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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.

Pobyty  ČČK Rychnov nad Kněžnou pro rok  2009
Ä Pro dárce krve, pro seniory a nebo i pro maminky s malými předškoláky
26.5. - 4.6. 2009     Kč   5 900,-                     CHORVATSKO  IGRANE
 2.6. - 11.6.2009             6 900,-  
15.9. - 24.9. 2009           6 600,-
Cena zahrnuje dopravu lux busem / i z Hradce Králové/ ubytování v penzionu Drago 
velmi blízko k moři a oblázkové pláži, stravování na penzionu formou polopenze.
Ä Pro děti o letních prázdninách pobyt u moře 
3.7. - 12.7. 2009                   CHORVATSKO  GRADAC  
10.7. -19.7. 2009 
Cena: děti do 17ti let Kč 5.900,-, dospělí-doprovod Kč 7.900,- 
ubytování v apartmánech s kuchyňkou a vlastním soc. zařízením, stravování formou plné 
penze vč. pitného režimu, doprava autobusem z Rychnova n.Kn., klima vhodné pro 
alergiky a astmatiky  zajištěn zdravotní a pedagogický dohled po celou dobu pobytu. 
Ä Letní tábor pro děti 
12.7. - 25.7.2009  HORSKÁ CHATA DOMOV  DEŠTNÉ V ORL. HORÁCH    
cena: Kč  3 900,-  (sleva - potvrzení odborného lékaře, sourozenec), možnost i týdenního 
pobytu pro začínající táborníčky, zaměření tentokrát na přírodu v chráněné krajinné 
oblasti, součástí bude i návštěva Biofarmy a děti ochutnají i biopotraviny
Ä Prázdninový pobyt pro děti u moře v Itálii
7.8. - 16.8.2009              CAORLE
Cena: děti do 12ti let 6.900,- Kč, dospělí-doprovod 8.640,- Kč 
Pobyt vhodný pro alergiky za doprovodu lékaře a pedagogického dohledu, ubytování v 
hotelu, stravování zajištěno přímo na hotelu včetně pitného režimu, široká škála možností 
sportovního vyžití, od moře 150 m, odjezd autobusem přímo z Rychnova n. Kn. / i Hradce 
Králové /
Ä Pro děti v druhé polovině prázdnin
16.8.-25.8.2009               POTŠTEJN
Cena:  3.600,-Kč ( sleva - potvrzení odborného lékaře, sourozenec) areál Železničář, 
ubytování v chatkách, stravování plná penze včetně svačinek a pitného režimu. Součástí 
areálu je i vyhřívaný bazén.
Co s dětmi po dovolených? My si s nimi budeme hrát !
Ä Pro seniory a nejenom pro ně    
20.10. -  25.10.2009            HÉVÍZ Maďarsko
 3.11.  -   8.11.2009     
Cena Kč 5 990,-  a zahrnuje ubytování v oblíbeném hotelu Panorama ve 2 lůžkových 
pokojích 150 m od termálního jezera, polopenzi formou bohatých maďarských stolů, 
5x vstup do léčebného jezera nebo hotelového welnes, dopravu lux busem, výlety dle 
programu.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
                              ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK RYCHNOV N. KN.  

516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, PANSKÁ 79  
                                TEL:: 494 534 896  FAX.: 494 534 896   

Mobil: 603 496 644, 739 070 515
                                E-mail: ,  cck.rychnov@seznam.cz rychnovnk@cervenykriz.eu

PROGRAM MC Ratolest na měsíc DUBEN
       Dopoledne Odpoledne

Po    9:30 -11:30 h. HERNA
        9:30 -10:30 h. HEJBLÍCI 16:00 - 17:00 h. Němčina pro rodiče

17:30 -18:30 h. Angličtina pro rodiče 
Út    9:30 -11:30 h. HERNA 15:45 - 17:00 h. HERNA
       9:30 - 10:30 h. TVOŘÍLCI

St     9.30 -10.30 h. ROLNIČKA 16:00 -18:00 h. BARVIČKY 
     10:30 -11:30 h. HERNA 16:00 -18:00 h. BARVIČKY

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 DUBNU:
30.3. (Po) Pomlázková slavnost pro holky i kluky 
               Na co se můžete těšit? Na divadlo, soutěže, vyrábění pomlázek, zdobení 

vajíček, …
 2.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h.  zdobení velikon. věnců, velikonoční 

výzdoba
6.3.  - 11.4. (Po-Pá) Velikonoční týden (všechny kroužky budou zaměřeny na 

Velikonoce)
16.4. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 h.
16.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h.  téma: Country styl…
23.4. a 30.4. (Čt) Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené
30.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h.  téma: Twistart …

Plánujeme:
Ø Besedy (rehabilitace, canisterapie, psychoterapie)
Ø Brigádu na zahradě 
Ø Velikonoční prodej výrobků (ve Sluníčku)

Mateřské centrum Ratolest DĚKUJE
za finanční podporu a spolupráci:

ØMěstu Týniště nad Orlicí a Královéhradeckému kraji
Ømanželům Burdovým (koberce, materiál, vedení účetnictví)

Ømanželům Pražákovým (ohřívač teplé vody)
ØP. Křížkovi (materiál pro drátkování)

ØM. Strnadovi (kuchyňská linka)
ØJ. Vlčkovi, stravování GC (finanční dar)
ØLesy ČR  a Telux (drobné ceny pro děti)

ØStuha Dobruška (stuhy na tvoření)
ØMŠ město  (dřevěný nábytek)
ØGeriatrické centrum (nábytek)

ØČeská pošta (drobné ceny pro děti)
ØZŠ a DDM  Sluníčko (zapůjčení prostor)

ØGalanterie (prodej výrobků dětí a maminek)
Kontakty: R. Vondráčková - 739 769 929, E. Burdová - 604 285 274, J. Matušková -   

737 740 019
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16:00 -18:00 h. HERNA



Z městského úřadu
U S N E S E N Í  č.   49

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
konané dne 19.1.2009 

A)Schvaluje
     1. Uzavření podnájemní smlouvy pro firmu MURPHYS CZ, s.r.o., Třebechovice 

p.O. (podnájem pro firmu MERLIN EU, s.r.o., Třebechovice p.O. na objekty č.p. 
202, 203).

2. Změnu organizačního řádu Městského úřadu Týniště nad Orlicí spočívající ve 
změně názvu Odboru územního plánování - stavební úřad na Odbor - stavební 
úřad.

B) Zamítá
     1. Snížení nájemného z nebytových prostor pro Polikliniku Týniště nad Orlicí, s.r.o. 

 2. Vydání souhlasu pro Mgr. Kopeckého M. k provedení stavebních úprav v objektu 
přiléhajícímu k č.p. 234.

C) Bere na vědomí
     1. Sdělení ředitele ZŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Kajna M. o vydání směrnice na 

poskytnutí finančních příspěvků na neinvestiční náklady ve školní družině.
2. Záležitosti týkající se příspěvkových organizací zřízených Městem Týniště nad 

Orlicí.
D) Ukládá
49/09    - 1 -     Projednat v zastupitelstvu města:
a) žádost Mgr. Kopeckého o koupi části pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí
b) nabídku ČD - odbor správy majetku Praha na odkoupení pozemku p.č. 779 v k.ú. 

Týniště nad Orlicí
T: zasedání zastupitelstva města
Odpovídá: Ing. Matička J.

Pavel Nadrchal                                                                   Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta starosta

U S N E S E N Í  č.   50
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané 2.2.2009 

A) Schvaluje
1. Přechod nájemní smlouvy na byt čp. 52, Křivice (bývalá škola), na Zemánkovou 

E. (úmrtí manžela)
2. Stanovy zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Poorlicko.
3. Nájemné za ubytování na ubytovně Modrák - Týniště nad Orlicí čp. 26 v částce 

1.600 Kč s platností od 1.3.2009.
4. Odpisový plán příspěvkových organizací zřízených městem.
5. Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště 

Rychnov nad Kněžnou, o prodej pozemku p. č. 327/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
(stavba parkoviště).

6. Jmenování konkurzní komise na obsazení místa ředitele(ky) příspěvkové 
organizace DDM Týniště nad Orlicí v tomto složení: Ing. Matička J.- předseda, 
PhDr. Šafařík R., Ing. Outlá R., Miklová B., Pojezdalová B., MUDr. Otava J. nebo 
Nadrchal P. - členové. Činností tajemníka konkurzní komise pověřuje Forejtka B.

B) Bere na vědomí
1. Záležitosti týkající se bytové problematiky.
2. Zápis z jednání komise školské a kulturní.
3. Informaci o přípravě rozpočtu města na rok 2009.

1

Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

Mateřské centrum  RATOLEST

MC Ratolest připravilo pro děti karnevalový týden. V rámci všech kroužků probíhalo 
malování masek, tancování, zpívání, cvičení v maskách a vše vyvrcholilo karnevalovou 
slavností.
Zveme děti i rodiče na další tématický týden v MC Ratolest, ve kterém se tentokrát 
zaměříme na Velikonoce a jaro.

Jana Matušková
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C) Ukládá
50/09          -1-     Projednat v zastupitelstvu města:
a) nabídku Šimona N. na prodej bytu v rámci mimosoudního vyrovnání
b) záměr prodeje objektu čp. 205 (bývalý MěBP)
c) finanční příspěvky do rozpočtu roku 2009
    - pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické na opravu modlitebny
    - na uskutečnění koncertu BONI PUERI, Hradec Králové, 17.11.2009

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta místostarosta

U S N E S E N Í
ze 13. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 16.3.2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočet na rok 2009.
2. Rozpočtový výhled na rok 2010 až 2013.
3. Rozpočtová opatření k 16.3.2009.
4. Předfinancování akce Revitalizace části města Týniště nad Orlicí (chodníky v 

lokalitě u hřbitova) čerpáním z rozpočtové rezervy do výše max. 9,5 mil. Kč.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se zakazují některé druhy paliv pro 

malé spalovací zdroje znečišťování v obci Týniště nad Orlicí.
6. Odklad platby za pozemek p. č. 17/1662/57 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Burdu J. do 

30.4.2009 se zachováním zápočtu kauce do platby kupní ceny.
7. Prodloužení lhůty, kdy lze poskytnout slevu 10 % z kupní ceny bytu na dobu 9 

měsíců (od doručení nabídky) při uskutečnění platby celé částky při podpisu kupní 
smlouvy. Lhůta, kdy lze byt odkoupit za 50 % kupní ceny končí uplynutím 12 
měsíců (od doručení nabídky k odkoupení bytu).

8. Převzetí daru spočívajícího  v pozemcích pod vyřazenými silnicemi a chodníky ze 
silniční sítě z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Týniště nad 
Orlicí.

9. Bezúplatný převod části silnice II/305 na k.ú. Týniště nad Orlicí v Mostecké ulici z 
majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Týniště nad Orlicí.

10. Smlouvu o poskytnutí dotace na akci Revitalizace části města Týniště nad Orlicí, 
pokud tato dotace bude přidělena z Regionálně-operačního programu NUTS II 
Severovýchod.

11. Smlouvu o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci na 
akci Revitalizace části města Týniště nad Orlicí s CEP, a. s., Hradec Králové, pokud 
tato asistence bude přidělena.

12. Smlouvu o provedení stavebních prací s vybranou stavební firmou na základě 
výběrového řízení na akci Revitalizace části města Týniště nad Orlicí, pokud bude 
tato akce realizována.

13. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na typový projekt Czech POINT v 
rámci Integrovaného operačního programu vypsaného Ministerstvem vnitra ČR.

14. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
15. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve smyslu zákona č. 128/2000 

Sb., v platném znění, § 84 odstavec 2 písmeno u), s platností od 1.3.2009.
16. Záměr prodeje nebytových prostor areálu čp. 205 za nejnižší nabídkovou cenu 800 

tis. Kč podle stanovených podmínek.
17. Prodej nemovitosti čp. 43 v k.ú. Rašovice za nejnižší nabídkovou cenu 500 tis. Kč 

podle stanovených podmínek.
2

KC Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí
DS Jirásek - skupina Temno Týniště nad Orlicí

Kulturní komise při MěÚ  a starosta města Týniště nad Orlicí
vyhlašují v rámci Týnišťského divadelního podzimu

X. jubilejní ročník literární soutěže

Týnišťský literární Parnas

Kategorie:
A)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 15-18 let
B)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 19-25 let
C)Próza a poezie autorů nad 25 let

Autory prosíme o zaslání maximálně 3 ještě nikde nepublikovaných a do žádné soutěže 
nezaslaných prací v 5 kopiích, strojopisných nebo na počítači. Práce nepodepisujte, 
pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce a k nim do obálky vložte lístek se 
jménem (hůlkovým písmem), datem narození a písmenem dané kategorie + 
ofrankovanou obálku s Vaší adresou,abychom Vám mohli zaslat pozvánky na seminář a 
vyhlášení výsledků. Práce zasílejte na adresu: Mgr. Jitka Březková

Na Střezině 345
500 03 Hradec Králové

Uzávěrka soutěže je 31.7.2009.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo publikovat vítězné práce v ročence 
Týnišťského literární Parnasu, v týnišťském Zpravodaji a v regionálních denících 
bez nároku autorů na honorář.

Další informace lze získat na internetu: http://parnas.zde.cz

Mgr. Marie Ungrádová - 3. místo kat. C - poezie

Dva pravé důkazy lásky
V dnešní době chceš pravý důkaz lásky,
když sex bývá jevem běžně dostupným?
Co nejněžněji ti pohladím tvé vrásky
a na tvé rady vždycky ráda doplatím.
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Dne 7.11.2009 (sobota) se v malém sále KC Týniště nad Orlicí od 9.00 do 13.00 hod. 
uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem s autory a čtením 
vítězných děl. Všem zúčastněním bude též předána Ročenka vítězných prací- poštou ji 
nezasíláme.



18. Prodej zděné trafostanice včetně kabelového vedení VN na pozemku p. č. 849/5 za 
cenu 624.550 Kč do majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

219. Koupi pozemku p. č. 779 v k. ú. Týniště nad Orlicí o výměře 546 m  za cenu 85.000 
Kč z majetku ČD, odbor správy majetku Praha, do majetku města Týniště nad Orlicí.

220. Prodej pozemku p. č. 1752/111 v k. ú. Týniště nad Orlicí o výměře 21 m  pro 
2Veselkovou Jitku za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené (pozemek pod 

garáží).
221. Prodej pozemku p. č. 1752/112 v k. ú . Týniště nad Orlicí o výměře 21 m  pro 

2Duškovou Hanu za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené (pozemek pod 
garáží).

222. Prodej pozemku p. č. 2013/8 v k. ú. Týniště nad Orlicí o výměře 20 m  pro Forejtka 
2Bohuslava a Forejtkovou Zdenku. za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené 

(pozemek pod garáží).
23. Prodej bytu č. 10 v čp. 893 v Týništi nad Orlicí prostřednictvím realitní kanceláře 

pro Hlušičkovou Janu, Škopovou Jindřišku, Škopa Bohuslava za cenu 856.800 Kč 
(podle usnesení ZM č. 11 ze dne 8.12.2008).

24. Prodej bytu č. 4 v čp. 873 v Týništi nad Orlicí prostřednictvím realitní kanceláře pro 
Dlaba Ladislava za cenu 1.105.000 Kč (podle usnesení ZM č. 11 ze dne 8.12.2008).

25. Prodej bytu č. 6 v čp. 876 v Týništi nad Orlicí, prostřednictvím realitní kanceláře pro 
Kubce Vladimíra za cenu 1.105.000 Kč.

226. Prodej pozemku p. č. 1662/61 o výměře 930 m  v k. ú. Týniště nad Orlicí, 
prostřednictvím realitní kanceláře, do majetku Kopecké Anny, za cenu 920.700 Kč.

227. Bezúplatný převod pozemků p. č. 1662/13 o výměře 80 m  a p. č. 1662/15 o výměře 
26 142 m  v k. ú. Týniště nad Orlicí oddělené geometrickým plánem č. 1387-22/2009 

ze dne 4.3.2009, které jsou zařazeny platným územním plánem města Týniště nad 
Orlicí mezi pozemky s možností výstavby rodinných domů městského typu a pro 
výstavbu veřejně prospěšné stavby místní komunikace z majetku Pozemkového 
fondu ČR do majetku města Týniště nad Orlicí.

28. Smlouvu na účasti na programu 129120 - stavby protipovodňového opatření 
Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko (Investor Povodí Labe, s. p., Hradec Králové, 
účastníci Obec Albrechtice nad Orlicí, Město Týniště nad Orlicí, ministerstvo 
zemědělství).

B) Zamítá
1. Mimosoudní vyrovnání spočívající v odkoupení bytu č. 1 v čp. 884, o které požádal 

Šimon Norbert.
2. Prodej části pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro Mgr. Kopeckého 

Milana.

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Hospodaření města za rok 2008.

D) Ukládá
1. Uskutečnit jednání stavební komise, zástupců MěÚ a zástupců obyvatel ulice Pod 

Stávkem k problematice realizace rekonstrukce ulice Pod Stávkem.
T:  31.3.2009         
 Odpovídá: Ing. Tošovský Josef

Ing. Jaroslav Matička
           starosta

3

Jiří
Dne 24.dubna slaví svůj svátek. Jméno Jiří patří u nás i ve světě ke jménům často 
užívaným a mimořádně významným. Jde o jméno, jež bylo kdysi značně prestižní a 
vyznačovalo se vyhraněným postavením, ale stejně intenzivně zasahovalo i do vrstev 
lidových.
Jméno Jiří je řeckého původu a šířilo se dvěma směry. První byl směr přes byzantskou 
církev a později  pravoslaví do jižních a východních slovanských zemí, do Ruska, na 
Ukrajinu, do Bulharska, k národům bývalé Jugoslávie, zejména k Srbům. Druhý šel přes 
římskou, tj. římskokatolickou církev do střední a západní Evropy, tedy do všech zemí, 
které nebyly pod vlivem církve byzantské.
Jiří pochází z řeckého podstatného jména „georgas“, přesněji z přídavného jména 
„georgios“, překládaného zpravidla jako „zemědělec, se zemí pracující“. Georgios byl, 
možno-li to tak říct, „zušlechťovatel země“.
Právě toto „zušlechťovatel“ zůstalo v hlubinách důvodu, proč byl sv.Jiří patronem 
rytířským. V dobách středověku se šlechta chápala jako vrstva s posláním zušlechťovat 
národ i zemi.
Sv.Jiří v křesťanské legendě pocházel z Kapadocie (uvádějí to historické prameny, i když 
zcela průkazné to není), sloužil v armádě císaře Diokleciána, byl tedy původní profesí 
voják a pro svou křesťanskou víru byl roku 303 v Nikomedii, resp. v Diospoli, dnešní 
Lyddě , sťat.Ke sv. Jiří se váže pověst o jeho boji s drakem cestou do Svaté země.
Podle ní byli občané libyjské Silené sužováni drakem, který otravoval vzduch města, 
takže mu museli denně dávat nejprve dvě ovce, pak dvě děti určené losem. Draku to 
nestačilo, a tak požádal o princeznu Cleolindu, jenže sv.Jiří svým kopím draka poranil, 
použil Cleolindina pásu jako vodítka a podle legendy „odvedl draka jako psa do města“, 
kde ho pak zabil. Na znamení díků přijalo týž den patnáct tisíc obyvatel Silené křest.
Mimořádného významu nabylo jméno Jiří od 11.století. Tehdy totiž křižáci, vracející se 
domů, vyprávěli, jak se jim sv. Jiří zjevil před porážkou Saracénů r. 1098 v plném lesku a 
rytířské zbroji, a tím jim dodal bojové síly a sám je v boji chránil a vedl, zápasil po jejich 
boku. V prostředí vlivu římské církve bylo jméno pociťováno jako rytířské, přímo jako 
symbol nejskvělejších mužských vlastností: statečnosti, cti, věrnosti, víry.
V pravoslavných slovanských zemích, které křižácká vize sv. Jiří nezasáhla, bylo jméno 
sv.Jiří velice důstojným a jeho kult patřil k nejpřednějším. Ještě v době 1.světové války 
byl Kříž sv.Jiří carským vyznamenáním. Založila jej Kateřina Veliká již roku 1769 a měl 
několik stupňů. Již dávno předtím učinil kníže Dimitrij Donský (1350-1395) ze sv.Jiří 
patrona Moskvy a později se obraz sv.Jiří stal součástí carského ruského znaku.
V Anglii zvolil král Edward III. (1312-1377) sv.Jiří za ochránce podvazkového řádu a 
prohlásil ho za patrona Anglie. V Bavorsku byl Řád sv.Jiří založen r.11729 a např. na 
Sicílii r.1808.
Jak různě zní jméno Jiří?
Rusky Georgij, Jurij, polsky Jerzy, slovensky Juraj, maďarsky György.
Anglicky Georgie a Gordie, historické tvary jsou Jork, Yorik, York, holandsky Georgie, 
švédsky Georg nebo Göran, německy Georg a Jürgen, francouzsky George (vysl.žorž) a 
třeba španělsky Jorge, Jorje (vysl.chorche)…
V Čechách a na Moravě byl Jiří ve frekvenci používaných mužských jmen na 1. místě 
roku 2002. Tehdy tu bylo 328554 nositelů tohoto jména včetně matričně užívaných 
variant Jiřík, Jiříček, Jirka.
Jiří může být se svým jménem plně spokojený, je to jméno příjemné, zvučné a znělé. Jde 
o jméno, které nomenologicky skrývá jistou závaznost, osobní tvořivost, činorodost, 
spojenou s maximem promyšlenosti a cílevědomosti.
Rozhodující potenciál jména „něco pěstovat“ a „něco zušlechťovat“ zůstává, ale přetváří 
se dnes do jiných poloh.

Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména” (Centa 2005) připravila Paž.
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 1/2009,
kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v 

obci Týniště nad Orlicí

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na svém zasedání dne 16.3.2009 usneslo 
vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Článek 1
1. V malých spalovacích zdrojích znečišťováních, kterými jsou zdroje znečišťování o 

1)jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW , je zakázáno spalovat paliva s 
vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování 
nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

2. Zákaz dle odst. 1 platí pro:
a) hnědé uhlí energetické
b) lignit
c) uhelné kaly
d) proplástky

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

1) § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
           starosta místostarosta

JAK JSME ÚSPĚŠNÍ V ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ
Veřejná správa prošla v posledních letech řadou významných změn. Česká republika se 
stala členem Evropské unie a z toho pro ni vyplynuly nové povinnosti , závazky, ale i 
možnosti.
Jednotlivé obce, kraje, neziskové organizace a soukromé subjekty mohou získat za 
určitých podmínek nemalé prostředky na podporu svých aktivit. Strukturální fondy 
Evropské unie ročně pomáhají financovat stovky různých projektů. Rovněž lze získat 
granty a dotace Královéhradeckého kraje a ze státního rozpočtu. I město Týniště nad 
Orlicí se zajímá, v souladu s potřebami města, o tyto dotace. Rovněž příspěvkové 
organizace města si hledají možnosti, jak získat granty a dotace.
Naše záměry konzultujeme s firmami, mezi jejichž hlavní činnosti patří i grantové 
poradenství. Ty nám pomáhají zjistit, zda a případně z jakých zdrojů by se mohl záměr 
města financovat, doporučí, jak dále pokračovat, popř. zpracují kompletní žádost o 
dotaci pro náš projekt. Mezi obvyklé služby „na klíč“ patří vypracování studie 
proveditelnosti, ekonomické analýzy, definice záměru, analýza nákladů, sledování 
nákladů z hlediska jejich znatelnosti, podávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy 
včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace. Cílem této služby je co největší snížení 
rizika vrácení dotace. 4

Temno dobylo Moravu

Hra „Seš normální?“ zvítězila na festivalu „Šokáček 2009“ ve Starém Městě pod 
Sněžníkem. V konkurenci zvučných jmen souborů z Prahy či Brna se naši vůbec 
neztratili. Zvítězili v kategorii her pro dospělé (další jsou představení pro děti) a stali se i 
absolutním vítězem přehlídky. Hezká reklama našeho malého města - gratulujeme a 
děkujeme.
Paní režisérky Evy Drábkové jsme se zeptali:  Je známo, že TEMNO nejezdí hrát “
na žádné přehlídky. Proč jste nyní porušila toto pravidlo?”
„Je pravda, že jsem ze všech porot a poradců už nějak vyrostla. Jen ten, kdo si někdy 
zkusil režírovat amatérské divadlo, ví, jak se mnohdy představení těžko rodí. Ale ve 
Starém Městě nerozhoduje odborná porota, ale diváci (hodnotí hry jako ve škole - od 
jedničky do pětky). Je to festival v nádherné lidské atmosféře, s poučeným divákem a 
přímo rodinnou pohodou.“

Red. rada
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Paní Irena básní.
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Naše záměry konzultujeme s firmami, mezi jejichž hlavní činnosti patří i grantové 
poradenství. Ty nám pomáhají zjistit, zda a případně z jakých zdrojů by se mohl záměr 
města financovat, doporučí, jak dále pokračovat, popř. zpracují kompletní žádost o 
dotaci pro náš projekt. Mezi obvyklé služby „na klíč“ patří vypracování studie 
proveditelnosti, ekonomické analýzy, definice záměru, analýza nákladů, sledování 
nákladů z hlediska jejich znatelnosti, podávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy 
včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace. Cílem této služby je co největší snížení 
rizika vrácení dotace.
Město Týniště nad Orlicí v posledních letech uspělo při žádosti o dotaci na rekonstrukci 
sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na Základní škole v Týništi nad 
Orlicí, kde byla výše poskytnutého grantu Kč 1.500.000,- (celkové náklady činily Kč 
2.000.000,-).V roce 2007 město obdrželo dotaci od Královéhradeckého kraje na 
vybudování sportovně relaxačního areálu pro skate, BMX a In-line ve výši Kč 200.000,- 
(celkové náklady této etapy činily Kč 300.000,-. Vybudování celého hřiště stálo Kč 
1.000.000,-). Dále město žádá o poskytnutí grantu z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod na projekt „Revitalizace části města Týniště nad Orlicí“ ve výši 
Kč 8.500.000,- (celkové náklady činí Kč 9.200.000). Dotace je již předběžně přislíbena. 
Byla by provedena rekonstrukce chodníků ul. Vrchlického, Barákova, Jana Pelikána, 
Havlíčkova a Čechova. Ze státního rozpočtu, fondu Ministerstva financí, jsme obdrželi 
dotaci na další etapu rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole v Týništi nad 
Orlicí ve výši Kč 3.000.000,- (celkové náklady činí Kč 4.050.000). Jedna žádost o 
dotaci z fondu FM EHP/Norska a Královéhradeckého kraje na jednu z etap rekonstrukce 
sociálních zařízení v základní škole byla neúspěšná, ačkoliv podmínky dotace byly 
naplněny.
 V současné době čekáme, zda informace o dotaci na pořízení nového vozidla pro naše 
hasiče bude potvrzena. Jedná se o dotaci od MV ČR - Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ve výši Kč 2.240.000,- na pořízení požárního 
zásahového vozidla. V případě přidělení této dotace se Město  na pořízení vozidla bude 
podílet částkou Kč 1.800.000,- .
Nejenom město, ale i příspěvkové organizace hledají možnosti jak získat finanční 
prostředky na podporu svých aktivit a potřeb s větší či menší úspěšností. V letech 2007-
2008 příspěvkové organizace města a další organizace podporované z rozpočtu města 
žádaly celkem 21x o získání dotací. Z toho bylo úspěšných 18 žádostí. Organizace tak 
obdržely na dotacích celkem Kč 27.094.000,-Kč a město se na těchto akcích podílelo 
další částkou  ve výši Kč 13.110.300,-, hrazenou z městského rozpočtu ( viz příloha).
V roce 2009 připravuje město další projekty, na které bude rovněž hledat možnosti 
financování ze strukturálních fondů EU, Královéhradeckého kraje nebo ze státního 
rozpočtu. Jedná se o tyto projekty:
„Regenerace centrální zóny Týniště nad Orlicí“
„Rekonstrukce přednádraží Týniště nad Orlicí“
„Rekonstrukce sociálního zařízení ZUŠ“
„Rekonstrukce Kulturního centra“.
Prostřednictvím DSO Křivina (Týniště n.O. a Albrechtice n.O.) se již několik let 
připravujeme na rekonstrukci ČOV a dobudování kanalizace v Albrechticích a ve 
Štěpánovsku. V současné době jsme obdrželi rozhodnutí o podmínečné úspěšnosti naší 
žádosti,  výše podpory cca 100 mil. Kč. Pro  splnění podmínek je nutno zkrátit a doplnit 
provozní smlouvu. Tato záležitost je však spíše v rukou našeho smluvního partnera 
(VEOLIA). V současné době vedeme intenzivní jednání v tomto směru.
Samozřejmě si nejen přejeme, ale i snad děláme maximum pro to, abychom pro realizaci 
záměrů města získali  co největší dotační podporu.

Dana Vašková
MěÚ, odbor správy majetku

5

V době masopustu se již stalo tradicí vystupování sborečku z MŠ 
U Dubu v GC.

,,JEMINE, DOMINE,
MASOPUST POMINE,
JEMINE, DOMINE,
MASOPUST PRYČ. ,,
              Pavla Vlčková                  
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6

V průběhu března jsme pozvali třídy z 1. stupně ZŠ na již tradiční JARNÍ A VELIKONOČNÍ 
DÍLNY, ve kterých si mohly samy zvolit téma z naší nabídky a vytvořit si zajímavé dekorace. 
Kromě týnišťské školy tuto nabídku využily i děti z Albrechtic, Lípy a Žďáru.

N. Pojezdalová

Z našich škol

Vynikající úspěch klarinetového tria týnišťské ZUŠ 
na 43. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků CONCERTINO 
PRAGA 2009

8.2.2009 zasedala porota 43. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých 
hudebníků Concertino Praga 2009. Ze 14 nahrávek 8 zemí (Bulharsko, Česká 
republika, Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rusko a Řecko) vybírali porotci 
nejlepší interprety v kategoriích duo (8), trio (4), kvarteto (2). Kategorie kvinteto nebyla 
obsazena.
Českou republiku reprezentovaly hned 3 nahrávky, duo, trio, kvarteto. Jednalo se o 
vítěze Národní rozhlasové soutěže České republiky, která je výběrovým kolem do této 
mezinárodní soutěže.  Mezi vybranými bylo i klarinetové trio ze ZUŠ v Týništi nad 
Orlicí, které pracuje pod vedením Mgr. Pavla Plašila. Hrálo ve složení Pavel Zemen, 
Pavel Plašil ml. a Vojtěch Hájek. Klarinetovému triu udělila porota Čestné uznání, 1. a 2. 
cena v triích nebyla udělena.  

Výsledky krajského kola Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 
4.3.2009 ZUŠ Habrmanova Hradec Králové
Do krajského kola postoupila v sólovém zpěvu Gabriela Svědíková a pěvecké trio 
Zuzana Jirufová, Klára Kosinová a Gabriela Svědíková.  V konkurenci vítězů okresních 
kol Národní soutěže ZUŠ Královéhradeckého kraje vybojovaly 1. místo s postupem do 
ústředního kola a 2. místo.

Výsledky:
kategorie             umístění                      jméno soutěžícího        vyučující
8.                        1. místo s postupem   Gabriela Svědíková       Lýdia Cablková 
(sólový zpěv)                                                                               korepetice: 

      Mgr. Karel Koldinský
3.                        2. místo                       Zuzana Jirufová            Lýdia Cablková
(komorní zpěv)                       Klára Kosinová

                      Gabriela Svědíková

Blahopřeji všem žákům a jejich učitelům k pěkným výsledkům v soutěžích a děkuji za 
reprezentaci týnišťské ZUŠ.

Mgr. Blanka Skalická,
ředitelka ZUŠ
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ddmslunicko@seznam.cz,  http://www.sweb.cz/ddm.slunicko// 



Proč jsou duby Na Stávku očíslované?
Město Týniště v roce 2008 zadalo vypracování dendrologického průzkumu na 
posouzení zdravotního a bezpečnostního stavu letitých stromů na bývalé hrázi rybníka.
Považujeme tuto lokalitu za esteticky a biologicky cennou a je naším záměrem napravit, 
nebo alespoň zpomalit nepříznivý zdravotní a bezpečnostní stav stromů. Vypracovaná 
studie popisuje stav 51  stromů a navrhuje opatření zajišťující jejich bezpečnost a 
dlouhověkost.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Úklid chodníků ve městě
Tuto zimu jsem často dotazován na výběr a pořadí úklidu chodníků ve městě, které je 
prováděno Službami města. Vzhledem k tomu, že neumím vždy na 100% odpovědět na 
Vaše dotazy, požádal jsem vedoucí služeb p. Jitku Gažiovou  o bližší vysvětlení systému 
úklidu  v samostatném článku. 

Pavel Nadrchal, místostarosta
Zimní údržba chodníků
Zimní údržba chodníků ve městě je řešena a stanovena v plánu zimní údržby, který je 
závazným dokumentem schvalovaným orgány města a podle něhož se provádí zimní 
údržba  místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch ve městě Týniště 
nad Orlicí, přilehlých obcích Petrovice, Rašovice, Křivice a Štěpánovsko.

Plán zimní údržby je každoročně obnovován a doplňován dle požadavků a potřeb města.

Výchozím podkladem při stanovení a pořadí důležitosti údržby chodníků je především 
zajišťování potřeb obyvatelstva (údržba hlavních tahů při přepravě do zaměstnání, škol, 
veřejných institucí, zdravotnictví, obchodů apod.) s maximálním využitím 
mechanizační techniky (konkrétně malého nákladního vozidla značky Magma s 
předním odmetacím kartáčem a následným posypem neseným sypačem s inertním 
materiálem  drtí). Podmínkou pro zajištění údržby tímto mechanizačním prostředkem je 
dostatečná šíře průjezdu daného chodníku. Na mnoha chodnících  jsou překážky,  
například sloupy veřejného osvětlení, svislé dopravní značky, odpadové koše, stojany 
na kola apod.,které brání průjezdu vozidla.Problematikou překážek se každoročně 
zabýváme a snažíme se je přemísťovat, upravovat a odstraňovat tak, abychom byli 
schopni mechanizací udržovat co nejvíce chodníků. V současné době udržujeme výše 
uvedenou mechanizací 3600 metrů chodníků. Pouze 400 metrů chodníků, které lze 
udržovat  stávající mechanizací, není v současné době zahrnuto v plánu zimní údržby.

K údržbě chodníků samozřejmě patří i taková místa, která nelze udržovat současnou 
mechanizací, a proto se musí řešit ručním odklízením sněhu a následným posypem. 
Jedná se především o odklízení sněhových bariér vzniklých při mechanizačním úklidu, 
a to především na přechodech pro chodce, na přechodech z parkovacích částí na chodník 
a jiných veřejných místech.

Údržba chodníků musí být prováděna dle vývoje počasí.

Níže uvádíme  chodníky, které jsou udržovány.

·! chodník od mlýna ul. Okružní čp. 925 - kolem čp. 923 - podél komunikace až po 
křižovatku bývalé samoobsluhy - příčný chodník do sídliště - kolem čp. 904 - před 
samoobsluhou - kolem domu čp. 921 - kolem domu čp. 922 až po mlýn - včetně 
podélného chodníku
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Pondělí 6. 4.        DÍLNA - mramorování, zdobení voskem, decoupage 
od 17 hod.            Přijít můžete, jak to stihnete, děti do 10 let jen s doprovodem. 

Vyzkoušet můžete jednu techniku, nebo všechny. S sebou: pracovní 
oblečení, vyfouklá, umytá, suchá vejce (6 - 10), květináč, 30,- Kč na 
materiál a energii.

Středa 8. 4.          BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA
od 16 hod.           V parku se poběží  tradiční předvelikonoční závod v několika kategoriích.

           Startovné 10,- Kč, členové ZÚ DDM atletika zdarma.

Středa 8. 4.           AKTIVNÍ AKTIVITY 
14 hod.       Soutěž a zábava pro dvojice z 2. stupně, bojujeme o ceny, startovné 

           10,- Kč.

Středa 8. 4.          PLETENÍ VELIKONOČNÍCH KOŠÍČKŮ - PEDIG
od 16 hod.           Mimořádná dílna - velikonoční dekorace na koledu nebo jako dárek.
od 18 hod.           Začátečníky zaučíme, pokročilí mohou zkusit jiný postup. Přijít můžete i v 

průběhu dílen. S sebou: ručník, 50,- Kč na materiál a energii. 
            Vhodné pro dospělé, mládež a děti od 10 let. 

Čtvrtek 9. 4.         Velikonoční prázdniny - VELIKONOČNÍ VÝLET 
      Přihlášky předem v DDM, pojedeme autobusem. Bližší informace ve 

Sluníčku.

Sobota 18.4.       TANEČNÍ SOUTĚŽ O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ
od 10.30 hod.     V kulturním domě se koná 17. ročník nepostupové přehlídky amatérských

        tanečních kolektivů v několika kategoriích. Přijďte povzbudit naše děvčata! 
Vstupné 30,- Kč.

Úterý 21.4.          DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ, 
od 15 hod.           Místní kolo pro děti z Týniště a Albrechtic. S sebou: pití, helmu.

Středa 22.4.         DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 
od 13 hod.           Základní kolo pro okolí, s postupem do okresního kola. 

           S sebou: svačinu, pití, helmu.

Proběhlo…
Poslední únorovou sobotu jsme pořádali TRADIČNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL. 
Děkujeme novému vedoucímu hotelu Orlice panu Šponarovi za vstřícnost a spolupráci. 
Poděkování patří i paní ing. Vladimíře Lesenské za sponzorský příspěvek na karneval a 
další naši činnost.
Skvělou práci odvedlo i naše moderátorské duo Monika Koubová a Lenka Volková, které 
obětovaly svůj volný čas a  strávily s dětmi celé odpoledne. Naše diskžokejská dvojice Pája 
a Gábina si také zaslouží pochvalu stejně jako členové našich zájmových kroužků Capoeira, 
Dejavu, Cigicigicag a Rosegirls, kteří všem předvedli svá vystoupení, s nimiž se co nevidět 
rozjedou na nejrůznější soutěže. Karneval jsme, vzhledem ke kapacitě sálu, rozdělili na dva 
samostatné bloky a určitě to byl dobrý tah. Prostor se uvolnil, bylo více místa na soutěže, hry 
i tanec a ohlasy od návštěvníků byly také kladné. Děkujeme všem ukázněným účastníkům 
za včasné vyklizení sálu po prvním karnevalu a všem drobným pomocníkům za přiložení 
ruky k dílu.
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Úterý 28. 4.         DÍLNA - MALOVÁNÍ NA PORCELÁN
od 17 hod.          Odpolední a podvečerní dílna pro kohokoliv, kdo má chuť vytvořit si 

krásné doplňky do kuchyně nebo zajímavý dárek. S sebou: bílý porcelán  
hrnky, misky, talíře…, pracovní oblečení, 30,- Kč na energii a materiál. 
Vypalovací barvy se po namalování zapečou v troubě a jsou odolné proti 
vodě.



 

! chodník T.G.M. ve směru železniční přejezd (pravá strana)
! chodník před i za podchodem, včetně schodů se zabočením do Zvoníčkovy ulice - 

kolem parčíku - šikmý chodník od přejezdu do Nádražní ulice
! chodník od věže až po křižovatku Nádražní x Čapkova - včetně šikmého chodníku 

křižovatky,včetně části chodníku Čapkova /úroveň Liďák/
! chodník před nádražím a kolem rabátek
! pěší zóna
! kolem kina
! průjezd kolem parčíku před obchodním domem (žulová cesta)
! chodník od obchodního domu směr Mírové náměstí
! chodník před budovou městského úřadu a poliklinikou
! Mírové náměstí
! přilehlý chodník k Mostecké ulici od křižovatky u Moravcových k silnici č. I/ll
! Podkostelní ulice
! kolem pozemků naproti MŠ 1 Mírové nám.  - k čekárně autobusů
! chodník kolem hasičské zbrojnice
! chodník od pěší zóny - kolem parčíku a památníku (ul. Komenského)
! chodník kolem živého plotu u hřiště základní školy (podél ulice Turkovy a 

Komenského včetně chodníku za školou)
! od živého plotu základní školy podél ulice Turkovy, V. Opatrného - až po křižovatku V. 

Opatrného x Čapkova
! chodník podél hřbitova  (V. Opatrného)
! šikmý chodník do ulice V. Opatrného (před smuteční síní)
! chodník Na Bělidle pravá strana směr železniční přejezd (levá strana směr železniční 

přejezd není udržována z důvodu podélného stání-parkování motorových vozidel s 
částečným  stáním na chodníku ) 

! chodník Voklik (od bývalé Čiháčkovy hospody až po dům Mokošových)
! přístupový chodník k marketu (Voklik)
! sídliště U Dubu - stará zástavba - včetně chodníku kolem památného dubu
! chodník od bývalého s.p.Elitex (levá strana podél železniční tratě) ulice Nádražní-

chodník není v majetku města,údržba bude prováděna v případě volné kapacity 
Zpracovala Jitka Gažiová

Velikonoční výstava
2Ve dnech 3. -5. dubna 2009 na ploše více jak 2 000 m  se uskuteční jarní výstava ve 

výstavištním areálu v Častolovicích pod názvem „Velikonoce - svátky jara“. Na této 
výstavě budou ukázány nejen staročeské tradice z východních Čech, ale také praktické 
ukázky paličkování, malování a zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroba 
velikonočních předmětů, práce na hrnčířském kruhu, drátkování a další.  Každý 
návštěvník uvidí velikonoční prostírání našich předků s gastronomickými 
pochutinami. Chybět nebudou ani výrobky z proutí, rákosu, lýka, keramické a dřevěné 
výrobky, perníkové ozdoby a upomínky. Podrobně bude ukázán největší křesťanský 
svátek a jeho charakteristika. Představeny budou i symboly Velikonoc včetně živých 
zvířátek, koledy, říkadla a další tradiční zvyklosti. Do soutěž o nejlepší kolekci kraslic 
se může každý přihlásit dva dny před výstavou. Nejlepší tři kolekce budou odměněny 
věcnými cenami. Současně bude probíhat i veliký stánkový prodej všeho, co připomíná 
Velikonoce, včetně zahrádkářských potřeb, květin, okrasných stromků, zeleninové 
sadby atd. V době od 09,00 hod. do 17,00 hod., kdy bude výstava otevřena, bude 
připraveno i bohaté občerstvení. Bližší informace na tel. 721311719 a na 
www.zahradkari.com .  
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Hlasujte od 4. dubna o knihu svého srdce!

Zájemci budou moci hlasovat již  od 4.4.2009 na přímo webu www.knihasrdce.cz  nebo 
přes webové stránky knihovny www.knihovnatyniste.cz 
Klasické papírové anketní lístky budou k dispozici v obou odděleních M

DDM Sluníčko
DUBEN

Česká televize a Český rozhlas a Svaz českých knihkupců a nakladatelů a ve spolupráci s 
knihovnami ČR  v dubnu odstartovaly nový pořad s názvem Kniha mého srdce. Tento 
pořad si bere za cíl nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel ČR. Formát pořadu vymyslela 
již v roce 2003 britská televize.
Od dubna do října roku 2009 bude probíhat celá řada pořadů v obou médiích s 
hlasováním veřejnosti o nejlepší knihu. V pořadech vystoupí řada známých osobností, 
kteří vyjádří svůj vztah ke knize.
Cílem celé akce je nejen pouhopouhé hledání nejoblíbenější knihy,ale jde především o 
popularizaci četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven.
Jak  můžete hlasovat ???

ěstské 
knihovny v Týništi n. Orl.

J. Hanzlová

Pátek 3. 4. VELIKONOČNÍ HOLČIČINY
-sobota  4. 4. Holčičí akce, při které upečeme, nazdobíme, vytvoříme a zahrajeme 

si všechno možné i nemožné. Od 3. třídy, přihlášky předem v DDM. 
Omezený počet míst.

Neděle 5. 4. OTEVŘENÍ VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVY
14 - 17 hod. Těšit se můžete na kraslice, perníčky, pomlázky, vystřihovánky, 

drátované výrobky, košíky a další jarní potěšení šikovných rukou. 
Nedělní otevření výstavy bude zpestřené PUTOVÁNÍM ZA 
VAJÍČKY a DÍLNOU.

PUTOVÁNÍ ZA VAJÍČKY 14 - 17 hod. - splňte kuřecí úkoly a 
získejte co nejvíc barevných vajíček, která vyměníte za sladkou 
odměnu. Pro všechny hravé děti i dospěláky. Startovní lístek 10,- Kč 
nebo 10 vyfouklých vajec.

NEDĚLNÍ DÍLNA 14 - 17 hod.- můžete si u nás vyzkoušet některé 
techniky zdobení velikonočních vajíček včetně tzv. madeiry -   
děrování vajíček - a vytvořit si jarní dekoraci na dveře nebo do okna.  
S sebou: čistá, suchá, vyfouklá vajíčka. Vstupné dobrovolné.

P ondělí 6. 4. -  VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
 úterý 7. 4. V době velikonoční výstavy jsou připravené ukázky drátování,
8 - 18 hod.  pletení košíčků z pedigu, zdobení vajíček aj.
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které zasahuje sice do pacientovy intimity, ale je bezbolestné a rychlé. Pokud se však 
vašemu lékaři Vaše problémy nezdají a chce definitivně vyloučit závažnější onemocnění, 
pošle vás na další vyšetření - rektoskopii, popřípadě kolonoskopii. Principem těchto 
vyšetřovacích metod je, že přes konečník vám do tlustého střeva lékař zavede optický 
přístroj, kterým prohlédne sliznici celého tlustého střeva. Je to nevyhnutelný, i když do 
určité míry nepříjemný diagnostický výkon, který může odhalit kromě hemoroidů i 
polypy tlustého střeva (přednádorový stav) nebo nádory. Výhodou této metody je, že 
během vyšetření je možnost provést i malé zákroky na odstranění polypů nebo odebrat 
vzorky na histologické vyšetření z podezřelých patologických útvarů. 

Proto se nebojte navštívit vašeho lékaře! 
Včasné odhalení a odstranění polypu může předejít jeho zvrhnutí v nádor!  Kolonoskopie 
je jediná spolehlivá diagnostická metoda pro kolorektální karcinomy, které jsou bohužel 
v naší zemi velmi časté. 

A jak potom taková léčba hemoroidů probíhá? 
Důležitá je samotná prevence před vznikem hemoroidů, vyhýbání se dle možností  
uvedeným rizikovým faktorům, hlavně pravidelná fyzická aktivita a zdravé stravování. 
Metody léčby pak dělíme na konservativní (nechirurgické) a chirurgické. 

Můžete nám k těmto metodám povědět něco bližšího? 
Když se u Vás objeví problémy s hemoroidy, můžete vyzkoušet domácí prostředky ke 
zmírnění projevů tohoto nepříjemného onemocnění. Jedním z osvědčených postupů je 
vývar z dubové kůry. Dubovou kůru koupíte v každé lékárně a připravíte si z ní teplou 
koupel, do které se posadíte. Kromě dubové kůry existují v lékárnách volně prodejné 
masti a čípky, které jsou určené právě pro problémy s hemoroidy. Pokud se však vaše 
problémy ani po 3 dnech konzervativní léčby nezlepší, navštivte svého lékaře a svěřte se 
mu se svými problémy. 
Dále existuje skupina mastí a čípků, které lze pro léčbu využít. Jsou to například Karité 
bambucké máslo, Dubové kapky, Effective Star Basic, Gallotin - průnikový gel na 
hemoroidy, Karlovarská koupel z bylin  Heřmánek, Měsíčková mast, Rakytníkový olej. 
Dále je pak skupina léků  na hemeroidy Anthogenol - přírodní antioxidant, Detoxikační 
balíček na střevní problémy, rostlinný doplněk Fiber Star (Feelin Good), Hemodin 
tablety, HemoStop ProBio tablety, Hemostop gel, IMUNO C komplex, KOENZYM Q 
10 + RUTIN, TRI-LAX nebo UNILAKT se skořicí. 

To je celá spousta přípravků, co je ale nejlepší? 
Nejrozumnější je překonat ostych a lékaře navštívit. Podle charakteru onemocnění je pak 
zvolena vhodná léčba. Naštěstí zdravotní povědomí obyvatelstva se postupně zlepšuje a 
na vyšetření již řada lidí chodí preventivně, pravidelně. I přesto je počet vyšetření v 
populaci zatím stále nízký a počet komplikací onemocnění stále vysoký. 

To byl konservativní postup léčby. A co léčba chirurgická? 
V některých případech masti a čípky skutečně nestačí ke zvládnutí problémů a je nutné 
hemeroidy ošetřit chirurgicky. Existují tzv. minimálně invazivní metody, při kterých není 
nutná anestézie a vykonávají se dnes ambulantně. Patří mezi ně například podvázání cév, 
které přivádějí krev do hemeroidálních uzlů. Další možností je tzv. Barronova technika, 
při které se na každý hemeroidální uzel navleče elastický kroužek. Možností volby jsou 
také moderní metody s použitím laseru, či kryoterapie tekutým dusíkem. Společně s 
vaším lékařem proto zkonzultujte možnosti těchto technik a vyberte si pro vás tu nejlepší. 
V našich podmínkách má vynikající výsledky s ambulantní léčbou hemoroidů MUDr. 
Vereščák zde v Týništi na poliklinice. 
 Děkujeme za rozhovor. Za red. radu Paž. 
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Přehled plánovaných akcí 
Občanského sdružení PES SENIOR v Lukavici

pro rok 2009

4. 4. 2009   Členská schůze sdružení,  začátek schůze v 18,00 hod. v psím 
    domově v Lukavici

2. 5. 2009    Brigáda

3. 5. 2009   „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“- od 10,00 do 16,00 hod.
                    - prohlídka psího domova + stájí
                    - přehlídka různých domácích zvířat  „ od křečka po koně“
                    - svezení na koních
                    - tombola

6. 6. 2009    VÝSTAVA VOŘÍŠKŮ + DEN DĚTÍ  v Rychnově nad 
     Kněžnou

                     ( přesný termín začátku akce bude upřesněn)
                     - posuzování přihlášených pejsků dle kategorií
                     - soutěže pro děti
                     - nabídka psů z útulku
                     - jízda na koni
                     - tombola
                     - občerstvení

29. 8. 2009   „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ + PŘEHLÍDKA KONÍ 
                      od 13,00-17,00 hod.
                      - ukázka psích plemen a plemen koní
                      - soutěž o nejhezčího psa a koně
                      - posezení ( k ukončení prázdnin) + občerstvení

3. 10. 2009    Brigáda

4. 10. 2009   „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ + OSLAVA SVÁTKU                            
       ZVÍŘAT

                      od 10,00 do 16,00 hod.
                      „ Pokud nemůžete dát některému z chlupáčů nový domov, 

přijďte potěšit pejsky malým dárkem nebo vycházkou po 
okolí.“

18.-23. 12. 2009 „ VÁNOCE V PSÍM DOMOVĚ“
                       v tyto dny vždy od 10,00 do 16,00 hod.
                      

TĚŠÍME SE NA VAŠI  NÁVŠTĚVU !!!
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Opět jsme se zeptali doktora
Vzhledem k pozitivní odezvě čtenářů na naši zdravotní rubriku jsme opět oslovili 
MUDr. Josefa Otavu, tentokrát s dotazem na téma hemoroidy. 
Co to vlastně jsou hemoroidy ? 
Hemoroidy jsou žilní pletence v oblasti konečníku, které má každý člověk a jsou 
fyziologickou součástí lidského těla. Při jejich zduření a zvětšení se mohou projevit a 
začít komplikovat život majitele takto změněných žilných spojek. 
Každý druhý dospělý člověk se podle statistik alespoň jednou ve svém životě potká s 
hemeroidy jako výrazně nepříjemným a obtěžujícím onemocněním. Lidově je toto 
onemocnění známé také pod názvem zlatá žíla. Vzhledem k tomu, že se jedná o intimní 
problémy, lidé se často stydí vyhledat pomoc lékaře. 

Jsou nějaké rizikové momenty, které mohou toto onemocnění vyvolat? 
Ano, existuje skupina tzv. rizikových faktorů, které zvyšují riziko vzniku tohoto 
onemocnění, a řadu z nich můžeme ovlivnit svým chováním sami. Je potřeba snažit se 
snížit riziko bolestivého zduření hemeroidů prevencí, zdravým stravováním a 
nezapomínat na každodenní fyzickou aktivitu. 

Můžete uvést některé konkrétní rizikové faktory? 
Na prvním místě to je obezita, dále tučná strava, alkohol, cigarety, sedavý způsob 
života, nedostatek fyzické zátěže, zácpa, málo zeleniny a ovoce ve stravě, těhotenství, 
nadměrná konzumace kofeinu. 

Existují prý různé druhy hemoroidů? 
Ano. Základní rozdělení je na vnější hemoroidy (latinsky plexus hemoroidalis 
caudalis) a vnitřní (plexus hemoroidalis cranialis). Vnější si pacient může sám 
nahmatat a projevují se jako výrůstky v okolí konečníku. 
Vnitřní jsou pak rozdělené ještě  do dalších 4 stupňů: 
· 1. stupeň: hemoroidy jsou uvnitř análního otvoru, neprolabují (nevylézají) se ven a 

mohou se projevit občasnými krvácivými komplikacemi 
· 2. stupeň: hemoroidy při defekační aktivitě mohou vyjít z konečníku, projevují se 

krvácením, svrběním a mokváním 
· 3. stupeň: v okolí análního otvoru jsou trvale přítomné prolabované hemoroidální uzly 
· 4. stupeň: s hemoroidy prolabuje i část sliznice konečníku 

A jak poznáme, že se jedná o hemoroidy a ne o jiné onemocnění? 
Hemoroidy mají poměrně jednoznačné příznaky, ke kterým patří: světle červená krev 
po a nebo ve stolici, svrbění, odtok hlenu, bolestivé zduření v oblasti konečníku a 
nepříjemné pocity při defekaci. Krev ve stolici je velmi závažným příznakem a neměli 
byste její přítomnost podceňovat. U hemoroidů bývá krev světle červená, často se 
vyskytující na okraji stolice, popřípadě na toaletním papíru. Přitom ale pozor! 
Přítomnost krve ve stolice může zamaskovat často velmi vážné onemocnění trávicí 
trubice, a proto vždy při jejím výskytu raději vyhledejte odbornou pomoc. Až 1/3 
pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem tlustého střeva má jako současné 
onemocnění také hemoroidy. Proto je třeba dát si pozor, aby se příznaky zlaté žíly 
nepodcenily, protože u nádorových onemocnění platí jednoznačné pravidlo - čím nižší 
stadium, tím vyšší šance na úspěšné vyléčení! Proto je ještě navíc doporučován 
preventivní test Hemocult, který si můžete vyžádat u svého praktického lékaře. 

Jak vlastní vyšetření vypadá? 
To je právě nejčastější příčina, proč lidé toto onemocnění přecházejí a k vyšetření 
nechtějí jít. U lékaře vás určitě nemine vyšetření konečníku. Je to nepříjemné vyšetření
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Ohlédnutí za rokem 2008 v Geriatrickém centru
Rok 2008 byl pro Geriatrické centrum ve znamení menších stavebních oprav, malování a 
výměny nábytku v Domově pro seniory. Díky získání účelové dotace od 
Královéhradeckého kraje jsme mohli provést výměnu starého, nevyhovujícího nábytku 
ve dvoulůžkových pokojích za nábytek nový, který splňuje všechny požadavky potřeb 
osob s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné osoby S výměnou nábytku jsme 
spojili vymalování a rozvolnění pokojů a úpravu kuchyňského koutu. Tato akce byla 
velmi náročná pro seniory, ale i pro zaměstnance. Dopadlo vše dobře a senioři jsou s 
novými pokojíčky  spokojeni.          
Další stavební opravou prošla i jedna z koupelen v GC, a to především ve spojení s 
výměnou nevyhovující vany za ošetřovatelskou elektrickou, hydraulickou vanu. 
Zároveň k této vaně byl zakoupen pojízdný zvedák se sedačkou pro imobilní klienty. 
V průběhu roku se prováděly dále běžné opravy budovy GC, např. oprava střechy nad 
jídelnou,  terasy, venkovní nátěry apod.
Na jaře 2008 bylo Geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí  osloveno  římskokatolickou 
farností v Čestlicích, zda bychom se zúčastnili 3. ročníku Dobrobazaru, a to podáním 
projektu, který měl být zaměřen na péči o seniory. 

„Projekt s názvem „ Důstojné prožití stáří  byl určen pro službu Domov pro seniory v 
Geriatrickém centru a obsahem bylo zakoupení dvou antidekubitních matrací do lůžka, 
které umožňují zkvalitnit péči o seniory ve vážném zdravotním či terminálním stavu. 
Projekt GC byl vybrán a v měsíci červenci 2008 jsme obdrželi z  3. ročníku Dobrobazaru 
finanční částku ve výši 37.590,- Kč, za kterou byly dvě antidekubitní matrace zakoupeny.
V průběhu měsíce května proběhla ve službě Denní stacionář v GC  inspekce z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. Inspekce trvající 3 dny se zaměřila na kontrolu 
dodržování standardů kvality sociálních služeb. S výsledkem inspekčního šetření  jsme 
byli spokojeni, jelikož jsme dopadli velmi dobře (86 % úspěšnost). 
Stejně jako v  předešlých letech byly seniorům nabízeny pravidelné volnočasové  a 
kulturní aktivity.  Senioři měli možnost využívat pravidelné čtení na pokračování, dílny 
(např. zaměřené na pečení), klubová setkání (povídání na různá  aktuální témata), 
reminiscenční setkávání (vzpomínání na dané téma např. na školu, oblékání … ), 
doprovody na vycházky, výlety do okolí (zámek v Častolovicích, Suté břehy  apod.).  
Kulturních pořadů a akcí proběhlo v GC také mnoho. Většina z nich byla hudebních, ale 
také divadelních  nebo besedních (např. beseda se senátorkou V. Domšovou a M. Antlem, 
vystoupení dětí z MŠ U Dubu, DDM Sluníčko, ZŠ Týniště n.O…). Jednou z největších  
kulturních akcí, kterou GC pořádalo (8. ročník),  bylo  „ Sportovní odpoledne pro seniory 
„ . Tohoto odpoledne se pravidelně  zúčastňují   senioři ze sousedních domovů pro 
seniory ( Albrechtice n. O., Borohrádek, Opočno ) a senioři z místního Klubu důchodců v 
Týništi n.O.                  
Tradiční akcí  na Štědrý den bylo také odpolední  posezení  seniorů, rodinných 
příslušníků a zaměstnanců . Během setkání byla sloužena bohoslužba.    
Závěrem bychom rádi poděkovali za velmi dobrou a profesionální práci všem 
zaměstnancům Geriatrického centra a také všem uživatelům služeb GC za trpělivost, 
kterou projevili v poměrně náročném roce 2008.
Za spolupráci a ochotu také děkujeme J. Vlčkovi a jeho kuchařskému týmu,  praktickému 
lékaři MUDr. L. Voborníkovi, majitelům ostatních provozoven v GC, ale také mateřské  
školce U Dubu, DDM Sluníčko, ZUŠ Týniště n.O. , Klubu důchodců v Týništi n.O. 
Zvláštní poděkování patří  dobrovolníkům, kteří pravidelně 1 x týdně docházejí  na 
zpívání do GC -  paní Pichové a paní Zemánkové s manželem a dále panu faráři I. 
Havlíčkovi, který pravidelně slouží  v našem zařízení katolickou mši.
Poděkování za podporu a spolupráci také náleží našemu zřizovateli Městskému úřadu 
Týniště nad Orlicí. 

Za GC Marie Vacková, ředitelka
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reprezentaci naší TJ v Závodech sokolské všestrannosti odvedlo družstvo 6 žáků a 2 žákyň, 
kteří obsadili 1. a 2. místa v lehké atletice a plavání. Romana Boukalová na Župním přeboru 
starších žákyň zvítězila a byla za odměnu vybrána na Sokolskou plavbu po Vltavě. Muži se 
zúčastnili III. sokolského sletu Ještěd v Liberci, na akademiích v Praze, Novém Bydžově a 
Jičíně. VG cvičila na III. sok. sletu v Liberci, na akademii v Novém Bydžově a na Župní 
akademii v Hradci Králové. Družstvo minivolejbalu v krajském přeboru obsadilo ze 16 
družstev 10. místo. Ve venkovních turnajích obsadilo 2. místo ze 6 družstev.
Velmi pestrou činnost vykazuje Věrná garda. V hojném počtu se pravidelně jedenkrát v 
měsíci schází v klubovně a zejména akce k 90. výročí založení ČSR, koncerty žáků ZUŠ, 
besedy vedené bratrem K. Procházkou, navázání kontaktů s TJ Kobylisy-Praha, 
vzpomínková akce ke 100. výročí narození letce A. Vašátky na Sutých březích, návštěva div. 
představení v divadle Drak v Hr. Králové, byly přijaty všemi seniory se zájmem a velmi 
vstřícně. V letošním roce při blahopřání našim členům k významným životním jubileím jsme 
oslavili jedno obvzvláště milé. Sestra Helenka Nováčková oslavila své 99. narozeniny. 
Blahopřejeme jí z celého srdce a přejeme pevné zdraví, optimismus, který stále vyzařuje, a 
jen vše dobré. Helenka s VG cvičila na XII. všesok. sletu v Praze a stále ji veškerá činnost naší 
TJ Sokol zajímá.
Zpráva ekonomky a členek kontrolní a revizní komise nás seznámila se stavem hospodaření 
naší TJ. Vše bylo shledáno v naprostém pořádku. Také o propagaci naší TJ se lze pravidelně 
informovat v týn. Zpravodaji, sokolské vitrince a na internetových stránkách.
Valná hromada byla pracovní, všechny zprávy byly vyslechnuty se zájmem a poté 
následovala debata a beseda v přátelském duchu. Za Městský úřad v Týništi pozdravil naše 
zasedání J. Kouba. Následovalo blahopřání bratru J. Doležalovi k 80. narozeninám, kterému 
přejeme jen vše dobré, a s uznáním oceňujeme, jak v loňském roce cvičil c VG v Liberci, 
Novém Bydžově a Hr. Králové.
Naše TJ Sokol v rámci Orlické župy patří k nejaktivnějším TJ, za což patří dík naší starostce 
Janě Horské, všem členům výboru, všem cvičitelům a cvičitelkám, cvičencům a výboru 
Věrné gardy i všem členům. Do další činnosti mnoho zdaru a zveme vás 23. dubna na 
Sokolskou akademii v Týništi nad Orlicí. Se sokolským pozdravem nazdar

Mgr. Libuše Nováková

Týnišťští kuželkáři se účastní kromě dlouhodobé soutěže družstev zároveň jednorázových 
klání mezi jednotlivci. Okresním přeborníkem mezi juniory se stal Jaroslav Šatník, čímž si 
vybojoval postup na mistrovství Východočeské oblasti .To se konalo v Jičíně v neděli 
15.3.2009 a i zde podal důkaz o tom, že v Týništi jsou a stále vyrůstají výborní hráči. 
Vybojoval 2. místo a s tím zároveň postup na mistrovství republiky. Děkujeme Jardovi nejen 
za super výsledek, ale i za zviditelnění našeho města. Držíme Jardovi palce, aby 8.5.2009 
obstál i mezi nejlepšími juniory ČR. Jardo, díky!

Dušan Svatoš
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Vítáme na svět
Marie Havlíčková
Petra Klimešová
Zuzana Drozdíková
Ladislav Matějka

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
85 let
Anna Říhová
Vladimír Kovaříček
Vlasta Sedláčková

80 let
Věra Koťanová
Václav Lochman
Božena Šmůlová

Hodně štěstí, zdraví.

Řekli si „ANO“
Lubomír Brandejs a Lenka Stránská

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Jana Procházková 
František Šenk
Marie Holubová

Čest jejich památce!
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní
Bylo po válce, my byli dětmi. Nezajímaly nás události s tím spojené ani znárodňovací 
procesy. Naši rodiče měli úplně jiné starosti, byly pracovní soboty, takže my kluci jsme 
žili jinak než současná generace. Vystačili jsme si s jedněmi teniskami a trenýrkami na 
celé léto. 
Vše se odehrávalo u řeky Orlice pod městem s přilehlou starou řekou pode dvorem. Stará 
řeka byla zbytkem dávného toku Divoké Orlice, která po výstavbě železniční trati do 
Chocně a následné stavbě elektrárny v Albrechticích změnila své koryto, a to dost 
výrazně. Koncem 19. století byl soutok obou Orlic pod týnišťskou farou. 
Ale abych neodcházel od tématu. Stará řeka pode dvorem byla rájem nás, kluků, a byl to 
popravdě ráj. Byla zarostlá stulíky a uprostřed jezírko s mírnou písčitou výspou. Jezírko 
bylo 2,5 m hluboké a tam jsme se já a mí vrstevníci naučili plavat bez dozoru rodičů. Také 
tam začínaly naše rybářské zážitky. Toto rameno bylo tak bohatě zarybněno, že líni a 
ostatní ryby doslova hýbaly vodou. Chytit pár línů během půlhodinky se nepokládalo za 
žádný úspěch, bylo to běžné. 
My kluci jsme měli krátké lískové pruty bez navijáku s kouskem vlasce a mnozí místo 
háčku pouze ohnutý špendlík, ale i to stačilo. Rybářský prut neměl nikdo z nás. Také   nás 
nikdo od vody nehonil, ryb bylo dostatek pro všechny. Rybářský prut měli jen dospělí, a to 
ještě většinou bambusový s kolečkovým navijákem. Štípané pruty byly velmi vzácné a 
řídké. Naviják Stabil (Rousek) byl výjimka a muškařský prut byla rarita. Teprve v 60. 
letech se začaly vyrábět laminátové pruty a tzv. oceláky. Ale to jsem se odklonil od 
rybaření. 
Stará řeka oplývala líny, karasy, okouny, perlíny. Z řeky Orlice se také vytahovaly štiky, na 
které jsme jako kluci s naším nádobíčkem vůbec neměli. Na konci Staré řeky se v době 
tření shromažďovali cejni velcí jako lopaty a byly jich stovky. Koupat jsme se chodili též „ 
k rohu“, to je na místo dnešní loděnice. Plavali jsme až do koňaku, tj. do místa, kde dosud 
vytéká zbytek struhy Alby. K večeru jsme si šli zarybařit na kalenku, soutěžili jsme , kdo 
nachytá více plotic a okounů. Vlezli jsme si po trenky do proudu řeky a kalili dno nohama. 
V nastalém kalu následoval jeden záběr za druhým. Chytali jsme na larvy chrostíků (živá 
dřívka), těch bylo na kamenech vždy dost. Pokud nám to vzala parma, bylo po udici a po 
radosti. Po povodních jsme brouzdali v zaplavených prohlubních na lukách a to byly 
úplné rybářské žně. Lidé tam chodili a ryby dávali doma drůbeži. Nikoho ani nenapadlo, 
co přijde v budoucnosti. 
Rozvoj průmyslu a chemizace v zemědělství si začaly vybírat své daně a ty byly 
nemilosrdné. Léta ubíhala, dny dětství odešly, nastoupil jsem na vojnu. V roce 1962 mi 
tam přišel dopis. Podle obálky jsem poznal, že není od rodičů. Byl od tehdejšího 
ryb.hospodáře p. Provazníka. Doslova cituji:“Láďo, Orlice je pohřbená, otrava kyanidem 
draselným z jedné galvanovny proti proudu Orlice.“ Ale o tom zas příště.

Ladislav Štěpán

Sport
TJ Sokol oznamuje
23. 2. proběhla Valná hromada TJ Sokol v Týništi nad Orlicí.
Příjemné prostředí naší sokolské klubovny bylo zaplněno do 

posledního místečka. Starostka Jana Horská zahájila Valnou hromadu a přednesla zprávu 
o činnosti TJ Sokol. Následovaly zprávy náčelníka a náčelnice, matrikářky, vedoucí VG, 
ekonomky, kontrolní a revizní komise a oddílu sportu. Z jejich zpráv vyplynulo, jak jsou 
jednotlivé oddíly TJ aktivní. 
Cvičíme v tělocvičně ZŠ, kde byla v loňském roce vybudována místnost pro uložení 
náčiní a nářadí, za což děkujeme Městskému úřadu v Týništi n. Orl.. Cvičení rovněž 
probíhá i v hale U Dubu. Velmi dobrá péče cvičitelů i účast cvičících je v oddíle Rodiče a 
děti, kde se schází 26 párů, a v oddíle Předškolního žactva, kde cvičí 22 dětí. Velmi dobrou
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Poděkování

Děkuji touto cestou všem přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary, slova 
povzbuzení a tichou vzpomínku při posledním rozloučení s Tondou Šubrtem.

Manželka Olga

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za přání, Sboru pro občanské záležitosti za 
dárek a květiny, které mi s přáním k mému životnímu jubileu předaly pí. Z.Sekyrová, pí. 
E.Křišťanová a pí. M.Ondráčková za KSČM.

L. Jeřábková

Děkuji Městskému úřadu, paní Křišťanové a paní Švábové za přání a dárek k mým 
narozeninám.

Konrád Kurka

Ženy slavily
Jako každoročně si ženy na Bobkárně, pod patronací Měst. výboru KSČM, připomněly svůj 
mezinárodní svátek - Mezinárodní den žen. Na 60 žen při příchodu obdrželo kytičku, přání 
a poděkování za jejich obětavou práci. Totéž zaznělo při přípitku a přání hodně zdraví a 
klidu v dalších letech. Program zpestřilo vystoupení dětských tanečnic pod vedením PaeDr. 
Dany Černohousové. Ženy si pozorně vyslechly přednášku a rady paní Matičkové 
zaměřené na péči o nohy. Při hudbě Filipa Koláře si ženy zatančily a pěkné odpoledne 
rychle uteklo.

MUDr. Jan Vaník

Den učitelů
Letos připadl tento svátek na sobotu 28. března. Sešli jsme se tedy k oslavě, posezení, 
vzpomínkám a povídání u dobrého jídla a pití již v pátek. A kdo že se to sešel s kým?
Učitelé, tedy hlavně učitelky ve výslužbě s kolegy a kolegyněmi, kteří v současné době ZŠ 
řídí a nebo na ní vyučují.
Celou akci, která se již opravdu stává tradicí, připravilo i s exkurzí po budově školy její 
současné vedení.

Za všechny zúčastněné děkuji!
Paž.
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CO-KDY-KDE
duben 2009

     
KONCERT

6.dubna (pondělí)   Koncert žáků klavírního oddělení paní učitelky Mileny Vernerové 
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Hosté: žáci ZUŠ Hradec Králové na Střezině.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

20.dubna(pondělí)  Slavnostní koncert žáků ZUŠ - křest reprezentačního CD „Napříč 
hudebním oborem týnišťské ZUŠ“

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

VÝSTAVY
 

26.dubna (neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                            Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                            Areál Bobkárna.
                            Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE     

18.dubna(sobota) ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Začátek je v 9,00 hodin, ukončení v 11,00 hodin.
Zápis proběhne v pokladně kulturního domu.
Kurzovné: 1200,-Kč.  Garde: 300,-Kč.
Maximální počet uchazečů na jeden kurz je 25 párů!!! Přijďte 
včas!!!  
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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Víte, že….
v září 2009 tomu bude 30 let, co byla zahájena stavba nové silnice kolem našeho města -   
- silnice 1/11 ?
V letech 1973 - 1974 byla stará dlážděná vozovka protínající naše město směrem z 
Hradce Králové do Kostelce nad Orlicí opravena zesílením živičnými vrstvami a 
rozšířena téměř na 6 m. Se stoupajícím množstvím projíždějících aut však ani tyto 
úpravy nestačily, a tak byl v roce 1975 zpracován projektový úkol, který měl vyřešit tyto 
problémy.
Projektová dokumentace řešila průjezd městem tak, že nová cesta překřížila Mosteckou 
ulici, která vede do Albrechtic nad Orlicí a směřovala dál mimo město po břehu proti 
toku řeky Orlice. Dvěma nadjezdy překročila cestu do luk  a železniční trať na Choceň a 
za Voklikem se napojila na rovný úsek výjezdu z  města směrem na Kostelec nad Orlicí.
Projektová dokumentace rozdělila stavbu na 3 etapy. Stavba přeložky byla zahájena v 
září 1979. Investorem akce byl Silniční investiční útvar Pardubice a dodavatelem stavby 
Silnice Hradec Králové, závod Rychnov nad Kněžnou. Uvedením do provozu v červnu 
1984 byla ukončena 2.etapa a dokončovací práce uzavřely tuto akci v listopadu 1985.
Délka přeložky byla 3400 m  a stavební náklady obnášely zhruba 53 miliónů korun.
Jen pro zajímavost: bylo dovezeno 250 tisíc m3  zeminy  na násep a podklad, pokryto 
bylo téměř 45 tisíc m2 plochy živičným povrchem. Nejvyšším bodem je most
přes železniční trať ve výši 12 m. Na stavbě byly použity i nové technologie. Stavbu 
provázely ruku v ruce nejen provozní problémy, ale i sama příroda testovala kvalitu 
provedených prací. Povodeň v roce 1980 byla toho dokladem.
A co k tomu dodat? Mnohá města se potýkají s velkým nárůstem projíždějících osobních  
a nákladních aut, autobusů a dalších vozidel, s bezpečností obyvatel  a znečišťováním 
ovzduší. Naše město mělo to štěstí, že se našly finanční prostředky a stavba obchvatu 
mohla být realizovaná mnohem dříve. Po nových úpravách silnice 1/11 z Třebechovic 
pod Orebem je tento úsek mnohem zatíženější. 
Vy, kdo jste tuto stavbu zažili , zavzpomínejte a vy mladší si prohlédněte několik 
dobových fotografií. Děkujeme těm, kdo kdysi pomohli tuto akci uskutečnit.

Podle zápisů z kronik a článků z časopisu Zpravodaj
Josefína Hanzlová

F o t o g r a f i e  
jsou z archivu 
pana
Libora
Koldinského
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23.dubna(čtvrtek) SOKOLSKÁ AKADEMIE
Dnešní den proběhne vystoupení členů TJ SOKOL Týniště nad 
Orlicí.
Začátek vystoupení je v 17,00 hodin.
Kulturní dům Týniště nad Orlicí.
Pořádá TJ SOKOL Týniště nad Orlicí.

25.dubna(sobota) VÁŽENÍ MOTORISTÉ - POZOR!!!!!!
Chcete znát technický stav Vašeho vozu po dlouhé zimě? 
Přijměte tedy pozvání na již tradiční DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, který se koná na naší Stanici technické kontroly v 
Třebechovicích pod Orebem. Zdarma Vám zkontrolujeme stav 
podvozku, přední nápravy, brzdové soustavy a osvětlení a 
poradíme, jak Vaše auto připravit na motoristickou sezónu. 
Začátek je v 8,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Bližší informace na tel.č.: 495 591 283

773 312 487
                                Na Vaši návštěvu se těší kolektiv STK Třebechovice p.O.

V květnu se uskuteční

1.května (pátek) PRVOMÁJOVÝ JARMARK
 Tento prvomájový den proběhne na Mírovém náměstí v Týništi nad 
Orlicí již tradiční kulturní dopoledne, kterým oslavíme příchod jara. 
Jako hlavní host vystoupí krojovaná dechová kapela 
ROZMARÝNKA z moravského Vlčnova, jejíž zbrusu nové složení 
nám představí zpěvák, bavič a kapelník Robert Koníček. 
Začátek akce je v 9,00 hodin, ukončení ve 12,30 hodin.
Na celé dopoledne je zajištěn stánkový prodej a občerstvení.
 V případě nepříznivého počasí se kulturní program uskuteční v 
divadelním sále kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.   

1.května (pátek)      1.MÁJ - OSLAVY SVÁTKU PRÁCE
Začátek v 9,00 hodin.
Areál Bobkárna.
 Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí.

1.května (pátek) MEMORIÁL J. HOLICKÉHO
Místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže.
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 
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Dále je pořad  bohoslužeb ve všední dny, úterý v 8,00 hod. a pátek v 18,00 hod., neděle v 
9,15 hod. (Týniště nad Orlicí)
Čtvrtek 9.4. 2009
Od 14,00 hod.
pletení pomlázek a velikonoční zvyky s výzdobou (materiál pokud možno sebou)
Pondělí 13.4. 2009
Od 14,00 hod.
Velikonoční koleda - kolednické posezení na faře

Českobratrská církev evangelická
                                VESELÉ VELIKONOCE

                           
Veselé Velikonoce!
Tento pozdrav všichni dobře známe. Používáme ho sami, slýcháme ho od druhých. 
Každoročně na nás hledí z barevných pohlednic s jarními motivy, květinami, vajíčky, 
kuřátky a zajíčky.
Veselé Velikonoce! Co tím pozdravem lidé běžně vyjadřují? Pravděpodobně nic jiného, 
než přání pár příjemných chvil v rodinném kruhu, s přáteli, příbuznými a známými, 
přání trochy osvěžení, odpočinku a uvolnění od všedních starostí.
Ale, Velikonoce jsou především křesťanské svátky a žádné křesťanské svátky nejsou 
jen sváteční idylou. Velikonoční jitro, o němž vypráví Bible, začíná přece u Ježíšova 
hrobu. Tehdy tam bylo všechno úplně jiné než naše „veselé velikonoce“ v běžném 
konzumním vydání. Byl tu nejprve hluboký smutek a zklamání. Vždyť ten, od něhož 
tolik čekali, kterému tolik věřili, zemřel potupnou smrtí na kříži. Tak to prožívali 
Ježíšovi současníci, jeho přátelé, učedníci, lidé, které oslovil. Atmosféra bolesti a 
zklamání se proměnila až Ježíšovým vzkříšením. Teprve vzkříšený Ježíš obrací smutek 
v radost. A tato radost z Kristova vítězství nad smrtí se šířila a šíří staletími až k dnešku.
Zpíváme o ní radostné velikonoční písně: Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt 
již nemá práva, vítěz tys a král!.. Noc temná vládu ztrácí, svítá jitro nedělní. V něm 
naději Pán vrací lidem slabým, nevěrným. Chválou ať zní slavný den, kdy Kristus Král 
byl oslaven, hřích láskou navždy poražen. Haleluja.
Právě odtud pramení radost věřícího člověka a naděje pro něj i pro svět. Je založena na 
poznání, že Ježíš protrhl ten uzavřený kruh zla, hříchu, smrti, aby mohla všemu 
navzdory zvítězit LÁSKA. A tak přes všechny pochybnosti, zmatky, ohrožení, která 
stále prožíváme, máme přece jen oprávnění upřímně přát sobě i druhým  Veselé 
Velikonoce!

Jaroslav Matuška, kurátor sboru ČCE

Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci dubnu:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
10.4. od 15:30 h. - odpolední bohoslužby na Velký pátek s vysluhováním večeře Páně
12.4. od 10:30 h. - Velikonoční neděle, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 
15.4. od 17:00 h. - středeční biblická hodina
26.4. od 10:30 h. - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti)
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Duchovní hledání
VELIKONOCE 
Bůh nás nestvořil jako kuřata
PŘÍBĚH O ORLU A KUŘETI 

V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek. Jednoho dne se mezi kuřaty octlo mládě 
orla. To však o sobě nevědělo, že je orlem. Myslelo si, že je kuřetem, a tak jedlo stejné 
jídlo jako kuřata, pohybovalo se jako kuřata a létalo také jen jako kuřata, sotva do výšky 
plotu.
Jednou zpozorovalo, jak nad prostorem, kde žilo s kuřaty, krouží mohutný orel. Podívalo 
se do výšky a zatoužilo být orlem. Přepadla ho velká sklíčenost, protože bylo jen 
kuřetem. Ale orel na orlí mládě pohlédl a zavolal na něj: „Vzlétni! Roztáhni křídla a leť! 
Vždyť ty jsi orel!“
Ale malý orel odpověděl: „Ne, ne, já jsem kuře.“ A zůstal zarmoucený, obrátil se a odešel 
za kuřaty. Tak celý svůj život prožil jako slepice, s touhou být orlem. Nikdy si 
neuvědomil, že orlem byl.
Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil nás jako orly. Vložil do nás srdce orla. V každém z 
nás je mnoho schopností, které nikdy nepoužijeme. Proč? Protože máme strach. Strach, 
který nás zdržuje od něčeho, co bychom mohli udělat. 

Doba velikonoční je povětšinou vnímána jako svátek jara a probouzení nového života a 
tím také v určitém smyslu je. Nejenže vše živé v přírodě začíná pučet a nabírá sílu. I my 
jsme pozváni nabrat sílu a nechat vyrůst zase o kousek” více Boží život ve svém srdci a “
životě. K tomu se nabízí úžasným způsobem velikonoční liturgie, která nás provádí 
posledními dny Ježíšova života. Tak jak je prožíval spolu se svými nejbližšími. A my 
znovu vstupujeme skrze liturgické slavení do těchto okamžiků, aby i na nás spočinula 
síla a moc Ducha Svatého a mohli jsme prožívat okamžiky apoštolů a jejich blízkých.
- V přípravě na Velikonoce se nabídly maminky z farnosti, že ve čtvrtečním odpoledni 

přiblíží velikonoční zvyky dětem a jejich rodičům a pomohou i s pletením velikonoční 
pomlázky.

- Během sobotního dne bude kostel opět otevřený, a to od 9,00 do 18,00 hod. V tomto čase 
budeme mít možnost být na modlitební stráži u Božího hrobu.

- Na Neděli Zmrtvýchvstání budeme jako už “tradičně” žehnat pokrmy. Proto 
nezapomeňte vzít i trochu navíc na ochutnání i druhým po mši svaté na faře.

- Na Pondělí velikonoční je pro zájemce ze všech věkových skupin připraveno (dle 
počasí) odpolední posezení při lidové hudbě a nějakém trochu mastném pokrmu.
Vyprošuji všem co nejsilnější prožití velikonočních svátků, slavné Aleluja a sílu Ducha 
Svatého pro každodenní životní boj.    

P. Ivan Havlíček
Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2009
Zelený čtvrtek
9.4. 2009 18,00 Týniště nad Orlicí
Velký pátek 16,00 Borohrádek
10.4. 2009 18,00 Týniště nad Orlicí
Bílá sobota 9,00-18,00 Otevřen kostel k        Velikonoční vigílie

modlitbě a návštěvě 
11.4. 2009 20,00 Týniště nad Orlicí
Neděle vzkříšení 8,00 Borohrádek
12.4. 2009 9,15 Týniště nad Orlicí
Pondělí velikon. 9,00 Albrechtice n. O.       Pomlázky s sebou, pánové
13.4.2009
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Projektová dokumentace rozdělila stavbu na 3 etapy. Stavba přeložky byla zahájena v 
září 1979. Investorem akce byl Silniční investiční útvar Pardubice a dodavatelem stavby 
Silnice Hradec Králové, závod Rychnov nad Kněžnou. Uvedením do provozu v červnu 
1984 byla ukončena 2.etapa a dokončovací práce uzavřely tuto akci v listopadu 1985.
Délka přeložky byla 3400 m  a stavební náklady obnášely zhruba 53 miliónů korun.
Jen pro zajímavost: bylo dovezeno 250 tisíc m3  zeminy  na násep a podklad, pokryto 
bylo téměř 45 tisíc m2 plochy živičným povrchem. Nejvyšším bodem je most
přes železniční trať ve výši 12 m. Na stavbě byly použity i nové technologie. Stavbu 
provázely ruku v ruce nejen provozní problémy, ale i sama příroda testovala kvalitu 
provedených prací. Povodeň v roce 1980 byla toho dokladem.
A co k tomu dodat? Mnohá města se potýkají s velkým nárůstem projíždějících osobních  
a nákladních aut, autobusů a dalších vozidel, s bezpečností obyvatel  a znečišťováním 
ovzduší. Naše město mělo to štěstí, že se našly finanční prostředky a stavba obchvatu 
mohla být realizovaná mnohem dříve. Po nových úpravách silnice 1/11 z Třebechovic 
pod Orebem je tento úsek mnohem zatíženější. 
Vy, kdo jste tuto stavbu zažili , zavzpomínejte a vy mladší si prohlédněte několik 
dobových fotografií. Děkujeme těm, kdo kdysi pomohli tuto akci uskutečnit.

Podle zápisů z kronik a článků z časopisu Zpravodaj
Josefína Hanzlová

F o t o g r a f i e  
jsou z archivu 
pana
Libora
Koldinského
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23.dubna(čtvrtek) SOKOLSKÁ AKADEMIE
Dnešní den proběhne vystoupení členů TJ SOKOL Týniště nad 
Orlicí.
Začátek vystoupení je v 17,00 hodin.
Kulturní dům Týniště nad Orlicí.
Pořádá TJ SOKOL Týniště nad Orlicí.

25.dubna(sobota) VÁŽENÍ MOTORISTÉ - POZOR!!!!!!
Chcete znát technický stav Vašeho vozu po dlouhé zimě? 
Přijměte tedy pozvání na již tradiční DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, který se koná na naší Stanici technické kontroly v 
Třebechovicích pod Orebem. Zdarma Vám zkontrolujeme stav 
podvozku, přední nápravy, brzdové soustavy a osvětlení a 
poradíme, jak Vaše auto připravit na motoristickou sezónu. 
Začátek je v 8,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Bližší informace na tel.č.: 495 591 283

773 312 487
                                Na Vaši návštěvu se těší kolektiv STK Třebechovice p.O.

V květnu se uskuteční

1.května (pátek) PRVOMÁJOVÝ JARMARK
 Tento prvomájový den proběhne na Mírovém náměstí v Týništi nad 
Orlicí již tradiční kulturní dopoledne, kterým oslavíme příchod jara. 
Jako hlavní host vystoupí krojovaná dechová kapela 
ROZMARÝNKA z moravského Vlčnova, jejíž zbrusu nové složení 
nám představí zpěvák, bavič a kapelník Robert Koníček. 
Začátek akce je v 9,00 hodin, ukončení ve 12,30 hodin.
Na celé dopoledne je zajištěn stánkový prodej a občerstvení.
 V případě nepříznivého počasí se kulturní program uskuteční v 
divadelním sále kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.   

1.května (pátek)      1.MÁJ - OSLAVY SVÁTKU PRÁCE
Začátek v 9,00 hodin.
Areál Bobkárna.
 Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí.

1.května (pátek) MEMORIÁL J. HOLICKÉHO
Místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže.
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 
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CO-KDY-KDE
duben 2009

     
KONCERT

6.dubna (pondělí)   Koncert žáků klavírního oddělení paní učitelky Mileny Vernerové 
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Hosté: žáci ZUŠ Hradec Králové na Střezině.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

20.dubna(pondělí)  Slavnostní koncert žáků ZUŠ - křest reprezentačního CD „Napříč 
hudebním oborem týnišťské ZUŠ“

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

VÝSTAVY
 

26.dubna (neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                            Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                            Areál Bobkárna.
                            Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE     

18.dubna(sobota) ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Začátek je v 9,00 hodin, ukončení v 11,00 hodin.
Zápis proběhne v pokladně kulturního domu.
Kurzovné: 1200,-Kč.  Garde: 300,-Kč.
Maximální počet uchazečů na jeden kurz je 25 párů!!! Přijďte 
včas!!!  
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní
Bylo po válce, my byli dětmi. Nezajímaly nás události s tím spojené ani znárodňovací 
procesy. Naši rodiče měli úplně jiné starosti, byly pracovní soboty, takže my kluci jsme 
žili jinak než současná generace. Vystačili jsme si s jedněmi teniskami a trenýrkami na 
celé léto. 
Vše se odehrávalo u řeky Orlice pod městem s přilehlou starou řekou pode dvorem. Stará 
řeka byla zbytkem dávného toku Divoké Orlice, která po výstavbě železniční trati do 
Chocně a následné stavbě elektrárny v Albrechticích změnila své koryto, a to dost 
výrazně. Koncem 19. století byl soutok obou Orlic pod týnišťskou farou. 
Ale abych neodcházel od tématu. Stará řeka pode dvorem byla rájem nás, kluků, a byl to 
popravdě ráj. Byla zarostlá stulíky a uprostřed jezírko s mírnou písčitou výspou. Jezírko 
bylo 2,5 m hluboké a tam jsme se já a mí vrstevníci naučili plavat bez dozoru rodičů. Také 
tam začínaly naše rybářské zážitky. Toto rameno bylo tak bohatě zarybněno, že líni a 
ostatní ryby doslova hýbaly vodou. Chytit pár línů během půlhodinky se nepokládalo za 
žádný úspěch, bylo to běžné. 
My kluci jsme měli krátké lískové pruty bez navijáku s kouskem vlasce a mnozí místo 
háčku pouze ohnutý špendlík, ale i to stačilo. Rybářský prut neměl nikdo z nás. Také   nás 
nikdo od vody nehonil, ryb bylo dostatek pro všechny. Rybářský prut měli jen dospělí, a to 
ještě většinou bambusový s kolečkovým navijákem. Štípané pruty byly velmi vzácné a 
řídké. Naviják Stabil (Rousek) byl výjimka a muškařský prut byla rarita. Teprve v 60. 
letech se začaly vyrábět laminátové pruty a tzv. oceláky. Ale to jsem se odklonil od 
rybaření. 
Stará řeka oplývala líny, karasy, okouny, perlíny. Z řeky Orlice se také vytahovaly štiky, na 
které jsme jako kluci s naším nádobíčkem vůbec neměli. Na konci Staré řeky se v době 
tření shromažďovali cejni velcí jako lopaty a byly jich stovky. Koupat jsme se chodili též „ 
k rohu“, to je na místo dnešní loděnice. Plavali jsme až do koňaku, tj. do místa, kde dosud 
vytéká zbytek struhy Alby. K večeru jsme si šli zarybařit na kalenku, soutěžili jsme , kdo 
nachytá více plotic a okounů. Vlezli jsme si po trenky do proudu řeky a kalili dno nohama. 
V nastalém kalu následoval jeden záběr za druhým. Chytali jsme na larvy chrostíků (živá 
dřívka), těch bylo na kamenech vždy dost. Pokud nám to vzala parma, bylo po udici a po 
radosti. Po povodních jsme brouzdali v zaplavených prohlubních na lukách a to byly 
úplné rybářské žně. Lidé tam chodili a ryby dávali doma drůbeži. Nikoho ani nenapadlo, 
co přijde v budoucnosti. 
Rozvoj průmyslu a chemizace v zemědělství si začaly vybírat své daně a ty byly 
nemilosrdné. Léta ubíhala, dny dětství odešly, nastoupil jsem na vojnu. V roce 1962 mi 
tam přišel dopis. Podle obálky jsem poznal, že není od rodičů. Byl od tehdejšího 
ryb.hospodáře p. Provazníka. Doslova cituji:“Láďo, Orlice je pohřbená, otrava kyanidem 
draselným z jedné galvanovny proti proudu Orlice.“ Ale o tom zas příště.

Ladislav Štěpán

Sport
TJ Sokol oznamuje
23. 2. proběhla Valná hromada TJ Sokol v Týništi nad Orlicí.
Příjemné prostředí naší sokolské klubovny bylo zaplněno do 

posledního místečka. Starostka Jana Horská zahájila Valnou hromadu a přednesla zprávu 
o činnosti TJ Sokol. Následovaly zprávy náčelníka a náčelnice, matrikářky, vedoucí VG, 
ekonomky, kontrolní a revizní komise a oddílu sportu. Z jejich zpráv vyplynulo, jak jsou 
jednotlivé oddíly TJ aktivní. 
Cvičíme v tělocvičně ZŠ, kde byla v loňském roce vybudována místnost pro uložení 
náčiní a nářadí, za což děkujeme Městskému úřadu v Týništi n. Orl.. Cvičení rovněž 
probíhá i v hale U Dubu. Velmi dobrá péče cvičitelů i účast cvičících je v oddíle Rodiče a 
děti, kde se schází 26 párů, a v oddíle Předškolního žactva, kde cvičí 22 dětí. Velmi dobrou
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Poděkování

Děkuji touto cestou všem přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary, slova 
povzbuzení a tichou vzpomínku při posledním rozloučení s Tondou Šubrtem.

Manželka Olga

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za přání, Sboru pro občanské záležitosti za 
dárek a květiny, které mi s přáním k mému životnímu jubileu předaly pí. Z.Sekyrová, pí. 
E.Křišťanová a pí. M.Ondráčková za KSČM.

L. Jeřábková

Děkuji Městskému úřadu, paní Křišťanové a paní Švábové za přání a dárek k mým 
narozeninám.

Konrád Kurka

Ženy slavily
Jako každoročně si ženy na Bobkárně, pod patronací Měst. výboru KSČM, připomněly svůj 
mezinárodní svátek - Mezinárodní den žen. Na 60 žen při příchodu obdrželo kytičku, přání 
a poděkování za jejich obětavou práci. Totéž zaznělo při přípitku a přání hodně zdraví a 
klidu v dalších letech. Program zpestřilo vystoupení dětských tanečnic pod vedením PaeDr. 
Dany Černohousové. Ženy si pozorně vyslechly přednášku a rady paní Matičkové 
zaměřené na péči o nohy. Při hudbě Filipa Koláře si ženy zatančily a pěkné odpoledne 
rychle uteklo.

MUDr. Jan Vaník

Den učitelů
Letos připadl tento svátek na sobotu 28. března. Sešli jsme se tedy k oslavě, posezení, 
vzpomínkám a povídání u dobrého jídla a pití již v pátek. A kdo že se to sešel s kým?
Učitelé, tedy hlavně učitelky ve výslužbě s kolegy a kolegyněmi, kteří v současné době ZŠ 
řídí a nebo na ní vyučují.
Celou akci, která se již opravdu stává tradicí, připravilo i s exkurzí po budově školy její 
současné vedení.

Za všechny zúčastněné děkuji!
Paž.
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reprezentaci naší TJ v Závodech sokolské všestrannosti odvedlo družstvo 6 žáků a 2 žákyň, 
kteří obsadili 1. a 2. místa v lehké atletice a plavání. Romana Boukalová na Župním přeboru 
starších žákyň zvítězila a byla za odměnu vybrána na Sokolskou plavbu po Vltavě. Muži se 
zúčastnili III. sokolského sletu Ještěd v Liberci, na akademiích v Praze, Novém Bydžově a 
Jičíně. VG cvičila na III. sok. sletu v Liberci, na akademii v Novém Bydžově a na Župní 
akademii v Hradci Králové. Družstvo minivolejbalu v krajském přeboru obsadilo ze 16 
družstev 10. místo. Ve venkovních turnajích obsadilo 2. místo ze 6 družstev.
Velmi pestrou činnost vykazuje Věrná garda. V hojném počtu se pravidelně jedenkrát v 
měsíci schází v klubovně a zejména akce k 90. výročí založení ČSR, koncerty žáků ZUŠ, 
besedy vedené bratrem K. Procházkou, navázání kontaktů s TJ Kobylisy-Praha, 
vzpomínková akce ke 100. výročí narození letce A. Vašátky na Sutých březích, návštěva div. 
představení v divadle Drak v Hr. Králové, byly přijaty všemi seniory se zájmem a velmi 
vstřícně. V letošním roce při blahopřání našim členům k významným životním jubileím jsme 
oslavili jedno obvzvláště milé. Sestra Helenka Nováčková oslavila své 99. narozeniny. 
Blahopřejeme jí z celého srdce a přejeme pevné zdraví, optimismus, který stále vyzařuje, a 
jen vše dobré. Helenka s VG cvičila na XII. všesok. sletu v Praze a stále ji veškerá činnost naší 
TJ Sokol zajímá.
Zpráva ekonomky a členek kontrolní a revizní komise nás seznámila se stavem hospodaření 
naší TJ. Vše bylo shledáno v naprostém pořádku. Také o propagaci naší TJ se lze pravidelně 
informovat v týn. Zpravodaji, sokolské vitrince a na internetových stránkách.
Valná hromada byla pracovní, všechny zprávy byly vyslechnuty se zájmem a poté 
následovala debata a beseda v přátelském duchu. Za Městský úřad v Týništi pozdravil naše 
zasedání J. Kouba. Následovalo blahopřání bratru J. Doležalovi k 80. narozeninám, kterému 
přejeme jen vše dobré, a s uznáním oceňujeme, jak v loňském roce cvičil c VG v Liberci, 
Novém Bydžově a Hr. Králové.
Naše TJ Sokol v rámci Orlické župy patří k nejaktivnějším TJ, za což patří dík naší starostce 
Janě Horské, všem členům výboru, všem cvičitelům a cvičitelkám, cvičencům a výboru 
Věrné gardy i všem členům. Do další činnosti mnoho zdaru a zveme vás 23. dubna na 
Sokolskou akademii v Týništi nad Orlicí. Se sokolským pozdravem nazdar

Mgr. Libuše Nováková

Týnišťští kuželkáři se účastní kromě dlouhodobé soutěže družstev zároveň jednorázových 
klání mezi jednotlivci. Okresním přeborníkem mezi juniory se stal Jaroslav Šatník, čímž si 
vybojoval postup na mistrovství Východočeské oblasti .To se konalo v Jičíně v neděli 
15.3.2009 a i zde podal důkaz o tom, že v Týništi jsou a stále vyrůstají výborní hráči. 
Vybojoval 2. místo a s tím zároveň postup na mistrovství republiky. Děkujeme Jardovi nejen 
za super výsledek, ale i za zviditelnění našeho města. Držíme Jardovi palce, aby 8.5.2009 
obstál i mezi nejlepšími juniory ČR. Jardo, díky!

Dušan Svatoš
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Vítáme na svět
Marie Havlíčková
Petra Klimešová
Zuzana Drozdíková
Ladislav Matějka

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
85 let
Anna Říhová
Vladimír Kovaříček
Vlasta Sedláčková

80 let
Věra Koťanová
Václav Lochman
Božena Šmůlová

Hodně štěstí, zdraví.

Řekli si „ANO“
Lubomír Brandejs a Lenka Stránská

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Jana Procházková 
František Šenk
Marie Holubová

Čest jejich památce!
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Opět jsme se zeptali doktora
Vzhledem k pozitivní odezvě čtenářů na naši zdravotní rubriku jsme opět oslovili 
MUDr. Josefa Otavu, tentokrát s dotazem na téma hemoroidy. 
Co to vlastně jsou hemoroidy ? 
Hemoroidy jsou žilní pletence v oblasti konečníku, které má každý člověk a jsou 
fyziologickou součástí lidského těla. Při jejich zduření a zvětšení se mohou projevit a 
začít komplikovat život majitele takto změněných žilných spojek. 
Každý druhý dospělý člověk se podle statistik alespoň jednou ve svém životě potká s 
hemeroidy jako výrazně nepříjemným a obtěžujícím onemocněním. Lidově je toto 
onemocnění známé také pod názvem zlatá žíla. Vzhledem k tomu, že se jedná o intimní 
problémy, lidé se často stydí vyhledat pomoc lékaře. 

Jsou nějaké rizikové momenty, které mohou toto onemocnění vyvolat? 
Ano, existuje skupina tzv. rizikových faktorů, které zvyšují riziko vzniku tohoto 
onemocnění, a řadu z nich můžeme ovlivnit svým chováním sami. Je potřeba snažit se 
snížit riziko bolestivého zduření hemeroidů prevencí, zdravým stravováním a 
nezapomínat na každodenní fyzickou aktivitu. 

Můžete uvést některé konkrétní rizikové faktory? 
Na prvním místě to je obezita, dále tučná strava, alkohol, cigarety, sedavý způsob 
života, nedostatek fyzické zátěže, zácpa, málo zeleniny a ovoce ve stravě, těhotenství, 
nadměrná konzumace kofeinu. 

Existují prý různé druhy hemoroidů? 
Ano. Základní rozdělení je na vnější hemoroidy (latinsky plexus hemoroidalis 
caudalis) a vnitřní (plexus hemoroidalis cranialis). Vnější si pacient může sám 
nahmatat a projevují se jako výrůstky v okolí konečníku. 
Vnitřní jsou pak rozdělené ještě  do dalších 4 stupňů: 
· 1. stupeň: hemoroidy jsou uvnitř análního otvoru, neprolabují (nevylézají) se ven a 

mohou se projevit občasnými krvácivými komplikacemi 
· 2. stupeň: hemoroidy při defekační aktivitě mohou vyjít z konečníku, projevují se 

krvácením, svrběním a mokváním 
· 3. stupeň: v okolí análního otvoru jsou trvale přítomné prolabované hemoroidální uzly 
· 4. stupeň: s hemoroidy prolabuje i část sliznice konečníku 

A jak poznáme, že se jedná o hemoroidy a ne o jiné onemocnění? 
Hemoroidy mají poměrně jednoznačné příznaky, ke kterým patří: světle červená krev 
po a nebo ve stolici, svrbění, odtok hlenu, bolestivé zduření v oblasti konečníku a 
nepříjemné pocity při defekaci. Krev ve stolici je velmi závažným příznakem a neměli 
byste její přítomnost podceňovat. U hemoroidů bývá krev světle červená, často se 
vyskytující na okraji stolice, popřípadě na toaletním papíru. Přitom ale pozor! 
Přítomnost krve ve stolice může zamaskovat často velmi vážné onemocnění trávicí 
trubice, a proto vždy při jejím výskytu raději vyhledejte odbornou pomoc. Až 1/3 
pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem tlustého střeva má jako současné 
onemocnění také hemoroidy. Proto je třeba dát si pozor, aby se příznaky zlaté žíly 
nepodcenily, protože u nádorových onemocnění platí jednoznačné pravidlo - čím nižší 
stadium, tím vyšší šance na úspěšné vyléčení! Proto je ještě navíc doporučován 
preventivní test Hemocult, který si můžete vyžádat u svého praktického lékaře. 

Jak vlastní vyšetření vypadá? 
To je právě nejčastější příčina, proč lidé toto onemocnění přecházejí a k vyšetření 
nechtějí jít. U lékaře vás určitě nemine vyšetření konečníku. Je to nepříjemné vyšetření
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Ohlédnutí za rokem 2008 v Geriatrickém centru
Rok 2008 byl pro Geriatrické centrum ve znamení menších stavebních oprav, malování a 
výměny nábytku v Domově pro seniory. Díky získání účelové dotace od 
Královéhradeckého kraje jsme mohli provést výměnu starého, nevyhovujícího nábytku 
ve dvoulůžkových pokojích za nábytek nový, který splňuje všechny požadavky potřeb 
osob s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné osoby S výměnou nábytku jsme 
spojili vymalování a rozvolnění pokojů a úpravu kuchyňského koutu. Tato akce byla 
velmi náročná pro seniory, ale i pro zaměstnance. Dopadlo vše dobře a senioři jsou s 
novými pokojíčky  spokojeni.          
Další stavební opravou prošla i jedna z koupelen v GC, a to především ve spojení s 
výměnou nevyhovující vany za ošetřovatelskou elektrickou, hydraulickou vanu. 
Zároveň k této vaně byl zakoupen pojízdný zvedák se sedačkou pro imobilní klienty. 
V průběhu roku se prováděly dále běžné opravy budovy GC, např. oprava střechy nad 
jídelnou,  terasy, venkovní nátěry apod.
Na jaře 2008 bylo Geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí  osloveno  římskokatolickou 
farností v Čestlicích, zda bychom se zúčastnili 3. ročníku Dobrobazaru, a to podáním 
projektu, který měl být zaměřen na péči o seniory. 

„Projekt s názvem „ Důstojné prožití stáří  byl určen pro službu Domov pro seniory v 
Geriatrickém centru a obsahem bylo zakoupení dvou antidekubitních matrací do lůžka, 
které umožňují zkvalitnit péči o seniory ve vážném zdravotním či terminálním stavu. 
Projekt GC byl vybrán a v měsíci červenci 2008 jsme obdrželi z  3. ročníku Dobrobazaru 
finanční částku ve výši 37.590,- Kč, za kterou byly dvě antidekubitní matrace zakoupeny.
V průběhu měsíce května proběhla ve službě Denní stacionář v GC  inspekce z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. Inspekce trvající 3 dny se zaměřila na kontrolu 
dodržování standardů kvality sociálních služeb. S výsledkem inspekčního šetření  jsme 
byli spokojeni, jelikož jsme dopadli velmi dobře (86 % úspěšnost). 
Stejně jako v  předešlých letech byly seniorům nabízeny pravidelné volnočasové  a 
kulturní aktivity.  Senioři měli možnost využívat pravidelné čtení na pokračování, dílny 
(např. zaměřené na pečení), klubová setkání (povídání na různá  aktuální témata), 
reminiscenční setkávání (vzpomínání na dané téma např. na školu, oblékání … ), 
doprovody na vycházky, výlety do okolí (zámek v Častolovicích, Suté břehy  apod.).  
Kulturních pořadů a akcí proběhlo v GC také mnoho. Většina z nich byla hudebních, ale 
také divadelních  nebo besedních (např. beseda se senátorkou V. Domšovou a M. Antlem, 
vystoupení dětí z MŠ U Dubu, DDM Sluníčko, ZŠ Týniště n.O…). Jednou z největších  
kulturních akcí, kterou GC pořádalo (8. ročník),  bylo  „ Sportovní odpoledne pro seniory 
„ . Tohoto odpoledne se pravidelně  zúčastňují   senioři ze sousedních domovů pro 
seniory ( Albrechtice n. O., Borohrádek, Opočno ) a senioři z místního Klubu důchodců v 
Týništi n.O.                  
Tradiční akcí  na Štědrý den bylo také odpolední  posezení  seniorů, rodinných 
příslušníků a zaměstnanců . Během setkání byla sloužena bohoslužba.    
Závěrem bychom rádi poděkovali za velmi dobrou a profesionální práci všem 
zaměstnancům Geriatrického centra a také všem uživatelům služeb GC za trpělivost, 
kterou projevili v poměrně náročném roce 2008.
Za spolupráci a ochotu také děkujeme J. Vlčkovi a jeho kuchařskému týmu,  praktickému 
lékaři MUDr. L. Voborníkovi, majitelům ostatních provozoven v GC, ale také mateřské  
školce U Dubu, DDM Sluníčko, ZUŠ Týniště n.O. , Klubu důchodců v Týništi n.O. 
Zvláštní poděkování patří  dobrovolníkům, kteří pravidelně 1 x týdně docházejí  na 
zpívání do GC -  paní Pichové a paní Zemánkové s manželem a dále panu faráři I. 
Havlíčkovi, který pravidelně slouží  v našem zařízení katolickou mši.
Poděkování za podporu a spolupráci také náleží našemu zřizovateli Městskému úřadu 
Týniště nad Orlicí. 

Za GC Marie Vacková, ředitelka
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které zasahuje sice do pacientovy intimity, ale je bezbolestné a rychlé. Pokud se však 
vašemu lékaři Vaše problémy nezdají a chce definitivně vyloučit závažnější onemocnění, 
pošle vás na další vyšetření - rektoskopii, popřípadě kolonoskopii. Principem těchto 
vyšetřovacích metod je, že přes konečník vám do tlustého střeva lékař zavede optický 
přístroj, kterým prohlédne sliznici celého tlustého střeva. Je to nevyhnutelný, i když do 
určité míry nepříjemný diagnostický výkon, který může odhalit kromě hemoroidů i 
polypy tlustého střeva (přednádorový stav) nebo nádory. Výhodou této metody je, že 
během vyšetření je možnost provést i malé zákroky na odstranění polypů nebo odebrat 
vzorky na histologické vyšetření z podezřelých patologických útvarů. 

Proto se nebojte navštívit vašeho lékaře! 
Včasné odhalení a odstranění polypu může předejít jeho zvrhnutí v nádor!  Kolonoskopie 
je jediná spolehlivá diagnostická metoda pro kolorektální karcinomy, které jsou bohužel 
v naší zemi velmi časté. 

A jak potom taková léčba hemoroidů probíhá? 
Důležitá je samotná prevence před vznikem hemoroidů, vyhýbání se dle možností  
uvedeným rizikovým faktorům, hlavně pravidelná fyzická aktivita a zdravé stravování. 
Metody léčby pak dělíme na konservativní (nechirurgické) a chirurgické. 

Můžete nám k těmto metodám povědět něco bližšího? 
Když se u Vás objeví problémy s hemoroidy, můžete vyzkoušet domácí prostředky ke 
zmírnění projevů tohoto nepříjemného onemocnění. Jedním z osvědčených postupů je 
vývar z dubové kůry. Dubovou kůru koupíte v každé lékárně a připravíte si z ní teplou 
koupel, do které se posadíte. Kromě dubové kůry existují v lékárnách volně prodejné 
masti a čípky, které jsou určené právě pro problémy s hemoroidy. Pokud se však vaše 
problémy ani po 3 dnech konzervativní léčby nezlepší, navštivte svého lékaře a svěřte se 
mu se svými problémy. 
Dále existuje skupina mastí a čípků, které lze pro léčbu využít. Jsou to například Karité 
bambucké máslo, Dubové kapky, Effective Star Basic, Gallotin - průnikový gel na 
hemoroidy, Karlovarská koupel z bylin  Heřmánek, Měsíčková mast, Rakytníkový olej. 
Dále je pak skupina léků  na hemeroidy Anthogenol - přírodní antioxidant, Detoxikační 
balíček na střevní problémy, rostlinný doplněk Fiber Star (Feelin Good), Hemodin 
tablety, HemoStop ProBio tablety, Hemostop gel, IMUNO C komplex, KOENZYM Q 
10 + RUTIN, TRI-LAX nebo UNILAKT se skořicí. 

To je celá spousta přípravků, co je ale nejlepší? 
Nejrozumnější je překonat ostych a lékaře navštívit. Podle charakteru onemocnění je pak 
zvolena vhodná léčba. Naštěstí zdravotní povědomí obyvatelstva se postupně zlepšuje a 
na vyšetření již řada lidí chodí preventivně, pravidelně. I přesto je počet vyšetření v 
populaci zatím stále nízký a počet komplikací onemocnění stále vysoký. 

To byl konservativní postup léčby. A co léčba chirurgická? 
V některých případech masti a čípky skutečně nestačí ke zvládnutí problémů a je nutné 
hemeroidy ošetřit chirurgicky. Existují tzv. minimálně invazivní metody, při kterých není 
nutná anestézie a vykonávají se dnes ambulantně. Patří mezi ně například podvázání cév, 
které přivádějí krev do hemeroidálních uzlů. Další možností je tzv. Barronova technika, 
při které se na každý hemeroidální uzel navleče elastický kroužek. Možností volby jsou 
také moderní metody s použitím laseru, či kryoterapie tekutým dusíkem. Společně s 
vaším lékařem proto zkonzultujte možnosti těchto technik a vyberte si pro vás tu nejlepší. 
V našich podmínkách má vynikající výsledky s ambulantní léčbou hemoroidů MUDr. 
Vereščák zde v Týništi na poliklinice. 
 Děkujeme za rozhovor. Za red. radu Paž. 
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Přehled plánovaných akcí 
Občanského sdružení PES SENIOR v Lukavici

pro rok 2009

4. 4. 2009   Členská schůze sdružení,  začátek schůze v 18,00 hod. v psím 
    domově v Lukavici

2. 5. 2009    Brigáda

3. 5. 2009   „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“- od 10,00 do 16,00 hod.
                    - prohlídka psího domova + stájí
                    - přehlídka různých domácích zvířat  „ od křečka po koně“
                    - svezení na koních
                    - tombola

6. 6. 2009    VÝSTAVA VOŘÍŠKŮ + DEN DĚTÍ  v Rychnově nad 
     Kněžnou

                     ( přesný termín začátku akce bude upřesněn)
                     - posuzování přihlášených pejsků dle kategorií
                     - soutěže pro děti
                     - nabídka psů z útulku
                     - jízda na koni
                     - tombola
                     - občerstvení

29. 8. 2009   „ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ + PŘEHLÍDKA KONÍ 
                      od 13,00-17,00 hod.
                      - ukázka psích plemen a plemen koní
                      - soutěž o nejhezčího psa a koně
                      - posezení ( k ukončení prázdnin) + občerstvení

3. 10. 2009    Brigáda

4. 10. 2009   „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ + OSLAVA SVÁTKU                            
       ZVÍŘAT

                      od 10,00 do 16,00 hod.
                      „ Pokud nemůžete dát některému z chlupáčů nový domov, 

přijďte potěšit pejsky malým dárkem nebo vycházkou po 
okolí.“

18.-23. 12. 2009 „ VÁNOCE V PSÍM DOMOVĚ“
                       v tyto dny vždy od 10,00 do 16,00 hod.
                      

TĚŠÍME SE NA VAŠI  NÁVŠTĚVU !!!
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! chodník T.G.M. ve směru železniční přejezd (pravá strana)
! chodník před i za podchodem, včetně schodů se zabočením do Zvoníčkovy ulice - 

kolem parčíku - šikmý chodník od přejezdu do Nádražní ulice
! chodník od věže až po křižovatku Nádražní x Čapkova - včetně šikmého chodníku 

křižovatky,včetně části chodníku Čapkova /úroveň Liďák/
! chodník před nádražím a kolem rabátek
! pěší zóna
! kolem kina
! průjezd kolem parčíku před obchodním domem (žulová cesta)
! chodník od obchodního domu směr Mírové náměstí
! chodník před budovou městského úřadu a poliklinikou
! Mírové náměstí
! přilehlý chodník k Mostecké ulici od křižovatky u Moravcových k silnici č. I/ll
! Podkostelní ulice
! kolem pozemků naproti MŠ 1 Mírové nám.  - k čekárně autobusů
! chodník kolem hasičské zbrojnice
! chodník od pěší zóny - kolem parčíku a památníku (ul. Komenského)
! chodník kolem živého plotu u hřiště základní školy (podél ulice Turkovy a 

Komenského včetně chodníku za školou)
! od živého plotu základní školy podél ulice Turkovy, V. Opatrného - až po křižovatku V. 

Opatrného x Čapkova
! chodník podél hřbitova  (V. Opatrného)
! šikmý chodník do ulice V. Opatrného (před smuteční síní)
! chodník Na Bělidle pravá strana směr železniční přejezd (levá strana směr železniční 

přejezd není udržována z důvodu podélného stání-parkování motorových vozidel s 
částečným  stáním na chodníku ) 

! chodník Voklik (od bývalé Čiháčkovy hospody až po dům Mokošových)
! přístupový chodník k marketu (Voklik)
! sídliště U Dubu - stará zástavba - včetně chodníku kolem památného dubu
! chodník od bývalého s.p.Elitex (levá strana podél železniční tratě) ulice Nádražní-

chodník není v majetku města,údržba bude prováděna v případě volné kapacity 
Zpracovala Jitka Gažiová

Velikonoční výstava
2Ve dnech 3. -5. dubna 2009 na ploše více jak 2 000 m  se uskuteční jarní výstava ve 

výstavištním areálu v Častolovicích pod názvem „Velikonoce - svátky jara“. Na této 
výstavě budou ukázány nejen staročeské tradice z východních Čech, ale také praktické 
ukázky paličkování, malování a zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroba 
velikonočních předmětů, práce na hrnčířském kruhu, drátkování a další.  Každý 
návštěvník uvidí velikonoční prostírání našich předků s gastronomickými 
pochutinami. Chybět nebudou ani výrobky z proutí, rákosu, lýka, keramické a dřevěné 
výrobky, perníkové ozdoby a upomínky. Podrobně bude ukázán největší křesťanský 
svátek a jeho charakteristika. Představeny budou i symboly Velikonoc včetně živých 
zvířátek, koledy, říkadla a další tradiční zvyklosti. Do soutěž o nejlepší kolekci kraslic 
se může každý přihlásit dva dny před výstavou. Nejlepší tři kolekce budou odměněny 
věcnými cenami. Současně bude probíhat i veliký stánkový prodej všeho, co připomíná 
Velikonoce, včetně zahrádkářských potřeb, květin, okrasných stromků, zeleninové 
sadby atd. V době od 09,00 hod. do 17,00 hod., kdy bude výstava otevřena, bude 
připraveno i bohaté občerstvení. Bližší informace na tel. 721311719 a na 
www.zahradkari.com .  
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Hlasujte od 4. dubna o knihu svého srdce!

Zájemci budou moci hlasovat již  od 4.4.2009 na přímo webu www.knihasrdce.cz  nebo 
přes webové stránky knihovny www.knihovnatyniste.cz 
Klasické papírové anketní lístky budou k dispozici v obou odděleních M

DDM Sluníčko
DUBEN

Česká televize a Český rozhlas a Svaz českých knihkupců a nakladatelů a ve spolupráci s 
knihovnami ČR  v dubnu odstartovaly nový pořad s názvem Kniha mého srdce. Tento 
pořad si bere za cíl nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel ČR. Formát pořadu vymyslela 
již v roce 2003 britská televize.
Od dubna do října roku 2009 bude probíhat celá řada pořadů v obou médiích s 
hlasováním veřejnosti o nejlepší knihu. V pořadech vystoupí řada známých osobností, 
kteří vyjádří svůj vztah ke knize.
Cílem celé akce je nejen pouhopouhé hledání nejoblíbenější knihy,ale jde především o 
popularizaci četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven.
Jak  můžete hlasovat ???

ěstské 
knihovny v Týništi n. Orl.

J. Hanzlová

Pátek 3. 4. VELIKONOČNÍ HOLČIČINY
-sobota  4. 4. Holčičí akce, při které upečeme, nazdobíme, vytvoříme a zahrajeme 

si všechno možné i nemožné. Od 3. třídy, přihlášky předem v DDM. 
Omezený počet míst.

Neděle 5. 4. OTEVŘENÍ VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVY
14 - 17 hod. Těšit se můžete na kraslice, perníčky, pomlázky, vystřihovánky, 

drátované výrobky, košíky a další jarní potěšení šikovných rukou. 
Nedělní otevření výstavy bude zpestřené PUTOVÁNÍM ZA 
VAJÍČKY a DÍLNOU.

PUTOVÁNÍ ZA VAJÍČKY 14 - 17 hod. - splňte kuřecí úkoly a 
získejte co nejvíc barevných vajíček, která vyměníte za sladkou 
odměnu. Pro všechny hravé děti i dospěláky. Startovní lístek 10,- Kč 
nebo 10 vyfouklých vajec.

NEDĚLNÍ DÍLNA 14 - 17 hod.- můžete si u nás vyzkoušet některé 
techniky zdobení velikonočních vajíček včetně tzv. madeiry -   
děrování vajíček - a vytvořit si jarní dekoraci na dveře nebo do okna.  
S sebou: čistá, suchá, vyfouklá vajíčka. Vstupné dobrovolné.

P ondělí 6. 4. -  VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
 úterý 7. 4. V době velikonoční výstavy jsou připravené ukázky drátování,
8 - 18 hod.  pletení košíčků z pedigu, zdobení vajíček aj.
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Proč jsou duby Na Stávku očíslované?
Město Týniště v roce 2008 zadalo vypracování dendrologického průzkumu na 
posouzení zdravotního a bezpečnostního stavu letitých stromů na bývalé hrázi rybníka.
Považujeme tuto lokalitu za esteticky a biologicky cennou a je naším záměrem napravit, 
nebo alespoň zpomalit nepříznivý zdravotní a bezpečnostní stav stromů. Vypracovaná 
studie popisuje stav 51  stromů a navrhuje opatření zajišťující jejich bezpečnost a 
dlouhověkost.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Úklid chodníků ve městě
Tuto zimu jsem často dotazován na výběr a pořadí úklidu chodníků ve městě, které je 
prováděno Službami města. Vzhledem k tomu, že neumím vždy na 100% odpovědět na 
Vaše dotazy, požádal jsem vedoucí služeb p. Jitku Gažiovou  o bližší vysvětlení systému 
úklidu  v samostatném článku. 

Pavel Nadrchal, místostarosta
Zimní údržba chodníků
Zimní údržba chodníků ve městě je řešena a stanovena v plánu zimní údržby, který je 
závazným dokumentem schvalovaným orgány města a podle něhož se provádí zimní 
údržba  místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch ve městě Týniště 
nad Orlicí, přilehlých obcích Petrovice, Rašovice, Křivice a Štěpánovsko.

Plán zimní údržby je každoročně obnovován a doplňován dle požadavků a potřeb města.

Výchozím podkladem při stanovení a pořadí důležitosti údržby chodníků je především 
zajišťování potřeb obyvatelstva (údržba hlavních tahů při přepravě do zaměstnání, škol, 
veřejných institucí, zdravotnictví, obchodů apod.) s maximálním využitím 
mechanizační techniky (konkrétně malého nákladního vozidla značky Magma s 
předním odmetacím kartáčem a následným posypem neseným sypačem s inertním 
materiálem  drtí). Podmínkou pro zajištění údržby tímto mechanizačním prostředkem je 
dostatečná šíře průjezdu daného chodníku. Na mnoha chodnících  jsou překážky,  
například sloupy veřejného osvětlení, svislé dopravní značky, odpadové koše, stojany 
na kola apod.,které brání průjezdu vozidla.Problematikou překážek se každoročně 
zabýváme a snažíme se je přemísťovat, upravovat a odstraňovat tak, abychom byli 
schopni mechanizací udržovat co nejvíce chodníků. V současné době udržujeme výše 
uvedenou mechanizací 3600 metrů chodníků. Pouze 400 metrů chodníků, které lze 
udržovat  stávající mechanizací, není v současné době zahrnuto v plánu zimní údržby.

K údržbě chodníků samozřejmě patří i taková místa, která nelze udržovat současnou 
mechanizací, a proto se musí řešit ručním odklízením sněhu a následným posypem. 
Jedná se především o odklízení sněhových bariér vzniklých při mechanizačním úklidu, 
a to především na přechodech pro chodce, na přechodech z parkovacích částí na chodník 
a jiných veřejných místech.

Údržba chodníků musí být prováděna dle vývoje počasí.

Níže uvádíme  chodníky, které jsou udržovány.

·! chodník od mlýna ul. Okružní čp. 925 - kolem čp. 923 - podél komunikace až po 
křižovatku bývalé samoobsluhy - příčný chodník do sídliště - kolem čp. 904 - před 
samoobsluhou - kolem domu čp. 921 - kolem domu čp. 922 až po mlýn - včetně 
podélného chodníku
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Pondělí 6. 4.        DÍLNA - mramorování, zdobení voskem, decoupage 
od 17 hod.            Přijít můžete, jak to stihnete, děti do 10 let jen s doprovodem. 

Vyzkoušet můžete jednu techniku, nebo všechny. S sebou: pracovní 
oblečení, vyfouklá, umytá, suchá vejce (6 - 10), květináč, 30,- Kč na 
materiál a energii.

Středa 8. 4.          BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA
od 16 hod.           V parku se poběží  tradiční předvelikonoční závod v několika kategoriích.

           Startovné 10,- Kč, členové ZÚ DDM atletika zdarma.

Středa 8. 4.           AKTIVNÍ AKTIVITY 
14 hod.       Soutěž a zábava pro dvojice z 2. stupně, bojujeme o ceny, startovné 

           10,- Kč.

Středa 8. 4.          PLETENÍ VELIKONOČNÍCH KOŠÍČKŮ - PEDIG
od 16 hod.           Mimořádná dílna - velikonoční dekorace na koledu nebo jako dárek.
od 18 hod.           Začátečníky zaučíme, pokročilí mohou zkusit jiný postup. Přijít můžete i v 

průběhu dílen. S sebou: ručník, 50,- Kč na materiál a energii. 
            Vhodné pro dospělé, mládež a děti od 10 let. 

Čtvrtek 9. 4.         Velikonoční prázdniny - VELIKONOČNÍ VÝLET 
      Přihlášky předem v DDM, pojedeme autobusem. Bližší informace ve 

Sluníčku.

Sobota 18.4.       TANEČNÍ SOUTĚŽ O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ
od 10.30 hod.     V kulturním domě se koná 17. ročník nepostupové přehlídky amatérských

        tanečních kolektivů v několika kategoriích. Přijďte povzbudit naše děvčata! 
Vstupné 30,- Kč.

Úterý 21.4.          DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ, 
od 15 hod.           Místní kolo pro děti z Týniště a Albrechtic. S sebou: pití, helmu.

Středa 22.4.         DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 
od 13 hod.           Základní kolo pro okolí, s postupem do okresního kola. 

           S sebou: svačinu, pití, helmu.

Proběhlo…
Poslední únorovou sobotu jsme pořádali TRADIČNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL. 
Děkujeme novému vedoucímu hotelu Orlice panu Šponarovi za vstřícnost a spolupráci. 
Poděkování patří i paní ing. Vladimíře Lesenské za sponzorský příspěvek na karneval a 
další naši činnost.
Skvělou práci odvedlo i naše moderátorské duo Monika Koubová a Lenka Volková, které 
obětovaly svůj volný čas a  strávily s dětmi celé odpoledne. Naše diskžokejská dvojice Pája 
a Gábina si také zaslouží pochvalu stejně jako členové našich zájmových kroužků Capoeira, 
Dejavu, Cigicigicag a Rosegirls, kteří všem předvedli svá vystoupení, s nimiž se co nevidět 
rozjedou na nejrůznější soutěže. Karneval jsme, vzhledem ke kapacitě sálu, rozdělili na dva 
samostatné bloky a určitě to byl dobrý tah. Prostor se uvolnil, bylo více místa na soutěže, hry 
i tanec a ohlasy od návštěvníků byly také kladné. Děkujeme všem ukázněným účastníkům 
za včasné vyklizení sálu po prvním karnevalu a všem drobným pomocníkům za přiložení 
ruky k dílu.
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Úterý 28. 4.         DÍLNA - MALOVÁNÍ NA PORCELÁN
od 17 hod.          Odpolední a podvečerní dílna pro kohokoliv, kdo má chuť vytvořit si 

krásné doplňky do kuchyně nebo zajímavý dárek. S sebou: bílý porcelán  
hrnky, misky, talíře…, pracovní oblečení, 30,- Kč na energii a materiál. 
Vypalovací barvy se po namalování zapečou v troubě a jsou odolné proti 
vodě.
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V průběhu března jsme pozvali třídy z 1. stupně ZŠ na již tradiční JARNÍ A VELIKONOČNÍ 
DÍLNY, ve kterých si mohly samy zvolit téma z naší nabídky a vytvořit si zajímavé dekorace. 
Kromě týnišťské školy tuto nabídku využily i děti z Albrechtic, Lípy a Žďáru.

N. Pojezdalová

Z našich škol

Vynikající úspěch klarinetového tria týnišťské ZUŠ 
na 43. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků CONCERTINO 
PRAGA 2009

8.2.2009 zasedala porota 43. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých 
hudebníků Concertino Praga 2009. Ze 14 nahrávek 8 zemí (Bulharsko, Česká 
republika, Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rusko a Řecko) vybírali porotci 
nejlepší interprety v kategoriích duo (8), trio (4), kvarteto (2). Kategorie kvinteto nebyla 
obsazena.
Českou republiku reprezentovaly hned 3 nahrávky, duo, trio, kvarteto. Jednalo se o 
vítěze Národní rozhlasové soutěže České republiky, která je výběrovým kolem do této 
mezinárodní soutěže.  Mezi vybranými bylo i klarinetové trio ze ZUŠ v Týništi nad 
Orlicí, které pracuje pod vedením Mgr. Pavla Plašila. Hrálo ve složení Pavel Zemen, 
Pavel Plašil ml. a Vojtěch Hájek. Klarinetovému triu udělila porota Čestné uznání, 1. a 2. 
cena v triích nebyla udělena.  

Výsledky krajského kola Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 
4.3.2009 ZUŠ Habrmanova Hradec Králové
Do krajského kola postoupila v sólovém zpěvu Gabriela Svědíková a pěvecké trio 
Zuzana Jirufová, Klára Kosinová a Gabriela Svědíková.  V konkurenci vítězů okresních 
kol Národní soutěže ZUŠ Královéhradeckého kraje vybojovaly 1. místo s postupem do 
ústředního kola a 2. místo.

Výsledky:
kategorie             umístění                      jméno soutěžícího        vyučující
8.                        1. místo s postupem   Gabriela Svědíková       Lýdia Cablková 
(sólový zpěv)                                                                               korepetice: 

      Mgr. Karel Koldinský
3.                        2. místo                       Zuzana Jirufová            Lýdia Cablková
(komorní zpěv)                       Klára Kosinová

                      Gabriela Svědíková

Blahopřeji všem žákům a jejich učitelům k pěkným výsledkům v soutěžích a děkuji za 
reprezentaci týnišťské ZUŠ.

Mgr. Blanka Skalická,
ředitelka ZUŠ
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                    
ddmslunicko@seznam.cz,  http://www.sweb.cz/ddm.slunicko// 



Naše záměry konzultujeme s firmami, mezi jejichž hlavní činnosti patří i grantové 
poradenství. Ty nám pomáhají zjistit, zda a případně z jakých zdrojů by se mohl záměr 
města financovat, doporučí, jak dále pokračovat, popř. zpracují kompletní žádost o 
dotaci pro náš projekt. Mezi obvyklé služby „na klíč“ patří vypracování studie 
proveditelnosti, ekonomické analýzy, definice záměru, analýza nákladů, sledování 
nákladů z hlediska jejich znatelnosti, podávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy 
včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace. Cílem této služby je co největší snížení 
rizika vrácení dotace.
Město Týniště nad Orlicí v posledních letech uspělo při žádosti o dotaci na rekonstrukci 
sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace na Základní škole v Týništi nad 
Orlicí, kde byla výše poskytnutého grantu Kč 1.500.000,- (celkové náklady činily Kč 
2.000.000,-).V roce 2007 město obdrželo dotaci od Královéhradeckého kraje na 
vybudování sportovně relaxačního areálu pro skate, BMX a In-line ve výši Kč 200.000,- 
(celkové náklady této etapy činily Kč 300.000,-. Vybudování celého hřiště stálo Kč 
1.000.000,-). Dále město žádá o poskytnutí grantu z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod na projekt „Revitalizace části města Týniště nad Orlicí“ ve výši 
Kč 8.500.000,- (celkové náklady činí Kč 9.200.000). Dotace je již předběžně přislíbena. 
Byla by provedena rekonstrukce chodníků ul. Vrchlického, Barákova, Jana Pelikána, 
Havlíčkova a Čechova. Ze státního rozpočtu, fondu Ministerstva financí, jsme obdrželi 
dotaci na další etapu rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole v Týništi nad 
Orlicí ve výši Kč 3.000.000,- (celkové náklady činí Kč 4.050.000). Jedna žádost o 
dotaci z fondu FM EHP/Norska a Královéhradeckého kraje na jednu z etap rekonstrukce 
sociálních zařízení v základní škole byla neúspěšná, ačkoliv podmínky dotace byly 
naplněny.
 V současné době čekáme, zda informace o dotaci na pořízení nového vozidla pro naše 
hasiče bude potvrzena. Jedná se o dotaci od MV ČR - Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ve výši Kč 2.240.000,- na pořízení požárního 
zásahového vozidla. V případě přidělení této dotace se Město  na pořízení vozidla bude 
podílet částkou Kč 1.800.000,- .
Nejenom město, ale i příspěvkové organizace hledají možnosti jak získat finanční 
prostředky na podporu svých aktivit a potřeb s větší či menší úspěšností. V letech 2007-
2008 příspěvkové organizace města a další organizace podporované z rozpočtu města 
žádaly celkem 21x o získání dotací. Z toho bylo úspěšných 18 žádostí. Organizace tak 
obdržely na dotacích celkem Kč 27.094.000,-Kč a město se na těchto akcích podílelo 
další částkou  ve výši Kč 13.110.300,-, hrazenou z městského rozpočtu ( viz příloha).
V roce 2009 připravuje město další projekty, na které bude rovněž hledat možnosti 
financování ze strukturálních fondů EU, Královéhradeckého kraje nebo ze státního 
rozpočtu. Jedná se o tyto projekty:
„Regenerace centrální zóny Týniště nad Orlicí“
„Rekonstrukce přednádraží Týniště nad Orlicí“
„Rekonstrukce sociálního zařízení ZUŠ“
„Rekonstrukce Kulturního centra“.
Prostřednictvím DSO Křivina (Týniště n.O. a Albrechtice n.O.) se již několik let 
připravujeme na rekonstrukci ČOV a dobudování kanalizace v Albrechticích a ve 
Štěpánovsku. V současné době jsme obdrželi rozhodnutí o podmínečné úspěšnosti naší 
žádosti,  výše podpory cca 100 mil. Kč. Pro  splnění podmínek je nutno zkrátit a doplnit 
provozní smlouvu. Tato záležitost je však spíše v rukou našeho smluvního partnera 
(VEOLIA). V současné době vedeme intenzivní jednání v tomto směru.
Samozřejmě si nejen přejeme, ale i snad děláme maximum pro to, abychom pro realizaci 
záměrů města získali  co největší dotační podporu.

Dana Vašková
MěÚ, odbor správy majetku

5

V době masopustu se již stalo tradicí vystupování sborečku z MŠ 
U Dubu v GC.

,,JEMINE, DOMINE,
MASOPUST POMINE,
JEMINE, DOMINE,
MASOPUST PRYČ. ,,
              Pavla Vlčková                  
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 1/2009,
kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v 

obci Týniště nad Orlicí

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na svém zasedání dne 16.3.2009 usneslo 
vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Článek 1
1. V malých spalovacích zdrojích znečišťováních, kterými jsou zdroje znečišťování o 

1)jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW , je zakázáno spalovat paliva s 
vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování 
nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

2. Zákaz dle odst. 1 platí pro:
a) hnědé uhlí energetické
b) lignit
c) uhelné kaly
d) proplástky

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

1) § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
           starosta místostarosta

JAK JSME ÚSPĚŠNÍ V ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ
Veřejná správa prošla v posledních letech řadou významných změn. Česká republika se 
stala členem Evropské unie a z toho pro ni vyplynuly nové povinnosti , závazky, ale i 
možnosti.
Jednotlivé obce, kraje, neziskové organizace a soukromé subjekty mohou získat za 
určitých podmínek nemalé prostředky na podporu svých aktivit. Strukturální fondy 
Evropské unie ročně pomáhají financovat stovky různých projektů. Rovněž lze získat 
granty a dotace Královéhradeckého kraje a ze státního rozpočtu. I město Týniště nad 
Orlicí se zajímá, v souladu s potřebami města, o tyto dotace. Rovněž příspěvkové 
organizace města si hledají možnosti, jak získat granty a dotace.
Naše záměry konzultujeme s firmami, mezi jejichž hlavní činnosti patří i grantové 
poradenství. Ty nám pomáhají zjistit, zda a případně z jakých zdrojů by se mohl záměr 
města financovat, doporučí, jak dále pokračovat, popř. zpracují kompletní žádost o 
dotaci pro náš projekt. Mezi obvyklé služby „na klíč“ patří vypracování studie 
proveditelnosti, ekonomické analýzy, definice záměru, analýza nákladů, sledování 
nákladů z hlediska jejich znatelnosti, podávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy 
včetně správného vyúčtování poskytnuté dotace. Cílem této služby je co největší snížení 
rizika vrácení dotace. 4

Temno dobylo Moravu

Hra „Seš normální?“ zvítězila na festivalu „Šokáček 2009“ ve Starém Městě pod 
Sněžníkem. V konkurenci zvučných jmen souborů z Prahy či Brna se naši vůbec 
neztratili. Zvítězili v kategorii her pro dospělé (další jsou představení pro děti) a stali se i 
absolutním vítězem přehlídky. Hezká reklama našeho malého města - gratulujeme a 
děkujeme.
Paní režisérky Evy Drábkové jsme se zeptali:  Je známo, že TEMNO nejezdí hrát “
na žádné přehlídky. Proč jste nyní porušila toto pravidlo?”
„Je pravda, že jsem ze všech porot a poradců už nějak vyrostla. Jen ten, kdo si někdy 
zkusil režírovat amatérské divadlo, ví, jak se mnohdy představení těžko rodí. Ale ve 
Starém Městě nerozhoduje odborná porota, ale diváci (hodnotí hry jako ve škole - od 
jedničky do pětky). Je to festival v nádherné lidské atmosféře, s poučeným divákem a 
přímo rodinnou pohodou.“

Red. rada
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Paní Irena básní.

Tááááákovejhle 
motýl tam byl!



18. Prodej zděné trafostanice včetně kabelového vedení VN na pozemku p. č. 849/5 za 
cenu 624.550 Kč do majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

219. Koupi pozemku p. č. 779 v k. ú. Týniště nad Orlicí o výměře 546 m  za cenu 85.000 
Kč z majetku ČD, odbor správy majetku Praha, do majetku města Týniště nad Orlicí.

220. Prodej pozemku p. č. 1752/111 v k. ú. Týniště nad Orlicí o výměře 21 m  pro 
2Veselkovou Jitku za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené (pozemek pod 

garáží).
221. Prodej pozemku p. č. 1752/112 v k. ú . Týniště nad Orlicí o výměře 21 m  pro 

2Duškovou Hanu za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené (pozemek pod 
garáží).

222. Prodej pozemku p. č. 2013/8 v k. ú. Týniště nad Orlicí o výměře 20 m  pro Forejtka 
2Bohuslava a Forejtkovou Zdenku. za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené 

(pozemek pod garáží).
23. Prodej bytu č. 10 v čp. 893 v Týništi nad Orlicí prostřednictvím realitní kanceláře 

pro Hlušičkovou Janu, Škopovou Jindřišku, Škopa Bohuslava za cenu 856.800 Kč 
(podle usnesení ZM č. 11 ze dne 8.12.2008).

24. Prodej bytu č. 4 v čp. 873 v Týništi nad Orlicí prostřednictvím realitní kanceláře pro 
Dlaba Ladislava za cenu 1.105.000 Kč (podle usnesení ZM č. 11 ze dne 8.12.2008).

25. Prodej bytu č. 6 v čp. 876 v Týništi nad Orlicí, prostřednictvím realitní kanceláře pro 
Kubce Vladimíra za cenu 1.105.000 Kč.

226. Prodej pozemku p. č. 1662/61 o výměře 930 m  v k. ú. Týniště nad Orlicí, 
prostřednictvím realitní kanceláře, do majetku Kopecké Anny, za cenu 920.700 Kč.

227. Bezúplatný převod pozemků p. č. 1662/13 o výměře 80 m  a p. č. 1662/15 o výměře 
26 142 m  v k. ú. Týniště nad Orlicí oddělené geometrickým plánem č. 1387-22/2009 

ze dne 4.3.2009, které jsou zařazeny platným územním plánem města Týniště nad 
Orlicí mezi pozemky s možností výstavby rodinných domů městského typu a pro 
výstavbu veřejně prospěšné stavby místní komunikace z majetku Pozemkového 
fondu ČR do majetku města Týniště nad Orlicí.

28. Smlouvu na účasti na programu 129120 - stavby protipovodňového opatření 
Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko (Investor Povodí Labe, s. p., Hradec Králové, 
účastníci Obec Albrechtice nad Orlicí, Město Týniště nad Orlicí, ministerstvo 
zemědělství).

B) Zamítá
1. Mimosoudní vyrovnání spočívající v odkoupení bytu č. 1 v čp. 884, o které požádal 

Šimon Norbert.
2. Prodej části pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro Mgr. Kopeckého 

Milana.

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Hospodaření města za rok 2008.

D) Ukládá
1. Uskutečnit jednání stavební komise, zástupců MěÚ a zástupců obyvatel ulice Pod 

Stávkem k problematice realizace rekonstrukce ulice Pod Stávkem.
T:  31.3.2009         
 Odpovídá: Ing. Tošovský Josef

Ing. Jaroslav Matička
           starosta
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Jiří
Dne 24.dubna slaví svůj svátek. Jméno Jiří patří u nás i ve světě ke jménům často 
užívaným a mimořádně významným. Jde o jméno, jež bylo kdysi značně prestižní a 
vyznačovalo se vyhraněným postavením, ale stejně intenzivně zasahovalo i do vrstev 
lidových.
Jméno Jiří je řeckého původu a šířilo se dvěma směry. První byl směr přes byzantskou 
církev a později  pravoslaví do jižních a východních slovanských zemí, do Ruska, na 
Ukrajinu, do Bulharska, k národům bývalé Jugoslávie, zejména k Srbům. Druhý šel přes 
římskou, tj. římskokatolickou církev do střední a západní Evropy, tedy do všech zemí, 
které nebyly pod vlivem církve byzantské.
Jiří pochází z řeckého podstatného jména „georgas“, přesněji z přídavného jména 
„georgios“, překládaného zpravidla jako „zemědělec, se zemí pracující“. Georgios byl, 
možno-li to tak říct, „zušlechťovatel země“.
Právě toto „zušlechťovatel“ zůstalo v hlubinách důvodu, proč byl sv.Jiří patronem 
rytířským. V dobách středověku se šlechta chápala jako vrstva s posláním zušlechťovat 
národ i zemi.
Sv.Jiří v křesťanské legendě pocházel z Kapadocie (uvádějí to historické prameny, i když 
zcela průkazné to není), sloužil v armádě císaře Diokleciána, byl tedy původní profesí 
voják a pro svou křesťanskou víru byl roku 303 v Nikomedii, resp. v Diospoli, dnešní 
Lyddě , sťat.Ke sv. Jiří se váže pověst o jeho boji s drakem cestou do Svaté země.
Podle ní byli občané libyjské Silené sužováni drakem, který otravoval vzduch města, 
takže mu museli denně dávat nejprve dvě ovce, pak dvě děti určené losem. Draku to 
nestačilo, a tak požádal o princeznu Cleolindu, jenže sv.Jiří svým kopím draka poranil, 
použil Cleolindina pásu jako vodítka a podle legendy „odvedl draka jako psa do města“, 
kde ho pak zabil. Na znamení díků přijalo týž den patnáct tisíc obyvatel Silené křest.
Mimořádného významu nabylo jméno Jiří od 11.století. Tehdy totiž křižáci, vracející se 
domů, vyprávěli, jak se jim sv. Jiří zjevil před porážkou Saracénů r. 1098 v plném lesku a 
rytířské zbroji, a tím jim dodal bojové síly a sám je v boji chránil a vedl, zápasil po jejich 
boku. V prostředí vlivu římské církve bylo jméno pociťováno jako rytířské, přímo jako 
symbol nejskvělejších mužských vlastností: statečnosti, cti, věrnosti, víry.
V pravoslavných slovanských zemích, které křižácká vize sv. Jiří nezasáhla, bylo jméno 
sv.Jiří velice důstojným a jeho kult patřil k nejpřednějším. Ještě v době 1.světové války 
byl Kříž sv.Jiří carským vyznamenáním. Založila jej Kateřina Veliká již roku 1769 a měl 
několik stupňů. Již dávno předtím učinil kníže Dimitrij Donský (1350-1395) ze sv.Jiří 
patrona Moskvy a později se obraz sv.Jiří stal součástí carského ruského znaku.
V Anglii zvolil král Edward III. (1312-1377) sv.Jiří za ochránce podvazkového řádu a 
prohlásil ho za patrona Anglie. V Bavorsku byl Řád sv.Jiří založen r.11729 a např. na 
Sicílii r.1808.
Jak různě zní jméno Jiří?
Rusky Georgij, Jurij, polsky Jerzy, slovensky Juraj, maďarsky György.
Anglicky Georgie a Gordie, historické tvary jsou Jork, Yorik, York, holandsky Georgie, 
švédsky Georg nebo Göran, německy Georg a Jürgen, francouzsky George (vysl.žorž) a 
třeba španělsky Jorge, Jorje (vysl.chorche)…
V Čechách a na Moravě byl Jiří ve frekvenci používaných mužských jmen na 1. místě 
roku 2002. Tehdy tu bylo 328554 nositelů tohoto jména včetně matričně užívaných 
variant Jiřík, Jiříček, Jirka.
Jiří může být se svým jménem plně spokojený, je to jméno příjemné, zvučné a znělé. Jde 
o jméno, které nomenologicky skrývá jistou závaznost, osobní tvořivost, činorodost, 
spojenou s maximem promyšlenosti a cílevědomosti.
Rozhodující potenciál jména „něco pěstovat“ a „něco zušlechťovat“ zůstává, ale přetváří 
se dnes do jiných poloh.

Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména” (Centa 2005) připravila Paž.
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C) Ukládá
50/09          -1-     Projednat v zastupitelstvu města:
a) nabídku Šimona N. na prodej bytu v rámci mimosoudního vyrovnání
b) záměr prodeje objektu čp. 205 (bývalý MěBP)
c) finanční příspěvky do rozpočtu roku 2009
    - pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické na opravu modlitebny
    - na uskutečnění koncertu BONI PUERI, Hradec Králové, 17.11.2009

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta místostarosta

U S N E S E N Í
ze 13. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 16.3.2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočet na rok 2009.
2. Rozpočtový výhled na rok 2010 až 2013.
3. Rozpočtová opatření k 16.3.2009.
4. Předfinancování akce Revitalizace části města Týniště nad Orlicí (chodníky v 

lokalitě u hřbitova) čerpáním z rozpočtové rezervy do výše max. 9,5 mil. Kč.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se zakazují některé druhy paliv pro 

malé spalovací zdroje znečišťování v obci Týniště nad Orlicí.
6. Odklad platby za pozemek p. č. 17/1662/57 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Burdu J. do 

30.4.2009 se zachováním zápočtu kauce do platby kupní ceny.
7. Prodloužení lhůty, kdy lze poskytnout slevu 10 % z kupní ceny bytu na dobu 9 

měsíců (od doručení nabídky) při uskutečnění platby celé částky při podpisu kupní 
smlouvy. Lhůta, kdy lze byt odkoupit za 50 % kupní ceny končí uplynutím 12 
měsíců (od doručení nabídky k odkoupení bytu).

8. Převzetí daru spočívajícího  v pozemcích pod vyřazenými silnicemi a chodníky ze 
silniční sítě z majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Týniště nad 
Orlicí.

9. Bezúplatný převod části silnice II/305 na k.ú. Týniště nad Orlicí v Mostecké ulici z 
majetku Královéhradeckého kraje do majetku města Týniště nad Orlicí.

10. Smlouvu o poskytnutí dotace na akci Revitalizace části města Týniště nad Orlicí, 
pokud tato dotace bude přidělena z Regionálně-operačního programu NUTS II 
Severovýchod.

11. Smlouvu o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci na 
akci Revitalizace části města Týniště nad Orlicí s CEP, a. s., Hradec Králové, pokud 
tato asistence bude přidělena.

12. Smlouvu o provedení stavebních prací s vybranou stavební firmou na základě 
výběrového řízení na akci Revitalizace části města Týniště nad Orlicí, pokud bude 
tato akce realizována.

13. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na typový projekt Czech POINT v 
rámci Integrovaného operačního programu vypsaného Ministerstvem vnitra ČR.

14. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.
15. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve smyslu zákona č. 128/2000 

Sb., v platném znění, § 84 odstavec 2 písmeno u), s platností od 1.3.2009.
16. Záměr prodeje nebytových prostor areálu čp. 205 za nejnižší nabídkovou cenu 800 

tis. Kč podle stanovených podmínek.
17. Prodej nemovitosti čp. 43 v k.ú. Rašovice za nejnižší nabídkovou cenu 500 tis. Kč 

podle stanovených podmínek.
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KC Týniště nad Orlicí, DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí
DS Jirásek - skupina Temno Týniště nad Orlicí

Kulturní komise při MěÚ  a starosta města Týniště nad Orlicí
vyhlašují v rámci Týnišťského divadelního podzimu

X. jubilejní ročník literární soutěže

Týnišťský literární Parnas

Kategorie:
A)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 15-18 let
B)Próza a poezie autorů věkového rozmezí 19-25 let
C)Próza a poezie autorů nad 25 let

Autory prosíme o zaslání maximálně 3 ještě nikde nepublikovaných a do žádné soutěže 
nezaslaných prací v 5 kopiích, strojopisných nebo na počítači. Práce nepodepisujte, 
pouze sešijte a očíslujte jednotlivé stránky každé práce a k nim do obálky vložte lístek se 
jménem (hůlkovým písmem), datem narození a písmenem dané kategorie + 
ofrankovanou obálku s Vaší adresou,abychom Vám mohli zaslat pozvánky na seminář a 
vyhlášení výsledků. Práce zasílejte na adresu: Mgr. Jitka Březková

Na Střezině 345
500 03 Hradec Králové

Uzávěrka soutěže je 31.7.2009.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo publikovat vítězné práce v ročence 
Týnišťského literární Parnasu, v týnišťském Zpravodaji a v regionálních denících 
bez nároku autorů na honorář.

Další informace lze získat na internetu: http://parnas.zde.cz

Mgr. Marie Ungrádová - 3. místo kat. C - poezie

Dva pravé důkazy lásky
V dnešní době chceš pravý důkaz lásky,
když sex bývá jevem běžně dostupným?
Co nejněžněji ti pohladím tvé vrásky
a na tvé rady vždycky ráda doplatím.
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Dne 7.11.2009 (sobota) se v malém sále KC Týniště nad Orlicí od 9.00 do 13.00 hod. 
uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem s autory a čtením 
vítězných děl. Všem zúčastněním bude též předána Ročenka vítězných prací- poštou ji 
nezasíláme.



Z městského úřadu
U S N E S E N Í  č.   49

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
konané dne 19.1.2009 

A)Schvaluje
     1. Uzavření podnájemní smlouvy pro firmu MURPHYS CZ, s.r.o., Třebechovice 

p.O. (podnájem pro firmu MERLIN EU, s.r.o., Třebechovice p.O. na objekty č.p. 
202, 203).

2. Změnu organizačního řádu Městského úřadu Týniště nad Orlicí spočívající ve 
změně názvu Odboru územního plánování - stavební úřad na Odbor - stavební 
úřad.

B) Zamítá
     1. Snížení nájemného z nebytových prostor pro Polikliniku Týniště nad Orlicí, s.r.o. 

 2. Vydání souhlasu pro Mgr. Kopeckého M. k provedení stavebních úprav v objektu 
přiléhajícímu k č.p. 234.

C) Bere na vědomí
     1. Sdělení ředitele ZŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Kajna M. o vydání směrnice na 

poskytnutí finančních příspěvků na neinvestiční náklady ve školní družině.
2. Záležitosti týkající se příspěvkových organizací zřízených Městem Týniště nad 

Orlicí.
D) Ukládá
49/09    - 1 -     Projednat v zastupitelstvu města:
a) žádost Mgr. Kopeckého o koupi části pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí
b) nabídku ČD - odbor správy majetku Praha na odkoupení pozemku p.č. 779 v k.ú. 

Týniště nad Orlicí
T: zasedání zastupitelstva města
Odpovídá: Ing. Matička J.

Pavel Nadrchal                                                                   Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta starosta

U S N E S E N Í  č.   50
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané 2.2.2009 

A) Schvaluje
1. Přechod nájemní smlouvy na byt čp. 52, Křivice (bývalá škola), na Zemánkovou 

E. (úmrtí manžela)
2. Stanovy zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Poorlicko.
3. Nájemné za ubytování na ubytovně Modrák - Týniště nad Orlicí čp. 26 v částce 

1.600 Kč s platností od 1.3.2009.
4. Odpisový plán příspěvkových organizací zřízených městem.
5. Podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště 

Rychnov nad Kněžnou, o prodej pozemku p. č. 327/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
(stavba parkoviště).

6. Jmenování konkurzní komise na obsazení místa ředitele(ky) příspěvkové 
organizace DDM Týniště nad Orlicí v tomto složení: Ing. Matička J.- předseda, 
PhDr. Šafařík R., Ing. Outlá R., Miklová B., Pojezdalová B., MUDr. Otava J. nebo 
Nadrchal P. - členové. Činností tajemníka konkurzní komise pověřuje Forejtka B.

B) Bere na vědomí
1. Záležitosti týkající se bytové problematiky.
2. Zápis z jednání komise školské a kulturní.
3. Informaci o přípravě rozpočtu města na rok 2009.

1

Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

Mateřské centrum  RATOLEST

MC Ratolest připravilo pro děti karnevalový týden. V rámci všech kroužků probíhalo 
malování masek, tancování, zpívání, cvičení v maskách a vše vyvrcholilo karnevalovou 
slavností.
Zveme děti i rodiče na další tématický týden v MC Ratolest, ve kterém se tentokrát 
zaměříme na Velikonoce a jaro.

Jana Matušková
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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.

Pobyty  ČČK Rychnov nad Kněžnou pro rok  2009
Ä Pro dárce krve, pro seniory a nebo i pro maminky s malými předškoláky
26.5. - 4.6. 2009     Kč   5 900,-                     CHORVATSKO  IGRANE
 2.6. - 11.6.2009             6 900,-  
15.9. - 24.9. 2009           6 600,-
Cena zahrnuje dopravu lux busem / i z Hradce Králové/ ubytování v penzionu Drago 
velmi blízko k moři a oblázkové pláži, stravování na penzionu formou polopenze.
Ä Pro děti o letních prázdninách pobyt u moře 
3.7. - 12.7. 2009                   CHORVATSKO  GRADAC  
10.7. -19.7. 2009 
Cena: děti do 17ti let Kč 5.900,-, dospělí-doprovod Kč 7.900,- 
ubytování v apartmánech s kuchyňkou a vlastním soc. zařízením, stravování formou plné 
penze vč. pitného režimu, doprava autobusem z Rychnova n.Kn., klima vhodné pro 
alergiky a astmatiky  zajištěn zdravotní a pedagogický dohled po celou dobu pobytu. 
Ä Letní tábor pro děti 
12.7. - 25.7.2009  HORSKÁ CHATA DOMOV  DEŠTNÉ V ORL. HORÁCH    
cena: Kč  3 900,-  (sleva - potvrzení odborného lékaře, sourozenec), možnost i týdenního 
pobytu pro začínající táborníčky, zaměření tentokrát na přírodu v chráněné krajinné 
oblasti, součástí bude i návštěva Biofarmy a děti ochutnají i biopotraviny
Ä Prázdninový pobyt pro děti u moře v Itálii
7.8. - 16.8.2009              CAORLE
Cena: děti do 12ti let 6.900,- Kč, dospělí-doprovod 8.640,- Kč 
Pobyt vhodný pro alergiky za doprovodu lékaře a pedagogického dohledu, ubytování v 
hotelu, stravování zajištěno přímo na hotelu včetně pitného režimu, široká škála možností 
sportovního vyžití, od moře 150 m, odjezd autobusem přímo z Rychnova n. Kn. / i Hradce 
Králové /
Ä Pro děti v druhé polovině prázdnin
16.8.-25.8.2009               POTŠTEJN
Cena:  3.600,-Kč ( sleva - potvrzení odborného lékaře, sourozenec) areál Železničář, 
ubytování v chatkách, stravování plná penze včetně svačinek a pitného režimu. Součástí 
areálu je i vyhřívaný bazén.
Co s dětmi po dovolených? My si s nimi budeme hrát !
Ä Pro seniory a nejenom pro ně    
20.10. -  25.10.2009            HÉVÍZ Maďarsko
 3.11.  -   8.11.2009     
Cena Kč 5 990,-  a zahrnuje ubytování v oblíbeném hotelu Panorama ve 2 lůžkových 
pokojích 150 m od termálního jezera, polopenzi formou bohatých maďarských stolů, 
5x vstup do léčebného jezera nebo hotelového welnes, dopravu lux busem, výlety dle 
programu.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
                              ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK RYCHNOV N. KN.  

516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, PANSKÁ 79  
                                TEL:: 494 534 896  FAX.: 494 534 896   

Mobil: 603 496 644, 739 070 515
                                E-mail: ,  cck.rychnov@seznam.cz rychnovnk@cervenykriz.eu

PROGRAM MC Ratolest na měsíc DUBEN
       Dopoledne Odpoledne

Po    9:30 -11:30 h. HERNA
        9:30 -10:30 h. HEJBLÍCI 16:00 - 17:00 h. Němčina pro rodiče

17:30 -18:30 h. Angličtina pro rodiče 
Út    9:30 -11:30 h. HERNA 15:45 - 17:00 h. HERNA
       9:30 - 10:30 h. TVOŘÍLCI

St     9.30 -10.30 h. ROLNIČKA 16:00 -18:00 h. BARVIČKY 
     10:30 -11:30 h. HERNA 16:00 -18:00 h. BARVIČKY

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 DUBNU:
30.3. (Po) Pomlázková slavnost pro holky i kluky 
               Na co se můžete těšit? Na divadlo, soutěže, vyrábění pomlázek, zdobení 

vajíček, …
 2.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h.  zdobení velikon. věnců, velikonoční 

výzdoba
6.3.  - 11.4. (Po-Pá) Velikonoční týden (všechny kroužky budou zaměřeny na 

Velikonoce)
16.4. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 h.
16.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h.  téma: Country styl…
23.4. a 30.4. (Čt) Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené
30.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h.  téma: Twistart …

Plánujeme:
Ø Besedy (rehabilitace, canisterapie, psychoterapie)
Ø Brigádu na zahradě 
Ø Velikonoční prodej výrobků (ve Sluníčku)

Mateřské centrum Ratolest DĚKUJE
za finanční podporu a spolupráci:

ØMěstu Týniště nad Orlicí a Královéhradeckému kraji
Ømanželům Burdovým (koberce, materiál, vedení účetnictví)

Ømanželům Pražákovým (ohřívač teplé vody)
ØP. Křížkovi (materiál pro drátkování)

ØM. Strnadovi (kuchyňská linka)
ØJ. Vlčkovi, stravování GC (finanční dar)
ØLesy ČR  a Telux (drobné ceny pro děti)

ØStuha Dobruška (stuhy na tvoření)
ØMŠ město  (dřevěný nábytek)
ØGeriatrické centrum (nábytek)

ØČeská pošta (drobné ceny pro děti)
ØZŠ a DDM  Sluníčko (zapůjčení prostor)

ØGalanterie (prodej výrobků dětí a maminek)
Kontakty: R. Vondráčková - 739 769 929, E. Burdová - 604 285 274, J. Matušková -   

737 740 019
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16:00 -18:00 h. HERNA
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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

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Z P R AV O D A J

                     DUBEN  2009
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