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ŘÍJEN 2008

Z městského úřadu
Výtah z jednání Rady města Týniště nad Orlicí za červenec,
srpen a září 2008
- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Kulturní centrum Týniště nad
Orlicí o přesunutí finančních prostředků v částce 60.000,-Kč z investičního příspěvku
na neinvestiční příspěvek. Finanční prostředky budou použity na nákup skříněk při
přestavbě bufetu.
- Rada města projednala žádost manželů Uhlířových o poskytnutí ročního poplatku
32.000,-Kč při umístění do DPS Kostelec nad Orlicí. Rada posoudila sociální situaci
manželů a vzhledem k vysokému věku (96 let, 84 let) doporučila zařazení této částky
do rozpočtových opatření, která budou předmětem projednání na zasedání ZM v září
letošního roku. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy s Městem Kostelec nad Orlicí
o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí občanům
města Týniště nad Orlicí.
- Rada města projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s firmou COMA, s.r.o., Polička. Předmětem smlouvy je umístění
telekomunikační sítě na pozemcích města. Rada města uzavření smlouvy v současné
době zamítá, vzhledem k tomu, že nebyly splněny všechny podmínky předložené
městem.
2. Volejbalové soustředění Marťanky - marťanský trénink.

- Rada města projednala záležitost převodu pozemku p.č. 107/1 v k.ú. Týniště nad
Orlicí, který je majetkem státu, do majetku města. Rada doporučila požádat Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku.
- Rada města projednala návrh změny organizační struktury městského úřadu. Změna
spočívá v názvu odboru výstavby na odbor správy majetku. Důvodem k této změně je
především přesnější vymezení činnosti tohoto odboru. Rada města změnu názvu
odboru schválila s platností od 1.8.2008.
- Rada města projednala zápis z jednání sportovní komise ze dne 18.6.2008. Komisi a
finančnímu výboru byl předložen podnět pana Musila Z. s návrhem na změnu
financování sportovního klubu ze strany města. Rada byla s podněty pana Musila
rovněž seznámena. Rada doporučila sportovní komisi se těmito podněty zabývat.
- Rada města za přítomnosti předsedy komise pro projednávání přestupků Mgr.
Voborníka projednala záležitosti týkající se rušení nočního klidu ve dnech 18. 20.7.2008 způsobeného hudební produkcí, která se uskutečnila v objektu bývalého
závodu lesních školek v ulici Za Drahou. Pořadatelem hudební produkce byl pan
Slanina, který zákonem požadovanou povinnost o ohlášení akce splnil a konání akce
oznámil dne 18.7.2008 písemnou formou na MěÚ. Rada města doporučila, aby
problematika rušení nočního klidu byla projednána v komisi pro projednávání
přestupků za přítomnosti pana Slaniny formou podání vysvětlení, podle § 60, zákona
č. 200/1990 Sb., v platném znění.

Večerní hrátky.

- Rada města projednala připomínky k dopravnímu značení na křižovatce u vodárenské
věže. Rada posoudila dopravní situaci na této křižovatce, dopravní značení považuje za
dostatečné a změny nebo doplnění dopravních značek nenavrhuje.
32

1

- Rada města byla seznámena s protokolem z jednání výběrové komise na dodavatele
infrastruktury lokality Podboří. V rámci výběrového řízení byly osloveny firmy:
Stavitelství Vamberk, s.r.o., Strabag, a.s., Rychnov nad Kněžnou, SOVIS CZ, a.s.,
Hradec Králové, MADOS MT, s.r.o., Lupenice, SSŽ, a.s., Hradec Králové, Skanska
DS, a.s., Pardubice. Svoje nabídky podaly firmy Strabag, a.s., Rychnov nad Kněžnou,
SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, MADOS MT, s.r.o., Lupenice. Výběrová komise
doporučila jako dodavatele infrastruktury Podboří firmu MADOS MT, s.r.o.,
Lupenice. Rada města výběr schválila.

A ještě fotky ze srpnových táborů:

- Rada města byla seznámena se zápisem z jednání k projektu Vodácká řeka Orlice, které
se uskutečnilo 10.6.2008. Z jednání vyplynula možnost spoluúčasti v propagačně marketingovém projektu Vodácká řeka Orlice. Podíl města nebo svazku na projektu by
měl být do finanční částky 80 tis. Kč. Rada doporučila projednat spoluúčast na
zasedání ZM.
- Rada města projednala návrh MěBP Týniště nad Orlicí o deregulaci nájemného podle
Sdělení ministerstva pro místní rozvoj o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy
č. 214/2008, které nabývá účinnosti 1.1.2009. Rada města deregulaci nájemného
schválila.
- Rada města byla informována o sdělení společnosti Telefonica O2 ČR o zrušení
veřejných telefonních automatů (VTA) v Rašovicích a Petrovicích. Důvodem ke
zrušení VTA je jejich nevyužívání. Podle sdělení společnosti dostupnost služeb pro
obyvatele, jak je definována ČTÚ, zůstane zachována. Rada vzala informaci na
vědomí.

1. Večerníčkov - malování s krtečkem

- Rada města projednala záležitost koupě pozemků p.č. 259, 260 v k.ú. Týniště nad
Orlicí. Pozemky bezprostředně sousedí se zahradou MŠ Město a jejich koupě by byla
vhodná vzhledem k tomu, že hygienická norma stanovuje plochu o velikosti 30 m2 pro
jedno dítě. Rada města doporučuje projednat koupi v ZM.
- Rada města byla seznámena s nabídkami na posouzení zdravotního stavu dubů v
lokalitě Na Stávku. Rada doporučila, aby posouzení zdravotního stavu dubů bylo
zadáno Mgr. Mudrovi za cenu 14.820,-Kč bez DPH. Druhá nabídka byla v ceně
29.512,-Kč.
- Rada města byla seznámena s podnětem paní Kolářové k zajištění dopravní
obslužnosti prostřednictvím MHD pro obec Rašovice tak, aby bylo zajištěno spojení
do Týniště nad Orlicí na vlakové spoje odjíždějící z Týniště nad Orlicí v 7.00 hodin.
Záležitost bude projednána s předsedy osadních výborů v Křivicích a Rašovicích a
následně budou učiněna další opatření.

Oznámení
Pokud to ještě nevíte - i v Týništi
cvičíme jógu pod ČASPV
každé úterý od 19 hod. v Základní umělecké škole.
Nemusíte se bát stojů na hlavě ani jiných krkolomných pozic,
naše cvičení zvládají i sedmdesátiletí.
Rádi přivítáme i Vás.
Příhodová, Švikruhová.
2

Malí cykliské v AMK.
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ŘÍJEN
BLUDIČKOVÝ REJ
Pátek 3.10. Cesta nočním lesem se strašidly.
Start mezi 19.30 - 20.30 hod. od
MŠ Dub. Startovné 20,- Kč. Pouštíme přednostně menší děti!
POTÁBOROVKA
3. - 5. 10. Víkendová akce pro účastníky našich příměstských táborů. Vrátíme se mezi
piráty i mezi večerníčkové postavy a užijeme si s nimi pohodičku v Síčkolunu. Bližší
informace v DDM.
TURNAJ DVOJIC VE STOLNÍM FOTBALE A STOLNÍM TENISE
Středa 8.10. Do 16 hod. přihlášení dvojic, v 16.06 zahájení. Dvojice
mohou být libovolné a budou rozděleny podle kategorií. Systém soutěže
podle počtu přihlášených. Předpokládaný konec v 18.08 hod. Startovné
10,- Kč za dvojici.
B U R Z A D Ě T S K É H O A S P O RTO V N Í H O O B L E Č E N Í ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
Středa 15.10. 14 - 20 příjem věcí do prodeje
Čtvrtek 16.10. 10 - 13, 15 - 18 prodej, 19.30 - 20.30 výdej neprodaných věcí.
Poplatek za zprostředkování: do 50,- Kč = 2,- Kč, do 100,- = 5,- Kč, do 300,Kč = 10,- Kč, nad 300,- Kč = 20,- Kč. Poplatek je pouze z prodaných věcí. Při
nabídce nad 20 ks prosíme o označení věcí viditelnou značkou a seznam věcí i
s cenami!!! Nabídněte nebo přijďte koupit zimní bundy, kombinézy,
oteplovačky, lyže, brusle, dětské oblečení od 3 let a další…

Zapomenuté padesátníky pro dobrou věc
Tak jsme se rozloučili s padesátníky. Každému z nás ještě určitě nějaký doma zůstal.
Nemyslím snad ani v peněžence, ale v různých půllitrech nebo krabičkách. Můj
mariášnický půllitr ukrýval nečekané bohatství 87,50 Kč. Podobné akce běží po celé
republice, a proto navrhuji padesátníky posbírat a použít na nákup hraček do mateřských
školek v Týništi n.O.
Nečekám žádný zázrak, ale i pár drobností může potěšit. Na Městském úřadě v Týništi n.
O. bude umístěna schránka s názvem Padesátníkovník, kam můžete mince vhodit.
Výtěžek akce bude oznámen a předán mateřským školkám.
Dík za každého paďana. J
Pavel Nadrchal, místostarosta

Křivice 31, Týniště nad Orlicí 517 21
Provádíme zahradnické práce, výsadby stromů, kácení stromů,
úpravy a návrhy zahrad.
Kontakt: www.greenservis.com , tel. 494 320260, 603 721748

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony, celé
sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné
ceny. Informace na tel. : 724 229 292

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
AQUACENTRUM HK
Středa 29.10. Výlet do hradeckého vodního centra v termínu podzimních prázdnin.
Přihlášky a info do 20. 10. v DDM.
OTEVŘENÉ DVEŘE
Středa 29.10. Přijďte si k nám hrát, tvořit a dovádět o podzimních prázdninách.
Začínáme v 8.00 a otevřeno máme až do 15 hod. Vstupné 30,- Kč. S sebou: přezůvky,
sportovní oblečení, jídlo a pití na celý den. Děti do 5. třídy si vyzvednou přihlášku v
DDM, starší děti mohou přijít volně.
Pro šikovné ruce!!!
VÝZVA!!!
Pro šikovné ruce
Tvoříte doma nějaké zajímavé drobnosti?
Malujete na sklo, vyšíváte, lepíte, pletete,
šijete hračky nebo cokoliv jiného?
Nabídněte svá dílka do konce října v
DDM a při naší vánoční prodejní výstavě
můžete potěšit ostatní. Cenu si
samozřejmě určíte sami. Nabízet lze
pouze vlastnoručně vyrobené ozdoby,
doplňky a dárečky. Bližší informace a
dohoda v DDM.
3
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DDM SLUNÍČKO
Vítáme na svět
Silvie Laura Procházková
Kristián Macháček
Jana Volochová
Karolína Štěpánová
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea
96 let
Marie Prošvicová
92 let
Milada Pažitná
91 let
Anna Barvířová
80 let
František Růžička
Jaroslav Plašil
Hodně štěstí, zdraví.
Řekli si ANO
Jan Kupec a Ivana Dostálová
Miroslav Zíka a Blanka Skalická
Radek Šmudla a Martina Klimešová
Luboš Pipiš a Jitka Bartošová
Josef Máslo a Zita Koudelková
Tomáš Martinec a Věra Mejtská
Michal Janda a Šárka Radová
Jaroslav Müller a Jindřiška Havlíčková
Buďte jeden o druhého bohatší.
Rozloučili jsme se
Františka Jirešová (97)
Čest její památce!

Až se zima zeptá… tak v létě jsme se měli báječně na všech našich táborech. Podpořil
nás Královéhradecký kraj grantovým příspěvkem 15000,- Kč. Použili jsme ho na
dopravu dětí a materiálu a na ubytování vedoucích. Zprávu o červencových táborech jste
našli v zářijovém vydání Zpravodaje, ty srpnové tábory vám přiblížíme nyní:
Večerníčkov - měl být původně táborem pro rodiče s dětmi, ale vzhledem k nenaplněné
kapacitě objednaných chatiček jsme nakonec v květnu aktuálně změnili propozice a
nabídli druhý příměstský tábor. Podle očekávání jsme neměli problém s naplněním
tábora, a tak se do Večerníčkova podívali naši nejmenší. Tábor probíhal přímo v DDM,
kde se děti proměnily ve víly a skřítky, aby pomohly Makové panence probudit nejen
Večerníčka, ale i další postavičky z televize. Počasí nám přálo, program byl nabitý hrami,
soutěžemi a dalšími aktivitami, a tak jsme si všichni užili báječný týden. Mezi dětmi bylo
hodně předškoláčků a prvňáčků, ale snažili se ze všech sil, aby všechno zvládli. Opět
výborně nám vařila kuchařka Hanka Brandejsová a v neděli nám vypomohla kuchařka
Petra Guldánová, které také moc děkujeme. Mezi zkušenými vedoucími Lenkou
Volkovou a Kateřinou Rulfovou jsme tentokrát přivítali dvě nové praktikantky - Zitu
Forejtkovou a Lenku Tichou, které dohromady tvořily vynikající tým. Děkujeme jim za
jejich čas a energii, se kterou s dětmi prožívaly celý týden. A na závěr několik postřehů od
dětí:
DDM pořádalo tábor v Týništi nad Orlicí. Byli jsme na koupálku v Třebechovicích. Byli
jsme po třech skupinách. Měli jsme dobrá jídla a večer jsme zpívali písně. Měli jsme
dobré soutěže, jezdili jsme na kolech a hráli jsme přehazku. Nakupovali jsme a byli jsme v
AMK. A vysvobozovali jsme Večerníčka a další pohádkové postavy.
Lukáš Bartoň
Nejlépe se mi líbilo Večerníčkovo představení. Šli jsme nakupovat se Štaflíkem a
Špagetkou. Jeli jsme jízdu zručnosti a zachránili jsme všechny pohádkové
postavy.
Anička Dušková
Jezdili jsme na kolech a byli jsme v Automotoklubu. Měli jsme olympiádu maxipsa Fíka a
Večerníčkovo bludiště. Jeli jsme na koupaliště. Měli jsme diskotéku. V pátek místo
rozcvičky jsme dostávali dárky. Paní kuchařka dobře vařila.
Petr Pojezdala
Marťanky - volejbalový tábor, jehož prvořadou náplní byl rozvoj herních dovedností a
sehrání děvčat před novou volejbalovou sezónou, se konal v rekreačním zařízení Astra v
Orlických horách, kde jsme již několik táborů pořádali. Prostředí a počasí plně
vyhovovalo sportovnímu soustředění, tréninky byly 2x denně a děvčata odvedla pořádný
kus práce. V rámci vesmírné celotáborové hry jsme se ocitly na planetě Absurdistán, ve
vesnici Labjelovice, ve které vládl starosta Vímfšecko a radní Všechnovím. Vzhledem k
tomu, že této vesnici bylo vzorem město Kocourkov, mohla děvčata očekávat cokoliv a
„cokoliv“ se také dělo… J
Zážitky určitě zůstanou v paměti dlouhou dobu, a jak
dopadne volejbalová sezóna, se teprve uvidí.
Děkujeme Městu Týništi nad Orlicí za finanční výpomoc a pochopení při kompletní
výměně topných těles v budově DDM.
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Poděkování
PROGRAM MC Ratolest na měsíc ŘÍJEN
Dopoledne
Odpoledne
16:00-18:00 h HERNA
Po 9:30-11:30 h HERNA
9:30-10:30 h HEJBLÍCI
16:00-17:00 h Němčina pro rodiče
+ hlídání dětí 9:30-11:00 h
17:30-18:30 h Angličtina pro rodiče
Út 9:30-11:30 h HERNA
9:30-11:00 h TVOŘÍLCI
St 9.30-10.30 h ROLNIČKA
16:00-17:00 h ZVONEČEK
10:30-11:30 h HERNA
17:00-18:00 h BARVIČKY
17:00-18:00 h HERNA
Čt 9:30-11:00 h
15:30-16:15 h ANGLIČTINKA I.
HERNA pro nejmenší
16:30-17:15 h ANGLIČTINKA II.
(1-18 měsíců)
15:30-17:30 h PASTELKY
17:00-18:00 h HERNA
Pá 9:30 -11:00 h HERNA
Mimořádné akce v říjnu:
6.10. (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen a listopad, od 16:00 hod.
7.10. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod.
(tvoření z korálků šperky, zvířátka, …)
16.10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
21.10. (Út) Keramika pro děti (v rámci Tvořílků), od 9:30 hod.
21.10. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod. (malování na sklo)
22., 23.10. (St a Čt) KERAMIKA pro děti (v rámci Barviček a Pastelek), od 16:00 hod.
23.10. (Čt) KERAMIKA pro rodiče, od 20:00 hod.
Připravujeme (sledujte plakáty):
Ø
Besedy pro rodiče:
– Dornova metoda s pí. G. Čapkovou z Hradce Králové
– Rehabilitace u dětí (host ze Stacionáře v Hradci Králové)
Ø
Hosté pro děti:
- Logopedické pohádky (divadlo z Kostelce s pí. M.Kovářovou)
- Zdravotní klauni
Kontakty: D. Štěpková - 728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569,
R. Vondráčková - 739 769 929

Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, panu starostovi Ing. Jar. Matičkovi,
SPOZ, jmenovitě paní B. Švábové a paní Z. Sekyrové, za blahopřání, kytičku a dárky
k naší zlaté svatbě, kterou jsme oslavili v září 2008.
Alena a Josef Kovaříčkovi
Dne 3.října oslaví 60. výročí svatby manželé Narciska a Jindřich Řehákovi z Týniště
n.O. Přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí. Zároveň děkujeme za starostlivost a lásku,
kterou nám věnují.
Syn s manželkou a vnoučata s rodinami
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Týništi nad Orlicí,
jmenovitě paní Zdeně Sekyrové a Evě Křišťanové, za milé blahopřání k mým
narozeninám.
Jaroslav Malý
Vzpomínka

Dne 20.9.2008 uplynuly smutné dva roky od úmrtí mojí manželky, maminky a babičky
paní Lídy Růžičkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel František
dcery Iva a Věra s rodinami
Lidé odcházejí,
vzpomínky zůstávají.
Dne 2.listopadu uplyne 10 let od smrti paní Milady Netíkové - učitelky ZŠ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami

Český červený kříž

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. a Královehradecký kraj.
Děkujeme!
Mateřské centrum Ratolest
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici č.p. 106
http://ratolest.ic.cz

pořádá

SBĚR OŠACENÍ
13. 10 pondělí
14. 10. úterý
15. 10. středa

9 - 17 hod..

v divadelní šatně KC.
Mgr. Milena Herelová
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CO-KDY-KDE
říjen 2008

Mateřské centrum Ratolest

DIVADLO
10. října (pátek)

MERESJEV
Na četná přání Vás diváků se vrací na týnišťská prkna herci
domácího divadelního souboru Jirásek-TEMNO se svojí
nejúspěšnější komedií, kterou letos v červnu s velkým úspěchem
sehráli v divadle Minor v Praze. Považte, že se jedná o již 56. reprízu
této hry!!!
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
Cena: 60,-Kč
KONCERT

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

Zahradní slavnost s klauny v MC Ratolest
Prázdniny a léto plné sluníčka jsou za námi. V DOMEČKU Mateřského centra Ratolest
je vymalováno, uklizeno a vše nachystáno na nový školní rok. Nezbývá než rozloučit se
s tím vším zahradní slavností, která je provoněná radostí, soutěžemi, vůní buřtů,
pohodou a dětským smíchem.
Sešli jsme se první zářijové páteční odpoledne v 16 hodin. U vstupu jsme si
nechali namalovat červené nosy, na krk jsme dostali klauna z papíru a zahradní slavnost
ve znamení klaunů mohla začít.
Stolečky byly plné dobrot, které napekly naše maminky, zahrádka byla
ozdobená spoustou veselých barevných balónků, řetězy z krepového papíru a do toho
všeho svítilo sluníčko jako o život. Celé odpoledne bylo co dělat. Pro děti bylo
nachystáno plno soutěží (lovení rybek v bazénku, házení sněhových koulí do klauna,
tvoření klaunské čepice, stopování klauna, …). Po splnění každé soutěže si děti
domalovávaly svého papírového klauna. Uteklo to jako voda, tombola se vylosovala a
každý z nás byl spokojený, malým dárkem obdarovaný. U ohýnku jsme si opekli buřty a
šikovný „taťka Prokopů“ nám k tomu zahrál na kytaru. Pěkně jsme si u ohýnku a kytary
zazpívali.
Jenže každý hezký den musí jednou skončit, a tak i ten náš. Sluníčko se
pomalu vzdalovalo, maminky řekly: „Tak, děti, uklízíme a jdeme domů spinkat“!
A my unavení, přestože jsme únavu nedali ani v nejmenším znát, jsme něco málo
pomohli uklidit a pomalovaní tělovými barvičkami v obličeji jsme se plni zážitků a
dojmů z dnešního odpoledne začali loudat do svých domečků.
Už teď se těšíme na další takové parádní odpoledne, které nám zase naše
maminky nachystají.
Eva Burdová

VÝSTAVY

19. října (neděle)

SPECIÁLNÍ CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA českých plemen slepic
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

26. října (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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“Mozart” 21. století v Týništi nad Orlicí

Týden knihoven
Tento rok proběhne v týdnu od 6. do 12. října 2008 celostátně
propagační akce s názvem „Týden knihoven“.
Letos s mottem: Knihovny - rodinné stříbro
Proč?
Cílem je představit uživatelům knihovny v malých i větších městech nejen
jako „půjčovny knih“, ale i jako jedinečný zdroj informací získávaných dnes také
pomocí internetu. Knihovny je také potřeba hýčkat jako rodinné stříbro právě v
digitální době.
Co jsme pro vás připravili v naší knihovně?
ČTVRTEK 2.10. 2008 v 17 hod.
Ø
Vernisáž výstavy fotografií cestovatele Petra Králíka z Prahy spojená s besedou o
navštívených zemích
PONDĚLÍ
6.10. 2008
Ø
Výstavka: Karel Čapek - cestovatel a překladatel
Ø
Čapek dětem + Divadélko Karla Čapka Hradec Králové / pro 1. ročníky ZŠ/
ÚTERÝ
7.10. 2008 od 10 hod.
Ø
Čapek dobrovolným knihovníkům
Setkání v nové obecní knihovně v Albrechticích n.Orl.
STŘEDA
8.10. 2008
Ø
Čapek dětem - čteme společně Čapka /pro 3.ročník ZŠ/
Ø
Výstavka: Čapek - sci-fi,dramatik a autor detektivních povídek
ČTVRTEK
9.10. 2008
Ø
Čapek dětem - čteme společně Čapka / pro 3. ročník ZŠ/
Ø
Výstavka: Čapek- zahradník a milovník psů
Ø
Listování: Knihovna - rodinné stříbro aneb knihy, které mne provázely životem
/vyprávění pana Karla Procházky/
ČTVRTEK
16.10. 2008 v 17 hod.
Ø
Čapek dětem - čteme společně Čapka /dopoledne pro Ratolest/
Ø
Setkání se čtenáři v rámci IV. uměleckého maratónu /navštíví nás autoři Luboš
Huml, Josef Lukášek a Milan Dušek/
Akce po celý týden
Ø
Burza knih a časopisů - prodej vyřazených knih a časopisů z fondu knihovny
Ø
Soutěž Naše rodinné stříbro - Hledá se nejstarší výtisk knihy Karla Čapka
Ø
Soutěž „ Přines dětskou knihu Karla Čapka“
/ výsledky budou zveřejněny ve Zpravodaji a výherci odměněni /
Ø
Tématické výstavky k Čapkovi
Ø
Čtenářská amnestie - vrácení upomínaných knih bez poplatku
Ø
Umím nalézt knihu v katalogu! Školení na vyhledávání v knihovním on-line
katalogu

Petr Bazala - hudební skladatel, interpret a učitel hudby.
“Můj vztah k hudbě je pro mě stejně důležitý jako dýchání, bez hudby bych sotva mohl
existovat.”
Narodil se 8. 9. 1976 v Novém Jičíně. Žije a pracuje ve Valašském Meziříčí, učí na
základní umělecké škole na klavír a akordeon.
Od narození trpí nevyléčitelnou oční chorobou - zeleným zákalem. Jako dítě podstoupil
několik očních operací, další pak ve 20 letech, bohužel však zlepšení nepřinesly. Nevidí
dobře, ale barevně a bez větších problémů se orientuje. V sedmi letech nastoupil do
speciální internátní školy pro zrakově postižené v Opavě. Od páté třídy se učí hrát na
akordeon a od sedmé na klavír. Úspěšně vystudoval na pražské konzervatoři pro zrakově
postižené akordeon, klavír a violoncello, kde také získává veliký vztah k hudbě. Po
ukončení studia se vrací do Valašského Meziřičí.
Komponuje skladby: Koncert pro klavír a orchestr, Francouzské valčíky pro akordeon,
akordeonová dua, tria, velké množství skladeb pro klavír od nejjednodušších až po
koncertní, etudy pro cimbál a jiné nástrojové obsazení. Skladby jsou vhodné pro žáky I. a
II. cyklu ZUŠ, ale také pro konzervatoř.
Petr Bazala natáčí CD, vystupuje v Českém rozhlase a televizi, koncertuje po celé
České republice. Hrál také hlavní roli ve filmu ,,Hamsa” z r.1999, vyznamenaný cenou
Film roku. Jedná se o dokument, který vykresluje život studentů na Konzervatoři
J.Deyla v Praze. Spisovatel Richard Sobotka vydal knihu ,, Život na oblaku”, kde jedna
kapitola vypráví o životě Petra Bazaly a jedna o jeho žákovi.
Každé klavírní vystoupení (zhlédl jsem jich osm) přináší opravdový hudební zážitek.
Brilantní technika, lehkost prstů, dynamika, hra srdcem umocňuje vlastní skladby a
improvizace oslovující všechny věkové kategorie. Petr Bazala ale považuje za největší
úspěch výkony svých žáků. Např. harmonikář získal v celostátní soutěži 3. cenu, 1. a 2.
cena nebyla udělena. Dále nevidomý klavírista dostal 1. cenu v celostátní soutěži pro
zrakově postižené.
Petr Bazala také rád cestuje a fotografuje, učí se čínštinu a angličtinu. Navštívil : Čínu,
Francii, Holandsko (v Pekingu na svém koncertě hrál svou skladbu ,,Bystřina”´, kterou
složil pro svého nevidomého žáka.
Datum konání : sobota 4.10.2008 od 18h. v ZUŠ Týniště nad Orl.
Vstupné 50 ,-Kč
Žáci ZUŠ ZDARMA
Program :
Improvizace v barokním stylu
Improvizace v klasicistním stylu
Improvizace v Romantickém stylu
Improvizace ve stylu B.Smetany
2 Improvizace ve stylu F.Chopina
Improvizace ve stylu C. Debussyho
Improvizace na různá témata
Vlastní skladby :
Vlastní úprava čínské lidové písně
Sen, Jaro, Chrám, Bystřina,
Ztišení, Toccata / Zbíječka/
Nenechte si ujít velký hudební zážitek.
Petr Ryšavý,
bývalý kapelník dechové hudby Opočenka
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Služby občanům a organizacím poskytuje:

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

Čapek- zahradník a milovník psů
Začínal jako úplný zahradnický laik. Nastudoval spousty literatury a začal zahradničit.
..že zahradničil mistrně, poznáme jak z fotografií jeho zahrady, tak i z knihy
Zahradníkův rok. Psal také předmluvy ke knihám o kaktusech. Zahradničení se mu však
stalo osudným. Při likvidaci po povodních na zahradě ve Strži prochladl a posléze
podlehl zápalu plic.
Čapek milovník psů - znáte lepší důkaz, než je Dášeňka čili život štěněte?

IČO: 62062760 Tel. fax. +420 494371003
DIČ: CZ620622760
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
Přeprava a zapůjčení kontejnerů
3 až 20 m3
Přeprava nákladů
MAN,Liaz kontejner, ruka,
8t
Přeprava nákladů
Zetor
7t
Lehčí terénní práce
čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů
Avia kontejner
3t
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

Karel Čapek spisovatel

Celostátní akce k Týdnu knihoven:
V pátek 3. října 2008 se uskuteční ve městě nedílně spjatém se stříbrem, v Kutné Hoře,
knihovnický happening. Odstartuje také projekt Velké říjnové společné čtení aneb Pocta
Karlu Čapkovi, od jehož úmrtí uplyne koncem roku 70 let. Po celý rok probíhá kampaň
Česko čte Čapka / ČČČ/.
V naší knihovně proběhne od 2.do 9.října 2008 následující program:
SOUTĚŽ V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ:
„Přines dětskou knihu Karla Čapka!
SOUTĚŽ V DOSPĚLÉM ODDĚLENÍ:
“ Hledáme nejstarší vydání děl Karla Čapka“
Zkuste se doma podívat do vaší knihovny, zda právě ta vaše kniha nebude nejstarší !!!!
Předem děkujeme za účast a doufáme, že se zapojíte stejně aktivně jako minulý rok, kdy
jsme takto oslovili majitele kuchařekJ
Vyhodnocení se dozvíte v některém z příštích vydání Zpravodaje a na webových
stránkách knihovny www.knihovnatyniste.cz. Výherci budou odměněni zajímavými
cenami.
Pozor, novinka !!!!!!!!!
Na našich webových stránkách je nově umístěn katalog knižního fondu městské
knihovny. V pohodlí domova můžete sledovat, vybírat a zamlouvat si knihy. Rovněž se
můžete předběžně zaregistrovat.
Pokud nějaké staré vydání děl K. Čapka nevlastníte, můžete se zúčastnit naší soutěže
tak, že naleznete nejstarší vydanou publikaci z našeho fondu pomocí on-line katalogu.
Seznámení s on-line katalogem knihovny - případným zájemcům bude nová služba po
celý týden předváděna.
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Týden knihoven v Městské knihovně v Týniště nad Orlicí
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila letos již 12. ročník celostátní akce Týden
knihoven.
V měsíci říjnu se tedy připomínají knihovny všem věkovým vrstvám v celé republice,
že jsou fungující a nezbytnou institucí i v dnešní digitální době. Jsou jedinečným
zdrojem informací podávaných klasicky knižně nebo s možností bezplatného přístupu
prostřednictvím internetu.
Letošní Týden knihoven proběhne od 6. do 12. října a jeho mottem je “Knihovny rodinné stříbro“. Zvoleno bylo proto, že o všechny druhy knihoven je třeba se starat a
hýčkat je i v moderní době. Knihovna by měla být rodinným stříbrem každého města,
městečka i vesnice, kde jsou pro to podmínky. Knihovna by měla být i rodinným
stříbrem našich domácností.
Někdo si pod pojmem rodinné stříbro představuje poklad nádherných mís, konvic s
točenými hubicemi, stříbrné kalíšky na vajíčka či příbory, které naše babičky pečlivě
čistily, aby nezčernaly. Někdo vidí pod tímto pojmem nádhernou šperkovnici plnou
rodinných šperků.
Rodinné stříbro však může být ukryto i v „obyčejných“ věcech. Může to být rodinná
tradice řemesel, dovedností, povolání. Například náš přední kardiochirurg popisuje v
knize Srdce a srdíčka Jana Pirka, že rodinným stříbrem je v jejich rodině povolání
lékaře. Mohou to však být také zvyklosti, historky, říkanky a písně a také samozřejmě
nesmíme zapomenout na knihy. Jistě v každé rodině nalezneme knihu, kterou bychom
nevyřadili za nic na světě a s láskou ji předáváme další generaci. Rodinné stříbro podle
rodiny Hrušínských / jak popisují ve stejnojmenné knize/ může být také v “kastrolu“. V
takovém, v němž už naše prababička kouzlila neuvěřitelnou krmi, jejíž technologie
výroby se dědí z generace na generaci.
Hovořili jsme o knihách, a proto se jim budeme věnovat i v tomto týdnu. Představit
bychom chtěli především jednoho spisovatele a tím je Karel Čapek.
Po celý rok probíhala kampaň Česko čte Čapka /ČČČ/ a v Týdnu knihoven odstartuje v
některých knihovnách již poněkolikáté projekt Velké říjnové společné čtení, letos
věnované právě Karlu Čapkovi.
My bychom vám rádi Karla Čapka představili v několika rovinách:
Čapek - cestovatel a překladatel
To, že hodně cestoval, je známé a víme také, že své zážitky z cest po Evropě sepsal v
mnohých cestopisných knihách a fejetonech. V knihovnickém časopise Grand Biblio
si můžete přečíst článek s názvem Čapkova preference lokálky před expresem, kde
mistrně a vtipně popisuje svůj pohled na tuto problematiku. S cestováním souvisí i jeho
výborná znalost jazyků. Tu také uplatnil jako překladatel. Průpravou k tomu mu bylo
studium filosofie, dějin výtvarného umění, estetiky a kurzy francouzštiny, angličtiny a
němčiny na Filozofické fakultě.
Čapek - sci-fi, dramatik a autor detektivních povídek
Je Karel Čapek zakladatelem žánru sci-fi? Sci-fi jako pojem a žánr přišel z Ameriky a
objevuje se až po válce, tedy dávno po smrti K. Čapka. Odborníci tvrdí, že tento žánr v
Čechách jistě ovlivnil, byť se takto nenazýval. Jeho díla /povídky, divadelní hry/
obsahovala fantastické prvky a jistě mířila dál za obzory žánrově vymezené. A
nesmíme zapomenout, že právě Čapek je vynálezcem pojmu robot, který se používá
celosvětově. Čapek nepíše klasické detektivní příběhy. Jde o mistrně psané povídky,
kde nechybí spravedlnost, policie a staří komisaři a popis a úcta k jejich nelehké práci.
Pointou povídek nebývá odhalení vraha nebo zločinu, ale nějaký životní paradox. Ivan
Klíma napsal, že Čapkovy povídky můžeme znát nazpaměť a stejně při opakovaném
čtení pocítíme příjemné napětí a vzrušení, které má dobrý příběh nabídnout.
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Průběžná bilance letošního „Parnasu“
Letos v listopadu se v Týništi uskuteční již 9. ročník soutěže literátů amatérů „Týnišťský
literární Parnas“. Své příspěvky nám letos zaslalo 23 autorů z celé České republiky.
Namátkou - z regionu například z Hradce Králové, Náchoda, Kostelce nad Orlicí,
Vamberka, Trutnova, Miletína, Třebechovic p. O., dále pak z Mělníka (členové
mělnického literárního klubu „Pegas“ se ostatně účastní našeho „Parnasu“ od 1.
ročníku), ze středních Čech ještě například z Kralup n. Vlt., Mukařova a samozřejmě z
Prahy. Jedna z nejvzdálenějších soutěžících je pak ze západočeské Plzně. Již tradičně se
zúčastňují autoři ze Slezska (letos Ostrava), pak z Hané. Jsem ráda, že i letos máme
soutěžící také z Týniště.
Nejvíce děl evidujeme již tradičně v kategorii C - poezie (autoři nad 25 let), celkem 31
prací. Do téže kategorie C, ale v oblasti prózy, přišlo letos 9 prací. V kategorii B (autoři
věkového rozmezí 18-25 let) máme letos 10 prací v oblasti poezie a 2 práce prozaické.
Nejmladší účastníky, tedy kategorii A (autoři od 15 do 18 let) zastupuje letos 9 děl z
oblasti poezie a 2 díla prozaická.
Porotu letos bude tvořit „čtyřlístek“ ve složení: Jan Štefek, Mgr. Jitka Pažitná, Mgr.
Barbora Havlová (tito 3 pracovali již v několika předchozích ročnících). Nově bude mezi
porotci působit Mgr. Jan Kostřiba, absolvent Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové, nadaný hudebník, rodák ze slezské Opavy.
Slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem pro zúčastněné autory a čtením
vítězných prací se koná 1.11.2008 v malém sále Kulturního centra.
Pro Zpravodaj Mgr. Jitka Březková

Pro naše kanceláře v oblasti Rychnovska přijmeme
nové spolupracovníky!
Kvalifikační požadavky: min. maturita, bezúhonnost.
Informace na tel.: 494 535 088, mobil: 603 542 533,
event. osobně v kanceláři oblastního ředitele Dlouhá Ves 116,
Rychnov nad Kněžnou (administrativní budova TTV Josef Hlaváček).
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Zprávy z knihovny
Ohlédnutí za prázdninami

Z našich škol
Zahájení školního roku 2008/2009
Aby mohl nový školní rok začít, musel ten starý skončit.Na chvíli se k němu ještě
vrátíme a necháme vás nahlédnout do závěru výroční zprávy ZŠ v Týništi n.O. za
minulý školní rok, neboť problémy se žáky zůstávají a s koncem školního roku nekončí.
Citujeme ze závěru výroční zprávy, kterou zpracoval ředitel ZŠ Mgr. Milan Kajn:
„Každá škola, i ta nejmenší, má svoje problémy. O to víc se problémy projevují ve
škole, která má stovky žáků a desítky zaměstnanců, jako ta naše. Mezi největší určitě
patří sociálně patologické jevy a nepřiměřené chování žáků k sobě a k učitelům školy.
Není to trend pouze naší školy v Týništi. Tyto problémy řeší ředitelé a učitelé po celé
republice. Nezájem o výuku, nezájem o výsledky a klasifikaci, minimální motivace být
lepší, - to jsou jevy, které se začínají projevovat stále u většího množství žáků. Ruku v
ruce s tímto negativním jevem je i zhoršené chování vůči učitelům. Lhaní, podvody,
neuposlechnutí a někdy i chování, které hraničí s drzostí, jsou u mnoha žáků měřítkem
jejich hrdinství. Rodiče někdy nemohou uvěřit, jak se jejich potomek chová v
kolektivu, jak se ukazuje před spolužáky, co si vše k učiteli dovolí. Mezi sociálně
patologickými jevy není na prvním místě „šikana“, jak si veřejnost možná myslí, ale
neomluvená absence, krytí této absence rodiči a lhaní o důvodu nepřítomnosti ve škole.
Od příštího školního roku zavedeme opatření k řešení záškoláctví a budeme oznamovat
zanedbání školní docházky příslušným orgánům, které jsou povinny tuto situaci řešit.
Pohovory s žáky, pohovory s jejich zákonnými zástupci (někdy se vůbec nedostaví ani
nemají zájem se dostavit), způsob omlouvání nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené
nepřítomnosti, přísná kázeňská opatření, to jsou možnosti, které bude škola uplatňovat.
Dalším nepříjemným jevem, který se rozmáhá, je ničení školního majetku. Pomalované
lavice, dveře u učeben a především sociální zařízení jsou katastrofální. Žáci si nosí
lihové černé fixy, dokonce i šroubováky a odmontovávají cedulky na dveřích, věšáky v
šatnách a ničí šatní skříňky. Upozornění, osvěta nepomáhají a dopadení viníka je velmi
složité. Finanční prostředky by se mohly použít na zvelebení školy a nakoupení
školních pomůcek, ale opravy a malování poničených učeben a sociálních zařízení je
pohltí. V loňském roce došlo k rekonstrukci sociálních zařízení na I. stupni, nyní
dochází k druhé etapě ve střední části budovy a doufám, že příští léto se najdou finanční
prostředky na dokončení sociálních zařízení na II. stupni. Tímto bych chtěl poděkovat
městskému úřadu za finanční prostředky, které poskytuje na tuto rekonstrukci. V
závěru výroční zprávy chci poděkovat všem učitelům, vychovatelkám, provozním
zaměstnancům školy za jejich práci, za psychické vypětí, které tato práce přináší.“
Při zahájení nového školního roku 1.září připomněl ředitel školy slavnostnímu
shromáždění žáků, učitelů, rodičů i prarodičů, kromě dalšího, i počet žáků zdejší ZŠ,
který na konci minulého školního roku činil 544 žáků a k 1.září je to už jen 520 žáků.
Žáky, rodiče, učitele a celé shromáždění uvítal a pozdravil také starosta města Ing.
Jaroslav Matička.
V obou projevech však nezbyl prostor na vyjmenování a vyčíslení oprav, změn a
novinek ve vybavení školy, které se udály a staly v průběhu prázdnin. Měla jsem
možnost si něco z toho nového a vylepšeného prohlédnout.
V suterénu u jídelny mají žáci i žákyně nová WC s prostornou umývárnou, v hale v
přízemí jsou nová WC pro učitele, přičemž zvlášť působivé jsou obklady stěn ve
starorůžové barvě. Dvě třídy na I.stupni mají nové zastínění oken, žaluzie. Ty byly
zatím jen v prostorách pro učitele. A také prostranství před budovou I.stupně se

Městská knihovna má i v letním mírně omezeném provozu své stálé
čtenáře a pravidelné návštěvníky internetu. Jsme tomu rádi a vždy
nás potěší každý další zájemce.
Letos, přestože víme, že léto pro děti znamená volno a zábavu, a neočekáváme tedy
příliš velký zájem o knihovnu, nás překvapila malá návštěvnost dětského oddělení.
Středa vždy znamenala - po celý den otevřenou knihovnu. Pro děti byly připravené hry a
soutěže, různé doplňovačky a kvizy. A samozřejmě i odměny.
Řeknete si, co bychom chtěli, vždyť jsou prázdniny! Ale i prázdniny - anebo právě
prázdniny - by děti a nejen děti měly inspirovat k tomu, aby si otevřely knížku nebo
časopis a v příjemném „nicnedělání“ se začetly.
Nechat se unést fantazií a prožít něco zajímavého nás obohacuje, a čteme-li si nahlas, tak
nejen že se učíme naslouchat, ale dáváme ostatním příležitost všechno prožít společně.
Osobní volno nebo rodinné chvíle strávené společně s dětmi jsou v dnešní uspěchané
době čím dál vzácnější, a proto bychom je měli co nejvíce a nejčastěji využívat, dokud je
to možné. Čas je totiž tím největším „ukrajovatelem“ života a ten, kdo všechno odkládá
na až (až bude mluvit, až bude chodit, až bude větší, až bude umět to či ono, až půjde do
tanečních…), se také nemusí dočkat.
Važme si tedy rodiny, važme si společně prožitých chvil, važme si jeden druhého,
člověka i malého človíčka. A čtení je zrovna jedna z těch možností jak skloubit nejen
učení, povinnost, ale i radost.
Proto se těšíme na vás všechny v dětské knihovněJ
Koncem školního roku městská knihovna vyhlásila soutěž s názvem „Prázdninový
poutník“. Cestující čtenáři, ale i ostatní zájemci měli během prázdnin poslat textově
zajímavý pozdrav nebo netradičně vyrobený pohled na adresu knihovny. Byl téměř
konec prázdnin a my jsme si říkali, že asi nikdo nikam nejezdí nebo na nás naši čtenáři
zapomněli. Ale pak přece!
Usmálo se na nás psaníčko od Helenky Novákové z 1.B z výletu po Krušných horách,
rodiny Danielových z dovolené ze Žďárských vrchů, od pana Daniela z Radostína a
Radostínské národní rezervace, od rodiny Hanzlových a Hloupých z návštěvy České
Kamenice.
Svou velikostí nás přímo ohromil pohled od Pirátů z plavby a dlouhé pohlednicové
leporelo Večerníčkov z táborů dětí DDM v Týništi n.Orl.
Všem, kdo na nás nezapomněli, moc a moc děkujeme, měli jsme z vašich pohledů
velikou radost. Všechny vaše pozdravy byly celé září vystavené na nástěnce na chodbě
do dětského oddělení…a v knihovně na vás čekají malé odměny.
Josefína Hanzlová
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Zahrádkářská výstava v Častolovicích
Ve dnech 3. - 5. října 2008 se ve výstavním areálu v Častolovicích uskuteční velká
zahrádkářská výstava. Otevřena bude každý den od 08,00 hod. do 18,00 hod.
Vystavovat bude osm okresů východních Čech, tři výzkumné ovocnářské ústavy,
desítky zahrádkářských organizací, velkopěstitelé a firmy. Celková aranžerie bude
směřována k jubilejní 10. výstavě s názvem „Zahrada východních Čech“. Kromě ovoce,
které bude zastoupeno jak starými odrůdami, současně pěstovanými a perspektivnímirezistentními, tak i zeleninou a květinami: begonie, chryzantémy, jiřiny, pokojové
květiny včetně květin z dovozu z Holandska.
Zajímavé budou i exponáty institucí, závodů a družstev ve spojitosti se zahrádkou a
přírodními produkty. Výstavní plocha se rozšíří na více jak 2 000 m2. Na venkovních
plochách budou vystaveny výrobky ze dřeva, skleníky, zahrádkářská technika a mnoho
dalších zajímavostí. Bohatý prodej všeho, co každý zahrádkář potřebuje, jistě přivítají
všichni návštěvníci. Doprovodný kulturní pořad a občerstvení je na této výstavě
samozřejmostí. Na své si přijdou jak odborníci, tak i začátečníci. Naučný koutek, stálá
poradenská služba a soubor přednášek a ukázek bude zajištěn po celou dobu výstavy.
Tradiční soutěž o nejlepší misku ovoce bude zahájena první den výstavy a ukončena v
neděli v 16,00 hod. Do této soutěže se může přihlásit každý a misku s ovocem odevzdat
pořadatelům nejpozději do čtvrtka 2. 10. 2008 do 14,00 hod. Nejlepší exponáty budou
odměněny věcnými cenami.
Bližší informace lze získat na tel. 721 311 719, nebo na e-mailu: www.zahradkari.com
Na výstavu, která je připravovaná jako svátek všech zahrádkářů a milovníků přírody,
zvou pořadatelé.

postupně mění k lepšímu. Na příjezdové cestě vedoucí podél budovy je položena
zámková dlažba s vymezením parkovacích ploch. Že ale stav všech zařízení na škole
ještě zcela uspokojivý není, o tom naleznete zvl. v přední budově také ještě důkazů dost.
Všechno opravit najednou ale nelze, na vše se musejí získávat peníze. Ty rozhodují!
Ještě jedna novinka z vybavení školy mne zaujala. Jsou to čipové karty na obědy a
možnost vybrat si jeden ze dvou denně připravovaných obědů.
Přejme tedy MěÚ, sponzorům, ale hlavně škole samé, ať se jí i nadále daří! Objektů na
vylepšování, opravování a zkrášlování má dost - žáky počínaje a modernizací školního
zařízení konče.
Paž.
1. září prvňáčci září, den s velkým D jim nastal. Od prvního okamžiku nebylo pochyb o
tom, kdo je u školy poprvé. Budoucí školáci postávali s aktovkami na zádech se svými
rodiči již od půl osmé před školou. Žákyně 8. a 9. ročníků ozdobily ty nejmenší
oranžovými a červenými kytičkami, které jim budou připomínat onen slavnostní den.
Státní hymnou v 8.00 hodin byl nový školní rok 2008/2009 zahájen. Jako první se ujal
slova pan ředitel Mgr. Milan Kajn, který žáky všech ročníků naší školy nejprve přivítal a
pak krátce seznámil se změnami v letošním školním roce. Poté nás oslovil starosta města
Ing. Jaroslav Matička. Pozdravil všechny přítomné a popřál žákům hodně úspěchů,
zvláště těm nově příchozím a vycházejícím.
Po skončení projevů zamířili do budovy školy za doprovodu písní jak ti nejmenší s rodiči,
tak žáci druhého stupně pod vedením svých třídních učitelů do kmenových tříd, aby si
vyslechli základní informace související se zahájením nového školního roku.
V letošním roce usedlo do školních lavic 520 žaků, z toho jich školní premiéru mělo 48.
Nezbývá nám než všem popřát co nejméně problémů s kázní a naopak co nejvíce těch
nejlepších známek.
Hejnová Renata, ZŠ

Prvňáčci se už nemohou dočkat, až se svou paní učitelkou vstoupí do své třídy a usednou
do té své lavice.
22
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Trocha historie, aneb malé připomenutí událostí z doby vzniku Československé
republiky
Letos je to už 90 let, kdy došlo k historickému přelomu v
národním životě Čechů a Slováků, ke zrodu československého
státu jako výsledku mezinárodně politických podmínek,
vzniklých v závěru 1. světové války. Charakterizovala je
především porážka německého imperialismu a pád habsburské
monarchie. Nový stát byl také výsledkem národně
osvobozeneckého boje Čechů a Slováků.
V říjnu 1918 se dějinné události zásadního významu pro nově
vzniklý stát řítily jedna za druhou. Co jim předcházelo?
6. ledna 1918 proklamovali zástupci našeho veřejného života v
Praze ve Smetanově síni právo na sebeurčení.
13. dubna byla složena slavnostní přísaha, kterou četl Alois
Jirásek.
V téže době se „sjezd potlačovaných národů“ v Římě (8.4.)
vyslovil proti zachování Rakousko-Uherska.
30. května na schůzi v Pittsburku požadovali naši zástupci společný stát Čechů a
Slováků.
Od března zápasily čsl. legie v Rusku s Němci (bitva u Bachmače 8.3.) a v dalších
měsících ovládly celou sibiřskou magistrálu až do Vladivostoku. Tato protisovětská
intervence československých legií v Rusku, to byl jeden z urychlujících momentů v
politickodiplomatickém prosazování se Masarykova odbojového centra.
V červnu uznala Francie Národní radu čsl. za vládu budoucího státu a po ní to učinila
Anglie, USA, Japonsko a Itálie. (Nár. rada čsl.byla ustavena v lednu 1916 za
předsednictví T. G. Masaryka).
V září došlo k bojům Čechoslováků na italské frontě u Doss Alto, a v říjnu k bojům u
Vouzieres a Terronu ve Francii.
14. října oznámil Dr. Beneš vládám Dohody, že se ustavila pravá vláda čsl. státu
(Masaryk, Beneš, Štefánik). Téhož dne probíhaly stávky a manifestace v Čechách.
18. října uveřejnil T.G.Masaryk, který pobýval ve Washingtonu, slavnostní prohlášení
československé nezávislosti.
Téhož dne odpověděl Wilson z Masarykova podnětu Rakousku na jeho žádost o
zprostředkování, že Rakousko musí jednat přímo s čsl. vládou v Paříži.
Dr. Kramář spolu s dalšími zástupci Národního výboru ustaveného v červenci v Praze
odjel do Ženevy, kde se 24. října sešel s Dr. Benešem a s francouzskou vládou.
28. října požádal zahr. min. Julius Andrássy o separátní mír a uznal právo Čechů na
sebeurčení, což vedlo k prohlášení samostatnosti dne 28. října v Praze. V Národním
výboru byli Švehla, Rašín, Stříbrný, Soukup, Šrobár.
Slováci učinili projev pro jednotu československou dne 30. října v Turč. Sv. Martině.
A co ještě významného pro Čechy a Slováky přinesl konec roku 1918?
11. listopadu se konala 1. schůze čsl. Národního shromáždění, v níž byli Habsburkové
prohlášeni za zbavené trůnu a prvním presidentem republiky jednomyslně zvolen T. G.
Masaryk, prvým ministerským předsedou pak Dr. Kramář.
18. listopadu se Nár. rada uher. Rusínů vyslovila v Pittsburku pro připojení
Podkarpatské Rusi k ČSR.
10. prosince zrušil Parlament šlechtické tituly.
19. prosince přijal Parlament zákon o osmihodinové pracovní době.
21. prosince se T. G. Masaryk vrátil slavnostně do Prahy. V cizině pobýval již od konce
roku 1914. Tehdy se definitivně rozhodl pro protihabsburský odboj v zahraničí, neboť
analýzou evropské situace došel k závěru, že Rakousko- Uhersko se nedá
„reformovat“, že je možno očekávat vítězství Dohody „ a že naše rozhodnutí pro
Spojence nám přinese svobodu“.
12

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 8. společnost. Nese název Sklovital spol. s r. o. v Týništi nad
Orlicí . Její jednatelka paní Ivana Venzarová nám byla ochotna o svém podnikání v
Týništi nad Orlicí něco povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.
Paní Venzarová ,povězte nám prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi nad Orlicí
existuje. Jaké byly její začátky?
Firma Sklovital spol. s r.o vznikla v listopadu v roce 1998,kdy ji založil můj muž pan
Josef Venzara . Podnikat začal v prostorách bývalých sovětských ubytoven, které byly v
dost žalostném stavu a vyžadovaly nemalou investici do celého areálu.
Čím se vlastně Sklovittal spol. s r.o zabývá?
Naší hlavní činností je především výroba izolačních skel. Firma se zabývá i prodejem
řezaného skla,zákazníky uspokojíme i co se týče ornamentních skel, bezpečnostních
skel, po dohodě se zákazníkem jsme schopni vyřešit i problém speciálních skel, jako
jsou skla protihluková,protisluneční aj.
Kolik máte zaměstnanců?
V současné době má Sklovital spol s.r.o 14 zaměstnanců.
Jakou mají profesi?
Profese jsou různé. Máme tu řidiče, mistry řezače skla, administrativní pracovnice,
vedoucí výroby, mistra na hale a samozřejmě dělníky výroby izolačních skel.
A vy sama, jakou máte profesi?
Moje profese vůbec nesouvisí se sklem. Jsem povoláním chemická laborantka, po
mateřské jsem pracovala na část úvazku ve Waldorfské škole v Pardubicích, kde je také
sídlo firmy.
Proč jste se rozhodla podnikat právě v Týništi nad Orlicí a jak se Vám tu podniká?
Moje cesta byla trochu složitá . Po smrti svého manžela jsem se rozhodovala, co vlastně s
firmou, zda pokračovat, nebo ne. Rozhodla jsem se pokračovat v započatém díle svého
manžela a udržet dobré jméno firmy Sklovital.
Chtěla byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům něco důležitého, na co
jsem se nezeptala?
Chtěla bych především poděkovat všem zaměstnancům Sklovitalu za jejich kvalitně
odvedenou práci. Našim zákazníkům za přízeň, kterou nám věnují. Na závěr bych si
přála, aby firma Sklovital měla i nadále svoje pevné místo na trhu .
Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů.
Paž.
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Stará garda
Fotbaloví příznivci týnišťské kopané vědí, že pod hlavičkou SK Týniště nad Orlicí
fungují jak mládežnické oddíly, tak i oddíly dospělácké. A co je určitě velice dobré, je
to, že zde funguje i tzv. Stará garda. Chlapi se pravidelně scházejí na tréninky a pořádají
přátelská fotbalová střetnutí. Jedno takové se uskutečnilo i v pátek 12.září na stadionu v
Olšině. V tomto utkání se střetla Stará garda Týniště se Starou gardou ze sousedních
Albrechtic. Utkání skončilo výhrou Albrechtic 2:1. Výsledek není ani tak důležitý.
Důležitější je ten fakt, že chlapi hráli jak o život, jak kdyby jim opět bylo 18let. Celé
odpoledne se neslo v neskutečně kamarádském duchu a bylo zakončeno posezením při
dobrém jídle a pití. Je opravdu velice dobře, že ti naši fotbaloví pardálové mají takto
vynikající partu a že i v tomto věku dají tělu pořádně zabrat. Přejeme jim, aby jim to
nadšení vydrželo co nejdéle.

V září 1915 prchl za hranice Dr. Edvard Beneš a stal se vedle Milana R. Štefánika,
důstojníka francouzské armády, hlavním spolupracovníkem T. G. Masaryka.
V Čechách v té době počaly velezrádné procesy (Dr. Kramář, Dr. Rašín) a byl také
rozpuštěn Sokol.
Téhož roku dne 6. července, v den 500. výročí Husovy smrti, vyhlásil profesor T. G.
Masaryk v Ženevě odboj Čechoslováků proti Rakousku.
Vznik československého státu byl revolučním aktem, činem, který prokázal vitalitu a
životaschopnost českého národa, před devadesáti lety ještě téměř neexistujícího.
Použitá literatura:
1. Otakar Dorazil: Světové dějiny v kostce
2. Kol. autorů: Československé dějiny v datech.
Paž.

František

Amatérská bowlingová liga v Týništi nad Orlicí
Měsícem září jsme vstoupili opět na palubovku bowlingu v Týništi nad Orlicí v dalším
ročníku Podnikové amatérské bowlingové ligy tříčlenných družstev. Vzhledem k
většímu počtu týmů je změněn systém hry v první lize, kde jsou družstva rozdělena do
dvou skupin po sedmi týmech. Od 9.září propuknou „nelítostné“ boje o co nejlepší
umístění v jednotlivých ligách i v umístění v tabulce jednotlivců. Vyhlášení výsledků s
předáváním hodnotných cen pro vítěze proběhne na již 2. bowlingovém plese, který se
uskuteční po skončení soutěže v kulturním domě v Týništi nad Orlicí, na který jste již
nyní všichni srdečně zváni.
Extraliga podzim 2008
I. liga podzim 2008
Pořadí Název
Skupina A
Skupina B
1
Orin I
Pořadí Název
Pořadí Název
2
S.N.H.
1
Rychlé pípy
1
Kamarádi
3
Budwar
2
Baroni
2
Laskonky
4
UFO
3
T.K.T. Team
3
Kersko
5
Motorest
4
Nasay
4
Utržený Vagón
6
Divadlo
5
Reky Team
5
Swidorof Club
7
Orin II
6
Starci n. Ch.
6
Čeki
8
Lišáci
7
Titanic
7
Kopretiny
9
Iron Gas
10
Pohodáři od Věže
Libor Stolín
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4. říjen, což je den sv. Františka z Assisi, je dnem jeho svátku. Dříve se rozlišovalo,
jménem kterého svatého byl kdo pokřtěn. Kdo z chlapců byl křtěný František z Pauly,
měl jej 2.dubna, František Xaverský 3. prosince. Nositelé jmen rozlišovali své
Františky často zkratkou, např. František Xaver Šalda (F.X. Šalda). Tento zvyk ale již
pominul.
Podle úřední statistiky u nás žilo v roce 2002 Františků 175 215 a jméno bylo na 8. místě
užívaných jmen. Hranice, u níž se hovoří o velmi často užívaných jménech, je kolem
50. místa, za značně preferovaná jsou pokládána ta do 25. místa. Jménu František tedy
ani v současnosti nehrozí vyhasínání.
První nositel jména František, jak uvádějí historické prameny, se ve skutečnosti
jmenoval Jan, italsky Giovanni. Byl synem obchodníka s látkami ve městě Assisi, v
kraji Umbria, což je vnitrozemí střední Itálie. Podle legendy a zřejmě i ve skutečnosti se
Giovanni naučil již jako dítě francouzsky, takže mu otec říkal Francesco, tj. doslova „
francouzský“. Způsob, jakým jméno Francesco vzniklo, není z nomenologického
hlediska mimořádný, ale musíme začít od Giovanniho, Jana.
Vše, co je ve jméně Jan, muselo být přítomno i v tomto prvním Františkovi.
Podle legend byl František jako mladík rozmařilý a lehkovážný. Měl spory s otcem,
odešel z domova, vzdal se dědictví a doslova se zasnoubil s chudobou. Roku 1208 se
stal kazatelem a postupně kolem sebe shromáždil 11 druhů, s nimiž založil tzv. řád bratří
menších, později zvaný františkánský. Ten se věnoval misijní činnosti a František sám
odešel do Egypta. Po návratu se vzdal vedení řádu a svým životem se stal vzorem
ostatním. Zřejmě také opravdu jako prvý postavil r. 1223 vánoční betlém.
Jeho jméno se stalo jménem světců, církevních hodnostářů, císařů a králů, arcivévodů i
princů. Používalo se mezi šlechtou, avšak zároveň se vžilo i mezi vesnickou chudinou.
Potenciál tkvěl především ve skromnosti, osobní nezištnosti a pomoci druhým. V
kruzích nejvyšší aristokracie šlo více o to, aby jméno působilo jako hráz. Panovník či
šlechtic dávající synovi jméno František uvažoval tak, že František z Assisi bude jeho
syna před chudobou chránit.
Obecným nomenologickým potenciálem, základním smyslem jména zůstává přání
rodičů, aby jejich dítě prožilo život bez velkých komplikací, obtíží, katastrof a aby se
ubíralo po své životní cestě „v řádu věcí“, bez extrémů, dobrodružství, odchylek.
František je jméno předurčující svou nomenologickou energií k standardně klidnému,
vyváženému a uspokojivému životu. Rodiče ukazují tímto jménem, že chtějí, aby jejich
František prožil vyrovnaný a spokojený život. Každý psycholog jim řekne, že klidný,
vyrovnaný, spokojený život je tím nejcennějším zázemím pro vše ostatní - pro pracovní
úspěchy, studium i vyniknutí. Umožňuje vnitřní vyrovnanost a jednotu osobnosti, a tím
i její soustředění podstatným a důležitým směrem. Soustředění na to, co pro ni má
skutečně smysl a hodnotu, v čem se ona sama „najde“.
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Po 1. světové válce si lidé mysleli, že se jménem František se musíme setkávat jen ve
chlévě. Dnes jej můžeme potkat na universitách, v umění i v literatuře. Nositelé tohoto
jména k nám budou milí, laskaví a vlídní, protože jejich jméno jim svou
nomenologickou energií přináší klid, vyrovnanost, duševní pohodu. Život dnešního
Františka nebudou vyčerpávat zbytečné stresy ani nadměrná soutěživost, závist,
neustálé sebesrovnávání apod.
Jedním z nositelů tohoto jména byl i spisovatel František Nepil. Z jeho půvabné knížky
Hledání radosti jsem pro vás vybrala ukázku, kde se zamýšlí právě nad jmény a
rozepisuje se o nich takto:
„Víte, lidem například záleží na jejich jménu. Vlastní jméno je pro každého tak sladkým
nádherným zvukem, jaký se nepodařilo převést do notové osnovy Ludwigu van
Beethowenovi, ani Bedřichu Smetanovi, ani Johnu Lennonovi, ani Leonardu
Bernsteinovi. Jen si vzpomeňte, jak nám bylo blaze, když vás oslovila vaším jménem
vaše první, druhá, třetí nebo čtvrtá láska, když vás oslovil někdo významný, či když o
vás napsali v novinách či promluvili v rozhlase. Jaká pýcha se vám rozlila žilami, či jak
vám začala pěnit krev - podle toho, co o vás napsali nebo řekli.
No a já vím, že na to rozdávání malé, drobné a nikoli bezvýznamné radosti stačí vlastně
oslovovat - s několika zrníčky zdvořilosti - toho druhého jeho jménem“.
Podle knihy Roberta Altmana Osud podle jména s použitím úryvku z knihy
Františka Nepila Hledání radosti připravila Paž.

Duchovní hledání
Na faře se slavilo
V neděli 31. srpna oslavil P. Ivan Havlíček spolu se svými přáteli a
farníky 15. výročí svého vysvěcení.
Redakční rada se připojuje ke gratulantům a přeje P. Ivanu
Havlíčkovi do dalších let jeho nelehké duchovní práce hodně
nadšení, síly a vytrvalosti.
Paž.

S úsměvem a kyticí odcházel P. Ivan Havlíček (vpravo) po mši dolů na faru, aby přijal
blahopřání a zasedl ke slavnostní tabuli.
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Sport
Fotbalový svátek v Týništi nad Orlicí
Den 3. září 2008 se bezesporu zapíše do historie týnišťské kopané.
Na fotbalový stadion v Olšině zavítal ve druhém kole Poháru ČMFS
prvoligový tým 1.FC Brno. Na toto klání si našla cestu vpravdě
velice slušná návštěva diváků. Považte, že si tento duel nenechalo ujít 1250 nadšených
fandů dobré fotbalové podívané. Těsně před výkopem v prvním poločase nastoupili
fotbalisté za doprovodu nejmladšího týnišťského potěru (viz. fotografie) a věřím, že si to
budou kluci dlouho pamatovat.
Utkání dal ráz raketový nástup brněnských borců. První střelu sice musel už v první
minutě chytat hostující Lejsal, ale na druhé straně se při první střele na naši branku hned
třepala síť. Živný posadil míč na hlavu Baláže a ten vymetl šibenici týnišťské svatyně. O
minutu později vyslal Baláže kolmo Polách a ten podruhé mazácky šanci proměnil.
Koncert brněského týmu pokračoval. V 11. minutě opět po kolmé přihrávce do vápna
přidal Okleštěk z běhu třetí gól. Po třetí inkasované brance v naší síti to vypadalo na
neskutečný debakl, ovšem naši borci najednou začali dokazovat, že i oni fotbal hrát umí.
Hra se vyrovnala a naše snaha o srovnání nepříznivého výsledku přinesla ovoce. Ve 23.
minutě ztratil brněnský Čoupek na polovině hřiště míč a domácí využili přečíslení. Černý
měl na čáře pokutového území dost času zamířit a přízemní technickou střelu trefil
přesně za tyč. Parádní zákrok musel hostující Lejsal vytáhnout ve 35. minutě, když
dělovku Gorola ze 35 metrů, která mířila do šibenice, vyrazil na roh. Tohle už bylo vážné
varování pro brněnské hráče.Hned z protiútoku vysunul Polách Boráka, ten šel z vlastní
poloviny sám na brankáře Ottmara, ale nastřelil jen jeho nohy. Klid do brněnských řad
tak přinesl až Trousil přesnou hlavičkou po Poláchově rohovém kopu na přední tyč.
Druhý poločas nesl všechny znaky rozhodnutého souboje. Tempo poněkud opadlo,
Brněnští kontrolovali hru a naši fotbalisté už stříleli jen z dálky.
Každopádně mi dá každý určitě za pravdu, že se kluci z malého města ve východních
Čechách zhostili tohoto duelu s parádou. Určitě nebyli zakřiknutým týmem. Ba naopak.
Hlasy brněnských fandů, kteří stáli vedle mě na tribuně a pochvalně kvitovali výkon
týnišťských borců, toho byly jenom důkazem. Klukům tedy patří dík za předvedený
výkon a všem divákům za atmosféru, kterou v Olšině vytvořili.
FK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - 1. FC BRNO 1:4 (1:4)
Branky: 23. Černý - 4. a 5. Baláž, 11. Okleštěk, 38. Trousil.
ŽK: Zdeňka, Plašil, Černý - Vrána.
ČK: 69. Zdeňka.
Rozhodčí: Ochotnický - Chytil, Gallo.
Diváků: 1254.
Týniště: Ottmar To m áš ek , Zd e ň k a,
Plašil, Lenfeld Lehovec, Jelínek,
Řehák (74. Hrubý),
Černý, Gorol (79.
Enoch) - Hájek (57.
Winkler).
Brno: Lejsal - Živný,
Ve č e ř a , T r o u s i l ,
Čoupek (57. Kuncl) Kalivoda, Polách,
Mareček (74. Urban),
Okleštěk - Baláž (19.
Borák), Vrána.
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krvi, než tam někdo někoho propíchá nožem, přepadne….mám pokračovat? Chcete, aby
to byla vaše dcera, váš syn? Chcete, aby se o vás mluvilo ( a to vězte, že v Týništi tedy
bude)v takovýchto souvislostech?
Chcete, aby se zase, jako už párkrát v minulosti, psalo o Týništi(kde si teď spousta rodin z
HK kupuje domky s vidinou klidu a pohody roztomilého malého městečka v lesích) v
souvislosti s těhotenstvím školou povinných dívek, což už tu bylo, fetováním a
alkoholismem mladistvých (což už tu roky je, jen se o tom nepíše), případně daleko
horších věcech? Chcete, aby zase něco běhalo po Internetu k obveselení celé země?
Pokud ne, tak s tím vy, všichni Týnišťští, kteří jste se ještě nesmířili s tím, že město se
stává sídlištní noclehárnou a nádražím, urychleně začněte něco dělat. To ,co je teď k
vidění u týnišťské řeky, ve všech směrech, na které si vzpomenete, dokazuje, že máte
velké, opravdu hodně velké rezervy!!!
Mgr. JitkaBřezková
srpen 2008
Umíte se dívat?
I když tohle přímo nebyla ta hlavní dovednost, kterou jste potřebovali v sobotu 30. srpna
pro případ, že jste se zúčastnili vodáckého sjíždění Orlice z Týniště do Krňovic.
Potřebovali jste ještě trochu odvahy a umění pádlovat nebo veslovat, trochu tolerance,
ohleduplnosti a hodně smyslu pro humor. A pak také ono umění dívat se a vidět!
Den s modrou oblohou a načechranými mraky dával prostor zářícímu slunci, které
sypalo své zlato do klidných až líných vln a proudů letní řeky. Za každou zátočinou byl v
námi navštívené galerii přírody vystaven jiný obraz. Na všech, jako by malíř neměl jinou
barvu, převládala zelená, modrá, bílá. Kdo se dívat umí, viděl! Kdo se teprve učí, dostal
tu nejlepší lekci.
Výlet mnoha lodí s ještě větším počtem účastníků se uskutečnil díky organizátorům
Zdeňku Musilovi a Lukáši Vondráčkovi a také díky obětavcům, z nichž jedni před
vyplutím lodě připravovali a druzí je během plavby řídili. Kdo se zúčastnil, je bohatší o
krásný zážitek a pocit, že ještě umí zapomínat na starosti a těšit se z každého krásně
prožitého dne.
Paž.

Oslava se konala na farním dvoře pod modrou oblohou a hřejivými paprsky letního
slunce.
Českobratrská církev evangelická v Týništi n. O.
Nám pomoz, Pane milý, tvé Slovo správně znát. A přijmi dík, že nás máš všechny rád!
Nám pomoz ustaraným, když vše se temné zdá. A přijmi dík, tvé Slovo pomáhá.
Nám pomoz v naší práci, když už jsme znaveni. A přijmi dík za novou sílu k ní.
Nám pomoz pevně věřit a doufat ve tvou moc. A přijmi dík, že jdeš nám na pomoc.
Píseň 631 z evangelického zpěvníku

POZVÁNKA
Atletický oddíl Sportovního klubu Týniště nad Orlicí pořádá v úterý 28.října 2008 17.
ročník silničního běhu TÝNIŠŤSKÁ DESÍTKA. Závod, který se tradičně běží v den
státního svátku, má start v 10,30 hodin u tělocvičny U Dubu. Zároveň je součástí
20.ročníku Velké ceny východních Čech v bězích a krajským přeborem
Královehradeckého a Pardubického kraje v silničním běhu mužů a žen. Startuje se v
sedmi kategoriích mužů, žen, veteránů. Na start loňského ročníku se postavilo 141
vytrvalců, což je rekord v účasti. Traťové rekordy drží v kategorii mužů JOSEF
POMIKÁLEK z AC Česká Lípa časem 31:07 (1999) a v kategorii žen je rekordmankou
česká reprezentantka v maratónu a v běhu do vrchu ANNA PICHRTOVÁ časem 34:18
(2001). Součástí tradiční sportovní akce bude ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
běžecký závod žactva se startem v 9,30 hodin.
Prezentace v týnišťské tělocvičně začíná v 8,30 hodin. Na tento závod zveme širokou
sportovní veřejnost!
Václav Goldbach
SK Týniště n.O. - oddíl atletiky

Českobratrská církev evangelická (ČCE) existuje v dnešní podobě od prosince 1918,
kdy po vzniku Československé republiky došlo ke sloučení českých sborů církve
reformované a luterské. ČCE se svým názvem vědomě přihlásila k dědictví české
reformace, která je spojena zejména se jmény Mistra Jana Husa a Jana Amose
Komenského. Jako znak naší církve se používá kalich s otevřenou Biblí. Členství v
evangelické církvi je otevřené všem, kteří o ně stojí. Jediným kritériem je víra v Ježíše
Krista.
Jak žije EVANGELICKÝ sbor?
Základem života naší církve je farní sbor. Tvoří ho všichni evangelíci, kteří žijí v určité
oblasti. Život celého farního sboru řídí volený orgán, tzv. staršovstvo (volbou pověřeni
bratři a sestry). Každý sbor si volbou povolává kazatele (muže nebo ženy), kteří mají
potřebné teologické vzdělaní a jsou ochotni se tomuto povolání věnovat jako svému
zaměstnání. Na našem sboru sloužili mj. faráři Čapek, Miřejovský, Růžička, Brož,
Němec a jáhen br. Lapáček. Od roku 2002 je farářem (a statutárním zástupcem) našeho
sboru Mgr. Filip Čapek, Ph.D. Dalším statutárním zástupce sboru je vždy kurátor
(volený ze členů staršovstva).
Středem života sboru jsou nedělní bohoslužby, při nichž se scházíme, abychom společně
zpívali, četli z Bible, vyslechli si kázání (výklad Bible) a modlili se. Kromě toho sbor
připravuje během týdne řadu různých shromáždění a setkání pro různé věkové a zájmové
skupiny (např. biblické hodiny, nedělní škola, mládež, …). Kazatelská stanice v Týništi
n.O. (jako součást Farního sboru ČCE v Třebechovicích
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p.O.) byla založena v roce 1912. V té době však zdejší evangelíci neměli svoji
modlitebnu, a tak se scházeli v pronajatých prostorách - např. v měšťanské škole.
Předsedou kazatelské stanice, která měla i s okolními obcemi 275 duší, byl tehdy můj
praděda - Otakar Malý. Scházel se pěvecký kroužek, sdružení mládeže, konala se
nedělní škola a biblické hodiny. Až v roce 1949 byla zakoupena bývalá bednárna a
upravena na modlitebnu. Zrekonstruována do současné podoby byla zejména zásluhou
tehdejšího faráře Miroslava Brože v letech 1972 - 1975. Mezi Týnišťáky, kteří zastávali
funkci kurátora celého třebechovického sboru, patřili br. Jaroslav Kadlec (1970 - 1974) a
br. Karel Kolář (1974 - 2003). O provoz modlitebny se dlouhá léta starali manželé
Burešovi.
Územně pod kazatelskou stanici Týniště spadají i obce Petrovice, Albrechtice,
Štěpánovsko, Nová Ves, Lípa n.O., Žďár n.O. a Borohrádek. V minulosti využívali
modlitebnu ke svým shromážděním také bratři a sestry z Církve československé
husitské. Konalo se zde také několik ekumenických shromáždění (ČCE, CČSH).
Kde najdete modlitebnu ČCE v Týništi nad Orlicí?
Modlitebnu máme v Opatrného ulici, č. 58 (vedle prodejny BARD). Zde probíhají
každou 2. a 4. neděli v měsíci bohoslužby, v rámci nich „nedělní škola“, kde si děti
vyprávějí různé biblické příběhy, zpívají, malují atd. Jednou měsíčně (ve středu od 17 h)
se scházíme na biblických hodinách, kde si čteme z Bible, zpíváme a hovoříme o
aktualitách ze sborového i celocírkevního života. Podrobný přehled společných setkání
v naší kazatelské stanici najdete také ve vývěsce před modlitebnou.
V říjnu vás zveme na tato shromáždění:
Nedělní bohoslužby: 12.10. a 26.10. 2008 (Dík činění), od 10:30 hod. (současně nedělní
škola pro děti)
Biblická hodina: středa 15.10. 2008 od 17:00 hod.
A na konec ještě něco z knihy Viléma D. Scheebergra Bůh má veselé lidi rád: V hodině
náboženství je řeč o kostele. Při opakování se učitel ptá: Jak se nazývá dům, který je
“
přístupný bohatým i chudým, starým i mladým, šťastným i nešťastným?” Jeden z hošíků
vyhrkne: „Nádraží!“
Připravil Jaroslav Matuška
kurátor FS ČCE v Třebechovicích p.O.
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Přišlo do redakce, rádi otiskujeme.
Časovaná bomba? Možná!
V dětství jsem milovala zdejší řeku. Změnila se. Část malebných lučních zákoutí přetnul
obchvat města, břehy, dříve pravidelně sečené , udržované a uklizené, neudržuje už léta
nikdo. Přibyl skate park, loděnice, jedny kovové schůdky, zmizela stará Jiruškova
koželužna.
Chápu, že město má kemp „Písák“, kde si ke koupání můžete dát pivo a bramborák,
chápu, že chov králíků a jiného domácího zvířectva, které asi konzumovalo osekávanou
trávu, se vinou nedostatku času a sporadického zisku buď omezil, nebo ve městečku
zcela vymizel. Silnici už nikdo rušit nebude, na auta se nadává, ale nikdo se jich
dobrovolně nevzdá.Srovnávat stav břehu v Týništi s Albrechticemi (kde se udržuje a
patrně i uklízí)je jen nošením sov do Atén.
A tak tedy vy, kdo tam nechodíte, vězte, že v PET-lahvích mnohdy se zbytkovým
obsahem, výkalech (bohužel nejen psích,neboť ti zcela jistě nezavršují „své výtvory“
toaletním papírem), krabičkách od cigaret, nedopalcích, střepech a různým jiným
smetím všeho druhu se jistě vydatně množí bakterie způsobující onemocnění všeho
druhu - střevní chřipkou počínaje a salmonelózou konče.
Chodí k řece rády vaše děti? A co vaši pejskové ? Pak si dávejte pozor, co tam sbírají,
požírají, kam vlezou, ať vám domů nepřinesou něco, po čem netoužíte.
V jednom z letních Zpravodajů mne také zaujala mapka míst, která jsou v souvislosti s
vyhláškou o konzumaci alkoholu na veřejnosti stanovena jako „prohibiční zóna“
(promiňte, jiný výraz mne nenapadl). Nemyslím, že by takovéto
„ zóny“ mnoho vyřešily, v HK to už chvíli máme, opilci a problémáci se jen přestěhují o
blok dál, takže se „zóny“ stále rozšiřují, Problém se dále projednává, ale opilci mají své
siesty dál a nic to neřeší. Jestliže se Vám to tu osvědčí (a toto si určitě myslím nejen já),
pak by mapky měly být obohaceny o zónu „břeh Orlice“. Chápu, že je to tam „za
větrem“, že tam na opíjející se mládež není vidět jako v parku a na náměstí.Ale zejména
v poslední době se už chová tak vyzývavě a přisprostle, že i mně, žijící v současnosti v
HK na Slezském předměstí v blízkosti „perly“ zvané NADJEZD, se otevírá nůž v kapse.
Jsem zvyklá na ledacos, přece jen na Slezském žije početná problematická komunita
rómského etnika, ale vězte, že slovník dětiček ze skate-parku (který je pro mnohé jen
zástěrkou pro volnočasovou shromažďovací aktivitu mladistvých a nezletilců za zcela
jiným vyžitím než je sport) je v mnohém předčí. Je přitom s podivem , že jde o děti z
rodin, které jsou podle týnišťských měřítek „slušné“. Viděla jsem, jak z přítomných cca
10-15 dětí tam jezdily na skatu tak 2-3. Ostatní popíjeli cosi z PET lahví (20.8. tam
mládež pořádala i soutěž v pití čehosi z PET lahve a fandila jedné žákyni zdejší ZŠ tak
mohutně, že nebylo pochyb, že to fakt není coca-cola, že je minimálně něčím
„obohacena“), vydatně kouřili (kdo jim dává/prodává cigarety?), a to dle vůně soudíc
nejen tabákové výrobky. Zlatým hřebem jsou pak komentáře, jimiž mládež častuje
většinou starší lidi, kteří se tam chodí koupat (a ti třeba jen tato zlatíčka slušně upozorní,
ať své smetí házejí do blízkého kontejneru).Slovník těchto dětí je natolik vulgární,
obscénní a hrubý, že by se jím mohli pyšnit i pornoherci v hodně tvrdých filmech.
Nestálo by za to podívat se zblízka na rodiče těchto drobečků? Vždyť jsou to nezletilé
děti a mladiství, za jejichž činy by rodiče měli nést zodpovědnost.Má k tomu policie
nějaký prostředek? Jestliže ne (nebo se to vzhledem k společenskému postavení rodičů
nehodí), pak jen vězte, že městu tu tiká časovaná bomba. Pomineme-li stav břehu, úklidu
atd., nelze pominout fakt, že zde vzniká riziková zóna, odkud dle mého soudu v brzké
době přijde domů večer nějaká dívenka školou povinná se šrámy nejen na těle, ale i na
duši, se šrámy, které jsou pro každou maminku pubertálních slečen noční můrou. Je jen
věcí času, než tam naleznou nějakého utonulého kluka se známkami THC či alkoholu v
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p.O.) byla založena v roce 1912. V té době však zdejší evangelíci neměli svoji
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krvi, než tam někdo někoho propíchá nožem, přepadne….mám pokračovat? Chcete, aby
to byla vaše dcera, váš syn? Chcete, aby se o vás mluvilo ( a to vězte, že v Týništi tedy
bude)v takovýchto souvislostech?
Chcete, aby se zase, jako už párkrát v minulosti, psalo o Týništi(kde si teď spousta rodin z
HK kupuje domky s vidinou klidu a pohody roztomilého malého městečka v lesích) v
souvislosti s těhotenstvím školou povinných dívek, což už tu bylo, fetováním a
alkoholismem mladistvých (což už tu roky je, jen se o tom nepíše), případně daleko
horších věcech? Chcete, aby zase něco běhalo po Internetu k obveselení celé země?
Pokud ne, tak s tím vy, všichni Týnišťští, kteří jste se ještě nesmířili s tím, že město se
stává sídlištní noclehárnou a nádražím, urychleně začněte něco dělat. To ,co je teď k
vidění u týnišťské řeky, ve všech směrech, na které si vzpomenete, dokazuje, že máte
velké, opravdu hodně velké rezervy!!!
Mgr. JitkaBřezková
srpen 2008
Umíte se dívat?
I když tohle přímo nebyla ta hlavní dovednost, kterou jste potřebovali v sobotu 30. srpna
pro případ, že jste se zúčastnili vodáckého sjíždění Orlice z Týniště do Krňovic.
Potřebovali jste ještě trochu odvahy a umění pádlovat nebo veslovat, trochu tolerance,
ohleduplnosti a hodně smyslu pro humor. A pak také ono umění dívat se a vidět!
Den s modrou oblohou a načechranými mraky dával prostor zářícímu slunci, které
sypalo své zlato do klidných až líných vln a proudů letní řeky. Za každou zátočinou byl v
námi navštívené galerii přírody vystaven jiný obraz. Na všech, jako by malíř neměl jinou
barvu, převládala zelená, modrá, bílá. Kdo se dívat umí, viděl! Kdo se teprve učí, dostal
tu nejlepší lekci.
Výlet mnoha lodí s ještě větším počtem účastníků se uskutečnil díky organizátorům
Zdeňku Musilovi a Lukáši Vondráčkovi a také díky obětavcům, z nichž jedni před
vyplutím lodě připravovali a druzí je během plavby řídili. Kdo se zúčastnil, je bohatší o
krásný zážitek a pocit, že ještě umí zapomínat na starosti a těšit se z každého krásně
prožitého dne.
Paž.

Oslava se konala na farním dvoře pod modrou oblohou a hřejivými paprsky letního
slunce.
Českobratrská církev evangelická v Týništi n. O.
Nám pomoz, Pane milý, tvé Slovo správně znát. A přijmi dík, že nás máš všechny rád!
Nám pomoz ustaraným, když vše se temné zdá. A přijmi dík, tvé Slovo pomáhá.
Nám pomoz v naší práci, když už jsme znaveni. A přijmi dík za novou sílu k ní.
Nám pomoz pevně věřit a doufat ve tvou moc. A přijmi dík, že jdeš nám na pomoc.
Píseň 631 z evangelického zpěvníku

POZVÁNKA
Atletický oddíl Sportovního klubu Týniště nad Orlicí pořádá v úterý 28.října 2008 17.
ročník silničního běhu TÝNIŠŤSKÁ DESÍTKA. Závod, který se tradičně běží v den
státního svátku, má start v 10,30 hodin u tělocvičny U Dubu. Zároveň je součástí
20.ročníku Velké ceny východních Čech v bězích a krajským přeborem
Královehradeckého a Pardubického kraje v silničním běhu mužů a žen. Startuje se v
sedmi kategoriích mužů, žen, veteránů. Na start loňského ročníku se postavilo 141
vytrvalců, což je rekord v účasti. Traťové rekordy drží v kategorii mužů JOSEF
POMIKÁLEK z AC Česká Lípa časem 31:07 (1999) a v kategorii žen je rekordmankou
česká reprezentantka v maratónu a v běhu do vrchu ANNA PICHRTOVÁ časem 34:18
(2001). Součástí tradiční sportovní akce bude ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
běžecký závod žactva se startem v 9,30 hodin.
Prezentace v týnišťské tělocvičně začíná v 8,30 hodin. Na tento závod zveme širokou
sportovní veřejnost!
Václav Goldbach
SK Týniště n.O. - oddíl atletiky

Českobratrská církev evangelická (ČCE) existuje v dnešní podobě od prosince 1918,
kdy po vzniku Československé republiky došlo ke sloučení českých sborů církve
reformované a luterské. ČCE se svým názvem vědomě přihlásila k dědictví české
reformace, která je spojena zejména se jmény Mistra Jana Husa a Jana Amose
Komenského. Jako znak naší církve se používá kalich s otevřenou Biblí. Členství v
evangelické církvi je otevřené všem, kteří o ně stojí. Jediným kritériem je víra v Ježíše
Krista.
Jak žije EVANGELICKÝ sbor?
Základem života naší církve je farní sbor. Tvoří ho všichni evangelíci, kteří žijí v určité
oblasti. Život celého farního sboru řídí volený orgán, tzv. staršovstvo (volbou pověřeni
bratři a sestry). Každý sbor si volbou povolává kazatele (muže nebo ženy), kteří mají
potřebné teologické vzdělaní a jsou ochotni se tomuto povolání věnovat jako svému
zaměstnání. Na našem sboru sloužili mj. faráři Čapek, Miřejovský, Růžička, Brož,
Němec a jáhen br. Lapáček. Od roku 2002 je farářem (a statutárním zástupcem) našeho
sboru Mgr. Filip Čapek, Ph.D. Dalším statutárním zástupce sboru je vždy kurátor
(volený ze členů staršovstva).
Středem života sboru jsou nedělní bohoslužby, při nichž se scházíme, abychom společně
zpívali, četli z Bible, vyslechli si kázání (výklad Bible) a modlili se. Kromě toho sbor
připravuje během týdne řadu různých shromáždění a setkání pro různé věkové a zájmové
skupiny (např. biblické hodiny, nedělní škola, mládež, …). Kazatelská stanice v Týništi
n.O. (jako součást Farního sboru ČCE v Třebechovicích

18

15

Po 1. světové válce si lidé mysleli, že se jménem František se musíme setkávat jen ve
chlévě. Dnes jej můžeme potkat na universitách, v umění i v literatuře. Nositelé tohoto
jména k nám budou milí, laskaví a vlídní, protože jejich jméno jim svou
nomenologickou energií přináší klid, vyrovnanost, duševní pohodu. Život dnešního
Františka nebudou vyčerpávat zbytečné stresy ani nadměrná soutěživost, závist,
neustálé sebesrovnávání apod.
Jedním z nositelů tohoto jména byl i spisovatel František Nepil. Z jeho půvabné knížky
Hledání radosti jsem pro vás vybrala ukázku, kde se zamýšlí právě nad jmény a
rozepisuje se o nich takto:
„Víte, lidem například záleží na jejich jménu. Vlastní jméno je pro každého tak sladkým
nádherným zvukem, jaký se nepodařilo převést do notové osnovy Ludwigu van
Beethowenovi, ani Bedřichu Smetanovi, ani Johnu Lennonovi, ani Leonardu
Bernsteinovi. Jen si vzpomeňte, jak nám bylo blaze, když vás oslovila vaším jménem
vaše první, druhá, třetí nebo čtvrtá láska, když vás oslovil někdo významný, či když o
vás napsali v novinách či promluvili v rozhlase. Jaká pýcha se vám rozlila žilami, či jak
vám začala pěnit krev - podle toho, co o vás napsali nebo řekli.
No a já vím, že na to rozdávání malé, drobné a nikoli bezvýznamné radosti stačí vlastně
oslovovat - s několika zrníčky zdvořilosti - toho druhého jeho jménem“.
Podle knihy Roberta Altmana Osud podle jména s použitím úryvku z knihy
Františka Nepila Hledání radosti připravila Paž.

Duchovní hledání
Na faře se slavilo
V neděli 31. srpna oslavil P. Ivan Havlíček spolu se svými přáteli a
farníky 15. výročí svého vysvěcení.
Redakční rada se připojuje ke gratulantům a přeje P. Ivanu
Havlíčkovi do dalších let jeho nelehké duchovní práce hodně
nadšení, síly a vytrvalosti.
Paž.

S úsměvem a kyticí odcházel P. Ivan Havlíček (vpravo) po mši dolů na faru, aby přijal
blahopřání a zasedl ke slavnostní tabuli.
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Sport
Fotbalový svátek v Týništi nad Orlicí
Den 3. září 2008 se bezesporu zapíše do historie týnišťské kopané.
Na fotbalový stadion v Olšině zavítal ve druhém kole Poháru ČMFS
prvoligový tým 1.FC Brno. Na toto klání si našla cestu vpravdě
velice slušná návštěva diváků. Považte, že si tento duel nenechalo ujít 1250 nadšených
fandů dobré fotbalové podívané. Těsně před výkopem v prvním poločase nastoupili
fotbalisté za doprovodu nejmladšího týnišťského potěru (viz. fotografie) a věřím, že si to
budou kluci dlouho pamatovat.
Utkání dal ráz raketový nástup brněnských borců. První střelu sice musel už v první
minutě chytat hostující Lejsal, ale na druhé straně se při první střele na naši branku hned
třepala síť. Živný posadil míč na hlavu Baláže a ten vymetl šibenici týnišťské svatyně. O
minutu později vyslal Baláže kolmo Polách a ten podruhé mazácky šanci proměnil.
Koncert brněského týmu pokračoval. V 11. minutě opět po kolmé přihrávce do vápna
přidal Okleštěk z běhu třetí gól. Po třetí inkasované brance v naší síti to vypadalo na
neskutečný debakl, ovšem naši borci najednou začali dokazovat, že i oni fotbal hrát umí.
Hra se vyrovnala a naše snaha o srovnání nepříznivého výsledku přinesla ovoce. Ve 23.
minutě ztratil brněnský Čoupek na polovině hřiště míč a domácí využili přečíslení. Černý
měl na čáře pokutového území dost času zamířit a přízemní technickou střelu trefil
přesně za tyč. Parádní zákrok musel hostující Lejsal vytáhnout ve 35. minutě, když
dělovku Gorola ze 35 metrů, která mířila do šibenice, vyrazil na roh. Tohle už bylo vážné
varování pro brněnské hráče.Hned z protiútoku vysunul Polách Boráka, ten šel z vlastní
poloviny sám na brankáře Ottmara, ale nastřelil jen jeho nohy. Klid do brněnských řad
tak přinesl až Trousil přesnou hlavičkou po Poláchově rohovém kopu na přední tyč.
Druhý poločas nesl všechny znaky rozhodnutého souboje. Tempo poněkud opadlo,
Brněnští kontrolovali hru a naši fotbalisté už stříleli jen z dálky.
Každopádně mi dá každý určitě za pravdu, že se kluci z malého města ve východních
Čechách zhostili tohoto duelu s parádou. Určitě nebyli zakřiknutým týmem. Ba naopak.
Hlasy brněnských fandů, kteří stáli vedle mě na tribuně a pochvalně kvitovali výkon
týnišťských borců, toho byly jenom důkazem. Klukům tedy patří dík za předvedený
výkon a všem divákům za atmosféru, kterou v Olšině vytvořili.
FK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - 1. FC BRNO 1:4 (1:4)
Branky: 23. Černý - 4. a 5. Baláž, 11. Okleštěk, 38. Trousil.
ŽK: Zdeňka, Plašil, Černý - Vrána.
ČK: 69. Zdeňka.
Rozhodčí: Ochotnický - Chytil, Gallo.
Diváků: 1254.
Týniště: Ottmar To m áš ek , Zd e ň k a,
Plašil, Lenfeld Lehovec, Jelínek,
Řehák (74. Hrubý),
Černý, Gorol (79.
Enoch) - Hájek (57.
Winkler).
Brno: Lejsal - Živný,
Ve č e ř a , T r o u s i l ,
Čoupek (57. Kuncl) Kalivoda, Polách,
Mareček (74. Urban),
Okleštěk - Baláž (19.
Borák), Vrána.
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Stará garda
Fotbaloví příznivci týnišťské kopané vědí, že pod hlavičkou SK Týniště nad Orlicí
fungují jak mládežnické oddíly, tak i oddíly dospělácké. A co je určitě velice dobré, je
to, že zde funguje i tzv. Stará garda. Chlapi se pravidelně scházejí na tréninky a pořádají
přátelská fotbalová střetnutí. Jedno takové se uskutečnilo i v pátek 12.září na stadionu v
Olšině. V tomto utkání se střetla Stará garda Týniště se Starou gardou ze sousedních
Albrechtic. Utkání skončilo výhrou Albrechtic 2:1. Výsledek není ani tak důležitý.
Důležitější je ten fakt, že chlapi hráli jak o život, jak kdyby jim opět bylo 18let. Celé
odpoledne se neslo v neskutečně kamarádském duchu a bylo zakončeno posezením při
dobrém jídle a pití. Je opravdu velice dobře, že ti naši fotbaloví pardálové mají takto
vynikající partu a že i v tomto věku dají tělu pořádně zabrat. Přejeme jim, aby jim to
nadšení vydrželo co nejdéle.

V září 1915 prchl za hranice Dr. Edvard Beneš a stal se vedle Milana R. Štefánika,
důstojníka francouzské armády, hlavním spolupracovníkem T. G. Masaryka.
V Čechách v té době počaly velezrádné procesy (Dr. Kramář, Dr. Rašín) a byl také
rozpuštěn Sokol.
Téhož roku dne 6. července, v den 500. výročí Husovy smrti, vyhlásil profesor T. G.
Masaryk v Ženevě odboj Čechoslováků proti Rakousku.
Vznik československého státu byl revolučním aktem, činem, který prokázal vitalitu a
životaschopnost českého národa, před devadesáti lety ještě téměř neexistujícího.
Použitá literatura:
1. Otakar Dorazil: Světové dějiny v kostce
2. Kol. autorů: Československé dějiny v datech.
Paž.

František

Amatérská bowlingová liga v Týništi nad Orlicí
Měsícem září jsme vstoupili opět na palubovku bowlingu v Týništi nad Orlicí v dalším
ročníku Podnikové amatérské bowlingové ligy tříčlenných družstev. Vzhledem k
většímu počtu týmů je změněn systém hry v první lize, kde jsou družstva rozdělena do
dvou skupin po sedmi týmech. Od 9.září propuknou „nelítostné“ boje o co nejlepší
umístění v jednotlivých ligách i v umístění v tabulce jednotlivců. Vyhlášení výsledků s
předáváním hodnotných cen pro vítěze proběhne na již 2. bowlingovém plese, který se
uskuteční po skončení soutěže v kulturním domě v Týništi nad Orlicí, na který jste již
nyní všichni srdečně zváni.
Extraliga podzim 2008
I. liga podzim 2008
Pořadí Název
Skupina A
Skupina B
1
Orin I
Pořadí Název
Pořadí Název
2
S.N.H.
1
Rychlé pípy
1
Kamarádi
3
Budwar
2
Baroni
2
Laskonky
4
UFO
3
T.K.T. Team
3
Kersko
5
Motorest
4
Nasay
4
Utržený Vagón
6
Divadlo
5
Reky Team
5
Swidorof Club
7
Orin II
6
Starci n. Ch.
6
Čeki
8
Lišáci
7
Titanic
7
Kopretiny
9
Iron Gas
10
Pohodáři od Věže
Libor Stolín
20
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4. říjen, což je den sv. Františka z Assisi, je dnem jeho svátku. Dříve se rozlišovalo,
jménem kterého svatého byl kdo pokřtěn. Kdo z chlapců byl křtěný František z Pauly,
měl jej 2.dubna, František Xaverský 3. prosince. Nositelé jmen rozlišovali své
Františky často zkratkou, např. František Xaver Šalda (F.X. Šalda). Tento zvyk ale již
pominul.
Podle úřední statistiky u nás žilo v roce 2002 Františků 175 215 a jméno bylo na 8. místě
užívaných jmen. Hranice, u níž se hovoří o velmi často užívaných jménech, je kolem
50. místa, za značně preferovaná jsou pokládána ta do 25. místa. Jménu František tedy
ani v současnosti nehrozí vyhasínání.
První nositel jména František, jak uvádějí historické prameny, se ve skutečnosti
jmenoval Jan, italsky Giovanni. Byl synem obchodníka s látkami ve městě Assisi, v
kraji Umbria, což je vnitrozemí střední Itálie. Podle legendy a zřejmě i ve skutečnosti se
Giovanni naučil již jako dítě francouzsky, takže mu otec říkal Francesco, tj. doslova „
francouzský“. Způsob, jakým jméno Francesco vzniklo, není z nomenologického
hlediska mimořádný, ale musíme začít od Giovanniho, Jana.
Vše, co je ve jméně Jan, muselo být přítomno i v tomto prvním Františkovi.
Podle legend byl František jako mladík rozmařilý a lehkovážný. Měl spory s otcem,
odešel z domova, vzdal se dědictví a doslova se zasnoubil s chudobou. Roku 1208 se
stal kazatelem a postupně kolem sebe shromáždil 11 druhů, s nimiž založil tzv. řád bratří
menších, později zvaný františkánský. Ten se věnoval misijní činnosti a František sám
odešel do Egypta. Po návratu se vzdal vedení řádu a svým životem se stal vzorem
ostatním. Zřejmě také opravdu jako prvý postavil r. 1223 vánoční betlém.
Jeho jméno se stalo jménem světců, církevních hodnostářů, císařů a králů, arcivévodů i
princů. Používalo se mezi šlechtou, avšak zároveň se vžilo i mezi vesnickou chudinou.
Potenciál tkvěl především ve skromnosti, osobní nezištnosti a pomoci druhým. V
kruzích nejvyšší aristokracie šlo více o to, aby jméno působilo jako hráz. Panovník či
šlechtic dávající synovi jméno František uvažoval tak, že František z Assisi bude jeho
syna před chudobou chránit.
Obecným nomenologickým potenciálem, základním smyslem jména zůstává přání
rodičů, aby jejich dítě prožilo život bez velkých komplikací, obtíží, katastrof a aby se
ubíralo po své životní cestě „v řádu věcí“, bez extrémů, dobrodružství, odchylek.
František je jméno předurčující svou nomenologickou energií k standardně klidnému,
vyváženému a uspokojivému životu. Rodiče ukazují tímto jménem, že chtějí, aby jejich
František prožil vyrovnaný a spokojený život. Každý psycholog jim řekne, že klidný,
vyrovnaný, spokojený život je tím nejcennějším zázemím pro vše ostatní - pro pracovní
úspěchy, studium i vyniknutí. Umožňuje vnitřní vyrovnanost a jednotu osobnosti, a tím
i její soustředění podstatným a důležitým směrem. Soustředění na to, co pro ni má
skutečně smysl a hodnotu, v čem se ona sama „najde“.
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Trocha historie, aneb malé připomenutí událostí z doby vzniku Československé
republiky
Letos je to už 90 let, kdy došlo k historickému přelomu v
národním životě Čechů a Slováků, ke zrodu československého
státu jako výsledku mezinárodně politických podmínek,
vzniklých v závěru 1. světové války. Charakterizovala je
především porážka německého imperialismu a pád habsburské
monarchie. Nový stát byl také výsledkem národně
osvobozeneckého boje Čechů a Slováků.
V říjnu 1918 se dějinné události zásadního významu pro nově
vzniklý stát řítily jedna za druhou. Co jim předcházelo?
6. ledna 1918 proklamovali zástupci našeho veřejného života v
Praze ve Smetanově síni právo na sebeurčení.
13. dubna byla složena slavnostní přísaha, kterou četl Alois
Jirásek.
V téže době se „sjezd potlačovaných národů“ v Římě (8.4.)
vyslovil proti zachování Rakousko-Uherska.
30. května na schůzi v Pittsburku požadovali naši zástupci společný stát Čechů a
Slováků.
Od března zápasily čsl. legie v Rusku s Němci (bitva u Bachmače 8.3.) a v dalších
měsících ovládly celou sibiřskou magistrálu až do Vladivostoku. Tato protisovětská
intervence československých legií v Rusku, to byl jeden z urychlujících momentů v
politickodiplomatickém prosazování se Masarykova odbojového centra.
V červnu uznala Francie Národní radu čsl. za vládu budoucího státu a po ní to učinila
Anglie, USA, Japonsko a Itálie. (Nár. rada čsl.byla ustavena v lednu 1916 za
předsednictví T. G. Masaryka).
V září došlo k bojům Čechoslováků na italské frontě u Doss Alto, a v říjnu k bojům u
Vouzieres a Terronu ve Francii.
14. října oznámil Dr. Beneš vládám Dohody, že se ustavila pravá vláda čsl. státu
(Masaryk, Beneš, Štefánik). Téhož dne probíhaly stávky a manifestace v Čechách.
18. října uveřejnil T.G.Masaryk, který pobýval ve Washingtonu, slavnostní prohlášení
československé nezávislosti.
Téhož dne odpověděl Wilson z Masarykova podnětu Rakousku na jeho žádost o
zprostředkování, že Rakousko musí jednat přímo s čsl. vládou v Paříži.
Dr. Kramář spolu s dalšími zástupci Národního výboru ustaveného v červenci v Praze
odjel do Ženevy, kde se 24. října sešel s Dr. Benešem a s francouzskou vládou.
28. října požádal zahr. min. Julius Andrássy o separátní mír a uznal právo Čechů na
sebeurčení, což vedlo k prohlášení samostatnosti dne 28. října v Praze. V Národním
výboru byli Švehla, Rašín, Stříbrný, Soukup, Šrobár.
Slováci učinili projev pro jednotu československou dne 30. října v Turč. Sv. Martině.
A co ještě významného pro Čechy a Slováky přinesl konec roku 1918?
11. listopadu se konala 1. schůze čsl. Národního shromáždění, v níž byli Habsburkové
prohlášeni za zbavené trůnu a prvním presidentem republiky jednomyslně zvolen T. G.
Masaryk, prvým ministerským předsedou pak Dr. Kramář.
18. listopadu se Nár. rada uher. Rusínů vyslovila v Pittsburku pro připojení
Podkarpatské Rusi k ČSR.
10. prosince zrušil Parlament šlechtické tituly.
19. prosince přijal Parlament zákon o osmihodinové pracovní době.
21. prosince se T. G. Masaryk vrátil slavnostně do Prahy. V cizině pobýval již od konce
roku 1914. Tehdy se definitivně rozhodl pro protihabsburský odboj v zahraničí, neboť
analýzou evropské situace došel k závěru, že Rakousko- Uhersko se nedá
„reformovat“, že je možno očekávat vítězství Dohody „ a že naše rozhodnutí pro
Spojence nám přinese svobodu“.
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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 8. společnost. Nese název Sklovital spol. s r. o. v Týništi nad
Orlicí . Její jednatelka paní Ivana Venzarová nám byla ochotna o svém podnikání v
Týništi nad Orlicí něco povědět a zároveň čtenářské veřejnosti firmu představit.
Paní Venzarová ,povězte nám prosím, jak dlouho Vaše firma v Týništi nad Orlicí
existuje. Jaké byly její začátky?
Firma Sklovital spol. s r.o vznikla v listopadu v roce 1998,kdy ji založil můj muž pan
Josef Venzara . Podnikat začal v prostorách bývalých sovětských ubytoven, které byly v
dost žalostném stavu a vyžadovaly nemalou investici do celého areálu.
Čím se vlastně Sklovittal spol. s r.o zabývá?
Naší hlavní činností je především výroba izolačních skel. Firma se zabývá i prodejem
řezaného skla,zákazníky uspokojíme i co se týče ornamentních skel, bezpečnostních
skel, po dohodě se zákazníkem jsme schopni vyřešit i problém speciálních skel, jako
jsou skla protihluková,protisluneční aj.
Kolik máte zaměstnanců?
V současné době má Sklovital spol s.r.o 14 zaměstnanců.
Jakou mají profesi?
Profese jsou různé. Máme tu řidiče, mistry řezače skla, administrativní pracovnice,
vedoucí výroby, mistra na hale a samozřejmě dělníky výroby izolačních skel.
A vy sama, jakou máte profesi?
Moje profese vůbec nesouvisí se sklem. Jsem povoláním chemická laborantka, po
mateřské jsem pracovala na část úvazku ve Waldorfské škole v Pardubicích, kde je také
sídlo firmy.
Proč jste se rozhodla podnikat právě v Týništi nad Orlicí a jak se Vám tu podniká?
Moje cesta byla trochu složitá . Po smrti svého manžela jsem se rozhodovala, co vlastně s
firmou, zda pokračovat, nebo ne. Rozhodla jsem se pokračovat v započatém díle svého
manžela a udržet dobré jméno firmy Sklovital.
Chtěla byste na závěr našeho rozhovoru sdělit čtenářům něco důležitého, na co
jsem se nezeptala?
Chtěla bych především poděkovat všem zaměstnancům Sklovitalu za jejich kvalitně
odvedenou práci. Našim zákazníkům za přízeň, kterou nám věnují. Na závěr bych si
přála, aby firma Sklovital měla i nadále svoje pevné místo na trhu .
Děkuji za rozhovor a přeji Vám v dalším podnikání hodně úspěchů.
Paž.
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Zahrádkářská výstava v Častolovicích
Ve dnech 3. - 5. října 2008 se ve výstavním areálu v Častolovicích uskuteční velká
zahrádkářská výstava. Otevřena bude každý den od 08,00 hod. do 18,00 hod.
Vystavovat bude osm okresů východních Čech, tři výzkumné ovocnářské ústavy,
desítky zahrádkářských organizací, velkopěstitelé a firmy. Celková aranžerie bude
směřována k jubilejní 10. výstavě s názvem „Zahrada východních Čech“. Kromě ovoce,
které bude zastoupeno jak starými odrůdami, současně pěstovanými a perspektivnímirezistentními, tak i zeleninou a květinami: begonie, chryzantémy, jiřiny, pokojové
květiny včetně květin z dovozu z Holandska.
Zajímavé budou i exponáty institucí, závodů a družstev ve spojitosti se zahrádkou a
přírodními produkty. Výstavní plocha se rozšíří na více jak 2 000 m2. Na venkovních
plochách budou vystaveny výrobky ze dřeva, skleníky, zahrádkářská technika a mnoho
dalších zajímavostí. Bohatý prodej všeho, co každý zahrádkář potřebuje, jistě přivítají
všichni návštěvníci. Doprovodný kulturní pořad a občerstvení je na této výstavě
samozřejmostí. Na své si přijdou jak odborníci, tak i začátečníci. Naučný koutek, stálá
poradenská služba a soubor přednášek a ukázek bude zajištěn po celou dobu výstavy.
Tradiční soutěž o nejlepší misku ovoce bude zahájena první den výstavy a ukončena v
neděli v 16,00 hod. Do této soutěže se může přihlásit každý a misku s ovocem odevzdat
pořadatelům nejpozději do čtvrtka 2. 10. 2008 do 14,00 hod. Nejlepší exponáty budou
odměněny věcnými cenami.
Bližší informace lze získat na tel. 721 311 719, nebo na e-mailu: www.zahradkari.com
Na výstavu, která je připravovaná jako svátek všech zahrádkářů a milovníků přírody,
zvou pořadatelé.

postupně mění k lepšímu. Na příjezdové cestě vedoucí podél budovy je položena
zámková dlažba s vymezením parkovacích ploch. Že ale stav všech zařízení na škole
ještě zcela uspokojivý není, o tom naleznete zvl. v přední budově také ještě důkazů dost.
Všechno opravit najednou ale nelze, na vše se musejí získávat peníze. Ty rozhodují!
Ještě jedna novinka z vybavení školy mne zaujala. Jsou to čipové karty na obědy a
možnost vybrat si jeden ze dvou denně připravovaných obědů.
Přejme tedy MěÚ, sponzorům, ale hlavně škole samé, ať se jí i nadále daří! Objektů na
vylepšování, opravování a zkrášlování má dost - žáky počínaje a modernizací školního
zařízení konče.
Paž.
1. září prvňáčci září, den s velkým D jim nastal. Od prvního okamžiku nebylo pochyb o
tom, kdo je u školy poprvé. Budoucí školáci postávali s aktovkami na zádech se svými
rodiči již od půl osmé před školou. Žákyně 8. a 9. ročníků ozdobily ty nejmenší
oranžovými a červenými kytičkami, které jim budou připomínat onen slavnostní den.
Státní hymnou v 8.00 hodin byl nový školní rok 2008/2009 zahájen. Jako první se ujal
slova pan ředitel Mgr. Milan Kajn, který žáky všech ročníků naší školy nejprve přivítal a
pak krátce seznámil se změnami v letošním školním roce. Poté nás oslovil starosta města
Ing. Jaroslav Matička. Pozdravil všechny přítomné a popřál žákům hodně úspěchů,
zvláště těm nově příchozím a vycházejícím.
Po skončení projevů zamířili do budovy školy za doprovodu písní jak ti nejmenší s rodiči,
tak žáci druhého stupně pod vedením svých třídních učitelů do kmenových tříd, aby si
vyslechli základní informace související se zahájením nového školního roku.
V letošním roce usedlo do školních lavic 520 žaků, z toho jich školní premiéru mělo 48.
Nezbývá nám než všem popřát co nejméně problémů s kázní a naopak co nejvíce těch
nejlepších známek.
Hejnová Renata, ZŠ

Prvňáčci se už nemohou dočkat, až se svou paní učitelkou vstoupí do své třídy a usednou
do té své lavice.
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Zprávy z knihovny
Ohlédnutí za prázdninami

Z našich škol
Zahájení školního roku 2008/2009
Aby mohl nový školní rok začít, musel ten starý skončit.Na chvíli se k němu ještě
vrátíme a necháme vás nahlédnout do závěru výroční zprávy ZŠ v Týništi n.O. za
minulý školní rok, neboť problémy se žáky zůstávají a s koncem školního roku nekončí.
Citujeme ze závěru výroční zprávy, kterou zpracoval ředitel ZŠ Mgr. Milan Kajn:
„Každá škola, i ta nejmenší, má svoje problémy. O to víc se problémy projevují ve
škole, která má stovky žáků a desítky zaměstnanců, jako ta naše. Mezi největší určitě
patří sociálně patologické jevy a nepřiměřené chování žáků k sobě a k učitelům školy.
Není to trend pouze naší školy v Týništi. Tyto problémy řeší ředitelé a učitelé po celé
republice. Nezájem o výuku, nezájem o výsledky a klasifikaci, minimální motivace být
lepší, - to jsou jevy, které se začínají projevovat stále u většího množství žáků. Ruku v
ruce s tímto negativním jevem je i zhoršené chování vůči učitelům. Lhaní, podvody,
neuposlechnutí a někdy i chování, které hraničí s drzostí, jsou u mnoha žáků měřítkem
jejich hrdinství. Rodiče někdy nemohou uvěřit, jak se jejich potomek chová v
kolektivu, jak se ukazuje před spolužáky, co si vše k učiteli dovolí. Mezi sociálně
patologickými jevy není na prvním místě „šikana“, jak si veřejnost možná myslí, ale
neomluvená absence, krytí této absence rodiči a lhaní o důvodu nepřítomnosti ve škole.
Od příštího školního roku zavedeme opatření k řešení záškoláctví a budeme oznamovat
zanedbání školní docházky příslušným orgánům, které jsou povinny tuto situaci řešit.
Pohovory s žáky, pohovory s jejich zákonnými zástupci (někdy se vůbec nedostaví ani
nemají zájem se dostavit), způsob omlouvání nepřítomnosti žáků, řešení neomluvené
nepřítomnosti, přísná kázeňská opatření, to jsou možnosti, které bude škola uplatňovat.
Dalším nepříjemným jevem, který se rozmáhá, je ničení školního majetku. Pomalované
lavice, dveře u učeben a především sociální zařízení jsou katastrofální. Žáci si nosí
lihové černé fixy, dokonce i šroubováky a odmontovávají cedulky na dveřích, věšáky v
šatnách a ničí šatní skříňky. Upozornění, osvěta nepomáhají a dopadení viníka je velmi
složité. Finanční prostředky by se mohly použít na zvelebení školy a nakoupení
školních pomůcek, ale opravy a malování poničených učeben a sociálních zařízení je
pohltí. V loňském roce došlo k rekonstrukci sociálních zařízení na I. stupni, nyní
dochází k druhé etapě ve střední části budovy a doufám, že příští léto se najdou finanční
prostředky na dokončení sociálních zařízení na II. stupni. Tímto bych chtěl poděkovat
městskému úřadu za finanční prostředky, které poskytuje na tuto rekonstrukci. V
závěru výroční zprávy chci poděkovat všem učitelům, vychovatelkám, provozním
zaměstnancům školy za jejich práci, za psychické vypětí, které tato práce přináší.“
Při zahájení nového školního roku 1.září připomněl ředitel školy slavnostnímu
shromáždění žáků, učitelů, rodičů i prarodičů, kromě dalšího, i počet žáků zdejší ZŠ,
který na konci minulého školního roku činil 544 žáků a k 1.září je to už jen 520 žáků.
Žáky, rodiče, učitele a celé shromáždění uvítal a pozdravil také starosta města Ing.
Jaroslav Matička.
V obou projevech však nezbyl prostor na vyjmenování a vyčíslení oprav, změn a
novinek ve vybavení školy, které se udály a staly v průběhu prázdnin. Měla jsem
možnost si něco z toho nového a vylepšeného prohlédnout.
V suterénu u jídelny mají žáci i žákyně nová WC s prostornou umývárnou, v hale v
přízemí jsou nová WC pro učitele, přičemž zvlášť působivé jsou obklady stěn ve
starorůžové barvě. Dvě třídy na I.stupni mají nové zastínění oken, žaluzie. Ty byly
zatím jen v prostorách pro učitele. A také prostranství před budovou I.stupně se

Městská knihovna má i v letním mírně omezeném provozu své stálé
čtenáře a pravidelné návštěvníky internetu. Jsme tomu rádi a vždy
nás potěší každý další zájemce.
Letos, přestože víme, že léto pro děti znamená volno a zábavu, a neočekáváme tedy
příliš velký zájem o knihovnu, nás překvapila malá návštěvnost dětského oddělení.
Středa vždy znamenala - po celý den otevřenou knihovnu. Pro děti byly připravené hry a
soutěže, různé doplňovačky a kvizy. A samozřejmě i odměny.
Řeknete si, co bychom chtěli, vždyť jsou prázdniny! Ale i prázdniny - anebo právě
prázdniny - by děti a nejen děti měly inspirovat k tomu, aby si otevřely knížku nebo
časopis a v příjemném „nicnedělání“ se začetly.
Nechat se unést fantazií a prožít něco zajímavého nás obohacuje, a čteme-li si nahlas, tak
nejen že se učíme naslouchat, ale dáváme ostatním příležitost všechno prožít společně.
Osobní volno nebo rodinné chvíle strávené společně s dětmi jsou v dnešní uspěchané
době čím dál vzácnější, a proto bychom je měli co nejvíce a nejčastěji využívat, dokud je
to možné. Čas je totiž tím největším „ukrajovatelem“ života a ten, kdo všechno odkládá
na až (až bude mluvit, až bude chodit, až bude větší, až bude umět to či ono, až půjde do
tanečních…), se také nemusí dočkat.
Važme si tedy rodiny, važme si společně prožitých chvil, važme si jeden druhého,
člověka i malého človíčka. A čtení je zrovna jedna z těch možností jak skloubit nejen
učení, povinnost, ale i radost.
Proto se těšíme na vás všechny v dětské knihovněJ
Koncem školního roku městská knihovna vyhlásila soutěž s názvem „Prázdninový
poutník“. Cestující čtenáři, ale i ostatní zájemci měli během prázdnin poslat textově
zajímavý pozdrav nebo netradičně vyrobený pohled na adresu knihovny. Byl téměř
konec prázdnin a my jsme si říkali, že asi nikdo nikam nejezdí nebo na nás naši čtenáři
zapomněli. Ale pak přece!
Usmálo se na nás psaníčko od Helenky Novákové z 1.B z výletu po Krušných horách,
rodiny Danielových z dovolené ze Žďárských vrchů, od pana Daniela z Radostína a
Radostínské národní rezervace, od rodiny Hanzlových a Hloupých z návštěvy České
Kamenice.
Svou velikostí nás přímo ohromil pohled od Pirátů z plavby a dlouhé pohlednicové
leporelo Večerníčkov z táborů dětí DDM v Týništi n.Orl.
Všem, kdo na nás nezapomněli, moc a moc děkujeme, měli jsme z vašich pohledů
velikou radost. Všechny vaše pozdravy byly celé září vystavené na nástěnce na chodbě
do dětského oddělení…a v knihovně na vás čekají malé odměny.
Josefína Hanzlová
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Týden knihoven v Městské knihovně v Týniště nad Orlicí
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila letos již 12. ročník celostátní akce Týden
knihoven.
V měsíci říjnu se tedy připomínají knihovny všem věkovým vrstvám v celé republice,
že jsou fungující a nezbytnou institucí i v dnešní digitální době. Jsou jedinečným
zdrojem informací podávaných klasicky knižně nebo s možností bezplatného přístupu
prostřednictvím internetu.
Letošní Týden knihoven proběhne od 6. do 12. října a jeho mottem je “Knihovny rodinné stříbro“. Zvoleno bylo proto, že o všechny druhy knihoven je třeba se starat a
hýčkat je i v moderní době. Knihovna by měla být rodinným stříbrem každého města,
městečka i vesnice, kde jsou pro to podmínky. Knihovna by měla být i rodinným
stříbrem našich domácností.
Někdo si pod pojmem rodinné stříbro představuje poklad nádherných mís, konvic s
točenými hubicemi, stříbrné kalíšky na vajíčka či příbory, které naše babičky pečlivě
čistily, aby nezčernaly. Někdo vidí pod tímto pojmem nádhernou šperkovnici plnou
rodinných šperků.
Rodinné stříbro však může být ukryto i v „obyčejných“ věcech. Může to být rodinná
tradice řemesel, dovedností, povolání. Například náš přední kardiochirurg popisuje v
knize Srdce a srdíčka Jana Pirka, že rodinným stříbrem je v jejich rodině povolání
lékaře. Mohou to však být také zvyklosti, historky, říkanky a písně a také samozřejmě
nesmíme zapomenout na knihy. Jistě v každé rodině nalezneme knihu, kterou bychom
nevyřadili za nic na světě a s láskou ji předáváme další generaci. Rodinné stříbro podle
rodiny Hrušínských / jak popisují ve stejnojmenné knize/ může být také v “kastrolu“. V
takovém, v němž už naše prababička kouzlila neuvěřitelnou krmi, jejíž technologie
výroby se dědí z generace na generaci.
Hovořili jsme o knihách, a proto se jim budeme věnovat i v tomto týdnu. Představit
bychom chtěli především jednoho spisovatele a tím je Karel Čapek.
Po celý rok probíhala kampaň Česko čte Čapka /ČČČ/ a v Týdnu knihoven odstartuje v
některých knihovnách již poněkolikáté projekt Velké říjnové společné čtení, letos
věnované právě Karlu Čapkovi.
My bychom vám rádi Karla Čapka představili v několika rovinách:
Čapek - cestovatel a překladatel
To, že hodně cestoval, je známé a víme také, že své zážitky z cest po Evropě sepsal v
mnohých cestopisných knihách a fejetonech. V knihovnickém časopise Grand Biblio
si můžete přečíst článek s názvem Čapkova preference lokálky před expresem, kde
mistrně a vtipně popisuje svůj pohled na tuto problematiku. S cestováním souvisí i jeho
výborná znalost jazyků. Tu také uplatnil jako překladatel. Průpravou k tomu mu bylo
studium filosofie, dějin výtvarného umění, estetiky a kurzy francouzštiny, angličtiny a
němčiny na Filozofické fakultě.
Čapek - sci-fi, dramatik a autor detektivních povídek
Je Karel Čapek zakladatelem žánru sci-fi? Sci-fi jako pojem a žánr přišel z Ameriky a
objevuje se až po válce, tedy dávno po smrti K. Čapka. Odborníci tvrdí, že tento žánr v
Čechách jistě ovlivnil, byť se takto nenazýval. Jeho díla /povídky, divadelní hry/
obsahovala fantastické prvky a jistě mířila dál za obzory žánrově vymezené. A
nesmíme zapomenout, že právě Čapek je vynálezcem pojmu robot, který se používá
celosvětově. Čapek nepíše klasické detektivní příběhy. Jde o mistrně psané povídky,
kde nechybí spravedlnost, policie a staří komisaři a popis a úcta k jejich nelehké práci.
Pointou povídek nebývá odhalení vraha nebo zločinu, ale nějaký životní paradox. Ivan
Klíma napsal, že Čapkovy povídky můžeme znát nazpaměť a stejně při opakovaném
čtení pocítíme příjemné napětí a vzrušení, které má dobrý příběh nabídnout.
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Průběžná bilance letošního „Parnasu“
Letos v listopadu se v Týništi uskuteční již 9. ročník soutěže literátů amatérů „Týnišťský
literární Parnas“. Své příspěvky nám letos zaslalo 23 autorů z celé České republiky.
Namátkou - z regionu například z Hradce Králové, Náchoda, Kostelce nad Orlicí,
Vamberka, Trutnova, Miletína, Třebechovic p. O., dále pak z Mělníka (členové
mělnického literárního klubu „Pegas“ se ostatně účastní našeho „Parnasu“ od 1.
ročníku), ze středních Čech ještě například z Kralup n. Vlt., Mukařova a samozřejmě z
Prahy. Jedna z nejvzdálenějších soutěžících je pak ze západočeské Plzně. Již tradičně se
zúčastňují autoři ze Slezska (letos Ostrava), pak z Hané. Jsem ráda, že i letos máme
soutěžící také z Týniště.
Nejvíce děl evidujeme již tradičně v kategorii C - poezie (autoři nad 25 let), celkem 31
prací. Do téže kategorie C, ale v oblasti prózy, přišlo letos 9 prací. V kategorii B (autoři
věkového rozmezí 18-25 let) máme letos 10 prací v oblasti poezie a 2 práce prozaické.
Nejmladší účastníky, tedy kategorii A (autoři od 15 do 18 let) zastupuje letos 9 děl z
oblasti poezie a 2 díla prozaická.
Porotu letos bude tvořit „čtyřlístek“ ve složení: Jan Štefek, Mgr. Jitka Pažitná, Mgr.
Barbora Havlová (tito 3 pracovali již v několika předchozích ročnících). Nově bude mezi
porotci působit Mgr. Jan Kostřiba, absolvent Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové, nadaný hudebník, rodák ze slezské Opavy.
Slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem pro zúčastněné autory a čtením
vítězných prací se koná 1.11.2008 v malém sále Kulturního centra.
Pro Zpravodaj Mgr. Jitka Březková

Pro naše kanceláře v oblasti Rychnovska přijmeme
nové spolupracovníky!
Kvalifikační požadavky: min. maturita, bezúhonnost.
Informace na tel.: 494 535 088, mobil: 603 542 533,
event. osobně v kanceláři oblastního ředitele Dlouhá Ves 116,
Rychnov nad Kněžnou (administrativní budova TTV Josef Hlaváček).
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Služby občanům a organizacím poskytuje:

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

Čapek- zahradník a milovník psů
Začínal jako úplný zahradnický laik. Nastudoval spousty literatury a začal zahradničit.
..že zahradničil mistrně, poznáme jak z fotografií jeho zahrady, tak i z knihy
Zahradníkův rok. Psal také předmluvy ke knihám o kaktusech. Zahradničení se mu však
stalo osudným. Při likvidaci po povodních na zahradě ve Strži prochladl a posléze
podlehl zápalu plic.
Čapek milovník psů - znáte lepší důkaz, než je Dášeňka čili život štěněte?

IČO: 62062760 Tel. fax. +420 494371003
DIČ: CZ620622760
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
Přeprava a zapůjčení kontejnerů
3 až 20 m3
Přeprava nákladů
MAN,Liaz kontejner, ruka,
8t
Přeprava nákladů
Zetor
7t
Lehčí terénní práce
čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů
Avia kontejner
3t
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

Karel Čapek spisovatel

Celostátní akce k Týdnu knihoven:
V pátek 3. října 2008 se uskuteční ve městě nedílně spjatém se stříbrem, v Kutné Hoře,
knihovnický happening. Odstartuje také projekt Velké říjnové společné čtení aneb Pocta
Karlu Čapkovi, od jehož úmrtí uplyne koncem roku 70 let. Po celý rok probíhá kampaň
Česko čte Čapka / ČČČ/.
V naší knihovně proběhne od 2.do 9.října 2008 následující program:
SOUTĚŽ V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ:
„Přines dětskou knihu Karla Čapka!
SOUTĚŽ V DOSPĚLÉM ODDĚLENÍ:
“ Hledáme nejstarší vydání děl Karla Čapka“
Zkuste se doma podívat do vaší knihovny, zda právě ta vaše kniha nebude nejstarší !!!!
Předem děkujeme za účast a doufáme, že se zapojíte stejně aktivně jako minulý rok, kdy
jsme takto oslovili majitele kuchařekJ
Vyhodnocení se dozvíte v některém z příštích vydání Zpravodaje a na webových
stránkách knihovny www.knihovnatyniste.cz. Výherci budou odměněni zajímavými
cenami.
Pozor, novinka !!!!!!!!!
Na našich webových stránkách je nově umístěn katalog knižního fondu městské
knihovny. V pohodlí domova můžete sledovat, vybírat a zamlouvat si knihy. Rovněž se
můžete předběžně zaregistrovat.
Pokud nějaké staré vydání děl K. Čapka nevlastníte, můžete se zúčastnit naší soutěže
tak, že naleznete nejstarší vydanou publikaci z našeho fondu pomocí on-line katalogu.
Seznámení s on-line katalogem knihovny - případným zájemcům bude nová služba po
celý týden předváděna.
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“Mozart” 21. století v Týništi nad Orlicí

Týden knihoven
Tento rok proběhne v týdnu od 6. do 12. října 2008 celostátně
propagační akce s názvem „Týden knihoven“.
Letos s mottem: Knihovny - rodinné stříbro
Proč?
Cílem je představit uživatelům knihovny v malých i větších městech nejen
jako „půjčovny knih“, ale i jako jedinečný zdroj informací získávaných dnes také
pomocí internetu. Knihovny je také potřeba hýčkat jako rodinné stříbro právě v
digitální době.
Co jsme pro vás připravili v naší knihovně?
ČTVRTEK 2.10. 2008 v 17 hod.
Ø
Vernisáž výstavy fotografií cestovatele Petra Králíka z Prahy spojená s besedou o
navštívených zemích
PONDĚLÍ
6.10. 2008
Ø
Výstavka: Karel Čapek - cestovatel a překladatel
Ø
Čapek dětem + Divadélko Karla Čapka Hradec Králové / pro 1. ročníky ZŠ/
ÚTERÝ
7.10. 2008 od 10 hod.
Ø
Čapek dobrovolným knihovníkům
Setkání v nové obecní knihovně v Albrechticích n.Orl.
STŘEDA
8.10. 2008
Ø
Čapek dětem - čteme společně Čapka /pro 3.ročník ZŠ/
Ø
Výstavka: Čapek - sci-fi,dramatik a autor detektivních povídek
ČTVRTEK
9.10. 2008
Ø
Čapek dětem - čteme společně Čapka / pro 3. ročník ZŠ/
Ø
Výstavka: Čapek- zahradník a milovník psů
Ø
Listování: Knihovna - rodinné stříbro aneb knihy, které mne provázely životem
/vyprávění pana Karla Procházky/
ČTVRTEK
16.10. 2008 v 17 hod.
Ø
Čapek dětem - čteme společně Čapka /dopoledne pro Ratolest/
Ø
Setkání se čtenáři v rámci IV. uměleckého maratónu /navštíví nás autoři Luboš
Huml, Josef Lukášek a Milan Dušek/
Akce po celý týden
Ø
Burza knih a časopisů - prodej vyřazených knih a časopisů z fondu knihovny
Ø
Soutěž Naše rodinné stříbro - Hledá se nejstarší výtisk knihy Karla Čapka
Ø
Soutěž „ Přines dětskou knihu Karla Čapka“
/ výsledky budou zveřejněny ve Zpravodaji a výherci odměněni /
Ø
Tématické výstavky k Čapkovi
Ø
Čtenářská amnestie - vrácení upomínaných knih bez poplatku
Ø
Umím nalézt knihu v katalogu! Školení na vyhledávání v knihovním on-line
katalogu

Petr Bazala - hudební skladatel, interpret a učitel hudby.
“Můj vztah k hudbě je pro mě stejně důležitý jako dýchání, bez hudby bych sotva mohl
existovat.”
Narodil se 8. 9. 1976 v Novém Jičíně. Žije a pracuje ve Valašském Meziříčí, učí na
základní umělecké škole na klavír a akordeon.
Od narození trpí nevyléčitelnou oční chorobou - zeleným zákalem. Jako dítě podstoupil
několik očních operací, další pak ve 20 letech, bohužel však zlepšení nepřinesly. Nevidí
dobře, ale barevně a bez větších problémů se orientuje. V sedmi letech nastoupil do
speciální internátní školy pro zrakově postižené v Opavě. Od páté třídy se učí hrát na
akordeon a od sedmé na klavír. Úspěšně vystudoval na pražské konzervatoři pro zrakově
postižené akordeon, klavír a violoncello, kde také získává veliký vztah k hudbě. Po
ukončení studia se vrací do Valašského Meziřičí.
Komponuje skladby: Koncert pro klavír a orchestr, Francouzské valčíky pro akordeon,
akordeonová dua, tria, velké množství skladeb pro klavír od nejjednodušších až po
koncertní, etudy pro cimbál a jiné nástrojové obsazení. Skladby jsou vhodné pro žáky I. a
II. cyklu ZUŠ, ale také pro konzervatoř.
Petr Bazala natáčí CD, vystupuje v Českém rozhlase a televizi, koncertuje po celé
České republice. Hrál také hlavní roli ve filmu ,,Hamsa” z r.1999, vyznamenaný cenou
Film roku. Jedná se o dokument, který vykresluje život studentů na Konzervatoři
J.Deyla v Praze. Spisovatel Richard Sobotka vydal knihu ,, Život na oblaku”, kde jedna
kapitola vypráví o životě Petra Bazaly a jedna o jeho žákovi.
Každé klavírní vystoupení (zhlédl jsem jich osm) přináší opravdový hudební zážitek.
Brilantní technika, lehkost prstů, dynamika, hra srdcem umocňuje vlastní skladby a
improvizace oslovující všechny věkové kategorie. Petr Bazala ale považuje za největší
úspěch výkony svých žáků. Např. harmonikář získal v celostátní soutěži 3. cenu, 1. a 2.
cena nebyla udělena. Dále nevidomý klavírista dostal 1. cenu v celostátní soutěži pro
zrakově postižené.
Petr Bazala také rád cestuje a fotografuje, učí se čínštinu a angličtinu. Navštívil : Čínu,
Francii, Holandsko (v Pekingu na svém koncertě hrál svou skladbu ,,Bystřina”´, kterou
složil pro svého nevidomého žáka.
Datum konání : sobota 4.10.2008 od 18h. v ZUŠ Týniště nad Orl.
Vstupné 50 ,-Kč
Žáci ZUŠ ZDARMA
Program :
Improvizace v barokním stylu
Improvizace v klasicistním stylu
Improvizace v Romantickém stylu
Improvizace ve stylu B.Smetany
2 Improvizace ve stylu F.Chopina
Improvizace ve stylu C. Debussyho
Improvizace na různá témata
Vlastní skladby :
Vlastní úprava čínské lidové písně
Sen, Jaro, Chrám, Bystřina,
Ztišení, Toccata / Zbíječka/
Nenechte si ujít velký hudební zážitek.
Petr Ryšavý,
bývalý kapelník dechové hudby Opočenka
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Mateřské centrum Ratolest

DIVADLO
10. října (pátek)

MERESJEV
Na četná přání Vás diváků se vrací na týnišťská prkna herci
domácího divadelního souboru Jirásek-TEMNO se svojí
nejúspěšnější komedií, kterou letos v červnu s velkým úspěchem
sehráli v divadle Minor v Praze. Považte, že se jedná o již 56. reprízu
této hry!!!
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
Cena: 60,-Kč
KONCERT

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

Zahradní slavnost s klauny v MC Ratolest
Prázdniny a léto plné sluníčka jsou za námi. V DOMEČKU Mateřského centra Ratolest
je vymalováno, uklizeno a vše nachystáno na nový školní rok. Nezbývá než rozloučit se
s tím vším zahradní slavností, která je provoněná radostí, soutěžemi, vůní buřtů,
pohodou a dětským smíchem.
Sešli jsme se první zářijové páteční odpoledne v 16 hodin. U vstupu jsme si
nechali namalovat červené nosy, na krk jsme dostali klauna z papíru a zahradní slavnost
ve znamení klaunů mohla začít.
Stolečky byly plné dobrot, které napekly naše maminky, zahrádka byla
ozdobená spoustou veselých barevných balónků, řetězy z krepového papíru a do toho
všeho svítilo sluníčko jako o život. Celé odpoledne bylo co dělat. Pro děti bylo
nachystáno plno soutěží (lovení rybek v bazénku, házení sněhových koulí do klauna,
tvoření klaunské čepice, stopování klauna, …). Po splnění každé soutěže si děti
domalovávaly svého papírového klauna. Uteklo to jako voda, tombola se vylosovala a
každý z nás byl spokojený, malým dárkem obdarovaný. U ohýnku jsme si opekli buřty a
šikovný „taťka Prokopů“ nám k tomu zahrál na kytaru. Pěkně jsme si u ohýnku a kytary
zazpívali.
Jenže každý hezký den musí jednou skončit, a tak i ten náš. Sluníčko se
pomalu vzdalovalo, maminky řekly: „Tak, děti, uklízíme a jdeme domů spinkat“!
A my unavení, přestože jsme únavu nedali ani v nejmenším znát, jsme něco málo
pomohli uklidit a pomalovaní tělovými barvičkami v obličeji jsme se plni zážitků a
dojmů z dnešního odpoledne začali loudat do svých domečků.
Už teď se těšíme na další takové parádní odpoledne, které nám zase naše
maminky nachystají.
Eva Burdová

VÝSTAVY

19. října (neděle)

SPECIÁLNÍ CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA českých plemen slepic
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

26. října (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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Poděkování
PROGRAM MC Ratolest na měsíc ŘÍJEN
Dopoledne
Odpoledne
16:00-18:00 h HERNA
Po 9:30-11:30 h HERNA
9:30-10:30 h HEJBLÍCI
16:00-17:00 h Němčina pro rodiče
+ hlídání dětí 9:30-11:00 h
17:30-18:30 h Angličtina pro rodiče
Út 9:30-11:30 h HERNA
9:30-11:00 h TVOŘÍLCI
St 9.30-10.30 h ROLNIČKA
16:00-17:00 h ZVONEČEK
10:30-11:30 h HERNA
17:00-18:00 h BARVIČKY
17:00-18:00 h HERNA
Čt 9:30-11:00 h
15:30-16:15 h ANGLIČTINKA I.
HERNA pro nejmenší
16:30-17:15 h ANGLIČTINKA II.
(1-18 měsíců)
15:30-17:30 h PASTELKY
17:00-18:00 h HERNA
Pá 9:30 -11:00 h HERNA
Mimořádné akce v říjnu:
6.10. (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen a listopad, od 16:00 hod.
7.10. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod.
(tvoření z korálků šperky, zvířátka, …)
16.10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
21.10. (Út) Keramika pro děti (v rámci Tvořílků), od 9:30 hod.
21.10. (Út) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod. (malování na sklo)
22., 23.10. (St a Čt) KERAMIKA pro děti (v rámci Barviček a Pastelek), od 16:00 hod.
23.10. (Čt) KERAMIKA pro rodiče, od 20:00 hod.
Připravujeme (sledujte plakáty):
Ø
Besedy pro rodiče:
– Dornova metoda s pí. G. Čapkovou z Hradce Králové
– Rehabilitace u dětí (host ze Stacionáře v Hradci Králové)
Ø
Hosté pro děti:
- Logopedické pohádky (divadlo z Kostelce s pí. M.Kovářovou)
- Zdravotní klauni
Kontakty: D. Štěpková - 728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569,
R. Vondráčková - 739 769 929

Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, panu starostovi Ing. Jar. Matičkovi,
SPOZ, jmenovitě paní B. Švábové a paní Z. Sekyrové, za blahopřání, kytičku a dárky
k naší zlaté svatbě, kterou jsme oslavili v září 2008.
Alena a Josef Kovaříčkovi
Dne 3.října oslaví 60. výročí svatby manželé Narciska a Jindřich Řehákovi z Týniště
n.O. Přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí. Zároveň děkujeme za starostlivost a lásku,
kterou nám věnují.
Syn s manželkou a vnoučata s rodinami
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Týništi nad Orlicí,
jmenovitě paní Zdeně Sekyrové a Evě Křišťanové, za milé blahopřání k mým
narozeninám.
Jaroslav Malý
Vzpomínka

Dne 20.9.2008 uplynuly smutné dva roky od úmrtí mojí manželky, maminky a babičky
paní Lídy Růžičkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel František
dcery Iva a Věra s rodinami
Lidé odcházejí,
vzpomínky zůstávají.
Dne 2.listopadu uplyne 10 let od smrti paní Milady Netíkové - učitelky ZŠ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami

Český červený kříž

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. a Královehradecký kraj.
Děkujeme!
Mateřské centrum Ratolest
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici č.p. 106
http://ratolest.ic.cz

pořádá

SBĚR OŠACENÍ
13. 10 pondělí
14. 10. úterý
15. 10. středa

9 - 17 hod..

v divadelní šatně KC.
Mgr. Milena Herelová
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Společenská kronika

DDM SLUNÍČKO
Vítáme na svět
Silvie Laura Procházková
Kristián Macháček
Jana Volochová
Karolína Štěpánová
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea
96 let
Marie Prošvicová
92 let
Milada Pažitná
91 let
Anna Barvířová
80 let
František Růžička
Jaroslav Plašil
Hodně štěstí, zdraví.
Řekli si ANO
Jan Kupec a Ivana Dostálová
Miroslav Zíka a Blanka Skalická
Radek Šmudla a Martina Klimešová
Luboš Pipiš a Jitka Bartošová
Josef Máslo a Zita Koudelková
Tomáš Martinec a Věra Mejtská
Michal Janda a Šárka Radová
Jaroslav Müller a Jindřiška Havlíčková
Buďte jeden o druhého bohatší.
Rozloučili jsme se
Františka Jirešová (97)
Čest její památce!

Až se zima zeptá… tak v létě jsme se měli báječně na všech našich táborech. Podpořil
nás Královéhradecký kraj grantovým příspěvkem 15000,- Kč. Použili jsme ho na
dopravu dětí a materiálu a na ubytování vedoucích. Zprávu o červencových táborech jste
našli v zářijovém vydání Zpravodaje, ty srpnové tábory vám přiblížíme nyní:
Večerníčkov - měl být původně táborem pro rodiče s dětmi, ale vzhledem k nenaplněné
kapacitě objednaných chatiček jsme nakonec v květnu aktuálně změnili propozice a
nabídli druhý příměstský tábor. Podle očekávání jsme neměli problém s naplněním
tábora, a tak se do Večerníčkova podívali naši nejmenší. Tábor probíhal přímo v DDM,
kde se děti proměnily ve víly a skřítky, aby pomohly Makové panence probudit nejen
Večerníčka, ale i další postavičky z televize. Počasí nám přálo, program byl nabitý hrami,
soutěžemi a dalšími aktivitami, a tak jsme si všichni užili báječný týden. Mezi dětmi bylo
hodně předškoláčků a prvňáčků, ale snažili se ze všech sil, aby všechno zvládli. Opět
výborně nám vařila kuchařka Hanka Brandejsová a v neděli nám vypomohla kuchařka
Petra Guldánová, které také moc děkujeme. Mezi zkušenými vedoucími Lenkou
Volkovou a Kateřinou Rulfovou jsme tentokrát přivítali dvě nové praktikantky - Zitu
Forejtkovou a Lenku Tichou, které dohromady tvořily vynikající tým. Děkujeme jim za
jejich čas a energii, se kterou s dětmi prožívaly celý týden. A na závěr několik postřehů od
dětí:
DDM pořádalo tábor v Týništi nad Orlicí. Byli jsme na koupálku v Třebechovicích. Byli
jsme po třech skupinách. Měli jsme dobrá jídla a večer jsme zpívali písně. Měli jsme
dobré soutěže, jezdili jsme na kolech a hráli jsme přehazku. Nakupovali jsme a byli jsme v
AMK. A vysvobozovali jsme Večerníčka a další pohádkové postavy.
Lukáš Bartoň
Nejlépe se mi líbilo Večerníčkovo představení. Šli jsme nakupovat se Štaflíkem a
Špagetkou. Jeli jsme jízdu zručnosti a zachránili jsme všechny pohádkové
postavy.
Anička Dušková
Jezdili jsme na kolech a byli jsme v Automotoklubu. Měli jsme olympiádu maxipsa Fíka a
Večerníčkovo bludiště. Jeli jsme na koupaliště. Měli jsme diskotéku. V pátek místo
rozcvičky jsme dostávali dárky. Paní kuchařka dobře vařila.
Petr Pojezdala
Marťanky - volejbalový tábor, jehož prvořadou náplní byl rozvoj herních dovedností a
sehrání děvčat před novou volejbalovou sezónou, se konal v rekreačním zařízení Astra v
Orlických horách, kde jsme již několik táborů pořádali. Prostředí a počasí plně
vyhovovalo sportovnímu soustředění, tréninky byly 2x denně a děvčata odvedla pořádný
kus práce. V rámci vesmírné celotáborové hry jsme se ocitly na planetě Absurdistán, ve
vesnici Labjelovice, ve které vládl starosta Vímfšecko a radní Všechnovím. Vzhledem k
tomu, že této vesnici bylo vzorem město Kocourkov, mohla děvčata očekávat cokoliv a
„cokoliv“ se také dělo… J
Zážitky určitě zůstanou v paměti dlouhou dobu, a jak
dopadne volejbalová sezóna, se teprve uvidí.
Děkujeme Městu Týništi nad Orlicí za finanční výpomoc a pochopení při kompletní
výměně topných těles v budově DDM.
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ŘÍJEN
BLUDIČKOVÝ REJ
Pátek 3.10. Cesta nočním lesem se strašidly.
Start mezi 19.30 - 20.30 hod. od
MŠ Dub. Startovné 20,- Kč. Pouštíme přednostně menší děti!
POTÁBOROVKA
3. - 5. 10. Víkendová akce pro účastníky našich příměstských táborů. Vrátíme se mezi
piráty i mezi večerníčkové postavy a užijeme si s nimi pohodičku v Síčkolunu. Bližší
informace v DDM.
TURNAJ DVOJIC VE STOLNÍM FOTBALE A STOLNÍM TENISE
Středa 8.10. Do 16 hod. přihlášení dvojic, v 16.06 zahájení. Dvojice
mohou být libovolné a budou rozděleny podle kategorií. Systém soutěže
podle počtu přihlášených. Předpokládaný konec v 18.08 hod. Startovné
10,- Kč za dvojici.
B U R Z A D Ě T S K É H O A S P O RTO V N Í H O O B L E Č E N Í ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
Středa 15.10. 14 - 20 příjem věcí do prodeje
Čtvrtek 16.10. 10 - 13, 15 - 18 prodej, 19.30 - 20.30 výdej neprodaných věcí.
Poplatek za zprostředkování: do 50,- Kč = 2,- Kč, do 100,- = 5,- Kč, do 300,Kč = 10,- Kč, nad 300,- Kč = 20,- Kč. Poplatek je pouze z prodaných věcí. Při
nabídce nad 20 ks prosíme o označení věcí viditelnou značkou a seznam věcí i
s cenami!!! Nabídněte nebo přijďte koupit zimní bundy, kombinézy,
oteplovačky, lyže, brusle, dětské oblečení od 3 let a další…

Zapomenuté padesátníky pro dobrou věc
Tak jsme se rozloučili s padesátníky. Každému z nás ještě určitě nějaký doma zůstal.
Nemyslím snad ani v peněžence, ale v různých půllitrech nebo krabičkách. Můj
mariášnický půllitr ukrýval nečekané bohatství 87,50 Kč. Podobné akce běží po celé
republice, a proto navrhuji padesátníky posbírat a použít na nákup hraček do mateřských
školek v Týništi n.O.
Nečekám žádný zázrak, ale i pár drobností může potěšit. Na Městském úřadě v Týništi n.
O. bude umístěna schránka s názvem Padesátníkovník, kam můžete mince vhodit.
Výtěžek akce bude oznámen a předán mateřským školkám.
Dík za každého paďana. J
Pavel Nadrchal, místostarosta

Křivice 31, Týniště nad Orlicí 517 21
Provádíme zahradnické práce, výsadby stromů, kácení stromů,
úpravy a návrhy zahrad.
Kontakt: www.greenservis.com , tel. 494 320260, 603 721748

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony, celé
sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné
ceny. Informace na tel. : 724 229 292

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
AQUACENTRUM HK
Středa 29.10. Výlet do hradeckého vodního centra v termínu podzimních prázdnin.
Přihlášky a info do 20. 10. v DDM.
OTEVŘENÉ DVEŘE
Středa 29.10. Přijďte si k nám hrát, tvořit a dovádět o podzimních prázdninách.
Začínáme v 8.00 a otevřeno máme až do 15 hod. Vstupné 30,- Kč. S sebou: přezůvky,
sportovní oblečení, jídlo a pití na celý den. Děti do 5. třídy si vyzvednou přihlášku v
DDM, starší děti mohou přijít volně.
Pro šikovné ruce!!!
VÝZVA!!!
Pro šikovné ruce
Tvoříte doma nějaké zajímavé drobnosti?
Malujete na sklo, vyšíváte, lepíte, pletete,
šijete hračky nebo cokoliv jiného?
Nabídněte svá dílka do konce října v
DDM a při naší vánoční prodejní výstavě
můžete potěšit ostatní. Cenu si
samozřejmě určíte sami. Nabízet lze
pouze vlastnoručně vyrobené ozdoby,
doplňky a dárečky. Bližší informace a
dohoda v DDM.
3
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- Rada města byla seznámena s protokolem z jednání výběrové komise na dodavatele
infrastruktury lokality Podboří. V rámci výběrového řízení byly osloveny firmy:
Stavitelství Vamberk, s.r.o., Strabag, a.s., Rychnov nad Kněžnou, SOVIS CZ, a.s.,
Hradec Králové, MADOS MT, s.r.o., Lupenice, SSŽ, a.s., Hradec Králové, Skanska
DS, a.s., Pardubice. Svoje nabídky podaly firmy Strabag, a.s., Rychnov nad Kněžnou,
SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, MADOS MT, s.r.o., Lupenice. Výběrová komise
doporučila jako dodavatele infrastruktury Podboří firmu MADOS MT, s.r.o.,
Lupenice. Rada města výběr schválila.

A ještě fotky ze srpnových táborů:

- Rada města byla seznámena se zápisem z jednání k projektu Vodácká řeka Orlice, které
se uskutečnilo 10.6.2008. Z jednání vyplynula možnost spoluúčasti v propagačně marketingovém projektu Vodácká řeka Orlice. Podíl města nebo svazku na projektu by
měl být do finanční částky 80 tis. Kč. Rada doporučila projednat spoluúčast na
zasedání ZM.
- Rada města projednala návrh MěBP Týniště nad Orlicí o deregulaci nájemného podle
Sdělení ministerstva pro místní rozvoj o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy
č. 214/2008, které nabývá účinnosti 1.1.2009. Rada města deregulaci nájemného
schválila.
- Rada města byla informována o sdělení společnosti Telefonica O2 ČR o zrušení
veřejných telefonních automatů (VTA) v Rašovicích a Petrovicích. Důvodem ke
zrušení VTA je jejich nevyužívání. Podle sdělení společnosti dostupnost služeb pro
obyvatele, jak je definována ČTÚ, zůstane zachována. Rada vzala informaci na
vědomí.

1. Večerníčkov - malování s krtečkem

- Rada města projednala záležitost koupě pozemků p.č. 259, 260 v k.ú. Týniště nad
Orlicí. Pozemky bezprostředně sousedí se zahradou MŠ Město a jejich koupě by byla
vhodná vzhledem k tomu, že hygienická norma stanovuje plochu o velikosti 30 m2 pro
jedno dítě. Rada města doporučuje projednat koupi v ZM.
- Rada města byla seznámena s nabídkami na posouzení zdravotního stavu dubů v
lokalitě Na Stávku. Rada doporučila, aby posouzení zdravotního stavu dubů bylo
zadáno Mgr. Mudrovi za cenu 14.820,-Kč bez DPH. Druhá nabídka byla v ceně
29.512,-Kč.
- Rada města byla seznámena s podnětem paní Kolářové k zajištění dopravní
obslužnosti prostřednictvím MHD pro obec Rašovice tak, aby bylo zajištěno spojení
do Týniště nad Orlicí na vlakové spoje odjíždějící z Týniště nad Orlicí v 7.00 hodin.
Záležitost bude projednána s předsedy osadních výborů v Křivicích a Rašovicích a
následně budou učiněna další opatření.

Oznámení
Pokud to ještě nevíte - i v Týništi
cvičíme jógu pod ČASPV
každé úterý od 19 hod. v Základní umělecké škole.
Nemusíte se bát stojů na hlavě ani jiných krkolomných pozic,
naše cvičení zvládají i sedmdesátiletí.
Rádi přivítáme i Vás.
Příhodová, Švikruhová.
2

Malí cykliské v AMK.
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Z městského úřadu
Výtah z jednání Rady města Týniště nad Orlicí za červenec,
srpen a září 2008
- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Kulturní centrum Týniště nad
Orlicí o přesunutí finančních prostředků v částce 60.000,-Kč z investičního příspěvku
na neinvestiční příspěvek. Finanční prostředky budou použity na nákup skříněk při
přestavbě bufetu.
- Rada města projednala žádost manželů Uhlířových o poskytnutí ročního poplatku
32.000,-Kč při umístění do DPS Kostelec nad Orlicí. Rada posoudila sociální situaci
manželů a vzhledem k vysokému věku (96 let, 84 let) doporučila zařazení této částky
do rozpočtových opatření, která budou předmětem projednání na zasedání ZM v září
letošního roku. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy s Městem Kostelec nad Orlicí
o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí občanům
města Týniště nad Orlicí.
- Rada města projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s firmou COMA, s.r.o., Polička. Předmětem smlouvy je umístění
telekomunikační sítě na pozemcích města. Rada města uzavření smlouvy v současné
době zamítá, vzhledem k tomu, že nebyly splněny všechny podmínky předložené
městem.
2. Volejbalové soustředění Marťanky - marťanský trénink.

- Rada města projednala záležitost převodu pozemku p.č. 107/1 v k.ú. Týniště nad
Orlicí, který je majetkem státu, do majetku města. Rada doporučila požádat Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemku.
- Rada města projednala návrh změny organizační struktury městského úřadu. Změna
spočívá v názvu odboru výstavby na odbor správy majetku. Důvodem k této změně je
především přesnější vymezení činnosti tohoto odboru. Rada města změnu názvu
odboru schválila s platností od 1.8.2008.
- Rada města projednala zápis z jednání sportovní komise ze dne 18.6.2008. Komisi a
finančnímu výboru byl předložen podnět pana Musila Z. s návrhem na změnu
financování sportovního klubu ze strany města. Rada byla s podněty pana Musila
rovněž seznámena. Rada doporučila sportovní komisi se těmito podněty zabývat.
- Rada města za přítomnosti předsedy komise pro projednávání přestupků Mgr.
Voborníka projednala záležitosti týkající se rušení nočního klidu ve dnech 18. 20.7.2008 způsobeného hudební produkcí, která se uskutečnila v objektu bývalého
závodu lesních školek v ulici Za Drahou. Pořadatelem hudební produkce byl pan
Slanina, který zákonem požadovanou povinnost o ohlášení akce splnil a konání akce
oznámil dne 18.7.2008 písemnou formou na MěÚ. Rada města doporučila, aby
problematika rušení nočního klidu byla projednána v komisi pro projednávání
přestupků za přítomnosti pana Slaniny formou podání vysvětlení, podle § 60, zákona
č. 200/1990 Sb., v platném znění.

Večerní hrátky.

- Rada města projednala připomínky k dopravnímu značení na křižovatce u vodárenské
věže. Rada posoudila dopravní situaci na této křižovatce, dopravní značení považuje za
dostatečné a změny nebo doplnění dopravních značek nenavrhuje.
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