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MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Z P R AV O D A J

                     LISTOPAD  2008



                    Z městského úřadu
                              U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad 

Orlicí konaného dne 29.9.2008 v kulturním domě

A) Schvaluje
         1. Rozpočtová opatření k 29.9.2008 podle přílohy č.1.

2. Vypsání výběrového řízení pro zájemce na poskytování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení na rok 2009.

       
       3. S poluúčast  v propagačně - marketingovém projektu Vodácká řeka Orlice za                                                                                                    

těchto podmínek:
                  a) Město Týniště nad Orlicí bude spolufinancujícím partnerem projektu 

zaměřeného na propagaci a informační prvky pro vodácké využití řeky 
Orlice o celkových nákladech do 3,5 mil. Kč s předpokládaným 
termínem realizace 2009 - 2011.

                        b)   N ositelem , žadatelem a příjemcem dotace z ROP NUTS 2 SV, oblast 
podpory 3.2, bude RTIC, o.p.s., Kostelec nad Orlicí.
                         c)            Orlicí v rámci DSO Poorlicko se bude jakožto Město Týniště nad
partner projektu podílet na jeho spolufinancování příspěvkem do 
výše 80 tis. Kč, příspěvek bude splatný do 30.6.2009, v případě, kdy 
nebude projekt vybrán k podpoře, to bude příspěvek ve výši do 10 tis. 
Kč.

 Prodejní cenu pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Podboří v 4.
2částce 990,-Kč/m .

5. Pravidla pro prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
Podboří podle přílohy č.2.

6. Regulační zásady pro zástavbu prodávaných pozemků v lokalitě Podboří podle 
příloh č. 3, 4, 5.

7. Prodej pozemků p.č. 1446/5, 1446/9 v k.ú. Týniště nad Orlicí budoucím 
vlastníkům Ing. Galbičkové Janě, manželům Beňovým, manželům 
Kubečkovým, po geometrickém zaměření na náklady žadatelů, za cenu 200,-

2Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

28. Prodej pozemků p.č. 1255/8 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 28 m  do majetku 
2Prošvice Jaroslava za cenu 120,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

29. Prodej pozemku p.č. 811/57 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 22 m  do majetku 
2EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o., Týniště nad Orlicí za cenu 120,-Kč/m  a 

poplatky s prodejem spojené.

10. Prodej pozemku p.č. 1752/115 v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku Glazara Jana 
2za cenu 150,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.
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Služby občanům a organizacím poskytuje:

Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu        "TKO"
Svoz a likvidace odpadů kategorie                          "O"
Svoz a likvidace separovaných odpadů                   plast, sklo, papír
Svoz a likvidace biologického odpadu                    tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu, větve, pilařské odpady apod. 
                                                                                do prům. 260 mm
Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Evidence a výkaznictví obcím                               separace, druhotné suroviny,                       
                                                                                EKOKOM
Dodávky odpadových a separačních nádob             110 - 2 100 I
Likvidace černých skládek
Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a 
živnostníků
Údržba melioračních a silničních příkopů, sekání("cepák"do vzdálenosti až                     
                                                                        6,5m) čištění frézou průměr 0,8 m 

3Přeprava a zapůjčení kontejnerů                   3 až 20 m
Přeprava nákladů                                         MAN,Liaz kontejner, ruka,          8 t
Přeprava nákladů                                         Zetor                       7 t
Lehčí terénní práce                                       čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů                                         Avia kontejner                             3 t
Zimní prohrnování komunikací 
Přeprava nákladů                                          Pick up                                     0,6 t
Práce drobnou mechanizací                          křovinořezy, motorová pila, kalové              
                                                                     čerpadlo, bubnová sekačka,                                                  
                                                                     elektrocentrála, 
                                                                     překládací stanice odpadů, 
                                                                     kompostárny

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760   Tel. fax. +420 494371003
DIČ: CZ620622760

ODEKO s.r.o.



2 211. Koupi pozemků p.č. 259 o výměře 367 m , p.č. 260 o výměře 459 m  v k.ú. 
Týniště nad Orlicí do majetku Města Týniště nad Orlicí za cenu 90,-Kč/m2 
od MUDr. Horského V.

12. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky p.č. 37/1, 
237/2, 38/2, 40, 489 v k.ú. Štěpánovsko o přibližné výměře 1220 m  za cenu 

220,-Kč/m  a výlohy s koupí spojené (na pozemcích budou vybudovány 
protipovodňové hráze).

1 213. Bezúplatný převod /  podílu pozemku p.č. 2040/3 o výměře 83 m  v k.ú. 2

Týniště nad Orlicí z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města 
Týniště nad Orlicí (pozemek se nachází pod cyklostezkou Petrovice - 
Týniště nad Orlicí).

214. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1043 o výměře 1735 m  v k.ú. Týniště nad 
Orlicí z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Týniště nad 
Orlicí (pozemek se nachází v blízkosti městského parku za restaurací U 
Věže).

1 215. Koupi /  podílu na pozemku p.č. 2/9 v k.ú. Petrovice n.O. o výměře 28 m  do 2
2majetku Města Týniště nad Orlicí za cenu 70,-Kč/m . Pozemek byl oddělen 

2geometrickým plánem 211-160/2006 z parcely PK 2/4 o výměře 528 m  od 
majitelů A. Joštové a M. Krčmářové.

16. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, o koeficientu daně z nemovitostí.

17. Úhradu daně z převodu nemovitostí plynoucí ze směnné smlouvy ze dne 
17.7.2008, uzavřené mezi Městem Týniště nad Orlicí a paní Helenou 
Hunešovou (pozemky Podboří) Městem Týniště nad Orlicí.

18. Textaci kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Podboří s regulativem 
výstavby a smluvní pokutou podle přílohy č.6.

B) Bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady města.

C) Ukládá

Starostovi a radě města dodržovat jednací řád  zastupitelstva města v obecné poloze.

Ing. Jaroslav Matička
                                                     starosta
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se těmto dětem věnují. Výstupem projektu proto bude zpracována metodika, kde 
budou shrnuty aktivity a doporučeny postupy při výchově a vzdělávání dětí s 
handicapem. Součástí také bude vytvoření časosběrného dokumentárního filmu, 
který bude představen na konferenci pro pracovníky škol, školských zařízení a 
organizací zabývajících se danou problematikou.
Bližší informace o tomto projektu i o možnostech, které nabízí rodinám dětí s 
handicapem a pracovníkům v přímé péči s nimi, ochotně podají pracovnice OS 
ORION v Rychnově nad Kněžnou, Panská ulice 1493 (budova bývalé České 
pojišťovny), telefon: 494 530 079. .

Za OS ORION

PharmDr. Ilona Mikušová, 
vedoucí projektu

Mgr. Miroslava Červinková, 
finanční manažer projektu
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www.os-orion.cz

   
  



Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 4/2008,
o koeficientu daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na veřejném zasedání dne 29.9.2008 usneslo v 
souladu s § 84, písmeno h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Článek 1
Ve smyslu zák. ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, na základě zmocnění 
uvedeného v § 6, odst. 4, písm. a), b) a § 11, odst. 3, písm. a) a b) citovaného zákona, 
stanoví obec koeficienty, kterými se násobí sazba daně u stavebních pozemků, obytných 
domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům.

Článek 2
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí rozhodlo o použití koeficientů takto:

I.      Koeficient daně z pozemků pro obec Křivice, Petrovice, Rašovice a 
Štěpánovsko se stanovuje podle § 6, odst.4, písm a), b) zák. č. 338/1992 
Sb. ve výši 1,0.

II. Koeficient daně z pozemků pro Týniště nad Orlicí se stanovuje podle § 6, 
odst.4, písm a) zák. č. 338/1992 Sb. ve výši 1,6.

III. Koeficient daně ze staveb pro obec Křivice, Petrovice, Rašovice a 
Štěpánovsko se stanovuje podle § 11, odst.3, písm a), b) zák. č. 338/1992 
Sb. ve výši 1,0.

IV. Koeficient daně ze staveb pro Týniště nad Orlicí se stanovuje podle § 11, 
odst.3, písm a) zák. č. 338/1992 Sb. ve výši 1,6.

V. Koeficient 1,5 pro Týniště nad Orlicí, Křivice, Petrovice, Rašovice a 
Štěpánovsko. Koeficient bude uplatněn pro přepočet daně platné pro 
stavby:
1. k individuální rekreaci včetně staveb, které plní doplňkovou funkci k 

těmto stavbám s výjimkou garáží.
2. pro podnikatelskou činnost
    a) u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a 

vodní hospodářství - § 11, odst.1, písm. d), bod 1
    b) u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a 

ostatní zemědělskou výrobu - § 11, pís, d), bod 2.

V souladu s § 13 a) nemá poplatník daně při výše uvedených změnách povinnost podat 
daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani sdělit tuto změnu. Povinnost přepočítat výši 
daňové povinnosti poplatníka přechází na správce daně.

Článek 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.
Tímto se ruší vyhláška o koeficientech daně z nemovitosti ze dne 31.7.1995.

Pavel Nadrchal                             Ing.Jaroslav Matička
  místostarosta                                                                                      starosta
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Pečujete o dítě s handicapem? 
                    Pomůžeme vám najít „KLÍČ K HANDICAPU“

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION z Rychnova nad Kněžnou 
vstupuje do jedenáctého roku svého trvání. Desáté narozeniny oslavilo společným 
setkáním rodin s dětmi s postižením ve svém zařízení  v Centru ORION na Panské ul. v 
Rychnově. Děti ukázaly rodičům program, který nacvičily v hudebním kroužku. Také 
přijela všem předvést své umění skupina mladých lidí z klubu Capoeira ze Žamberka a 
Vamberka. Nad jejich obratností a mrštností se všem tajil dech. Velice příjemné a milé 
bylo vystoupení rychnovského hudebního sdružení X-tet. Všichni si s nimi rádi zazpívali 
známé melodie.
Činnost ORIONU  se za desetiletou dobu svého trvání podstatně rozšířila a posunula 
jinam. Cíl ale zůstává stále stejný. Je jím maximální možná podpora rodinám s 
handicapovanými dětmi, aby všichni mohli žít běžným způsobem života. Aby děti mohly  
navštěvovat školu, aktivně trávit svůj volný čas jako jejich vrstevníci, stejně  zažívat 
všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi jako samozřejmé, pokud je mohou 
bez obtíží využívat. Děti využívají osobní asistenci ve školách i školkách, odpoledne 
docházejí na kroužky, jezdí na koních, velice rády navštěvují canisterapii. Rodiče 
využívají poradenství psychologa i speciálního pedagoga. Společná setkání, poznávací 
výlety, rekondiční pobyty, sportovní soutěže apod. mají pro rodiny veliký význam. Jsou 
to chvíle odreagování, odpočinutí od běžných denních starostí. Dochází na nich k 
cennému předávání rad, nápadů a zkušeností, jak se dají překonávat problémy a 
překážky, které jim připravil život. 
OS ORION je nezisková organizace. Finanční prostředky na zabezpečení svých aktivit 
získáváme od Měst a Obcí regionu Rychnov nad Kněžnou, z Královéhradeckého kraje, 
MPSV i MŠMT a z částečných úhrad od rodin s postiženými dětmi. Oslovujeme také 
firmy, které působí v regionu, s žádostí o sponzorský příspěvek. Díky projektu „Chceme 
být s vámi“ jsme byli podpořeni evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 
prostřednictvím Operačního programu rozvoje lidských zdrojů. 
Od ledna 2009 se rozroste nabídka aktivit našeho sdružení také o oblast vzdělávání. 
Nový projekt nazvaný „Klíč k handicapu“, který OS ORION podalo v rámci  
operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, byl opět podpořen 
Evropským sociálním fondem, a to částkou 16 miliónů korun. Projekt potrvá tři roky a je 
zaměřen nejen na skupinu dětí a mladých dospělých s postižením tělesným, mentálním a 
kombinovaným, ale i na jejich rodiče a zdravé sourozence,  protože právě rodina a celé 
rodinné zázemí vytváří potřebné podmínky k výchově a vzdělávání. Dále je určen 
pracovníkům v oblasti vzdělávání a výchovy dítěte se zdravotním postižením. Všichni 
společně budou hledat klíč k handicapu dítěte s ohledem na jeho schopnosti a možnosti 
ho dále rozvíjet tak, aby  i dítě s postižením mohlo prožít kvalitní život. 
Součástí projektu jsou kurzy motivační i adaptační. Jejich cílem je naučit rodiče vyrovnat 
se s problémy, které s sebou nesou speciální vzdělávací potřeby jejich dítěte, dostat je   z 
jejich sociální izolace a orientovat se v problematice speciálního vzdělávání. Naučí je 
také komunikaci, zvládání stresových situací apod. Jsou sem zařazeny kurzy jazykové a 
počítačové - pro děti i rodiče. Součástí projektu je i EEG Biofeedback trénink - speciální 
terapie pro rozvoj mozku. Všechny tyto aktivity budou probíhat pod dohledem 
klinického psychologa a speciálního pedagoga. Rodiny budou moci využívat dopomoci 
osobních asistentů, bude jim nabídnut i svoz dětí speciálním autobusem, aby i děti z okolí 
Rychnova mohly využívat nabízené aktivity.
Tento projekt „Klíč k handicapu“ bude trvat tři roky. Má současně ověřit význam 
komplexního vzdělávání dětí s postižením, jejich rodičů i sourozenců a pracovníků, kteří 
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Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí
schválilo na svém veřejném zasedání dne 29.9.2008

vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
pro zájemce o poskytnutí půjček

z „Fondu rozvoje bydlení“
pro rok 2009

Podmínky pro poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“, stanovené městskou 
vyhláškou č.3/2008 ze dne 16.6.2008, budou zveřejněny na úřední desce. Bližší 
informace a formuláře k žádosti o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ jsou k 
dispozici u vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Týništi nad Orlicí. Žádosti o 
poskytnutí půjček se přijímají od 1.12.2008 do 31.1.2009 na podatelně Městského úřadu 
v Týništi nad Orlicí.

V Týništi nad Orlicí dne 30.9.2008 
Ing. Jaroslav Matička

starosta města
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O kohoutkovi a slepičce:české pohádky a říkadla o zvířátkách
Český špalíček pohádek, říkadel, hádanek, přísloví a písniček.

Měsíční úkol:
Navštivte dětské oddělení Městské knihovny a zjistěte, zda ve výše uvedeném seznamu 
nějaká knížka chybí a jaké knížky paní spisovatelky si můžete půjčit.

J. Hanzlová  

Pozvánka na listopadové LISTOVÁNÍ:

ve čtvrtek 6. listopadu 2008 od 17 hodin vás zveme srdečně do výstavního sálu 
Městské knihovny na přednášku na téma: 

                                  „ Zajímavosti z historie Podorlicka „ 

        Hostem pořadu je ředitel Městského muzea v Dobrušce Mgr. Jiří Mach.

Pozvánka na výstavu:
Ve dnech 13. listopadu  až 12. prosince 20058 se koná ve výstavním sále Městské 
knihovny prodejní výstava děl výtvarnice z Bělé pod Bezdězem s názvem 

OBRAZY  SVĚTLANY  ŽALMÁNKOVÉ.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu od 17 hodin.
Do konce listopadu bude možné zakoupit také malované kameny této autorky.
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Střední odborná škola

a Střední odborné učiliště,
Nové Město nad Metují, Školní 1377

                   Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek        28. 11. 2008    14,00 - 18,00 hod.

sobota       29. 11. 2008      8,00 - 12,00 hod.

   

Pro školní rok 2009/2010 nabízíme pro žáky 9. tříd základní školy

tyto obory:

  STUDIJNÍ OBORY:

   Technické obory:     ! Mechanik seřizovač         !  Mechanik strojů a zařízení

                                     ! Mechanik elektrotechnik

   Obory služeb:         ! Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka)

                                    ! Obchodník               

                                    ! Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodně-     

                                       podnikatelskou činnost)

UČEBNÍ OBORY:

   Technické obory:    ! Strojní mechanik           ! Elektrikář - silnoproud

                                     ! Obráběč kovů               ! Elektromechanik pro                                                                                                                                                                                                                     
! Nástrojař                          zařízení a přístroje

                                    ! Karosář (autoklempíř)            

                                    ! Truhlář 

    

   Obory služeb:         ! Cukrář

                                    ! Kuchař - číšník          

                                    ! Prodavač

                                    ! Kadeřník

    NÁSTAVBA:      ! Podnikání  

Telefon:               491 470 158Fax: 491 470 174

Adresa:               549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377

E-mail:               info@sossou-nm.cz           URL :        http://www.sossou-nm.cz
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Zprávy z knihovny
Povídám, povídám pohádku,
že pes přeskočil hromádku.
Povídám, povídám druhou,

že teče voda struhou.
Povídám, povídám třetí,

že spaly na peci děti.
A když se pěkně vyspaly,
po kusu chleba dostaly.

Ukázka z knihy Milady Motlové a Vlasty Baránkové: 
Český špalíček pohádek,říkadel,hádanek,přísloví a písniček
„Nejraději ze svých knížek mám Český špalíček. Ilustrace, které tuto knížku provázejí, 
velmi dobře vystihují její charakter. U knížek pro menší děti jsou ilustrace zcela 
nezbytné.“
Paní spisovatelka Milada Motlová je další zástupkyní autorů knížek pro děti a mládež, 
kterou vám chceme v tomto měsíci představit.
Narodila se 17.3.1945 v Mohelnici. Po maturitě krátce pracovala v knihovně. 
Vystudovala český jazyk a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na 
svých knížkách pro děti začala pracovat v době, kdy byla zaměstnána v  Národní 
knihovně v Praze. Od osmdesátých let pracuje jako redaktorka, nejprve v nakladatelství 
Odeon a Svoboda a také jako šéfredaktorka nakladatelství Albatros. Nyní působí v 
univerzitním nakladatelství Karolinum.

 „Když jsem začala chodit do druhé třídy, vzala mě starší kamarádka poprvé do městské 
knihovny. Tehdy jsem si půjčila první knížku, byl to Nespokojený králíček od Marie 
Majerové. A myslím si, že to byla i první, kterou jsem si sama přečetla.
Nejvíce mi četla moje babička a maminka. Nedělní rána, kdy jsme přišli s bratry za 
maminkou do postele a ona nám četla Karafiátovy Broučky, patří k mým nejhezčím 
vzpomínkám. Později nám taky četla Babičku Boženy Němcové. A pohádky od Němcové 
mi četla zase babička. Dodnes mám tu knížku před očima.“
Bibliografie: 
Co je to? 
Naše zahrada 
Česká říkadla 
Se zvířátky za vrátky 
Hádej,co to je? 
Nejkrásnější pohádky naší babičky 
Čáry paní Čáry 
Zlatá brána 
Adam půjde do školy 
Pohádky o Honzovi, 
Usměvavý svět: čeští básníci dětem
Knížka pro Adama a Evu 
Praha známá i neznámá 
Kam se ztrácí sněhuláci 
Česká říkadla a pohádky 
O Kubovi, Barušce a sedmi loupežnících,
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Vítáme na svět
Daniel Török
Anna Veisová
Adam Bohuslav
Jiří Adamec
Štěpán Kernal
Vanessa Donátová
Aneta Dostálová
Lucie Karlíková
Barbora Formanová
Karolína Säcklová
Pavel Kocián

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
85 let  
Helena Strejčková
           
80 let  
Otta Janda
Ilona Mazačová
Hana Auerová

Hodně štěstí, zdraví.
Řekli si ANO
Jan Bednář a Jitka Hodboďová
David Vystavěl a Kateřina Vavřinová
Lukáš Teplý a Kateřina Rybková
Petr Marek a Věra Pilná
Martin Brunovský a Kamila Moučková

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Helena Kučerová (83)
Josef Čepelka (79)
Vladimír Sklenář (80)
Antonín Halada (70)
Marie Osladilová (88)
Marie Koudelková (93)
Blanka Macháňová (90)

Čest jejich památce!
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Společenská kronika Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                                        

Listopad v DDM

Úterý 4.11. a úterý 18. 11.  
17.30 - 20.00 I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT 
V našem herním klubu Pohoda se můžete naučit hry, o kterých jste někde slyšeli, ale také 
ty, o kterých nemáte ani tušení. Najdete tady něco, čím byste se bavili s přáteli, s menšími 
i dospívajícími dětmi! Rozšíříte si vědomosti a pořádně se zasmějete!  Najdete dobré 
tipy na dárky!  Nemusíte dlouze studovat pravidla, rovnou si zahrajete! Nabízíme vám 
moderní společenské hry, se kterými se rozhodně nudit nebudete! S sebou: přezůvky, 
někoho do party a chuť si hrát, vstup 10,- Kč.

Středa 5. 11. TURNAJ V PIŠKVORKÁCH pro všechny borce, kteří si 
od 15.15 hod. troufnou na křížky a kolečka. Startovné 5,- Kč. 

Středa 5. 11. KERAMICKÁ DÍLNA pro dospělé, přijďte si k nám zamazat 
17 - 19 hod. ruce, odpočinout si a vytvořit pěkné dekorace jako doplňky do bytu 

nebo dárky pro blízké. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, 70,- Kč na 
materiál a energii.

Úterý 11. 11. VÝTVARNÁ DÍLNA  DECOUPAGE zase jinak
od 17.30 Začátečníci se naučí základy s ubrouskovou technikou, pokročilí 

mohou přinést vlastní a od 20 hod. nápady a vyzkoušet  ubrousky na 
netradiční materiál. S sebou: přezůvky, ubrousky na výměnu, 30,- 
Kč na materiál a energii.

Úterý 25. 11. VÝTVARNÁ DÍLNA  KOŠÍKY Z PEDIGU
od 17.30 Pletení přírodním pedigem kolem pevného dna. 
a od 20 hod. Vytvoříte si vlastní domácí doplněk.
                               S sebou: pracovní oblečení, přezůvky, 50,- Kč na materiál a energii.

Sstředa 26.11. TURNAJ LOSOVANÝCH DVOJIC VE ST. TENISE A VE ST. 
FOTBALU

Do 15.05 hod. přihlášení, v 15.15 zahájení. Systém soutěže podle počtu přihlášených. 
Předpokládaný konec v 17.17 hod. Startovné 10,- Kč za hráče.

Pátek 28.11. Poslední termín na odevzdání vlastních výrobků do prodeje na 
vánoční výstavu.

Nneděle 30. 11.  ZAHÁJENÍ TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
16.00 hod. Před rozsvícením vánočního stromu na náměstí můžete být mezi 

prvními návštěvníky  a koupit si nějakou maličkost pro předvánoční 
čas. 

Připravujeme na prosinec…
VÁNOČNÍ VÝSTAVA, ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA, VÁNOČNÍ DÍLNY pro ZŠ, 
VÁNOČNÍ DÍLNY pro veřejnost, VÁNOČNÍ TURNAJE…
Volná místa v zájmových kroužcích…  
HOLČIČINY, BERUŠKY, MINIVOLEJBAL, MÍČOVKY, POČÍTAČOVÉ  HRY, 
CAPOEIRA, KREATIVKA a SEBEOBRANA. 
Bližší informace v DDM.
V DDM probíhá každé úterý od 17 hod. KURZ FRANCOUZŠTINY, zájemci se ještě 
mohou v tuto dobu přihlásit. 23
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Poděkování

MS ODS v Týništi nad Orlicí děkuje všem svým příznivcům - voličům, kteří se při 
volbách do Senátu Parlamentu ČR i do zastupitelstva kraje 17. a 18.10.2008 rozhodli dát 
svůj hlas pravicové politice ODS. Vážíme si zvláště toho, že přes všechny snahy opozice 
zvítězil Váš zdravý rozum, prozíravost a soudnost.
                                                                           

 Mgr. Jiří Tůma
předseda MS ODS v Týništi n.O.

Městský výbor KSČM děkuje všem voličům, kteří projevili nesouhlas se současnými 
vládními reformami a dali hlas levici.

MUDr. Jan Vaník, 
předseda Měst. výboru KSČM

Vzpomínka

Krutý osud nás zranil, syna si vzal,
zbyly jen vzpomínky, bolest a žal.
Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít,
láska se smrtí nekončí,
v srdcích a vzpomínkách Tě stále budeme mít.

Dne 5.října uplynulo 5 dlouhých a smutných let, kdy při tragické dopravní nehodě nás 
navždy opustil v nedožitých 30 letech náš drahý a milovaný syn, bratr, manžel a kamarád 
pan Martin Vach. 
S láskou a stálou bolestí v srdcích vzpomínají

 rodiče, sestra Šárka s Petrem, manželka Radka a strejda Míra.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.

6

Mateřské centrum RATOLEST, Komenského 106, 
517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 26586746, http://ratolest.ic.cz

 

PROGRAM MC Ratolest na měsíc LISTOPAD
        Dopoledne                          Odpoledne

Po    9:30-11:30 h HERNA          16:00-18:00 h HERNA
        9:30-10:30 h HEJBLÍCI     16:0017:00 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
        9:3010:30 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     9:3011:00 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    9:3011:00 h HERNA

Mimořádné akce v listopadu:
 3.11. (Po)  Divadlo: Kouzelník, pejsek a kočička a jejich dort. Logopedická pohádka v 

podání M. Kovářové z Kostelce nad Orlicí, od 16:30 hod. v MC Ratolest
5.11. (St)  Plánování činnosti MC na měsíc listopad a prosinec, od 17:00 hod
11.11. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., (papírové ozdoby do oken) 
11.11. (Út) Keramika pro děti (v rámci Tvořílků), od 9:30 hod. 
12., 13.11. (St a  Čt) KERAMIKA pro děti (v rámci Barviček a Dovedů), od 16:00 h. 
13.11. (Čt) VÁNOČNÍ KERAMIKA pro rodiče, od 20:00 hod. (svícny, ozdoby na 

stromeček, …) 
20.11. (Čt)  Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
21. a 24.11. (Pá, Po) Bleší trh v MC (oblečení, hračky, knihy), Pá (9:30 11:00 h) 
                                                                                                 Po (16:00-18:00 h)
25.,26.,27., (Út, St, Čt) Výroba SVÍČEK s dětmi (v rámci kroužků: Tvořílci, 

Barvičky, Dovedové)
25.11. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., (adventní věnce)
30.11. (Ne) 1. adventní neděle  prodej výrobků dětí i maminek ve Sluníčku

Připravujeme besedy: 
           – Rehahabilitace u dětí (host ze Stacionáře v Hradci Králové)

– Zubní hygiena pro děti předškolního věku 
– Canisterapie
– Počítačový kurz pro maminky na MD 

             (3x čtvrtek dopoledne + herna, ve Sluníčku)  
        -    loutkové divadlo pro nejmenší (z Opočna nebo Dobrušky)

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.!
Děkujeme za možnost této prezentace MC Ratolest!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královéhradecký kraj.
Děkujeme!
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CO-KDY-KDE
listopad 2008

DIVADLO
41.TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2008
7. listopadu (pátek)    DON QUIJOTE aneb VESELÝ KONEC RYTÍŘE SMUTNÉ 

POSTAVY
               Zahájení letošní přehlídky amatérského divadla se zhostí DS při       

MKS Červený Kostelec. 
                    Scénář a režie Vlasta Klepáček.
                    Divadelní sál kulturního domu.

                                    Začátek představení je v 19,30 hodin.
                    Cena: 60,-Kč

14.listopadu (pátek)   JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ aneb „nezapřeš nikdy ženy své ...“
                V divadelní hře F.F.Šamberka se Vám představí herci Divadelního 

spolku ZDOBNIČAN z Vamberka.
                  Režie Alena Joachimsthalerová.
                  Divadelní sál kulturního domu.

                                  Začátek představení je v 19,30 hodin.
                  Cena: 60,-Kč

21.listopadu(pátek)   „SEŠ NORMÁLNÍ?“
22.listopadu(sobota) V těchto dvou dnech se Vám v 1. a 2.premiéře představí herci 

domácího divadelního souboru Jirásek skupina TEMNO v mírně 
hororovém příběhu z prostředí otevřené psychiatrické 
léčebny.

                  Scénář a režie Eva Drábková.
                  Divadelní sál kulturního domu.

                                  Začátky představení jsou v 19,30 hodin.
                  Cena: 80,-Kč

28.listopadu(pátek)   ASTEROID BEJČEK
               V této jímavé grotesce z hradecké hvězdárny se Vám poprvé před-

staví herci divadelního seskupení SAMOHANA z Hradce 
Králové. Tuto novou nebeskou komedii napsal a zrežíroval Josef 
Tejkl.

                  Divadelní sál kulturního domu.
                                  Začátek představení je v 19,30 hodin.

                  Cena: 60,-Kč

30.listopadu(neděle) Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků
           Ani letos nezapomínáme na naše nejmenší diváky. Ve výpravné 

romantické pohádce Františka Hrubína se vám představí herci 
divadelní jednoty Jirásek z Nového Bydžova.

                  Režie Pavlína Plecháčová.
                  Divadelní sál kulturního domu.

                                   Začátek představení je v 15,00 hodin.
                   Cena: 40,-Kč

Vstupenky lze zakoupit v kanceláři kulturního domu, nebo lze objednat na tel.č.: 
494 371 693. 8

Výroční schůze Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí.
V úterý 7.října jsme se po dvou letech opět sešli na výroční schůzi Klubu důchodců v 
Týništi n.O. Uskutečnila se v malém sále Kulturního centra za účasti 36 členů, 22 hostů a 
skupin dětí ze Základní umělecké školy našeho města.
Schůzi řídil předseda klubu Ladislav Morávek. Po uvítání všech přítomných vzpomněl 
na zemřelé členy, kteří během dvou uplynulých let odešli z našich řad. Pak nastal 
okamžik, na který jsme se všichni těšili - vystoupení mladých muzikantů ze ZUŠ. 
Doprovodili je tři pedagogové: Jaroslav Vošlajer, Jiří Novák, Lydie Cablková. Děti 
zazpívaly, zahrály, nešetřily úsměvy a přiměly nás také k zanotování.
V hlavním projevu připomněl předseda vše podstatné, co se za uplynulé dva roky od 
poslední výroční schůze událo. Bylo to 22 besed s nejrůznějšími tématy, 3 výlety, oslavy 
Dne matek, kulatá výročí jubilantů, slavnosti v Česticích s hudbou a tancem, promítání 
videa každé volné úterý. Poděkoval samozřejmě všem, kteří se o dobrý a plynulý chod 
klubu zasloužili. Zvláštní poděkování patří Městskému úřadu našeho města za podporu 
a za opravy budovy (výměna střechy, oprava brány a branky, oprava topení atd.)
Starosta Měst. úřadu Ing. Jaroslav Matička nás seznámil s problémy a plány našeho 
města a přislíbil i další pomoc. Po krátké diskusi už přišli na řadu muzikanti našeho 
klubu a vydrželi hrát k tanci a poslechu až do šesti hodin.
K dobré náladě přispělo i pohoštění, které připravily členky klubu. A tak do kroniky, jež 
byla též připravena k nahlédnutí, přibudou pochvalné řádky o pěkném průběhu naší 
výroční schůze.

Jiřina Farská, Klub důchodců v Týništi n.Orl.

Úspěch českých hasičů v Liverpoolu
V anglickém Liverpoolu skončil 2. září 2008 10. ročník Světových her hasičů. Soutěžní 
disciplíny se začínaly plnit již v úterý 26. srpna. Jen ve vrcholové disciplíně her, 
hasičském víceboji TFA (Nejtvrdší hasič přežije), kam se přihlásilo kolem 600 
sportovců, získala česká výprava, čítající 50 hasičů, celkem 10 medailí. Čtyři byly zlaté, 
jedna stříbrná a pět bronzových. Další medaile doslova pršely na české hasiče při plnění 
dalších disciplín, jako byly např.: sprint na cyklotrenažéru masters, překážkové dráhy 
pro různé věkové kategorie - do 29 let, do 39 let, do 49 let, kulturistika do 75 kg, tenis 
masters, tenis čtyřhra, rychlostní kanoistika 200 metrů v kat. 29 - 39 let, páka, silový 
trojboj, maraton v kat. veteránů, hod oštěpem, vrh koulí, běh do schodů, rychlostní 
kanoistika 2000 metrů s obrátkou v kat. 29 - 39 let, lezení na obtížnost v kat. Intermediate 
a v kat. Elite, zápas volný styl, zápas řeckořímský styl, silniční cyklistika nad 60 let a 
orientační běh dvojic. V této disciplíně, v orientačním běhu dvojic, získal týnišťský 
LUKÁŠ DROZDÍK z územního odboru Rychnov nad Kněžnou společně s Tomášem 
Melčákem pro českou výpravu zlatou medaili. Pro zajímavost uvádím, že z 
Královéhradeckého kraje se her zúčastnilo celkem 6 příslušníků Hasičského 
záchranného sboru.
Český tým prokázal maximální soudržnost, spolupráci a nasazení, což vyústilo v 
neočekávaně vysoké hodnocení v konečném bodování národů. V celkovém hodnocení 
národů podle medailí obsadila ČR krásné 6. místo za výpravami Velké Británie, Francie, 
Španělska, Německa a Venezuely. Získala celkem 22 zlatých, 14 stříbrných a 14 
bronzových medailí.
Za absolutně největší úspěch považují všichni zúčastnění zisk deseti medailí a vítězství 
ve vrcholové disciplíně her, hasičském víceboji TFA (Nejtvrdší hasič přežije), kde se jim 
podařilo zvítězit před favority z Brazílie, Švédska, Rakouska, Německa a USA.
10. ročník Světových her hasičů, které se konají každé dva roky, skončil. Zúčastnilo se 
ho 3 000 hasičů ze 46 zemí celého světa. Českou republiku reprezentovalo 42 hasičů. 
Byly mezi nimi i ženy. Příští Světové hasičské hry pořádá Jižní Korea.
Více na http://www.wfg08.com/ Paž.21



KONCERT
1.listopadu (sobota)  Večer operetních melodií
                             Divadelní soubor Jirásek Vám v tomto večeru představí program, 

který si připravil pro listopadové vystoupení pro krajany v 
belgickém Bruselu.

                                  Malý sál kulturního domu.
                                  Začátek pořadu je v 19,30 hodin.
                                  Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a DS Jirásek. 

17.listopadu(pondělí) Black Buřiňos v GC
  U příležitosti 19. výročí listopadové revoluce a Mezinárodního dne 
studentstva vystoupí v Geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí 
velice úspěšné hudební seskupení ZUŠ, které letos velice potěšilo 
svým projevem  návštěvníky swingového festivalu.

           
                                  Začátek koncertu je v 17,00 hodin.

           Pořádají Kulturní centrum a GC.

24.listopadu(pondělí) Žákovský koncert
   spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
    Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
    Sál ZUŠ.
    Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

BESEDY
19.listopadu(středa)  Indie - země kontrastů
                                Prostřednictvím cca 600 fotografií a několika krátkých videí navští-

víme přelidněnou Bombaj s největším asijským ghetem Gháraví, 
pouštní stát Radžastán i vesničky v poušti Thér.

                                  Malý sál kulturního domu.
                                  Začátek besedy je v 18,00 hodin.
                                  Pořádají manželé Baudyšovi.

VÝSTAVY
1.listopadu(sobota)   Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže

  Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
  Areál Bobkárna.
   Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

8.listopadu(sobota) Speciální celostátní výstava králíků stříbřitých a belgických 
obrů

   Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
   Areál Bobkárna.
   Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

23.listopadu(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.
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Umíme pomáhat druhým?
Mateřské centrum Ratolest navštívilo veliké KUŘE s 
červenobílým pruhem!
Kuře je už 11. rokem maskotem celonárodní sbírky 
„Pomozte dětem!“
Kuře  spolu s maminkami připravilo pro děti soutěže  zobání 
zrní, chytání žížal, přenášení vajíček, malování kuřátek, … 
Po zdolání všech soutěží se děti vrhly na kuřecí hostinu, kde 
se nabízely žížalky, linecká kuřátka, pizza a jiné dobroty, 
které mají kuřátka i děti rády!
A jak naše děti pomáhaly? V jedné soutěži děti 
domalovávaly bílou, žlutou a červenou polevou perníková 
kuřátka, která se pak rozdávala v Třebechovicích (na 
koncertu J.M. Raka pro „Pomozte dětem!“) všem, kteří 
přispěli do této sbírky! 
Kuřátko s červenobílým kruhem DĚKUJE všem, kteří umí 
nebo se učí pomáhat! Více se o něm dočtete na 

 . www.pomoztedetem.cz
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JINÉ AKCE
1.listopadu(sobota) PARNAS

9.ročník literární soutěže amatérských autorů z celé republiky. Tento 
den proběhne slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací.
Začátek v 9,00 hodin.
 Malý sál kulturního domu.

27.listopadu(čtvrtek)Zdobení adventních věnců na faře 
                               Začátek v 18 hod. 
                               Materiál pokud možno vlastní.

30.listopadu(neděle)ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
  spojené s vystoupením dětí MŠ Město, MŠ U Dubu a ZUŠ.

Začátek v 17,00 hodin.
                               Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí.

                Pořádají Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a ZŠ.

Mateřská škola na náměstí je krásnější.

Viděla jsem to na vlastní oči.
Už v červnu před letními prázdninami byla zahájena rekonstrukce šaten a umyváren s 
toaletami, která zasáhla částečně i do některých tříd a která také umožnila přesunutí 
ředitelny, a vytvoření tak reprezentativního prostoru pro vlastní práci ředitelky Ivy 
Beňové, pro jednání, porady a přijímání návštěv. Zároveň s touto změnou došlo i k 
vylepšení zázemí pro práci všech učitelek.
Zcela přebudovány byly čtyři umyvárny s toaletami pro děti, ve kterých se objevily nově 
malé pisoáry pro budoucí muže a přibyly i tři nové sprchy pro případy „nehod“, které 
nejsou u malých dětí nikterak výjimečné.
Přesunutím a přebudováním dvou šaten se dětem usnadnil přístup k hygieně, a tím se 
zvětšil i jejich vlastní podíl při výchově k samostatnosti i v této oblasti. Jedna z umyváren 
byla pouze vylepšena jen drobnějšími úpravami. V přebudovaných prostorách bylo 
netradičním způsobem podle přání paní ředitelky položeno ekologické a zdravotně 
nezávadné linoleum.
Celá rekonstrukce jako celek působí velmi příjemným a protepleným dojmem. Kdybych  
se měla zmínit i o detailech, musím přiznat, že jsou zvoleny a vybrány paní ředitelkou 
velmi vkusně (dlaždice na podlahy, obklady stěn s listelami v umyvárnách), prakticky 
(hranatá umyvadla), esteticky a funkčně (svítidla ve vstupním prostoru).
Nevybíralo se jí z nabízeného sortimentu snadno, neboť výběr byl finančně limitován, 
ale podařilo se a nyní má Týniště n.O. zase něco pěkného, co bude sloužit nastupující 
generaci a ovlivňovat její estetické vnímání okolního prostředí a vytvářet i upevňovat 
hygienické návyky. Celou rekonstrukci, která probíhala od 15.6. do 28.8.2008, 
prováděla firma ASJ s.r.o. z Hradce Králové asi ve dvanácti zaměstnancích pod 
pečlivým dohledem pana Jiřího Švuba, jednatele firmy. Projekt vypracovala firma 
ARKO, rovněž z Hradce Králové. Financování celé akce stálo MěÚ v Týništi n.O. 3 
miliony 663 tisíce 953 Kč. Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří za dobrou práci 
uznání a poděkování.

Paž.
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přenášena speciální hlavicí aplikátoru a působí do hloubky až 4 cm. Velmi krátký impuls 
působí s obrovskou intenzitou:
- Narušuje a rozpouští vápenaté usazeniny ve šlachách a úponech
-  Vede k lepšímu prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti
- U jizevnatých procesů se aktivují buňky produkující vazivovou tkáň, zvyšuje produkci   
bílkovin a dochází k regeneraci postižené tkáně

 - Snižuje napětí ve tkáních, stimuluje protizánětlivý proces a tlumí bolesti
-  V  konečném efektu proces vede k odeznění bolestí s klinickou účinností až 90%
-  S ústupem bolestí se výrazně zlepšuje pohyblivost

Je to spousta pozitiv, nemá ale tato metoda nějaké škodlivé účinky?
Léčba má minimální vedlejší účinky jako občasné zarudnutí kůže, mírný otok či pocit 
necitlivosti nebo svědění. Po aplikaci se může krátkodobě zvýšit bolest. Lidské tělo 
dokáže samo zvládnout většinu nepříznivých vlivů svými obrannými mechanizmy. 
Někdy však obranné mechanismy selhávají nebo se pomýlí, například trvá-li zánětlivý 
proces dlouho. Terapie rázovými vlnami přináší do organismu obrovské impulsy 
energie, která dokáže tyto již oslabené mechanizmy stimulovat, či dokonce znovu 
nastartovat!

Existuje ale skupina onemocnění, kdy se léčba touto metodou nedoporučuje. Jsou to 
poruchy krevní srážlivosti a  psychické poruchy. Nedoporučuje se pacientům s nádory a  
těhotným ženám; po léčbě kortikoidy v posledních čtrnácti dnech a za stavu po 
rentgenové terapii. Metodu nelze rovněž uplatnit nad vzdušnými orgány, jako jsou např. 
plíce. Také ji nelze  použít  nad nervem nebo při akutních zánětech.

Jakým způsobem je možno se k ošetření touto metodou dostat?
Je třeba absolvovat vyšetření, kdy zjistíme zdravotní potíže, kterými dotyčný trpí, 
posoudíme, zda jsou tyto potíže vhodné k ošetření touto metodou, a pokud ano, 
vysvětlíme mu postup léčby a k ošetření jej objednáme.

Jak toto ošetření probíhá?
Ošetření rázovými vlnami se provádí ambulantně. Pacient může již následující den 
vykonávat běžné aktivity, ale několik dnů je lépe vyloučit nadměrnou zátěž ošetřených 
oblastí. Vlastní ošetření se děje v několika sezeních, cca kolem pěti s aplikací jedenkrát 
týdně. Někdy nastane zlepšení již po jedné aplikaci. Počet sezení ale vychází z délky 
potíží a charakteru onemocnění. Kontrola po 4 - 6 týdnech rozhodne, zda je nutné ještě 
další ošetření.

Hradí ošetření rázovou vlnou pojišťovny?
Tuto službu žádná pojišťovna nehradí. Jeden tento zákrok stojí pacienta 700 Kč.
 

Kde vás mohou případní zájemci kontaktovat?
Podrobné informace naleznou na našich webových stránkách  
nebo přímo při vyšetření u mne, které je možno realizovat po předchozím objednání na 
zdejší poliklinice.

 Děkujeme za poskytnuté informace.
Paž.
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Rázová vlna již i v našem městě(okrese)
Již třetím rokem je v provozu v Týništi nad Orlicí přístroj k ošetřování pohybového 
aparátu metodou tzv. rázové vlny.
O rozhovor jsme požádali provozovatele přístroje  MUDr. Josefa Otavu.

Můžete nám ve stručnosti přiblížit, co vlastně rázová vlna je?
S rázovou vlnou jsme se všichni již setkali. Viděli jsme blesk nebo nad námi prolétlo 
nadzvukové letadlo. Rázová vlna vzniká tehdy, když zdroj zvukových vln se pohybuje 
rychleji než vlastní zvuk. 
Při překračování zvukové bariéry vzniká třesk a tlaková vlna, ve které je ukryta 
obrovská energie. Člověk dokáže rázové vlny vytvořit i v menším měřítku, nemusíme 
zrovna vyvolávat bouři a blesky nebo bourat zdi nízkým průletem supersoniku. Zjistilo 
se, že rázová vlna může být člověku i prospěšná při léčení různých neduhů. Stačí na to 
mnohem menší přístroje - generátory pracující na různých fyzikálních principech 
(elektromagnetický, elektrohydraulický, piezoelektrický..). Dokážeme rázové vlny 
směrovat a regulovat jejich průnik do hloubky lidského těla. Určitě jste již slyšeli o 
"rozbíjení" ledvinových či žlučových kamenů na písek, který odchází z těla přirozenou 
cestou, a pacient se tak vyhne náročné operaci. Léčba rázovými vlnami - ESWT 
(Extracoporal Shock Wawe Therapy) se používá již více než 20 let a s postupem času se 
osvědčila i v onkologii, chirurgii, ortopedii a v posledních letech se zjistilo, že účinně 
pomáhá i při léčbě úponových bolestí. 

A pro jaké skupiny onemocnění lze zmiňovaný přístroj použít a nemocným ji 
aplikovat?
Léčba rázovou vlnou je určena, mimo jiné, i k ošetření nemocných svalových a 
šlachových úponů, ošetření měkkých tkání v blízkosti kostí a bolestivých zánětů. 
Účinnost léčby je podle zkušeností a studií vysoká a pohybuje se od 80 do 95%!
Nemůžete třeba zvednout ruku pro bolesti v rameni. Lékař zpravidla doporučuje klid 
nebo léčí klasicky pomocí léků, obstřiků kortikoidy nebo anestetiky. Terapie mívá 
různé efekty, většinou krátkodobé, a bolesti pokračují léta. Léčebný efekt těchto 
metod, včetně novější terapie biostimulačním laserem, je asi kolem 40 až 50%. Pokud 
se neosvědčí ani rehabilitace, doporučuje se pak chirurgický zákrok.
 Co vše tedy lze léčit rázovou vlnou:
- Záněty Achillovy šlachy, tenisový a golfový loket
- Bolesti způsobené záněty šlach, šlachových úponů i tíhových váčků
- Kostní výrůstky, ostruhy na patách i loktech
- Slibné jsou výsledky při léčbě revmatických zánětů šlach a tíhových váčků
- Špatně se hojící zlomeniny, případně i počínající paklouby kostí
- Chronické záněty kloubů, jejich tíhových váčků se vznikem kalcifikací v kloubu
- Bolesti zápěstí a drobných kloubů
- Léčba pacientů s vysokým rizikem při operačním výkonu (vysoký věk..)
V zásadě jde o zánětlivé procesy či poruchy výživy kloubů, šlach a kostí, kde se 
snažíme povzbudit obranné mechanismy těla, revitalizovat a obnovit postiženou tkáň. 
Léčba rázovými vlnami je oceňována zvláště proto, že se dobře snáší, má minimální 
vedlejší účinky a je prováděna ambulantně. Při vysoké účinnosti dává rychlejší 
výsledky než léčba chemická a je podstatně levnější než operační zákrok.

To znamená, že jde o metodu účinnější, než je běžná fyzikální léčba používaná při 
onemocnění pohybového aparátu?
Ano, mnohonásobně. Generátor mění vzduch vháněný do přístroje pod tlakem 5-6 
barů v kuželovitou rázovou vlnu, která dosahuje své maximální hodnoty v několika 
nanosekundách. (nanosekunda = 1 miliardina sekundy). Vlna je do léčené tkáně
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Nově zrekonstruované
prostory umýváren v MŠ - 
- město se líbí všem.



Bramborové odpoledne
Každý podzim pozvou děti a paní učitelky z MŠ U Dubu své rodiče na pečení brambor 
v ohni, které probíhá na zahradě školky. Než jsou brambory hotové, soutěží se.
Přálo i počasí a domů se nám ani nechtělo.

12

A. Ullrichová

Suté Břehy v roce 1925.

Suté Břehy v roce 1932.
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Duchovní hledání
Při vyslovení slova listopad, asi nejen ve mně, vyvolá pocit či dojem určité syrovosti neb 
konečnosti. Napadá mi také píseň Wabi Daňka „Listopad“, která je velmi nostalgická. Už 
samotné slovo listopad asi vyjadřuje něčí konec a tím jsou listy stromů. V tomto měsíci je i u 
nás lidovým zvykem upravovat a navštěvovat hroby svých blízkých. Každému to 
povětšinou přijde zcela samozřejmé. Ale přesto se nám lidem těžko uznává konečnost 
vlastního života. Zcela samozřejmě přijímáme zprávy o smrti jiných, ale pokud třeba jen v 
žertu se někdo zmíní o mé smrti, tak je to „nevhodné“ nebo nějak „hloupé“. Ano, jsme lidé, 
kteří se bojí mluvit o posledních věcech člověka. Přitom se to nikomu z nás nevyhne. 
Nikomu se povětšinou nechce umřít, ale umřeme. To není temná myšlenka nebo depresivní 
úvaha, to je realita. I já sám se bojím umírání a smrti. Chci žít, a ne umřít. A přesto jsem 
vděčný za to, že mohu o své konečnosti uvažovat, mluvit o ní a někdy se nad ní zasmát. Proč 
se bojíme tohoto tématu, když se každého z nás  bude jednou týkat? Je to strach z 
konečnosti, obava ze ztráty, strach z deprese nebo myšlenky na někoho, koho jsme měli rádi 
a smrt nám ho vzala?
Zcela záměrně jsem se vyhnul náboženskému rozměru tématu konce. Takovéto úvahy 
vedeme my lidé, a to křesťané i nekřesťané. I Ježíš se bál smrti. Může tady být klíč pro naše 
zdravé a lidské rozvažování o smrti? To je na každém z nás.

Syrový listopad přeje P. Ivan Havlíček, duchovní z Týniště nad Orlicí

Českobratrská církev evangelická
                                Dvě otázky a dvě odpovědi

1. Hodí se křesťanství do dnešního světa?
Pro někoho je křesťanství uzavřená kapitola, která je dnešnímu světu cizí. Je však mnoho 
lidí, pro které je víra v Ježíše Krista důležitá a nikdy by se jí nevzdali. Jsou mezi námi staří i 
mladí, vědci, lékaři, politici, umělci i obchodníci. Bible patří mezi nejprodávanější knihy 
na světě. Křesťanství, na rozdíl od  mnoha módních směrů, není jen myšlenka, názor či 
teorie. Je to něco daleko prostšího a jednoduššího,  pozvání k naději, k novému pohledu na 
život a na svět. Je to výzva, kterou by bylo škoda obejít.
2. Může věřit každý?
Většina lidí něčemu věří. Lišíme se však v tom, komu a čemu věříme. Někdo věří sám sobě. 
Jiný doufá ve vyšší spravedlnost. Další se řídí horoskopy. Někdo se vidí ve svých dětech. 
Jiný nedá dopustit na své rodiče. Mnoho lidí spoléhá na svůj majetek. Je také řada 
zklamaných, kteří už nevěří ničemu. Křesťané jsou přesvědčeni, že jediný, komu můžeme s 
důvěrou svěřit svůj život, je Bůh, který se stal v Ježíši Kristu člověkem. Tato víra se nedá 
dokázat ani vnutit. Je to však příležitost, která je nabídnuta každému člověku. Bůh probouzí 
v našem srdci důvěru a naději. Záleží na nás, zda ji přijmeme, nebo odmítneme!

Podle katechetické příručky ČCE připravil
 Jaroslav Matuška, kurátor sboru

Zveme na BOHOSLUŽBY v listopadu 
(modlitebna, V. Opatrného 58): 9. a 23.11. 2008, od 10:30 h (s nedělní školou).
Středeční biblická hodina: 12.11. 2008, od 17:00 h.
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Dalším Tvým velkým úspěchem je premiéra Tvých “Akvabel” v Polsku? Kde a 
kdy přesně to probíhalo a jaké jsou tvé pocity coby autora z polského 
nastudování?
Polská premiéra proběhla ve městě Kalisz a všechny recenze, které jsem vyšťoural na 
Googlu, jsou více než vstřícné. V Polsku je velmi populární Petr Zelenka, tak doufám, 
že se vypravím v jeho vydupaných stopách. Další Akvabely se rozezkušují ve Sloviské 
Lubljani a probíhají další jednání s producenty v New Yorku.

Jistě máš napilno i co se týká tvých aktivit v Čechách, nechceš o tom poinformovat 
naše čtenáře? 
Na konci října se uskuteční premiéra Čapkovy Věci Makropulos v mé režii v Divadle na 
Vinohradech. Hlavní role Emilie Marty přijala Daniela Kolářová a to je pro mě velká 
čest. Ona je směs křehkosti, až pápěrkovitosti - a taky naprosté profesionality a 
technické bravury. Nu a v brněnském Národním jsem v červnu odpremiéroval svou 
verzi Našich furiantů. Bylo z toho pozdvižení, neboť jsem klasiku od podlahy upravil 
do dnešních časů - ale diváci kupudivu neuprchli, ba chodí jich kvanta.

A co Tvůj život rodinný, Justýnka už je asi pěkná čipera...
Justýna je můj poklad. A bude po tatínkovi pošahaná, vypadá to. Včera pronesla větu: 
“Slon bude, maminka bude.” Vy tomu rozumíte, já moc ne, ale třeba se mi z dcerky rodí 
nějaký zen-buddhistický mudrc!

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Ti v životě i nadále daří.
Jitka Březková

Suté Břehy, něco málo o nich
Jejich historie sahá až do roku 1775. V té době byl u obce Štěpánovsko vykácen kus 
lesa, aby tu následně vyrostlo několik chalup s obecným názvem „Kopanina“.
Další část vznikla, když kolem roku 1786 vystavěla vrchnost v lese u hájovny pět 
dřevěných chalup. Ty byly situovány na vysokém levém břehu Orlice proti Malým 
Petrovicím. Sloužily převážně dřevařům, kteří v okolních lesích káceli mohutné 
stromy, jejichž kmeny pak svazovali do vorů. Ty se plavily po Orlici a jejich konečná 
bývala často až v dalekém Hamburku. Na vykáceném prostranství vznikl  v té době 
nemalý sklad dřeva.
Dědinka Suté Břehy byla v roce 1792 přifařena k Týništi nad Orlicí. V roce 1840 měla 
dokonce 54 stálých obyvatel. Někdy kolem roku 1893 ji však zničil požár. Obnovení se 
dočkala pouze hájovna, která stojí na stejném místě dodnes.
Krásné místo vysoko nad meandrující řekou a současně v lese s pramenem čisté vody se 
stalo za první republiky cílem letních vycházek a vyhledávaným letoviskem. Před 
druhou světovou válkou se tu scházeli skauti a mladí sokolové. Válka však překazila 
jejich sny o klidném životě. Zde na těchto místech se mnozí z nich rozhodli jít bojovat 
proti fašismu. Většina se sem bohužel již nikdy nevrátila. Během okupace se tu v 
chatkách ukrývali jak partyzáni, tak především uprchlí sovětští zajatci. Ti se sem 
dostávali z týnišťské obory, kde pracovali v muničním skladu. Na konci války zde 
vyrostl velký vojenský sklad, při jehož likvidaci přišli o život kapitán čsl. armády 
Pelikán a neznámý vojín.
Suté břehy se opět staly nádherným a klidným letoviskem a místem pořádání letních 
dětských i mládežnických táborů.

Poznámka. Někdy byl používán i název Ssuté břehy (viz fotografie)         

Článek, získaný od Josefa Uhlíře ze Štěpánovska pro Zpravodaj, upravil a fotografie ze
             své sbírky dodal Libor Koldinský.
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Zrcadlo týnišťských podnikatelů
Zrcadlo, vynález, který se do Evropy dostal kdysi dávno až z 
daleké Číny, umí dokonale vrátit zpět do našich očí a tím i do naší 
mysli vše, čemu ho nastavíme.

Dnes to bude v pořadí již 9. firma, která nese název GREEN SERVIS . Její ředitel  
Josef Máslo byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi n.O. také něco povědět a 
zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit. 

Pane Máslo, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Křivicích existuje. 
Jaké byly její začátky? 
 
Firma vznikla v roce 1994 v Hradci Králové. Byli jsme první firmou, která se zabývá 
tímto oborem. Brzy jsme si zajistili zákazníky i ze stran městských úřadů i soukromých 
osob. Nedávno jsem změnil bydliště,  koupil a zrekonstruoval dům v Křivicích, kde 
jsem zřídil i zázemí firmy.

Čím se zabýváte?
Zabýváme se dodávkou veškerých služeb pro zeleň. Provádíme jednorázové i celoroční 
sekání travnatých ploch, výsadby stromů, zakládání zahrad a trávníků včetně 
projektové dokumentace. Dále provádíme údržby stromů a keřů, prořezávky okrasných 
i ovocných stromů, stříhání keřů a živých plotů, komplexní ošetření významných a 
památných stromů. Také konzervační ošetření, instalace bezpečnostních vazeb 
(arboristika), kácení stromů, rizikové kácení stromů, odstranění pařezů, odvoz a 
likvidaci vzniklého odpadu. Naší důležitou  činností jsou práce spojené s ochranou 
životního prostředí, s enviromentální výchovou mládeže a přednášky zaměřené na 
ekologii a památné stromy. Okrajově se zabýváme i zimní údržbou. Výškové práce 
provádíme pomocí montážní plošiny i horolezecké techniky. Veškeré práce realizujeme 
na vlastní riziko a se zárukou. 

Kolik máte zaměstnanců?
Pět.

Jakou mají profesi?
Jsou to proškolení odborníci v oborech zahradník a dřevorubec. 

Proč jste se rozhodl   podnikat právě v Křivicích? 
Zalíbily se mi lesy a zdejší  krajina pod Křivinou. Bral jsem také ohled na výběr 
pozemku pro  zázemí firmy, tvůrčí činnost  a pěkné bydlení pro rodinu .

Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého?
Chtěl bych vzkázat  lidem, aby brali ohled na naši planetu, třídili odpady a vážili si 
stromů a přírody vůbec, jako si váží sami sebe. 

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů.
Paž. 

GREEN SERVIS - služby pro zeleň Křivice 31, Týniště nad 
Orlicí; 603 721748 ,  494 320 260, 
e-mail: info@greenservis.com
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Temno vždy překvapí

I když se hrál „Meresjev“ (10.10.) už po šestapadesáté, divákům se naservírovalo opět něco 
nového. Před divadlem překvapené návštěvníky čekali vojáci v dobových německých a 
sovětských uniformách s historickou vojenskou technikou (otiskujeme fotografii). Téměř 
vyprodaný sál (a to se v samotném Týništi hrálo již po osmé) aplaudoval temňákům na 
otevřené scéně prakticky po celé představení. Nakonec lze tedy dodat, že se tímto zdařilým 
představením podařilo Temnu pozvat diváky na svou premiéru nové hry s názvem „Seš 
normální?“, která se uskuteční 21. a 22. listopadu.

U sobotní reprízy “Meresjeva” (10. X. 2008) v KC asistovali před začátkem představení 
přátelé Jos. Krba - člena skupiny Temno - jejichž koníčkem je vojenská historie (II. světová 
válka)

Rozhovor s Davidem Drábkem

Dozvěděli jsme se, že jsi se svou rozhlasovou hrou uspěl nedávno v soutěži v 
Poděbradech, sdělil bys našim čtenářům nějaké podrobnosti?

Ano, inscenace mé rozhlasové hry Vykřičené domy získala Grand Prix Bohemia za 
rozhlasovou inscenaci roku. Taťana Wilhelmová a Igor Bareš moc pěkně namluvili hlavní 
role dvou životních outsiderů. A zajímavé je, že i mrňavé party přijali významní herci - 
Hana Maaciuchová propůjčila hlas sklence od hořčice a Vilma Cibulková zrcadlu... S 
Vykřičenými domy jsme už loni soutěžili na evropské přehlídce v Berlíně, takže samé 
vzrůšo.
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Dalším Tvým velkým úspěchem je premiéra Tvých “Akvabel” v Polsku? KDe a kdy 
přesně to probíhalo a jaké jsou tvé pocity coby autora z polského nastudování?



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

Dnes to bude v pořadí již 9. firma, která nese název GREEN SERVIS . Její ředitel  
Josef Máslo byl ochoten nám o svém podnikání v Týništi n.O. také něco povědět a 
zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit. 

Pane Máslo, povězte nám, prosím, jak dlouho Vaše firma v Křivicích existuje. 
Jaké byly její začátky? 
 
Firma vznikla v roce 1994 v Hradci Králové. Byli jsme první firmou, která se zabývá 
tímto oborem. Brzy jsme si zajistili zákazníky i ze stran městských úřadů i soukromých 
osob. Nedávno jsem změnil bydliště,  koupil a zrekonstruoval dům v Křivicích, kde 
jsem zřídil i zázemí firmy.

Čím se zabýváte?
Zabýváme se dodávkou veškerých služeb pro zeleň. Provádíme jednorázové i celoroční 
sekání travnatých ploch, výsadby stromů, zakládání zahrad a trávníků včetně 
projektové dokumentace. Dále provádíme údržby stromů a keřů, prořezávky okrasných 
i ovocných stromů, stříhání keřů a živých plotů, komplexní ošetření významných a 
památných stromů. Také konzervační ošetření, instalace bezpečnostních vazeb 
(arboristika), kácení stromů, rizikové kácení stromů, odstranění pařezů, odvoz a 
likvidaci vzniklého odpadu. Naší důležitou  činností jsou práce spojené s ochranou 
životního prostředí, s enviromentální výchovou mládeže a přednášky zaměřené na 
ekologii a památné stromy. Okrajově se zabýváme i zimní údržbou. Výškové práce 
provádíme pomocí montážní plošiny i horolezecké techniky. Veškeré práce realizujeme 
na vlastní riziko a se zárukou. 

Kolik máte zaměstnanců?
Pět.

Jakou mají profesi?
Jsou to proškolení odborníci v oborech zahradník a dřevorubec. 

Proč jste se rozhodl   podnikat právě v Křivicích? 
Zalíbily se mi lesy a zdejší  krajina pod Křivinou. Bral jsem také ohled na výběr 
pozemku pro  zázemí firmy, tvůrčí činnost  a pěkné bydlení pro rodinu .

Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům ještě něco důležitého?
Chtěl bych vzkázat  lidem, aby brali ohled na naši planetu, třídili odpady a vážili si 
stromů a přírody vůbec, jako si váží sami sebe. 

Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů.
Paž. 

GREEN SERVIS - služby pro zeleň Křivice 31, Týniště nad 
Orlicí; 603 721748 ,  494 320 260, 
e-mail: info@greenservis.com

14

www.greenservis.com - 

Temno vždy překvapí

I když se hrál „Meresjev“ (10.10.) už po šestapadesáté, divákům se naservírovalo opět něco 
nového. Před divadlem překvapené návštěvníky čekali vojáci v dobových německých a 
sovětských uniformách s historickou vojenskou technikou (otiskujeme fotografii). Téměř 
vyprodaný sál (a to se v samotném Týništi hrálo již po osmé) aplaudoval temňákům na 
otevřené scéně prakticky po celé představení. Nakonec lze tedy dodat, že se tímto zdařilým 
představením podařilo Temnu pozvat diváky na svou premiéru nové hry s názvem „Seš 
normální?“, která se uskuteční 21. a 22. listopadu.

U sobotní reprízy “Meresjeva” (10. X. 2008) v KC asistovali před začátkem představení 
přátelé Jos. Krba - člena skupiny Temno - jejichž koníčkem je vojenská historie (II. světová 
válka)

Rozhovor s Davidem Drábkem

Dozvěděli jsme se, že jsi se svou rozhlasovou hrou uspěl nedávno v soutěži v 
Poděbradech, sdělil bys našim čtenářům nějaké podrobnosti?

Ano, inscenace mé rozhlasové hry Vykřičené domy získala Grand Prix Bohemia za 
rozhlasovou inscenaci roku. Taťana Wilhelmová a Igor Bareš moc pěkně namluvili hlavní 
role dvou životních outsiderů. A zajímavé je, že i mrňavé party přijali významní herci - 
Hana Maaciuchová propůjčila hlas sklence od hořčice a Vilma Cibulková zrcadlu... S 
Vykřičenými domy jsme už loni soutěžili na evropské přehlídce v Berlíně, takže samé 
vzrůšo.

15

Dalším Tvým velkým úspěchem je premiéra Tvých “Akvabel” v Polsku? KDe a kdy 
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Duchovní hledání
Při vyslovení slova listopad, asi nejen ve mně, vyvolá pocit či dojem určité syrovosti neb 
konečnosti. Napadá mi také píseň Wabi Daňka „Listopad“, která je velmi nostalgická. Už 
samotné slovo listopad asi vyjadřuje něčí konec a tím jsou listy stromů. V tomto měsíci je i u 
nás lidovým zvykem upravovat a navštěvovat hroby svých blízkých. Každému to 
povětšinou přijde zcela samozřejmé. Ale přesto se nám lidem těžko uznává konečnost 
vlastního života. Zcela samozřejmě přijímáme zprávy o smrti jiných, ale pokud třeba jen v 
žertu se někdo zmíní o mé smrti, tak je to „nevhodné“ nebo nějak „hloupé“. Ano, jsme lidé, 
kteří se bojí mluvit o posledních věcech člověka. Přitom se to nikomu z nás nevyhne. 
Nikomu se povětšinou nechce umřít, ale umřeme. To není temná myšlenka nebo depresivní 
úvaha, to je realita. I já sám se bojím umírání a smrti. Chci žít, a ne umřít. A přesto jsem 
vděčný za to, že mohu o své konečnosti uvažovat, mluvit o ní a někdy se nad ní zasmát. Proč 
se bojíme tohoto tématu, když se každého z nás  bude jednou týkat? Je to strach z 
konečnosti, obava ze ztráty, strach z deprese nebo myšlenky na někoho, koho jsme měli rádi 
a smrt nám ho vzala?
Zcela záměrně jsem se vyhnul náboženskému rozměru tématu konce. Takovéto úvahy 
vedeme my lidé, a to křesťané i nekřesťané. I Ježíš se bál smrti. Může tady být klíč pro naše 
zdravé a lidské rozvažování o smrti? To je na každém z nás.

Syrový listopad přeje P. Ivan Havlíček, duchovní z Týniště nad Orlicí

Českobratrská církev evangelická
                                Dvě otázky a dvě odpovědi

1. Hodí se křesťanství do dnešního světa?
Pro někoho je křesťanství uzavřená kapitola, která je dnešnímu světu cizí. Je však mnoho 
lidí, pro které je víra v Ježíše Krista důležitá a nikdy by se jí nevzdali. Jsou mezi námi staří i 
mladí, vědci, lékaři, politici, umělci i obchodníci. Bible patří mezi nejprodávanější knihy 
na světě. Křesťanství, na rozdíl od  mnoha módních směrů, není jen myšlenka, názor či 
teorie. Je to něco daleko prostšího a jednoduššího,  pozvání k naději, k novému pohledu na 
život a na svět. Je to výzva, kterou by bylo škoda obejít.
2. Může věřit každý?
Většina lidí něčemu věří. Lišíme se však v tom, komu a čemu věříme. Někdo věří sám sobě. 
Jiný doufá ve vyšší spravedlnost. Další se řídí horoskopy. Někdo se vidí ve svých dětech. 
Jiný nedá dopustit na své rodiče. Mnoho lidí spoléhá na svůj majetek. Je také řada 
zklamaných, kteří už nevěří ničemu. Křesťané jsou přesvědčeni, že jediný, komu můžeme s 
důvěrou svěřit svůj život, je Bůh, který se stal v Ježíši Kristu člověkem. Tato víra se nedá 
dokázat ani vnutit. Je to však příležitost, která je nabídnuta každému člověku. Bůh probouzí 
v našem srdci důvěru a naději. Záleží na nás, zda ji přijmeme, nebo odmítneme!

Podle katechetické příručky ČCE připravil
 Jaroslav Matuška, kurátor sboru

Zveme na BOHOSLUŽBY v listopadu 
(modlitebna, V. Opatrného 58): 9. a 23.11. 2008, od 10:30 h (s nedělní školou).
Středeční biblická hodina: 12.11. 2008, od 17:00 h.
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Dalším Tvým velkým úspěchem je premiéra Tvých “Akvabel” v Polsku? Kde a 
kdy přesně to probíhalo a jaké jsou tvé pocity coby autora z polského 
nastudování?
Polská premiéra proběhla ve městě Kalisz a všechny recenze, které jsem vyšťoural na 
Googlu, jsou více než vstřícné. V Polsku je velmi populární Petr Zelenka, tak doufám, 
že se vypravím v jeho vydupaných stopách. Další Akvabely se rozezkušují ve Sloviské 
Lubljani a probíhají další jednání s producenty v New Yorku.

Jistě máš napilno i co se týká tvých aktivit v Čechách, nechceš o tom poinformovat 
naše čtenáře? 
Na konci října se uskuteční premiéra Čapkovy Věci Makropulos v mé režii v Divadle na 
Vinohradech. Hlavní role Emilie Marty přijala Daniela Kolářová a to je pro mě velká 
čest. Ona je směs křehkosti, až pápěrkovitosti - a taky naprosté profesionality a 
technické bravury. Nu a v brněnském Národním jsem v červnu odpremiéroval svou 
verzi Našich furiantů. Bylo z toho pozdvižení, neboť jsem klasiku od podlahy upravil 
do dnešních časů - ale diváci kupudivu neuprchli, ba chodí jich kvanta.

A co Tvůj život rodinný, Justýnka už je asi pěkná čipera...
Justýna je můj poklad. A bude po tatínkovi pošahaná, vypadá to. Včera pronesla větu: 
“Slon bude, maminka bude.” Vy tomu rozumíte, já moc ne, ale třeba se mi z dcerky rodí 
nějaký zen-buddhistický mudrc!

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Ti v životě i nadále daří.
Jitka Březková

Suté Břehy, něco málo o nich
Jejich historie sahá až do roku 1775. V té době byl u obce Štěpánovsko vykácen kus 
lesa, aby tu následně vyrostlo několik chalup s obecným názvem „Kopanina“.
Další část vznikla, když kolem roku 1786 vystavěla vrchnost v lese u hájovny pět 
dřevěných chalup. Ty byly situovány na vysokém levém břehu Orlice proti Malým 
Petrovicím. Sloužily převážně dřevařům, kteří v okolních lesích káceli mohutné 
stromy, jejichž kmeny pak svazovali do vorů. Ty se plavily po Orlici a jejich konečná 
bývala často až v dalekém Hamburku. Na vykáceném prostranství vznikl  v té době 
nemalý sklad dřeva.
Dědinka Suté Břehy byla v roce 1792 přifařena k Týništi nad Orlicí. V roce 1840 měla 
dokonce 54 stálých obyvatel. Někdy kolem roku 1893 ji však zničil požár. Obnovení se 
dočkala pouze hájovna, která stojí na stejném místě dodnes.
Krásné místo vysoko nad meandrující řekou a současně v lese s pramenem čisté vody se 
stalo za první republiky cílem letních vycházek a vyhledávaným letoviskem. Před 
druhou světovou válkou se tu scházeli skauti a mladí sokolové. Válka však překazila 
jejich sny o klidném životě. Zde na těchto místech se mnozí z nich rozhodli jít bojovat 
proti fašismu. Většina se sem bohužel již nikdy nevrátila. Během okupace se tu v 
chatkách ukrývali jak partyzáni, tak především uprchlí sovětští zajatci. Ti se sem 
dostávali z týnišťské obory, kde pracovali v muničním skladu. Na konci války zde 
vyrostl velký vojenský sklad, při jehož likvidaci přišli o život kapitán čsl. armády 
Pelikán a neznámý vojín.
Suté břehy se opět staly nádherným a klidným letoviskem a místem pořádání letních 
dětských i mládežnických táborů.

Poznámka. Někdy byl používán i název Ssuté břehy (viz fotografie)         
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Bramborové odpoledne
Každý podzim pozvou děti a paní učitelky z MŠ U Dubu své rodiče na pečení brambor 
v ohni, které probíhá na zahradě školky. Než jsou brambory hotové, soutěží se.
Přálo i počasí a domů se nám ani nechtělo.

12

A. Ullrichová

Suté Břehy v roce 1925.

Suté Břehy v roce 1932.
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Rázová vlna již i v našem městě(okrese)
Již třetím rokem je v provozu v Týništi nad Orlicí přístroj k ošetřování pohybového 
aparátu metodou tzv. rázové vlny.
O rozhovor jsme požádali provozovatele přístroje  MUDr. Josefa Otavu.

Můžete nám ve stručnosti přiblížit, co vlastně rázová vlna je?
S rázovou vlnou jsme se všichni již setkali. Viděli jsme blesk nebo nad námi prolétlo 
nadzvukové letadlo. Rázová vlna vzniká tehdy, když zdroj zvukových vln se pohybuje 
rychleji než vlastní zvuk. 
Při překračování zvukové bariéry vzniká třesk a tlaková vlna, ve které je ukryta 
obrovská energie. Člověk dokáže rázové vlny vytvořit i v menším měřítku, nemusíme 
zrovna vyvolávat bouři a blesky nebo bourat zdi nízkým průletem supersoniku. Zjistilo 
se, že rázová vlna může být člověku i prospěšná při léčení různých neduhů. Stačí na to 
mnohem menší přístroje - generátory pracující na různých fyzikálních principech 
(elektromagnetický, elektrohydraulický, piezoelektrický..). Dokážeme rázové vlny 
směrovat a regulovat jejich průnik do hloubky lidského těla. Určitě jste již slyšeli o 
"rozbíjení" ledvinových či žlučových kamenů na písek, který odchází z těla přirozenou 
cestou, a pacient se tak vyhne náročné operaci. Léčba rázovými vlnami - ESWT 
(Extracoporal Shock Wawe Therapy) se používá již více než 20 let a s postupem času se 
osvědčila i v onkologii, chirurgii, ortopedii a v posledních letech se zjistilo, že účinně 
pomáhá i při léčbě úponových bolestí. 

A pro jaké skupiny onemocnění lze zmiňovaný přístroj použít a nemocným ji 
aplikovat?
Léčba rázovou vlnou je určena, mimo jiné, i k ošetření nemocných svalových a 
šlachových úponů, ošetření měkkých tkání v blízkosti kostí a bolestivých zánětů. 
Účinnost léčby je podle zkušeností a studií vysoká a pohybuje se od 80 do 95%!
Nemůžete třeba zvednout ruku pro bolesti v rameni. Lékař zpravidla doporučuje klid 
nebo léčí klasicky pomocí léků, obstřiků kortikoidy nebo anestetiky. Terapie mívá 
různé efekty, většinou krátkodobé, a bolesti pokračují léta. Léčebný efekt těchto 
metod, včetně novější terapie biostimulačním laserem, je asi kolem 40 až 50%. Pokud 
se neosvědčí ani rehabilitace, doporučuje se pak chirurgický zákrok.
 Co vše tedy lze léčit rázovou vlnou:
- Záněty Achillovy šlachy, tenisový a golfový loket
- Bolesti způsobené záněty šlach, šlachových úponů i tíhových váčků
- Kostní výrůstky, ostruhy na patách i loktech
- Slibné jsou výsledky při léčbě revmatických zánětů šlach a tíhových váčků
- Špatně se hojící zlomeniny, případně i počínající paklouby kostí
- Chronické záněty kloubů, jejich tíhových váčků se vznikem kalcifikací v kloubu
- Bolesti zápěstí a drobných kloubů
- Léčba pacientů s vysokým rizikem při operačním výkonu (vysoký věk..)
V zásadě jde o zánětlivé procesy či poruchy výživy kloubů, šlach a kostí, kde se 
snažíme povzbudit obranné mechanismy těla, revitalizovat a obnovit postiženou tkáň. 
Léčba rázovými vlnami je oceňována zvláště proto, že se dobře snáší, má minimální 
vedlejší účinky a je prováděna ambulantně. Při vysoké účinnosti dává rychlejší 
výsledky než léčba chemická a je podstatně levnější než operační zákrok.

To znamená, že jde o metodu účinnější, než je běžná fyzikální léčba používaná při 
onemocnění pohybového aparátu?
Ano, mnohonásobně. Generátor mění vzduch vháněný do přístroje pod tlakem 5-6 
barů v kuželovitou rázovou vlnu, která dosahuje své maximální hodnoty v několika 
nanosekundách. (nanosekunda = 1 miliardina sekundy). Vlna je do léčené tkáně
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Nově zrekonstruované
prostory umýváren v MŠ - 
- město se líbí všem.



JINÉ AKCE
1.listopadu(sobota) PARNAS

9.ročník literární soutěže amatérských autorů z celé republiky. Tento 
den proběhne slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací.
Začátek v 9,00 hodin.
 Malý sál kulturního domu.

27.listopadu(čtvrtek)Zdobení adventních věnců na faře 
                               Začátek v 18 hod. 
                               Materiál pokud možno vlastní.

30.listopadu(neděle)ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
  spojené s vystoupením dětí MŠ Město, MŠ U Dubu a ZUŠ.

Začátek v 17,00 hodin.
                               Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí.

                Pořádají Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a ZŠ.

Mateřská škola na náměstí je krásnější.

Viděla jsem to na vlastní oči.
Už v červnu před letními prázdninami byla zahájena rekonstrukce šaten a umyváren s 
toaletami, která zasáhla částečně i do některých tříd a která také umožnila přesunutí 
ředitelny, a vytvoření tak reprezentativního prostoru pro vlastní práci ředitelky Ivy 
Beňové, pro jednání, porady a přijímání návštěv. Zároveň s touto změnou došlo i k 
vylepšení zázemí pro práci všech učitelek.
Zcela přebudovány byly čtyři umyvárny s toaletami pro děti, ve kterých se objevily nově 
malé pisoáry pro budoucí muže a přibyly i tři nové sprchy pro případy „nehod“, které 
nejsou u malých dětí nikterak výjimečné.
Přesunutím a přebudováním dvou šaten se dětem usnadnil přístup k hygieně, a tím se 
zvětšil i jejich vlastní podíl při výchově k samostatnosti i v této oblasti. Jedna z umyváren 
byla pouze vylepšena jen drobnějšími úpravami. V přebudovaných prostorách bylo 
netradičním způsobem podle přání paní ředitelky položeno ekologické a zdravotně 
nezávadné linoleum.
Celá rekonstrukce jako celek působí velmi příjemným a protepleným dojmem. Kdybych  
se měla zmínit i o detailech, musím přiznat, že jsou zvoleny a vybrány paní ředitelkou 
velmi vkusně (dlaždice na podlahy, obklady stěn s listelami v umyvárnách), prakticky 
(hranatá umyvadla), esteticky a funkčně (svítidla ve vstupním prostoru).
Nevybíralo se jí z nabízeného sortimentu snadno, neboť výběr byl finančně limitován, 
ale podařilo se a nyní má Týniště n.O. zase něco pěkného, co bude sloužit nastupující 
generaci a ovlivňovat její estetické vnímání okolního prostředí a vytvářet i upevňovat 
hygienické návyky. Celou rekonstrukci, která probíhala od 15.6. do 28.8.2008, 
prováděla firma ASJ s.r.o. z Hradce Králové asi ve dvanácti zaměstnancích pod 
pečlivým dohledem pana Jiřího Švuba, jednatele firmy. Projekt vypracovala firma 
ARKO, rovněž z Hradce Králové. Financování celé akce stálo MěÚ v Týništi n.O. 3 
miliony 663 tisíce 953 Kč. Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří za dobrou práci 
uznání a poděkování.

Paž.
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přenášena speciální hlavicí aplikátoru a působí do hloubky až 4 cm. Velmi krátký impuls 
působí s obrovskou intenzitou:
- Narušuje a rozpouští vápenaté usazeniny ve šlachách a úponech
-  Vede k lepšímu prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti
- U jizevnatých procesů se aktivují buňky produkující vazivovou tkáň, zvyšuje produkci   
bílkovin a dochází k regeneraci postižené tkáně

 - Snižuje napětí ve tkáních, stimuluje protizánětlivý proces a tlumí bolesti
-  V  konečném efektu proces vede k odeznění bolestí s klinickou účinností až 90%
-  S ústupem bolestí se výrazně zlepšuje pohyblivost

Je to spousta pozitiv, nemá ale tato metoda nějaké škodlivé účinky?
Léčba má minimální vedlejší účinky jako občasné zarudnutí kůže, mírný otok či pocit 
necitlivosti nebo svědění. Po aplikaci se může krátkodobě zvýšit bolest. Lidské tělo 
dokáže samo zvládnout většinu nepříznivých vlivů svými obrannými mechanizmy. 
Někdy však obranné mechanismy selhávají nebo se pomýlí, například trvá-li zánětlivý 
proces dlouho. Terapie rázovými vlnami přináší do organismu obrovské impulsy 
energie, která dokáže tyto již oslabené mechanizmy stimulovat, či dokonce znovu 
nastartovat!

Existuje ale skupina onemocnění, kdy se léčba touto metodou nedoporučuje. Jsou to 
poruchy krevní srážlivosti a  psychické poruchy. Nedoporučuje se pacientům s nádory a  
těhotným ženám; po léčbě kortikoidy v posledních čtrnácti dnech a za stavu po 
rentgenové terapii. Metodu nelze rovněž uplatnit nad vzdušnými orgány, jako jsou např. 
plíce. Také ji nelze  použít  nad nervem nebo při akutních zánětech.

Jakým způsobem je možno se k ošetření touto metodou dostat?
Je třeba absolvovat vyšetření, kdy zjistíme zdravotní potíže, kterými dotyčný trpí, 
posoudíme, zda jsou tyto potíže vhodné k ošetření touto metodou, a pokud ano, 
vysvětlíme mu postup léčby a k ošetření jej objednáme.

Jak toto ošetření probíhá?
Ošetření rázovými vlnami se provádí ambulantně. Pacient může již následující den 
vykonávat běžné aktivity, ale několik dnů je lépe vyloučit nadměrnou zátěž ošetřených 
oblastí. Vlastní ošetření se děje v několika sezeních, cca kolem pěti s aplikací jedenkrát 
týdně. Někdy nastane zlepšení již po jedné aplikaci. Počet sezení ale vychází z délky 
potíží a charakteru onemocnění. Kontrola po 4 - 6 týdnech rozhodne, zda je nutné ještě 
další ošetření.

Hradí ošetření rázovou vlnou pojišťovny?
Tuto službu žádná pojišťovna nehradí. Jeden tento zákrok stojí pacienta 700 Kč.
 

Kde vás mohou případní zájemci kontaktovat?
Podrobné informace naleznou na našich webových stránkách  
nebo přímo při vyšetření u mne, které je možno realizovat po předchozím objednání na 
zdejší poliklinice.

 Děkujeme za poskytnuté informace.
Paž.
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KONCERT
1.listopadu (sobota)  Večer operetních melodií
                             Divadelní soubor Jirásek Vám v tomto večeru představí program, 

který si připravil pro listopadové vystoupení pro krajany v 
belgickém Bruselu.

                                  Malý sál kulturního domu.
                                  Začátek pořadu je v 19,30 hodin.
                                  Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a DS Jirásek. 

17.listopadu(pondělí) Black Buřiňos v GC
  U příležitosti 19. výročí listopadové revoluce a Mezinárodního dne 
studentstva vystoupí v Geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí 
velice úspěšné hudební seskupení ZUŠ, které letos velice potěšilo 
svým projevem  návštěvníky swingového festivalu.

           
                                  Začátek koncertu je v 17,00 hodin.

           Pořádají Kulturní centrum a GC.

24.listopadu(pondělí) Žákovský koncert
   spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
    Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
    Sál ZUŠ.
    Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

BESEDY
19.listopadu(středa)  Indie - země kontrastů
                                Prostřednictvím cca 600 fotografií a několika krátkých videí navští-

víme přelidněnou Bombaj s největším asijským ghetem Gháraví, 
pouštní stát Radžastán i vesničky v poušti Thér.

                                  Malý sál kulturního domu.
                                  Začátek besedy je v 18,00 hodin.
                                  Pořádají manželé Baudyšovi.

VÝSTAVY
1.listopadu(sobota)   Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže

  Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
  Areál Bobkárna.
   Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

8.listopadu(sobota) Speciální celostátní výstava králíků stříbřitých a belgických 
obrů

   Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
   Areál Bobkárna.
   Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

23.listopadu(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.
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Umíme pomáhat druhým?
Mateřské centrum Ratolest navštívilo veliké KUŘE s 
červenobílým pruhem!
Kuře je už 11. rokem maskotem celonárodní sbírky 
„Pomozte dětem!“
Kuře  spolu s maminkami připravilo pro děti soutěže  zobání 
zrní, chytání žížal, přenášení vajíček, malování kuřátek, … 
Po zdolání všech soutěží se děti vrhly na kuřecí hostinu, kde 
se nabízely žížalky, linecká kuřátka, pizza a jiné dobroty, 
které mají kuřátka i děti rády!
A jak naše děti pomáhaly? V jedné soutěži děti 
domalovávaly bílou, žlutou a červenou polevou perníková 
kuřátka, která se pak rozdávala v Třebechovicích (na 
koncertu J.M. Raka pro „Pomozte dětem!“) všem, kteří 
přispěli do této sbírky! 
Kuřátko s červenobílým kruhem DĚKUJE všem, kteří umí 
nebo se učí pomáhat! Více se o něm dočtete na 

 . www.pomoztedetem.cz
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CO-KDY-KDE
listopad 2008

DIVADLO
41.TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2008
7. listopadu (pátek)    DON QUIJOTE aneb VESELÝ KONEC RYTÍŘE SMUTNÉ 

POSTAVY
               Zahájení letošní přehlídky amatérského divadla se zhostí DS při       

MKS Červený Kostelec. 
                    Scénář a režie Vlasta Klepáček.
                    Divadelní sál kulturního domu.

                                    Začátek představení je v 19,30 hodin.
                    Cena: 60,-Kč

14.listopadu (pátek)   JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ aneb „nezapřeš nikdy ženy své ...“
                V divadelní hře F.F.Šamberka se Vám představí herci Divadelního 

spolku ZDOBNIČAN z Vamberka.
                  Režie Alena Joachimsthalerová.
                  Divadelní sál kulturního domu.

                                  Začátek představení je v 19,30 hodin.
                  Cena: 60,-Kč

21.listopadu(pátek)   „SEŠ NORMÁLNÍ?“
22.listopadu(sobota) V těchto dvou dnech se Vám v 1. a 2.premiéře představí herci 

domácího divadelního souboru Jirásek skupina TEMNO v mírně 
hororovém příběhu z prostředí otevřené psychiatrické 
léčebny.

                  Scénář a režie Eva Drábková.
                  Divadelní sál kulturního domu.

                                  Začátky představení jsou v 19,30 hodin.
                  Cena: 80,-Kč

28.listopadu(pátek)   ASTEROID BEJČEK
               V této jímavé grotesce z hradecké hvězdárny se Vám poprvé před-

staví herci divadelního seskupení SAMOHANA z Hradce 
Králové. Tuto novou nebeskou komedii napsal a zrežíroval Josef 
Tejkl.

                  Divadelní sál kulturního domu.
                                  Začátek představení je v 19,30 hodin.

                  Cena: 60,-Kč

30.listopadu(neděle) Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčků
           Ani letos nezapomínáme na naše nejmenší diváky. Ve výpravné 

romantické pohádce Františka Hrubína se vám představí herci 
divadelní jednoty Jirásek z Nového Bydžova.

                  Režie Pavlína Plecháčová.
                  Divadelní sál kulturního domu.

                                   Začátek představení je v 15,00 hodin.
                   Cena: 40,-Kč

Vstupenky lze zakoupit v kanceláři kulturního domu, nebo lze objednat na tel.č.: 
494 371 693. 8

Výroční schůze Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí.
V úterý 7.října jsme se po dvou letech opět sešli na výroční schůzi Klubu důchodců v 
Týništi n.O. Uskutečnila se v malém sále Kulturního centra za účasti 36 členů, 22 hostů a 
skupin dětí ze Základní umělecké školy našeho města.
Schůzi řídil předseda klubu Ladislav Morávek. Po uvítání všech přítomných vzpomněl 
na zemřelé členy, kteří během dvou uplynulých let odešli z našich řad. Pak nastal 
okamžik, na který jsme se všichni těšili - vystoupení mladých muzikantů ze ZUŠ. 
Doprovodili je tři pedagogové: Jaroslav Vošlajer, Jiří Novák, Lydie Cablková. Děti 
zazpívaly, zahrály, nešetřily úsměvy a přiměly nás také k zanotování.
V hlavním projevu připomněl předseda vše podstatné, co se za uplynulé dva roky od 
poslední výroční schůze událo. Bylo to 22 besed s nejrůznějšími tématy, 3 výlety, oslavy 
Dne matek, kulatá výročí jubilantů, slavnosti v Česticích s hudbou a tancem, promítání 
videa každé volné úterý. Poděkoval samozřejmě všem, kteří se o dobrý a plynulý chod 
klubu zasloužili. Zvláštní poděkování patří Městskému úřadu našeho města za podporu 
a za opravy budovy (výměna střechy, oprava brány a branky, oprava topení atd.)
Starosta Měst. úřadu Ing. Jaroslav Matička nás seznámil s problémy a plány našeho 
města a přislíbil i další pomoc. Po krátké diskusi už přišli na řadu muzikanti našeho 
klubu a vydrželi hrát k tanci a poslechu až do šesti hodin.
K dobré náladě přispělo i pohoštění, které připravily členky klubu. A tak do kroniky, jež 
byla též připravena k nahlédnutí, přibudou pochvalné řádky o pěkném průběhu naší 
výroční schůze.

Jiřina Farská, Klub důchodců v Týništi n.Orl.

Úspěch českých hasičů v Liverpoolu
V anglickém Liverpoolu skončil 2. září 2008 10. ročník Světových her hasičů. Soutěžní 
disciplíny se začínaly plnit již v úterý 26. srpna. Jen ve vrcholové disciplíně her, 
hasičském víceboji TFA (Nejtvrdší hasič přežije), kam se přihlásilo kolem 600 
sportovců, získala česká výprava, čítající 50 hasičů, celkem 10 medailí. Čtyři byly zlaté, 
jedna stříbrná a pět bronzových. Další medaile doslova pršely na české hasiče při plnění 
dalších disciplín, jako byly např.: sprint na cyklotrenažéru masters, překážkové dráhy 
pro různé věkové kategorie - do 29 let, do 39 let, do 49 let, kulturistika do 75 kg, tenis 
masters, tenis čtyřhra, rychlostní kanoistika 200 metrů v kat. 29 - 39 let, páka, silový 
trojboj, maraton v kat. veteránů, hod oštěpem, vrh koulí, běh do schodů, rychlostní 
kanoistika 2000 metrů s obrátkou v kat. 29 - 39 let, lezení na obtížnost v kat. Intermediate 
a v kat. Elite, zápas volný styl, zápas řeckořímský styl, silniční cyklistika nad 60 let a 
orientační běh dvojic. V této disciplíně, v orientačním běhu dvojic, získal týnišťský 
LUKÁŠ DROZDÍK z územního odboru Rychnov nad Kněžnou společně s Tomášem 
Melčákem pro českou výpravu zlatou medaili. Pro zajímavost uvádím, že z 
Královéhradeckého kraje se her zúčastnilo celkem 6 příslušníků Hasičského 
záchranného sboru.
Český tým prokázal maximální soudržnost, spolupráci a nasazení, což vyústilo v 
neočekávaně vysoké hodnocení v konečném bodování národů. V celkovém hodnocení 
národů podle medailí obsadila ČR krásné 6. místo za výpravami Velké Británie, Francie, 
Španělska, Německa a Venezuely. Získala celkem 22 zlatých, 14 stříbrných a 14 
bronzových medailí.
Za absolutně největší úspěch považují všichni zúčastnění zisk deseti medailí a vítězství 
ve vrcholové disciplíně her, hasičském víceboji TFA (Nejtvrdší hasič přežije), kde se jim 
podařilo zvítězit před favority z Brazílie, Švédska, Rakouska, Německa a USA.
10. ročník Světových her hasičů, které se konají každé dva roky, skončil. Zúčastnilo se 
ho 3 000 hasičů ze 46 zemí celého světa. Českou republiku reprezentovalo 42 hasičů. 
Byly mezi nimi i ženy. Příští Světové hasičské hry pořádá Jižní Korea.
Více na http://www.wfg08.com/ Paž.21



 

 

Poděkování

MS ODS v Týništi nad Orlicí děkuje všem svým příznivcům - voličům, kteří se při 
volbách do Senátu Parlamentu ČR i do zastupitelstva kraje 17. a 18.10.2008 rozhodli dát 
svůj hlas pravicové politice ODS. Vážíme si zvláště toho, že přes všechny snahy opozice 
zvítězil Váš zdravý rozum, prozíravost a soudnost.
                                                                           

 Mgr. Jiří Tůma
předseda MS ODS v Týništi n.O.

Městský výbor KSČM děkuje všem voličům, kteří projevili nesouhlas se současnými 
vládními reformami a dali hlas levici.

MUDr. Jan Vaník, 
předseda Měst. výboru KSČM

Vzpomínka

Krutý osud nás zranil, syna si vzal,
zbyly jen vzpomínky, bolest a žal.
Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít,
láska se smrtí nekončí,
v srdcích a vzpomínkách Tě stále budeme mít.

Dne 5.října uplynulo 5 dlouhých a smutných let, kdy při tragické dopravní nehodě nás 
navždy opustil v nedožitých 30 letech náš drahý a milovaný syn, bratr, manžel a kamarád 
pan Martin Vach. 
S láskou a stálou bolestí v srdcích vzpomínají

 rodiče, sestra Šárka s Petrem, manželka Radka a strejda Míra.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
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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 LISTOPAD
        Dopoledne                          Odpoledne

Po    9:30-11:30 h HERNA          16:00-18:00 h HERNA
        9:30-10:30 h HEJBLÍCI     16:0017:00 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
        9:3010:30 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     9:3011:00 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    9:3011:00 h HERNA

Mimořádné akce v listopadu:
 3.11. (Po)  Divadlo: Kouzelník, pejsek a kočička a jejich dort. Logopedická pohádka v 

podání M. Kovářové z Kostelce nad Orlicí, od 16:30 hod. v MC Ratolest
5.11. (St)  Plánování činnosti MC na měsíc listopad a prosinec, od 17:00 hod
11.11. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., (papírové ozdoby do oken) 
11.11. (Út) Keramika pro děti (v rámci Tvořílků), od 9:30 hod. 
12., 13.11. (St a  Čt) KERAMIKA pro děti (v rámci Barviček a Dovedů), od 16:00 h. 
13.11. (Čt) VÁNOČNÍ KERAMIKA pro rodiče, od 20:00 hod. (svícny, ozdoby na 

stromeček, …) 
20.11. (Čt)  Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
21. a 24.11. (Pá, Po) Bleší trh v MC (oblečení, hračky, knihy), Pá (9:30 11:00 h) 
                                                                                                 Po (16:00-18:00 h)
25.,26.,27., (Út, St, Čt) Výroba SVÍČEK s dětmi (v rámci kroužků: Tvořílci, 

Barvičky, Dovedové)
25.11. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., (adventní věnce)
30.11. (Ne) 1. adventní neděle  prodej výrobků dětí i maminek ve Sluníčku

Připravujeme besedy: 
           – Rehahabilitace u dětí (host ze Stacionáře v Hradci Králové)

– Zubní hygiena pro děti předškolního věku 
– Canisterapie
– Počítačový kurz pro maminky na MD 

             (3x čtvrtek dopoledne + herna, ve Sluníčku)  
        -    loutkové divadlo pro nejmenší (z Opočna nebo Dobrušky)

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.!
Děkujeme za možnost této prezentace MC Ratolest!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královéhradecký kraj.
Děkujeme!
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Vítáme na svět
Daniel Török
Anna Veisová
Adam Bohuslav
Jiří Adamec
Štěpán Kernal
Vanessa Donátová
Aneta Dostálová
Lucie Karlíková
Barbora Formanová
Karolína Säcklová
Pavel Kocián

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
85 let  
Helena Strejčková
           
80 let  
Otta Janda
Ilona Mazačová
Hana Auerová

Hodně štěstí, zdraví.
Řekli si ANO
Jan Bednář a Jitka Hodboďová
David Vystavěl a Kateřina Vavřinová
Lukáš Teplý a Kateřina Rybková
Petr Marek a Věra Pilná
Martin Brunovský a Kamila Moučková

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Helena Kučerová (83)
Josef Čepelka (79)
Vladimír Sklenář (80)
Antonín Halada (70)
Marie Osladilová (88)
Marie Koudelková (93)
Blanka Macháňová (90)

Čest jejich památce!
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Společenská kronika Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                                        

Listopad v DDM

Úterý 4.11. a úterý 18. 11.  
17.30 - 20.00 I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT 
V našem herním klubu Pohoda se můžete naučit hry, o kterých jste někde slyšeli, ale také 
ty, o kterých nemáte ani tušení. Najdete tady něco, čím byste se bavili s přáteli, s menšími 
i dospívajícími dětmi! Rozšíříte si vědomosti a pořádně se zasmějete!  Najdete dobré 
tipy na dárky!  Nemusíte dlouze studovat pravidla, rovnou si zahrajete! Nabízíme vám 
moderní společenské hry, se kterými se rozhodně nudit nebudete! S sebou: přezůvky, 
někoho do party a chuť si hrát, vstup 10,- Kč.

Středa 5. 11. TURNAJ V PIŠKVORKÁCH pro všechny borce, kteří si 
od 15.15 hod. troufnou na křížky a kolečka. Startovné 5,- Kč. 

Středa 5. 11. KERAMICKÁ DÍLNA pro dospělé, přijďte si k nám zamazat 
17 - 19 hod. ruce, odpočinout si a vytvořit pěkné dekorace jako doplňky do bytu 

nebo dárky pro blízké. S sebou: pracovní oděv, přezůvky, 70,- Kč na 
materiál a energii.

Úterý 11. 11. VÝTVARNÁ DÍLNA  DECOUPAGE zase jinak
od 17.30 Začátečníci se naučí základy s ubrouskovou technikou, pokročilí 

mohou přinést vlastní a od 20 hod. nápady a vyzkoušet  ubrousky na 
netradiční materiál. S sebou: přezůvky, ubrousky na výměnu, 30,- 
Kč na materiál a energii.

Úterý 25. 11. VÝTVARNÁ DÍLNA  KOŠÍKY Z PEDIGU
od 17.30 Pletení přírodním pedigem kolem pevného dna. 
a od 20 hod. Vytvoříte si vlastní domácí doplněk.
                               S sebou: pracovní oblečení, přezůvky, 50,- Kč na materiál a energii.

Sstředa 26.11. TURNAJ LOSOVANÝCH DVOJIC VE ST. TENISE A VE ST. 
FOTBALU

Do 15.05 hod. přihlášení, v 15.15 zahájení. Systém soutěže podle počtu přihlášených. 
Předpokládaný konec v 17.17 hod. Startovné 10,- Kč za hráče.

Pátek 28.11. Poslední termín na odevzdání vlastních výrobků do prodeje na 
vánoční výstavu.

Nneděle 30. 11.  ZAHÁJENÍ TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
16.00 hod. Před rozsvícením vánočního stromu na náměstí můžete být mezi 

prvními návštěvníky  a koupit si nějakou maličkost pro předvánoční 
čas. 

Připravujeme na prosinec…
VÁNOČNÍ VÝSTAVA, ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA, VÁNOČNÍ DÍLNY pro ZŠ, 
VÁNOČNÍ DÍLNY pro veřejnost, VÁNOČNÍ TURNAJE…
Volná místa v zájmových kroužcích…  
HOLČIČINY, BERUŠKY, MINIVOLEJBAL, MÍČOVKY, POČÍTAČOVÉ  HRY, 
CAPOEIRA, KREATIVKA a SEBEOBRANA. 
Bližší informace v DDM.
V DDM probíhá každé úterý od 17 hod. KURZ FRANCOUZŠTINY, zájemci se ještě 
mohou v tuto dobu přihlásit. 23
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Střední odborná škola

a Střední odborné učiliště,
Nové Město nad Metují, Školní 1377

                   Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek        28. 11. 2008    14,00 - 18,00 hod.

sobota       29. 11. 2008      8,00 - 12,00 hod.

   

Pro školní rok 2009/2010 nabízíme pro žáky 9. tříd základní školy

tyto obory:

  STUDIJNÍ OBORY:

   Technické obory:     ! Mechanik seřizovač         !  Mechanik strojů a zařízení

                                     ! Mechanik elektrotechnik

   Obory služeb:         ! Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka)

                                    ! Obchodník               

                                    ! Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodně-     

                                       podnikatelskou činnost)

UČEBNÍ OBORY:

   Technické obory:    ! Strojní mechanik           ! Elektrikář - silnoproud

                                     ! Obráběč kovů               ! Elektromechanik pro                                                                                                                                                                                                                     
! Nástrojař                          zařízení a přístroje

                                    ! Karosář (autoklempíř)            

                                    ! Truhlář 

    

   Obory služeb:         ! Cukrář

                                    ! Kuchař - číšník          

                                    ! Prodavač

                                    ! Kadeřník

    NÁSTAVBA:      ! Podnikání  

Telefon:               491 470 158Fax: 491 470 174

Adresa:               549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377

E-mail:               info@sossou-nm.cz           URL :        http://www.sossou-nm.cz
5

Zprávy z knihovny
Povídám, povídám pohádku,
že pes přeskočil hromádku.
Povídám, povídám druhou,

že teče voda struhou.
Povídám, povídám třetí,

že spaly na peci děti.
A když se pěkně vyspaly,
po kusu chleba dostaly.

Ukázka z knihy Milady Motlové a Vlasty Baránkové: 
Český špalíček pohádek,říkadel,hádanek,přísloví a písniček
„Nejraději ze svých knížek mám Český špalíček. Ilustrace, které tuto knížku provázejí, 
velmi dobře vystihují její charakter. U knížek pro menší děti jsou ilustrace zcela 
nezbytné.“
Paní spisovatelka Milada Motlová je další zástupkyní autorů knížek pro děti a mládež, 
kterou vám chceme v tomto měsíci představit.
Narodila se 17.3.1945 v Mohelnici. Po maturitě krátce pracovala v knihovně. 
Vystudovala český jazyk a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na 
svých knížkách pro děti začala pracovat v době, kdy byla zaměstnána v  Národní 
knihovně v Praze. Od osmdesátých let pracuje jako redaktorka, nejprve v nakladatelství 
Odeon a Svoboda a také jako šéfredaktorka nakladatelství Albatros. Nyní působí v 
univerzitním nakladatelství Karolinum.

 „Když jsem začala chodit do druhé třídy, vzala mě starší kamarádka poprvé do městské 
knihovny. Tehdy jsem si půjčila první knížku, byl to Nespokojený králíček od Marie 
Majerové. A myslím si, že to byla i první, kterou jsem si sama přečetla.
Nejvíce mi četla moje babička a maminka. Nedělní rána, kdy jsme přišli s bratry za 
maminkou do postele a ona nám četla Karafiátovy Broučky, patří k mým nejhezčím 
vzpomínkám. Později nám taky četla Babičku Boženy Němcové. A pohádky od Němcové 
mi četla zase babička. Dodnes mám tu knížku před očima.“
Bibliografie: 
Co je to? 
Naše zahrada 
Česká říkadla 
Se zvířátky za vrátky 
Hádej,co to je? 
Nejkrásnější pohádky naší babičky 
Čáry paní Čáry 
Zlatá brána 
Adam půjde do školy 
Pohádky o Honzovi, 
Usměvavý svět: čeští básníci dětem
Knížka pro Adama a Evu 
Praha známá i neznámá 
Kam se ztrácí sněhuláci 
Česká říkadla a pohádky 
O Kubovi, Barušce a sedmi loupežnících,
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Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí
schválilo na svém veřejném zasedání dne 29.9.2008

vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
pro zájemce o poskytnutí půjček

z „Fondu rozvoje bydlení“
pro rok 2009

Podmínky pro poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“, stanovené městskou 
vyhláškou č.3/2008 ze dne 16.6.2008, budou zveřejněny na úřední desce. Bližší 
informace a formuláře k žádosti o poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ jsou k 
dispozici u vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Týništi nad Orlicí. Žádosti o 
poskytnutí půjček se přijímají od 1.12.2008 do 31.1.2009 na podatelně Městského úřadu 
v Týništi nad Orlicí.

V Týništi nad Orlicí dne 30.9.2008 
Ing. Jaroslav Matička

starosta města
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O kohoutkovi a slepičce:české pohádky a říkadla o zvířátkách
Český špalíček pohádek, říkadel, hádanek, přísloví a písniček.

Měsíční úkol:
Navštivte dětské oddělení Městské knihovny a zjistěte, zda ve výše uvedeném seznamu 
nějaká knížka chybí a jaké knížky paní spisovatelky si můžete půjčit.

J. Hanzlová  

Pozvánka na listopadové LISTOVÁNÍ:

ve čtvrtek 6. listopadu 2008 od 17 hodin vás zveme srdečně do výstavního sálu 
Městské knihovny na přednášku na téma: 

                                  „ Zajímavosti z historie Podorlicka „ 

        Hostem pořadu je ředitel Městského muzea v Dobrušce Mgr. Jiří Mach.

Pozvánka na výstavu:
Ve dnech 13. listopadu  až 12. prosince 20058 se koná ve výstavním sále Městské 
knihovny prodejní výstava děl výtvarnice z Bělé pod Bezdězem s názvem 

OBRAZY  SVĚTLANY  ŽALMÁNKOVÉ.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu od 17 hodin.
Do konce listopadu bude možné zakoupit také malované kameny této autorky.
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 4/2008,
o koeficientu daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na veřejném zasedání dne 29.9.2008 usneslo v 
souladu s § 84, písmeno h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, na této obecně závazné vyhlášce:

Článek 1
Ve smyslu zák. ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, na základě zmocnění 
uvedeného v § 6, odst. 4, písm. a), b) a § 11, odst. 3, písm. a) a b) citovaného zákona, 
stanoví obec koeficienty, kterými se násobí sazba daně u stavebních pozemků, obytných 
domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům.

Článek 2
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí rozhodlo o použití koeficientů takto:

I.      Koeficient daně z pozemků pro obec Křivice, Petrovice, Rašovice a 
Štěpánovsko se stanovuje podle § 6, odst.4, písm a), b) zák. č. 338/1992 
Sb. ve výši 1,0.

II. Koeficient daně z pozemků pro Týniště nad Orlicí se stanovuje podle § 6, 
odst.4, písm a) zák. č. 338/1992 Sb. ve výši 1,6.

III. Koeficient daně ze staveb pro obec Křivice, Petrovice, Rašovice a 
Štěpánovsko se stanovuje podle § 11, odst.3, písm a), b) zák. č. 338/1992 
Sb. ve výši 1,0.

IV. Koeficient daně ze staveb pro Týniště nad Orlicí se stanovuje podle § 11, 
odst.3, písm a) zák. č. 338/1992 Sb. ve výši 1,6.

V. Koeficient 1,5 pro Týniště nad Orlicí, Křivice, Petrovice, Rašovice a 
Štěpánovsko. Koeficient bude uplatněn pro přepočet daně platné pro 
stavby:
1. k individuální rekreaci včetně staveb, které plní doplňkovou funkci k 

těmto stavbám s výjimkou garáží.
2. pro podnikatelskou činnost
    a) u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a 

vodní hospodářství - § 11, odst.1, písm. d), bod 1
    b) u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a 

ostatní zemědělskou výrobu - § 11, pís, d), bod 2.

V souladu s § 13 a) nemá poplatník daně při výše uvedených změnách povinnost podat 
daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani sdělit tuto změnu. Povinnost přepočítat výši 
daňové povinnosti poplatníka přechází na správce daně.

Článek 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.
Tímto se ruší vyhláška o koeficientech daně z nemovitosti ze dne 31.7.1995.

Pavel Nadrchal                             Ing.Jaroslav Matička
  místostarosta                                                                                      starosta

3

Pečujete o dítě s handicapem? 
                    Pomůžeme vám najít „KLÍČ K HANDICAPU“

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION z Rychnova nad Kněžnou 
vstupuje do jedenáctého roku svého trvání. Desáté narozeniny oslavilo společným 
setkáním rodin s dětmi s postižením ve svém zařízení  v Centru ORION na Panské ul. v 
Rychnově. Děti ukázaly rodičům program, který nacvičily v hudebním kroužku. Také 
přijela všem předvést své umění skupina mladých lidí z klubu Capoeira ze Žamberka a 
Vamberka. Nad jejich obratností a mrštností se všem tajil dech. Velice příjemné a milé 
bylo vystoupení rychnovského hudebního sdružení X-tet. Všichni si s nimi rádi zazpívali 
známé melodie.
Činnost ORIONU  se za desetiletou dobu svého trvání podstatně rozšířila a posunula 
jinam. Cíl ale zůstává stále stejný. Je jím maximální možná podpora rodinám s 
handicapovanými dětmi, aby všichni mohli žít běžným způsobem života. Aby děti mohly  
navštěvovat školu, aktivně trávit svůj volný čas jako jejich vrstevníci, stejně  zažívat 
všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi jako samozřejmé, pokud je mohou 
bez obtíží využívat. Děti využívají osobní asistenci ve školách i školkách, odpoledne 
docházejí na kroužky, jezdí na koních, velice rády navštěvují canisterapii. Rodiče 
využívají poradenství psychologa i speciálního pedagoga. Společná setkání, poznávací 
výlety, rekondiční pobyty, sportovní soutěže apod. mají pro rodiny veliký význam. Jsou 
to chvíle odreagování, odpočinutí od běžných denních starostí. Dochází na nich k 
cennému předávání rad, nápadů a zkušeností, jak se dají překonávat problémy a 
překážky, které jim připravil život. 
OS ORION je nezisková organizace. Finanční prostředky na zabezpečení svých aktivit 
získáváme od Měst a Obcí regionu Rychnov nad Kněžnou, z Královéhradeckého kraje, 
MPSV i MŠMT a z částečných úhrad od rodin s postiženými dětmi. Oslovujeme také 
firmy, které působí v regionu, s žádostí o sponzorský příspěvek. Díky projektu „Chceme 
být s vámi“ jsme byli podpořeni evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 
prostřednictvím Operačního programu rozvoje lidských zdrojů. 
Od ledna 2009 se rozroste nabídka aktivit našeho sdružení také o oblast vzdělávání. 
Nový projekt nazvaný „Klíč k handicapu“, který OS ORION podalo v rámci  
operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, byl opět podpořen 
Evropským sociálním fondem, a to částkou 16 miliónů korun. Projekt potrvá tři roky a je 
zaměřen nejen na skupinu dětí a mladých dospělých s postižením tělesným, mentálním a 
kombinovaným, ale i na jejich rodiče a zdravé sourozence,  protože právě rodina a celé 
rodinné zázemí vytváří potřebné podmínky k výchově a vzdělávání. Dále je určen 
pracovníkům v oblasti vzdělávání a výchovy dítěte se zdravotním postižením. Všichni 
společně budou hledat klíč k handicapu dítěte s ohledem na jeho schopnosti a možnosti 
ho dále rozvíjet tak, aby  i dítě s postižením mohlo prožít kvalitní život. 
Součástí projektu jsou kurzy motivační i adaptační. Jejich cílem je naučit rodiče vyrovnat 
se s problémy, které s sebou nesou speciální vzdělávací potřeby jejich dítěte, dostat je   z 
jejich sociální izolace a orientovat se v problematice speciálního vzdělávání. Naučí je 
také komunikaci, zvládání stresových situací apod. Jsou sem zařazeny kurzy jazykové a 
počítačové - pro děti i rodiče. Součástí projektu je i EEG Biofeedback trénink - speciální 
terapie pro rozvoj mozku. Všechny tyto aktivity budou probíhat pod dohledem 
klinického psychologa a speciálního pedagoga. Rodiny budou moci využívat dopomoci 
osobních asistentů, bude jim nabídnut i svoz dětí speciálním autobusem, aby i děti z okolí 
Rychnova mohly využívat nabízené aktivity.
Tento projekt „Klíč k handicapu“ bude trvat tři roky. Má současně ověřit význam 
komplexního vzdělávání dětí s postižením, jejich rodičů i sourozenců a pracovníků, kteří 
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2 211. Koupi pozemků p.č. 259 o výměře 367 m , p.č. 260 o výměře 459 m  v k.ú. 
Týniště nad Orlicí do majetku Města Týniště nad Orlicí za cenu 90,-Kč/m2 
od MUDr. Horského V.

12. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky p.č. 37/1, 
237/2, 38/2, 40, 489 v k.ú. Štěpánovsko o přibližné výměře 1220 m  za cenu 

220,-Kč/m  a výlohy s koupí spojené (na pozemcích budou vybudovány 
protipovodňové hráze).

1 213. Bezúplatný převod /  podílu pozemku p.č. 2040/3 o výměře 83 m  v k.ú. 2

Týniště nad Orlicí z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města 
Týniště nad Orlicí (pozemek se nachází pod cyklostezkou Petrovice - 
Týniště nad Orlicí).

214. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1043 o výměře 1735 m  v k.ú. Týniště nad 
Orlicí z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Města Týniště nad 
Orlicí (pozemek se nachází v blízkosti městského parku za restaurací U 
Věže).

1 215. Koupi /  podílu na pozemku p.č. 2/9 v k.ú. Petrovice n.O. o výměře 28 m  do 2
2majetku Města Týniště nad Orlicí za cenu 70,-Kč/m . Pozemek byl oddělen 

2geometrickým plánem 211-160/2006 z parcely PK 2/4 o výměře 528 m  od 
majitelů A. Joštové a M. Krčmářové.

16. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, o koeficientu daně z nemovitostí.

17. Úhradu daně z převodu nemovitostí plynoucí ze směnné smlouvy ze dne 
17.7.2008, uzavřené mezi Městem Týniště nad Orlicí a paní Helenou 
Hunešovou (pozemky Podboří) Městem Týniště nad Orlicí.

18. Textaci kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Podboří s regulativem 
výstavby a smluvní pokutou podle přílohy č.6.

B) Bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady města.

C) Ukládá

Starostovi a radě města dodržovat jednací řád  zastupitelstva města v obecné poloze.

Ing. Jaroslav Matička
                                                     starosta

2

se těmto dětem věnují. Výstupem projektu proto bude zpracována metodika, kde 
budou shrnuty aktivity a doporučeny postupy při výchově a vzdělávání dětí s 
handicapem. Součástí také bude vytvoření časosběrného dokumentárního filmu, 
který bude představen na konferenci pro pracovníky škol, školských zařízení a 
organizací zabývajících se danou problematikou.
Bližší informace o tomto projektu i o možnostech, které nabízí rodinám dětí s 
handicapem a pracovníkům v přímé péči s nimi, ochotně podají pracovnice OS 
ORION v Rychnově nad Kněžnou, Panská ulice 1493 (budova bývalé České 
pojišťovny), telefon: 494 530 079. .

Za OS ORION

PharmDr. Ilona Mikušová, 
vedoucí projektu

Mgr. Miroslava Červinková, 
finanční manažer projektu
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                    Z městského úřadu
                              U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad 

Orlicí konaného dne 29.9.2008 v kulturním domě

A) Schvaluje
         1. Rozpočtová opatření k 29.9.2008 podle přílohy č.1.

2. Vypsání výběrového řízení pro zájemce na poskytování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení na rok 2009.

       
       3. S poluúčast  v propagačně - marketingovém projektu Vodácká řeka Orlice za                                                                                                    

těchto podmínek:
                  a) Město Týniště nad Orlicí bude spolufinancujícím partnerem projektu 

zaměřeného na propagaci a informační prvky pro vodácké využití řeky 
Orlice o celkových nákladech do 3,5 mil. Kč s předpokládaným 
termínem realizace 2009 - 2011.

                        b)   N ositelem , žadatelem a příjemcem dotace z ROP NUTS 2 SV, oblast 
podpory 3.2, bude RTIC, o.p.s., Kostelec nad Orlicí.
                         c)            Orlicí v rámci DSO Poorlicko se bude jakožto Město Týniště nad
partner projektu podílet na jeho spolufinancování příspěvkem do 
výše 80 tis. Kč, příspěvek bude splatný do 30.6.2009, v případě, kdy 
nebude projekt vybrán k podpoře, to bude příspěvek ve výši do 10 tis. 
Kč.

 Prodejní cenu pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Podboří v 4.
2částce 990,-Kč/m .

5. Pravidla pro prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
Podboří podle přílohy č.2.

6. Regulační zásady pro zástavbu prodávaných pozemků v lokalitě Podboří podle 
příloh č. 3, 4, 5.

7. Prodej pozemků p.č. 1446/5, 1446/9 v k.ú. Týniště nad Orlicí budoucím 
vlastníkům Ing. Galbičkové Janě, manželům Beňovým, manželům 
Kubečkovým, po geometrickém zaměření na náklady žadatelů, za cenu 200,-

2Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

28. Prodej pozemků p.č. 1255/8 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 28 m  do majetku 
2Prošvice Jaroslava za cenu 120,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

29. Prodej pozemku p.č. 811/57 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 22 m  do majetku 
2EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o., Týniště nad Orlicí za cenu 120,-Kč/m  a 

poplatky s prodejem spojené.

10. Prodej pozemku p.č. 1752/115 v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku Glazara Jana 
2za cenu 150,-Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

1

28

Služby občanům a organizacím poskytuje:

Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu        "TKO"
Svoz a likvidace odpadů kategorie                          "O"
Svoz a likvidace separovaných odpadů                   plast, sklo, papír
Svoz a likvidace biologického odpadu                    tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu, větve, pilařské odpady apod. 
                                                                                do prům. 260 mm
Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Evidence a výkaznictví obcím                               separace, druhotné suroviny,                       
                                                                                EKOKOM
Dodávky odpadových a separačních nádob             110 - 2 100 I
Likvidace černých skládek
Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a 
živnostníků
Údržba melioračních a silničních příkopů, sekání("cepák"do vzdálenosti až                     
                                                                        6,5m) čištění frézou průměr 0,8 m 

3Přeprava a zapůjčení kontejnerů                   3 až 20 m
Přeprava nákladů                                         MAN,Liaz kontejner, ruka,          8 t
Přeprava nákladů                                         Zetor                       7 t
Lehčí terénní práce                                       čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů                                         Avia kontejner                             3 t
Zimní prohrnování komunikací 
Přeprava nákladů                                          Pick up                                     0,6 t
Práce drobnou mechanizací                          křovinořezy, motorová pila, kalové              
                                                                     čerpadlo, bubnová sekačka,                                                  
                                                                     elektrocentrála, 
                                                                     překládací stanice odpadů, 
                                                                     kompostárny

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760   Tel. fax. +420 494371003
DIČ: CZ620622760

ODEKO s.r.o.
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Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

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

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

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

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

                                  Náklad 700 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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