, dejte prosím vědět.
Někdo si může říci, co asi dělal patron Mikuláš v roce 1997 anebo i dříve, kdy 
rozvodněná Orlice ukázala svou sílu. No, co by dělal, asi někdy i čeká, co uděláme my 
pro tuto ochranu. To může být i taková maličkost, co dělal i sv. Mikuláš:  pomáhal 
potřebným. Nebo můžeme vyslat nějakou modlitbu i srdcem tam k našemu patronovi. 
Možná má s námi dnes více práce, protože stále sklízíme ovoce doby minulé, kdy 
„poručíme větru, dešti“ a snad i řekám. Ono to nějak asi nejde. Spíše hledání souznění s 
přírodou může být jedna z variant.
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Zrcadlo týnišťských podnikatelů
Zrcadlo, vynález, který se do Evropy dostal kdysi dávno až z daleké Číny, umí dokonale 
vrátit zpět do našich očí a tím i do naší mysli vše, čemu ho nastavíme.

Dnes to bude v pořadí již 7. společnost, která nese název AGRICO, s.r.o. Týniště nad 
Orlicí. Její jednatel Ing. Josef Falta byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi n.O. 
něco povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.

Pane Ing. Falto, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi n.O. 
existuje. Jaké byly její začátky?
Společnost začala popisovat první stránky své historie v roce 1993 v pronajatých 
prostorách v Nádražní ulici. Letos v dubnu jsme tedy již oslavili 15. výročí založení 
společnosti. Začátky jednoduché určitě nebyly:pronajaté prostory, úvěr od Komerční 
banky, vybavení skladových prostor regálovým hospodářstvím a první nákupy 
náhradních dílů na traktory Zetor, sklízecí mlátičky Fortschritt, sortiment mototechny a 
tak dále a tak dále. Stejně tak tomu bylo i na našem středisku v Červeném Kostelci na 
Náchodsku. Souběžně s tím se rozbíhal i prodej a servis zahradní a zemědělské 
techniky.
V roce 1995 se nám podařilo odkoupit od restitučních nabyvatelů areál bývalé Tofy 
před vlakovým nádražím v Čapkově ulici, kde se nyní nacházíme. Téměř hektarový 
pozemek se zdevastovanými budovami, které pro nás neměly téměř žádné využití. 
Velmi rychle se začalo s bouracími pracemi a budováním skladovacích prostor a 
administrativní budovy s prodejnou. Na podzim r. 1996 jsme se mohli přestěhovat do 
nových prostor a nabízet našim zákazníkům širší sortiment zboží i kvalitnější služby. To 
se začalo projevovat především zvýšenými nárůsty tržeb v prodejích zemědělské a 
zahradní techniky. Proto jsme v r. 2000 vybudovali ocelovou halu, ve které vyrostlo 
moderní servisní zázemí a další skladovací prostory.
Na podzim letošního roku bychom chtěli dokončit 3.fázi původního investičního 
záměru,a to vybudovat v zadní části našeho areálu montovanou halu, která nám umožní 
rozšíření dalších skladovacích prostor včetně skladu pneumatik a olejového 
hospodářství. V nové hale by měl být i pneuservis zemědělských pneumatik.

Čím se vlastně AGRICO, s.r.o. podrobněji zabývá?
Naší hlavní činností je tedy prodej zemědělské techniky, kterou ovšem doplňuje 
technika komunální a zahradní a prodej náhradních dílů.  K našim rozhodujícím 
značkám v oblasti zemědělské techniky patří traktory ZETOR a CASE IH, 
manipulátory MERLO, závěsná technika sdružená pod značkou Kverneland Group, 
zahradní a komunální technika Honda a mnoho dalších. Jsme hrdi na to, že se nám v 
loňském roce podařilo prodat více jak 50 kolových traktorů ZETOR a CASE IH, více 
jak 50 strojů Kverneland Group, 8 manipulátorů MERLO, desítky výrobků značky 
Honda, více jak 70 travních traktorů a mnoho dalších výrobků od tuzemských i 
zahraničních výrobců. Velký důraz klademe na kvalitní a rychlé servisní služby. 
Důkazem toho je 7 pracovníků technického servisu a 3 servisní vozy vybavené 
potřebným nářadím. Významný podíl na našich tržbách má i prodej náhradních dílů na 
široké spektrum zemědělské, zahradní i komunální techniky. Můžeme říci, že veškerou 
techniku, kterou prodáváme, zároveň i servisujeme a zajišťujeme na ni dodávky 
náhradních dílů. Proto naše skladové zázemí čítá více jak 27 tisíc položek náhradních 
dílů.

18



CO-KDY-KDE
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VÝSTAVY
24.září(neděle)PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                        Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                        Areál chovatelů Bobkárna.
                        Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE
18.září(čtvrtek)VEČER S HVĚZDAMI 

Společenský večer s řadou osobností je již druhý ročník akce, která se 
uskuteční v Týništi nad Orlicí. Na akci zavítá superstar Roman Lasota, 
Mirek Paleček, David Gránský z X Faktoru, Michaela Nosková, Martin 
France, Marie Pojkarová, Hynek Tomm, Zdeněk Style Hrubý, Louis 
Armstrong Revival  František Procházka, objeví se i kouzelník Tommy. 
 Pořadem provází bývalý Vyvolený Martin Hranáč.
Osobní záštitu nad akcí přijala poslankyně ČSSD Ing. Vladimíra 
Lesenská. 
Akci podpořila i Česká strana sociálně demokratická Královéhradeckého 
kraje. 
Výtěžek z akce poputuje do Geriatrického centra a ZUŠ v Týništi nad 
Orlicí.

        Začátek akce je v 19,00 hodin.
         Divadelní sál kulturního domu.

Pořadatelem je David Novotný za podpory Kulturního centra a 
Nadačního fondu Zlatá Praha. 

20.září(sobota)TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Vzhledem k velkému počtu uchazečů o taneční kurz je letošní ročník 
rozdělen do dvou kurzů. Tuto sobotu proběhnou zahajovací lekce.

         Začátky: kurz A - 16,00 hodin
        kurz B - 19,00 hodin.

         Sál hotelu Orlice na náměstí v Týništi nad Orlicí.
         Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
         POZOR! Do sálu nebude vpuštěn nikdo bez společenského oděvu!

21.září(neděle)TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ aneb loučení s létem
Tuto neděli proběhne v městském parku již tradiční týnišťské posvícení.
A na co se letos můžete těšit:
- Taneční soubor Horské myši z Rokytnice v Orl.h., tentokrát s tanečním 

vystoupením, které se jmenuje Tanec s upírem
- Country kapela s názvem TRUMF country-rock
- Jiří Schelinger - evival z Prahy - s nejznámějšími hity známého zpěváka 

přijede jeho bratr Milan Schelinger
         Městský park v Týništi nad Orlicí.
         Začátek je ve 14,00 hodin.
         Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
         V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do kulturního domu.
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Kolik máte zaměstnanců?
V současné době máme 28 zaměstnanců, avšak tento počet neustále pozvolna roste.
Jakou mají profesi?
Profese jsou různorodé. Máme zde obchodní zástupce, referenty zásobování, ekonomku, 
marketingového specialistu, prodejce malé techniky, skladníky, řidiče a servisní 
techniky.
A Vy sám, jakou máte odbornost, specializaci?
Já jsem absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně, fakulty provozně-ekonomické, 
oboru mechanizace zemědělství. Jsem tedy zemědělský mechanizátor.
Proč jste se rozhodl podnikat, proč právě v Týništi n.O. a jak se Vám zde podniká?
Po studiích a základní vojenské službě jsem v roce 1990 nastoupil do tehdejšího 
Agrozetu. Státní podnik byl však přeúvěrovaný, nepružný a měl vysoké, často již 
neprodejné zásoby. Bylo nutno jej přetransformovat na novou společnost a to se bohužel 
nedařilo. Proto jsem se na jaře 1993 ještě se třemi kolegy rozhodl založit novou 
společnost a začít, jak se říká, od nuly. To se také stalo v pronajatých prostorách v 
Nádražní ulici.
Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého, na co 
jsem se nezeptala?
Povídat by se dalo velmi dlouho, ale myslím, že vše důležité jsme si již řekli. Na závěr mi 
dovolte poděkovat všem zaměstnancům i spolupracovníkům AGRICA za jejich 
oddanost a pracovní nasazení a všem našim zákazníkům, ať jsou to drobní zahrádkáři, 
soukromí zemědělci či velké zemědělské společnosti, za jejich přízeň a podporu. Bez 
toho bychom jen těžko dokázali obstát v současné tvrdé konkurenci.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů!
Paž.
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Vložený soubor EPS
Tato stránka obsahuje vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale Postscriptové zařízení jej vytiskne neporušený.



Prodej stavebních parcel v Týništi nad Orlicí, Podboří  - II.
V březnu tohoto roku jsem Vás v článku se stejným nadpisem informoval o celé 
problematice a našich záměrech, jak chceme dále postupovat.
V současné době již máme zajištěné financování celé akce (úvěrem). Na základě 
výběrového řízení byl vybrán i dodavatel stavby a uzavřena s ním smlouva o dílo. 
Postupně jsou vydávána stavební povolení (bude jich třeba minimálně 5), ta rozhodující 
již máme.
Dle uzavřené smlouvy o dílo by práce měly být zahájeny v říjnu tohoto roku a ukončeny 
nejpozději do pololetí roku 2009.
V současné době dokončujeme přípravu materiálů pro jednání zastupitelstva. Jedná se o 
regulační zásady pro výstavbu na prodávaných parcelách - nechceme totiž připustit 
chyby viditelné v některých novými rodinnými domky zastavěných lokalitách. Zejména 
to, že zástavba nemá žádné jednotící prvky, které by jim dávaly společný ráz. Nechceme 
uniformitu, avšak ani to, aby výsledek bylo možno charakterizovat jako „každý pes, jiná 
ves“. Víme, že najít rozumnou hranici regulace je složité, ale chceme se o to pokusit a 
myslím, že připravené zásady pro to budou dobrým nástrojem.
Stavební komise projednala i „Pravidla pro prodej parcel v Týništi n.O. - Podboří“, 
projednala i kalkulaci ceny prodávaných pozemků.
Všechny tyto materiály po schválení zastupitelstvem města (na konci září) budou 
zveřejněny na úřední desce,  webových stránkách města a budou k dispozici i na 
Městském úřadu v Týništi n. Orl.
Tím budou stanoveny zásady pro prodej parcel a předpokládáme, že by se již ve středu 
15.10.2008 mohlo uskutečnit 1. kolo výběru zájemců o uzavření kupních smluv na 
prodeje parcel.

Jaroslav Matička, starosta
v Týništi n.O. 21.8.2008

Poděkování římskokatolické farnosti v Čestlicích u Prahy
Na jaře 2008 bylo  Geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí  osloveno  římskokatolickou 
farností v Čestlicích , abychom se zúčastnili 3. ročníku Dobrobazaru, a to podáním 
projektu, který má být zaměřen na péči o seniory. V případě , že bude náš projekt vybrán, 
obdrží Geriatrické centrum výtěžek z Dobrobazaru.     
Projekt s názvem „ Důstojné prožití stáří „ byl určen pro službu Domov pro seniory v 
Geriatrickém centru, a obsahem bylo zakoupení dvou antidekubitních podložek do 
lůžka, které zkvalitní péči o seniory ve vážném zdravotním  a terminálním stavu .    
Projekt GC byl vybrán a v měsíci červenci 2008 jsme obdrželi z 3. ročníku Dobrobazaru  
finanční částku ve výši 37.590,- Kč, za kterou jsme zakoupili dvě antidekubitní 
podložky.
Symbolický šek , který nám věnovala ŘK farnost převzala osobně paní Marie Vacková, 
ředitelka  GC,  při bohoslužbě v Čestlicích  dne 3.8.2008 od paní Kateřiny Piskové, která 
vše organizačně zajišťovala.
Geriatrické centrum  chce touto cestou  vyjádřit  poděkování manželům  Piskovým, 
P.MUDr. Miroslavu Malému a ostatním zúčastněným, kteří se podíleli na konání 
3. ročníku Dobrobazaru v 
Česlticích. Snahou této akce je 
nezištně pomáhat sociálním 
službám pro seniory  v ČR. 
Velmi si vážíme, že naše 
zařízení mělo tuto možnost 
zúčastnit se tohoto projektu.

Za GC  Marie Vacková  
ředitelka GC

9

Co se děje za zdmi „domu hrůzy“ v Petrovicích 15?
Začátkem letošního srpna se po Petrovicích nad Orlicí rozšířily letáky podepsané 
panem Jiřím Zikmundem varující před ložiskem výskytu rakoviny.

Autoři letáku neuvádějí výslovně, co by mělo být oním hrůzným zdrojem, ale spoléhají 
na důvtip petrovických občanů. Všichni vědí, s kým hrstka pisatelů letáku vede dlouhé 
roky spor o provozovnu dekorace skla. Nebylo tedy třeba ukazovat prstem. Každý, 
komu se leták dostal před oči, ví, že leták varuje před provozovnou společnosti Condec 
s.r.o. v Petrovicích nad Orlicí.

Dále si autoři vypůjčili osvědčené praktiky z našich politických kruhů - spojit 
nesouvisející, zvolit neurčité osočení dle spolehlivě fungujícího „na každém šprochu 
pravdy trochu“ k dosažení osobních cílů nebát se občany vyděsit, vyvolat, pokud 
možno, co největší davovou hysterii a postavit se do čela jako mluvčí takto vytvořeného 
davu,…… Když už máme tolik letákem vyděšených občanů, z hladiny vod zčeřených 
letákem jistě povstane argument, aby úřady zasáhly a nejlépe provozovnu dekorace 
skla zrušily.

O tohle hrstce pisatelů letáku již dlouhé roky jde. Když nepomohly stížnosti všem 
možným úřadům, obstrukce ve správních řízeních, přišly letáky. Je přirozené, že 
každému z nás na našem zdraví záleží. Jak snáze může pomlouvačný leták vyvolat 
obavy občanů než tvrzením, že jejich zdraví je ohroženo?

Pravda? Kde je pravda? O tu přece vůbec nejde.

Zajímá vlastně někoho, co se děje za zdmi „domu hrůzy“ v Petrovicích 15?

Předmětem činnosti společnosti Condec s.r.o. je obchod s dekorovaných sklem a jeho 
výroba. Nejsou Vám dále uvedené předměty povědomé? Sklenice na pivo Kozel, Zlatý 
Bažant, půllitr Kofola, panáky se švestkami, skleněné i keramické půllitry s pivními 
vtipy prodávané v květinářství v Týništi n.O. na náměstí i v každém hypermarketu, 
odekorované hrnečky a skleničky na kávu apod.

Těžko by se mezi námi hledal někdo, kdo tyto předměty denně nepoužívá.

Má-li výroba těchto předmětů tak neblahý vliv na lidské zdraví, jak uvádějí autoři 
petrovického letáku, vyrábí se snad tyto předměty v nějaké rozvojové zemi bez 
zdravotních standardů, kde při ní hynou tisíce bídně placených dělníků?

Nikoli. Vyrábí se v Zálší u Chocně (www.sahm.cz), ve Šternberku (www.vea.cz), v 
Olomučanech  (www.sklenice.cz), v Heřmanově Huti (www.shh.cz) a na řadě dalších 
míst v České republice i Evropské unii.

Liší se technologie a používané materiály u výše uvedených firem od technologie a 
materiálů, jež jsou k dispozici u firmy Condec s.r.o. v Petrovicích?

Neliší. Jsou stejné. A všude v okolí těchto provozů žijí lidé.

Nemusely snad všechny tyto provozy podstoupit kontroly nezávadnosti a všechny další 
povolovací procedury?
Lze si vůbec představit, že by autoři petrovického letáku měli pravdu a úřady by 
připustily fungování tolika různých provozů, jež by, jak se uvádí v petrovickém letáku,  
tak vážně ohrožovaly lidské zdraví? 20



Odpověď nechám na Vás.

Kontroly a měření proběhly i v provozu společnosti Condec s.r.o. v Petrovicích.
Protože největším nepřítelem pomluvy je informace, případný zájemce může 
nahlédnout na www.condec.cz/dokumenty.htm do stanoviska Krajské hygienické 
stanice Královéhradeckého kraje, kterým tato instituce vyslovila souhlas s uvedením 
technologie dekorace skla společnosti Condec s.r.o. do provozu, do protokolu 
Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové, který v rámci zkušebního provozu ve 
společnosti Condec s.r.o. provedl měření škodlivin v pracovním ovzduší, a do posudku 
autorizované osoby ohledně zařazení stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. Podle 
těchto měření a stanovisek provoz společnosti Condec s.r.o. žádné zdravotní riziko 
nepředstavuje.

Autoři letáku všechny tyto informace mají k dispozici, neboť jsou účastníky správního 
řízení, ve kterém mají k příslušným dokumentům přístup. 
Proč tedy došlo k sepsání letáku?

Mají snad jeho autoři nějaké další informace? Proč by je ale nepředložili úřadům ve 
správním řízení? Proč by je nepředali příslušným institucím v rámci svých početných 
stížností?

Proč? Protože žádné takové informace neexistují.

Prostě se uchýlili k pomluvě a při prosazování svých osobních zájmů se neštítili vzít si za 
rukojmí strach občanů o jednu z nejvzácnějších životních hodnot - strach o jejich zdraví.

Ing. Ivan Ládr
jednatel Condec s.r.o.
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea

                                          
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Damián Ehl
Barbora Tomková
Amélie Borovcová
Helena Bagári
David Bagári
Tereza Richterová
Marie Brandejsová
Kryštof Zavoral
Matěj Zavoral
Luboš Demeter
Kateřina Bezrouková

95 let  
Anna Chadimová

93 let 
Vlasta Pražáková

80 let  
Aleš Gabriel
Marie Stárková
Miloslav Šinták
Josef Pešek
Hana Matoušková
Marie Marková
Emilie Kovařičková
František Farský

Řekli si ANO
Jiří Beran a Edita Vachová
Libor Rytíř a Silvie Svěráková
Michal Revaj a Jana Rešová
Petr Voborník a Květoslava Kosařová
Roman Klimeš a Petra Jaroměřská
Petr Bureš a Jana Michalcová
Libor Ligač a Jana Mokošová

Buďte jeden o druhého bohatší.

Jiří Hodyc (70)
Eva Formanová (67)
Josefa Čudová (78)
Roman Habr (38)
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Hasiči slavili

V sobotu 9.8.2008 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Týništi nad Orlicí 135 let od 
svého založení.

Tento den měl pro hasiče pevně stanovený program, kterým se celý sbor řídil.Ráno byl 
sraz v 8:00 hod. před hasičskou zbrojnicí, v 8:30 jsme odešli na místní hřbitov, kde jsme 
položili kytici ke společnému pomníku na uctění památky všech našich předchůdců. 
Poté, v 9:30 hodin, začala slavnostní schůze v zasedací místnosti hasičárny. Zde byla 
řada významných hostí. Hlavním bodem  bylo seznámení s historií sboru od jeho 
založení až po současnost. Toho se důstojně ujal nynější starosta sboru Vladimír 
Formánek ml. Od 12:30 se na Tyršovo náměstí začaly sjíždět okolní pozvané sbory, 
které ve 13 hodin vyrazily do ulic města na spanilou jízdu.

Po návratu celé plejády hasičských vozů zpět na Tyršovo náměstí začaly ve 14 hodin 
ukázky hašení od rané historie až po současnou nejmodernější techniku.
Všichni, kteří strávili odpoledne s týnišťskými hasiči, si přišli na podívanou, která se jen 
tak nevidí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří na oslavu přišli a jakýmkoli způsobem 
hasiče podpořili.

                                                                             
    Miroslav Bohatý, 

velitel jednotky
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Václav

Pro každého Čecha je jméno Václav jednoznačné. Je to jméno knížete Václava 
Přemyslovce, svatého Václava, patrona české země, který má pomník od Myslbeka na 
pražském náměstí nesoucím jeho jméno.

Každý český Václav má ve svém nomenologickém potenciálu zakódováno zcela 
výchozí „více slávy“, a tedy i to, že energie jména ho povede ke snaze o vyniknutí a 
sebeprosazení a že on sám projeví takovou snahu. Ať si to uvědomuje či ne, každý 
Václav si bude přát „více slávy“ ve svém působení, ve svém vlastním okruhu světa. 
Bude zároveň potenciálem jména neustále zkoušen, zda pro cíl „více slávy“ byl od 
dětství dobře veden. Bude záležet i na tom, jaké si našel životní vzory, jaké vlastnosti a 
schopnosti v něm upevňovalo vzdělání a prostředí atd. Jeho jméno ovšem nijak 
nenaznačuje, v jakých polohách a v jakém - kladném či záporném - smyslu má být 
„více slávy“ dosaženo. Zde má jméno Václav svoje rizika.

Dnešního českého Václava nepochybné přednosti jeho jména aktivují, dynamizují, 
dodávají mu životní energii, snahu dosáhnout úspěšného cíle. Pokud vskutku něčeho 
dosáhne, nomenologický potenciál žijící v jednotě jeho osobnosti a jména jistě 
způsobí, že sláva přijde sama. Václav je jméno po všech stránkách vznešené a 
prestižní, i když dnes může budit příliš ambiciózní dojem a u ostatních vyvolávat pocit 
určité nejistoty. Jako by se samo vyvyšovalo, a tím jako by vyvyšovalo svého nositele. 
Může také budit dojem jakési oficiálnosti či připomínat pomník uprostřed Prahy. 
Záleží ovšem na Václavovi, jak svou spontánní lidskou vřelostí a komunikativností 
překoná tento poněkud neurčitý dojem ze svého jména.

Podle statistiky u nás r. 2003 žilo 157 763 Václavů, což představuje v pořadí mužských 
jmen 10. místo. Toto 10. místo v celkovém pořadí mužských jmen v Čechách a na 
Moravě představuje celosvětově vrcholnou frekvenci. Je dáno národní historií, 
zemským patronstvím sv. Václava a dalšími souvislostmi znamenajícími, že toto 
jméno může být označeno jako „typicky české“.

O tom, že si k tomuto jménu náš národ vybudoval hlubší citový vztah, svědčí 
mimořádná vynalézavost při hledání různých domáckých a důvěrných obměn. 
Celkem bylo napočítáno 140 tvarů od jména Václav. Pro zajímavost uvádím ta 
nejneobvyklejší: Vaclík, Vachel, Vacen, Vachula, Vašut, Vašátko, Vaněček, Vaník, 
Vaniš, Vencl, Vašata a Vandys.

Tyto tvary svědčí i o hravosti našich předků, kterou jim možná můžeme dnes jen 
závidět. Dnešní čeština postupně ztrácí všechny krajové varianty, nářeční tvary apod. a 
je v našem vyjadřování modelována především plochým jazykem televizních 
moderátorů, stručností SMS zpráv či světem počítačů.

Podle našeho kalendáře má Václav jmeniny 28. září. Závěrem chci poznamenat, že 
není patrně náhodou, alespoň nomenolog to za náhodu považovat nebude, že se v 
našem novém českém státě oba dosud zvolení prezidenti jmenují Václav. Avšak jako 
kdysi, i dnes je jméno hlavy státu pouze tím nejvíce patrným příkladem prestižních 
ambicí, které potenciál jména skrývá.

Podle knihy Roberta Altmana Osud podle jména 
připravila Paž.
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Změna provozní doby pošty
V současné době Česká pošta projednává připravované racionalizační změny ve své 
činnosti. V této souvislosti byl dne 13.8.2008 při společné schůzce projednán návrh na 
změnu otevírací doby pošty v Týništi nad Orlicí.
Vzhledem k poptávce veřejnosti byl předběžně dohodnut posun otevírací doby takto:
Po - Pá                         8.00 - 11.30 13.00 - 17.30
So 8.00 - 10.00                                   (beze změny)
Tato změna by měla vstoupit v platnost od 1.10.2008.

Ing. Jaroslav Matička, starosta

                               Z našich škol
                               OZNÁMENÍ

            Zahájení nového školního roku 2008/2009 v Základní umělecké škole v Týništi nad
Orlicí
Nový školní rok 2008/2009 bude zahájen v pondělí 1. září ve 13.00 hodin, žáci si 
domluví rozvrh hodin u svých třídních učitelů.
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O VÝUKU V ZUŠ!
Noví zájemci o studium se mohou přihlásit na poslední volná místa do pondělí 15. září:  

· hudební obor - zobcová flétna, trubka, klarinet, saxofon, sborový zpěv 
· taneční 
· výtvarný 
· literárně-dramatický obor 

Informace o studiu lze získat v kanceláři školy, na tel. 494371513 nebo na 
stránkách školy www.zustynistenadorlici.czweb.org.
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Milí sokolové a příznivci Sokola!
Prázdniny a dovolené uběhly jako voda, opět se vracíme k 
pravidelné činnosti naší TJ SOKOL. Již se sešli cvičitelé, je 
připraven rozvrh cvičení, který najdete v sokolské skříňce na 
náměstí, a všechny oddíly postupně zahájí cvičení v tělocvičnách a 
na hřištích.

Dopřejme si ještě malé ohlédnutí za některými akcemi. 20.-22.6.08 se 10 cvičenců VG a 
5 mužů účastnilo 3. sletu pod Ještědem. Liberec nás přivítal s otevřenou sokolskou 
náručí, organizace vystoupení byla perfektní. Jen rozkopané město nám v dopravní 
obsluze přinášelo některé problémy. Atmosféra mezi cvičenci byla výborná, přátelská, 
sokolská vzájemnost byla na každém kroku. Rovněž počasí nám bylo vstřícné, slunečné. 
10 skladeb perfektně zacvičených plně zaujalo diváky a potlesk byl zasloužený. 
Zahraniční Sokol reprezentovali bratři a sestry ze Slovenska se skladbou Slovensko do 
toho, která byla rovněž přijata velkým potleskem. Skladba Ta naše písnička česká, 
zacvičená nejstaršími cvičenci, byla obohacena o píseň, která se zpívala při XVI. VS v r. 
1948, a tak nejpočetnější skupina cvičenců na stadionu i zazpívala.
Žádná síla nezdolá věrné srdce sokola.
Dokud bude v těle bíti, dotud bude národ žíti.
Žádná síla nezdolá věrné srdce sokola.
Bratři a sestry, ještě Vám poskytneme informace o akcích, které nás čekají v nejbližším 
období. 27. září budou cvičenci se skladbou Ta naše písnička česká vystupovat na 
sokolském slavnostním setkání v Novém Bydžově. 8. září je 1. pravidelné setkání Věrné 
gardy v 17 hodin v sokolské klubovně. 5. října naše TJ SOKOL uspořádá zájezd na 
divadelní představení do Hradce Králové na hru Tajný deník Adriena Molea. Výborné 
obsazení a téma hry (události jedné rodiny) slibují vynikající kulturní zážitek. Benefiční 
představení pořádá MAMMA HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním 
prsu, které tyto pacientky podporuje psychicky i materiálně. Dobrou věc můžete tak 
podpořit i Vy svou účastí na benefičním představení a také můžete poslat dárcovskou 
SMS  ve tvaru DMS MAMMAHELP na číslo 87777. Cena je 30,-Kč. V rámci oslav 90. 
výročí vzniku republiky bude 19. října uspořádána Župní akademie, na které budou 
cvičit z naší TJ oddíly předškolního žactva, areobiku a Věrné gardy. V listopadu pak 
chystáme přátelské posezení se cvičenci skladby Ta naše písnička česká z TJ Sokol 
Pouchov.
Milí členové TJ Sokol v Týništi nad Orlicí, pravidelné cvičení a akce jsou již zahájeny a 
všem cvičitelům, cvičencům a činovníkům přejeme úspěšný sokolský rok.

Mgr. Libuše Nováková, TJ SOKOL Týniště n.O.

P O Z V Á N K A
       Základna munice Týniště nad Orlicí
    srdečně zve všechny své bývalé zaměstnance

     na oslavu 50. výročí svého založení.
     

Zahájení v prostoru vojenského zařízení dne 8.10.2008 v 08,30 hod.         
Program: 08,30 - 10,15 hod. prohlídka expozice 
                 10,15 - 11,00 hod. přesun autobusy do Spol. centra v Rychnově n. Kn.
                 11,15 - 12,00 hod. oficiální projevy
                 12,00 - 17,00 hod. neformální společenské setkání.
Doprava je zajištěna vojenskými autobusy od vlakového nádraží v Týništi nad Orlicí. 
Odjezd do vojenského zařízení v 08,00 hod., návrat na nádraží v 10,15 hod. (zájemci 
o společenské setkání pokračují do Rychnova nad Kněžnou).
Bližší informace poskytne Mgr. Šťastná, tel. 973 258 360, fax 973 258 486, 
stastnai@army.cz 23



6399      Daň z příjmu právnických osob za obec                                             1 000,00
6409      Rozpočtová rezerva                                                               660,00
                                             granty, dotace                                                            20,00
Ostatní neinvestiční výdaje   c e l k e m                                                         29 637,23
BĚŽNÉ  VÝDAJE   C E L K E M                                                               58 982,91

6. KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE                                                                R  2008
2212 Rekonstrukce Komenského ulice                                                        4 350,00
2219 Projekt rekonstrukce chodníků v lokalitě "na konci"                            161,00

Projekt rekonstrukce Nádražní ulice - křižovatka k Elitexu                  250,00
Rekonstrukce přednádraží: dokumentace pro stavební povolení a  

              zadávací dokumentace pro výběr.řízení                                                514,08
2221 Provoz veřejné silniční dopravy: inv. přísp. na nákup 
              doprav. prostředků                                                                                 330,00
3111 Mateřská škola "Město": rekonstrukce sociálního zařízení                3 700,00
3113 Základní škola: rekonstrukce sociálního zařízení (větev C)               1 100,00

                         projekt - výměna střešní krytiny                                   161,00
3319 Kulturní centrum: investiční příspěvek zřizovatele na
                                           přestavbu prostředí bufetu                                           60,00

                             rekonstrukce a dostavba kulturního domu - 
                                           architektonická studie pro ověření záměru               105,00

                             projekt rekonstrukce sociálního zařízení                    63,00
3419 Sportovní klub Týniště: investiční příspěvek (podíl k dotaci)           2 000,00
3421 DDM "Sluníčko": rekonstrukce rozvodů ústředního topení                 480,00
3612 Bytový dům č.p. 784 a 786: zateplení objektu včetně fasády            1 700,00
3612 Podboří: projekt                                                                                     564,00

     geodetické zaměření Podboří                                                            120,00
     poplatek ČEZu za vyprojektování a připojení parcel PODBOŘÍ     475,00

3613 Smuteční rozlučková síň: zastřešení zadní části (technické zhodnocení)85,00
3633 Plynofikace Petrovice: prováděcí projekt                                                86,00

Služby města: přístřešek (sběrný dvůr)                                                  200,00
3639 Výkup pozemků: Křivice                                                                       270,00
3744 Prevence proti povodním: projekt - protipovodňová hráz Štěpánovsko  65,00

                                           projekt - protipovodňová hráz Petrovičky  150,00
6171 Činnost místní správy: rekonstrukce radnice - projekt k ÚŘ                233,00

             projektová dokumentace územní plán                                      130,00
                           studie revitalizace centra města                                                288,00
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE   C E L K E M                                                 17 640,08

Upozorňujeme občany,
že druhá splátka za svoz komunálního odpadu je splatná do 

31. října 2008.
Roční sazba poplatku zůstává stejná jako v loňském roce a činí Kč 492,-  za osobu
Poplatek je možno uhradit:
hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve  dnech:
      pondělí od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod
      středa   od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod

Zprávy z knihovny

Ten člověk byl básník….
 řekl o něm spisovatel Miloš Macourek
….byl výborným vypravěčem, a ačkoli v soukromí byl mužem 
spíš vážným, vtipu v sobě nosil za deset. Uměl lidi rozesmát! 
Nebyl společenský, ale cítil potřebu bavit své okolí kdykoliv 
postřehl nějakou stísněnost.
A čí jméno si máme k této charakteristice dosadit?
                                             ONDŘEJ SEKORA
Přezdívá se mu český Walt Disney. Za šedesát roků své tvorby vymyslel desítky 
postaviček, které zná snad každý. Určitě se nám vybaví nezapomenutelná 
postavička všeuměla Ferdy Mravence a brouka Pytlíka. 
„Přiznám se, že se mi doposud ze všech kreslených figurek nejlépe podařila figurka 
Ferdy Mravence. Potřeboval jsem hlavního hrdinu pro mnoho obrázků a pro mnoho 
různých příhod. Že to bude mravenec, to jsem ovšem věděl. Myšák Mickey nosí pro 
zpestření kalhoty, Ferda bude mít puntíčkovanou kravatu…“

Narodil se 25. září 1899 v Králově Poli /nyní součást Brna/. Tatínek učitel zemřel, 
když Sekorovi bylo osm let a maminka z učitelské penze sama vychovávala šest 
sirotků. Později se přestěhovali do Vyškova, kde Sekora vystudoval gymnázium.
Stal se zakladatelem českého a moravského ragbyového klubu. Miloval sport a také 
byl vášnivým fotbalistou.
Přes 20 let pracoval v redakci Lidových novin jako redaktor, karikaturista, 
ilustrátor a autor kreslených vtipů.  Kreslířské dovednosti si také zdokonalil 
studiem na pražské uměleckoprůmyslové škole. Po roce 1945 byl Ondřej Sekora 
šéfredaktorem satirického časopisu Dikobraz a v roce 1949 se stává 
spoluzakladatelem a  vedoucím redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy 
(dnešní Albatros). 
Stál u prvních pokusů o televizní vysílání pro děti, hrál maňáskové divadlo, psal do 
novin a časopisů jako je Mateřídouška, Ohníček, Lidové noviny a Host do domu.
Zemřel v Praze v roce 1967
Výběr z díla:
Ferda Mravenec                Pohádka o stromech a větru
Ferdův slabikář O traktoru, který se splašil
Trampoty brouka Pytlíka Malované počasí
Kuře Napipi a jeho přátelé Čmelák Aninka
Kronika města Kocourkova Ragby, jak se hraje a jeho pravidla

Kapitán Animuk loví v Africe - komiks
Výběr z ilustrací:
Pulčálkovic Amina (Jindřich Plachta)
Lev utekl (Václav Čtvrtek)
Malý Bobeš (J.V.Pleva)
Broučci (Jan Karafiát)
Míček Flíček (Jan Malík)
Lovci mamutů na Bílé skále (Eduard Štorch)

První kresba ustaraného Ferdy Mravence 
uveřejněná na stránkách Lidových novin
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              Podchod                                                              10,00 
2221      Provoz veřejné silniční dopravy: MHD                                                370,00
2321      Čištění a oprava dešťových kanalizací                                                     50,00
              Čištění dešťových kanalizací: obce                                                         50,00
3111      Rašovice (bývalá MŠ): provoz budovy                                                 120,00
3399      Sbor pro občanské záležitosti                                                               80,00
3412      Sportovní hala Dub: nátěry klempířských prvků                                    85,00
                                               oprava sociálního zařízení                                      60,00
                                               oprava střechy                                                      310,00
3419      Tělovýchovná činnost: Juráška                                                               20,00
3421      Dětská hřiště                                                             650,00
                             skatepark                                                             300,00
                             mzda správce dětského hřiště v parku, Dub                            70,00
3429      Sportovní plocha Petrovice                                                              50,00
              Koupaliště: oprava plotu + oplocení brouzdaliště                                  50,00
3511      Poliklinika: údržba výtahu                                                              15,42
                            výměna stoupaček, izolace balkon + fasáda, výměna podlah180,00
3612      Bytové hospodářství                                                              30,00
                                           mandátní smlouvy realitní kanceláře                       400,00
3613      Nebytové hospodářství                                                              50,00
                                           teplo, elektrická energie, vodné                                 50,00
              Mateřské centrum "Ratolest"                                                              50,00
3631      Veřejné osvětlení + rozhlas                                                            590,00
                                           elektrická energie                                                    800,00
3632      Hřbitov Křivice: vodné                                                               1,00
3633       Vyhodnocení akce: plynofikace obcí Štěpánovsko a Rašovice            10,00
3639      Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce ...)35,00
3721      Sběr a svoz nebezpečného odpadu                                                      230,00
3722      Sběr a svoz komunálního odpadu                                                     3 770,00
3725      Doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad                150,00
3723      Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu)                                                     35,00 
3725      Nakládání s tříděným odpadem (nájem nádob, štěpkování, letáky)1 235,00
3742      Biocentrum                                                              50,00
3743      Rekultivace skládek                                                           30,00
3744      Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky                  50,00
3745      Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně                                     400,00
4341      Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz)                                       550,00
                                                      oprava střechy                                             140,00
6112      Místní zastupitelstvo                                                      1 375,00
6171      Činnost místní správy                                                    11 835,54
                            pronájem č.p. 91                                                         137,00
                            mezinárodní spolupráce                                                          60,00
                           digitalizace územního plánu I. etapa (služba)                          60,00
                           technická mapa města - údržba                                                15,00
                           technická mapa města - průběh VO v Týništi i obcích          312,00
                           údržba objektů ve správě města                                             350,00
                           periodické revize                                                         145,00
                           obnovení ochranných nástřiků krovů                                       40,00
                           finanční dar pan Ing. Drozdík a pan Koldinský(07)                30,00
                            webové stránky města                                                          50,00
6310      Služby peněžních ústavů                                                         100,00
5343      Úhrada úroků (hypoteční úvěr - 20 b.j.)                                                  5,27
6320      Pojištění majetku                                                           300,00
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Ondřej Sekora patřil ke generaci, která zažila obě totality, jak 
fašistickou tak i  komunistickou. V roce 1918 narukoval do 
války, a než se dostal s jednotkou do Vídně, Rakousko 
kapitulovalo. Vrátil se do Brna a na radu přátel se přihlásil na 
práva. To, že válka zasáhla i jeho tvorbu, se mohli čtenáři 
přesvědčit na stránkách tehdejších Lidových novin. 

Ondřej Sekora v uniformě vojáka 1. světové války

Otvíráme pokračování cyklu povídání o spisovatelích a ilustrátorech. Přijďte k nám do 
knihovny a zkuste odpovědět na soutěžní otázky.
1. Kdo byla Ferdova velká láska ?
2. Zjisti, co vše Ondřej Sekora napsal a ilustroval?
3. Nakresli, jak si sám(a)  představuješ svého Ferdu Mravence.

Válka se nám neustále připomíná v nově vycházejících titulech a patří také mezi 
oblíbené žánry našich čtenářů.  Po úspěchu výstavy, která se uskutečnila v červnu 
ve výstavním sále naší knihovny pod názvem 1938 Rok odhodlání a zrady, nás autor 
výstavy p. Rulík inspiroval, a tak jsme kontaktovali nakladatelství Naše vojsko a 
doplnili fond některými knihami s válečnou tématikou. Nyní nám dovolte vybrané 
tituly blíže představit.

Slovenská armáda                            KLIMENT,Charles K.
Doplněné a přepracované vydání přibližuje českému čtenáři činnost slovenské 
armády v letech 1939-1944.

Maďarská armáda                           KLIMENT, Charles K.
Ojedinělá příležitost dozvědět se ucelený přehled meziválečných událostí na 
maďarské politické scéně a popis budování jednotlivých složek ozbrojených sil.
                                                     
Nepřátelské pobřeží před námi     GIBSON,  Guy
Příběh bombardovacího pilota RAF, který ničil přehrady.

Bůh je mým druhým pilotem          SCOTT, Robert L.
Dílo vzniklo již v průběhu války a patří ke klasice nejen literární, ale je i cenným 
příspěvkem historickým. 

K slávě odsouzeni                            LAMBER, Eric
Válečné drama se špionážní zápletkou  v severní Africe za 2. světové války.

Gestapo                                            LANG, Jochen von
V úvodu knihy se píše: „Památce obětí a pro výstrahu těm, kdo přijdou po nás.“

Podpalte Československo!              ŠOLC, Jiří
Kapitoly z historie Československého zahraničního a domácího odboje 1939-1945

Stalingrad                                         PIEKALKIEWICZ, Janusz
Objektivní a poutavé popsání slavné válečné bitvy
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3639     Služby města: příspěvek zřizovatele                                                  6 570,00
                                    dodělání podlah v dílnách a přístřešku                             50,00
3612 Městský bytový podnik: příspěvek x nájemné                                  2 500,00

   příspěvek zřizovatele - ztráta topení (2007)                                      399,83
   příspěvek zřizovatele na opravu topného kanálu sídliště "Střed"  1 009,05
   příspěvek zřizovatele - kontrolní šachty topné kanály Dub              100,00

4359 Klub důchodců "Město"                                                                         95,00                  
               výměna krytiny a části krovu - zadní část                             190,00
               nátěr střech - dřevěné šindele                                                  20,00
               akumulační kamna  (nákup + výměna)                                   22,00

4359 Klub důchodců "Dub"                                                                            65,00
                       oddělení topení (regulace a měření)                                              25,00
5311 Městská policie                                                                                  1 755,00

               oprava a údržba objektu                                                          15,00
5512 Hasiči                                                                                                   350,00

        oprava a údržba objektu                                                                 20,00
Příspěvkové organizace + organizační složky   c e l k e m                          26 697,28

1039 Myslivecké sdružení Petrovice                                                               5,00
2221 DSO ROH Deštné: příspěvek na provoz cyklobusů                                8,00
2249 Společnost železniční, výtopna Jaroměř                                                  6,00
3112 Prointepo Hradec Králové (2 děti)                                                         10,00
3330 Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela                       150,00
3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz       1 950,00

                příspěvek oddílu kopané                                                        10,00
                příspěvek na Týnišťskou "10"                                                 7,00
                příspěvek "střelci"                                                                   3,00

                      SOKOL Týniště nad Orlicí                                                            35,00
        Sportovní klub Petrovice nad Orlicí                                              40,00
        SOKOL Křivice                                                                             30,00

3421 ČTU - Táborový klub "Brďo"                                                               10,00
3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí                                                             10,00

Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic"                                               10,00
Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí                                                  5,00

3599 ČSČK Týniště nad Orlicí                                                                         5,00
3613 Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem                           129,83
3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek                       4,00

                   podíl poplatku za odnětí pozemků (2003-2005)                 18,57
Euroregion Glacenzis Rychnov nad Kněžnou                                       25,00
Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí                                     140,00

4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti)                                              30,00
6171 Svaz měst a obcí Praha                                                                          17,00
Ostatní příspěvky   c e l k e m                                                                        2 648,40

1014 Útulek pro psy                                                                                        30,00
1031 Lesní hospodářství: pěstební činnost                                                    200,00
1032 Lesní hospodářství: těžební činnost                                                      200,00
1036 Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře 105,00
2212 Silnice: údržba                                                                                      550,00

             dopravní značení                                                                      120,00
2219 Parkoviště: údržba (nákup materiálu)                                                   150,00

Chodníky: nákup materiálu                                                                   560,00
zpracování žádosti o dotaci-rekonstrukce chodníků v lokalitě "na konci"   101,00
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Bitva o Moskvu 
Od stejného autora. Popsána nejdůležitější událost 2. světové války, útok na 
Moskvu.

Polské tažení
Hitler a Stalin rozbíjejí Polsko.

D-DAY Operace Overlord             Předmluva Winston  CHURCHILL
Výpravná kniha se spoustou dokumentů, od přípravy až po osvobození Paříže…

Naši v poušti                                     BERGER, Pavel
Málokdo ví, že druhá světová válka zavedla naše vojáky do Sýrie, Palestiny a 
Libanonu.

Československá obrněná vozidla 1918-1948          FRANCEV, Vladimír
850 fotografií válečných vozidel

Josefína Hanzlová a Věra Bouzková

V měsíci září Vás srdečně zveme na výstavu obrazů   

Mgr. MILAN CVEJN
          
SNĚNÍ V ZAHRADÁCH

  
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek  4. září 2008 v 17 hodin ve výstavním sále 
Městské knihovny  a výstavu zahájí Doc. Ing. Miloš Vítek, CSc.

Hudební vystoupení :  
Smyčcové kvinteto žáků ZUŠ Týniště n.Orl. pod vedením Mgr. Jiřího Nováka

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

http://www.ratolest.ic.cz
 

      MC Ratolest nabízí dětem a rodičům tyto kroužky:
Dopoledne:
HEJBLÍCI - pro děti ve věku 2 - 4 roky, cvičení s dětmi v kolektivu za doprovodu říkadel 

a písniček,  těšit se děti mohou také na sladké odměny a maskota. Lektorka: 
R. Horká

TVOŘÍLCI - pro děti ve věku 2 - 4 roky, tvoření drobných a jednoduchých předmětů z 
různého materiálu formou hry a pohádek, za pomoci lektorky a rodičů. 
Výrobek si děti odnesou domů i s malým překvapením a odměnou! 
Lektorky: R. Horká, A. Marhová, J. Matušková

ROLNIČKA - kroužek je  určen pro děti ve věku 2 - 4 roky, děti se učí lidové písničky a 
jednoduché tanečky za doprovodu hudebních nástrojů a reprodukované 
hudby, každý měsíc je zaměřen na jiné téma - (léto, zvířátka, 
Vánoce,…).Lektorka: K. Guldánová

HERNA pro NEJMENŠÍ: je určena pro děti 1 - 18 měsíců. Místnost herny je vybavena 
různými hračkami, didaktickými hrami, skluzavkou s dopadem do míčků, 
knihami, … Děti mají možnost seznámit se s různými hračkami a  přijít do 
kontaktu s ostatními dětmi. Dle přání budeme hledat i zajímavé hosty do herny 
pro nejmenší! D. Štěpková
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3511      Poliklinika: nájemné budovy                                                          747,20
                                  Eurotel - nájemné                                                            81,00
3612     Bytové hospodářství: nájemné MBP                                                 2 500,00
                                                ostatní nájmy a služby (20 b.j.)                            17,50
3613      Nebytové hospodářství (Ratolest, Špryňar, Filipová, Miko ...)           375,00
3639      Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné,…)             250,00
3722      Sběr a svoz komunálního odpadu - právnické osoby                          550,00
3725      Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM)         550,00
4341      Sociální pomoc: nájemné ubytovna                                                     300,00
5311      Městská policie: přijaté sankční platby                                                150,00
6171      Činnost místní správy                                                             70,00
2460      Splátky půjček (zaměstnanci, občané)                                                   52,67
6310      Příjmy z úroků, ostatní příjmy                                                           150,00
6310      Vratka z depozitního účtu                                                             51,25
6402      Vratka nevyčerpaných účelových prostředků - MBP                              1,60
NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                      6 744,52

3. KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY                                                               R  2008
3612 Byty: prodej                                                                                         400,00
3639 Pozemky: prodej                                                                                    21,91
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                     421,91

4. PŘIJATÉ  TRANSFERY                                                                R  2008
4112 Dotace SR:příspěvek na výkon státní správy+příspěvek na školství4736,07
4116 MMR ČR: dotace na úhradu úroků k hypotečnímu úvěru                      5,27
4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)            4 279,61
PŘIJATÉ  TRANSFERY   C E L K E M                                                   9 020,95

              Výdaje
5. BĚŽNÉ  VÝDAJE                                                                           R  2008
3111 Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR                         940,00
                                                       nátěry oken                                                   50,00
                                                       nový povrch dvora                                        80,00
3111 Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele  + SR                           560,00
              nátěry oken+oplechování, oprava plotu, zámková dlažba na zahradě100,00

výměna radiátorů + regulační hlavice                                                 140,00
3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR                                     2 974,00
                                příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu            390,00

                  zpracování žádosti o dotaci - sociálky v ZŠ                        30,00
3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku    13,23

                                          příspěvek zřizovatele na propagační CD     40,00
                                          opravy                                                          10,00

3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele                      375,00                               
                                                     nátěr oken                                         20,00 

3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele                                         1 750,00
3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele                                           1 650,00

                              příspěvek zřizovatele na úhradu ztráty 2007              9,17
                              příspěvek zřizovatele na nákup dataprojektoru        20,00
                              příspěvek zřizovatele - rezerva "Zpravodaj"            10,00

4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele                                       4 000,00
                       opravy zatékajících střech + nátěr dřevěné části budovy, 
                       výměna části dřevěného ochozu                                                  350,00
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HERNA -  pro děti ve věku 1 - 6 let, využití místnosti herny s různým vybavením nebo 
zahrady s pískovištěm, houpačkami, …! Rodiče mohou využít kuchyňku k 
občerstvení (kafe a čaj)! H. Prokopová, A. Marhová, L. Maryšková, J. 
Matušková, P. Ficencová, R. Vondráčková

Odpoledne:
FLÉTNIČKA - pro děti ve věku 4 - 6 let, nácvik hry na flétnu bez not. Lektorka: S. 

Dubnová
ZVONEČEK  - pro děti ve věku 3 -  6 let, zpívání a tancování,  max. počet 12 dětí! 
                         Lektorka: K. Guldánová
ANGLIČTINKA - pro děti ve věku 5 - 7 let, děti se učí angličtinu zábavnou formou  (hry, 

písničky, kreslení), termín: říjen - květen. Lektorka: A. Richterová
BARVIČKY - výtvarný kroužek pro děti ve věku 2 - 4 roky. Lektorka: R. Vondráčková
PASTELKY - výtvarný kroužek pro děti ve věku 3 - 6 let. Lektorka: R. Vondráčková
Odpolední a večerní program pro rodiče:
NĚMČINA - konverzace v německém jazyce pro začátečníky i pokročilé. Lektorka: L. 

Maryšková
ANGLIČTINA -  anglická  konverzace. Lektorka: D. Petrencová
VEČERNÍ DÍLNY  - seznamování s různými technikami (mozaika, savování, 

ubrousková technika,  pletení košíků, … Lektorka: E. Burdová
KERAMIKA - učení a tvoření z hlíny. Lektorka: E. Palgutová
+ mimořádné akce (knihovna, výlety, besedy s hostem, … )
PROGRAM  MC Ratolest na měsíc ZÁŘÍ
        Dopoledne Odpoledne
Po    9:30 -11:00 h HEJBLÍCI 16.00 -18.00 h HERNA

    HERNA +  hlídání dětí 16:00 - 17:00 h Němčina pro rodiče
17:30 - 18:30 Angličtina pro rodiče

Út     9:3011:00 h TVOŘÍLCI
     +  HERNA 15.30-16.30 h FLÉTNIČKA

St     9.30-10.30 h  ROLNIČKA 16.00-17.00 h ZVONEČEK  
    10:30-11:00 HERNA 17.00-18.00 h BARVIČKY

17.00-18.00 h HERNA
Čt     9:3011:00 h 
        HERNA pro nejmenší           15.30-17.30 h PASTELKY
        (1-18 měsíců)           17:00-18.00 h HERNA
Pá     9:30 11:00 h HERNA
Mimořádné akce na září:
1. - 5. 9. (Po - Pá) TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MC Ratolest 
              ukázkové hodiny kroužků (dle rozpisu v tabulce)!
3.9. (St) zápis do ZVONEČKU od 16:00 h (max. 12 dětí)
4.9. a 5.9. (Čt a Pá) dopolední BRIGÁDA na úklid prostor MC 
5.9.  (Pá) ZAHRADNÍ  SLAVNOST v MC Ratolest! Od 16:00 hod
               (klaunské soutěže, tombola, …) a hosté: ZDRAVOTNÍ KLAUNI !!!
8.9.  (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen, od 16:00 h.
 9.9. - 14.9. (Út - Ne) společný VÝLET na festival do JIČÍNA  - města pohádek
10. a 11. 9. (St a  Čt) KERAMIKA pro děti (v rámci Barviček a Pastelek)
11.9. (Čt) KERAMIKA pro rodiče, od 20:00 hod.
18.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
18.9. (Čt) Infoschůzka a zápis na ANGLIČTINKU
                (kroužek pro děti ve věku 5 - 7 let), od 16:30 hod.
23.9. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče
                 (ubrousková technika a pletení košíku z papíru), od 20:00 hod.
Kontakty: D. Štěpková  728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569, R. Vondráčková - 

739769 929    
Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královéhradecký kraj.Děkujeme!
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                    Z městského úřadu
                           Rozpočet na rok 2008
                           Sumář
1. Daňové příjmy                                                     58 270,00
2. Nedaňové příjmy                                                                                        6 744,52
3. Kapitálové příjmy                                                                                          421,91
4. Přijaté transfery                                                                                          9 020,95
PŘÍJMY   C E L K E M                                                                            74 457,38
5. Běžné výdaje                                                                                            58 982,91
6. Kapitálové výdaje                                                                                     17 640,08
VÝDAJE   C E L K E M                                                                            76 622,99

SALDO   PŘÍJMŮ  A   VÝDAJŮ                                                              -2 165,61

8115 Financování (zůstatek finančních prostředků z roku 2007)  6 445,22
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -4 279,61
FINANCOVÁNÍ  C E L K E M  2 165,61

Infrastruktura pro výst. rod. domků na PODBOŘÍ + plynofikace Petrovic 27 000,00
Investiční akce budou financovány z bankovního úvěru

                 Příjmy
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                        R  2008
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                              9370,00
              Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 

(podle počtu zaměstnanců)                                                                  650,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %)          940,00

Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru) 1730,00
1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 460,00
1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi             14 080,00
1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí                                   1 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty                                                                    22 770,00
1511 Daň z nemovitostí                                                                             2 500,00
Daňové příjmy od FÚ celkem                                                                    53 500,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                       3100,00
1341 Poplatek ze psů                                                                                    160,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                                         210,00
1347 Poplatek za provozované výherní hrací přístroje                                600,00
1361 Správní poplatky                                                                                 700,00
Daňové příjmy ostatní celkem                                                                    4 770,00
DAŇOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                         58 270,00

2. NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY                                                                         R  2008
1012 Zahrádky: pronájem                                                                               45,00
1032 Lesní hospodářství                                                                               650,00
1036 Lesní hodpodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno                         114,00
3111 MŠ Rašovice: nájemné                                                                          10,00
3399 Ostatní záležitosti kultury (prodej knih)                                                  5,00
3419 Juráška: startovné                                                                                     7,50
3429 Koupaliště: pronájem + chatky                                                              66,80

1

Prázdniny v MŠ - U Dubu 
Mnoho dětí nemá to 
štěstí, že otevře dveře 
ve své školce a je v 
lese.
V červenci k nám 
přišli kamarádi z 
města a my jsme si pro 
ně udělali překvapení. 
S paní kuchařkou 
jsme se domluvili, že 
jí tentokrát pomůžeme  
uvařit oběd - knedlíky 
s borůvkovou omáč-
kou.
Pomáhal každý a 
výsledek byl opravdu 
výborný.
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Není-li uvedeno jinak, jsou schůzky jednotlivých kroužků 
v budově DDM na náměstí.

   Poplatek za kroužky je 

na celý rok!!!

        Pondelí
12.00 - 14.30 ŠIKULKA I., od 29.9. pro předškoláky, odvod
250,- Kč z MŠ, pohádky, hříčky, výtvarné tvořeníčko 

zaměřené na rozvoj jemné motoriky a fantazie.
15.00 - 16.45 HOLČIČINY, od 29.9., pro 3. - 5. tř., Vaření,
500,- Kč výtvarné techniky, dárky, vlastní iniciativa.
15.00 STOLNÍ TENIS infoschůzka 29.9.
16.00 BERUŠKY,  infoschůzka 29.9., pro dívky 1. -  
400,- 4. tř., hry, povídačky, výtvarno
16.30 - 18.30 CAPOEIRA, od 8.9., od 1. tř., talentové zkoušky, 
600,-  základy brazilského bojového tance 
17.00 - 19.00 VOLEJBAL, od 1.9. na stadionu, od října v těl. ZŠ, 
500,- Kč pro dívky od 6. tř.
16.00 KYTARA infoschůzka 29.9., základy hry, 400,- Kč

Úterý
13.00 - 14.30 FERDA, od 30.9., pro 2.  4. tř., odvod z družiny, 
400,- Kč hry, výtvarné tvoření, pokusy, rozvoj fantazie a 

spolupráce
15.00 - 17.00 MINIVOLEJBAL, od 9.9. na stadionu, od října 
500,- Kč v tělocvičně, pro dívky 3.- 5. tř., základy volejbalu, 

sportovní průprava, hry, turnaje, vybíjená, 
přehazka…

16.00 - 17.00 MÍČOVKY, od 9.9. na stadionu, od října 
300,- v tělocvičně, pro 3.  5.tř., hry nejen s míčem -   

vybíjená, Ringobal, šimbal, Indianito…
16.00 POČÍTAČOVÉ HRY po síti, infoschůzka 30.9., 

volné hraní s dohledem.
17.00 FRANCOUZŠTINA, infoschůzka 9.9., 
placený kurz pro začátečníky i pokročilé
17.30 - 18.30 NEBETIUNET, od 9.9., pro 6.- 9.tř., břišní tance.
400,- Kč
17.30 - 19.30 OTEVŘENÉ DÍLNY I., od 16.9., 2x měsíčně si 

k nám můžete přijít vyzkoušet různé výtvarné 
techniky podle aktuální nabídky. Tyto dílny jsou 
vhodné pro 2. stupeň, mládež a dospělé, mladší děti 
pouze v doprovodu dospělého.  30,- Kč za materiál a 
energii.

18.30 - 19.30 BARAKA od 9.9., pro mládež a dospělé, 
400,- Kč břišní tance, 
20.00 - 22.00 OTEVŘENÉ DÍLNY II., od 16.9., večerní 

pokračování pro maminky nebo pracující, kteří dříve 
nemohou… J 30,- Kč za materiál a energii.

Streda
13.30 - 18.30 HOLUBNÍK, od 17. 9., pro 2. stupeň a 
zdarma středoškoláky, otevřený klub, kam si můžete přijít, 

kdy chcete a zase kdykoliv odejít. K dispozici je 
stolní fotbal, stolní tenis, společenské hry, hifi věž pro 
vaše CD, po dohodě počítače, do 16 hod. 
tělocvična…

14.00 - 16.00 KREATIVKA, od 1.10. 1x za 14 dní, pro 6. - 9.tř., 
500,- Kč kreativní tvoření, zajímavé výtvarné techniky, 

dárečky a dekorace.
15.00 - 16.00 CIGI CIGI CAK I., od 17.9. v tělocvičně ZŠ, pro 
400,- Kč dívky 1. - 5. tř., aerobic, taneční gymnastika, nácvik 

vystoupení.
16.00 - 17.00 CIGI CIGI CAK II. od 17.9. v tělocvičně ZŠ, pro 
400,- Kč dívky 6. - 9. tř., aerobic, taneční gymnastika, nácvik 

vystoupení.

 

16.00 - 17.00 PROJEKTANTI, od 17.9., pro aktivní lidičky, kteří 
100,- Kč se chtějí podílet na přípravě akcí pro mladší i starší 

kamarády.
16.00 ŠACHY infoschůzka 25.9., pro předškoláky - 9. tř., 
400,- Kč základy královské hry, účast na turnajích.
17.00 - 18.30 SEBEOBRANA, od 1.10., pro 1. - 5. tř., sportovní 
300,- Kč průprava v tělocvičně DDM.

Ctvrtek
13.00 - 14.30 HERNÍČEK, od 2.10., pro 1. - 5. tř., odvod z družiny,
200,- Kč seznámení s moderními společenskými hrami, které 

rozvíjejí logiku, paměť, strategii, pomáhají se 
soustředěním a pozorností. 

15.00 - 16.00 MINISPORTOVKY, od 2.10., pro předškoláky -   
300,- Kč 2.třídu, odvod z MŠ a družiny, sportovní hraní pro 

malé neposedy.
15.00 - 17.30 HERNÍ KLUB, od 2.10., pro 5. - 9.tř., seznámení a 
zdarma pravidelné hraní moderních společenských her, z nichž 

některé až při opakovaném hraní odhalí své kouzlo. 
Rozvoj logiky, spolupráce, taktiky a herních možností.

16.00                 REDAKČNÍ RADA infoschůzka, 11.9., pro 7. - 9. tř.,
200,- Kč            tvorba dětského časopisu.
16.00 - 17.30 RYBÁŘI, od 11.9., pro 4. - 9. tř., pro zač. i pokr., 
400,- Kč možnost získání rybářské povolenky.
17.00 - 18.00 DEJAVU, od 18.9.,  pro 2. - 5. tř., taneční vystoupení, 
400,- Kč R´n B´. 
17.00 - 19.00 VOLEJBAL,  od 4 .9. na stadionu, od října v těl. ZŠ, 

pro dívky od 6. tř.

Pátek
12.00 - 13.45 ŠIKULKA II., od 3.10., pro 1. tř., odvod z družiny, 

příp. 
450,- Kč i návrat, výtvarné tvoření s fantazií, hrátky s 

přírodninami, výroba dárků a pokojových dekorací.
14.00 ANGLIČTINA infoschůzka 19.9., pro 2. - 5. tř.,
400,- Kč
14.00 - 16.00 MINIVOLEJBAL, od 12.9. viz .úterý.
16.00 - 17.30 ROSEGIRL´S I., od 19.9.. pro 1. - 4. tř., taneční 
400,- Kč skupina, nácvik vystoupení.
17.30 - 19.00 ROSEGIRL´S II., od 19.9.. pro 5.  9.tř., taneční 
400,- Kč skupina, nácvik vystoupení.
17.00 - 18.30 ATLETIKA, od 5.9. na stadionu, od října v tělocvičně 
300,- Kč ZŠ, pro 1. - 6. tř., sportovní průprava, atletické 

disciplíny, účast na závodech.
18.00 - 19.00 STARÁ GARDA od 3.10., pro mládež a dospělé, 
300,- Kč protažení těla, trocha aerobiku, večerní pohoda.

HOROLEZECKÁ STĚNA vám bude k dispozici od října po 
absolvování horolezecké průpravy s našimi horolezci. Doporučujeme ji 
pro děti s rodiči. Zájemci se mohou přihlásit na pondělní lekce od 18.30 
hod. Středeční podvečer je vyhrazen pro vaše volné lezení, do 15 let je 
vstup povolen pouze s dohledem proškolené dospělé osoby. Na 
horolezectví je potřeba se vždy předem přihlásit, vzhledem k omezené 
kapacitě místnosti. 

KERAMIKA pro dospělé
Oddechový podvečer, zamazané ruce, kreativní nápady, dárky pro 
blízké, dekorace do bytu, pohodička… S sebou: pracovní oděv.
1x měsíčně, středa 17 - 19 hod., 70,- Kč na materiál a energii. 
Poprvé 1.10., tam se dozvíte další termíny. 

OTEVŘENÉ DÍLNY nejen pro dospělé
Přijďte si vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky, které se vám líbí. 
Nemusíte kupovat drahý materiál, u nás zaplatíte jen co spotřebujete a 
navíc si doma neuděláte nepořádek J. Sledujte plakátky s měsíční 
nabídkou! Těšíme se na vás každé druhé úterý, poprvé 16.9. 
S sebou: pracovní oděv, přezůvky, 30,- Kč na materiál a energii.
Od 17.30 mládež a děti s rodiči, od 20 hod. rodiče bez dětí…

Další kurzy v našich prostorách:
ANGLIČTINA, zač., mírně pokr., pokr. 
info: Dana Černohousová, tel.: 494371113
FRANCOUZŠTINA, zač, mírně pokr.  - infoschůzka 9.9. v 17.00 hod.
VALETUDO - vždy v út a čt od 18.30, 
info: Petr Zamastil, tel.: 777883279

 
 

 



Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí
Mírové nám. 271, http://ddm.slunicko.sweb.cz/

Tel.: 494 377 051, ddmslunicko@seznam.cz

DDM je střediskem pro volný čas dětí
           a mládeže, plní funkci výchovně vzdělávací
a rekreační, zajišťuje zájmové vzdělávání nejen pro děti 

školou povinné, ale i pro mládež a dospělé.

     Vyberte si 
z naší nabídky pravidelných zájmových kroužků, kurzů a 

příležitostných akcí, které pořádáme každý měsíc.

Přihlášky si můžete vyzvednout během 
měsíce září mezi 8 - 12 a 13 - 16 

v DDM.

Zápisné vybíráme 22. - 26.9., 
denně mezi 10 - 18 hod. 

Pozor! Zápisné je na celý rok a je nevratné!!!
Zahájení činnosti kroužku nebo infoschůzky 

najdete rozepsány přímo u jednotlivých kroužků. 
V případě infoschůzek je možný přesun kroužku na jiný 

den podle možnosti vedoucího.
…………………………………………………….

Vyhlašujeme 3. ročník soutěže 
“ Plastová vícka noste do Slunícka“

3 nejlepší měsíční sběrači dostanou diplom a cenu, 
vítězná roční trojice pojede s námi na výlet zdarma.

…………………………………………………….
Zveme vás na BEACHVOLEJBAL na zahradu DDM. 

Celé září vždy v PO a ČT od 18 hod.
………………………………………………………………

 

 

Naše akce pro vás
Každý měsíc připravujeme akce s nejrůznějším zaměřením. 

Pokud se chcete zúčastnit, stačí sledovat nabídku (plakátky ve 
městě, rozhlas, zpravodaj, nástěnky…) a vybrat si. 

Pozor! Na některé akce je potřeba přihlásit se předem!

ZÁRÍ
POPRÁZDNINOVÝ VÝLET

sledujte aktuální plakátky nebo info v DDM

pátek 5.9.  NOČNÍ MARATON od 6. třídy
19 - 07 hod. Stolní fotbal, stolní tenis, moderní společenské hry, 

kolektivní hry a hříčky, půlnoční hostina, boj o bramboru, 
malování na sklo, povídačky a pohoda. 

Nutné jsou přihlášky podepsané rodiči, vyzvednout si je můžete v DDM. 
Počet míst je omezen. Cena 50,- Kč.

12. - 14.9. Účast vítězných dvojic na celostátním finále Indiánské stezky 
na Jižní Moravě.

Středa 17.9. SAVOVÁNÍ TRIČEK - otevřená dílna 
Pro všechny, děti do 10 let s doprovodem dospělého.

Od 17.30 - než to bude hotové J (cca 1,5 hod.). S sebou: bavlněná tmavá 
trička (nová doporučujeme vyprat) nebo cokoli jiného, nápad na realizaci, 

přezůvky a 20,- Kč na materiál a energii. 
K dispozici budou různé šablonky a nabídka nápadů.

A od 20.00 2. kolo pro maminky, co mohou až později…

čtvrtek 18.9. MIMINKOVSKÁ BURZA
Nabídněte oblečení a potřeby pro děti 0 - 3 roky, které bývají velmi 

zachovalé a kvalitní nebo si přijďte vybrat z nabídky ostatních. Ceny si 
prodávající určují sami a jsou většinou velmi příznivé. Všechny věci 

označte vlastní značkou a přineste seznam věcí i s cenami.
Příjem věcí do prodeje 8 - 12 hod.

Prodej 15 - 18 hod. Výdej neprodaného v pátek 8 - 12 hod.
Poplatek za zprostředkování je jednotný 20,- Kč/osoba.

DOPRAVNÍ CYKLISTICKÉ ZÁVODY v AMK
úterý 23.9. od 15 hod. tréninkové jízdy a testy

Helmu a svačinu s sebou!

BLEŠÍ TRH
středa 24.9. 15 - 19 hod. příjem věcí - hračky, knížky, hry, domácí 

potřeby, bytové doplňky. Objevili jste doma věci o které už nemáte zájem, 
ale jsou v dobrém stavu, kompletní a vám líto je vyhodit? Nabídněte je v 
našem Bleším trhu, možná někomu udělají za symbolickou cenu radost. 

Děti musí mít souhlas rodičů! Poplatek za zprostředkování je minimální: do 
10,- Kč = zdarma, 11,- - 20,- Kč = 1,- Kč, 21,- - 50,- Kč = 2,- Kč, do 100,- 

= 5,- Kč, do 300,- Kč = 10,- Kč, nad 300,- Kč = 20,- Kč. 

Čtvrtek 25.9. 15 - 18 hod. PRODEJ - přijďte se podívat na nabídku a 
možná objevíte malé poklady, které potěší vaše děti nebo se vám budou 

hodit do bytu za minimální náklady J

RÍJEN         
Pátek 3.10. BLUDIČKOVÝ REJ

Cesta nočním lesem se strašidly. Start mezi 20 - 21 od MŠ Dub. 
Startovné 20,- Kč. Pouštíme přednostně menší děti!

BURZA DĚTSKÉHO A SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ, 
SPORTOVNÍCH POTŘEB

středa 15.10. 14 - 20 příjem věcí do prodeje
čtvrtek 16.10. 10 - 13, 15 - 18 prodej,
19.30 - 20.30 výdej neprodaných věcí.

Poplatek za zprostředkování: do 50,- Kč = 2,- Kč, do 100,- = 5,- Kč, do 300,- Kč = 
10,- Kč, nad 300,- Kč = 20,- Kč. Poplatek je pouze z prodaných věcí. Při nabídce nad 

20 ks prosíme o  označení věcí viditelnou značkou a seznam věcí i s cenami!!! 
Nabídněte nebo přijďte koupit zimní bundy, kombinézy, oteplovačky, lyže, brusle, 

dětské oblečení od 3 let a další…

  

Pro šikovné ruce!!!VÝZVA!!!Pro šikovné ruce
Tvoříte-li doma nějaké zajímavé drobnosti? Malujete 
na sklo, vyšíváte, lepíte, pletete, šijete hračky nebo 
cokoliv jiného? Nabídněte svá dílka do konce října 
v DDM a při naší vánoční prodejní výstavě můžete 

potěšit ostatní. Cenu si samozřejmě určíte sami. 
Nabízet lze pouze vlastnoručně vyrobené ozdoby, 

doplňky a dárečky. Bližší informace a dohoda v DDM.
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