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Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1361. 
Původní dřevěná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten největší byl 12. března 1686. 
Do dnešního vzhledu byl kostel přestavován po částech a dokončen byl roku 1794. V roce 
1888 byl na věž umístěn nový pozlacený kříž od mistra kováře Františka Krba z 
Albrechtic.
V roce 1941 se provedla nástavba kostelní věže do dnešní výšky tak, aby do ní mohly být 
umístěny hodiny z radniční věžičky, kterou zdobily již od roku 1875.

Více informací najdete v knize "Týniště nad Orlicí - město v lesích", vydané v roce 2002.

Ubytování na horách

Obec Malá Morávka a její místní část Karlov p. Prad. Vám 
nabízí spousty možností rekreačního a sportovního vyžití. V 
zimním období máte rozsáhlé možnosti lyžařských aktivit v 
letním pak zejména turistiku a cykloturistiku. Návštěvníci 

areálu si kromě zimních sportů mohou dopřát také relaxaci 
v nedalekých lázních Karlova Studánka.

Vybavení 2 lůžkového  apartmánu  s kuchyňským koutem + 
2 přistýlkami:  lednice, el. vařič, rychlovarná konvice,  

trouba, TV s DVD přehrávačem, rádio s CD přehravačem,  
sprch. kout a WC.

V objektu: restaurace s krbem, kde je možnost objednat 
stravování,  prostory pro uložení kol a lyží.

Parkování je na přilehlém parkovišti.

Cena: 250Kč/lůžko/noc; 100Kč/přistýlka/noc

Kontakt: Lenka Hlavata 732668010/lankax@centrum.cz

 



 

Na této stránce vám zcela mimořádně přinášíme fotografie, které nám 

poslal pan Jaromír Krb, majitel restaurace Na Drahách v Albrechticích n. O.
Když byl totiž kříž z kostelní věže sňat a v rámci oprav celé střechy (leden 2008) nově 
zlacen, přišel si jako vnuk mistra kováře Františka Krba kříž prohlédnout a osahat. Vzal 
s  sebou i syna Jaromíra Krba ml., aby si při této jedinečné a za jeden lidský život 
neopakovatelné příležitosti prohlédl mistrnou a fortelnou práci svého pradědečka. 
Kříž vážící 80 kg spatřil světlo světa v kovárně, která stála před více než sto lety v 
místech, kde má dnes již zmíněná restaurace Na Drahách výčep. Výheň, u které 
kovářský mistr kříž vykoval, byla v místě, kde dnes stojí krbová kamna, tedy v těsném 
sousedství výčepu. 

Paž.
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Mateřské centrum Ratolest 
Vás zve na

Aerobik Mix a 
Bodystyling

s instruktorkou aerobiku a fitness mezinárodní 
licence 

®FACE CZECH, spinningu a Bosu  - Ivetou 
Daňkovou! 

Hodiny budou probíhat pravidelně!

00V úterý od 16 hod.
v malé tělocvičně  SPOJOVACÍ SÁL

na Základní škole v Týništi n.O. 
Začínáme 3.2. 2009!

Cvičení je přístupné široké veřejnosti!
Cena jedné lekce je 35,-Kč!

Pro maminky na mateřské dovolené bude zajištěno 
hlídání dětí naproti škole v Materškém centru Ratolest 

45od 15 hod!
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Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místo referenta(ky) správního odboru

Charakteristika pracovního místa
        -       vedení spisové agendy

- vidimace - legalizace
- CZECH - POINT
- školství a kultura
- úřední deska
- další agenda související s činností městského úřadu
- platové zařazení: 8. platová třída podle NV č. 564/2006 Sb., v platném 

znění

Požadavky na uchazeče
        -      VŠ nebo ÚSO, ekonomický směr

-       dobré organizační schopnosti
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost, bezúhonnost
- uživatelská znalost PC (MS Office, Word, Excel)
- řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou
        -        praxe v oblasti veřejné správy

- zvláštní odborná způsobilost
- znalost anglického jazyka

Termín nástupu
       -         únor 2009

Místo výkonu práce
       -        Městský úřad Týniště nad Orlicí

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

pobytu, podpis uchazeče

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

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

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

Podání přihlášky
        -       pouze v písemné podobě na adresu: Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 
90, 517 21  Týniště nad Orlicí, poštou nebo osobně, do 2.2.2009  do 12.00 hodin

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

V Týništi nad Orlicí 15.1.2009                                    Bohuslav Forejtek, tajemník MěÚ2

Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

PROGRAM MC Ratolest na měsíc ÚNOR
Dopoledne Odpoledne

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

Út 9:30-11:30 h HERNA
 9:30 - 10:30 h TVOŘÍLCI
St 9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK  

10:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h BARVIČKY
17:00-18:00 h HERNA

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

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

Mimořádné akce v únoru:
5.2. (Čt)     Výroční schůze o.s. MC Ratolest od 20:30 hod.
5.2. (Čt)     Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod. - ozdobné kávové koule
9.2. - 13.2. (Po - Pá) Jarní prázdniny, provoz MC bude omezen
19.2. (Čt)    Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené. 
                   Kurz probíhá  ve Sluníčku, pro děti je ve Sluníčku připraven program v 

   tělocvičně!
19.2. (Čt)   Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod. - pletení z papíru (věnce, zvonečky, 

…)
                  + beseda s p. Šiklovou -lymfatické masáže a nové trendy líčení
26.2. (Čt)    Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
24.,25.,26.2. (Út, St, Čt)  Keramika pro děti v rámci kroužků
26.2. (Čt)    Keramika pro rodiče, od 20:00 hod.
Připravujeme a plánujeme také  KARNEVAL pro děti předškolního věku !

Mateřské centrum Ratolest Vás zve na

Aerobik Mix a Bodystyling s instruktorkou aerobiku a fitness 
mezinárodní licence

®FACE CZECH, spinningu a Bosu  - Ivetou Daňkovou!
00Hodiny budou probíhat pravidelně! V úterý od 16 hod.v malé tělocvičně  

SPOJOVACÍ SÁL
na Základní škole v Týništi n.O. Začínáme 3.2. 2009!

Cvičení je přístupné široké veřejnosti!Cena jedné lekce je 35,-Kč!
Pro maminky na mateřské dovolené bude zajištěno hlídání dětí naproti škole

45v Mateřském centru Ratolest od 15 hod!
 Kontakty: D. Štěpková - 728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569, 

R. Vondráčková - 739 769 929    
Výrobky z večerních dílen si můžete prohlédnout nebo zakoupit v Galanterii v 

Týništi n.O.
  Děkujeme za možnost této prezentace!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. Děkujeme!
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Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na místo ředitele/ky
Domu dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 271

Předpoklady pro výkon funkce:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení 
ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
         ·       ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

· čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového 
vymezení,

· strukturovaný životopis,
· koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
· výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
· čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 

některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 
organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a 
Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči  
narození po 1.12.1971),

· lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele typu 
školy, na niž se konkurz vyhlašuje.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 9.2.2009 do 12.00 hodin na adresu Městský úřad 
Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21  Týniště nad Orlicí. Obálku označte 
„konkurz“.

V Týniště nad Orlicí 15.1.2009                                          Ing. Jaroslav Matička, starosta

Padesátníkovník - přehled zakoupeného
Jak jsem vám v minulém Zpravodaji slíbil, přináším přehled,  jak bylo naloženo s 
výtěžkem ze sbírky „Padesátníkovník“. 
Obě mateřské školky  dostaly po  1.000,- Kč. Školka ve městě za obdržený obnos 
zakoupila dva velké plyšové koníky, školka U Dubu hru tučňáci EFFE, dětské nářadíčko 
a hlavolamy.
Ještě jednou dík všem, kteří přispěli.

Nadrchal Pavel, místostarosta
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Upozorňujeme občany,
splátky za svoz komunálního odpadu 

I. splátka  do      30. dubna 2009
           II. splátka  do       31. října   2009 
Roční sazba místního poplatku zůstává stejná jako v loňském roce a činí Kč 492,-  za 
osobu
Místní poplatek je možno uhradit:
hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve  dnech:
      pondělí od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod
      středa   od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod
bankovním převodem na účet číslo: 
   19-1240103329/0800, jako variabilní symbol  
   rodné číslo plátce 

Pro děti:
Generál Ivanka
Motýlek v tanečních
Hlemýžď Čilišnek
Kočičí král
Otíkova čítanka
Petr Pan - překlad
Pavouček Pája
Veliký tůdle                                                                 
Verunka a kokosový dědek
Příšerky a příšeři
Šisatý švec a myšut
Lichožrouti

Překlady:
Wiliam Shakespeare: Sonety
Dylan,Thomas:Svlékání tmy
Arnold Lobel:Pan Sova

Animované filmy:
Kolik je na světě moří
Peripetie zpěvu

Jistě jsme vám udělali chuť těmi dobrůtkami,  a tak vám v našem únorovém menu na 
talířku předložíme ještě Buchtovou  pohádku  Pavla Šruta (Šišatý švec a myšut)

Josefína Hanzlová

Zveme čtenáře a veřejnost
do výstavního sálu Městské knihovny:

Listování u dubu
s paní Naděždou Pojezdalovou a panem Karlem Procházkou 

s názvem
„Kdo si hraje, nezlobí“

  ve čtvrtek dne 12.února  2009
v 17 hodin
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Pavel Šrut

V buchtové zemi,v Buchtálii,
princ Hamlet potkal Ofélii.

Kdepak
na tohle vám nenaletí

žádné z chytrých českých dětí.
I když večer nesnídají

křepelky a lanýže,
rozhodně vám poví, že
v Dánsku nebo Anglii
princ přivoní k lilii,

pak štve lišku na koni
a vůbec mu nevoní

naše buchty s povidly.

Proto Hamlet s Ofélií
v Buchtálii nebydlí!

Tam je doma jen princ Janek,
má mozoly od vidlí

a s princeznou Bětulií
pěkné skromné obydlí.
Na peci prý leží jenom,
když je trochu nastydlý.
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

Hodně štěstí, zdraví.

 Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Sára Pojezdalová
Ondřej Forejtek
Veronika Vodová

99 let  
Helena Nováčková
           
85 let   
Josef Wohlhöfner

80 let
Zdenka Černá
Miroslav Michera
Jaroslav Doležal
Petr Šatník
Ludmila Gabrielová

                             

Řekli si ANO
Zdeněk Kvasnička a Nina Holíková
David Zábranský a Jindra Hrochová

Karel Švarc (79)
Marie Sklenářová (75)
Zdeněk Kubík (81)
Jindřich Hroch (86)
Josef Hloupý (70)
Bedřich Telčer (82)
Věra Rázková (85)
Miloslav Provazník (85)
Karel Burian (67)
Jiřina Nusková (95)
Hana Egertová (77)
Alena Vajglová (78)
Miroslav Michálek (34)
Marie Macháčková (76)

Společenská kronika

Zprávy z knihovny
„Pravda, mezi všemi měsíci se únor netěší zvláštní popularitě, je na to příliš krátký a jaksi 
zmetkovitý, krčí se stísněn mezi takovými ramenáči jako je leden a březen a chtěl by něco 
odkoukat od toho i onoho, ale kam by se na ně hrabal! Nadělí nám třeba mrazu a metelice, 
ale už to nemá tu hroznou a velikou zimní majestátnost, jeho mrazy jsou jenom jízlivé, jeho 
sníh je ucouraný, jeho zmrazky jsou samý rozbitý střep, čím delší světlo se dělá, tím víc je 
vidět jeho svrasklou a rýmovitou, zlostnou a skvrnitou tvář. …“

Karel Čapek:(Spisy ) - Na sklonku zimy
V únoru si již pomalu přivykáme na nový rok a smutnění po vánočním stromečku měníme v 
neskonalou radost z křupavého sněhu, kterou nepokazí ani červeně omalované tváře a nosy, 
ledově zmrzlé uši, ruce a nohy, zimní kombinézy promáčené a omrzlé z pádů do sněhových 
podušek. Zkrátka, paní zima nás očarovává a ještě k tomu šibalsky přidá čas hojnosti a 
libých vůní, čas maškar a veselých radovánek. Masopust!
Oslavy masopustu mají dávnou tradici, už ve středověku u nás chodily průvody masek. 
Jedlo se, pilo a tancovalo. Zvyk maškarního průvodu  a masopustních hostin se probral z 
času útlumu a dnes znova čile ožívá. Zabíjačkové hody s vůní čerstvě pečeného masa a 
vařených jelítek, jitrnic a ovaru dosahují vrcholu společně se smaženými koblihami, 
upečenými koláči a buchtami, vdolky, božími milostmi, vrkoči a věnci. Dobré vínečko, 
kalíšek kořalečky nebo pivečko s pořádnou pěnou jsou tou správnou tečkou.
Třešničkou na únorovém dortu  jsou poutě, zvláště pak ty Matějské. Pouťové atrakce a 
perníková srdíčka lámou zimní ledy a chystají cestičku jaru a lásce.

Prý si kdysi lesní víly Králíku,
vepřo knedlo oblíbily. pročpak chroupeš jenom zelí
Prý čas letěl, lesy houstly, bez masa a knedlíků?
Lesní víly zvolna tloustly. Co to máš ve zvyku,
Vepřo knedlo, k tomu zelí… Ty hloupý králíku?!
Prý jen proto vymizely. Hloupý králík- Pavel Šrut (Šišatý švec a myšut)
Vepřo knedlo-  Pavel Šrut (Veliký tůdle)

Chcete-li si udělat radost anebo udělat radost někomu druhému, pak je spolehlivým  
návodem  koupě knížky pana spisovatele Pavla Šruta.
Tento básník, bluesový textař, fejetonista, publicista a překladatel, (pseudonym Petr 
Karmín), psal také divadelní hry, libreta rozhlasových her a pohádek, texty do dětských 
leporel, příběhy do časopisu Čtyřlístku, verše do časopisů Sluníčko a Mateřídouška. 
Vystudoval anglistiku a hispanistiku na Filosofické fakultě UK, byl redaktorem 
nakladatelství Naše vojsko a  působil v rozhlasové stanici Vltava.
V současné době píše dětské knihy a verše a pracuje na  scénářích večerníčků, např. druhá 
série večerníčků Galiny Miklínové O Kanafáskovi , večerníček Bob a Bobek na cestách.
Příklady z tvorby-básnické sbírky:
  Noc plná křídel

Červotočivé světlo
Zlá milá - Cena Jaroslava Seiferta za rok 2000
Brožované básně - Cena Jaroslava Seiferta za rok 2000
Kolej Yesterday - písňový text
Dvě tváře - písňový text

Eseje:
Konzul v afrikánech

17                                                   



Poděkování
Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a zástupcům 
Sboru pro občanské záležitosti paní Jenčíkové a Matějkové za 
blahopřání, kytičku a dárky k naší zlaté svatbě.

Marie a Ladislav Provazníkovi

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti paní 
Boženě Švábové a Janě Michálkové, také poděkování za TJ Sokol a Červený kříž paní 
Líbě Novákové a Líbě Wagneknechtové i všem přátelům a známým, kteří mě obdarovali 
a poblahopřáli k mému životnímu jubileu.
Všem moc děkuji.

Zuzana Hanušová

U příležitosti naší zlaté svatby děkujeme MÚ a jeho zástupcům paní Jenčíkové a 
Matějkové za milé blahopřání a dárek a všem, kteři si na nás u této příležitosti vzpomněli 
svým stisknutím ruky, přáním a dárkem.

Stanislava a Karel Čermákovi

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

Vzpomínka
Jak rychle běží ten čas.
Již čtyři roky neslyšíme Tvůj hlas.
Ta rána u srdce stále hodně bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 11.února 2009 uplynou již čtyři přesmutné roky, kdy od nás navždy odešla naše 
milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní Jaruška Matoušová, rozená 
Dvořáková.

Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sestra s rodinou, 
manžel a děti.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu a zas.
Jenom ty věčný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.

Dne 23.února uplynou již 3 roky od úmrtí tatínka, syna a bratra Jaroslava Archleba z 
Petroviček.

Stále vzpomíná dcera Gábinka, rodiče a bratři s rodinami.
Kam oči dohlédnou, všude Tě hledají,

nikde Tě nenajdou, jen slzy padají.

Dne 20.ledna 2009 uplynuly již čtyři dlouhé přesmutné roky, kdy od nás navždy odešel 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Ivan Kudry. 

Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera Erika s 
rodinou a syn Ivan s Adámkem.

Omluva
Na stránkách lednové Společenské kroniky jsme v našem Zpravodaji uvedli jako 
jubilanta pana Karla Švarce. Omlouváme se rodině i čtenářům za toto nedopatření. Karel 
Švarc se tohoto jubilea již nedožil.

Děkujeme. Paž.
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Úterý 24.2. VÝTVARNÁ DÍLNA - pedig
od 17 hod. Další z našich dílen určené pro starší děti, mládež a dospělé. 

Seznámíte se s barvením pedigu a uděláte si košík s barevnou 
uzavírkou. Vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé. 
S sebou: přezůvky, ručník, 50,- Kč na materiál a energii.

Sobota 28. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
od 13 hod. V hotelu Orlice se těšíme na všechny masky, připravené jsou 
od 16 hod. soutěže a hry pro děti i doprovod, soutěž masek, tombola a 

předtančení našich kroužků. 
Vstupné 20,- Kč, tombola 5,- Kč.
Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu a malému 
prostoru pořádáme dva karnevaly za sebou: od 13 - 15.30 a od 16 
- 18.30 hod.
Předprodej vstupenek a lístků do tomboly v DDM od 16. 2. 
denně, v době od 9 -11 hod. a od 15  -18 hod. Počet lístků omezen.
Zvolte si čas, který vám více vyhovuje, a přijďte si včas pro 
lístky!!

Letní tábory… už klepou na dveře

30.6. - 9.7. Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
1. příměstský tábor v budově DDM určený dětem od předškoláků do 
4. třídy. Cesty na kolech, pěšky i vlakem, celotáborová hra v 
pohádkovém duchu, ubytování a stravování v místě. Možnost 
chodit spát domů. Vedoucí: Eva Jenčíková

1.7. - 11.7. TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách. 
Tradiční horský tábor nejen s tancem všeho druhu, ale i 
tábornictvím, výlety, výtvarnými technikami a dobrou partou.
Vedoucí: Dana Černohousová

5.7. - 17.7. LT SOPOTNICE. 
Stanová základna bude dějištěm sportovních aktivit a tábornických 
dovedností. Pro chlapce i dívky od 4. do 9. třídy. 
Vedoucí: Tomáš Mitlehner

16. 8 - 21.8. VODNICKÝ TÁBOR. 
2. příměstský tábor pro předškoláky - 4. třídu, putování pěšky, na 
kolech i lodí, celotáborová hra s vodnickou tématikou, ubytování a 
stravování v DDM. Vedoucí: Jana Tichá

23.8. - 28.8. VOLEJBALOVÝ TÁBOR pro dívky od 1. do 9. třídy. 
Přivítáme rádi i nováčky, kteří se od příštího roku chtějí věnovat 
minivolejbalu nebo volejbalu. Program je především sportovní, ale 
nebude chybět ani celotáborovka a legrace. Vedoucí: Eva Jenčíková

Předběžně přihlásit se můžete již nyní ve Sluníčku.
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                    

,   
Eva Jenčíková
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CO-KDY-KDE
únor 2009

DIVADLO

24.února(úterý) Rozmarný duch
Líbeznou anglickou duchařskou komedii o tom, že není radno 
zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní medium je 
poněkud potrhlé povahy, přijíždí zahrát opět po roce herci divadelní 
společnosti HÁTA z Prahy. V hlavních rolích mimo jiné vystoupí 
Olga Želenská, Lucie Zedníčková, Marcel Vašinka, Zbyšek 
Pantůček, Jana Šulcová, Ludmila Molínová a Adéla Gondíková. 
Režie se ujal Milan Schejbal.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT

2.února(pondělí)  Žákovský koncert
                                spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

 Vystoupí žáci, kteří se zúčastní okresního kola Národní soutěže 
ZUŠ ve zpěvu a ve hře na dechové nástroje.
 Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

23.února(pondělí)   Žákovský koncert
                               spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

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

Úterý 3.2. VÝTVARNÁ DÍLNA - TEXTIL
od 17 hod. Technika MALOVÁNÍ VOSKEM a POTISK TEXTILU. 

Tato dílna je určena dětem s doprovodem rodičů, mládeži a 
dospělákům.Můžete zrealizovat své nápady a náměty na zajímavá 
trička, ubrusy, prostírání nebo další textilní materiál. K dispozici 
budou textilní barvy + pomůcky, vosk, bavlněné látky na obrázky, 
prostírání, šablony. S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, světlá 
bavlněná trička (případně i starší, batikovaná), ubrus nebo jiná 
látka, kterou chcete oživit, 
30,- Kč na materiál a energii.

Středa 4.2. DÍLNIČKA - voskové obrázky
od 16 hod. Malování voskem na látku podle vlastní fantazie. Vytvoříte si 

zajímavý obraz do pokoje nebo jako dárek. S sebou: přezůvky, 10,- 
Kč na materiál a energii.

…………………………………………………………………………………………

JARNÍ PRÁZDNINY
Zájezdy na hory podle zájmu dětí z předchozích zájezdů, sledujte aktuální 
plakátky!!!

Pondělí 9. 2. -  
středa 11. 2. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA NA PRÁZDNINÁCH

Pro 1. stupeň, nástup v pondělí v 8.00, konec ve středu v 15 hod.,
cena 430,-Kč (nocleh, jídlo, výlet do bazénu, materiál, režie). 
Přihlášky jsou k dispozici ve Sluníčku, počet míst je omezen.

Středa 11. 2. DLOUHÁ NOC pro 2. stupeň
Začátek ve středu v 18 hod., konec ve čtvrtek ve 12 hod.
S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, spacák, jídlo a pití na večer, 
100,- Kč (režie, snídaně, materiál)

Pátek 13.2. VALENTÝNSKÉ SLAVNOSTI
od 17 hod. Diskotéka pro 2. stupeň ve Velvetu, vstupné 20,- Kč.
…………………………………………………………………………………………

Středa 18.2. DÍLNIČKA  - potisk textilu
od 16 hod. Vlastní náměty nebo naše šablonky můžete použít na trička, ubrusy 

nebo prostírání. S sebou: přezůvky, světlé bavlněné tričko (případně 
i starší batikované) nebo jiný látkový materiál, 20 Kč na energii a 
materiál. 
K dispozici budou barvy, pomůcky a prostírání.

Středa 18. 2. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17 - 19 hod. Podvečer s hlínou pro začátečníky i pokročilé. 

S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, 70,- Kč na materiál a energii.
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VÝSTAVY
 

22.února (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.

TANEC

1. února (neděle) Taneční odpoledne
K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.
Začátek ve 14,00 hodin.
Malý sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

7.února (sobota)  XVII. PLES PRACUJÍCÍCH
K poslechu a tanci hraje kapela Stanislava Vlčka.
Bohatá tombola.
Vstupné: 30,-Kč s místenkou, 10,-Kč bez místenky.

                               Vstupenky  s místenkou lze zakoupit u MUDr. Vaníka 
(tel. č. 494 371 335).
Sál hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí.
Začátek plesu je v 19,30 hodin.
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

15. února (neděle) Taneční odpoledne
K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.
Začátek ve 14,00 hodin.
Malý sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

7

 

Něco o stresu
Vánoce už máme za sebou a vůně jehličí i vanilky z našich bytů vyvanula. Ohňostroje, 
rachejtle a petardy k oslavě příchodu nového roku dozářily a dobouchaly a nás znovu 
obklopil všední život se všedními starostmi. Většina z nás si hlasitě oddychla. Zaplať 
pánbůh, že je to pryč! Ten shon, nervozita, nákupní horečka, všechno to zmatené a 
uspěchané chystání se na VÁNOCE. Všichni bychom chtěli slavit Vánoce jinak, ale už 
dávno to neumíme. 
Většinou také nenacházíme klid v duši, neumíme se zastavit a v pokoře rozjímat.
V tento výjimečný čas mnohé z nás obklopí stres. Pokud vše, co jsme si s oslavami 
Vánoc a příchodu nového roku předsevzali, zvládáme a stačíme na to, mluvíme jen o 
vyšší zátěži.
Zátěž působí na lidský organismus jako pozitivní podnět jeho rozvoje. Pokud by totiž 
na člověka nebyly kladeny žádné nebo dostatečné požadavky, nemohl by se dál rozvíjet 
a jeho vývoj by stagnoval. Proto je potřebné rozlišovat mezi zátěží a stresem. Hlavním 
kritériem pro rozlišení těchto pojmů a jejich obsahů je jejich vnímání každým z nás z 
hlediska zvladatelnosti.
Ty požadavky, na které ale nestačíme a s nimiž si nevíme rady, představují skutečný 
stresor, tj. podnět či požadavek, který překračuje naše zvládací možnosti a vyvolává v 
našem organismu nepříjemně vnímanou komplexní stresovou situaci. Stres je v 
současnosti trochu módní slovo užívané často k označení každodenních starostí a 
problémů. Jeho původní obsah je ale poněkud odlišný. Slovo stres pochází z latinského 
stringo, -ere a znamená poškodit, škrábnout, otrhat. V angličtině se objevilo už ve 
středověku v podobě „stress“.
Co byste měli dělat, abyste dokázali stres zvládat, poradili si s ním a nevystavovali se 
riziku negativního dopadu stresorů na svoji osobní pohodu, výkonnost, spokojenost a 
kvalitu života:
        1. Plánujte své činnosti a úkoly tak, aby se vám povinnosti nehromadily a 

stanovte priority nejen svých úkolů, ale i hodnot.
2. Složité problémy a úkoly řešte postupně rozdělením na jednodušší a dobře 

zvladatelné části.
3. Střídejte druhy činností - fyzickou práci prokládejte prací duševní a naopak, 

každou práci vystřídejte včas odpočinkem.
4. Pracovní i jiné problémy a starosti je třeba umět nejen řešit, ale také někdy z 

mysli vypustit a věnovat se jen relaxaci.
5. Nebraňte se novinkám a změnám - ve většině z nich dokážete objevit 

zajímavé a inspirující příležitosti vlastního rozvoje.
6. Tělesná aktivita, pohyb, je jedním z nejúčinnějších způsobů zvládání stresu. 

Zařaďte proto trvale do svého programu procházku, jízdu na kole, plavání 
atd.

7. Rozvíjejte přátelské vztahy s lidmi jak v pracovní, tak v osobní rovině.
8. Neostýchejte se požádat o pomoc, když na něco nestačíte, a pokud Vám to 

zatím nejde, učte se to - bývá to nejen efektivnější, ale i povzbuzující.
9. Vyhýbejte se zvládání stresu pomocí různých „podpůrných“ prostředků, 

vedoucích k závislosti na nich (kouření, alkohol atd.).
10. Nezapomínejte, že život nespočívá jen v práci, povinnostech a neustálém 

zvládání stresu,  proto žijte a radujte se ze života.
Podle Doc. PhDr.Vladimíra Kebzy, CSc. připravila Paž.
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Duchovní hledání
Filozofie, věda i náboženství jsou části lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné 
okruhy lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespočívá v tom, co tvrdí, nebo v co věří, či nevěří, ale v tom, jak jednají.

Kvalitní a smysluplný život  zahrnuje také duchovní rozvoj. Láska, radost, víra v 
Boha a důvěra podporují tělesné zdraví a zároveň přinášejí odměnu, která začíná zde a 
přetrvává do věčnosti.
Jste-li věřící, rozvíjejte svůj osobní vztah s Bohem (např. prostřednictvím četby 
duchovní literatury či Bible, modlitbou, meditací). Pěstujte důvěryhodné vztahy se 
svými nejbližšími i přáteli. Duchovní dimenzi lze ovšem rozvíjet i jinými způsoby -   
třeba pobytem v přírodě.
Bible říká, že „radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti“(Přísloví 
17,22). Naše zdraví nezávisí jen na jídle, pití a pohybu, ale také na „spravedlnosti, 
pokoji a radosti z Ducha svatého“ (Římanům 14,17).
Naše zdraví, štěstí , dlouhověkost a vědomí vlastní hodnoty, stejně jako naše rodiny, 
pracovní vztahy a spiritualita jsou vzájemně propojeny a vzájemně se ovlivňují.
Žijeme ve světě plném zraněných lidí, lidí, kteří se cítí být zanedbávaní, odcizení, 
nepochopení, zneužívaní: lidí, kteří se hněvají, mají vztek, jsou zahořklí, žijí v 
osamění, trpí depresemi, mají strach a sžírají je pocity viny: lidí, jejichž srdce je plné 
nenávisti a sebelítosti.
Náš svět je ale také plný lidí toužících po lásce, přijetí, soucitu, odpuštění, po duchovní 
útěše a duševní harmonii a také po někom, kdo by měl o ně zájem.
Délka našeho života je omezená. Nemyslíte, že je škoda kazit si drahocenné dny 
negativními myšlenkami?
Lidé, kteří dovedou odpouštět, méně často trpí úzkostmi a depresí a mají vyšší vlastní 
hodnoty. Také se těší lepšímu zdraví. Jeden moudrý muž řekl:  Nedovedete-li 

“
odpouštět, budete žít osaměle a víno vašeho života bude navěky trpké.”

Podle knihy Hanse Diehla a Aileen Ludingtonové UMĚNÍ ŽÍT ZDRAVĚ 
připravila Paž.

Českobratrská církev evangelická
 Dvě otázky a dvě odpovědi
1. V čem jsou evangelíci jiní?
Evangelické pojetí víry a života je natolik široké, že se do něho vejdou všichni, kteří se 
shodnou na základních věcech a nelpí na jediné podobě víry. Patříme do skupiny 
protestantských církví, které rozvíjejí dědictví reformace. Hlásíme se k Husovi, 
Komenskému, Jednotě bratrské, luteránům i reformovaným. Oficiální název naší 
církve je Českobratrská církev evangelická. Evangelíci kladou velký důraz na osobní 
vztah k Bohu. Ve svém učení se snažíme vycházet z bible, a co v bibli oporu nemá, 
nesdílíme. To je důvod většiny rozdílů, kterými se lišíme např. od pravoslavné nebo 
římskokatolické církve. Svým členům nepředepisujeme, jak se mají chovat, ale 
vedeme je k vlastní odpovědnosti před Bohem.
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daleko. Exotická je například i Sardinie - nádherné moře a příroda, bohatá historie, 
tradiční festy, hrdí Sardové a jejich zvyky, to všechno se tu vkusně snoubí s luxusem 
protkaným dávnými tradicemi.  Když se dostanete do vnitrozemí, připadáte si navíc 
jako na divokém západě. Stalo se nám například v jedné oblasti, že nám místní 
doporučovali, abychom večer rozhodně nevycházeli, protože se tam pohybují dost ostří 
chlapíci. Dokládali to tím, že tam cedule, které oznamují začátek a konec obce, nevydrží 
ani týden neprostřílené. Ty díry jsme viděli na vlastní oči! Hornaté vnitrozemí Sardinie s 
divokou přírodou vám však tenhle krátkodobý pocit strachu vynahradí. V horách jsme 
navštívili také hotelový komplex, kde pobývala Madonna nebo Richard Gere. Viděli 
jsme jejich superluxusní pokoje i hospůdku v suterénu hotelu, která je zařízená ve stylu 
třicátých let na Sardinii - tedy jakési unikátní soukromé muzeum. Z natočeného 
materiálu bych ráda zpracovala  třináctidílný dokumentární seriál, o němž jednám s 
televizí,“ prozrazuje Naďa Kverková své pracovní plány.
A co ji nejvíc baví v soukromí? Třeba jízda na kolečkových bruslích. „Vzhledem k tomu, 
že je mladší dcera ještě malá, musela jsem se trochu omladit nejen v tom, co nosím na 
sobě a co poslouchám, ale také ve sportovních aktivitách,“ směje se. Mezi ty konstantní 
patří například lyžování. Takže jestli se na něco v zimě těší, tak jsou to sjezdovky.    
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2. Musí chodit evangelík do kostela?
Nemusí. Mnozí tam však chodí rádi. Návštěva bohoslužeb pro ně není nudná povinnost, 
ale příležitost načerpat sílu a odhodlání do dalších dnů. V kostele slyšíme, na čem Bohu 
záleží a jak to můžeme naplnit ve svém životě. Sdílíme se o svou víru, radost i naději. 
Společně se modlíme a zpíváme. V církvi se však nekonají pouze nedělní bohoslužby. 
Během týdne se schází děti a mládež, dospělí i senioři, hudební a pěvecké skupiny i 
rodiče s malými dětmi. V našich sborech se také organizuje sociální pomoc a ve 
střediscích Diakonie církev pomáhá lidem s různým typem postižení. Církev je rodina, ve 
které může mít člověk zázemí i oporu.

Podle katechetické příručky ČCE připravil Jaroslav Matuška.

Srdečně  zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci únoru:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
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Paž
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Představujeme
Vážení čtenáři, dnes vám rádi představujeme paní NAĎU  KVERKOVOU tak, jak 
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s programem televizního vysílání na týden od 20.10. do 26.10.2008. Článek napsala 
redaktorka Zuzana Ptáčková. Naďa určitě není neznámá všem našim čtenářům. Má 
totiž v našem městě spolužáky, kamarády, ale hlavně rodiče. Těmi jsou Hana a Jan 
Holoubkovi. Za nimi se Naďa ráda do Týniště nad Orlicí vrací, neboť zde prožila 
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Paž.
S televizí svůj život spojila před sedmnácti lety. S krátkými přestávkami je médiu, 
které každodenně rozsvěcí okna našich domovů, věrná už od roku 1991.
„Začínala jsem jako reportérka Televizních novin na Nově. Po čtyři roky jsem coby 
regionální zpravodajka přinášela zprávy z východních Čech,“ vzpomíná na své 
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období, kdy jsem byla takříkajíc na druhé straně barikády, mi jen potvrdilo, že červené 
světýlko kamery je pro mě droga a že mi chybí. Tak jsem se vrátila. Nastoupila jsem do 
České televize, na které zrovna startovala Toulavá kamera. Už pět let pro tento pořad 
natáčím téměř po celé republice reportáže s nejrůznějšími tématy a rozhodně bych 
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Rozhovor s lékařem
Přišel čas chladných zimních měsíců a s tím i riziko častějších nemocí z nachlazení.
O rozhovor na toto téma jsme požádali MUDr. Josefa Otavu.

Jaké jsou nejčastější respirační infekce u nás?
Akutní respirační infekce (infekce dýchacího ústrojí) patří mezi nejčetnější 
onemocnění lidí prakticky na celém světě a  postihují bez rozdílu všechny věkové 
skupiny obyvatelstva. Samy o sobě představují velmi závažný zdravotní a ekonomický 
problém.
V naší republice je ročně hlášeno 5-6 miliónů těchto onemocnění. Respirační infekcí 
onemocní v průměru téměř každý dospělý člověk a  dítě v předškolním věku pak i 4-5 x
ročně.
Nejčastěji jsou akutní respirační onemocnění vyvolána viry - jejich počet přesahuje 
přes 200 druhů.

Jak takové onemocnění vypadá?
Infekce může být lokalizována v jakékoli části respiračního traktu a tato lokalizace je 
pak hlavním faktorem určujícím klinickou manifestaci onemocnění, které může 
probíhat zejména formou angíny, rýmy, akutního zánětu nosohltanu, akutního zánětu 
hrtanu a průdušnice, zánětu průdušek, zánětu plic.

Jak a od koho se přitom můžeme nakazit?
Zdrojem nákazy je vždy člověk. Infekce se přitom přenáší vzdušnou cestou  přímým 
přenosem  kapénkovou infekcí (kýchání, kašlání) z nemocného na zdravé osoby.

A jak rychle zjistíme, že nás někdo nakazil, pokud před námi kašle? 
Inkubační doba je většinou krátká, pouze několik dnů.
Dosud neexistuje dostatečně účinná léčba virových respiračních onemocnění. Za 
účelné lze považovat klid na lůžku v domácím ošetření, bohatý přívod tekutin, vysoké 
dávky vitaminu C, při zhoršování zdravotního stavu je nutné vyhledat lékaře.

Co říkáte možnosti očkování například proti chřipce? Je účinné a vhodné?
Chřipka je vysoce nakažlivé akutní virové onemocnění, vyznačující se periodickými 
epidemiemi v chladném ročním období.
Původci onemocnění jsou viry chřipky typu A,B, C  nejčastejší z toho jsou viry A a B.
Zdrojem nákazy je opět nemocný člověk  infikovaný virem chřipky.
Nemoc se přenáší vzdušnou cestou prostřednictvím drobných kapének (kapénkovou 
infekcí) při řeči, kašli, kýchání. Inkubační doba je velmi krátká, jeden až dva dny. 
Onemocnění začíná náhle, třesavkou, malátností, vzestupem teploty až na 39 - 40 st.C, 
bolestmi hlavy, svalů, kloubů, nechutenstvím, výraznou únavou, suchým kašlem. 
Rýma nebývá mezi prvními příznaky onemocnění vyznačena. Uvedené klinické 
příznaky chřipku charakterizují a zároveň odlišují od ostatních akutních zánětů 
dýchacích cest.
Relativně častou komplikací onemocnění chřipkou bývá zánět plic, postižení srdečního 
svalu nebo nervové tkáně. U starších lidí, jejichž obranný systém je již oslaben, mohou 
mít tyto stavy vážné následky. Uvedené komplikace onemocnění chřipkou však mohou 
postihnout i osoby mladšího věku.
Vědci nás již řadu let upozorňují na riziko celosvětové pandemie chřipky, kterou 
očekávají na základě zjištených mutací viru. Takovéto celosvětové pohromy v 
minulosti zahubily desítky milionů lidí a i tentokrát by tomu jistě bylo podobně. I tak se 
dá říci, že ročně si jen v naší republice chřipka a její komplikace vyžádají životy  
přibližně 2-3 tisíc lidí, což je mnohem více než například zemřelých při dopravních 
nehodách. Proto nelze tuto skupinu onemocnění v žádném případě podceňovat.
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Včasné očkování před objevením se chřipkových epidemií je pak samozřejmě jednou 
z možností ochrany před tímto onemocněním.

Je ale toto očkování bezpečné a jsou nějaké možné komplikace?
Komplikace očkování mohou samozřejmě být stejně jako u  jakéhokoliv jiného 
očkování. Sami jistě ze svého okolí znáte lidi, kteří si oškování nemohou vynachválit, 
protože zimu přežijí ve zdraví. Naopak jsou lidé, kteří se potýkají několik dnů s teplotami 
nebo bolestmi svalů a kloubů a ti pak říkají, že je celkem jedno, jestli by onemocněli 
normálně, když byli nemocní i po vakcíně. Jistým problémem je i určit předpokládané 
typy viru, na které je pak vakcína zhotovena. Není u ní tedy zajištěna 100% účinnost. 
Očkování proti chřipce vyvolá u člověka ochrannou imunitu s tvorbou protilátek, které 
mohou virus chřipky zničit v okamžiku nákazy. Zabrání tak vzniku onemocnění a šíření 
nákazy do okolí, na ostatní osoby v domácnosti, na pracovišti, v dopravních 
prostředcích,..
Očkování chrání asi za deset dní po aplikaci očkovací látky a ochrana přetrvává asi po 
dobu šesti měsíců.
O očkování proti chřipce je možné se informovat u příslušného praktického lékaře.

Komu byste očkování doporučil?
Nejvhodnější je pro tzv. rizikové skupiny obyvatelstva, které jsou chřipkou nejvíce 
ohroženy. Jsou to:
    - lidé nad 65 let věku
    - obyvatelé domovů důchodců
  - deti a dospělí s chronickým onemocněním: dýchacích cest, kardiovaskulárním 

onemocněním (srdce a cévy), ledvinovým a jaterním chronickým onemocněním,  
diabetici a nemocní s jinou chronickou metabolickou poruchou

    - lidé s oslabeným imunitním systémem, HIV pozitivní.

A pokud se již chřipkou nebo jiným virovým onemocněním nakazíme, jak se 
správně léčit?
Na léčbu chřipky stejně jako u jiných virových onemocnění neexistují žádné specifické 
léky. Léčba je zaměřena na zmírnění obtíží vyvolaných onemocněním (bolest hlavy, 
bolest v krku, kašel, bolesti svalů a kloubů, horečka). Důležitý je klid na lůžku, bohatý 
přívod tekutin, vysoké dávky vitamínu C zejména v přírodním stavu.
Chybou lidí je, že vyžadují antibiotika a čekají, že chřipku vyléčí. Chřipka je způsobena 
viry a na ty nejsou antibiotika účinná.
Antibiotika jsou indikována pouze při počínajících projevech komplikací chřipky, kdy 
dojde například k nasednutí další infekce  bakteriální na oslabený organismus.

A ještě poslední otázka. Vy sám jste na chřipku očkován?
Zatím si stále  říkám, že ještě nepatřím do žádné z vyjmenovaných rizikových skupin, a 
proto se snažím prevenci řešit dostatkem vitamínů v přírodní formě - ovoce, zelenina.
V budoucnu budu možná muset i já očkování podstoupit, a pokud by skutečně 
celosvětová epidemie hrozila, nebudu váhat. V tuto chvíli ale případné nachlazení řeším 
metodami našich babiček a doufám, že ve zdraví zimu přečkám.

Děkujeme za rozhovor.

S MUDr. Josefem Otavou hovořil L. Stolín  
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Chybou lidí je, že vyžadují antibiotika a čekají, že chřipku vyléčí. Chřipka je způsobena 
viry a na ty nejsou antibiotika účinná.
Antibiotika jsou indikována pouze při počínajících projevech komplikací chřipky, kdy 
dojde například k nasednutí další infekce  bakteriální na oslabený organismus.

A ještě poslední otázka. Vy sám jste na chřipku očkován?
Zatím si stále  říkám, že ještě nepatřím do žádné z vyjmenovaných rizikových skupin, a 
proto se snažím prevenci řešit dostatkem vitamínů v přírodní formě - ovoce, zelenina.
V budoucnu budu možná muset i já očkování podstoupit, a pokud by skutečně 
celosvětová epidemie hrozila, nebudu váhat. V tuto chvíli ale případné nachlazení řeším 
metodami našich babiček a doufám, že ve zdraví zimu přečkám.

Děkujeme za rozhovor.

S MUDr. Josefem Otavou hovořil L. Stolín  
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2. Musí chodit evangelík do kostela?
Nemusí. Mnozí tam však chodí rádi. Návštěva bohoslužeb pro ně není nudná povinnost, 
ale příležitost načerpat sílu a odhodlání do dalších dnů. V kostele slyšíme, na čem Bohu 
záleží a jak to můžeme naplnit ve svém životě. Sdílíme se o svou víru, radost i naději. 
Společně se modlíme a zpíváme. V církvi se však nekonají pouze nedělní bohoslužby. 
Během týdne se schází děti a mládež, dospělí i senioři, hudební a pěvecké skupiny i 
rodiče s malými dětmi. V našich sborech se také organizuje sociální pomoc a ve 
střediscích Diakonie církev pomáhá lidem s různým typem postižení. Církev je rodina, ve 
které může mít člověk zázemí i oporu.

Podle katechetické příručky ČCE připravil Jaroslav Matuška.

Srdečně  zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci únoru:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
8.2. od 10:30 h    - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti) 
18.2. od 17:00 h  - středeční biblická hodina
22.2. od 10:30 h  - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti)

O adventu bylo na faře živo
Jednou z akcí v prosinci 2008 bylo odpolední posezení při svíčkách, které se protáhlo až 
do pozdnějšího večera. Jeden z přátel Mgr. Ivana Havlíčka předvedl navíc všem 
zúčastněným, jak naporcovat vánočního kapra, aby nemuseli při jídle dávat pozor na 
kosti. Při předvedeném způsobu úpravy kapra se maso krájí na úzké proužky, které 
způsobí, že při smažení kosti změknou nebo se naopak upraží do té podoby, že jsou lehce 
poživatelné i stravitelné a nemusejí se při jídle pracně vybírat. To si také všichni účastníci 
onoho posezení na faře na místě vyzkoušeli a chutnalo jim!

Paž
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Představujeme
Vážení čtenáři, dnes vám rádi představujeme paní NAĎU  KVERKOVOU tak, jak 
ji představil televizním divákům a svým čtenářům časopis TÝDENÍK TELEVIZE č. 43 
s programem televizního vysílání na týden od 20.10. do 26.10.2008. Článek napsala 
redaktorka Zuzana Ptáčková. Naďa určitě není neznámá všem našim čtenářům. Má 
totiž v našem městě spolužáky, kamarády, ale hlavně rodiče. Těmi jsou Hana a Jan 
Holoubkovi. Za nimi se Naďa ráda do Týniště nad Orlicí vrací, neboť zde prožila 
dětství, vychodila základní školu a na ZUŠ vystudovala hru na klavír. Setkává se tu i se 
svým mladším bratrem, který tady má také své kořeny, ale kterého práce zavedla odtud 
trochu dál do světa.

Paž.
S televizí svůj život spojila před sedmnácti lety. S krátkými přestávkami je médiu, 
které každodenně rozsvěcí okna našich domovů, věrná už od roku 1991.
„Začínala jsem jako reportérka Televizních novin na Nově. Po čtyři roky jsem coby 
regionální zpravodajka přinášela zprávy z východních Čech,“ vzpomíná na své 
televizní začátky Naďa Kverková. Když nastoupila do práce po pauze způsobené 
narozením druhého potomka, věnovala se nějaký čas marketingu a propagaci. „To 
období, kdy jsem byla takříkajíc na druhé straně barikády, mi jen potvrdilo, že červené 
světýlko kamery je pro mě droga a že mi chybí. Tak jsem se vrátila. Nastoupila jsem do 
České televize, na které zrovna startovala Toulavá kamera. Už pět let pro tento pořad 
natáčím téměř po celé republice reportáže s nejrůznějšími tématy a rozhodně bych 
neměnila!“ 
Jedním z velkých Nadiných koníčků je cestování a odtud byl jen krůček k natáčení 
reportáží také pro Objektiv. A protože vystudovala ekonomii a čísla jí na rozdíl od 
některých kolegů novinářů nedělají problém, nedávno jí v České televizi nabídli také 
spolupráci na podnikatelském magazínu POKR, pro nějž vytváří ekonomické 
reportáže.  
„K tomu všemu ještě točím na klíč pro různé společnosti podle jejich objednávky 
nejrůznější filmy či dokumenty. Velkou radost mi teď naposledy udělala Národní 
knihovna, pro kterou jsem připravila u příležitosti jedinečné výstavy Ďáblovy bible u 
nás hodinový dokument o putování tohoto kodexu po našem území. Byla to krásná 
práce,“ doplňuje výčet svých aktivit.
Kdysi toužila malovat, ale jak sama říká, výtvarným talentem nebyla obdařena v takové 
míře, aby stálo za to se věnovat tomuto oboru víc. Našla si proto alternativu ve 
fotografování. „Nejspíš jsem tyhle zájmy podědila po dědečkovi, který fotil 
profesionálně. Mimo to ochotničil a krásně maloval, takže  jak se říká: jablko nepadlo 
daleko od stromu… Ale digitální fotoaparát jsem si nadělila teprve před čtyřmi lety. 
Fotím hlavně pro radost. Nemám ambice „lézt do zelí“ profesionálním fotografům, ale 
čas od času nějaké fotky použiju ke svým článkům,“ říká.
Cestování, které miluje, vnímá jako pozitivní doping a úžasný zdroj energie. Podle 
svých slov se snaží nacházet cestičky, jak vycestovat do světa i jinak než soukromě na 
dovolenou. „Naposledy jsem byla pracovně na Kypru, který mě naprosto uchvátil. Na 
ostrov jsem vyrazila spolu s kameramanem a díky kyperské centrále cestovního ruchu 
jsme měli úžasně připravený program. Zmapovali jsme tam jak bohaté církevní 
památky zanesené v seznamu UNESCO, tak i normální život včetně agroturistiky, které 
stabilně využívají Holanďané či Belgičani. Myslím, že tamní systém by mohl být 
vzorem pro naše začínající agroturistická centra. Materiálu jsme na Kypru natočili 
poměrně dost, ráda bych toto téma proto výhledově zpracovala do nějakého 
rozsáhlejšího televizního materiálu  třeba i na pokračování.“ 
Podobně natočila Naďa Kverková pořad o Keni, kterou navštívila  před čtyřmi lety. 
„Keňa je úžasně atraktivní a exotická. Ale kvůli exotice nemusí člověk jezdit tak 
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Duchovní hledání
Filozofie, věda i náboženství jsou části lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné 
okruhy lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespočívá v tom, co tvrdí, nebo v co věří, či nevěří, ale v tom, jak jednají.

Kvalitní a smysluplný život  zahrnuje také duchovní rozvoj. Láska, radost, víra v 
Boha a důvěra podporují tělesné zdraví a zároveň přinášejí odměnu, která začíná zde a 
přetrvává do věčnosti.
Jste-li věřící, rozvíjejte svůj osobní vztah s Bohem (např. prostřednictvím četby 
duchovní literatury či Bible, modlitbou, meditací). Pěstujte důvěryhodné vztahy se 
svými nejbližšími i přáteli. Duchovní dimenzi lze ovšem rozvíjet i jinými způsoby -   
třeba pobytem v přírodě.
Bible říká, že „radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti“(Přísloví 
17,22). Naše zdraví nezávisí jen na jídle, pití a pohybu, ale také na „spravedlnosti, 
pokoji a radosti z Ducha svatého“ (Římanům 14,17).
Naše zdraví, štěstí , dlouhověkost a vědomí vlastní hodnoty, stejně jako naše rodiny, 
pracovní vztahy a spiritualita jsou vzájemně propojeny a vzájemně se ovlivňují.
Žijeme ve světě plném zraněných lidí, lidí, kteří se cítí být zanedbávaní, odcizení, 
nepochopení, zneužívaní: lidí, kteří se hněvají, mají vztek, jsou zahořklí, žijí v 
osamění, trpí depresemi, mají strach a sžírají je pocity viny: lidí, jejichž srdce je plné 
nenávisti a sebelítosti.
Náš svět je ale také plný lidí toužících po lásce, přijetí, soucitu, odpuštění, po duchovní 
útěše a duševní harmonii a také po někom, kdo by měl o ně zájem.
Délka našeho života je omezená. Nemyslíte, že je škoda kazit si drahocenné dny 
negativními myšlenkami?
Lidé, kteří dovedou odpouštět, méně často trpí úzkostmi a depresí a mají vyšší vlastní 
hodnoty. Také se těší lepšímu zdraví. Jeden moudrý muž řekl:  Nedovedete-li 

“
odpouštět, budete žít osaměle a víno vašeho života bude navěky trpké.”

Podle knihy Hanse Diehla a Aileen Ludingtonové UMĚNÍ ŽÍT ZDRAVĚ 
připravila Paž.

Českobratrská církev evangelická
 Dvě otázky a dvě odpovědi
1. V čem jsou evangelíci jiní?
Evangelické pojetí víry a života je natolik široké, že se do něho vejdou všichni, kteří se 
shodnou na základních věcech a nelpí na jediné podobě víry. Patříme do skupiny 
protestantských církví, které rozvíjejí dědictví reformace. Hlásíme se k Husovi, 
Komenskému, Jednotě bratrské, luteránům i reformovaným. Oficiální název naší 
církve je Českobratrská církev evangelická. Evangelíci kladou velký důraz na osobní 
vztah k Bohu. Ve svém učení se snažíme vycházet z bible, a co v bibli oporu nemá, 
nesdílíme. To je důvod většiny rozdílů, kterými se lišíme např. od pravoslavné nebo 
římskokatolické církve. Svým členům nepředepisujeme, jak se mají chovat, ale 
vedeme je k vlastní odpovědnosti před Bohem.
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daleko. Exotická je například i Sardinie - nádherné moře a příroda, bohatá historie, 
tradiční festy, hrdí Sardové a jejich zvyky, to všechno se tu vkusně snoubí s luxusem 
protkaným dávnými tradicemi.  Když se dostanete do vnitrozemí, připadáte si navíc 
jako na divokém západě. Stalo se nám například v jedné oblasti, že nám místní 
doporučovali, abychom večer rozhodně nevycházeli, protože se tam pohybují dost ostří 
chlapíci. Dokládali to tím, že tam cedule, které oznamují začátek a konec obce, nevydrží 
ani týden neprostřílené. Ty díry jsme viděli na vlastní oči! Hornaté vnitrozemí Sardinie s 
divokou přírodou vám však tenhle krátkodobý pocit strachu vynahradí. V horách jsme 
navštívili také hotelový komplex, kde pobývala Madonna nebo Richard Gere. Viděli 
jsme jejich superluxusní pokoje i hospůdku v suterénu hotelu, která je zařízená ve stylu 
třicátých let na Sardinii - tedy jakési unikátní soukromé muzeum. Z natočeného 
materiálu bych ráda zpracovala  třináctidílný dokumentární seriál, o němž jednám s 
televizí,“ prozrazuje Naďa Kverková své pracovní plány.
A co ji nejvíc baví v soukromí? Třeba jízda na kolečkových bruslích. „Vzhledem k tomu, 
že je mladší dcera ještě malá, musela jsem se trochu omladit nejen v tom, co nosím na 
sobě a co poslouchám, ale také ve sportovních aktivitách,“ směje se. Mezi ty konstantní 
patří například lyžování. Takže jestli se na něco v zimě těší, tak jsou to sjezdovky.    
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VÝSTAVY
 

22.února (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.

TANEC

1. února (neděle) Taneční odpoledne
K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.
Začátek ve 14,00 hodin.
Malý sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

7.února (sobota)  XVII. PLES PRACUJÍCÍCH
K poslechu a tanci hraje kapela Stanislava Vlčka.
Bohatá tombola.
Vstupné: 30,-Kč s místenkou, 10,-Kč bez místenky.

                               Vstupenky  s místenkou lze zakoupit u MUDr. Vaníka 
(tel. č. 494 371 335).
Sál hotelu Orlice v Týništi nad Orlicí.
Začátek plesu je v 19,30 hodin.
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

15. února (neděle) Taneční odpoledne
K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.
Začátek ve 14,00 hodin.
Malý sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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Něco o stresu
Vánoce už máme za sebou a vůně jehličí i vanilky z našich bytů vyvanula. Ohňostroje, 
rachejtle a petardy k oslavě příchodu nového roku dozářily a dobouchaly a nás znovu 
obklopil všední život se všedními starostmi. Většina z nás si hlasitě oddychla. Zaplať 
pánbůh, že je to pryč! Ten shon, nervozita, nákupní horečka, všechno to zmatené a 
uspěchané chystání se na VÁNOCE. Všichni bychom chtěli slavit Vánoce jinak, ale už 
dávno to neumíme. 
Většinou také nenacházíme klid v duši, neumíme se zastavit a v pokoře rozjímat.
V tento výjimečný čas mnohé z nás obklopí stres. Pokud vše, co jsme si s oslavami 
Vánoc a příchodu nového roku předsevzali, zvládáme a stačíme na to, mluvíme jen o 
vyšší zátěži.
Zátěž působí na lidský organismus jako pozitivní podnět jeho rozvoje. Pokud by totiž 
na člověka nebyly kladeny žádné nebo dostatečné požadavky, nemohl by se dál rozvíjet 
a jeho vývoj by stagnoval. Proto je potřebné rozlišovat mezi zátěží a stresem. Hlavním 
kritériem pro rozlišení těchto pojmů a jejich obsahů je jejich vnímání každým z nás z 
hlediska zvladatelnosti.
Ty požadavky, na které ale nestačíme a s nimiž si nevíme rady, představují skutečný 
stresor, tj. podnět či požadavek, který překračuje naše zvládací možnosti a vyvolává v 
našem organismu nepříjemně vnímanou komplexní stresovou situaci. Stres je v 
současnosti trochu módní slovo užívané často k označení každodenních starostí a 
problémů. Jeho původní obsah je ale poněkud odlišný. Slovo stres pochází z latinského 
stringo, -ere a znamená poškodit, škrábnout, otrhat. V angličtině se objevilo už ve 
středověku v podobě „stress“.
Co byste měli dělat, abyste dokázali stres zvládat, poradili si s ním a nevystavovali se 
riziku negativního dopadu stresorů na svoji osobní pohodu, výkonnost, spokojenost a 
kvalitu života:
        1. Plánujte své činnosti a úkoly tak, aby se vám povinnosti nehromadily a 

stanovte priority nejen svých úkolů, ale i hodnot.
2. Složité problémy a úkoly řešte postupně rozdělením na jednodušší a dobře 

zvladatelné části.
3. Střídejte druhy činností - fyzickou práci prokládejte prací duševní a naopak, 

každou práci vystřídejte včas odpočinkem.
4. Pracovní i jiné problémy a starosti je třeba umět nejen řešit, ale také někdy z 

mysli vypustit a věnovat se jen relaxaci.
5. Nebraňte se novinkám a změnám - ve většině z nich dokážete objevit 

zajímavé a inspirující příležitosti vlastního rozvoje.
6. Tělesná aktivita, pohyb, je jedním z nejúčinnějších způsobů zvládání stresu. 

Zařaďte proto trvale do svého programu procházku, jízdu na kole, plavání 
atd.

7. Rozvíjejte přátelské vztahy s lidmi jak v pracovní, tak v osobní rovině.
8. Neostýchejte se požádat o pomoc, když na něco nestačíte, a pokud Vám to 

zatím nejde, učte se to - bývá to nejen efektivnější, ale i povzbuzující.
9. Vyhýbejte se zvládání stresu pomocí různých „podpůrných“ prostředků, 

vedoucích k závislosti na nich (kouření, alkohol atd.).
10. Nezapomínejte, že život nespočívá jen v práci, povinnostech a neustálém 

zvládání stresu,  proto žijte a radujte se ze života.
Podle Doc. PhDr.Vladimíra Kebzy, CSc. připravila Paž.
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DIVADLO

24.února(úterý) Rozmarný duch
Líbeznou anglickou duchařskou komedii o tom, že není radno 
zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní medium je 
poněkud potrhlé povahy, přijíždí zahrát opět po roce herci divadelní 
společnosti HÁTA z Prahy. V hlavních rolích mimo jiné vystoupí 
Olga Želenská, Lucie Zedníčková, Marcel Vašinka, Zbyšek 
Pantůček, Jana Šulcová, Ludmila Molínová a Adéla Gondíková. 
Režie se ujal Milan Schejbal.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT

2.února(pondělí)  Žákovský koncert
                                spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

 Vystoupí žáci, kteří se zúčastní okresního kola Národní soutěže 
ZUŠ ve zpěvu a ve hře na dechové nástroje.
 Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

23.února(pondělí)   Žákovský koncert
                               spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.

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

Úterý 3.2. VÝTVARNÁ DÍLNA - TEXTIL
od 17 hod. Technika MALOVÁNÍ VOSKEM a POTISK TEXTILU. 

Tato dílna je určena dětem s doprovodem rodičů, mládeži a 
dospělákům.Můžete zrealizovat své nápady a náměty na zajímavá 
trička, ubrusy, prostírání nebo další textilní materiál. K dispozici 
budou textilní barvy + pomůcky, vosk, bavlněné látky na obrázky, 
prostírání, šablony. S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, světlá 
bavlněná trička (případně i starší, batikovaná), ubrus nebo jiná 
látka, kterou chcete oživit, 
30,- Kč na materiál a energii.

Středa 4.2. DÍLNIČKA - voskové obrázky
od 16 hod. Malování voskem na látku podle vlastní fantazie. Vytvoříte si 

zajímavý obraz do pokoje nebo jako dárek. S sebou: přezůvky, 10,- 
Kč na materiál a energii.

…………………………………………………………………………………………

JARNÍ PRÁZDNINY
Zájezdy na hory podle zájmu dětí z předchozích zájezdů, sledujte aktuální 
plakátky!!!

Pondělí 9. 2. -  
středa 11. 2. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA NA PRÁZDNINÁCH

Pro 1. stupeň, nástup v pondělí v 8.00, konec ve středu v 15 hod.,
cena 430,-Kč (nocleh, jídlo, výlet do bazénu, materiál, režie). 
Přihlášky jsou k dispozici ve Sluníčku, počet míst je omezen.

Středa 11. 2. DLOUHÁ NOC pro 2. stupeň
Začátek ve středu v 18 hod., konec ve čtvrtek ve 12 hod.
S sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, spacák, jídlo a pití na večer, 
100,- Kč (režie, snídaně, materiál)

Pátek 13.2. VALENTÝNSKÉ SLAVNOSTI
od 17 hod. Diskotéka pro 2. stupeň ve Velvetu, vstupné 20,- Kč.
…………………………………………………………………………………………

Středa 18.2. DÍLNIČKA  - potisk textilu
od 16 hod. Vlastní náměty nebo naše šablonky můžete použít na trička, ubrusy 

nebo prostírání. S sebou: přezůvky, světlé bavlněné tričko (případně 
i starší batikované) nebo jiný látkový materiál, 20 Kč na energii a 
materiál. 
K dispozici budou barvy, pomůcky a prostírání.

Středa 18. 2. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
17 - 19 hod. Podvečer s hlínou pro začátečníky i pokročilé. 

S sebou: přezůvky, pracovní oblečení, 70,- Kč na materiál a energii.
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Poděkování
Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a zástupcům 
Sboru pro občanské záležitosti paní Jenčíkové a Matějkové za 
blahopřání, kytičku a dárky k naší zlaté svatbě.

Marie a Ladislav Provazníkovi

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti paní 
Boženě Švábové a Janě Michálkové, také poděkování za TJ Sokol a Červený kříž paní 
Líbě Novákové a Líbě Wagneknechtové i všem přátelům a známým, kteří mě obdarovali 
a poblahopřáli k mému životnímu jubileu.
Všem moc děkuji.

Zuzana Hanušová

U příležitosti naší zlaté svatby děkujeme MÚ a jeho zástupcům paní Jenčíkové a 
Matějkové za milé blahopřání a dárek a všem, kteři si na nás u této příležitosti vzpomněli 
svým stisknutím ruky, přáním a dárkem.

Stanislava a Karel Čermákovi

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

Vzpomínka
Jak rychle běží ten čas.
Již čtyři roky neslyšíme Tvůj hlas.
Ta rána u srdce stále hodně bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 11.února 2009 uplynou již čtyři přesmutné roky, kdy od nás navždy odešla naše 
milovaná dcera, sestra, manželka a maminka paní Jaruška Matoušová, rozená 
Dvořáková.

Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, sestra s rodinou, 
manžel a děti.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu a zas.
Jenom ty věčný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.

Dne 23.února uplynou již 3 roky od úmrtí tatínka, syna a bratra Jaroslava Archleba z 
Petroviček.

Stále vzpomíná dcera Gábinka, rodiče a bratři s rodinami.
Kam oči dohlédnou, všude Tě hledají,

nikde Tě nenajdou, jen slzy padají.

Dne 20.ledna 2009 uplynuly již čtyři dlouhé přesmutné roky, kdy od nás navždy odešel 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Ivan Kudry. 

Stále s velkou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera Erika s 
rodinou a syn Ivan s Adámkem.

Omluva
Na stránkách lednové Společenské kroniky jsme v našem Zpravodaji uvedli jako 
jubilanta pana Karla Švarce. Omlouváme se rodině i čtenářům za toto nedopatření. Karel 
Švarc se tohoto jubilea již nedožil.

Děkujeme. Paž.
5

Úterý 24.2. VÝTVARNÁ DÍLNA - pedig
od 17 hod. Další z našich dílen určené pro starší děti, mládež a dospělé. 

Seznámíte se s barvením pedigu a uděláte si košík s barevnou 
uzavírkou. Vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé. 
S sebou: přezůvky, ručník, 50,- Kč na materiál a energii.

Sobota 28. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
od 13 hod. V hotelu Orlice se těšíme na všechny masky, připravené jsou 
od 16 hod. soutěže a hry pro děti i doprovod, soutěž masek, tombola a 

předtančení našich kroužků. 
Vstupné 20,- Kč, tombola 5,- Kč.
Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu a malému 
prostoru pořádáme dva karnevaly za sebou: od 13 - 15.30 a od 16 
- 18.30 hod.
Předprodej vstupenek a lístků do tomboly v DDM od 16. 2. 
denně, v době od 9 -11 hod. a od 15  -18 hod. Počet lístků omezen.
Zvolte si čas, který vám více vyhovuje, a přijďte si včas pro 
lístky!!

Letní tábory… už klepou na dveře

30.6. - 9.7. Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
1. příměstský tábor v budově DDM určený dětem od předškoláků do 
4. třídy. Cesty na kolech, pěšky i vlakem, celotáborová hra v 
pohádkovém duchu, ubytování a stravování v místě. Možnost 
chodit spát domů. Vedoucí: Eva Jenčíková

1.7. - 11.7. TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách. 
Tradiční horský tábor nejen s tancem všeho druhu, ale i 
tábornictvím, výlety, výtvarnými technikami a dobrou partou.
Vedoucí: Dana Černohousová

5.7. - 17.7. LT SOPOTNICE. 
Stanová základna bude dějištěm sportovních aktivit a tábornických 
dovedností. Pro chlapce i dívky od 4. do 9. třídy. 
Vedoucí: Tomáš Mitlehner

16. 8 - 21.8. VODNICKÝ TÁBOR. 
2. příměstský tábor pro předškoláky - 4. třídu, putování pěšky, na 
kolech i lodí, celotáborová hra s vodnickou tématikou, ubytování a 
stravování v DDM. Vedoucí: Jana Tichá

23.8. - 28.8. VOLEJBALOVÝ TÁBOR pro dívky od 1. do 9. třídy. 
Přivítáme rádi i nováčky, kteří se od příštího roku chtějí věnovat 
minivolejbalu nebo volejbalu. Program je především sportovní, ale 
nebude chybět ani celotáborovka a legrace. Vedoucí: Eva Jenčíková

Předběžně přihlásit se můžete již nyní ve Sluníčku.
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                    

,   
Eva Jenčíková
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

Hodně štěstí, zdraví.

 Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Sára Pojezdalová
Ondřej Forejtek
Veronika Vodová

99 let  
Helena Nováčková
           
85 let   
Josef Wohlhöfner

80 let
Zdenka Černá
Miroslav Michera
Jaroslav Doležal
Petr Šatník
Ludmila Gabrielová

                             

Řekli si ANO
Zdeněk Kvasnička a Nina Holíková
David Zábranský a Jindra Hrochová

Karel Švarc (79)
Marie Sklenářová (75)
Zdeněk Kubík (81)
Jindřich Hroch (86)
Josef Hloupý (70)
Bedřich Telčer (82)
Věra Rázková (85)
Miloslav Provazník (85)
Karel Burian (67)
Jiřina Nusková (95)
Hana Egertová (77)
Alena Vajglová (78)
Miroslav Michálek (34)
Marie Macháčková (76)

Společenská kronika

Zprávy z knihovny
„Pravda, mezi všemi měsíci se únor netěší zvláštní popularitě, je na to příliš krátký a jaksi 
zmetkovitý, krčí se stísněn mezi takovými ramenáči jako je leden a březen a chtěl by něco 
odkoukat od toho i onoho, ale kam by se na ně hrabal! Nadělí nám třeba mrazu a metelice, 
ale už to nemá tu hroznou a velikou zimní majestátnost, jeho mrazy jsou jenom jízlivé, jeho 
sníh je ucouraný, jeho zmrazky jsou samý rozbitý střep, čím delší světlo se dělá, tím víc je 
vidět jeho svrasklou a rýmovitou, zlostnou a skvrnitou tvář. …“

Karel Čapek:(Spisy ) - Na sklonku zimy
V únoru si již pomalu přivykáme na nový rok a smutnění po vánočním stromečku měníme v 
neskonalou radost z křupavého sněhu, kterou nepokazí ani červeně omalované tváře a nosy, 
ledově zmrzlé uši, ruce a nohy, zimní kombinézy promáčené a omrzlé z pádů do sněhových 
podušek. Zkrátka, paní zima nás očarovává a ještě k tomu šibalsky přidá čas hojnosti a 
libých vůní, čas maškar a veselých radovánek. Masopust!
Oslavy masopustu mají dávnou tradici, už ve středověku u nás chodily průvody masek. 
Jedlo se, pilo a tancovalo. Zvyk maškarního průvodu  a masopustních hostin se probral z 
času útlumu a dnes znova čile ožívá. Zabíjačkové hody s vůní čerstvě pečeného masa a 
vařených jelítek, jitrnic a ovaru dosahují vrcholu společně se smaženými koblihami, 
upečenými koláči a buchtami, vdolky, božími milostmi, vrkoči a věnci. Dobré vínečko, 
kalíšek kořalečky nebo pivečko s pořádnou pěnou jsou tou správnou tečkou.
Třešničkou na únorovém dortu  jsou poutě, zvláště pak ty Matějské. Pouťové atrakce a 
perníková srdíčka lámou zimní ledy a chystají cestičku jaru a lásce.

Prý si kdysi lesní víly Králíku,
vepřo knedlo oblíbily. pročpak chroupeš jenom zelí
Prý čas letěl, lesy houstly, bez masa a knedlíků?
Lesní víly zvolna tloustly. Co to máš ve zvyku,
Vepřo knedlo, k tomu zelí… Ty hloupý králíku?!
Prý jen proto vymizely. Hloupý králík- Pavel Šrut (Šišatý švec a myšut)
Vepřo knedlo-  Pavel Šrut (Veliký tůdle)

Chcete-li si udělat radost anebo udělat radost někomu druhému, pak je spolehlivým  
návodem  koupě knížky pana spisovatele Pavla Šruta.
Tento básník, bluesový textař, fejetonista, publicista a překladatel, (pseudonym Petr 
Karmín), psal také divadelní hry, libreta rozhlasových her a pohádek, texty do dětských 
leporel, příběhy do časopisu Čtyřlístku, verše do časopisů Sluníčko a Mateřídouška. 
Vystudoval anglistiku a hispanistiku na Filosofické fakultě UK, byl redaktorem 
nakladatelství Naše vojsko a  působil v rozhlasové stanici Vltava.
V současné době píše dětské knihy a verše a pracuje na  scénářích večerníčků, např. druhá 
série večerníčků Galiny Miklínové O Kanafáskovi , večerníček Bob a Bobek na cestách.
Příklady z tvorby-básnické sbírky:
  Noc plná křídel

Červotočivé světlo
Zlá milá - Cena Jaroslava Seiferta za rok 2000
Brožované básně - Cena Jaroslava Seiferta za rok 2000
Kolej Yesterday - písňový text
Dvě tváře - písňový text

Eseje:
Konzul v afrikánech
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Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na místo ředitele/ky
Domu dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 271

Předpoklady pro výkon funkce:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení 
ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
         ·       ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

· čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového 
vymezení,

· strukturovaný životopis,
· koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
· výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
· čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 

některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a 
organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a 
Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči  
narození po 1.12.1971),

· lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele typu 
školy, na niž se konkurz vyhlašuje.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 9.2.2009 do 12.00 hodin na adresu Městský úřad 
Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 517 21  Týniště nad Orlicí. Obálku označte 
„konkurz“.

V Týniště nad Orlicí 15.1.2009                                          Ing. Jaroslav Matička, starosta

Padesátníkovník - přehled zakoupeného
Jak jsem vám v minulém Zpravodaji slíbil, přináším přehled,  jak bylo naloženo s 
výtěžkem ze sbírky „Padesátníkovník“. 
Obě mateřské školky  dostaly po  1.000,- Kč. Školka ve městě za obdržený obnos 
zakoupila dva velké plyšové koníky, školka U Dubu hru tučňáci EFFE, dětské nářadíčko 
a hlavolamy.
Ještě jednou dík všem, kteří přispěli.

Nadrchal Pavel, místostarosta
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Upozorňujeme občany,
splátky za svoz komunálního odpadu 

I. splátka  do      30. dubna 2009
          II. splátka  do      31. října   2009 
Roční sazba místního poplatku zůstává stejná jako v loňském roce a činí Kč 492,-  za 
osobu
Místní poplatek je možno uhradit:
hotově v pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve  dnech:
      pondělí od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod
      středa   od 7:30 - 11:00     12:30 - 16:30 hod
bankovním převodem na účet číslo: 
   19-1240103329/0800, jako variabilní symbol  
   rodné číslo plátce 

Pro děti:
Generál Ivanka
Motýlek v tanečních
Hlemýžď Čilišnek
Kočičí král
Otíkova čítanka
Petr Pan - překlad
Pavouček Pája
Veliký tůdle                                                                 
Verunka a kokosový dědek
Příšerky a příšeři
Šisatý švec a myšut
Lichožrouti

Překlady:
Wiliam Shakespeare: Sonety
Dylan,Thomas:Svlékání tmy
Arnold Lobel:Pan Sova

Animované filmy:
Kolik je na světě moří
Peripetie zpěvu

Jistě jsme vám udělali chuť těmi dobrůtkami,  a tak vám v našem únorovém menu na 
talířku předložíme ještě Buchtovou  pohádku  Pavla Šruta (Šišatý švec a myšut)

Josefína Hanzlová

Zveme čtenáře a veřejnost
do výstavního sálu Městské knihovny:

Listování u dubu
s paní Naděždou Pojezdalovou a panem Karlem Procházkou 

s názvem
„Kdo si hraje, nezlobí“

  ve čtvrtek dne 12.února  2009
v 17 hodin
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Pavel Šrut

V buchtové zemi,v Buchtálii,
princ Hamlet potkal Ofélii.

Kdepak
na tohle vám nenaletí

žádné z chytrých českých dětí.
I když večer nesnídají

křepelky a lanýže,
rozhodně vám poví, že
v Dánsku nebo Anglii
princ přivoní k lilii,

pak štve lišku na koni
a vůbec mu nevoní

naše buchty s povidly.

Proto Hamlet s Ofélií
v Buchtálii nebydlí!

Tam je doma jen princ Janek,
má mozoly od vidlí

a s princeznou Bětulií
pěkné skromné obydlí.
Na peci prý leží jenom,
když je trochu nastydlý.



Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na místo referenta(ky) správního odboru

Charakteristika pracovního místa
        -       vedení spisové agendy

- vidimace - legalizace
- CZECH - POINT
- školství a kultura
- úřední deska
- další agenda související s činností městského úřadu
- platové zařazení: 8. platová třída podle NV č. 564/2006 Sb., v platném 

znění

Požadavky na uchazeče
        -      VŠ nebo ÚSO, ekonomický směr

-       dobré organizační schopnosti
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost, bezúhonnost
- uživatelská znalost PC (MS Office, Word, Excel)
- řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou
        -        praxe v oblasti veřejné správy

- zvláštní odborná způsobilost
- znalost anglického jazyka

Termín nástupu
       -         únor 2009

Místo výkonu práce
       -        Městský úřad Týniště nad Orlicí

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

pobytu, podpis uchazeče

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

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

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

Podání přihlášky
        -       pouze v písemné podobě na adresu: Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 
90, 517 21  Týniště nad Orlicí, poštou nebo osobně, do 2.2.2009  do 12.00 hodin

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

V Týništi nad Orlicí 15.1.2009                                    Bohuslav Forejtek, tajemník MěÚ2

Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

PROGRAM MC Ratolest na měsíc ÚNOR
Dopoledne Odpoledne

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

Út 9:30-11:30 h HERNA
 9:30 - 10:30 h TVOŘÍLCI
St 9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK  

10:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h BARVIČKY
17:00-18:00 h HERNA

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

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

Mimořádné akce v únoru:
5.2. (Čt)     Výroční schůze o.s. MC Ratolest od 20:30 hod.
5.2. (Čt)     Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod. - ozdobné kávové koule
9.2. - 13.2. (Po - Pá) Jarní prázdniny, provoz MC bude omezen
19.2. (Čt)    Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené. 
                   Kurz probíhá  ve Sluníčku, pro děti je ve Sluníčku připraven program v 

   tělocvičně!
19.2. (Čt)   Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod. - pletení z papíru (věnce, zvonečky, 

…)
                  + beseda s p. Šiklovou -lymfatické masáže a nové trendy líčení
26.2. (Čt)    Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
24.,25.,26.2. (Út, St, Čt)  Keramika pro děti v rámci kroužků
26.2. (Čt)    Keramika pro rodiče, od 20:00 hod.
Připravujeme a plánujeme také  KARNEVAL pro děti předškolního věku !

Mateřské centrum Ratolest Vás zve na

Aerobik Mix a Bodystyling s instruktorkou aerobiku a fitness 
mezinárodní licence

®FACE CZECH, spinningu a Bosu  - Ivetou Daňkovou!
00Hodiny budou probíhat pravidelně! V úterý od 16 hod.v malé tělocvičně  

SPOJOVACÍ SÁL
na Základní škole v Týništi n.O. Začínáme 3.2. 2009!

Cvičení je přístupné široké veřejnosti! Cena jedné lekce je 35,-Kč!
Pro maminky na mateřské dovolené bude zajištěno hlídání dětí naproti škole

45v Mateřském centru Ratolest od 15 hod!
 Kontakty: D. Štěpková - 728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569, 

R. Vondráčková - 739 769 929    
Výrobky z večerních dílen si můžete prohlédnout nebo zakoupit v Galanterii v 

Týništi n.O.
  Děkujeme za možnost této prezentace!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. Děkujeme!
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Na této stránce vám zcela mimořádně přinášíme fotografie, které nám 

poslal pan Jaromír Krb, majitel restaurace Na Drahách v Albrechticích n. O.
Když byl totiž kříž z kostelní věže sňat a v rámci oprav celé střechy (leden 2008) nově 
zlacen, přišel si jako vnuk mistra kováře Františka Krba kříž prohlédnout a osahat. Vzal 
s  sebou i syna Jaromíra Krba ml., aby si při této jedinečné a za jeden lidský život 
neopakovatelné příležitosti prohlédl mistrnou a fortelnou práci svého pradědečka. 
Kříž vážící 80 kg spatřil světlo světa v kovárně, která stála před více než sto lety v 
místech, kde má dnes již zmíněná restaurace Na Drahách výčep. Výheň, u které 
kovářský mistr kříž vykoval, byla v místě, kde dnes stojí krbová kamna, tedy v těsném 
sousedství výčepu. 

Paž.

1

Mateřské centrum Ratolest 
Vás zve na

Aerobik Mix a 
Bodystyling

s instruktorkou aerobiku a fitness mezinárodní 
licence 

®FACE CZECH, spinningu a Bosu  - Ivetou 
Daňkovou! 

Hodiny budou probíhat pravidelně!

00V úterý od 16 hod.
v malé tělocvičně  SPOJOVACÍ SÁL

na Základní škole v Týništi n.O. 
Začínáme 3.2. 2009!

Cvičení je přístupné široké veřejnosti!
Cena jedné lekce je 35,-Kč!

Pro maminky na mateřské dovolené bude zajištěno 
hlídání dětí naproti škole v Materškém centru Ratolest 

45od 15 hod!
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Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1361. 
Původní dřevěná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten největší byl 12. března 1686. 
Do dnešního vzhledu byl kostel přestavován po částech a dokončen byl roku 1794. V roce 
1888 byl na věž umístěn nový pozlacený kříž od mistra kováře Františka Krba z 
Albrechtic.
V roce 1941 se provedla nástavba kostelní věže do dnešní výšky tak, aby do ní mohly být 
umístěny hodiny z radniční věžičky, kterou zdobily již od roku 1875.

Více informací najdete v knize "Týniště nad Orlicí - město v lesích", vydané v roce 2002.

Ubytování na horách

Obec Malá Morávka a její místní část Karlov p. Prad. Vám 
nabízí spousty možností rekreačního a sportovního vyžití. V 
zimním období máte rozsáhlé možnosti lyžařských aktivit v 
letním pak zejména turistiku a cykloturistiku. Návštěvníci 

areálu si kromě zimních sportů mohou dopřát také relaxaci 
v nedalekých lázních Karlova Studánka.

Vybavení 2 lůžkového  apartmánu  s kuchyňským koutem + 
2 přistýlkami:  lednice, el. vařič, rychlovarná konvice,  

trouba, TV s DVD přehrávačem, rádio s CD přehravačem,  
sprch. kout a WC.

V objektu: restaurace s krbem, kde je možnost objednat 
stravování,  prostory pro uložení kol a lyží.

Parkování je na přilehlém parkovišti.

Cena: 250Kč/lůžko/noc; 100Kč/přistýlka/noc

Kontakt: Lenka Hlavata 732668010/lankax@centrum.cz
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Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

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

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

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

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

                                  Náklad 680 výtisků
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