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                        Útlý dnes kalendář bez listů,
                        ruka již nemá co obracet,
                        špičkami prstů jen dotkneš se 
                        té stránky, na níž jsou VÁNOCE ...

Redakční rada Zpravodaje Vám přeje 
k svátečním dnům Vánoc pohodu a klid, 
radost a štěstí. 

Přejeme Vám i dostatek času ke vzpomínání 
a zamyšlení, k setkávání, odpouštění, 
k velkorysosti a pokoře. 

Alespoň jednou v roce dejte svým myšlenkám 
vznešenost a svým činům nezištnost. 
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Jiný pohled na cestování
Turistický průmysl je hospodářské odvětví, jehož základem je rutinní péče o velkochov 
masových turistů. Turisty chováme pro peníze, jež mohou být investovány do nových, 
dosud nevídaných atrakcí, které přilákají větší hejna turistů.
Turisté konzumují hutné a zahuštěné zážitky, jež mohou pocházet buďto z otevřené 
krajiny, anebo z historických památek. Podle potřeby a místních možností lze obojí zdroj 
vzrušení vhodně kombinovat.
Zvyšování výnosů turistického průmyslu vyžaduje polovojenskou organizaci nájezdů a 
vhodnou přípravu zdroje turistických zážitků. Jinak by nebylo možné přepravit za 
jedinečnými zážitky po celém světě za rok více než půl miliardy platících turistů. (V roce 
2010 by jich již měla být celá miliarda.)
Osvědčené postupy organizované turistiky vytvářejí strukturu, jež může být aplikována 
zcela uniformně kdekoliv ve světě. Tato organizační struktura (autobusy pro vyhlídkové 
a okružní cesty, navzájem si k nerozeznání podobné hotely a zařízení rychlého 
stravování, prodej po celém světě stejných suvenýrů, večery s nefalšovanými domorodci 
apod.) překrývá svéráz navštívené krajiny či památky, podobně jako dálnice ničí svéráz 
krajiny na kterémkoliv kontinentu.
Výsledkem je, že návštěvník jakékoliv metropole, pláže či horského kraje konzumuje 
vždy v podstatě totéž. Původní cíl turistiky  obohacování se novými zážitky  je technikou 
jejího provozování z velké míry již dopředu vyloučen. Je to dáno také tím, že na 
obvyklých turistických trasách bylo už dávno vše domácí vytlačeno turisty. Ti se 
potkávají po celém světě, roztříděni do kategorií podle nároků na přepych a podle výše 
svého pojištění.
Cílem turistického průmyslu není pouze výroba nevšedních zážitků odstupňovaných 
podle solventnosti klienta, ale především výroba vzpomínek. Turista nechce v 
navštíveném místě žít, chce mít na místo jen hezkou vzpomínku, a kromě ní samozřejmě 
též osvědčení, že zde byl. Výroba těchto osvědčení tvoří podstatnou část příjmů z 
turistického ruchu. Turista navštívená místa zároveň obdivuje, a zároveň vydírá, neboť 
stačí, aby byl jen s maličkostí nespokojen, a již hrozí, že příslušnou trasu svým přátelům 
příště nedoporučí.
Zájem o poptávku ze strany turistů nutí místa a místní lidi, aby se stali atrakcí, nemá-li 
zdroj zisků opadnout. Jestliže dříve cestoval cirkus za svými diváky, dnes diváci cestují 
za svými stacionárními vyhlášenými cirkusy, ať již mají podobu papežského hradu v 
Avignonu, Niagarských vodopádů, obrazárny v Louvru, řeckých klášterů či jiného 
Disneylandu. Návštěva kteréhokoliv z uvedených míst organizovanému turistovi svými 
suvenýry a fotografiemi již natrvalo osvědčuje, že zde byl, že se sem tedy již nemusí 
vracet a že v příští sezóně může navštívit zcela jiné místo se zcela stejnými hamburgery, 
coca-colou, hotelovými pokoji a okružní jízdou, která je v ceně zájezdu.
Zvlášť smutnou kapitolu tvoří turistický ruch nasměrovaný do kdysi panenské divočiny 
přírodních parků a chráněných území exotických zemí. I když příslušné agentury 
pochopitelně tvrdí, že peníze takto získané budou použity na ochranu divoké přírody, 
realita tomu neodpovídá. Proud turistů směřujících do divočiny je rok od roku 
mohutnější a spolu s tím donekonečna roste také potřeba peněz na ochranu stále více 
narušovaných oblastí a posledních kousků „nedotčené přírody“
Konečným stavem prosperity bude pochopitelně situace, kdy téměř všechna místa na 
Zemi budou natolik pohostinná a atraktivní, že 90% světové ekonomiky bude tvořeno 
příjmy z jejich navštěvování. Zároveň budou tato místa působit navzájem stále podobněji 
a stále více budou stravou, zvyklostmi a obyčeji turistům připomínat jejich rodnou zemi a 
rodný kraj. Jejich periodické objíždění bude ovšem obligatorní, neboť bude odlišovat ty, 
kdo si to mohou dovolit, od těch méně šťastných, kteří je budou obsluhovat a hrát si na 
domorodce před objektivy věčně hladových fotoaparátů.

Z knihy Jana Kellera „Abeceda prosperity“, vydané nakladatelstvím Doplněk, 
připravila Paž.32



                 
                Z městského úřadu
                         Bude mít Týniště nad Orlicí novou radnici?

Proč zrovna radnici, to město nepotřebuje nic důležitějšího?
Vím, že v očích mnoha občanů je to pouze budova pro úředníky. Těm přece dosud stačila 
a proč by neměla stačit i nadále? Ano, může, ale….
Domnívám se, že radnice slouží především občanům při vyřizování jejich záležitostí. 
Dle průzkumu prováděného v Třebechovicích p.O. (mají o téměř 1 tis. obyvatel méně) 
před rekonstrukcí jejich radnice ji během roku navštívilo 25 tisíc občanů, tzn. každý 
obyvatel asi 4-5x ročně.
Budova radnice je k nim při jejich návštěvě buď přívětivá, nebo naopak - je pro ně špatně 
(pro někoho vůbec) přístupná, špatně se v ní orientují, nemají se při čekání kam posadit a 
podobně. Radnice je také vizitkou města a jeho obyvatel. Rozhlédněme se kolem po 
sousedních, i menších městech. Všude uvidíme důstojné, většinou nově 
zrekonstruované budovy s bezbariérových vstupem (výtahem) pro starší či 
handicapované návštěvníky.
Bídu naší radnice vidíme každý den. Občané nejprve vystoupí po úzkém ponurém 
schodišti do 1. patra, aby tam rozpačitě hledali cíl své cesty. V případě, že se sejde k 
vyřízení svých záležitostí více občanů, vznikne na úzkých chodbách fronta, která ještě 
více ztíží orientaci pro ostatní. Nejhorší ovšem je, když při nějakém jednání návštěva 
projeví přání navštívit toalety.
O těchto problémech se ví již celou řadu let. Zatím se řešení hledalo a také odkládalo. 
Problém je možno řešit výstavbou nové radnice, či rekonstrukcí té dosavadní - 
historické.
V současné době je zpracována studie proveditelnosti rekonstrukce radnice na 
stávajícím půdorysu (bez další přístavby). Studie prokázala, že pokud bude současná 
budova zvýšena o 2 patra do úrovně vedlejší budovy polikliniky, bude prostorově 
postačovat a nebudeme nuceni pronajímat prostory ve vedlejším domu (nad  obchodem 
maso - uzeniny) jako dosud.  Je předpoklad, že stavba vyjde levněji než úplně nová na 
jiném místě. Navíc by se muselo vybudovat  i určité zázemí, což jsou další náklady.
V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2009 bude zastupitelstvo rozhodovat i o tom, 
zda se v Týništi nově zrekonstruované radnice v dohledné době dočkáme. Velice bych si 
to jako občan Týniště přál.

Jaroslav Matička, starosta

Upozornění pro občany, které se týká Vyhlášky o koeficientu daně z nemovitostí č. 
4/2008 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o 
koeficientu daně z nemovitostí, která rušila vyhlášku ze dne 31.7.1995. Změna se týká 
pouze bodu I. a III. článku 2, kde koeficienty daně byly zvýšeny z 0,6 na 1,0. Ostatní 
koeficienty zůstávají nezměněny.
Důvodem pro změnu vyhlášky je změna zákona o dani z nemovitostí. Dle současně 
platné právní úpravy (zák. č. 338/1992 Sb.) je nejnižší možný koeficient pro úpravu 
sazby daně z nemovitostí 1,0 - pro obce do 1 tis. obyvatel. Pro obce nad 6 tisíc obyvatel 
pak 1,6.
Zastupitelstvo města rozhodlo o maximálním možném snížení koeficientu pro úpravu 
sazby daně z pozemků a ze staveb pro části obce Křivice, Petrovice, Rašovice a 
Štěpánovsko, jež je zákonem umožněno. Pokud by nebyla tato vyhláška přijata, platil by 
pro celé území města koeficient 1,6.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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Děti a Vánoce
Kdy už přijde Mikuláš s čertem? A Ježíšek? Ví on vůbec, že na něj čekáme? Zná on naši 
adresu? - otázky našich dětí jsou rozkošné. Obdivujeme jejich dětskou fantazii a tak 
trochu jim závidíme. Ten jejich svět kouzel, kde všechny zázraky fungují, aniž by žádaly 
důkazy a vysvětlení.  Přemýšlí sice o všem, ale ničemu se nediví - vše je samozřejmé a 
pochopitelné.  
My dospělí budeme rádi pozorovat  dítka , jak vyhlíží Ježíška z okna, děkují Mikuláši za 
nadílku nebo si rozbalují dárky. Budeme snít a těšit se s nimi. Budeme schovávat penízky, 
šupiny, pouštět svíčky po vodě a pak všichni čekat a věřit …….
Ježíšek samozřejmě zná naši adresu, i dopis už míří k němu, aby si ho tam někde nahoře 
prostudoval a děti potěšil a obdaroval vším, co si už dlouho přejí a o čem sní.
Celé vánoční svátky jsou vlastně o tom - o představivosti, o plnění snů, o fantazii, o 
tajemství, o hře…… Proto tuhle dobu, přestože už jsme dávno dospělí a „moudří“, tolik 
milujeme, a proto se na ni těšíme. Milujeme chvíle, v nichž se naše i dětská fantazie 
propojí a dokonale si rozumí.

Za  Mateřské centrum RATOLEST
přeje všem krásné předvánoční čekání

Radka Vondráčková

Důležité upozornění !!!!!

Vážení spoluobčané! 
Jelikož se nám přiblížil nový rok 2009,

nabízíme Vám možnost předplatného našeho Zpravodaje.
Cena předplatného činí 120,-Kč.

Částku lze zaplatit v kanceláři kulturního domu každý den, 
a to od 8,00 do 15,30 hodin, 

nebo lze převést přímo na účet kulturního domu.
Číslo účtu: 1242938389/0800. 
Do zprávy pro příjemce prosím

uveďte Vaše jméno a adresu.
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Vážení spoluobčané,

začíná advent, blíží se Vánoce a zanedlouho potom poslední prosincový den završí čas, 
který byl dán roku 2008. Ještě než vstoupíme do roku s letopočtem 2009 a budeme 
přemýšlet, co nám přinese, ohlédněme se za končícím rokem 2008.
 Pro někoho byl úspěšný, ale řadě lidí přinesl obavy související se zřejmě počínajícími 
problémy globalizovaného hospodářství.
V našem městě přinesl řadu spíše drobnějších změn. Ať už se jedná o II. etapu 
rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole, zásadní rekonstrukci sociálních 
zařízení spojenou i s prostorovými úpravami v mateřské škole v Lipské ulici, 
rekonstrukci části Komenského ulice a chodníků v ulici T.G.Masaryka či o řadu 
drobnějších oprav a úprav.
Významnou akcí, zejména pro obyvatele Petrovic, je plynofikace této již poslední části 
města, kde plyn dosud zaveden nebyl. Byla zahájena i investičně nejnákladnější stavba - 
vybudování technické infrastruktury pro stavbu rodinných domů na Podboří, která bude 
dokončena v 1. pololetí příštího roku. Parcely v této lokalitě se již začaly prodávat a byly 
tak vyslyšeny letité stesky na to, že v Týništi téměř nelze získat stavební parcely a zájemci 
se musí porozhlížet jinde. Domníváme se, že úspěšně dobíhá i prodej bytů U Dubu, a 
očekáváme, že noví majitelé začnou brzy s opravami těchto domů.
Další významnou akcí v letošním roce, na níž se město spolufinancováním podílelo, bylo 
dokončení modernizace lehkoatletického stadionu a vybudování tréninkového hřiště s 
umělou trávou v Olšině - z dotace, kterou se Sportovnímu klubu Týniště nad Orlicí 
podařilo získat.
To bylo jen krátké ohlédnutí za rokem právě končícím. A nyní co můžeme čekat od toho 
přicházejícího.
Určitě zase hlavně práci a doufám, že jen řešení všedních problémů normálního života.
Rozpočet roku 2009 je dosud ve stádiu úvah a příprav. Je ale pravděpodobné, že v příštím 
roce nebudeme moci počítat s navýšením daňových příjmů -  tedy s více penězi v 
rozpočtu - než letos. Rozpočtově nejnáročnější akcí příštího roku, jejíž financování 
máme zajištěno úvěrem z letošního roku, bude dokončení infrastruktury na Podboří. 
Předpokládáme i nákup 7-8 bytů v rekonstruovaném areálu bývalé Tesly pro rozšíření 
kapacity našeho Domu s pečovatelskou službou a dokončení rekonstrukce sociálního 
zařízení v základní škole III. - nejnákladnější etapou. Chtěli bychom také zrekonstruovat 
zpevněné plochy před touto školou v Komenského ulici.
Největší investiční akcí, o jejímž zahájení pro příští rok uvažujeme, která však dosud není 
projekčně zcela připravena ani schválena zastupitelstvem města, by měla být 
rekonstrukce radnice. (O této problematice vás informuji v článku „Bude mít Týniště 
novou radnici?“).

Vážení občané,
přeji příjemné prožití adventu, krásné Vánoce a do nového roku 2009 hodně pracovních i 
osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost vám i vašim blízkým.

Jaroslav Matička,
starosta
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

PROGRAM MC Ratolest na měsíc PROSINEC

       Dopoledne Odpoledne
Po   9:30-11:30 h. HERNA 16:00-18:00 h. HERNA
       9:30-10:30 h. HEJBLÍCI 16:00-17:00 h. Němčina pro rodiče
       + hlídání dětí 9:30-11:00 h 17:30-18:30 h. Angličtina pro rodiče 

Út  9:30-11:30 h. HERNA 9:30-10:30 h. TVOŘÍLCI

St   9:30-10.30 h. ROLNIČKA 16:00-17:00 h. ZVONEČEK 
     10:30-11:30 h. HERNA 16:00-18:00 h. BARVIČKY

17:00-18:00 h. HERNA

Čt  9:30 - 11:00 h. 15:30-16:15 h. ANGLIČTINKA I.
     HERNA pro nejmenší 16:30 - 17:15 h. ANGLIČTINKA II.
     (1-18 měsíců)               15:30-17:30 h. DOVEDOVÉ

              17:00-18:00 h. HERNA
Pá  9:30 - 11:00 h. HERNA

Mimořádné akce v prosinci:
 8.12. (Po)       Mikuláš, anděl a hodný čert nesou nadílku, od 16:00 hod.
11.12. (Čt)       Pohádkové čtení a tvoření v městské KNIHOVNĚ u Dubu, od 9:30 hod.
15. 12. (Po)     Divadlo: Kouzelník a zvířecí kamarádi. Logopedická pohádka v podání 

M. Kovářové z Kostelce nad Orlicí, od 16:30 hod. v MC Ratolest
17.12. (St)      Vánoční besídka  dopoledne i odpolední (v rámci Rolničky a Zvonečku)
22. - 1.1. 2009 Prázdniny v MC Ratolest 

Připravujeme:
Vánoční vystoupení Rolničky a Zvonečku s prezentací činnosti MC Ratolest 
a prodejem výrobků z večerních dílen a výtvarných kroužků pro děti!
    

Kontakty: 
D. Štěpková - 728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569, R. Vondráčková - 739 769 929    

Výrobky z večerních dílen si můžete prohlédnout nebo zakoupit v Galanterii v 
Týništi n.O.

 a na výstavě ve SLUNÍČKU! Děkujeme za možnost této prezentace!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraj.
Děkujeme!
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V úterý 11.11.2008 proběhlo v Petrovicích za přítomnosti zástupců investora, 
dodavatelských firem a města Týniště nad Orlicí slavnostní otevření  rozšířené 
komunikace I/11.

11. listopad je významným dnem - Dnem válečných veteránů. I letos 11.11.2008 byla 
uctěna památka obětí první i druhé světové války při pietním aktu v Petrovicích. 

4

Z našich škol

Lampiónový průvod
Ve čtvrtek 6.11.2008 si třídy 3.B a 4.B pod vedením svých třídních učitelek vyrobily 
lampiony a večer společně vyrazily od školy přes lesík v Olšině až do restaurace 
Roubenka. Tam si daly malé pohoštění a hajdy domů.

Lampionový průvod 
1. Halloween je svátek duchů.
    Děti - vyrobme si lampiony - JUCHŮ!
    Celý čtvrtek lepily, lampiony zdobily,
    taky trošku zlobily.
2. V podvečerní hodince
    s lampionem na tyčce,
    vydali se třeťáci,
    hlídali je čtvrťáci.
3. Se světýlky lesem
    maličko se třesem
    cestou jsme se neztratili,
    poháry se občerstvili.
4. A po sladké večeři
    mamka s taťkou nevěří,
    že jsme si to užili
    báječně se bavili!!                                       

               
Mgr. Petra Ptáčková, Mgr. Lenka Milá 
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Město Týniště nad Orlicí
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici referent(ka) správního odboru - oddělení sociálních věcí

Charakteristika pozice
        -      vydávání rozhodnutí pro osoby v hmotné nouzi

- vyplácení dávek pro zdravotně postižené
- vyhledávání sociálně potřebných občanů
- další agenda související s činností městského úřadu
- platové zařazení - 9. platová třída podle NV č. 564/2006 Sb., v platném 

znění

Požadavky na uchazeče
        -      VŠ nebo VO vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální 

pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost
-       dobré organizační schopnosti
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost, bezúhonnost
- uživatelská znalost PC (MS Office, Word, Excel)
- řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou
         -     praxe v oblasti veřejné správy

-     zvláštní odborná způsobilost

Termín nástupu
        -      leden 2009

Místo výkonu práce
       -       Městský úřad Týniště nad Orlicí

Náležitosti přihlášky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
       -    jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, podpis uchazeče

Uchazeč připojí k příloze
      -  strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části 
„Charakteristika pozice“

- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Podání přihlášky
        -    pouze v písemné podobě na adresu: Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 

90, 517 21  Týniště nad Orlicí, poštou nebo osobně, do 5.12.2008 do 12.00 
hodin

Pokud si přejete vrátit některý z Vámi zaslaných materiálů, uveďte to výslovně v textu 
přihlášky do výběrového řízení. Nevyžádané materiály budou po skončení výběrového 
řízení skartovány v souladu se zákonem.

V Týništi nad Orlicí 18.11.2008                                  Bohuslav Forejtek, tajemník MěÚ
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KONEC ROKU
Konec roku nastane vždycky a podle vžitých tradic je poslední den v roce spojován s 
veselím a humorem. Není to ale vždy humor podle našich představ a očekávání. 
Mnohdy mu něco chybí, něco postrádá. Že by to byla moudrost, laskavost, vlídnost 
nebo dokonce vtip? Humoru, který vám k pousmání a zamyšlení dnes předkládáme my, 
by tohle všechno chybět nemělo.

Začneme inovovanými příslovími.
Bez práce nejsou mozoly.
Hlavou zeď nepostavíš.
Dvakrát měř a pak sežeň někoho, kdo bude řezat.
Kdo seje vítr, měl by si zkontrolovat hromosvod.
Kdo se směje naposled, mívá obvykle nejdelší vedení.
Komu není shůry dáno, dobře se mu nežije, protože dole mu také nikdo nic nedá.

Přejdeme k aforismům rýmovaným.
Ať máš vlasy nebo pleš, stále se na něco těš.
Ať se řítíš nebo vlečeš, sám před sebou neutečeš.
Co je ti vše platný, pokud nejsi šťastný.
Vždy zla se staneš kořistí, když zezelenáš závistí.
Pýcha je pro každého pech, vždyť je to vlastnost blbců všech.
Ješitnost plná radosti podává ruku hlouposti.
Zaslouží si pád do hnoje,  komu jasné vždy všechno je.

Budeme pokračovat aforismy komickými.
Předěl v životě každého muže nastává v okamžiku, když v tramvaji osloví krásnou 
dívku a ona ho pustí sednout.
Po několika letech manželství dokáže muže více než chladná žena rozčílit chladná 
plotna.
Představy bývají lepší než realita, o čemž nás může často přesvědčit otevření 
peněženky nebo rozepnutí podprsenky.
Nejvíce pobaví muže, když pošle svou ženu k čertu a ona odejde ke své matce.

A zakončíme aforismy žertovnými.
Každý člověk je zdecimovaný po jiném množství deci.
Po několika neblahých zkušenostech si začal brát na své výlety do dětství plenky 
Pampers.
Konzumenta od alkoholika rozeznáte snadno. První pije proto, aby mu bylo dobře, 
druhý proto, aby mu nebylo špatně.

Na samotný konec dáme jedno předsevzetí, které by nám mělo vydržet po celý příští 
rok.
Měli bychom se vždy ladit pozitivně a kamarádit se s humorem a dobrem.

Z knihy Václava Budínského „Aforismy nejen o lásce a o životě aneb trocha 
moudrosti a fantazie určitě nikoho nezabije“ vybrala Paž.
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Vítáme na svět
Matěj Januš
Erika Pluhařová
Kateřina Frimlová
Veronika Frimlová
Marie Pírková

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
90 let  
Rosálie Mauerová
           
85 let  
Zdenka Pavlová
Miloslav Provazník

80 let
Josef Rázek
Ludmila Hlaváčková

Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se
Stanislav Kvasnička (71)
Jaromír Sýkora (84)
Jindřich Řehák (81)
Vladimír Horský (46)
Anna Uhlířová (88)

Čest jejich památce!

 
Výzva občanům

Žádáme občany, kteří v roce 2009 oslaví zlatou nebo diamantovou 
svatbu, aby tuto skutečnost oznámili na matrice Městského úřadu v 
Týništi nad Orlicí.

Marie Hlavová
matrikářka

Tel. 494337302
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Společenská kronika Üterý 2.12. MIKULÁŠSKÉ ČERTĚNÍ
15.00 - 16.30 Sportohrátky pro kluky i holky ve velké tělocvičně ZŠ, přijďte sami, 

s kamarádem nebo nejlépe ve trojici. Mikuláš také nepřijde sám…
Startovné 10,- Kč. Ceny a diplomy pro všechny.

Čtvrtek 4.12. ŽERTY S ČERTY
Veselé putování týnišťským peklem, od čerta k ďáblu, od Lucifera 
k Belzebubovi… Akce pro děti s doprovodem dospělého. 
Cesta vede podle mapy peklem křížem krážem. Startovné 20,- Kč.
Peklo se otevírá u DDM mezi 17 - 17.30 hod.

Pátek 5.12. ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA pro 2. stupeň ve Velvetu.
17.00  19.30 Vstupné 20,- Kč. 

8. - 18.12. Dopolední KREATIVNÍ DÍLNY pro jednotlivé třídy ZŠ

Pondělí 8.12. VÝTVARNÁ VOLNÁ DÍLNA
15.00 - 16.30 K dispozici jsou naše náměty a hromada materiálu. Chybí Ti pro 

někoho dárek? Přijď mu ho vyrobit. Vybíráme 20,- Kč na materiál 
a energii. 

Úterý 9.12. VÝTVARNÁ DÍLNA - PLETENÍ Z PAPÍRU
17.30 - 19.00 Ještě jste nezkusili hit letošního roku? Nejvyšší čas! Od 10-ti let.

S sebou: 2x obyč. noviny a nádobu bez uší (např. misku do 
mikrovlnky). 
Vybíráme 10,- Kč na materiál a energii. 

Středa 10.12. TURNAJ V „BLAFUJ!“
15.15 - 16.16 Hledáme největšího Sedmilháře! Pokud hru neumíte, vůbec 

nevadí! 
Pravidla pochopíte za 2 minuty. Startovné 5,- Kč.

Pondělí 15.12.       VÝTVARNÁ DÍLNA  EMBOSING I.
15.00 - 16.30 Magie papíru. Přání. PF. Jmenovky na dárky. Buďte originální!

Vybíráme 20,- Kč na materiál a energii.

Úterý 16.12. VÝTVARNÁ DÍLNA  EMBOSING II.
17.30 - 19.00 Magie papíru. Přání. PF. Jmenovky na dárky. Buďte originální!

Vybíráme 20,- Kč na materiál a energii.

Středa 17.12. VÁNOČNÍ TURNAJ V CARCASSONE
14.14  16.16 Pokud máte rádi tuto strategickou hru, určitě přijďte! 

Uvidíme, kdo umí stavět nejdelší cesty a nejvýhodnější hrady!
Startovné 10,- Kč. Ceny pro všechny.

Děkujeme paní Klabanové za hračky, které použijeme jako ceny při našich akcích.J
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Poděkování
Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské 
záležitosti, jmenovitě pí. Z.Sekyrové a pí. B.Švábové, za 
blahopřání k mému životnímu jubileu.

                             Hana Auerová

Děkuji pohřební službě, jmenovitě pí. Jitce Filipové a jejím zaměstnancům, za milý a 
lidský přístup při posledním rozloučení s mým manželem panem Jindřichem Řehákem.

    Manželka Narciska Řeháková s rodinou                  

Děkuji zařízení  Domácí zdravotní péče, hlavně pí. Jaroslavě Radilové, za ochotný a 
obětavý přístup při léčbě mého manžela Jindřicha Řeháka.   

Narciska Řeháková s rodinou

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě 
paní Jenčíkové a Matějkové, všem známým a přátelům a členům Věrné gardy Sokola za 
milá blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

Helena Tomášová

Při příležitosti mého životního jubilea děkuji za návštěvu zástupcům Sboru pro obč. 
záležitosti paní Sekyrové a paní Křišťanové, které mne potěšily dárkem a kytičkou a 
setrvaly v přátelském posezení.

H. Černohousová, Týniště n.O. 919

Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti v Týništi n:Orl., výboru 
Sokola, oddílu kopané a všem, kteří mi blahopřáli k mým narozeninám.

František Růžička

Děkujeme Všem za projev soustrasti k úmrtí našeho syna Vladimíra Horského.
Rodiče

Děkuji všem voličům, kteří při volbách do zastupitelstva kraje 17. a 18. října dali svůj 
hlas ČSSD. Velmi si vážím všech přednostních hlasů, které jsem obdržel od občanů 
našeho města a přilehlých obcí. Zároveň mi dovolte, abych Vám všem popřál šťastné 
prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2009.

Ing. Karel Janeček

Vzpomínka

Dne 9.prosince uplyne 25 roků od úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka pana Jaroslava Jiráka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Na podzim letošního roku uplynulo 20 let od úmrtí Hany 
DOLEŽALOVÉ, rozené Čáslavské.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte na ni s láskou jako Zdeněk Doležal s 
rodinou.

Dne 17.12.2008 uplyne 10 let od úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka, pradědečka, 
tchána  pana Václava Rydla.

Vzpomíná rodina.
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                   
 ,  

 

 PROSINEC v DDM

Neděle 30.11. 16 - 18.30 hod., pondělí 1. 12. -  středa 3.12. 8 - 18 hod.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Můžete zde načerpat vánoční inspiraci a pořídit si milé zbytečnosti, tentokrát i z rukou 
týnišťských tvořitelek. Těšit se můžete na svíčky, perníčky, ozdoby, přání, drátované 
doplňky, dekorace zdobené ubrouskovou technikou, pedig, přírodní dekorace a další. 
Vstupné 5,- Kč.

Součástí předvánočního času jsou tradičně i vánoční dílny, ve kterých si můžete 
připravit drobné dárky pro vaše blízké, dekorace do bytu nebo se naučit techniku, 
kterou využijete na přípravu doma. 
Dílny jsou určeny pro děti, mládež i dospělé, každý určitě najde něco zajímavého pro 
sebe.

Pondělí 1.12. 
15.00 - 16.30 BÁJEČNÉ SKLENICE

Samotné jsou krásným dárkem nebo je můžete použít jako 
pouzdro na jiný minidárek. S sebou: čistou sklenici se 
šroubovacím víčkem.
Vybíráme 20,- Kč na materiál a energii.

16.30 - 18.00 KRAKELOVÉ OBRÁZKY
Dárečky pro radost vlastníma rukama! 
S sebou: pracovní oblečení a 30,- Kč na materiál a energii. 

Úterý 2.12.
13.00 - 14.30 VÁNOČNÍ SVÍCEN I. (po předchozím přihlášení možný odvod 

z družiny)
S sebou: pracovní oblečení, 40,- Kč na materiál a energii.

17.00 - 19.00 VÁNOČNÍ SVÍCEN II.
Podvečerní dílna pro děti s rodiči nebo samotné dospělé.
S sebou: pracovní oblečení, větvičky (buxus, túje, jehličnaté..)
Další materiál je v ceně dílny. Vybíráme 40,- Kč na materiál a 
energii.

Středa 3.12.
14.30 - 16.00 VÁNOČNÍ ZÁVĚS NA DVEŘE

S sebou: pracovní oblečení, zelené větvičky, případně vlastní 
ozdoby (sušené, třpytivé), 20,- Kč na materiál a energii.

16.00 - 17.00 KERAMIKA pro DĚTI, 20,- Kč, pracovní oblečení s sebou.

17.00 - 19.00 KERAMIKA pro DOSPĚLÉ, 70,- Kč.
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CO-KDY-KDE
prosinec 2008

KONCERT
2.prosince (úterý)   KONCERT k 15. výročí

Rychnovský dětský sbor a Mladý týnišťský big band ZUŠ 
                                Začátek v 17,30 hodin.

 Pelclovo divadlo, Rychnov n.K.
     

7.prosince(neděle)  Vánoční koncert ZUŠ na 2. advent
 Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ, sbor Chorus Coronae a další hosté.
 V programu zazní i Česká mše vánoční od Karla Hradila.

                                 Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ v Týništi nad Orlicí.
 Pořádá ZUŠ a SRPŠ.

14.prosince(neděle)Rybova mše vánoční na 3. advent
Vystoupí Rychnovský chrámový sbor.
Začátek koncertu je v 17,00 hodin.
Kostel sv. Mikuláše na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí..

15.prosince(pondělí)TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
  spojený s výstavou prací žáků VO ZUŠ.
  Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
  Sál ZUŠ v Týništi nad Orlicí.
  Pořádá ZUŠ a SRPŠ.

21.prosince (neděle)VÁNOČNÍ KONCERT 2008
 Tradiční vánoční koncert Orchestru Václava Hybše a jeho hostů. 
Jako hlavní host vystoupí Naďa Urbánková. Dále vystoupí 
Gabriela Urbánková, Éléonore Loué-Feichter (Francie), Nikoleta 
Spalasová (Řecko). Moderátorem pořadu bude vynikající zpěvák 
Jan Smigmator.

                                Začátek koncertu je v 15,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

VÝSTAVY
6.prosince(sobota)  SPECIÁLNÍ celostátní výstava králíků Tříslový, Aljaška, 

Havana, Durynský a Bílopesíkatý
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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V posledním měsíci roku nastává pro mnohé z nás nejkrásnější čas, těšíme se na vánoční 
svátky, na sváteční pohodu a atmosféru krátkých zimních dnů a dlouhých nocí. 
Vymýšlíme dárky , pečeme cukroví, obhlížíme borovičky, jedličky a smrčky. Adventní 
neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá posouvají čas ke kýženému dni a hlavně k 
večeru.
Ať tyto dny jsou dny veselosti, radosti, štědrosti, rodinné pohody a štěstí. S trochou 
nostalgie a vzpomínek zapalte svíčky a vzpomeňte na ty, kteří to všechno s námi již 
nemohou prožít.
A nezapomeňte na nikoho.

Vyhodnocení říjnové soutěže 
„Naše rodinné stříbro“ - Hledá se nejstarší výtisk knihy Karla Čapka
Děkujeme všem zúčastněným naší soutěže a tady jsou výsledky:
Oddělení pro dospělé
1. místo paní Strunová   Spisy bratří Čapků o věcech obecných, rok vydání 

1932
2. místo paní Martincová Irena Italské listy, rok vydání 1936
3. místo paní Chromková    Obyčejný život, rok vydání 1939
Dětské oddělení
Vyhodnoceny jsou všechny donesené dětské knihy a jsou seřazeny podle roku 
vydání.

1. Martina Chromková   Devatero pohádek  vydal František Borový Praha 1941
2. Klára Marková                           Dášeňka čili život štěněte  Československý spisovatel 1970
3. Šimon Radil   Devatero pohádek  Albatros Praha 1972
4. Matyáš Radil   Dášeňka čili život štěněte  Albatros Praha 1982
5. Petr Pojezdala   Dášeňka čili život štěněte  Levné knihy KMa 2000

  Pudlenka aneb Měl jsem psa a kočku  Knižní klub 2004
6.Veronika Svatošová   Dášeňka čili život štěněte  Československý spisovatel 
7. Radim Pokorný       Devatero pohádek  Albatros Praha 

Pro zajímavost uvádíme, že Městská knihovna vlastní exemplář z roku 1917 a 
vydalo ji nakladatelství J. Otto a jedná se o titul  Boží muka.
Prosíme, vyzvedněte si své zapůjčené knihy a odměny v Městské knihovně.

Josefína Hanzlová

Vánoce se kvapem blíží 
a krásná kniha pod stromečkem jistě potěší. 

Knihkupectví Ametyst pro Vás připravilo bohatý výběr nejen knih různých 
žánrů , ale i tarotových karet a drobných dárkových předmětů, kalendáře 2009,..

Zde je pár tipů na krásný vánoční dárek z naší nabídky:

Toulavá kamera  7.díl-tentokrát včetně kuchařky s kulinářskými dobrotami
Encyklopedie  koní ,psů, vín, hradů a zámků,.. s až 40% akčí slevou 
Až 100 druhů škrábacích obrázků pro šikovné děti
Dětské knížky s magnetkami, stojánky na svíčky s vánočními motivy,..

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Knihkupectví Ametyst ,Turkova 87, Týniště n/Orl. / u náměstí vedle obuvi /.
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21.prosince(neděle)   PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                                  Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                                  Areál Bobkárna.
                                  Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE   
4. prosince (čtvrtek)  Hovory s...

  tentokrát s vedoucí správního odboru Městského úřadu v Týništi 
nad Orlicí paní Jarmilou Ješinovou.
Začátek je v 17,00 hodin.
Městské knihovna Týniště nad Orlicí.

11. prosince (čtvrtek) Listování
                              Hostem bude fotograf a novinář pan Ludvík Uhlíř a představí vám 

svou novou knihu "Tam, kde plynou Orlice". Ve výstavním sále 
zároveň proběhne výstava fotografií s mysliveckou a přírodní 
tématikou z bohatého fotoarchivu autora.
Začátek je v 17,00 hodin.
Městská knihovna v Týništi nad Orlicí.

16.prosince(úterý)     Zápis do tanečního kurzu pro manželské páry a dvojice
  Začátek je v 17,00 hodin.
  Zápis proběhne v malém sále kulturního domu.
  Kurzovné: 1200,-Kč  
 Maximální počet uchazečů na jeden kurz je 20 párů!!! Přijďte 

včas!!!  
   Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

31.prosince(středa)   SILVESTROVSKÝ SLAVNOSTNÍ VEČER
  Program: Projev starosty města a novoroční přípitek. Začátek v 
18,00 hodin. Tradiční ohňostroj začíná v 18,15 hodin.

  Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí.
  Občany zve srdečně Město Týniště nad Orlicí.

PŘIPRAVUJEME
11.ledna (neděle)      NOVOROČNÍ KONCERT

  Mladého týnišťského big bandu ZUŠ a jeho hostů
                  Začátek koncertu ve 14,00 hodin.

  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá ZUŠ a SRPŠ.
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13.prosince(sobota)Celostátní speciální výstava králíků Činčila velká 
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Zprávy z knihovny

Poetika Evy Hudečkové

„Vkus je cit pro krásu vnější i vnitřní, pro čistotu stylu, linii, pro harmonii a pro význam 
věci. Lidé odnepaměti hledají a určují parametry dokonalosti v takové šíři, kterou bych 
přirovnala k hudební stupnici. Ze sedmi not vzniká nespočet způsobů hudby, ze spektra 
barev září nekonečná malebnost, ze slov, která v nejrůznějších obměnách dávají smysl, 
se rodí duch.
Krása má nejenom svou mistrovskou stavbu, ale navíc je jí vlastní fluidum, duše díla, 
která člověka očaruje a upoutá, ovlivní jeho myšlení, způsoby , mravy………“
Tolik slova herečky a spisovatelky paní    EVY  HUDEČKOVÉ.
Paní Eva Hudečková, rozená Trejtnarová, přišla na svět 3.prosince 1949 v Praze. Po 
maturitě na gymnáziu vystudovala DAMU, obor herectví. Nastoupila do Divadla Jiřího 
Wolkera, kde působila jen krátce. Od počátku 70. let byla, jak se říká, na volné noze. Její 
nevšední půvab ji předurčoval pro výrazné role, jichž v televizi a ve filmu ztvárnila  
několik desítek:

Zločin v dívčí škole - 1965
Malé letní blues - 1967
Rodeo - 1972
Jezdec formule Risk - 1973
Jak utopit doktora Mráčka - 1974

Seriály: Kamenný řád - 1975
Byl jednou jeden dům - 1974
Třicet případu majora Zemana - 1975
Sanitka - 1984
My všichni školou povinní - 1984

V roce 1985 ukončila  filmovou  i  hereckou  kariéru, občas působila v dabingu. Její 
doménou se  stala  spisovatelská činnost,  napsala  několik  knih a  scénářů. Velký 
úspěch  sklidila  její první kniha  Bezhlavá kobyla,  kterou  vydala v roce 1992.  V 
České televizi  byla  podle její předlohy  natočena  pohádka  O zasněné Žofince  a  
především  pak  pohádkový seriál O ztracené lásce. V Českém rozhlase byl do pětidílné 
hry zdramatizován román Bratříček Golem. V roce 1999 vycházejí magické pohádkové 
příběhy pro dospělé V moci kouzel  a  milované Praze věnuje mystický román Tajemství 
pražského šotka. Jako vyznání lásky a obdivu k manželovi, slavnému virtuosovi, 
vznikla knížka Sedmihlásek, kterou věnovala Václavu Hudečkovi k jeho životnímu 
jubileu.
V současné době doprovází svého manžela na koncertování a na různých hudebních 
slavnostech. Se svým manželem se podílejí také na fungování letní hudební školy v 
Luhačovicích, kde se snaží pomoci talentovaným žákům třeba tím,že pro ně shánějí 
mistrovské nástroje, zajistí roční studium na zahraniční hudební škole apod..

Soutěžní úkol:
Přijďte k nám do knihovny, posaďte se, otevřete knihu - třeba zrovna tu od paní 
Hudečkové - a začtěte se. Ta chvilka je jen vaše a vy se pomalu necháte unášet slovy a 
najednou jste součástí děje. Je to nádheraJ
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Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická
 ADVENT a VÁNOCE

Adventní čas je dobou očekávání. Očekávání něčeho, o čem víme, že má přijít. 
Očekávání je něco víc než pouhé čekání. Čekáme na autobus, na obsloužení v obchodě, 
na konec vyučování, čekat lze na opraváře prasklého potrubí, ale i na vlastní smrt. 
„Nezbývá než čekat“, říkáváme. V čekání je kus odevzdanosti. Naproti tomu očekávání 
nemá s odevzdaností nic společného. Kdo očekává, je plný života, aktivity! 
Netrpělivě vyhlíží, těší se a vychází kus cesty naproti. Čekání je trpné složení rukou v 
klín, očekávání je dobou činorodých příprav.
Jestliže si o Vánocích připomínáme Boží příchod na tento svět, pak je advent 
vyhlížením a přípravou na tento příchod. Neboť Bůh přichází stále, i dnes. 
Očekávejme jej. 
Kdo se zabarikáduje a obrní skepsí a beznadějí, nic jiného nespatří. Kdo vyhlíží s 
otevřeným srdcem, v němž je dost místa pro druhého člověka, kdo má stále 
odvahu žít pravdivě a čestně, kdo se nebojí naděje a víry, ten je na příchod Páně 
připraven nejlépe. Ten má také šanci zakoušet radost už teď, v tomto světě. Jeho 
život dostává naplnění. 

Přejeme vám radostné a pokojné adventní dny, pěkné Vánoce a mnoho dobrého 
od Pána Boha v novém roce!

Připravil  Jaroslav Matuška, kurátor
Srdečně  zveme na BOHOSLUŽBY v prosinci:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
14.12. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní školou
21.12. od 15:30 h - bohoslužby s dětskou vánoční hrou 
25.12. od 10:30 h - Boží hod vánoční, bohoslužby s večeří Páně
28.12. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní školou

Vážené dámy a pánové,

prožijte krásné, klidné Vánoce a úspěšně kráčejte v 
roce 2009.

Těším se na Vaše návštěvy, na péči o Vaše nohy a 
zdravou chůzi

a pamatujte, že pohybové problémy začínají od 
nohy.

Matičková Marie
Podiatr

MEDICIÁLNÍ PEDIKÚRA
Týniště nad Orlicí 185

Tel.: 777 210 837
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 Běžnými úkoly strážníků je i zadávání a kontrola prací prováděných odsouzenými k 
veřejně prospěšným pracím. V letošním roce jsme tak v  úzké spolupráci se Službami 
města Týniště n.O. realizovali úklid chodníků v Týništi n.O., Štěpánovsku, Rašovicích a 
Křivicích.  
Rok 2008 bych nazval rokem boje proti alkoholismu a jiným toxikomániím. Městské 
policii byl zakoupen přístroj na měření alkoholu a drog. 
Při naší činnosti jsme se zaměřili na konzumaci alkoholu a jiných návykových látek a 
patologických jevů s tímto spojených na rizikových místech. Závislí často obtěžují své 
spoluobčany žebráním a mnohdy dokonce i vydíráním. Stal se nám případ, kdy tito lidé 
obestoupili své spoluobčany a pod pohrůžkou násilí od nich vyžadovali peníze na 
zakoupení alkoholu. Také z  těchto důvodů vznikla vyhláška města Týniště n.O. „O 
zákazu konzumace alkoholu  na některých veřejných prostranstvích“.  Uplatňování této 
vyhlášky a  „zákona o boji proti alkoholismu“ nám přineslo sice určité komplikace, ale 
ze zpráv, které k nám přicházejí, se domníváme, že odezva na výsledky je pozitivní. 
Především matky s dětmi, ale i cestující se nebojí pohybovat po nádraží, také nepořádek 
v parku se snížil. Obecně přes prázdniny nevznikl žádný závažný problém v rámci 
veřejného pořádku. 
Snahou strážníků není ukládat pokuty za přestupky, ale přestupkům předcházet pomocí 
prevence. To se nejvíce týká dopravy a kriminality. V měsíci květnu a červnu se 
uskutečnily přednášky v MŠ U Dubu, MŠ město a v Albrechticích n.O. Dále na ZŠ v 
Týništi n.O. a v Albrechticích n.O. (u 1.-5. ročníků), kde se přednášky rozšířily na 
praktickou výchovu v dopravě a byly ukončeny praktickou zkouškou  na dopravním 
hřišti za účasti cca 250 dětí. Nejúspěšnější jedinci se účastnili dalších dopravních 
soutěží.
Městská policie také spolupracuje i s dalšími obcemi, které nemají zřízenou MP. Jedná se 
o Albrechtice n.O., Žďár n.O., Bolehošť, Lípu n.O., Borohrádek. Většinou se jedná o 
nálezy, ztráty a hlavně žádají o pomoc při odchytu volně pobíhajících psů. Dále MP 
spolupracuje s hasiči, soudy, exekutory a dalšími správními orgány, bytovým družstvem, 
knihovnou apod. Městská policie dohlíží i na pořádek na ubytovně - tzv. Modrák. 
Naším největším partnerem a spolupracovníkem je Policie ČR. V rámci spolupráce se 
vzájemně informujeme, spolupracujeme při větších akcích, při nichž by mohl být 
narušen veřejný pořádek, při pátrání po vozidlech a pohřešovaných osobách. 
Na závěr bych chtěl ubezpečit všechny spoluobčany, že cílem naší práce je prevence a 
pomoc v situacích, které sami nemohou zvládnout.

 Martin Štěpánek
                                                                                  velitel městské policie

Vánoční stromek
dle vlastního výběru

si sami můžete uříznout
přímo na plantáži.

Exkluzívní borovice černá, 3 až 5 pater, 1 - 3 m výšky, 300 - 500 Kč/ks.

v neděli 14. prosince v Lípě nad Orlicí,
případně i jindy po dohodě.

Informace  na tel. 724 184 492.
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Z činnosti městské policie
Městská policie je tradičním bezpečnostním sborem od dob prvního římského státu, 
přes období Rakouska-Uherska, až po 1. republiku. Práce strážníků městských policií 
je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Každý občan se může obrátit na jakéhokoliv strážníka o 
pomoc a strážník je povinen v mezích zákona o obecní policii pomoc poskytnout. 
Také na strážníky v Týništi n/O se občané obrací s žádostí o pomoc, o vysvětlení a 
někdy i o rady. Je-li to v našich silách, vždy se snažíme pomoci. 
Hlavní činností strážníků v Týništi nad Orlicí je především řešení místních záležitostí 
veřejného pořádku, občanského soužití, uklidňování hádek a rvaček, dohled nad 
ochranou majetku. Další, doplňkovou, činností je spolupůsobení při dohledu nad 
bezpečností silničního provozu. Velký důraz je kladen zejména na prevenci kriminality.
Bohužel se nám nedaří snižovat množství drobných krádeží, především ukradených 
jízdních kol. Do jisté míry si za tento problém mohou i občané sami, neboť svou 
nedbalostí umožňují potencionálním pachatelům majetek ukrást. Jedná se především o  
nezavírané a neuzamčené vchody bytových domů, nezajištěná kola apod. V letošním 
roce bylo pomocí všímavých prodavačů i občanů odhaleno několik osob, které kradly v 
obchodech. Mezi pachateli se objevily  i  nezletilé děti.
V dopravě na nás zbyl takový Černý Petr v podobně řešení přestupků v tzv. klidu tj. 
řešení nedovoleného stání, zastavení, parkování na zeleni, chodnících apod. Další 
činnost v dopravě spočívá v dohledu nad dodržováním pravidel cyklisty. U dětí je to 
povinnost nošení přileb a u dospělých především osvětlení. Po dohodě s republikovou 
policií řešíme i měření rychlosti na určených místech. 
V letošním roce od července do září, kdy byla uzavřena silnice č.11 směrem na 
Petrovice n.O., strážníci po dobu 3 měsíců prováděli zvýšené kontroly, které se týkaly 
zákazu vjezdů vozidel do uzavřeného úseku silnice a cyklostezky. Někteří řidiči byli 
tak bezohlední, že s těžkými nákladními vozidly vjížděli na cyklostezku s 
přesvědčením, že dojedou do  Petrovic.
Dalším problémem vzhledem k uzávěrce silnice č. 11 mezi Petrovicemi a Týništěm 
n.O. bylo najíždění těžkých nákladních aut do úseku mezi Albrechticemi n.O. a 
Týništěm n.O., kde je omezena tonáž projíždějících vozidel. Řidiči s návěsy se často 
chovali tak bezohledně, že vytlačovali ostatní účastníky provozu ze silnice.  Z těchto 
důvodů došlo k  rozhodnutí, že městská policie bude ve spolupráci s celní správou 
kontrolami  a vážením vozidel působit na snížení počtu projíždějících nákladních 
vozidel tímto úsekem. 
Další povinností strážníků je zabezpečit po dopravně-technické stránce parkování 
vozidel při různých akcích, které se konají v Týništi nad Orlicí a okolí. Jedná se 
například o trhy na Mírovém náměstí, o shromáždění občanů při různých koncertech, 
tanečních zábavách, sportovních utkáních nebo při konání vyhlášených tradičních 
ptačích trhů. 
V rámci kontrol bylo odhaleno i několik řidičů, kteří byli při řízení vozidla pod vlivem 
alkoholu. Tito řidiči byli předáni PČR a bylo jim sděleno obvinění z trestných činů. 
Mezi naši běžnou činnost patří odchytávat volně pobíhající zvířata. Problém se týká 
především volně pobíhajících psů, u kterých by mohlo hrozit riziko útoku  na ostatní 
občany. Po odchycení jsou psi umístěni v záchytných kotcích městské policie. Musíme 
se pochlubit, že se nám díky těmto kotcům daří nalezené psy umísťovat do náhradní 
péče. 
Během letošního roku také strážníci odchytávali několik koček, vodní želvu, papouška,  
menší stádo krav a také koně, který utekl majitelce z vedlejší vesnice. 
Strážníci se také starají o likvidaci, ale i předání na vyšetření nalezených uhynulých 
zvířat (např. při vyhlášení rizika šíření ptačí chřipky, vztekliny apod.). 
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Advent? A proč ne hned Vánoce?

„Vánoce jsou tady… Vánoce jsou tady…..“ A už se to na nás valí. Komerční trh nás v 
polovině listopadu krmí, že Vánoce jsou tady. Zkusíme to trošku upravit. „Lidičky, máte 
prázdné košíčky. Pojďte si je naplnit! Zbožím, jídlem, pitím. Peníze z Vás dostanem, 
necháte se chytit.“ A my jdeme a nakupujeme a nakupujeme. I letos nás chytí prodejci do 
osidel „nákupní horečky“? 
Adventní doba je dobou přípravy na slavení Ježíškových narozenin. Pojďme zkusit 
trochu více odolat lákavým slevám a honbou za dárky. Zkusme si udělat čas na své blízké,  
na členy své rodiny. Navštívit dědu a babičku nebo vzdálenou příbuznou, na kterou pořád 
nemáme čas. Supermarkety tu chvíli asi ještě budou, ale naši blízcí tu dnes jsou a zítra už 
být nemusí.
Věřím, že slavení takového Adventu nutně ovlivní slavení i našich Vánoc. 
Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř 
svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího 
světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní 
věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad 
temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem. 
Z latinského slovo „advenio“ - očekávat  je odvozen i tento český název - Advent.
A pokud se chcete na chvíli v tomto shonu zastavit a načerpat síly, můžete přijít mezi nás.
Ještě mi dovolte, abych Vám každému alespoň tímto způsobem i přes všechny životní 
komplikace popřál radostné prožití vánočních svátků a vyprošuji Vám Boží pokoj od 
Dítěte Ježíše. 

P. Ivan Havlíček, administrátor

Pořady bohoslužeb a setkání v Adventu a o Vánocích

Datum a čas     Místo Poznámka
  6.12.   6,30 Týniště n/O., kostel             Rorátní mše sv.
  7.12. 17,00 Sál ZUŠ                               Koncert ZUŠ
14.12.   6,30 Týniště n/O., kostel             Rorátní mše sv.
14.12. 17,00 Týniště n/O., kostel             Koncert Rybovy mše vánoční
 19.12. 18,00 Týniště n/O., fara                Posezení při svíčkách
21.12. 15,00 Týniště n/O., Kulturní dům Koncert orchestru V.Hybše
23.12.   6,30 Týniště n/O., kostel             Rorátní mše sv.
24.12. 14,00 Geriatrické centrum            Vánoční mše sv. 
24.12. 21,00 Albrechtice n/O., kostel      Vánoční mše sv.
24.12. 24,00 Týniště n/O., kostel             Rocková půlnoční mše sv.
25.12. 10,00 Borohrádek, kostel              Boží hod Vánoční 
25.12. 11,00 Týniště n/O., kostel             Boží hod Vánoční
26.12. 10,00 Šachov, kostel                     Svátek sv. Štěpána
26.12. 15,00 Týniště n/O., fara                Kolednické posezení s písní 
27.12. 15,00 Týniště n/O.,kostel a fara    Mše sv.a žehnání vína
28.12.  9,15 Týniště n/O., kostel             Svátek Sv.rodiny 
31.12. 16,00 Týniště n/O., kostel             Poděkování za rok 2008
01.01. 10,00 Týniště n/O., kostel             Matky Boží Panny Marie 
04.01.  9,15 Týniště n/O., kostel            Tříkrálové pásmo -Děti z MŠ u Dubu

 V 9,15 odchod od MŠ
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Sport

Rekordní 17. ročník Týnišťské desítky
V den státního svátku v úterý 28.října 2008 uspořádal atletický oddíl SK Týniště nad 
Orlicí 17. ročník tradiční desítky v tradičně lesním prostředí. Závod byl součástí 20. 
ročníku Velké ceny východočeské oblasti v bězích a byl současně krajským přeborem 
Královéhradeckého a Pardubického kraje v silničním běhu. Navzdory sychravému počasí 
jsme se dočkali příjemného překvapení - běžci v sedmi kategoriích překonali účastnický 
rekord z loňského roku. Startovalo 148 závodníků z celé republiky.
Velkým úspěchem je druhé místo domácí závodnice Marcely OUBRECHTOVÉ ve výše 
zmíněném krajském přeboru Královéhradeckého kraje v silničním běhu. 
Potěšila velká účast domácích borců - 19 startujících. Nejlepší v jednotlivých kategoriích 
byli odměněni věcnými cenami, které předával místostarosta PAVEL NADRCHAL a pan 
JAN KOUBA za sportovní komisi MěÚ. Jak je tradicí závodu, cenu obdrželi i pan PETR 
ŠUBERT z Hradce Králové, 28. závodník na obrátce, a nejstarší účastník pan JIŘÍ 
SOUKUP z Hradce Králové, ročník narození 1927. Závod zpestřily sportovní soutěže pro 
nejmladší děti, jichž se zúčastnilo na dvě desítky. I tady čekalo mladé běžce velké 
množství cen od sponzorů závodu.
Z výsledků uvádíme:

Hlavní závod - muži do 34 let - 30 startujících
1.   KAMIL KRUNKA SK Nové Město n.M. 31:53
2.   ONDŘEJ BULIS AC Pardubice 32:40
3.   DALIBOR BARTOŠ LIAZ Jablonec n.N. 33:37
18. LUKÁŠ ZÁVODNÍ SK Týniště n.O. 40:34
25. ONDŘEJ JAKEŠ SK Týniště n.O. 44:34
26. MILAN DUŠEK SK Týniště n.O. 44:35
27. PETR SEDLÁČEK SK Týniště n.O. 46:26
29. PATRIK ŘÍHA SK Týniště n.O. 52:08
30. VOJTĚCH JAKEŠ SK Týniště n.O. 52:57

Muži veteráni 35 - 44 let - 33 startujících
1.   JIŘÍ WALLENFELS SOKOL Vinohrady 33:09
2.   JAN VODEHNAL Hvězda Pardubice 33:29
3.   PETR ULICH MT Nové Město n.M. 33:34
20. LADISLAV ŠTĚPÁN SK Týniště n.O. 40:12
22. ZDENĚK ŠVAGR SK Týniště n.O. 43:10
23. JOSEF JAKEŠ SK Týniště n.O. 44:02
29. JAN KALOUSEK SK Týniště n.O. 45:37
31. MARTIN KŘIŠŤAN SK Týniště n.O. 47:47

Muži veteráni 45 - 54 let - 29 startujících
1.   JOSEF SIEGL AC Choceň 34:52
2.   ALEŠ HORNÍK TJ Dvůr Králové n.L. 37:02
3.   JIŘÍ KLIMEŠ AC Náchod 37:56
20. JOSEF VLČEK SK Týniště n.O. 43:40
24. ZDENĚK BARTOŠ SK Týniště n.O. 45:07
29. PETR DOLEŽAL SK Týniště n.O. 52:16
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Muži veteráni 55 - 64 let - 16 startujících
1.   JIŘÍ JAVŮREK Jiskra Horní Maršov 33:37
2.   LADISLAV SMÍTKA AC Turnov 38:22
3.   KAREL HOVORKA TJ Sokol Petřiny 40:01
10. VLADIMÍR ZEMAN SK Týniště n.O. 47:30

Muži veteráni 65 a více let - 10 startujících
1.   FRANTIŠEK KRÁTKÝ TJ Králíky 37:14
2.   JIŘÍ LIBRA LBC Nové Město n.M. 40:22
3.   MATĚJ JELÍNEK Hvězda Pardubice 45:02

Ženy do 34 let - 10 startujících
1.   MARTA FENCLOVÁ AC Pardubice 37:08
2.   DENISA KOZÁKOVÁ Hvězda Pardubice 40:31
3.   LENKA SCHAUEROVÁ Atletika Polička 40:58
7.   MARCELA OUBRECHTOVÁ SK Týniště n.O. 46:50
10. MARIE DOLEŽALOVÁ SK Týniště n.O. 1:00:15

Ženy veteránky nad 35 let - 20 startujících
1.   ANNA KRÁTKÁ TJ Svitavy 39:36
2.   BLANKA PAULŮ Maratónstav Úpice 40:15
3.   DAGMAR KUPKOVÁ Hvězda Pardubice 44:10
17. IVANA DOLEŽALOVÁ SK Týniště n.O. 56:42
19. ZITA ZEMANOVÁ SK Týniště n.O. 59:47

Žáci - ročník nar. 95 - 96 - 1000m
1.   PATRIK JAROMĚŘSKÝ Týniště n.O. 05:38

Žáci - ročník nar. 97 - 98 - 500m
1.   TOMÁŠ GDULA Hvězda Pardubice 02:32
2.   VOJTĚCH KUNC Týniště n.O. 02:48

Žákyně - ročník nar. 97 - 98 - 500m
1.   TEREZA KOLDINSKÁ TJ Semily 02:49
2.   KATEŘINA SOKOLOVSKÁ Týniště n.O. 02:59
3.   LENKA ZÝKOVÁ Týniště n.O. 03:38

Žáci - ročník nar. 99 - 01 - 500m
1.   VLADIMÍR POLÁŠEK Týniště n.O. 02:38
2.   JOSEF JAKEŠ Týniště n.O. 03:02
3.   FILIP JANEČEK Týniště n.O. 03:19

Žákyně - ročník nar. 99 - 01 - 500m
1.   TEREZA SOKOLOVÁ Týniště n.O. 03:11

Předškolní děti ročník nar. 02 a mladší - 100m
1.   ELIŠKA STŘIHAVKOVÁ AC Choceň
2.   RADEK KVAŠKO Malá Čermná
3.   JOSEF KASL Týniště n.O.
4.   LUCIE POLÁŠKOVÁ Týniště n.O.
5.   ŠIMON BURIÁNEK Týniště n.O.
6.-7. NIKOL TYAHUROVÁ  Týniště n.O.
6.-7. VENDULA TICHÁ Týniště n.O.
9.   MATOUŠ BURIÁNEK Týniště n.O.
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Soutěžící ing. Milan Andrýsek z 
Hradce Králové s manželkou, která je 
pro něho dle jeho slov „věčnou tvůrčí 
inspirací a celoživotním pokladem“

Porotce Mgr. Jan Kostřiba v rozhovoru s úspěšnou soutěžící Mgr. Marií Ungrádovou.
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Poděkování za zdařilý závod patří pořadatelům a rozhodčím z atletického oddílu, 
Domu dětí a mládeže za zapůjčení startovních čísel a organizaci závodu žactva a 
městské policii za zajištění hladkého průběhu závodu. Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

Správa lesů Týniště n.O. - paní FRANTIŠKA STERNBERGOVÁ
Město Týniště n.O.
BĚHEJ.COM
ENERVIT
OVOCE A ZELENINA - pan Zábrodský Týniště n.O.
BAZENSERVIS s.r.o. - Týniště n.O.
EL-CENTRUM - Týniště n.O.
OVOCNÁŘSTVÍ - pan Kalecký, Žďár n.O.
TTV - pan Hlaváček, Dlouhá Ves
Výroba a prodej broušeného skla - pan Plašil, Štěpánovsko
Prodej zahrádkářských potřeb - MGR. Kopecký, Týniště n.O.
Květinářství Jasmína - paní Bašová, Týniště n.O.
ELEKRAM s.r.o. - Hradec Králové
VIKTOR SOKOL

Těšíme se na účast v 18. ročníku Týnišťské desítky, která se bude konat opět ve 
sváteční den, ve středu 28.října 2009.

Václav Goldbach, atletický oddíl, SK Týniště nad Orlicí

 Milí sokolové a příznivci Sokola!
19. října2008 byla uspořádána župní akademie na počest 90. výročí založení ČSR. 
Konala se v Hradci Králové, vystoupili zde mladí sokolíci i Věrná garda, zhlédli jsme 
ukázky sportů a hostili jsme i vystoupení bratrského Sokola ze Slovenska. Věrná garda 
TJ Sokol Týniště cvičila v prvních řadách a dobře reprezentovala naši TJ. My starší 
cvičenci jsme s potěšením na úvod akademie vyslechli kromě české i slovenskou 
hymnu. Akademie měla dobrou úroveň a účast byla hojná. Vzpomněli jsme 90. výročí 
založení ČSR a k tomuto výročí jsme cvičili s chutí a úctou. Také naši muži náčelník Ing. 
M. Cibula a Pavel Rulík cvičili na akademii ČOS v Praze, která se konala 19. října 
rovněž na počest 90. výročí založení ČSR. Všem cvičencům naší TJ za vzornou 
reprezentaci patří poděkování. Naše poděkování patří také cvičitelkám L. Otavové, J. 
Ullwerové, M. Kcholové, které vedou oddíl  předškoláků a L. Říhové a P. Vlčkové, 
které vedou oddíl mladších žákyň. Oba tyto oddíly uspořádaly veřejné cvičení pro 
rodiče, prarodiče i širokou veřejnost. Předškoláci předvedli skladbičku Námořníci na 
hudbu P. Nováka a následovala cvičení na nářadí i ve skupinách s náčiním. Prvňáčci 
vlastně již odcházejí z oddílu předškoláků, a tak jim přejeme šťastnou cestu do nových 
oddílů. V tomto oddíle proběhla jěště jedna velmi prospěšná akce. Začínají se učit 
chování na silnici, což je pro jejich bezpečnost i provoz na silnici velmi důležité. 
Navštívili  dopravní  hřiště, učili se jezdit na koloběžkách i kolech vpravo, učili se 
reagovat na barevná značení semaforu. Tento oddíl má vynikající cvičitelky, které 
nelitují času a námahy a velmi pečlivě a promyšleně pečují o své malé sokolské 
svěřence. I oddíl mladších žákyň předvedl rodičům a prarodičům svoji veřejnou 
cvičební hodinu. Žákyně cvičily na hudbu i na nářadí a na závěr zapojily do cvičení i 
rodiče. Máme radost ze zájmu cvičenců i rodičů, že tuto činnost podporují, že si jsou 
vědomi hesla :" Kdo si hraje, nezlobí"a našeho sokolského " V zdravém těle zdravý 
duch."
Milí sokolové, k blížícím se svátkům vánočním přejeme Vám a Vašim rodinám šťastné 
a krásné dny prožité v radosti a spokojenosti. V NOVÉM  ROCE 2009 Vám přejeme 
mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví. Šťastný rok 2009 přeje TJ Sokol.
                                                                                                    Mgr. Libuše Nováková
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Dvě ukázky z oceněných děl:

Vlastimila Hlavatá - 2. místo kat. C - próza
Jezte těstoviny, jsou zdravé

TU-TU-TU-TÚÚÚD.
Časové znamení ohlásilo půl dvanácté a Mirka sebou škubla. S povzdechem zavřela 
noviny, pečlivě je složila a odsunula na druhou stranu stolu. Na Jirkovo místo. Horní půlka 
titulní strany k ní vyslala veliký nápis NEBEZPEČNÉ! Rudá písmena, z každého vytékající 
kapka krve určena ke zvýšení prodejnosti. Mirka se usmála a do bílého hrnce s modrými 
květy natočila teplou vodu. Plyn blafl, největší hořák zasyčel namodralým plamenem.Až si 
Jirka ty noviny u oběda přečte a po kafi usne v obýváku, sama zjistí, co je vlastně tak 
nebezpečné, že to dali do titulku. Mirka totiž četla noviny zásadně odzadu. Poslední stránku 
s vtipy a recepty pro hospodyňky. Pak křížovky, předpověď počasí a televizní program. 
Sport. Zprávy ze společnosti. Zprávy ze zahraniční,. Zprávy z domova. A nakonec, jako 
lahůdku, titulní stránku s trhákem dne. To nejlepší nakonec, smála se, když jí to Jirka 
vyčítal. V Anglii se taky jezdí obráceně a nikomu to nevadí.
Slupka z největší cibule skončila v odpadkovém koši. Ostrý nůž za sebou nechal pálivě 
čpící plátky. Blaf! Druhý hořák zmodral. Vrstva slunečnicového oleje na těžké pánvi s 
vysokým okrajem se pomalu rozhřívala. Mirka vybrala z košíku tři červené papriky. 
Paprika byla doma vždycky. Jirka i kluci ji chroupali k snídani, svačině i večer u televize. A 
dnes k obědu. Pánev přijala cibuli, plátky papriky, čtvrtky rajčat, kostky hlívy ústřičné a tři 
stroužky jemně nakrájeného česneku. Zprávy v rádiu, které Mirka stejně neposlouchala, 
vystřídal sametový hlas Karla Zicha. Poklička na hrnci si odfoukla. Navyklým pohybem 
vhodila Mirka hrst soli, zmírnila plamen a vzala do ruky tu novou krabici. PI-RA-NA. 
Novinka s tvarem drobných rybek. TĚSTOVINY KTERÝM NEODOLÁTE!  hlásil nápis 
na kartonu i na stánku v tržišti. Stačí jim jen deset minut, dušoval se prodavač, který dával 
právě dnes 50% slevu. Mirka nikdy předtím neviděla muže v turbanu. Jemná vzdušná šála 
zakrývala i ústa a část nosu. Zbytek vypadal jako po těžké autohavárii….
Časové znamení ohlásilo 11.45. Mirka promíchala zeleninu, odložila pokličku z hrnce 
stranou a odtrhla víčko. Až zavaří ty nudlové ryby, vytáhne z lednice misku s masovými 
kuličkami. Dají se prohřát do zeleninové směsi a až Jirka s klukama vrazí v poledne do 
dveří…Pravá ruka zahrábla hluboko do útrob krabice. Rádio spustilo směs muzikálových 
melodií a ostrá bolest naježila Mirce vlasy v zátylku. Pustila všechno zpět do krabice a 
prohlédla si ukazovák. Krvácel. Vypadalo to skoro jako kousnutí. Mirka zavrtěla hlavou. O 
co jsem se tam řízla?
Zvědavě naklonila papírový obal a prstem s červenou skvrnou zašátrala po dně. Teď už 
viděla, že se těstoviny začaly mlít jako o život. Rychle vytáhla ruku ven. Ruku ano. Prsty ne. 
Narychlo ohlodané kosti ukazováku, prostředníku, prsteníku a větší část palce. V ní visela 
zakousnutá zakřivená tlama jedné z těstovin. Piraňa. Vypadá jako piraňa, pomyslela si 
Mirka jen chviličku před tím, než jí došlo, na co se vlastně dívá. Pak rybka pohnula ocasem. 
Mirka zaječela, zhroutila se ke krémovému linoleu a obsah krabice se rozprskl po kuchyni. 
Po linu. Po Mirce. A stačilo jim opravdu jenom deset minut!

Mgr. Marie Ungrádová  3. místo kat. C- poezie
Dva pravé důkazy lásky

 V dnešní době chceš pravý důkaz lásky,
když sex bývá jevem běžně dostupným?
Co nejněžněji ti pohladím tvé vrásky
a na tvé rady vždycky ráda doplatím.



Výsledky letošního Týnišťského literárního Parnasu
Již devátým rokem je pořádána pod záštitou města soutěž pro literáty 
amatéry „Týnišťský literární Parnas“. 1.11.2008, kdy se opravdu (a 
pro Parnas zcela výjimečně) vydařilo i počasí, strávily

tři desítky lidí, jejichž koníčkem je literární tvorba, příjemné dopoledne v malém sále 
zdejšího Kulturního centra, aby podebatovaly s porotci (Mgr. Jitka Pažitná - redaktorka 
týnišťského Zpravodaje, Mgr. Jan Kostřiba, farmaceut ze slezské Opavy a student 
medicíny, Mgr. Barbora Havlová - pedagožka ze Skutče - a Jan Štefek - vychovatel z 
Vamberka a zároveň nová posila DS Jirásek- Temno Týniště n. Orlicí) nad svými 
pracemi. 
Na setkání zazněla během tvůrčího semináře spousta připomínek k jednotlivým 
zaslaným pracím během tvůrčího semináře, ale i nemálo chvály při vyhlašování těch 
nejlepších. A kdo to pro letošní rok je?
Absolutním vítězem se již po několikáté stala, tentokrát s cyklem lyrické poezie 
nazvaným „Vítr za vlnami“, Jindra Lírová z Mělníka, členka tamějšího literárního klubu 
Pegas. Získala 331 bodů z 400, jež jsou maximem. Soutěžila v kat. C - poezie (autoři nad 
25 let). V této kategorii dále „bodovala“ paní Vlastimila Hlavatá z Náchoda. Tato 
pozoruhodná dáma již mnoho let pomáhá pořádat soutěž trampského psaní 
„TRAPSAVEC“ a literární „PRIMA SEZÓNU“, což je soutěž nazvaná dle knihy Josefa 
Škvoreckého z Náchoda pořádaná tamtéž. Obsadila 2. místo s básní nazvanou 
„Nespavost“. Na třetím místě se umístila Mgr. Marie Ungrádová s básní „Dva pravé 
důkazy lásky“ a čestné uznání v této kategorii získala pak dlouholetá spolupracovnice 
Zpravodaje a organizátorka „Parnasu“ Mgr. Jitka Březková s roztomilou „blbinkou“ 
nazvanou „Co prý to je?“. V téže kategorii v oblasti prózy je pořadí následující: 1. a 3. 
místo Zora Šimůnková z Prahy (povídky „Hospodská byla jako kytara“ a „Hodina 
lásky“), 2. místo opět Vlastimila Hlavatá s vtipnou hororovou sci-fi povídkou „Jezte 
těstoviny, jsou zdravé“. Dvě čestná uznání byla udělena v kategorii B (autoři věkového 
rozmezí 18-25 let). V oblasti prózy získala toto ocenění Pavla Brůhová z Mukařova ve 
středních Čechách za povídku „Falešné obrazy“, v oblasti poezie pak Hana Runčíková z 
Úpice za báseň „Touha“. Jedno  čestné uznání bylo pak uděleno v kategorii A - 
próza(autoři nejmladší - 15-18 let) Haně Šustkové za zajímavou povídku „Bodnutí“. V 
kategorii A-poezie se porotcům nejvíce líbila báseň Anety Hrdinové „Nechej pravdu 
vínu“. Tato slečna obsadila rovněž 3. místo v této kategorii s neméně zdařilou básní 
„Objetí oběti“. Mezi tato dvě díla se pak  „vklínila“ Barbora Novotná ze západočeské 
metropole Plzně se svým poetickým cyklem a obsadila tak druhé místo. Malou perličkou 
bylo, že letos „bodovaly“ samé ženy . Z celkového počtu 23 soutěžících bylo letos pouze 
6 mužů.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na Parnase jakkoliv podílejí - porotcům, 
jejichž trpělivost při pročítání jednotlivých prací, samotné posuzování, srovnávání a 
hodnocení je prací vpravdě mravenčí a zabere mnoho desítek hodin. Liboru Stolínovi, 
řediteli Kulturního centra, a manželům Kapuciánovým, kteří pomáhají už několik let 
vytvářet příjemné prostředí, v němž se jak porota , tak i soutěžící cítí moc pěkně. Děkuji 
našim sponzorům, kteří svými drobnými dárky dělají radost z úspěchu ještě větší, 
tiskárně Lípa, která vždy obratem a bez průtahů vytiskne naši ročenku. Je to právě tato 
ročenka, na kterou se autoři těší snad nejvíce. Vždyť nic nepotěší literáta tak jako otištění 
jeho práce na papír, i když internetové servery jsou mocné lákadlo. Velký dík patří 
rovněž městu, které umožňuje, aby se v Týništi takováto soutěž (a to již po deváté)
konala. Děkuji všem, kteří nám už devět let posílají své práce a kteří mezi nás chodí a 
mnohdy i dost z daleka jezdí „na kus řeči“ či zaposlouchat se do krásných slov vítězných 
literárních prací , jež každoročně znějí při závěrečném slavnostním čtení.
Devátý ročník „Parnasu“ je mrtev, ať žije ten jubilejní, desátý!

Pro Zpravodaj ezk18

Týnišťská bowlingová liga PaBL

V Týništi nad Orlicí v Bovlingovém centru pokračuje Bowlingová liga tříčlenných 
družstev. Přinášíme Vám aktuální výsledky po odehraném devátém dni.

Tabulky po 9. hracím dnu

Extraliga
Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr
1.  UFO      10   36,5   4818  481,80 
2.  Budvar team      10   35   4763    476,30
3.  TURBO      10   34   4678  467,80
4.  ORIN I      10   32,5   4653  465,30
5.  S.N.H.      10   28   4613  461,30
6.  ORIN II      10   28   4370  437,00
7.  Lišáci        9   21,5   3989  443,22
8.  Divadlo team      10   19   4392  439,20
9.  TIP Sport        9   13,5   3657  406,33
10.Iron Gas        7   11   2940  420,00

1.liga - skupina A
Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr
1.  Baroni        8   28   3372  421,50 
2.  NASAY        8   28   3554    444,30
3.  REKY Team        8   22   3239  404,90
4.  T.K.T. Team        8   20   3206  400,80
5.  Rychlé pípy        8   20   3184  398,00
6.  Starci na chmelu      8   12   2841  355,10
7.  TITANIC         8   11   3202  400,30

1.liga - skupina B
Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr
1.  Kamarádi      10   32   4395  439,50 
2.  Utržený vagón      10   28   4130    413,00
3.  Swidirof Cub      10   28   4066  406,60
4.  Laskonky                10   27   4230  423,00
5.  Čeki         8   22   3238  404,75
6.  Kersko      10   16   3909  390,90
7.  Kopretiny               10   10   3540  354,00

Pořadí jednotlivců po 9. hracím dnu
Pořadí Hráč Družstvo Počet her Průměr
1.  Petera Robert Kamarádi      2 191,50
2.  Prokůpek DavidBaroni      4 180,50
3.  Sršeň Jiří UFO    10 176,70
4.  Šatník Jarda Budvar Team    10 173,60
5.  Richter Aleš ORIN II       10 172,60
6.  Virágh Pavel TURBO       10 168,90
7.  Kouba Martin S.N.H.      6 168,83
8.  Matoušek Jiří UFO      4 168,50
9.  Gluch Ján Iron Gas          5 165,20
10.Kolář Bohouš Iron Gas           2 164,50
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Večer s operetou

1.11.2008 se  v malém sále místního Kulturního centra konal Večer operetních melodií.
Tento večer „Jiráskovci“ pojali jako jakousi - řečeno s režisérem tohoto večera- 
„generální zkoušku na Brusel“.
Musím říci, že ač patřím ke generaci, která za alfu a omegu svého hudebního života 
pokládá zcela jiné žánry než operetu, velmi příjemně jsem se bavila. Uvedení známých 
melodií z operet Florimonda Hervého, Jacquese Offenbacha, Rudolfa Frimla či Járy 
Beneše, ale i melodií z oblíbené operety „Pavouček pro štěstí“ Miloně Čepelky, se 
kterou DS Jirásek „bodoval“ v minulých sezónách v podání Marie Šmídové, Marie 
Valentové, Aleny Ullrichové, Jana Bohatého, Jaroslava Drábka, Karla Procházky aj., 
bylo velmi milé a lidské. Zároveň také v mnoha ohledech „chytilo za srdce“. Za 
doprovodu kláves v podání p. Koženého a průvodního slova pana Oldřicha Trumhy, 
který svým příjemným hlasem sděloval publiku nejen jaká další melodie bude 
následovat, ale i mnoho zajímavých informací o autorech, době vzniku děl a jejich 
historii a spoustu dalších zajímavostí. Netušila jsem například, že po Karlu Hašlerovi se 
jmenuje asteroid. Všichni zúčastnění se předvedli nejen jako osobití zpěváci, ale rovněž 
jako herci, jimž nechybí  ani smysl pro humor.

Pro Zpravodaj Mgr. Jitka Březková

Postřehy z Bruselu

Na zájezd do Bruselu jela především výborná parta lidí, kteří se umějí bavit, a proto cesta 
rychle ubíhala při zpěvu a humoru.
Navštívili jsme monumentální památník Waterloo a panoramatické museum, jež 
připomínají místo, kde padlo 18.6.1815 50 000 mužů. Prohlídka tohoto místa v nás 
zanechala silný citový dojem.
Dále jsme navštívili Atomium, tj. stavbu, která představuje složení atomu. Tuto stavbu 
postavili čeští inženýři a montéři ke světové výstavě EXPO 58 a plně slouží dodnes. V 
těsné blízkosti Atomia se nalézá tzv. MINI EVROPA. Je to dokument replik všech 
historických památek a zajímavých staveb z celé Evropy. Takže jsme nebyli pouze v 
Bruselu, ale stihli jsme navštívit celou Evropu.
Bruselské náměstí při nočním nasvícení modrými světly, propletenými přes celou 
plochu náměstí, bylo úžasným zážitkem pro nás pro všechny. Neopominutelný čůrající 
panáček a belgické pralinky nesměli chybět v našem plánovaném programu.
V Pražském domě (místě našeho vystoupení) jsme byli vřele a srdečně přivítáni. 
Zkoušky na zpívání probíhaly od 10,00 hodin a dařilo se. Poté jsme byli pozváni 
předsedkyní krajanského spolku na oběd a od 15,00 hodin začínalo naše vystoupení. V 
nádherných prostorách se skvělou akustikou. Plný sál příjemných tváří včetně paní 
velvyslancové se dvěma syny s napětím očekával začátek našeho vystoupení.
Představení nám vyšlo ne na 100, ale na 150%. Byl to pro nás nejkrásnější pocit při 
pohledu na krajany vykřikující bravo se slzami dojetí. Vyvrcholením pro nás bylo 
povstání publika a společné zpívání písně Ta naše písnička česká.
A to nejdůležitější na závěr. Přímo lví zásluhu na této reprezentaci města a státu 
divadelním souborem Jirásek v Bruselu má náš jedinečný a výjimečný režisér, kamarád 
a přítel Oldřich Trumha, který tuto odvážnou myšlenku uskutečnil a přivedl ke 
zdárnému úspěchu a návratu. Poděkování patří i manželce Milušce Trumhové, která 
byla oporou a duší celého zájezdu.

Postřehy ze zájezdu sepsala Marie Šmídová
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Dopis panu starostovi
Vazeny pane starosto,  jsem predsedkyne krajanskeho spolku v Belgii a dnes jsme meli 
tu cest,aby u nas vystupoval vas divadelni soubor JIRASEK s pasmem operetek. Soubor 
hral v reprezentacnich prostorach Prazskeho domu,ucast byla velmi vysoka a ja byla 
prekvapena, ze vedle starsich krajanu na vystoupeni prisli i mladi lide. Opravdu velmi 
peclive zvolene pasmo s milym slovem pana Trumhy , doslova vehnalo slzy do oci 
starsim krajanum. Lidove, ale na vysoke profesionalni urovni byly operetky zazpivany, 
kontakt s publikem byl rychle navazan, na konci uz zpivali uplne vsichni. Po koncerte si 
udelal soubor z vaseho mesta i cas a popovidal si s nasimi krajany. S klidem vam mohu 
sdelit, ze pan Trumha se souborem Jirasek perfektne reprezentoval Tyniste a muzete na 
ne byt pravem hrdi. Predstaveni se zucastnila tez manzelka pana velvyslance, pani 
Gabriela Mullerova s dvema syny, kterym se predstaveni moc libilo. Pan Trumha ji 
oficielne predal knihu o vasem meste. Tez jsem vam chtela vyslovit uznani- kdyz jsem si 
prohlizela webove stranky vaseho mesta, byla jsem prekvapena jak kulturne zijete a 
vubec- jak vase mestecko "pulsuje". Uz z clenu souboru Jirasek a z jejich vypraveni byla 
citit jakasi "tynistska" soudrznost a hrdost. Musi to byt velmi mile starostovat mestu s 
velkou tradici a lidmi,kteri stale neco podnikaji.... Moc vam dekuji za krasnou knihu s 
vasim venovanim. Urcite si ji proctu a bude mit sve misto v me knihovne. Myslim, ze se 
se krajanska komunita v Belgii nevidi se souborem Jirasek naposledy. Urcite si najdeme 
jeste prostor k dalsimu operetkovemu odpoledni, ci veceru v pristim roce. Jeste jednou 
bych chtela podekovat Tynistskemu souboru Jirasek, vam a vsem co se nejak na priprave 
predstaveni podileli.
Ja osobne mam na mape nove mistecko a zname,za kterymi se -treba v lete- rada 
vypravim. S pratelskym pozdravem 

Anita Vanesse- Brezinova 
predsedkyne krajanskeho spolku BESEDA v Belgii
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Výsledky letošního Týnišťského literárního Parnasu
Již devátým rokem je pořádána pod záštitou města soutěž pro literáty 
amatéry „Týnišťský literární Parnas“. 1.11.2008, kdy se opravdu (a 
pro Parnas zcela výjimečně) vydařilo i počasí, strávily

tři desítky lidí, jejichž koníčkem je literární tvorba, příjemné dopoledne v malém sále 
zdejšího Kulturního centra, aby podebatovaly s porotci (Mgr. Jitka Pažitná - redaktorka 
týnišťského Zpravodaje, Mgr. Jan Kostřiba, farmaceut ze slezské Opavy a student 
medicíny, Mgr. Barbora Havlová - pedagožka ze Skutče - a Jan Štefek - vychovatel z 
Vamberka a zároveň nová posila DS Jirásek- Temno Týniště n. Orlicí) nad svými 
pracemi. 
Na setkání zazněla během tvůrčího semináře spousta připomínek k jednotlivým 
zaslaným pracím během tvůrčího semináře, ale i nemálo chvály při vyhlašování těch 
nejlepších. A kdo to pro letošní rok je?
Absolutním vítězem se již po několikáté stala, tentokrát s cyklem lyrické poezie 
nazvaným „Vítr za vlnami“, Jindra Lírová z Mělníka, členka tamějšího literárního klubu 
Pegas. Získala 331 bodů z 400, jež jsou maximem. Soutěžila v kat. C - poezie (autoři nad 
25 let). V této kategorii dále „bodovala“ paní Vlastimila Hlavatá z Náchoda. Tato 
pozoruhodná dáma již mnoho let pomáhá pořádat soutěž trampského psaní 
„TRAPSAVEC“ a literární „PRIMA SEZÓNU“, což je soutěž nazvaná dle knihy Josefa 
Škvoreckého z Náchoda pořádaná tamtéž. Obsadila 2. místo s básní nazvanou 
„Nespavost“. Na třetím místě se umístila Mgr. Marie Ungrádová s básní „Dva pravé 
důkazy lásky“ a čestné uznání v této kategorii získala pak dlouholetá spolupracovnice 
Zpravodaje a organizátorka „Parnasu“ Mgr. Jitka Březková s roztomilou „blbinkou“ 
nazvanou „Co prý to je?“. V téže kategorii v oblasti prózy je pořadí následující: 1. a 3. 
místo Zora Šimůnková z Prahy (povídky „Hospodská byla jako kytara“ a „Hodina 
lásky“), 2. místo opět Vlastimila Hlavatá s vtipnou hororovou sci-fi povídkou „Jezte 
těstoviny, jsou zdravé“. Dvě čestná uznání byla udělena v kategorii B (autoři věkového 
rozmezí 18-25 let). V oblasti prózy získala toto ocenění Pavla Brůhová z Mukařova ve 
středních Čechách za povídku „Falešné obrazy“, v oblasti poezie pak Hana Runčíková z 
Úpice za báseň „Touha“. Jedno  čestné uznání bylo pak uděleno v kategorii A - 
próza(autoři nejmladší - 15-18 let) Haně Šustkové za zajímavou povídku „Bodnutí“. V 
kategorii A-poezie se porotcům nejvíce líbila báseň Anety Hrdinové „Nechej pravdu 
vínu“. Tato slečna obsadila rovněž 3. místo v této kategorii s neméně zdařilou básní 
„Objetí oběti“. Mezi tato dvě díla se pak  „vklínila“ Barbora Novotná ze západočeské 
metropole Plzně se svým poetickým cyklem a obsadila tak druhé místo. Malou perličkou 
bylo, že letos „bodovaly“ samé ženy . Z celkového počtu 23 soutěžících bylo letos pouze 
6 mužů.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na Parnase jakkoliv podílejí - porotcům, 
jejichž trpělivost při pročítání jednotlivých prací, samotné posuzování, srovnávání a 
hodnocení je prací vpravdě mravenčí a zabere mnoho desítek hodin. Liboru Stolínovi, 
řediteli Kulturního centra, a manželům Kapuciánovým, kteří pomáhají už několik let 
vytvářet příjemné prostředí, v němž se jak porota , tak i soutěžící cítí moc pěkně. Děkuji 
našim sponzorům, kteří svými drobnými dárky dělají radost z úspěchu ještě větší, 
tiskárně Lípa, která vždy obratem a bez průtahů vytiskne naši ročenku. Je to právě tato 
ročenka, na kterou se autoři těší snad nejvíce. Vždyť nic nepotěší literáta tak jako otištění 
jeho práce na papír, i když internetové servery jsou mocné lákadlo. Velký dík patří 
rovněž městu, které umožňuje, aby se v Týništi takováto soutěž (a to již po deváté)
konala. Děkuji všem, kteří nám už devět let posílají své práce a kteří mezi nás chodí a 
mnohdy i dost z daleka jezdí „na kus řeči“ či zaposlouchat se do krásných slov vítězných 
literárních prací , jež každoročně znějí při závěrečném slavnostním čtení.
Devátý ročník „Parnasu“ je mrtev, ať žije ten jubilejní, desátý!

Pro Zpravodaj ezk18

Týnišťská bowlingová liga PaBL

V Týništi nad Orlicí v Bovlingovém centru pokračuje Bowlingová liga tříčlenných 
družstev. Přinášíme Vám aktuální výsledky po odehraném devátém dni.

Tabulky po 9. hracím dnu

Extraliga
Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr
1.  UFO      10   36,5   4818  481,80 
2.  Budvar team      10   35   4763    476,30
3.  TURBO      10   34   4678  467,80
4.  ORIN I      10   32,5   4653  465,30
5.  S.N.H.      10   28   4613  461,30
6.  ORIN II      10   28   4370  437,00
7.  Lišáci        9   21,5   3989  443,22
8.  Divadlo team      10   19   4392  439,20
9.  TIP Sport        9   13,5   3657  406,33
10.Iron Gas        7   11   2940  420,00

1.liga - skupina A
Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr
1.  Baroni        8   28   3372  421,50 
2.  NASAY        8   28   3554    444,30
3.  REKY Team        8   22   3239  404,90
4.  T.K.T. Team        8   20   3206  400,80
5.  Rychlé pípy        8   20   3184  398,00
6.  Starci na chmelu      8   12   2841  355,10
7.  TITANIC         8   11   3202  400,30

1.liga - skupina B
Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr
1.  Kamarádi      10   32   4395  439,50 
2.  Utržený vagón      10   28   4130    413,00
3.  Swidirof Cub      10   28   4066  406,60
4.  Laskonky                10   27   4230  423,00
5.  Čeki         8   22   3238  404,75
6.  Kersko      10   16   3909  390,90
7.  Kopretiny               10   10   3540  354,00

Pořadí jednotlivců po 9. hracím dnu
Pořadí Hráč Družstvo Počet her Průměr
1.  Petera Robert Kamarádi      2 191,50
2.  Prokůpek DavidBaroni      4 180,50
3.  Sršeň Jiří UFO    10 176,70
4.  Šatník Jarda Budvar Team    10 173,60
5.  Richter Aleš ORIN II       10 172,60
6.  Virágh Pavel TURBO       10 168,90
7.  Kouba Martin S.N.H.      6 168,83
8.  Matoušek Jiří UFO      4 168,50
9.  Gluch Ján Iron Gas          5 165,20
10.Kolář Bohouš Iron Gas           2 164,50

Libor Stolín15
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Poděkování za zdařilý závod patří pořadatelům a rozhodčím z atletického oddílu, 
Domu dětí a mládeže za zapůjčení startovních čísel a organizaci závodu žactva a 
městské policii za zajištění hladkého průběhu závodu. Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

Správa lesů Týniště n.O. - paní FRANTIŠKA STERNBERGOVÁ
Město Týniště n.O.
BĚHEJ.COM
ENERVIT
OVOCE A ZELENINA - pan Zábrodský Týniště n.O.
BAZENSERVIS s.r.o. - Týniště n.O.
EL-CENTRUM - Týniště n.O.
OVOCNÁŘSTVÍ - pan Kalecký, Žďár n.O.
TTV - pan Hlaváček, Dlouhá Ves
Výroba a prodej broušeného skla - pan Plašil, Štěpánovsko
Prodej zahrádkářských potřeb - MGR. Kopecký, Týniště n.O.
Květinářství Jasmína - paní Bašová, Týniště n.O.
ELEKRAM s.r.o. - Hradec Králové
VIKTOR SOKOL

Těšíme se na účast v 18. ročníku Týnišťské desítky, která se bude konat opět ve 
sváteční den, ve středu 28.října 2009.

Václav Goldbach, atletický oddíl, SK Týniště nad Orlicí

 Milí sokolové a příznivci Sokola!
19. října2008 byla uspořádána župní akademie na počest 90. výročí založení ČSR. 
Konala se v Hradci Králové, vystoupili zde mladí sokolíci i Věrná garda, zhlédli jsme 
ukázky sportů a hostili jsme i vystoupení bratrského Sokola ze Slovenska. Věrná garda 
TJ Sokol Týniště cvičila v prvních řadách a dobře reprezentovala naši TJ. My starší 
cvičenci jsme s potěšením na úvod akademie vyslechli kromě české i slovenskou 
hymnu. Akademie měla dobrou úroveň a účast byla hojná. Vzpomněli jsme 90. výročí 
založení ČSR a k tomuto výročí jsme cvičili s chutí a úctou. Také naši muži náčelník Ing. 
M. Cibula a Pavel Rulík cvičili na akademii ČOS v Praze, která se konala 19. října 
rovněž na počest 90. výročí založení ČSR. Všem cvičencům naší TJ za vzornou 
reprezentaci patří poděkování. Naše poděkování patří také cvičitelkám L. Otavové, J. 
Ullwerové, M. Kcholové, které vedou oddíl  předškoláků a L. Říhové a P. Vlčkové, 
které vedou oddíl mladších žákyň. Oba tyto oddíly uspořádaly veřejné cvičení pro 
rodiče, prarodiče i širokou veřejnost. Předškoláci předvedli skladbičku Námořníci na 
hudbu P. Nováka a následovala cvičení na nářadí i ve skupinách s náčiním. Prvňáčci 
vlastně již odcházejí z oddílu předškoláků, a tak jim přejeme šťastnou cestu do nových 
oddílů. V tomto oddíle proběhla jěště jedna velmi prospěšná akce. Začínají se učit 
chování na silnici, což je pro jejich bezpečnost i provoz na silnici velmi důležité. 
Navštívili  dopravní  hřiště, učili se jezdit na koloběžkách i kolech vpravo, učili se 
reagovat na barevná značení semaforu. Tento oddíl má vynikající cvičitelky, které 
nelitují času a námahy a velmi pečlivě a promyšleně pečují o své malé sokolské 
svěřence. I oddíl mladších žákyň předvedl rodičům a prarodičům svoji veřejnou 
cvičební hodinu. Žákyně cvičily na hudbu i na nářadí a na závěr zapojily do cvičení i 
rodiče. Máme radost ze zájmu cvičenců i rodičů, že tuto činnost podporují, že si jsou 
vědomi hesla :" Kdo si hraje, nezlobí"a našeho sokolského " V zdravém těle zdravý 
duch."
Milí sokolové, k blížícím se svátkům vánočním přejeme Vám a Vašim rodinám šťastné 
a krásné dny prožité v radosti a spokojenosti. V NOVÉM  ROCE 2009 Vám přejeme 
mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví. Šťastný rok 2009 přeje TJ Sokol.
                                                                                                    Mgr. Libuše Nováková
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Dvě ukázky z oceněných děl:

Vlastimila Hlavatá - 2. místo kat. C - próza
Jezte těstoviny, jsou zdravé

TU-TU-TU-TÚÚÚD.
Časové znamení ohlásilo půl dvanácté a Mirka sebou škubla. S povzdechem zavřela 
noviny, pečlivě je složila a odsunula na druhou stranu stolu. Na Jirkovo místo. Horní půlka 
titulní strany k ní vyslala veliký nápis NEBEZPEČNÉ! Rudá písmena, z každého vytékající 
kapka krve určena ke zvýšení prodejnosti. Mirka se usmála a do bílého hrnce s modrými 
květy natočila teplou vodu. Plyn blafl, největší hořák zasyčel namodralým plamenem.Až si 
Jirka ty noviny u oběda přečte a po kafi usne v obýváku, sama zjistí, co je vlastně tak 
nebezpečné, že to dali do titulku. Mirka totiž četla noviny zásadně odzadu. Poslední stránku 
s vtipy a recepty pro hospodyňky. Pak křížovky, předpověď počasí a televizní program. 
Sport. Zprávy ze společnosti. Zprávy ze zahraniční,. Zprávy z domova. A nakonec, jako 
lahůdku, titulní stránku s trhákem dne. To nejlepší nakonec, smála se, když jí to Jirka 
vyčítal. V Anglii se taky jezdí obráceně a nikomu to nevadí.
Slupka z největší cibule skončila v odpadkovém koši. Ostrý nůž za sebou nechal pálivě 
čpící plátky. Blaf! Druhý hořák zmodral. Vrstva slunečnicového oleje na těžké pánvi s 
vysokým okrajem se pomalu rozhřívala. Mirka vybrala z košíku tři červené papriky. 
Paprika byla doma vždycky. Jirka i kluci ji chroupali k snídani, svačině i večer u televize. A 
dnes k obědu. Pánev přijala cibuli, plátky papriky, čtvrtky rajčat, kostky hlívy ústřičné a tři 
stroužky jemně nakrájeného česneku. Zprávy v rádiu, které Mirka stejně neposlouchala, 
vystřídal sametový hlas Karla Zicha. Poklička na hrnci si odfoukla. Navyklým pohybem 
vhodila Mirka hrst soli, zmírnila plamen a vzala do ruky tu novou krabici. PI-RA-NA. 
Novinka s tvarem drobných rybek. TĚSTOVINY KTERÝM NEODOLÁTE!  hlásil nápis 
na kartonu i na stánku v tržišti. Stačí jim jen deset minut, dušoval se prodavač, který dával 
právě dnes 50% slevu. Mirka nikdy předtím neviděla muže v turbanu. Jemná vzdušná šála 
zakrývala i ústa a část nosu. Zbytek vypadal jako po těžké autohavárii….
Časové znamení ohlásilo 11.45. Mirka promíchala zeleninu, odložila pokličku z hrnce 
stranou a odtrhla víčko. Až zavaří ty nudlové ryby, vytáhne z lednice misku s masovými 
kuličkami. Dají se prohřát do zeleninové směsi a až Jirka s klukama vrazí v poledne do 
dveří…Pravá ruka zahrábla hluboko do útrob krabice. Rádio spustilo směs muzikálových 
melodií a ostrá bolest naježila Mirce vlasy v zátylku. Pustila všechno zpět do krabice a 
prohlédla si ukazovák. Krvácel. Vypadalo to skoro jako kousnutí. Mirka zavrtěla hlavou. O 
co jsem se tam řízla?
Zvědavě naklonila papírový obal a prstem s červenou skvrnou zašátrala po dně. Teď už 
viděla, že se těstoviny začaly mlít jako o život. Rychle vytáhla ruku ven. Ruku ano. Prsty ne. 
Narychlo ohlodané kosti ukazováku, prostředníku, prsteníku a větší část palce. V ní visela 
zakousnutá zakřivená tlama jedné z těstovin. Piraňa. Vypadá jako piraňa, pomyslela si 
Mirka jen chviličku před tím, než jí došlo, na co se vlastně dívá. Pak rybka pohnula ocasem. 
Mirka zaječela, zhroutila se ke krémovému linoleu a obsah krabice se rozprskl po kuchyni. 
Po linu. Po Mirce. A stačilo jim opravdu jenom deset minut!

Mgr. Marie Ungrádová  3. místo kat. C- poezie
Dva pravé důkazy lásky

 V dnešní době chceš pravý důkaz lásky,
když sex bývá jevem běžně dostupným?
Co nejněžněji ti pohladím tvé vrásky
a na tvé rady vždycky ráda doplatím.



Muži veteráni 55 - 64 let - 16 startujících
1.   JIŘÍ JAVŮREK Jiskra Horní Maršov 33:37
2.   LADISLAV SMÍTKA AC Turnov 38:22
3.   KAREL HOVORKA TJ Sokol Petřiny 40:01
10. VLADIMÍR ZEMAN SK Týniště n.O. 47:30

Muži veteráni 65 a více let - 10 startujících
1.   FRANTIŠEK KRÁTKÝ TJ Králíky 37:14
2.   JIŘÍ LIBRA LBC Nové Město n.M. 40:22
3.   MATĚJ JELÍNEK Hvězda Pardubice 45:02

Ženy do 34 let - 10 startujících
1.   MARTA FENCLOVÁ AC Pardubice 37:08
2.   DENISA KOZÁKOVÁ Hvězda Pardubice 40:31
3.   LENKA SCHAUEROVÁ Atletika Polička 40:58
7.   MARCELA OUBRECHTOVÁ SK Týniště n.O. 46:50
10. MARIE DOLEŽALOVÁ SK Týniště n.O. 1:00:15

Ženy veteránky nad 35 let - 20 startujících
1.   ANNA KRÁTKÁ TJ Svitavy 39:36
2.   BLANKA PAULŮ Maratónstav Úpice 40:15
3.   DAGMAR KUPKOVÁ Hvězda Pardubice 44:10
17. IVANA DOLEŽALOVÁ SK Týniště n.O. 56:42
19. ZITA ZEMANOVÁ SK Týniště n.O. 59:47

Žáci - ročník nar. 95 - 96 - 1000m
1.   PATRIK JAROMĚŘSKÝ Týniště n.O. 05:38

Žáci - ročník nar. 97 - 98 - 500m
1.   TOMÁŠ GDULA Hvězda Pardubice 02:32
2.   VOJTĚCH KUNC Týniště n.O. 02:48

Žákyně - ročník nar. 97 - 98 - 500m
1.   TEREZA KOLDINSKÁ TJ Semily 02:49
2.   KATEŘINA SOKOLOVSKÁ Týniště n.O. 02:59
3.   LENKA ZÝKOVÁ Týniště n.O. 03:38

Žáci - ročník nar. 99 - 01 - 500m
1.   VLADIMÍR POLÁŠEK Týniště n.O. 02:38
2.   JOSEF JAKEŠ Týniště n.O. 03:02
3.   FILIP JANEČEK Týniště n.O. 03:19

Žákyně - ročník nar. 99 - 01 - 500m
1.   TEREZA SOKOLOVÁ Týniště n.O. 03:11

Předškolní děti ročník nar. 02 a mladší - 100m
1.   ELIŠKA STŘIHAVKOVÁ AC Choceň
2.   RADEK KVAŠKO Malá Čermná
3.   JOSEF KASL Týniště n.O.
4.   LUCIE POLÁŠKOVÁ Týniště n.O.
5.   ŠIMON BURIÁNEK Týniště n.O.
6.-7. NIKOL TYAHUROVÁ  Týniště n.O.
6.-7. VENDULA TICHÁ Týniště n.O.
9.   MATOUŠ BURIÁNEK Týniště n.O.
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Soutěžící ing. Milan Andrýsek z 
Hradce Králové s manželkou, která je 
pro něho dle jeho slov „věčnou tvůrčí 
inspirací a celoživotním pokladem“

Porotce Mgr. Jan Kostřiba v rozhovoru s úspěšnou soutěžící Mgr. Marií Ungrádovou.
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Sport

Rekordní 17. ročník Týnišťské desítky
V den státního svátku v úterý 28.října 2008 uspořádal atletický oddíl SK Týniště nad 
Orlicí 17. ročník tradiční desítky v tradičně lesním prostředí. Závod byl součástí 20. 
ročníku Velké ceny východočeské oblasti v bězích a byl současně krajským přeborem 
Královéhradeckého a Pardubického kraje v silničním běhu. Navzdory sychravému počasí 
jsme se dočkali příjemného překvapení - běžci v sedmi kategoriích překonali účastnický 
rekord z loňského roku. Startovalo 148 závodníků z celé republiky.
Velkým úspěchem je druhé místo domácí závodnice Marcely OUBRECHTOVÉ ve výše 
zmíněném krajském přeboru Královéhradeckého kraje v silničním běhu. 
Potěšila velká účast domácích borců - 19 startujících. Nejlepší v jednotlivých kategoriích 
byli odměněni věcnými cenami, které předával místostarosta PAVEL NADRCHAL a pan 
JAN KOUBA za sportovní komisi MěÚ. Jak je tradicí závodu, cenu obdrželi i pan PETR 
ŠUBERT z Hradce Králové, 28. závodník na obrátce, a nejstarší účastník pan JIŘÍ 
SOUKUP z Hradce Králové, ročník narození 1927. Závod zpestřily sportovní soutěže pro 
nejmladší děti, jichž se zúčastnilo na dvě desítky. I tady čekalo mladé běžce velké 
množství cen od sponzorů závodu.
Z výsledků uvádíme:

Hlavní závod - muži do 34 let - 30 startujících
1.   KAMIL KRUNKA SK Nové Město n.M. 31:53
2.   ONDŘEJ BULIS AC Pardubice 32:40
3.   DALIBOR BARTOŠ LIAZ Jablonec n.N. 33:37
18. LUKÁŠ ZÁVODNÍ SK Týniště n.O. 40:34
25. ONDŘEJ JAKEŠ SK Týniště n.O. 44:34
26. MILAN DUŠEK SK Týniště n.O. 44:35
27. PETR SEDLÁČEK SK Týniště n.O. 46:26
29. PATRIK ŘÍHA SK Týniště n.O. 52:08
30. VOJTĚCH JAKEŠ SK Týniště n.O. 52:57

Muži veteráni 35 - 44 let - 33 startujících
1.   JIŘÍ WALLENFELS SOKOL Vinohrady 33:09
2.   JAN VODEHNAL Hvězda Pardubice 33:29
3.   PETR ULICH MT Nové Město n.M. 33:34
20. LADISLAV ŠTĚPÁN SK Týniště n.O. 40:12
22. ZDENĚK ŠVAGR SK Týniště n.O. 43:10
23. JOSEF JAKEŠ SK Týniště n.O. 44:02
29. JAN KALOUSEK SK Týniště n.O. 45:37
31. MARTIN KŘIŠŤAN SK Týniště n.O. 47:47

Muži veteráni 45 - 54 let - 29 startujících
1.   JOSEF SIEGL AC Choceň 34:52
2.   ALEŠ HORNÍK TJ Dvůr Králové n.L. 37:02
3.   JIŘÍ KLIMEŠ AC Náchod 37:56
20. JOSEF VLČEK SK Týniště n.O. 43:40
24. ZDENĚK BARTOŠ SK Týniště n.O. 45:07
29. PETR DOLEŽAL SK Týniště n.O. 52:16
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Z činnosti městské policie
Městská policie je tradičním bezpečnostním sborem od dob prvního římského státu, 
přes období Rakouska-Uherska, až po 1. republiku. Práce strážníků městských policií 
je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Každý občan se může obrátit na jakéhokoliv strážníka o 
pomoc a strážník je povinen v mezích zákona o obecní policii pomoc poskytnout. 
Také na strážníky v Týništi n/O se občané obrací s žádostí o pomoc, o vysvětlení a 
někdy i o rady. Je-li to v našich silách, vždy se snažíme pomoci. 
Hlavní činností strážníků v Týništi nad Orlicí je především řešení místních záležitostí 
veřejného pořádku, občanského soužití, uklidňování hádek a rvaček, dohled nad 
ochranou majetku. Další, doplňkovou, činností je spolupůsobení při dohledu nad 
bezpečností silničního provozu. Velký důraz je kladen zejména na prevenci kriminality.
Bohužel se nám nedaří snižovat množství drobných krádeží, především ukradených 
jízdních kol. Do jisté míry si za tento problém mohou i občané sami, neboť svou 
nedbalostí umožňují potencionálním pachatelům majetek ukrást. Jedná se především o  
nezavírané a neuzamčené vchody bytových domů, nezajištěná kola apod. V letošním 
roce bylo pomocí všímavých prodavačů i občanů odhaleno několik osob, které kradly v 
obchodech. Mezi pachateli se objevily  i  nezletilé děti.
V dopravě na nás zbyl takový Černý Petr v podobně řešení přestupků v tzv. klidu tj. 
řešení nedovoleného stání, zastavení, parkování na zeleni, chodnících apod. Další 
činnost v dopravě spočívá v dohledu nad dodržováním pravidel cyklisty. U dětí je to 
povinnost nošení přileb a u dospělých především osvětlení. Po dohodě s republikovou 
policií řešíme i měření rychlosti na určených místech. 
V letošním roce od července do září, kdy byla uzavřena silnice č.11 směrem na 
Petrovice n.O., strážníci po dobu 3 měsíců prováděli zvýšené kontroly, které se týkaly 
zákazu vjezdů vozidel do uzavřeného úseku silnice a cyklostezky. Někteří řidiči byli 
tak bezohlední, že s těžkými nákladními vozidly vjížděli na cyklostezku s 
přesvědčením, že dojedou do  Petrovic.
Dalším problémem vzhledem k uzávěrce silnice č. 11 mezi Petrovicemi a Týništěm 
n.O. bylo najíždění těžkých nákladních aut do úseku mezi Albrechticemi n.O. a 
Týništěm n.O., kde je omezena tonáž projíždějících vozidel. Řidiči s návěsy se často 
chovali tak bezohledně, že vytlačovali ostatní účastníky provozu ze silnice.  Z těchto 
důvodů došlo k  rozhodnutí, že městská policie bude ve spolupráci s celní správou 
kontrolami  a vážením vozidel působit na snížení počtu projíždějících nákladních 
vozidel tímto úsekem. 
Další povinností strážníků je zabezpečit po dopravně-technické stránce parkování 
vozidel při různých akcích, které se konají v Týništi nad Orlicí a okolí. Jedná se 
například o trhy na Mírovém náměstí, o shromáždění občanů při různých koncertech, 
tanečních zábavách, sportovních utkáních nebo při konání vyhlášených tradičních 
ptačích trhů. 
V rámci kontrol bylo odhaleno i několik řidičů, kteří byli při řízení vozidla pod vlivem 
alkoholu. Tito řidiči byli předáni PČR a bylo jim sděleno obvinění z trestných činů. 
Mezi naši běžnou činnost patří odchytávat volně pobíhající zvířata. Problém se týká 
především volně pobíhajících psů, u kterých by mohlo hrozit riziko útoku  na ostatní 
občany. Po odchycení jsou psi umístěni v záchytných kotcích městské policie. Musíme 
se pochlubit, že se nám díky těmto kotcům daří nalezené psy umísťovat do náhradní 
péče. 
Během letošního roku také strážníci odchytávali několik koček, vodní želvu, papouška,  
menší stádo krav a také koně, který utekl majitelce z vedlejší vesnice. 
Strážníci se také starají o likvidaci, ale i předání na vyšetření nalezených uhynulých 
zvířat (např. při vyhlášení rizika šíření ptačí chřipky, vztekliny apod.). 
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Advent? A proč ne hned Vánoce?

„Vánoce jsou tady… Vánoce jsou tady…..“ A už se to na nás valí. Komerční trh nás v 
polovině listopadu krmí, že Vánoce jsou tady. Zkusíme to trošku upravit. „Lidičky, máte 
prázdné košíčky. Pojďte si je naplnit! Zbožím, jídlem, pitím. Peníze z Vás dostanem, 
necháte se chytit.“ A my jdeme a nakupujeme a nakupujeme. I letos nás chytí prodejci do 
osidel „nákupní horečky“? 
Adventní doba je dobou přípravy na slavení Ježíškových narozenin. Pojďme zkusit 
trochu více odolat lákavým slevám a honbou za dárky. Zkusme si udělat čas na své blízké,  
na členy své rodiny. Navštívit dědu a babičku nebo vzdálenou příbuznou, na kterou pořád 
nemáme čas. Supermarkety tu chvíli asi ještě budou, ale naši blízcí tu dnes jsou a zítra už 
být nemusí.
Věřím, že slavení takového Adventu nutně ovlivní slavení i našich Vánoc. 
Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř 
svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího 
světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní 
věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad 
temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem. 
Z latinského slovo „advenio“ - očekávat  je odvozen i tento český název - Advent.
A pokud se chcete na chvíli v tomto shonu zastavit a načerpat síly, můžete přijít mezi nás.
Ještě mi dovolte, abych Vám každému alespoň tímto způsobem i přes všechny životní 
komplikace popřál radostné prožití vánočních svátků a vyprošuji Vám Boží pokoj od 
Dítěte Ježíše. 

P. Ivan Havlíček, administrátor

Pořady bohoslužeb a setkání v Adventu a o Vánocích

Datum a čas     Místo Poznámka
  6.12.   6,30 Týniště n/O., kostel             Rorátní mše sv.
  7.12. 17,00 Sál ZUŠ                               Koncert ZUŠ
14.12.   6,30 Týniště n/O., kostel             Rorátní mše sv.
14.12. 17,00 Týniště n/O., kostel             Koncert Rybovy mše vánoční
 19.12. 18,00 Týniště n/O., fara                Posezení při svíčkách
21.12. 15,00 Týniště n/O., Kulturní dům Koncert orchestru V.Hybše
23.12.   6,30 Týniště n/O., kostel             Rorátní mše sv.
24.12. 14,00 Geriatrické centrum            Vánoční mše sv. 
24.12. 21,00 Albrechtice n/O., kostel      Vánoční mše sv.
24.12. 24,00 Týniště n/O., kostel             Rocková půlnoční mše sv.
25.12. 10,00 Borohrádek, kostel              Boží hod Vánoční 
25.12. 11,00 Týniště n/O., kostel             Boží hod Vánoční
26.12. 10,00 Šachov, kostel                     Svátek sv. Štěpána
26.12. 15,00 Týniště n/O., fara                Kolednické posezení s písní 
27.12. 15,00 Týniště n/O.,kostel a fara    Mše sv.a žehnání vína
28.12.  9,15 Týniště n/O., kostel             Svátek Sv.rodiny 
31.12. 16,00 Týniště n/O., kostel             Poděkování za rok 2008
01.01. 10,00 Týniště n/O., kostel             Matky Boží Panny Marie 
04.01.  9,15 Týniště n/O., kostel            Tříkrálové pásmo -Děti z MŠ u Dubu

 V 9,15 odchod od MŠ
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Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická
 ADVENT a VÁNOCE

Adventní čas je dobou očekávání. Očekávání něčeho, o čem víme, že má přijít. 
Očekávání je něco víc než pouhé čekání. Čekáme na autobus, na obsloužení v obchodě, 
na konec vyučování, čekat lze na opraváře prasklého potrubí, ale i na vlastní smrt. 
„Nezbývá než čekat“, říkáváme. V čekání je kus odevzdanosti. Naproti tomu očekávání 
nemá s odevzdaností nic společného. Kdo očekává, je plný života, aktivity! 
Netrpělivě vyhlíží, těší se a vychází kus cesty naproti. Čekání je trpné složení rukou v 
klín, očekávání je dobou činorodých příprav.
Jestliže si o Vánocích připomínáme Boží příchod na tento svět, pak je advent 
vyhlížením a přípravou na tento příchod. Neboť Bůh přichází stále, i dnes. 
Očekávejme jej. 
Kdo se zabarikáduje a obrní skepsí a beznadějí, nic jiného nespatří. Kdo vyhlíží s 
otevřeným srdcem, v němž je dost místa pro druhého člověka, kdo má stále 
odvahu žít pravdivě a čestně, kdo se nebojí naděje a víry, ten je na příchod Páně 
připraven nejlépe. Ten má také šanci zakoušet radost už teď, v tomto světě. Jeho 
život dostává naplnění. 

Přejeme vám radostné a pokojné adventní dny, pěkné Vánoce a mnoho dobrého 
od Pána Boha v novém roce!

Připravil  Jaroslav Matuška, kurátor
Srdečně  zveme na BOHOSLUŽBY v prosinci:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
14.12. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní školou
21.12. od 15:30 h - bohoslužby s dětskou vánoční hrou 
25.12. od 10:30 h - Boží hod vánoční, bohoslužby s večeří Páně
28.12. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní školou

Vážené dámy a pánové,

prožijte krásné, klidné Vánoce a úspěšně kráčejte v 
roce 2009.

Těším se na Vaše návštěvy, na péči o Vaše nohy a 
zdravou chůzi

a pamatujte, že pohybové problémy začínají od 
nohy.

Matičková Marie
Podiatr

MEDICIÁLNÍ PEDIKÚRA
Týniště nad Orlicí 185

Tel.: 777 210 837
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 Běžnými úkoly strážníků je i zadávání a kontrola prací prováděných odsouzenými k 
veřejně prospěšným pracím. V letošním roce jsme tak v  úzké spolupráci se Službami 
města Týniště n.O. realizovali úklid chodníků v Týništi n.O., Štěpánovsku, Rašovicích a 
Křivicích.  
Rok 2008 bych nazval rokem boje proti alkoholismu a jiným toxikomániím. Městské 
policii byl zakoupen přístroj na měření alkoholu a drog. 
Při naší činnosti jsme se zaměřili na konzumaci alkoholu a jiných návykových látek a 
patologických jevů s tímto spojených na rizikových místech. Závislí často obtěžují své 
spoluobčany žebráním a mnohdy dokonce i vydíráním. Stal se nám případ, kdy tito lidé 
obestoupili své spoluobčany a pod pohrůžkou násilí od nich vyžadovali peníze na 
zakoupení alkoholu. Také z  těchto důvodů vznikla vyhláška města Týniště n.O. „O 
zákazu konzumace alkoholu  na některých veřejných prostranstvích“.  Uplatňování této 
vyhlášky a  „zákona o boji proti alkoholismu“ nám přineslo sice určité komplikace, ale 
ze zpráv, které k nám přicházejí, se domníváme, že odezva na výsledky je pozitivní. 
Především matky s dětmi, ale i cestující se nebojí pohybovat po nádraží, také nepořádek 
v parku se snížil. Obecně přes prázdniny nevznikl žádný závažný problém v rámci 
veřejného pořádku. 
Snahou strážníků není ukládat pokuty za přestupky, ale přestupkům předcházet pomocí 
prevence. To se nejvíce týká dopravy a kriminality. V měsíci květnu a červnu se 
uskutečnily přednášky v MŠ U Dubu, MŠ město a v Albrechticích n.O. Dále na ZŠ v 
Týništi n.O. a v Albrechticích n.O. (u 1.-5. ročníků), kde se přednášky rozšířily na 
praktickou výchovu v dopravě a byly ukončeny praktickou zkouškou  na dopravním 
hřišti za účasti cca 250 dětí. Nejúspěšnější jedinci se účastnili dalších dopravních 
soutěží.
Městská policie také spolupracuje i s dalšími obcemi, které nemají zřízenou MP. Jedná se 
o Albrechtice n.O., Žďár n.O., Bolehošť, Lípu n.O., Borohrádek. Většinou se jedná o 
nálezy, ztráty a hlavně žádají o pomoc při odchytu volně pobíhajících psů. Dále MP 
spolupracuje s hasiči, soudy, exekutory a dalšími správními orgány, bytovým družstvem, 
knihovnou apod. Městská policie dohlíží i na pořádek na ubytovně - tzv. Modrák. 
Naším největším partnerem a spolupracovníkem je Policie ČR. V rámci spolupráce se 
vzájemně informujeme, spolupracujeme při větších akcích, při nichž by mohl být 
narušen veřejný pořádek, při pátrání po vozidlech a pohřešovaných osobách. 
Na závěr bych chtěl ubezpečit všechny spoluobčany, že cílem naší práce je prevence a 
pomoc v situacích, které sami nemohou zvládnout.

 Martin Štěpánek
                                                                                  velitel městské policie

Vánoční stromek
dle vlastního výběru

si sami můžete uříznout
přímo na plantáži.

Exkluzívní borovice černá, 3 až 5 pater, 1 - 3 m výšky, 300 - 500 Kč/ks.

v neděli 14. prosince v Lípě nad Orlicí,
případně i jindy po dohodě.

Informace  na tel. 724 184 492.
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21.prosince(neděle)   PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                                  Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                                  Areál Bobkárna.
                                  Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE   
4. prosince (čtvrtek)  Hovory s...

  tentokrát s vedoucí správního odboru Městského úřadu v Týništi 
nad Orlicí paní Jarmilou Ješinovou.
Začátek je v 17,00 hodin.
Městské knihovna Týniště nad Orlicí.

11. prosince (čtvrtek) Listování
                              Hostem bude fotograf a novinář pan Ludvík Uhlíř a představí vám 

svou novou knihu "Tam, kde plynou Orlice". Ve výstavním sále 
zároveň proběhne výstava fotografií s mysliveckou a přírodní 
tématikou z bohatého fotoarchivu autora.
Začátek je v 17,00 hodin.
Městská knihovna v Týništi nad Orlicí.

16.prosince(úterý)     Zápis do tanečního kurzu pro manželské páry a dvojice
  Začátek je v 17,00 hodin.
  Zápis proběhne v malém sále kulturního domu.
  Kurzovné: 1200,-Kč  
 Maximální počet uchazečů na jeden kurz je 20 párů!!! Přijďte 

včas!!!  
   Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

31.prosince(středa)   SILVESTROVSKÝ SLAVNOSTNÍ VEČER
  Program: Projev starosty města a novoroční přípitek. Začátek v 
18,00 hodin. Tradiční ohňostroj začíná v 18,15 hodin.

  Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí.
  Občany zve srdečně Město Týniště nad Orlicí.

PŘIPRAVUJEME
11.ledna (neděle)      NOVOROČNÍ KONCERT

  Mladého týnišťského big bandu ZUŠ a jeho hostů
                  Začátek koncertu ve 14,00 hodin.

  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá ZUŠ a SRPŠ.
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13.prosince(sobota)Celostátní speciální výstava králíků Činčila velká 
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

Zprávy z knihovny

Poetika Evy Hudečkové

„Vkus je cit pro krásu vnější i vnitřní, pro čistotu stylu, linii, pro harmonii a pro význam 
věci. Lidé odnepaměti hledají a určují parametry dokonalosti v takové šíři, kterou bych 
přirovnala k hudební stupnici. Ze sedmi not vzniká nespočet způsobů hudby, ze spektra 
barev září nekonečná malebnost, ze slov, která v nejrůznějších obměnách dávají smysl, 
se rodí duch.
Krása má nejenom svou mistrovskou stavbu, ale navíc je jí vlastní fluidum, duše díla, 
která člověka očaruje a upoutá, ovlivní jeho myšlení, způsoby , mravy………“
Tolik slova herečky a spisovatelky paní    EVY  HUDEČKOVÉ.
Paní Eva Hudečková, rozená Trejtnarová, přišla na svět 3.prosince 1949 v Praze. Po 
maturitě na gymnáziu vystudovala DAMU, obor herectví. Nastoupila do Divadla Jiřího 
Wolkera, kde působila jen krátce. Od počátku 70. let byla, jak se říká, na volné noze. Její 
nevšední půvab ji předurčoval pro výrazné role, jichž v televizi a ve filmu ztvárnila  
několik desítek:

Zločin v dívčí škole - 1965
Malé letní blues - 1967
Rodeo - 1972
Jezdec formule Risk - 1973
Jak utopit doktora Mráčka - 1974

Seriály: Kamenný řád - 1975
Byl jednou jeden dům - 1974
Třicet případu majora Zemana - 1975
Sanitka - 1984
My všichni školou povinní - 1984

V roce 1985 ukončila  filmovou  i  hereckou  kariéru, občas působila v dabingu. Její 
doménou se  stala  spisovatelská činnost,  napsala  několik  knih a  scénářů. Velký 
úspěch  sklidila  její první kniha  Bezhlavá kobyla,  kterou  vydala v roce 1992.  V 
České televizi  byla  podle její předlohy  natočena  pohádka  O zasněné Žofince  a  
především  pak  pohádkový seriál O ztracené lásce. V Českém rozhlase byl do pětidílné 
hry zdramatizován román Bratříček Golem. V roce 1999 vycházejí magické pohádkové 
příběhy pro dospělé V moci kouzel  a  milované Praze věnuje mystický román Tajemství 
pražského šotka. Jako vyznání lásky a obdivu k manželovi, slavnému virtuosovi, 
vznikla knížka Sedmihlásek, kterou věnovala Václavu Hudečkovi k jeho životnímu 
jubileu.
V současné době doprovází svého manžela na koncertování a na různých hudebních 
slavnostech. Se svým manželem se podílejí také na fungování letní hudební školy v 
Luhačovicích, kde se snaží pomoci talentovaným žákům třeba tím,že pro ně shánějí 
mistrovské nástroje, zajistí roční studium na zahraniční hudební škole apod..

Soutěžní úkol:
Přijďte k nám do knihovny, posaďte se, otevřete knihu - třeba zrovna tu od paní 
Hudečkové - a začtěte se. Ta chvilka je jen vaše a vy se pomalu necháte unášet slovy a 
najednou jste součástí děje. Je to nádheraJ
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CO-KDY-KDE
prosinec 2008

KONCERT
2.prosince (úterý)   KONCERT k 15. výročí

Rychnovský dětský sbor a Mladý týnišťský big band ZUŠ 
                                Začátek v 17,30 hodin.

 Pelclovo divadlo, Rychnov n.K.
     

7.prosince(neděle)  Vánoční koncert ZUŠ na 2. advent
 Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ, sbor Chorus Coronae a další hosté.
 V programu zazní i Česká mše vánoční od Karla Hradila.

                                 Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ v Týništi nad Orlicí.
 Pořádá ZUŠ a SRPŠ.

14.prosince(neděle)Rybova mše vánoční na 3. advent
Vystoupí Rychnovský chrámový sbor.
Začátek koncertu je v 17,00 hodin.
Kostel sv. Mikuláše na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí..

15.prosince(pondělí)TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
  spojený s výstavou prací žáků VO ZUŠ.
  Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
  Sál ZUŠ v Týništi nad Orlicí.
  Pořádá ZUŠ a SRPŠ.

21.prosince (neděle)VÁNOČNÍ KONCERT 2008
 Tradiční vánoční koncert Orchestru Václava Hybše a jeho hostů. 
Jako hlavní host vystoupí Naďa Urbánková. Dále vystoupí 
Gabriela Urbánková, Éléonore Loué-Feichter (Francie), Nikoleta 
Spalasová (Řecko). Moderátorem pořadu bude vynikající zpěvák 
Jan Smigmator.

                                Začátek koncertu je v 15,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

VÝSTAVY
6.prosince(sobota)  SPECIÁLNÍ celostátní výstava králíků Tříslový, Aljaška, 

Havana, Durynský a Bílopesíkatý
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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V posledním měsíci roku nastává pro mnohé z nás nejkrásnější čas, těšíme se na vánoční 
svátky, na sváteční pohodu a atmosféru krátkých zimních dnů a dlouhých nocí. 
Vymýšlíme dárky , pečeme cukroví, obhlížíme borovičky, jedličky a smrčky. Adventní 
neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá posouvají čas ke kýženému dni a hlavně k 
večeru.
Ať tyto dny jsou dny veselosti, radosti, štědrosti, rodinné pohody a štěstí. S trochou 
nostalgie a vzpomínek zapalte svíčky a vzpomeňte na ty, kteří to všechno s námi již 
nemohou prožít.
A nezapomeňte na nikoho.

Vyhodnocení říjnové soutěže 
„Naše rodinné stříbro“ - Hledá se nejstarší výtisk knihy Karla Čapka
Děkujeme všem zúčastněným naší soutěže a tady jsou výsledky:
Oddělení pro dospělé
1. místo paní Strunová   Spisy bratří Čapků o věcech obecných, rok vydání 

1932
2. místo paní Martincová Irena Italské listy, rok vydání 1936
3. místo paní Chromková    Obyčejný život, rok vydání 1939
Dětské oddělení
Vyhodnoceny jsou všechny donesené dětské knihy a jsou seřazeny podle roku 
vydání.

1. Martina Chromková   Devatero pohádek  vydal František Borový Praha 1941
2. Klára Marková                           Dášeňka čili život štěněte  Československý spisovatel 1970
3. Šimon Radil   Devatero pohádek  Albatros Praha 1972
4. Matyáš Radil   Dášeňka čili život štěněte  Albatros Praha 1982
5. Petr Pojezdala   Dášeňka čili život štěněte  Levné knihy KMa 2000

  Pudlenka aneb Měl jsem psa a kočku  Knižní klub 2004
6.Veronika Svatošová   Dášeňka čili život štěněte  Československý spisovatel 
7. Radim Pokorný       Devatero pohádek  Albatros Praha 

Pro zajímavost uvádíme, že Městská knihovna vlastní exemplář z roku 1917 a 
vydalo ji nakladatelství J. Otto a jedná se o titul  Boží muka.
Prosíme, vyzvedněte si své zapůjčené knihy a odměny v Městské knihovně.

Josefína Hanzlová

Vánoce se kvapem blíží 
a krásná kniha pod stromečkem jistě potěší. 

Knihkupectví Ametyst pro Vás připravilo bohatý výběr nejen knih různých 
žánrů , ale i tarotových karet a drobných dárkových předmětů, kalendáře 2009,..

Zde je pár tipů na krásný vánoční dárek z naší nabídky:

Toulavá kamera  7.díl-tentokrát včetně kuchařky s kulinářskými dobrotami
Encyklopedie  koní ,psů, vín, hradů a zámků,.. s až 40% akčí slevou 
Až 100 druhů škrábacích obrázků pro šikovné děti
Dětské knížky s magnetkami, stojánky na svíčky s vánočními motivy,..

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Knihkupectví Ametyst ,Turkova 87, Týniště n/Orl. / u náměstí vedle obuvi /.

25



Poděkování
Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské 
záležitosti, jmenovitě pí. Z.Sekyrové a pí. B.Švábové, za 
blahopřání k mému životnímu jubileu.

                             Hana Auerová

Děkuji pohřební službě, jmenovitě pí. Jitce Filipové a jejím zaměstnancům, za milý a 
lidský přístup při posledním rozloučení s mým manželem panem Jindřichem Řehákem.

    Manželka Narciska Řeháková s rodinou                  

Děkuji zařízení  Domácí zdravotní péče, hlavně pí. Jaroslavě Radilové, za ochotný a 
obětavý přístup při léčbě mého manžela Jindřicha Řeháka.   

Narciska Řeháková s rodinou

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě 
paní Jenčíkové a Matějkové, všem známým a přátelům a členům Věrné gardy Sokola za 
milá blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

Helena Tomášová

Při příležitosti mého životního jubilea děkuji za návštěvu zástupcům Sboru pro obč. 
záležitosti paní Sekyrové a paní Křišťanové, které mne potěšily dárkem a kytičkou a 
setrvaly v přátelském posezení.

H. Černohousová, Týniště n.O. 919

Děkuji Městskému úřadu, Sboru pro občanské záležitosti v Týništi n:Orl., výboru 
Sokola, oddílu kopané a všem, kteří mi blahopřáli k mým narozeninám.

František Růžička

Děkujeme Všem za projev soustrasti k úmrtí našeho syna Vladimíra Horského.
Rodiče

Děkuji všem voličům, kteří při volbách do zastupitelstva kraje 17. a 18. října dali svůj 
hlas ČSSD. Velmi si vážím všech přednostních hlasů, které jsem obdržel od občanů 
našeho města a přilehlých obcí. Zároveň mi dovolte, abych Vám všem popřál šťastné 
prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2009.

Ing. Karel Janeček

Vzpomínka

Dne 9.prosince uplyne 25 roků od úmrtí našeho milovaného 
manžela, tatínka, dědečka pana Jaroslava Jiráka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Na podzim letošního roku uplynulo 20 let od úmrtí Hany 
DOLEŽALOVÉ, rozené Čáslavské.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte na ni s láskou jako Zdeněk Doležal s 
rodinou.

Dne 17.12.2008 uplyne 10 let od úmrtí našeho drahého tatínka, dědečka, pradědečka, 
tchána  pana Václava Rydla.

Vzpomíná rodina.
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 PROSINEC v DDM

Neděle 30.11. 16 - 18.30 hod., pondělí 1. 12. -  středa 3.12. 8 - 18 hod.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Můžete zde načerpat vánoční inspiraci a pořídit si milé zbytečnosti, tentokrát i z rukou 
týnišťských tvořitelek. Těšit se můžete na svíčky, perníčky, ozdoby, přání, drátované 
doplňky, dekorace zdobené ubrouskovou technikou, pedig, přírodní dekorace a další. 
Vstupné 5,- Kč.

Součástí předvánočního času jsou tradičně i vánoční dílny, ve kterých si můžete 
připravit drobné dárky pro vaše blízké, dekorace do bytu nebo se naučit techniku, 
kterou využijete na přípravu doma. 
Dílny jsou určeny pro děti, mládež i dospělé, každý určitě najde něco zajímavého pro 
sebe.

Pondělí 1.12. 
15.00 - 16.30 BÁJEČNÉ SKLENICE

Samotné jsou krásným dárkem nebo je můžete použít jako 
pouzdro na jiný minidárek. S sebou: čistou sklenici se 
šroubovacím víčkem.
Vybíráme 20,- Kč na materiál a energii.

16.30 - 18.00 KRAKELOVÉ OBRÁZKY
Dárečky pro radost vlastníma rukama! 
S sebou: pracovní oblečení a 30,- Kč na materiál a energii. 

Úterý 2.12.
13.00 - 14.30 VÁNOČNÍ SVÍCEN I. (po předchozím přihlášení možný odvod 

z družiny)
S sebou: pracovní oblečení, 40,- Kč na materiál a energii.

17.00 - 19.00 VÁNOČNÍ SVÍCEN II.
Podvečerní dílna pro děti s rodiči nebo samotné dospělé.
S sebou: pracovní oblečení, větvičky (buxus, túje, jehličnaté..)
Další materiál je v ceně dílny. Vybíráme 40,- Kč na materiál a 
energii.

Středa 3.12.
14.30 - 16.00 VÁNOČNÍ ZÁVĚS NA DVEŘE

S sebou: pracovní oblečení, zelené větvičky, případně vlastní 
ozdoby (sušené, třpytivé), 20,- Kč na materiál a energii.

16.00 - 17.00 KERAMIKA pro DĚTI, 20,- Kč, pracovní oblečení s sebou.

17.00 - 19.00 KERAMIKA pro DOSPĚLÉ, 70,- Kč.
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Vítáme na svět
Matěj Januš
Erika Pluhařová
Kateřina Frimlová
Veronika Frimlová
Marie Pírková

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
90 let  
Rosálie Mauerová
           
85 let  
Zdenka Pavlová
Miloslav Provazník

80 let
Josef Rázek
Ludmila Hlaváčková

Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se
Stanislav Kvasnička (71)
Jaromír Sýkora (84)
Jindřich Řehák (81)
Vladimír Horský (46)
Anna Uhlířová (88)

Čest jejich památce!

 
Výzva občanům

Žádáme občany, kteří v roce 2009 oslaví zlatou nebo diamantovou 
svatbu, aby tuto skutečnost oznámili na matrice Městského úřadu v 
Týništi nad Orlicí.

Marie Hlavová
matrikářka

Tel. 494337302
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Společenská kronika Üterý 2.12. MIKULÁŠSKÉ ČERTĚNÍ
15.00 - 16.30 Sportohrátky pro kluky i holky ve velké tělocvičně ZŠ, přijďte sami, 

s kamarádem nebo nejlépe ve trojici. Mikuláš také nepřijde sám…
Startovné 10,- Kč. Ceny a diplomy pro všechny.

Čtvrtek 4.12. ŽERTY S ČERTY
Veselé putování týnišťským peklem, od čerta k ďáblu, od Lucifera 
k Belzebubovi… Akce pro děti s doprovodem dospělého. 
Cesta vede podle mapy peklem křížem krážem. Startovné 20,- Kč.
Peklo se otevírá u DDM mezi 17 - 17.30 hod.

Pátek 5.12. ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA pro 2. stupeň ve Velvetu.
17.00  19.30 Vstupné 20,- Kč. 

8. - 18.12. Dopolední KREATIVNÍ DÍLNY pro jednotlivé třídy ZŠ

Pondělí 8.12. VÝTVARNÁ VOLNÁ DÍLNA
15.00 - 16.30 K dispozici jsou naše náměty a hromada materiálu. Chybí Ti pro 

někoho dárek? Přijď mu ho vyrobit. Vybíráme 20,- Kč na materiál 
a energii. 

Úterý 9.12. VÝTVARNÁ DÍLNA - PLETENÍ Z PAPÍRU
17.30 - 19.00 Ještě jste nezkusili hit letošního roku? Nejvyšší čas! Od 10-ti let.

S sebou: 2x obyč. noviny a nádobu bez uší (např. misku do 
mikrovlnky). 
Vybíráme 10,- Kč na materiál a energii. 

Středa 10.12. TURNAJ V „BLAFUJ!“
15.15 - 16.16 Hledáme největšího Sedmilháře! Pokud hru neumíte, vůbec 

nevadí! 
Pravidla pochopíte za 2 minuty. Startovné 5,- Kč.

Pondělí 15.12.       VÝTVARNÁ DÍLNA  EMBOSING I.
15.00 - 16.30 Magie papíru. Přání. PF. Jmenovky na dárky. Buďte originální!

Vybíráme 20,- Kč na materiál a energii.

Úterý 16.12. VÝTVARNÁ DÍLNA  EMBOSING II.
17.30 - 19.00 Magie papíru. Přání. PF. Jmenovky na dárky. Buďte originální!

Vybíráme 20,- Kč na materiál a energii.

Středa 17.12. VÁNOČNÍ TURNAJ V CARCASSONE
14.14  16.16 Pokud máte rádi tuto strategickou hru, určitě přijďte! 

Uvidíme, kdo umí stavět nejdelší cesty a nejvýhodnější hrady!
Startovné 10,- Kč. Ceny pro všechny.

Děkujeme paní Klabanové za hračky, které použijeme jako ceny při našich akcích.J
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Město Týniště nad Orlicí
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici referent(ka) správního odboru - oddělení sociálních věcí

Charakteristika pozice
        -      vydávání rozhodnutí pro osoby v hmotné nouzi

- vyplácení dávek pro zdravotně postižené
- vyhledávání sociálně potřebných občanů
- další agenda související s činností městského úřadu
- platové zařazení - 9. platová třída podle NV č. 564/2006 Sb., v platném 

znění

Požadavky na uchazeče
        -      VŠ nebo VO vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální 

pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost
-       dobré organizační schopnosti
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost, bezúhonnost
- uživatelská znalost PC (MS Office, Word, Excel)
- řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou
         -     praxe v oblasti veřejné správy

-     zvláštní odborná způsobilost

Termín nástupu
        -      leden 2009

Místo výkonu práce
       -       Městský úřad Týniště nad Orlicí

Náležitosti přihlášky podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
       -    jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, podpis uchazeče

Uchazeč připojí k příloze
      -  strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části 
„Charakteristika pozice“

- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Podání přihlášky
        -    pouze v písemné podobě na adresu: Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 

90, 517 21  Týniště nad Orlicí, poštou nebo osobně, do 5.12.2008 do 12.00 
hodin

Pokud si přejete vrátit některý z Vámi zaslaných materiálů, uveďte to výslovně v textu 
přihlášky do výběrového řízení. Nevyžádané materiály budou po skončení výběrového 
řízení skartovány v souladu se zákonem.

V Týništi nad Orlicí 18.11.2008                                  Bohuslav Forejtek, tajemník MěÚ
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KONEC ROKU
Konec roku nastane vždycky a podle vžitých tradic je poslední den v roce spojován s 
veselím a humorem. Není to ale vždy humor podle našich představ a očekávání. 
Mnohdy mu něco chybí, něco postrádá. Že by to byla moudrost, laskavost, vlídnost 
nebo dokonce vtip? Humoru, který vám k pousmání a zamyšlení dnes předkládáme my, 
by tohle všechno chybět nemělo.

Začneme inovovanými příslovími.
Bez práce nejsou mozoly.
Hlavou zeď nepostavíš.
Dvakrát měř a pak sežeň někoho, kdo bude řezat.
Kdo seje vítr, měl by si zkontrolovat hromosvod.
Kdo se směje naposled, mívá obvykle nejdelší vedení.
Komu není shůry dáno, dobře se mu nežije, protože dole mu také nikdo nic nedá.

Přejdeme k aforismům rýmovaným.
Ať máš vlasy nebo pleš, stále se na něco těš.
Ať se řítíš nebo vlečeš, sám před sebou neutečeš.
Co je ti vše platný, pokud nejsi šťastný.
Vždy zla se staneš kořistí, když zezelenáš závistí.
Pýcha je pro každého pech, vždyť je to vlastnost blbců všech.
Ješitnost plná radosti podává ruku hlouposti.
Zaslouží si pád do hnoje,  komu jasné vždy všechno je.

Budeme pokračovat aforismy komickými.
Předěl v životě každého muže nastává v okamžiku, když v tramvaji osloví krásnou 
dívku a ona ho pustí sednout.
Po několika letech manželství dokáže muže více než chladná žena rozčílit chladná 
plotna.
Představy bývají lepší než realita, o čemž nás může často přesvědčit otevření 
peněženky nebo rozepnutí podprsenky.
Nejvíce pobaví muže, když pošle svou ženu k čertu a ona odejde ke své matce.

A zakončíme aforismy žertovnými.
Každý člověk je zdecimovaný po jiném množství deci.
Po několika neblahých zkušenostech si začal brát na své výlety do dětství plenky 
Pampers.
Konzumenta od alkoholika rozeznáte snadno. První pije proto, aby mu bylo dobře, 
druhý proto, aby mu nebylo špatně.

Na samotný konec dáme jedno předsevzetí, které by nám mělo vydržet po celý příští 
rok.
Měli bychom se vždy ladit pozitivně a kamarádit se s humorem a dobrem.

Z knihy Václava Budínského „Aforismy nejen o lásce a o životě aneb trocha 
moudrosti a fantazie určitě nikoho nezabije“ vybrala Paž.
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V úterý 11.11.2008 proběhlo v Petrovicích za přítomnosti zástupců investora, 
dodavatelských firem a města Týniště nad Orlicí slavnostní otevření  rozšířené 
komunikace I/11.

11. listopad je významným dnem - Dnem válečných veteránů. I letos 11.11.2008 byla 
uctěna památka obětí první i druhé světové války při pietním aktu v Petrovicích. 

4

Z našich škol

Lampiónový průvod
Ve čtvrtek 6.11.2008 si třídy 3.B a 4.B pod vedením svých třídních učitelek vyrobily 
lampiony a večer společně vyrazily od školy přes lesík v Olšině až do restaurace 
Roubenka. Tam si daly malé pohoštění a hajdy domů.

Lampionový průvod 
1. Halloween je svátek duchů.
    Děti - vyrobme si lampiony - JUCHŮ!
    Celý čtvrtek lepily, lampiony zdobily,
    taky trošku zlobily.
2. V podvečerní hodince
    s lampionem na tyčce,
    vydali se třeťáci,
    hlídali je čtvrťáci.
3. Se světýlky lesem
    maličko se třesem
    cestou jsme se neztratili,
    poháry se občerstvili.
4. A po sladké večeři
    mamka s taťkou nevěří,
    že jsme si to užili
    báječně se bavili!!                                       

               
Mgr. Petra Ptáčková, Mgr. Lenka Milá 
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Vážení spoluobčané,

začíná advent, blíží se Vánoce a zanedlouho potom poslední prosincový den završí čas, 
který byl dán roku 2008. Ještě než vstoupíme do roku s letopočtem 2009 a budeme 
přemýšlet, co nám přinese, ohlédněme se za končícím rokem 2008.
 Pro někoho byl úspěšný, ale řadě lidí přinesl obavy související se zřejmě počínajícími 
problémy globalizovaného hospodářství.
V našem městě přinesl řadu spíše drobnějších změn. Ať už se jedná o II. etapu 
rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole, zásadní rekonstrukci sociálních 
zařízení spojenou i s prostorovými úpravami v mateřské škole v Lipské ulici, 
rekonstrukci části Komenského ulice a chodníků v ulici T.G.Masaryka či o řadu 
drobnějších oprav a úprav.
Významnou akcí, zejména pro obyvatele Petrovic, je plynofikace této již poslední části 
města, kde plyn dosud zaveden nebyl. Byla zahájena i investičně nejnákladnější stavba - 
vybudování technické infrastruktury pro stavbu rodinných domů na Podboří, která bude 
dokončena v 1. pololetí příštího roku. Parcely v této lokalitě se již začaly prodávat a byly 
tak vyslyšeny letité stesky na to, že v Týništi téměř nelze získat stavební parcely a zájemci 
se musí porozhlížet jinde. Domníváme se, že úspěšně dobíhá i prodej bytů U Dubu, a 
očekáváme, že noví majitelé začnou brzy s opravami těchto domů.
Další významnou akcí v letošním roce, na níž se město spolufinancováním podílelo, bylo 
dokončení modernizace lehkoatletického stadionu a vybudování tréninkového hřiště s 
umělou trávou v Olšině - z dotace, kterou se Sportovnímu klubu Týniště nad Orlicí 
podařilo získat.
To bylo jen krátké ohlédnutí za rokem právě končícím. A nyní co můžeme čekat od toho 
přicházejícího.
Určitě zase hlavně práci a doufám, že jen řešení všedních problémů normálního života.
Rozpočet roku 2009 je dosud ve stádiu úvah a příprav. Je ale pravděpodobné, že v příštím 
roce nebudeme moci počítat s navýšením daňových příjmů -  tedy s více penězi v 
rozpočtu - než letos. Rozpočtově nejnáročnější akcí příštího roku, jejíž financování 
máme zajištěno úvěrem z letošního roku, bude dokončení infrastruktury na Podboří. 
Předpokládáme i nákup 7-8 bytů v rekonstruovaném areálu bývalé Tesly pro rozšíření 
kapacity našeho Domu s pečovatelskou službou a dokončení rekonstrukce sociálního 
zařízení v základní škole III. - nejnákladnější etapou. Chtěli bychom také zrekonstruovat 
zpevněné plochy před touto školou v Komenského ulici.
Největší investiční akcí, o jejímž zahájení pro příští rok uvažujeme, která však dosud není 
projekčně zcela připravena ani schválena zastupitelstvem města, by měla být 
rekonstrukce radnice. (O této problematice vás informuji v článku „Bude mít Týniště 
novou radnici?“).

Vážení občané,
přeji příjemné prožití adventu, krásné Vánoce a do nového roku 2009 hodně pracovních i 
osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost vám i vašim blízkým.

Jaroslav Matička,
starosta
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

PROGRAM MC Ratolest na měsíc PROSINEC

       Dopoledne Odpoledne
Po   9:30-11:30 h. HERNA 16:00-18:00 h. HERNA
       9:30-10:30 h. HEJBLÍCI 16:00-17:00 h. Němčina pro rodiče
       + hlídání dětí 9:30-11:00 h 17:30-18:30 h. Angličtina pro rodiče 

Út  9:30-11:30 h. HERNA 9:30-10:30 h. TVOŘÍLCI

St   9:30-10.30 h. ROLNIČKA 16:00-17:00 h. ZVONEČEK 
     10:30-11:30 h. HERNA 16:00-18:00 h. BARVIČKY

17:00-18:00 h. HERNA

Čt  9:30 - 11:00 h. 15:30-16:15 h. ANGLIČTINKA I.
     HERNA pro nejmenší 16:30 - 17:15 h. ANGLIČTINKA II.
     (1-18 měsíců)               15:30-17:30 h. DOVEDOVÉ

              17:00-18:00 h. HERNA
Pá  9:30 - 11:00 h. HERNA

Mimořádné akce v prosinci:
 8.12. (Po)       Mikuláš, anděl a hodný čert nesou nadílku, od 16:00 hod.
11.12. (Čt)       Pohádkové čtení a tvoření v městské KNIHOVNĚ u Dubu, od 9:30 hod.
15. 12. (Po)     Divadlo: Kouzelník a zvířecí kamarádi. Logopedická pohádka v podání 

M. Kovářové z Kostelce nad Orlicí, od 16:30 hod. v MC Ratolest
17.12. (St)      Vánoční besídka  dopoledne i odpolední (v rámci Rolničky a Zvonečku)
22. - 1.1. 2009 Prázdniny v MC Ratolest 

Připravujeme:
Vánoční vystoupení Rolničky a Zvonečku s prezentací činnosti MC Ratolest 
a prodejem výrobků z večerních dílen a výtvarných kroužků pro děti!
    

Kontakty: 
D. Štěpková - 728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569, R. Vondráčková - 739 769 929    

Výrobky z večerních dílen si můžete prohlédnout nebo zakoupit v Galanterii v 
Týništi n.O.

 a na výstavě ve SLUNÍČKU! Děkujeme za možnost této prezentace!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraj.
Děkujeme!
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                Z městského úřadu
                         Bude mít Týniště nad Orlicí novou radnici?

Proč zrovna radnici, to město nepotřebuje nic důležitějšího?
Vím, že v očích mnoha občanů je to pouze budova pro úředníky. Těm přece dosud stačila 
a proč by neměla stačit i nadále? Ano, může, ale….
Domnívám se, že radnice slouží především občanům při vyřizování jejich záležitostí. 
Dle průzkumu prováděného v Třebechovicích p.O. (mají o téměř 1 tis. obyvatel méně) 
před rekonstrukcí jejich radnice ji během roku navštívilo 25 tisíc občanů, tzn. každý 
obyvatel asi 4-5x ročně.
Budova radnice je k nim při jejich návštěvě buď přívětivá, nebo naopak - je pro ně špatně 
(pro někoho vůbec) přístupná, špatně se v ní orientují, nemají se při čekání kam posadit a 
podobně. Radnice je také vizitkou města a jeho obyvatel. Rozhlédněme se kolem po 
sousedních, i menších městech. Všude uvidíme důstojné, většinou nově 
zrekonstruované budovy s bezbariérových vstupem (výtahem) pro starší či 
handicapované návštěvníky.
Bídu naší radnice vidíme každý den. Občané nejprve vystoupí po úzkém ponurém 
schodišti do 1. patra, aby tam rozpačitě hledali cíl své cesty. V případě, že se sejde k 
vyřízení svých záležitostí více občanů, vznikne na úzkých chodbách fronta, která ještě 
více ztíží orientaci pro ostatní. Nejhorší ovšem je, když při nějakém jednání návštěva 
projeví přání navštívit toalety.
O těchto problémech se ví již celou řadu let. Zatím se řešení hledalo a také odkládalo. 
Problém je možno řešit výstavbou nové radnice, či rekonstrukcí té dosavadní - 
historické.
V současné době je zpracována studie proveditelnosti rekonstrukce radnice na 
stávajícím půdorysu (bez další přístavby). Studie prokázala, že pokud bude současná 
budova zvýšena o 2 patra do úrovně vedlejší budovy polikliniky, bude prostorově 
postačovat a nebudeme nuceni pronajímat prostory ve vedlejším domu (nad  obchodem 
maso - uzeniny) jako dosud.  Je předpoklad, že stavba vyjde levněji než úplně nová na 
jiném místě. Navíc by se muselo vybudovat  i určité zázemí, což jsou další náklady.
V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2009 bude zastupitelstvo rozhodovat i o tom, 
zda se v Týništi nově zrekonstruované radnice v dohledné době dočkáme. Velice bych si 
to jako občan Týniště přál.

Jaroslav Matička, starosta

Upozornění pro občany, které se týká Vyhlášky o koeficientu daně z nemovitostí č. 
4/2008 
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o 
koeficientu daně z nemovitostí, která rušila vyhlášku ze dne 31.7.1995. Změna se týká 
pouze bodu I. a III. článku 2, kde koeficienty daně byly zvýšeny z 0,6 na 1,0. Ostatní 
koeficienty zůstávají nezměněny.
Důvodem pro změnu vyhlášky je změna zákona o dani z nemovitostí. Dle současně 
platné právní úpravy (zák. č. 338/1992 Sb.) je nejnižší možný koeficient pro úpravu 
sazby daně z nemovitostí 1,0 - pro obce do 1 tis. obyvatel. Pro obce nad 6 tisíc obyvatel 
pak 1,6.
Zastupitelstvo města rozhodlo o maximálním možném snížení koeficientu pro úpravu 
sazby daně z pozemků a ze staveb pro části obce Křivice, Petrovice, Rašovice a 
Štěpánovsko, jež je zákonem umožněno. Pokud by nebyla tato vyhláška přijata, platil by 
pro celé území města koeficient 1,6.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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Děti a Vánoce
Kdy už přijde Mikuláš s čertem? A Ježíšek? Ví on vůbec, že na něj čekáme? Zná on naši 
adresu? - otázky našich dětí jsou rozkošné. Obdivujeme jejich dětskou fantazii a tak 
trochu jim závidíme. Ten jejich svět kouzel, kde všechny zázraky fungují, aniž by žádaly 
důkazy a vysvětlení.  Přemýšlí sice o všem, ale ničemu se nediví - vše je samozřejmé a 
pochopitelné.  
My dospělí budeme rádi pozorovat  dítka , jak vyhlíží Ježíška z okna, děkují Mikuláši za 
nadílku nebo si rozbalují dárky. Budeme snít a těšit se s nimi. Budeme schovávat penízky, 
šupiny, pouštět svíčky po vodě a pak všichni čekat a věřit …….
Ježíšek samozřejmě zná naši adresu, i dopis už míří k němu, aby si ho tam někde nahoře 
prostudoval a děti potěšil a obdaroval vším, co si už dlouho přejí a o čem sní.
Celé vánoční svátky jsou vlastně o tom - o představivosti, o plnění snů, o fantazii, o 
tajemství, o hře…… Proto tuhle dobu, přestože už jsme dávno dospělí a „moudří“, tolik 
milujeme, a proto se na ni těšíme. Milujeme chvíle, v nichž se naše i dětská fantazie 
propojí a dokonale si rozumí.

Za  Mateřské centrum RATOLEST
přeje všem krásné předvánoční čekání

Radka Vondráčková

Důležité upozornění !!!!!

Vážení spoluobčané! 
Jelikož se nám přiblížil nový rok 2009,

nabízíme Vám možnost předplatného našeho Zpravodaje.
Cena předplatného činí 120,-Kč.

Částku lze zaplatit v kanceláři kulturního domu každý den, 
a to od 8,00 do 15,30 hodin, 

nebo lze převést přímo na účet kulturního domu.
Číslo účtu: 1242938389/0800. 
Do zprávy pro příjemce prosím

uveďte Vaše jméno a adresu.
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                        Útlý dnes kalendář bez listů,
                        ruka již nemá co obracet,
                        špičkami prstů jen dotkneš se 
                        té stránky, na níž jsou VÁNOCE ...

Redakční rada Zpravodaje Vám přeje 
k svátečním dnům Vánoc pohodu a klid, 
radost a štěstí. 

Přejeme Vám i dostatek času ke vzpomínání 
a zamyšlení, k setkávání, odpouštění, 
k velkorysosti a pokoře. 

Alespoň jednou v roce dejte svým myšlenkám 
vznešenost a svým činům nezištnost. 
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Jiný pohled na cestování
Turistický průmysl je hospodářské odvětví, jehož základem je rutinní péče o velkochov 
masových turistů. Turisty chováme pro peníze, jež mohou být investovány do nových, 
dosud nevídaných atrakcí, které přilákají větší hejna turistů.
Turisté konzumují hutné a zahuštěné zážitky, jež mohou pocházet buďto z otevřené 
krajiny, anebo z historických památek. Podle potřeby a místních možností lze obojí zdroj 
vzrušení vhodně kombinovat.
Zvyšování výnosů turistického průmyslu vyžaduje polovojenskou organizaci nájezdů a 
vhodnou přípravu zdroje turistických zážitků. Jinak by nebylo možné přepravit za 
jedinečnými zážitky po celém světě za rok více než půl miliardy platících turistů. (V roce 
2010 by jich již měla být celá miliarda.)
Osvědčené postupy organizované turistiky vytvářejí strukturu, jež může být aplikována 
zcela uniformně kdekoliv ve světě. Tato organizační struktura (autobusy pro vyhlídkové 
a okružní cesty, navzájem si k nerozeznání podobné hotely a zařízení rychlého 
stravování, prodej po celém světě stejných suvenýrů, večery s nefalšovanými domorodci 
apod.) překrývá svéráz navštívené krajiny či památky, podobně jako dálnice ničí svéráz 
krajiny na kterémkoliv kontinentu.
Výsledkem je, že návštěvník jakékoliv metropole, pláže či horského kraje konzumuje 
vždy v podstatě totéž. Původní cíl turistiky  obohacování se novými zážitky  je technikou 
jejího provozování z velké míry již dopředu vyloučen. Je to dáno také tím, že na 
obvyklých turistických trasách bylo už dávno vše domácí vytlačeno turisty. Ti se 
potkávají po celém světě, roztříděni do kategorií podle nároků na přepych a podle výše 
svého pojištění.
Cílem turistického průmyslu není pouze výroba nevšedních zážitků odstupňovaných 
podle solventnosti klienta, ale především výroba vzpomínek. Turista nechce v 
navštíveném místě žít, chce mít na místo jen hezkou vzpomínku, a kromě ní samozřejmě 
též osvědčení, že zde byl. Výroba těchto osvědčení tvoří podstatnou část příjmů z 
turistického ruchu. Turista navštívená místa zároveň obdivuje, a zároveň vydírá, neboť 
stačí, aby byl jen s maličkostí nespokojen, a již hrozí, že příslušnou trasu svým přátelům 
příště nedoporučí.
Zájem o poptávku ze strany turistů nutí místa a místní lidi, aby se stali atrakcí, nemá-li 
zdroj zisků opadnout. Jestliže dříve cestoval cirkus za svými diváky, dnes diváci cestují 
za svými stacionárními vyhlášenými cirkusy, ať již mají podobu papežského hradu v 
Avignonu, Niagarských vodopádů, obrazárny v Louvru, řeckých klášterů či jiného 
Disneylandu. Návštěva kteréhokoliv z uvedených míst organizovanému turistovi svými 
suvenýry a fotografiemi již natrvalo osvědčuje, že zde byl, že se sem tedy již nemusí 
vracet a že v příští sezóně může navštívit zcela jiné místo se zcela stejnými hamburgery, 
coca-colou, hotelovými pokoji a okružní jízdou, která je v ceně zájezdu.
Zvlášť smutnou kapitolu tvoří turistický ruch nasměrovaný do kdysi panenské divočiny 
přírodních parků a chráněných území exotických zemí. I když příslušné agentury 
pochopitelně tvrdí, že peníze takto získané budou použity na ochranu divoké přírody, 
realita tomu neodpovídá. Proud turistů směřujících do divočiny je rok od roku 
mohutnější a spolu s tím donekonečna roste také potřeba peněz na ochranu stále více 
narušovaných oblastí a posledních kousků „nedotčené přírody“
Konečným stavem prosperity bude pochopitelně situace, kdy téměř všechna místa na 
Zemi budou natolik pohostinná a atraktivní, že 90% světové ekonomiky bude tvořeno 
příjmy z jejich navštěvování. Zároveň budou tato místa působit navzájem stále podobněji 
a stále více budou stravou, zvyklostmi a obyčeji turistům připomínat jejich rodnou zemi a 
rodný kraj. Jejich periodické objíždění bude ovšem obligatorní, neboť bude odlišovat ty, 
kdo si to mohou dovolit, od těch méně šťastných, kteří je budou obsluhovat a hrát si na 
domorodce před objektivy věčně hladových fotoaparátů.

Z knihy Jana Kellera „Abeceda prosperity“, vydané nakladatelstvím Doplněk, 
připravila Paž.32
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Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

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

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

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

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

                                  Náklad 700 výtisků
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