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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.



Z městského úřadu
                                               U S N E S E N Í  č.   53
                                                z jednání Rady mesta Týniště nad Orlicí 
                                                konané dne 23.3.2009 

A) Schvaluje
1. Jmenování paní Kalousové Jany ředitelkou příspěvkové organizace Dům dětí a 

mládeže Týniště nad Orlicí s platností od 1.7.2009.
2. Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků p. č. 2218/19, 2260/15, 2197/16, 2184/6, 

22268/9, 2223/2 o výměře 5 357 m  v k. ú.  Týniště nad Orlicí pro Ing. Macháně 
Vladimíra, CSc - Farma u řeky Orlice, za cenu 500 Kč ročního nájemného, na 
dobu neurčitou.

3. Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků, podle přílohy k nájemní smlouvě, v k. ú. 
2Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko a Petrovice o výměře 10 612,4 m  pro Orlickou 

zemědělskou, a. s., Týniště nad Orlicí, za cenu 12.000 Kč ročního nájemného, na 
dobu neurčitou.

4. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 883 pro Vlčkovou Kláru.
5. Uzavření nájemní smlouvy na byt 2+1, Týniště nad Orlicí, V Sítinách 723, pro 

Lingrovou Alici (převod členských práv a povinností z převodce Richterové 
Andrey).

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za účelem 
zřízení distribuční soustavy energetického zařízení na pozemcích p. č. 1/1, 358, 
762, 818/62, 818/63 v k. ú. Petrovice n.O. v délce 106 m za cenu 5.300 Kč (50 Kč 
za běžný metr).

7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou VČP NET, s.r.o., Hradec Králové za 
účelem vedení plynárenského zařízení na pozemku p. č. 607/9 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí v délce 12,3 m za cenu 615 Kč (50 Kč za běžný metr).

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou VČP NET, s.r.o., Hradec Králové za 
účelem vedení plynárenského zařízení na pozemku p. č. 2035/7, 2035/8, 2036 v 
k.ú. Týniště nad Orlicí v délce 46,8 m za cenu 2.340 Kč (50 Kč za běžný metr).

9. Poskytnutí nenárokové složky platu pro rok 2009, podle § 171, odst. 2, zákona 
561/2004 Sb. (školský zákon) pro ředitelky příspěvkových organizací mateřských 
škol Beňovou Ivu a Bc. Ullrichovou Alenu.

10. Limity mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městem.
11. Rozpočtová opatření k 23.3.2009.
12. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací.
13. Vypsání výběrového řízení na firmu, se kterou bude uzavřena mandátní smlouva 

na zajištění veškerých organizačních záležitostí souvisejících s realizací akce 
Revitalizace přednádražního prostoru (od žádosti o dotaci přes veškerá výběrová 
řízení, inženiring až po vyhodnocení dotace).

14. Pořádání kulturní akce v areálu bývalé školy v Rašovicích, která se uskuteční dne 
30.4.2009 (pořadatelé Čepelka Václav, Martincová Alena).

15. Poskytnutí finančního příspěvku 3.000 Kč na pořádání kulturní akce v 
Rašovicích dne 30.4.2009.

B) Bere na vědomí
1. Informace o problematice demolice objektu čp. 290 na Tyršově náměstí (demoliční 

práce budou zahájeny po vybudování nového podpěrného bodu zařízení ČEZ).
2. Informaci o problematice zřízení věcného břemene pro firmu COMA, s.r.o., 

Polička na vedení optických kabelů (rada trvá na stanovisku ze dne 16.2.2009).
3. Informaci o úhradě platby za umístění manželů Uhlířových v DPS Kostelec nad 

Orlicí. 1

 
Oddělení marketingu a PR

Do pedálů s Habadějem o dvě jízdní kola AUTHOR

 

Český rozhlas Hradec Králové zve na 2. ročník  velké rozhlasové akce 
Do pedálů s Habadějem. Pro cyklisty, turisty, jednotlivce i celé rodiny! Přijďte 
v sobotu 16. května do královéhradeckého areálu Stříbrný rybník.   

Den plný soutěží, zábavy, hudby a napětí začne v deset hodin. Na výherce čekají 
dvě hlavní ceny,  jízdní kola značky AUTHOR  a řada dalších cen 
(cyklistické balíčky, přilby, batohy, cyklopočítače,  cyklistické nářadí, 
hustilky..……).

Součástí celodenního programu je i vystoupení královéhradecké skupiny 
Lokálka a to od 14 - 15 hodin.

Doprovodný program o zdraví a zdravém životním stylu.  Zájemci budou mít 
možnost vyzkoušet si novou léčebnou metodu Priessnitz Walking (chůzi pro 
zdraví) přímo v terénu za doprovodu fyzioterapeutky. Dále je připravena 
cyklistická exhibice na minirampě pod vedením trojnásobného mistra světa 
Jana Valenty. Různé soutěže po celý den. Návštěvníci mohou nahlédnout i do 
přenosového vozu Českého rozhlasu Hradec Králové. 
Pro prvních 500 účastníků je zajištěno občerstvení zdarma.

Další informace se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 
nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/hradec.

Soňa Neubauerová
Marketing a PR
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Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 011 140, fax: 495 011 444, E-mail: marketing@hk.rozhlas.cz



C) Ukládá
53/09   - 1 -   Projednat v zastupitelstvu města:
a) žádost SBD Průkopník Rychnov nad Kněžnou o bezúplatný převod nebo koupi 

2pozemků p. č. 1706/56, 1706/64, 1706/52 v k. ú.  Týniště nad Orlicí (celkem 76 m )
b) žádost obyvatel lokality Pod Stávkem ve věci rekonstrukce komunikace

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
          starosta    místostarosta

U S N E S E N Í  č.   54
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 6.4.2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření č. 5/2009 k 6.4.2009.
2. Uzavření smlouvy o dílo s firmou ESPO Týniště nad Orlicí, s.r.o., na akci 

„Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Týniště nad 
Orlicí“ (podle výběrového řízení).

3. Zřízení veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi, ve smyslu zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

24. Pronájem části pozemku p.č. 1607/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 150 m  pro 
Mikolášovu Blanku.

5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín na pozemku p.č. 795/1 v k.ú. Petrovice v délce 4,68 bm za účelem zařízení 
distribuční soustavy, za cenu 1.000 Kč.

B) Bere na vědomí
1. Informaci o petici občanů proti dostavbě sídliště „Střed“.
2. Oznámení ředitele ZŠ Týniště nad Orlicí o ředitelských dnech volna ve dnech 

24.6. až 30.6.2009.
3. Záležitosti týkající se žádosti manželů Homolkových ve věci stavebních úprav na 

pronajatých pozemcích (p.č. 555/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí).
4. Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 18.2. a 26.3.2009.

C) Ukládá
54/09       - 1 -  Projednat v zastupitelstvu města:
a) darování pozemků p.č. 1460/2 a 1485/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí od paní 
Sternbergové
b) prodej nemovitosti čp. 205, Týniště nad Orlicí podle výsledků výběrového řízení
                         
 T:  Zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta místostarosta
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Schválený rozpočet MěÚ Týniště n. O. na rok 2009      
VZM16.03.2009                                                      

1.    Daňové příjmy                                                                                           57 520,00
2.    Nedaňové příjmy                                                                                         3 681,54
3.    Kapitálové příjmy                                                                                      13 111,50
4.    Přijaté transfery                                                                                           5 247,69
PŘÍJMY   C E L K E M                                                                                 79 560,73
5.    Běžné výdaje                                                                                              54 833,13
6.    Kapitálové výdaje                                                                                      24 785,42
VÝDAJE   (BĚŽNÉ)  C E L K E M                                                              79 618,55
5343 Splátka úroků k úvěru u ČSOB                                                                    860,00
6409 Rozpočtová rezerva                                                                                 31 279,31
3612 Podboří: realizace projektu Podboří (úvěr)                                             18 527,60
REZERVA  A VÝDAJE  NAD  RÁMEC  BĚŽNÉHO  ROZPOČTU       50 666,91

SALDO                                                                                                        -50 724,73

8115 Zůstatky na účtech  k 31.12.2008                                                            35 069,13
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky: úvěr u ČSOB                           18 527,60
8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB            -172, 00                                             

úvěr u ČSOB                                                                                  -2 700,00

FINANCOVÁNÍ  C E L K E M                                                                       50 724,73

1. DAŇOVÉ  PŘÍJMY                                                                            
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená)                        9 500,00
        Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu 
        zaměstnanců)                                                                                                 600,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %)                    800,00
        Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru)          2 000,00
1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby           800,00
1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi                      14 000,00
1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí                                            1 200,00
1211 Daň z přidané hodnoty                                                                             21 400,00
1511 Daň z nemovitostí                                                                                      2 400,00
Daňové příjmy od FÚ + CÚ celkem                                                              52 700,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                               3 000,00
1341 Poplatek ze psů                                                                                             160,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                  250,00 
1347 Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje                              650,00 
1361 Správní poplatky                                                                                          760,00
Daňové příjmy ostatní celkem                                                                         4 820,00
DAŇOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                             57 520,00

2. NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY                                                                      
2460 Splátky půjček (zaměstnanci, občané)                                                          187,00
1012 Zahrádky: pronájem                                                                                        45,00 
1032 Lesní hospodářství                                                                                          50,00
1036 Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno)                                   57,00 
3399 Ostatní záležitosti kultury (prodej knih)                                                           5,00
3419 Juráška: startovné                                                                                              8,40
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

PROGRAM MC Ratolest na měsíc KVĚTEN
Dopoledne Odpoledne

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

17:30-18:30 h Angličtina pro rodiče 
Út  9:30-11:30 h HERNA
  9:30 - 10:30 h TVOŘÍLCI
St  9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-18:00 h BARVIČKY 

10:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Čt 9:30 - 11:00 h 15:30-16:15 h ANGLIČTINKA I.

HERNA pro nejmenší 16:30-17:15 h ANGLIČTINKA II. 
(1-18 měsíců) 15:30-17:30 h DOVEDOVÉ

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

Mimořádné akce v KVĚTNU:
4.5. (Po) BESEDA na téma: Sociální problematika a poradenství, v MC od 17:00 h.
14.5. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v městské KNIHOVNĚ, od 9:30 h
14.5. (Čt) VEČERNÍ DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h. Téma: pletení nejen košíku z 

papíru
19.,20.,21. (Út-Čt) V rámci kroužků (Tvořílci, Barvičky a Dovedové) bude 

KERAMIKA
21.5. (Čt) Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené, ve 

Sluníčku od 9:30 h
21.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče - KERAMIKA, od 20:00 h 
25.5. - 29.5. (Po-Pá) Květinový týden (všechny kroužky budou zaměřeny na výrobu, 

malování, zpívání o kytičkách, vše vyvrcholí ve středu na Květinové 
slavnosti)

27.5. (St) KVĚTINOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST (soutěže, hry, módní přehlídka 
kytiček), od 16:00 h na zahradě MC Ratolest

28.5. (Čt) VEČERNÍ DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h - panenky ručně šité
30.5. (So) DĚTSKÝ DEN s aerobikem nejen pro děti , od 9:30 h ve Spojovacím sále  

ZŠ a na zahradě MC Ratolest. Cvičení s lektorkou, soutěže a hry pro děti, 
beseda + cvičení pro rodiče.

Plánujeme:
Ø Besedu s tématem: Jak vychovávat děti od narození a co je pro ně dobré
Ø Společný výlet na Bambirádu do Rychnova n/K

DĚTI, přijďte si pohrát na  ZAHRADU v MC Ratolest! 
Můžete se pohoupat, pohrát si na pískovišti, …

Pro RODIČE je připraveno posezení s možností občerstvení! 
Těšíme se na vás!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. Děkujeme!

Kontakty: R. Vondráčková - 739 769 929, E. Burdová - 604 285 274, J. Matušková -   
737 740 019 26

 



3429 Koupaliště: pronájem + chatky                                                                   66,80
3511 Poliklinika: nájemné budovy                                                                 842,95
3612 Bytové hospodářství: nájmy a služby (20 b.j. ...)                                           17,50
3613 Nebytové hospodářství (Ratolest, Špryňar, Filipová, Miko ...)            465,00
3639 Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné,…)            225,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby                                    400,00 
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM)            400,00
4341 Sociální pomoc: nájemné ubytovna                                                             360,00 
5311 Městská policie: přijaté sankční platby                                                        150,00
6171 Činnost místní správy                                                                   70,00
6310 Příjmy z úroků, ostatní příjmy                                                                 200,00
6310 Vratka z depozitního účtu                                                                   97,38
6402 Fin. vypořádání min.let: vratka nevyčerpaných účelových prostředků-KC    0,60
         Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby 2008 (doplatek)     33,91
NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                         3 681,54

3. KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY                                                                  
3612 Byty: prodej                                                                                               3 500,00
         Pozemky Podboří: prodej                                                                          4 186,95
         Byty: prodej realitních kanceláří                                                               3 500,00
3633 Prodej trafostanice a kabelového vedení NN                                               624,55
         Prodej plynovodního řádu                                                                         1 300,00
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                    13 111,50

4. PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                    
4112 Dotace SR: příspěvek na výkon státní správy + příspěvek na školství     4 858,47
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                          217,22
4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)                       172,00
PŘIJATÉ  TRANSFERY   C E L K E M                                                       5 247,69

5. BĚŽNÉ  VÝDAJE                                                                              
3111 Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR                                  940,00
         oplocení, nátěry oken, zabudování herních prvků + dopadové plochy        120,00
         ochranný nástřik krovů                                                                                   35,00
3111 Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele  + SR                                    560,00
         příspěvek zřizovatele na vybavení nově vzniklé třídy                                   50,00
         malování, denní místnost, zabudování herních prvků + dopadové plochy  110,00
3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR                                              2 974,00
         příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu                                       390,00
3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku             13,23
         osvětlení - materiál, výměna oken, schod před vstupem                              260,00
3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele                               375,00
         malování, nátěry oken, oprava střechy                                                           50,00
3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele                                                 1 750,00
         výměna oceloskleněných výplní za okna, výměna oken, zřízení denní místnosti a skladu           300,00
         rozdělovač topení + měření                                                                          100,00
3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele                                                   1 650,00
         příspěvek zřizovatele na úhradu mzdových nákladů                                      25,61                                                                      

příspěvek zřizovatele na vystoupení Boni Pueri (17.11.)                               30,00
4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele                                              2 000,00
         oprava střechy, oprava lávek, odvodnění                                                     180,00
3639 Služby města: příspěvek zřizovatele                                                         6 570,00
3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele - ztráta topení (2008)         520,00
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Co nového u Drábků?

David Drábek, týnišťský rodák, autor velice úspěšných divadelních her a bezpočtu 
zpracování divadelních inscenací, má za sebou řadu zajímavých událostí, o kterých se 
chci dnes zmínit (i když Davidovi se to moc líbit nebude). Po úspěšném uvedení Našich 
furiantů v Národním divadle v Brně a neméně úspěšném uvedení Věci Makropulos v 
divadle Na Vinohradech, došlo k další veliké události. Tou byla premiéra jeho hry 
Akvabely ve slovinské Lublani. Nedalo mi to, abych se svého velikého kamaráda 
nezeptal.
Davide, kde se premiéra konala?
V Městském divadle v Lublani. Už když letadlo přistálo  na tamním letišti a kolem se 
tyčily Alpy zalité sluncem, tušil  jsem, že to bude dobré. A pak mě ubytovali v hotelu, kde 
přede  mnou bydlel i Pavarotti,  to už jsem si byl skoro jistý, že  je vše na svém místě.
A bylo?
 Naprosto.  Nápaditá a energická inscenace v režii tamní umělecké šéfky Barbary Hieng 
Samobor byla velmi moderní. Všichni tamní znalci kroutili hlavami nad tím,  že hra není 
irská či německá, nýbrž že pochází ze slovanských luhů.  Od chasníka z Týniště! Hned na 
místě jsme se domluvili, že tato  inscenace zahostuje na hradeckém festivalu euroregionů 
v příštím  roce.
Jinak ještě perličku - víš, jak se řekne slovinsky  dítě"? Otrok"! Což připomínám své ""
dceři Justýně pokaždé,  když se na mě snaží machrovat.
Jak se cítíš v šéfovské funkci v Klicperově divadle?
Jako  ryba ve vodě a dříví v lese. S Darkem Králem právě ve studiu dokončujeme  
nahrávku muzikálu Ještěři, který jsme začali zkoušet na konci března  a 23.května má 
premiéru. To bude pořádná zběsilost a fantasmagorie.  Pokud znáte muzikál Donaha, tak 
ten se tomu přibližuje. Nu  a dolaďujeme repertoár na příští sezónu, osvěžujeme herecký 
soubor a dokončujeme klip propagující letošní festival.

Děkuji za rozhovor. 
Libor Stolín

PS: David byl v polovině dubna přijat na argentinském velvyslanectví v Praze, kde byla 
představena kniha tří českých současných dramatiků. Pro španělsky mluvící svět bylo 
přeloženo dílo pana Havla, pana Zelenky a právě našeho Davida Drábka. Bylo příjemné 
slyšet, že pan velvyslanec konstatoval: „Vybrali jsme to nejlepší ze současné české 
dramatiky.“

L.S.
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4359 Klub důchodců "Město"                                                                 95,00
         střecha přístavku, nátěry oken                                                                 50,00
4359 Klub důchodců "Dub"                                                                 65,00
         výměna oken, malování, zřízení samostatného vchodu na zahradu             60,00
5311 Městská policie                                                            2 035,20
         oprava fasády                                                                 20,00 
5512 Hasiči                                                               350,00
         konzultační a poradenská činnost - zadávací řízení (nákup požárního vozidla)         20,00
Příspěvkové organizace + organizační složky   c e l k e m      21 698,04

1039 Myslivecké sdružení Petrovice                                                                       5,00
2221 DSO ROH Deštné: příspěvek na provoz cyklobusů                                       8,00
3112 Prointepo Hradec Králové (2 děti)                                                                10,00
3330 Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela                              150,00
         Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem                       5,00
3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz               1 510,00
         příspěvek oddílu kopané                                                                               25,00
         příspěvek na Týnišťskou "10”                                                                      10,00
         SOKOL Týniště nad Orlicí                                                                          35,00
         Sportovní klub Petrovice nad Orlicí                                                            40,00
         SOKOL Křivice                                                                                           25,00
         Turistický oddíl -  sběratelské kartičky                                                          6,00
         Klub českých turistů                                                                                       5,00
        Český střelecký svaz SSK Týniště nad Orlicí                                                 3,00
        ČFSF (futsal) Týniště nad Orlicí                                                                     5,00
3421 ČTU - Táborový klub "Brďo”                                                                      10,00
3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí                                                                   15,00
         Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic”                                                     10,00
         Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí                                                         5,00
         Český zahrádkářský svaz Týniště nad Orlicí                                                 5,00
         Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí                                                       5,00
3523 Hospic Anežky České Červený Kostelec                                                       5,00
3599 Český červený kříž Týniště nad Orlicí                                                           5,00
3613 Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem                                  129,83
3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá                                                            11,19
         Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí                                           173,45
4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti)                                                    30,00
4351 Město Kostelec nad Orlicí: dům s pečovatelskou službou                             2,67
4359 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí                                                  5,00
4378 Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření)   5,00
6171 Svaz měst a obcí Praha                                                                                 20,00
Ostatní příspěvky   c e l k e m                                                                          2 279,14

1014 Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce            30,00
1031 Lesní hospodářství: pěstební činnost                                                          130,00
1032 Lesní hospodářství: těžební činnost                                                             20,00
1036 Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře       113,00
2212 Silnice: opravy a údržba, dopravní značení, …                                         748,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, …    1 610,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava                   450,00
2310 Vodárna Křivice a Rašovice: elektrická energie                                             5,00
2321 Čištění a oprava dešťových kanalizací                                                         50,00

5

Pokud ošetřující lékař pojištěnci nevyhoví- nevystaví DPN, nezmění místo pobytu, 
ukončí DPN s jeho nesouhlasem…..  ošetřující lékař vydá rozhodnutí o nevystavení, 
nepovolením změny pobytu  - není předepsaný formulář, záleží na lékaři, jakou formu 
zvolí - zápis na zvláštní papír nebo záznam do dokumentace.
Pojištěnec proti tomu může žádat přezkoumání tohoto rozhodnutí ošetřujícího lékaře- u 
zřizovatele- krajský zdravotní rada, ředitel zdravotnického zařízení…/

Dochází i ke změně podpůrčí doby- 365 + 15 dní=  380 dní.

Součinnost s lékaři LPS  trvá i nadále v přibližně stejném rozsahu, kontrola 1x za měsíc 
nebo dle potřeby, zhlédnutí zdravotní dokumentace, zápis do dokumentace, další léčba 
či vyšetření, ukončení DPN, ukončení DPN rozhodnutím OSSZ. Jelikož odpadá 
přechod z PN do invalidity podle § 94 /konzultace/, po 180 dnech a déle, při nestabilizaci 
zdravotního stavu provést poučení pojištěnce o žádosti o invalidní důchod. 

                                          
MUDr. Josef Otava

                                          místostarosta MÚ Týniště nad Orlicí

Informace

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
konané ve dnech 5. a 6. června 2009

Dne 13.února 2009 byly rozhodnutím prezidenta republiky ve Sbírce zákonů č. 46/2009 
vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a to na pátek a sobotu 5. a 6. června 2009, 
kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně v pátek od 14:00 do 
22:00 hodin a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodin.

Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb do Evropského parlamentu 
konaných na území České republiky upravuje zákon č. 60/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů a vyhláška č. 409/2003 Sb., k 
provedení tohoto zákona.

PRÁVO VOLIT
§ 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb, tedy 6.června 2009, dosáhl věku 18 let, a 
občan jiného členského státu Evropské uníe, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů, tedy od 21.dubna 2009, veden v evidenci obyvatel 
podle § 11 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Každý volič může v týchž 
volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Paž.
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3399 Sbor pro občanské záležitosti                                                               120,00
3412 Sportovní hala Dub: opravy a provoz budovy                                            340,00
3419 Tělovýchovná činnost: Juráška                                                                 30,00
3421 Dětská hřiště                                                               101,50 
3429 Koupaliště: oprava plotu + oplocení brouzdaliště                                        20,00
3511 Poliklinika: opravy a údržba                                                                   435,42 
3611 Fond rozvoje bydlení: půjčky občanům                                                      240,00
3612 Bytové hospodářství: údržba bytového fondu města, služby realitních kanceláří, daně, ...            1 395,00
3613 Nebytové hospodářství: opravy a údržba, ...                                               266,00 
3631 Veřejné osvětlení + rozhlas                                                             1 520,00
3632 Hřbitov Křivice: vodné                                                                    1,51
3639 Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce ...)        75,00
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu                                                              230,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu                                                            4 270,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu)                                                            35,00
3725 Nakládání s tříděným odpadem                                                            1 415,00
3742 Biocentrum                                                                    40,00
3743 Rekultivace skládek                                                                 30,00
3744 Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky             20,00
3745 Veřejná zeleň                                                                450,00
4341 Sociální pomoc v nouzi: ubytovna                                                              660,00
6112 Místní zastupitelstvo                                                             1 385,00
6171 Činnost místní správy                                                           13 086,83
6310 Služby peněžních ústavů (úroky, poplatky)                                                100,00
         úroky úvěr ČSOB                                                                860,00
6320 Pojištění majetku                                                                220,00
6399 Daň z příjmu právnických osob za obec                                                  1 200,00
6402 Finanční vypořádání dotací se SR                                                                 13,19
Ostatní neinvestiční výdaje   c e l k e m      31 715,95
BĚŽNÉ  VÝDAJE   C E L K E M      55 693,13

5. ROZPOČTOVÁ   REZERVA                                                  
6409 Rozpočtová rezerva: Geriatrické centrum                                              31 279,31
ROZPOČTOVÁ REZERVA    C E L K E M      31 279,31

6. KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE                                                                
2212 Rekonstrukce komunikací Pod Stávkem, V Sítinách, Na Netřebě          5 420,00
2219 Revitalizace části města: chodníky v lokalitě "na konci", rekonstrukce přednádraží  1 184,08
2221 Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na nákup doprav. 

prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč.                                                   330,00
3111 Mateřská škola "Dub": úprava projektu + nová třída                                  720,00
3113 Základní škola: rekonstrukce sociálního zařízení (větev A) - spolufinancování dotace   1 050,00
3231 Základní umělecká škola: projekt rekonstrukce sociálního zařízení            60,00
3319 Kulturní centrum: technická studie - rekonstrukce a přístavba kulturního domu 82,00
3612 Bytové hospodářství: realizace projektu Podboří, zateplení soklu č.p. 784 a 786       19 859,67
         Reality Development: smlouva o smlouvě budoucí kupní 8 bytových jednotek           4 820,25
3613 MC Ratolest: zřízení nové třídy                                                                  130,00
3639 Služby města: investiční příspěvek zřizovatele na nákup zametacího vozu       2 500,00
         přístřešek + projektová dokumentace na rozšíření sběrného dvora            500,00
         Výkup pozemků                                                                                          180,00
3744 Prevence proti povodním: projekt - protipovodňová hráz Petrovičky        150,00
4341 Sociální pomoc v nouzi: zateplení objektu ubytovny                                 850,00

6

rozpočet 2009

rozpočet 2009

 l. díl - Hlášení o vzniku DPN    - praktický lékař nebo ošetřující lékař následující den po 
vystavení odesílá na příslušnou OSSZ /RK/.             

2. díl - Rozhodnutí o vzniku DPN /žlutý pruh/-  slouží jako průkaz pro pojištěnce, při 
ukončení zůstává ve zdravotní dokumentaci.

3. díl - Hlášení zaměstnavateli o vzniku DPN /modrý pruh/  pojištěnec neprodleně 
odevzdá zaměstnavateli.

 4. díl - Rozhodnutí o vzniku DPN pro uplatnění nároku na nemocenské  /červený pruh/
- pojištěnec vyplní druhou stranu + podpis

                                                - pojištěnec odevzdá zaměstnavateli-  DPN kratší 14 dní-
                                                  doklad se likviduje.
                                                - PN delší 14 dní- zaměstnavatel odesílá na OSSZ RK.
5. díl - Rozhodnutí o ukončení DPN /červený pruh/- zůstává v dokumentaci u lékaře a  

při ukončení se předá pojištěnci. Ten vyplní druhou 
stranu, podepíše a  předá zaměstnavateli.

 6. díl - Rozhodnutí o ukončení DPN- při ukončení DPN lékař odešle na OSSZ.

Po vystavení DPN  tedy lékař  I. díl se pošle na OSSZ hned.
                                      II., III. a IV. díl dostane pojištěnec .
                                      V. a VI. díl zůstává ve zdravotní kartě lékaře.

Pojištěnec  si ponechává II. díl., III. odevzdá zaměstnavateli hned, IV. odevzdá 
zaměstnavateli hned nebo až při uplatnění nemocenské po 14. dnu  /zde je  volba/, při 
kratší DPN se tento díl likviduje /zaměstnavatel nebo pojištěnec/.

Nové jsou také tiskopisy k Rozhodnutí o potřebě ošetřování /obdobné DPN, ale je 
jenom 5 dílů /I. díl- legitimace, při ukončení do zdrav. karty, II. a V. díl na OSSZ, III. a IV. 
díl pro zaměstnavatele.

Některé další nové změny

Hlavní změna je  vyplňování  Potvrzení o trvání dočasné prac. neschopnosti  /dříve 
lístek na peníze/ 

- vydává se ke konci každého kalendářního měsíce /max. 3 dny dopředu/.
      -nyní navíc ke 14. dni trvající DPN /tak např. vystaveno 5.11., vystavit tento 

doklad ke dni trvání t.j 18.11. /- toto potvrzení se předává pacientovi pro 
zaměstnavatele.

Vyplňovat a posílat na OSSZ Hlášení ošetřujícího lékaře - o změně diagnózy, změně 
pobytu, povolení nebo změně vycházek, propuštění nebo převzetí práce neschopného 
pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře, den propuštění z ústavní péče.

Na II. díl DPN- Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti - na druhou stranu 
zaznamenává lékař den převzetí pojištěnce do své péče nebo den propuštění ze své péče  
/myslí se předání DPN jinému ošetřujícímu lékaři nebo nemocnici nebo když ho předá 
jiný lékař či nemocnice do péče např.praktického lékaře/.

Po uplynutí 180 dní v jedné DPN /ne se zápočty/ ošetřující lékař posoudí pracovní 
schopnost pojištěnce - zda je zdravotní stav stabilizovaný /ukončení PN/ nejen k výkonu 
dosavadní činnosti, ale zda obecně umožňuje vykonávat činnost nebo plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání či  je třeba v léčení pokračovat.
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5512 Hasiči: požární zásahové vozidlo (spoluúčast dotace)                            1 800,00
         projektová dokumentace  a realizace stavby garáže                                1 067,00
6171 Činnost místní správy: projektové dokumentace, zřízení plynového 
         topení v OV Štěpánovsko                                                                        2 610,02
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE   C E L K E M      43 313,02

Do rozpočtu nezařazeno: bude pokryto R.O. z výtěžku VHP              
3421 Dětská hřiště: údržba                                                                                   100,00
         mzda správce dětského hřiště v parku, Dub                                                  70,00
3419 Sportovní klub Petrovice nad Orlicí                                                             10,00
         SOKOL Křivice                                                                                            20,00
         SK Týniště nad Orlicí                                                                                 440,00
Do rozpočtu nezařazeno   C E L K E M                                                           640,00

návrh R ´09

VII. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2009

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní 
spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na NÍZKOU INFORMOVANOST na 
poli primární prevence a volá po zvýšení protidrogové osvěty.
Slavnostní zahájení VII. ročníku Cyklo-běhu proběhne v pondělí 8. června 2009, 
zakončen pak bude v Praze v pátek 19. června 2009. Tato akce se koná u příležitosti 
Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen.  
Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu povede přes 30 měst Čech a Moravy. 
Celkem tato trasa čítá 1350 kilometrů. Družstvo 8 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí 
život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 12 dní. Bude na ně čekat průměrná denní 
vzdálenost okolo 120 kilometrů. V průběhu tohoto maratonu navštíví představitele 
měst a budou s nimi mluvit o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě 
ve zvýšené primární prevenci v dané oblasti. Zároveň budou městům prezentovat 
efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově závislé, výhradně bez 
použití náhražkových drog. 
Celorepublikový Cyklo-běh chce upozornit na problematiku drog, hlavně ve spojení s 
mládeží a dětmi, a pomoci rozšířit celospolečenskou aktivitu právě na poli primární 
prevence. Projekt je také iniciátorem myšlenky -DEN BEZ DROG.  
Města se mohou připojit k iniciativě -DEN BEZ DROG v den průjezdu městem a 
jeho návštěvy a spolupořádat či uspořádat vlastní akci k posílení primární 
prevence. V prevenci je důležitý postoj, a proto bychom chtěli, aby se představitelé 
měst připojili k myšlence Cyklo-běhu tím, že se rozhodnou stát -Městem bez drog. 
Dále bude náš tým lektorů protidrogového vzdělávání ve vybraných městech na trase 
dodávat přednášky pro děti a mládež s názvem 10 věcí, které tvoji přátelé možná 
nevědí o drogách. V ulicích navštívených měst budou pořádány protidrogové 
informační kampaně, při kterých budou distribuovány informační letáky a brožury o 
tom, co drogy jsou a co způsobují. Současně budou občanům zodpovídány dotazy k 
této problematice.      
Podle rozsáhlého průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 
(ESPAD), který byl proveden v roce 2007, došlo ve věkové kategorii dětí 15-16 let k 
nárůstu užití marihuany ze 43.8 procenta v roce 2003 na 45.1 procenta v roce 2007. 
Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech evropských zemí!
U věku dětí do 13 let je alarmující nárůst zkušeností s marihuanou z 15.3 procenta v 
roce 2003 na 20.7 procenta v roce 2007. Ve stejné kategorii u extáze je to nárůst z 6.9 
procenta v roce 2003 na 18.1 procenta v roce 2007 a u pervitinu (amfetaminy) je to 
nárůst ze 7.1 procenta v roce 2003 na 12.4 procenta v roce 2007.
    Zuzana Leová,                                                                          Vlastimil Špalek,
koordinátor projektu                                                             tiskový mluvčí projektu

E-mal: info@rekninedrogam.cz
Tel.:  777 933 448 ;  60...; www.rekninedrogam.cz; www.marihuana.cz 

Změny v hlášení pracovní neschopnosti

Od 1.1.2009 vstoupil v platnost nový zákon  o nemocenském pojištění č 187/2006 Sb., 
který přinesl řadu změn ve vystavování pracovních neschopností. 
Vzhledem k opakovaným dotazům občanů na tuto změnu uvádíme ve stručnosti 
základní změny.
Nový formulář dočasné pracovní neschopnosti (DPN) se sestává z šesti dílů.
Pokud vás lékař uzná dočasně pracovně neschopným, pak se tyto části rozdělují 
následujícím způsobem.      
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V květnu se slaví DEN MATEK
Na rozdíl od - za totality velmi zdůrazňovaného - Mezinárodního dne žen zatím v Česku 
stále zcela nezdomácněl.
Den matek by měl být pro  potomky příležitostí poděkovat maminkám za jejich péči. 
Druhá květnová neděle by měla připomínat nezastupitelnou roli matek. Podle 
encyklopedie WIKIPEDIA se Den matek poprvé slavil počátkem 20. století v USA. V 
květnu 1907 na výročí smrti své matky začala o zavedení oficiálního svátku k uctění 
matek usilovat Ann Jarvisová.
O dva roky později se připomínal už ve 45 státech USA. V roce 1914 vyhlásil americký 
Kongres druhou květnovou neděli Dnem matek . Poté se svátek postupně rozšířil do 
dalších zemí.
V prvorepublikovém Československu se o jeho zapsání do povědomí lidí zasloužila 
prezidentova dcera Alice Masaryková. Druhou neděli v květnu matkám věnuje 
například i Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Dánsko, Německo, Finsko, Řecko, Itálie, 
Japonsko, Kanada, Rakousko či Turecko.
Ne všude ve světě se ale Den matek slaví druhou květnovou neděli. Argentina na matky 
pamatuje druhou říjnovou neděli, Polsko 26.května, Francie a Švédsko poslední neděli v 
květnu, Egypt a Maroko 21.března.
V posledních letech se několikrát objevil návrh, 
aby byl Den matek v Česku zapsán na seznam 
významných dnů a naopak z něj vypadl 
Mezinárodní den žen (MDŽ). Naposledy tento 
nápad Sněmovna odmítla koncem loňského 
l is topadu.  Odpůrci  MDŽ spjatého s  
komunistickým režimem argumentují, že  v 
demokratických zemích má svátek matek delší 
tradici . S tím nesouhlasí zástupkyně českých 
ženských organizací. Podle nich osmý březnový 
den připomíná boj za rovnoprávnost žen a v 
kalendáři je místo pro oba tyto ženské svátky.
A co otcové, měli by mít také svůj svátek? 
Občas se totiž objeví otázka, zda by se u nás 
neměl stavit i Den otců. V USA se slaví třetí 
neděli v červnu, v českém kalendáři ale zatím 
zanesen není.

Paž.
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Společenská kronika Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická

                                Dvěotázky a dvě odpovědi

1. Co křesťané nesmí?
Křesťané se snaží, aby svým jednáním nikomu neublížili. Biblická přikázání a ostatní 
mravní normy chápou jako směrovky, které nám ukazují, po jaké cestě je dobré se vydat. 
Kdybychom si museli všechno vyzkoušet sami, bylo by to draze zaplacené poznání. 
Křesťané jsou přesvědčení, že Bůh nám svým slovem ukazuje spolehlivou cestu a nic 
dobrého nám neodepřel. Proto se snažíme dodržovat Desatero a řadu rad, které 
nacházíme v bibli. Není to pro nás zákon, který nás omezuje, ale pomoc v každodenním 
rozhodování, za kterou jsme vděční. I když se nám často nedaří žít podle Božích slov, 
stále se o to pokoušíme.
2. Mají to křesťané v životě snazší?
Mnoho zlého si lidé způsobí vlastní vinou. Důvod lidského trápení nedovede uspokojivě 
vysvětlit nikdo. Odmítnout Boha jen proto, že něco nechápeme, nic neřeší. Bible říká 
důležitou věc: Bůh lidské utrpení nechce. Ježíš  na rozdíl od obecného mínění své doby  
nemoci a katastrofy nepovažoval za Boží trest, ale viděl v nich výzvu k vzájemné pomoci 
a solidaritě. Vlastním příkladem ukazuje, jak se zlem zápasit. Povzbuzuje nás k větší 
odvaze a statečnosti. I když zlo nedokážeme vždycky odstranit, můžeme ho alespoň 
zmírnit nebo obrátit k dobrému. Křesťané věří, že v Ježíši Kristu na sebe Bůh vzal úděl 
člověka se vším, co k němu patří  včetně pochybnosti, zrady, opuštěnosti, úzkosti, 
utrpení a nakonec i smrti. Boží solidarita s naším lidstvím v celé jeho křehkosti je největší 
pomoc, kterou křesťanská víra nabízí.

Podle katechetické příručky ČCE připravil Jaroslav Matuška.
Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci květnu:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
10.5. od 10:30 h - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti) 
13.5. od 17:00 h - středeční biblická hodina
24.5. v Týništi bohoslužby nebudou, od 9:00 hod.h udební bohoslužby v Třebechovicích 
          s pozounéry z družebního sboru z Drážďan (odvoz bude zajištěn).
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Vážení spoluobčané. 

Na náš městský úřad se obrátili organizátoři VII. ročníku cyklo- běhu za Českou 
republiku bez drog 2009. Protože problematika drogové závislosti je velmi závažná a 
nemůžeme před ní zavírat oči, dáváme text této iniciativy k dispozici i vám. Namlouvat 
si, že jsme město malé a nás se problematika zneužívání drog netýká, by bylo 
nezodpovědné, protože do spárů drogové závislosti se dostává čím dál tím více lidí, a to 
stále nižšího věku. Jakákoliv podpora této akce, alespoň svojí aktivní přítomností, bude 
tedy vítána. Naše město se od loňského roku finančně spolupodílí na činnosti 
protidrogové prevence, protože určitě všichni chceme, aby si naše děti mohly v parcích a 
na jiných veřejně přístupných místech klidně hrát bez rizika nákazy infekčními 
nemocemi z odhozených použitých injekčních stříkaček. Organizátoři této akce se 
chystají naše město navštívit. Průjezd městem by měl být 13.6.2009 kolem 9. hod. 
dopoledne a vaše aktivní účast na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí, kam se chystají 
dorazit, by je jistě podpořila v další činnosti. 

MUDr. Josef Otava, 
místostarosta MÚ Týniště nad Orlicí

 

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                       
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Anna Sabina Zahálková
Liliana Cooper
Tomáš Matička
Katka Kolovratníková
David Kurel
Barbora Sankovičová
Martin Kuchyňa
Lucie Urbánková

95 let
Antonín Bohuslav

94 let
Anna Zástěrová

85 let
Vladimír Horák
Marie Trllová
Marie Kapuciánová
Jarmila Štěpánková

80 let
Zdeňka Šmídová
Bohumila Kerhartová
Alena Martínková
Tajisija Pešková
Danuška Boukalová
Miroslav Rydygr
Josef Plašil

Řekli si ANO
Ladislav Dančák a Iva Doležalová

Buďte jeden o druhého bohatší.

Vlastislav Tuček
Dana Kubcová
Jaroslav Šmída
Libuše Šintáková



Poděkování

Chtěla bych vyslovit upřímný dík celému kolektivu sester a pečovatelek denního 
stacionáře a následně odd. pro seniory (DD), kde moje matka Marie Kotrbová strávila 
poslední rok svého života. Dále ještě všem pracovníkům ve stravování, kteří pro ni 
připravovali speciální stravu a všem těm, kteří se o ni starali v posledních dnech a 
chvílích jejího života a pečovali o ni s laskavostí a úctou ke starému člověku. Ještě jednou 
děkuje 

Alena Doležalová

Děkuji všem přátelům, známým a Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za dárky a 
květiny, které mi předali k mému životnímu jubileu.

Věra Koťanová

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, paní Jenčíkové a paní Matějkové za 
květiny a dárek, a děkuji všem, kteří se v den mého výročí dostavili.

Marie Koťanová

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 paní J.Michálková 
a paní B.Švábová.

Květa Otčenášková

Děkuji touto cestou sanitáři panu Petru Davidovi, který dne 6.4.2009 vezl mého syna 
Jaroslava do léčebny, za jeho krásný přístup a pomoc. Zároveň děkuji sestře z polikliniky 
na dispečinku za její stálou ochotu, sestře Kapuciánové a doktorům. Nejvíc též děkuji 
zdejší městské policii za její obětavost, pochopení a vytrvalost. Ze srdce všem děkuji. 

Tejnarová Jaroslava

Vzpomínka

9.března 2009 by oslavil 100. výročí narození pan Josef Šimerda z Rašovic. Skromný, 
pracovitý a obětavý člověk. S láskou, úctou a vděčností vzpomínají ANNA 
KOBRČOVÁ A MARIE LABÍKOVÁ - dcery s rodinami.

Dne 30.května uplyne 20 dlouhých a smutných let, kdy nás navždy opustil pan Pavel 
Zozulák. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. S láskou a 
stálou bolestí v srdcích vzpomínají 

manželka, děti a rodina Drašnarova.

Dne 5.5.2009 uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš milý tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Josef Sedláček. Stále vzpomínají sestry Jaroslava a Květa s rodinami.
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní - 2. část

V tomto článku se nejprve vrátím do doby, kdy naše prabáby byly ještě dětmi. Psal se 
rok 1770 a třebechovický kronikář zaznamenal tah lososů v řece Orlici takto: Po “
rybách možno přejít řeku, netřeba mostů.“ 
O sto let později se pod Placem (Suté Břehy) vázaly vory. Voraři si s sebou do práce 
brávali vidličky a napichovali desetikilogramové lososy, kteří odpočívali ve stínu pod 
vory, unaveni putováním proti proudu a láskou, která je hnala stále výš proti 
vodě.Někteří táhli do Divoké Orlice a jedno z velkých trdlišť bylo u Choťivi. Část táhla 
do Tiché Orlice k Chocni. Poslední ulovený losos, podle dostupných pramenů, byl 
chycen na Dědině v Třebechovicích po první světové válce (1919). Výstavbou jezu v 
Německu a následnou stavbou zdymadla ve Střekově tah lososů ustal úplně. V 
minulých dobách bylo toto velkolepé divadlo, opakující se každý rok, pro naše předky 
žijící na březích Orlice naprosto normální.
Dnes, když si čas od času koupím tzv. aljašského lososa, který je zamrzlý v ledové tříšti, 
vždy si připomenu, že Orlice jimi oplývala také. Řeka Orlice sice přišla o lososí 
tahy,ale jiných ryb byl dostatek. Ještě za druhé světové války se několik rodin v okolí 
Týniště živilo rybolovem a jejich potomci, dnešní sportovní rybáři, jistě vědí, o kom 
mluvím. Ale to jsem odbočil do dávné historie a nyní naváži na starou řeku pode 
dvorem z minulého článku.
Do tohoto ramene se vlévá potůček , po kterém jsme jako kluci vyráželi na výpravy do 
neznáma. Potůček protéká tzv. očkem, pod železničním mostem, ve kterém byla vždy 
velká spousta mníků (ale o tu rybu jsme jako kluci nikdy nestáli, protože jí byla 
spousta). Proti proudu potoka, pod tzv. Hrázkou, byla dvě očka zarostlá stulíky. Tam 
jsme si vždy přišli na své, kdo neměl silné nářadíčko, neměl šanci. Jací úhoři tam byli! 
Dnes jsou tato očka zanesená, skoro bez vody. 
Dále proti proudu potoka jsme se na našich výpravách dostali k přelovu zvanému 
Bezedňák. Bylo to pro nás, děti, magické místo, ani jsme se tam nikdy nekoupaly. Měly 
jsme před tímto místem velký respekt. Ale Bezedňák nám nedal spát, i když jsme 
slýchávaly, že se tam utopil vůz s koněm. Tomuto místu se v dávných dobách říkalo Na 
Švachu. Je to starý keltský výraz a značí rozhraní mezi lipským a týnišťským 
katastrem. Ale to jsem odbočil zase do historie. Mezi námi kluky se našel jeden 
odvážný, který řekl, že se tam potopí, aby zjistil, jestli tam ještě ten vůz s koněm je. (Byl 
to můj vrstevník, který emigroval v 70.letech do Ameriky, kde se stal profesionálním 
potápěčem. Bohužel, při jedné opravě na přehradní hrázi se údajně zamotal do 
ocelového rozpleteného lana a zahynul. Mnozí jste ho znali. )Tak tehdy jsme sehnali 
německou plynovou masku, kus zahradní hadice a tašku s pískem, aby ho to táhlo dolů. 
Uvázali jsme ho v pase prádelní šňůrou a šel do Bezedňáku. Když jsme ho vytáhli, řekl, 
že se potil strachy i pod vodou, nic neviděl, protože je tam tma. Naměřili jsme čtyři 
metry vody, takže žádný Bezedňák.
Dnes je tam 1,5 metru a to ještě v nejhlubším místě. Meliorace vykonaly své, jako i v 
jiných lokalitách. 
Tak na Orlici zase příště.

Ladislav Štěpán
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CO - KDY - KDE
květen 2009

OMLUVA
Ředitel Kulturního centra Libor Stolín se velice omlouvá ředitelce ZUŠ paní Skalické a 
také čtenářům Zpravodaje za uvedení chybného data u koncertu pořádaného ZUŠ v 
dubnu tohoto roku.

DIVADLO
19. května(úterý)     KOZA aneb kdo je Sylvie

Ze západních Čech k nám do Týniště poprvé zajíždějí herci s 
komedií, o které píší, že se jedná o mírně pikantní záležitost 
týkající se každého z nás, zakázaná pro puritány a nevhodná pro 
děti. V hlavních rolích se Vám představí například Světlana 
Nálepková, Oldřich Navrátil, Kateřina Macháčková, Karel 
Soukup a mnozí další. Režie René Přibil.
 Začátek představení je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 Cena: 160,-Kč 

15. května(pátek)   Tančíme na základní“ 
“Vystoupení žáků taneční školy SMOT z Týniště nad Orlicí v 
choreografii paní Jiřiny Bednářové.
Začátek představení: 8,00 a 10,00 hodin pro ZŠ

                17,00 pro veřejnost
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá taneční škola SMOT.                                  

20. května (středa)  „Nechte si chutnat!“ 
                 Představení žáků literárně-dramatického oboru týnišťské ZUŠ.

Začátky představení: v 10 hodin pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ 
                  v 17.30 hodin pro veřejnost

Divadelní sál kulturního domu.
Pořádají Základní umělecká škola spolu se Sdružením rodičů a 
přátel školy.

24. května (neděle)  O ševci Ondrovi a komtesce Jůlince
Po delší době se na divadelní prkna v Týništi nad Orlicí vrací herci 
DS J.K.Tyl Meziměstí. Veselá pohádka o rozmarné komtesce  
režiséra Zdeňka Kozáka je inspirována půvabem českých lidových  
báchorek a zároveň se jedná o přepracovanou verzi známé 
čertovské pohádkové hry.
Začátek představení je v 15,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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našla čas paní Blanka Hrušková a předvedla zájemcům zdobení voskem. Naprostá 
většina velikonočních drobností a dekorací byla originální ruční práce, přispěly 
maminky z MC Ratolest a další týnišťské šikulky. S přípravou celé akce včetně nedělní 
dílny a putování za vajíčky nám moc pomohly šikovné a ochotné ruce Moniky 
Koubové, Jany Tiché, Jany Čudové a Josefíny Hanzlové. Pro děti ze základní školy jsme 
měli v týdnu před výstavou připravené velikonoční dílny a na děti z okolí se dostalo 
přímo při výstavě. Cestu k nám našla ZŠ Žďár n.O., ZŠ Albrechtice, ZŠ Čermná, ZŠ Lípa 
a ZŠ Holice, která sice přijela až po výstavě, ale zato si děti užily kromě dílen i 
horolezeckou stěnu. Běh o velikonočního beránka neměl letos příliš velkou účast, 
přestože počasí a zajištění závodu bylo na jedničku. Děkujeme Kateřině Kuklové za 
spolupráci. Oblíbenou se stává pravidelná pedigová dílna, na které se tentokrát motala 
velikonoční hnízda a košíky podle vlastního výběru. Na velikonoční výlet se ve čtvrtek 
vydalo přes 40 dětí, zaplavaly si v bazénu v Ústí nad Orlicí, vyzkoušely jarní program v 
ekologickém centru v Oucmanicích a nakonec si odskočily pro perníček do Perníkové 
chaloupky v Rábech.

Naďa Pojezdalová
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,

ddmslunicko@seznam.cz, http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//

Velikonoční výstava v DDM.
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DDM Sluníčko
KVĚTEN

7. - 9. 5. HORSKÉ TVOŘENÍČKO
Víkend pro děti s rodiči na horské chatě v Rokytnici v O.h. 
V programu je různé výtvarné tvoření, sportování nebo vlastní 
program. 
Informace a přihlášky v DDM.

Středa 13. 5. KERAMIKA pro DOSPĚLÉ
17 - 19 hod. Podvečer se zamazanýma rukamaJ . 70,- Kč na energii a materiál.

Úterý 26.5. DÍLNA - PEDIG
od 17 hod. Přijít můžete i později. Pro začátečníky i mírně pokročilé motání 

a pletení podle vašich představ. 

Pátek 29. 5. DISKOTÉKA pro 2. stupeň ve Velvetu
17 - 19.30 hod. Vstupné 20,- Kč.

Ppondělí 1.6. DEN DĚTÍ 
Na zahradě DDM od 13 hod. celé odpoledne hromada soutěží, her, 
tvoření a skákání na velké trampolíně.

V dubnu i v květnu je velká účast tanečních kroužků na soutěžích a přehlídkách a účast 
volejbalových nadějí na mistrovských soutěžích a turnajích.
Děkujeme Českému svazu zahrádkářů za finanční příspěvek na naši činnost.

Výsledky výtvarné soutěže „Naše bylinky“, vyhlášené ČZS:
Porota vybrala tyto práce, které postupují do celostátního kola v Praze:
Kamil Krištof, 6 let, MŠ Lipská, ZŠ Týniště n. O., Bat-Orgl, 11 let, ZŠ Týniště n. O., 
Kateřina Kulštejnová, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Petr Pojezdala, 9 let, ZŠ Týniště n. O., 
Petr Plašil, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Vladimír Polášek, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Veronika 
Syrová, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Klára Marková, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Bára 
Stodůlková, 12 let, ZŠ Týniště n. O., Iva Faltová, 13 let, ZŠ Týniště n. O., Lucie 
Nouzová, ZŠ Týniště n. O., Kateřina Horáková, ZŠ Týniště n. O., Veronika Záleská, ZŠ 
Týniště n. O., Klára Slámová, ZŠ Týniště n. O., Michaela Krebsová, Sabina 
Jaroměřská, ZŠ Týniště n. O., Veronika Luňáčková, Darina Borisová, Nikola Fritzlová, 
Miriam Plančíková, ZŠ Týniště n. O., Gabriela Valentová, ZŠ Týniště n. O., Kája a 
Denisa Pýchovi, 4 a 6 let, MC Ratolest, Týniště nad Orlicí, Magdaléna Matušková, 7 
let, MC Ratolest, Týniště nad Orlicí, ZŠ a MŠ Žďár n.O., 7 - 9 let, zájmový kroužek 
DDM „Holčičiny“, 10 let, DDM Týniště n.O., zájmový kroužek DDM „Holčičiny“, 10 
let, DDM Týniště n. O.
Proběhlo…
Začátkem dubna jsme pořádali tradiční velikonoční výstavu spojenou s dílnami a 
dalšími akcemi pro veřejnost. Návštěvnost sice nebyla tak velká jako v čase 
předvánočním, přesto jsme ale s prezentací a ohlasem spokojeni. Jako v předešlých 
letech s námi celé tři dny byla ve svém domečku „kouzelná babička“ Sylva Jindrová z 
Hradce Králové, návštěvou nás poctila i mistryně lidové tvorby paní Henclová, která 
všechny udivovala vejci zdobenými droboučkými ozdobami ze slámy. V pondělí si
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KONCERT
18. května (pondělí) Žákovský koncert

 spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
  Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

25. května (pondělí) Absolventský koncert žáků 
spojený s výstavou absolventských prací žáků výtvarného oboru.

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

VÝSTAVY
 1. května (pátek)     Memoriál J. Holického

místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže
Začátek 7,00 hodin, ukončení 12,00 hodin.
 Areál chovatelů Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

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

25.května - 1.června Velká výstava prací žáků VO ZUŠ
                                 v 8 - 11 hodin pro žáky MŠ, ZŠ, ve 13 - 17 hodin pro veřejnost.
                                Prostory ZUŠ.
                                Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
 

JINÉ AKCE
Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí, Motorest ROUBENKA a Dům dětí a 

mládeže Sluníčko v Týništi nad Orlicí
Vás zvou na 

1. májové týnišťské veselení

Kde: Areál motorestu ROUBENKA
Kdy: 30.dubna a 1.května 2009
Program:
30. dubna 2009 - Čarodějnické odpoledne
16,30 - Zahájení, soutěžní odpoledne pro děti
18,30 - Možná přijde i kouzelník
19,30 - Vyhlášení Miss čarodějnice (nezapomeňte převléknout děti 

do kostýmů)
20,30 - Zapálení čarodějnické vatry
21,30 - Ohňostroj

Celé odpoledne bude doprovázeno hudbou.
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                     Sport
                               Ohlédnutí za rokem 2008 v oblasti sportu

Na lehkoatletickém stadionu byla dobudována víceúčelová plocha v 
pravém oblouku. Tím vzniklo tréninkové hřiště na volejbal, dále zde může 
být umístěn přenosný koš na basket. 

Bylo  zhotoveno tyčkařské doskočiště,  tréninkové doskočiště dálky pro minižactvo a nové 
závodní antukové hřiště pro volejbal. Travnaté plochy hřiště jsou zavlažovány novým 
závlahovým systémem.
Na fotbalovém hřišti v Olšině bylo vybudováno tréninkové hřiště s umělým povrchem (umělá 
tráva HALGREEN XTENDR o velikosti 50 x 35 m) a bylo opatřeno novým oplocením a 
zároveň osvětlením.
Na novém stadionu proběhlo několik soutěží v atletice a z výsledků uvádíme, že družstvo II. 
ligy žen se umístilo jako páté, ve společném oblastním přeboru Hradec Králové - Pardubice se 
muži umístili na pátém místě, starší žáci v krajském přeboru v Hradci Králové obsadili čtvrté 
místo a nejmladší žáci a žákyně v krajském přeboru v Hradci Králové získali rovněž páté 
místo. Oddíl získal pět titulů přeborníka kraje.
Tenisový oddíl pořádal několik zdařilých turnajů neregistrovaných hráčů. Za organizací patří 
velký dík tenisovému výboru.
Na podzim proběhly dvě velké akce, jednou z nich je tradiční Cyklorallye Juráška a Týnišťská 
desítka. Věhlas těchto soutěží překračuje hranice kraje a zajišťuje propagaci města Týniště nad 
Orlicí. Organizátorům soutěží náleží velké poděkování.
Chtěli bychom připomenout, že na podzim oslavil životní jubileum velký fotbalový a 
hokejový talent a sportovec každým coulem pan Ladislav Richter. Do dalších let mu popřál 
hodně zdraví i starosta města Ing. Jaroslav Matička. Zároveň poděkoval správcům sportovišť 
panu Petru Tichému, Jiřímu Fišerovi a Jiřímu Kubíčkovi za jejich velké nasazení při 
rekonstrukci atletického stadionu.
V SK Petrovice v roce 2008 po ukončení jarní dohrávky okresního přeboru II. tř. nastoupil na 
uvolněnou pozici trenéra pan Eduard Cína. Pro přípravu mužstva udělal maximum, přesto se 
mužstvu nedařilo a po skončené podzimní části soutěže je mužstvo na 8. místě v tabulce.
Akce loňského roku v Petrovicích nebyly nikterak náročné - tradiční Čarodějnice, Dětský den, 
spoluúčast na Vavřinecké pouti, zakončení roku 2008 jak pro fotbalisty, tak pro širokou 
veřejnost. Tyto akce se vydařily.
Při přípravě na Vavřineckou pouť byl položen asfaltový koberec v areálu hřiště. Na 
dokončovacích pracích se podílely i ostatní organizační složky v Petrovicích. Pro dostatečnou 
závlahu hracích ploch je zajištěno vykopání nové studny.
Musíme se zmínit o fungování sportovního odvětví „JÓGA“, která má hodně příznivců, 
převážně ze strany žen. Zájem o toto cvičení je veliký jak mezi mladými cvičenkami, tak mezi 
starší generací. Dík patří obětavé přípravě a vedení cvičitelek.
Pro rok 2009 si SK stanovil mnoho práce při údržbě a zlepšení sportovního areálu tak, aby co 
nejlépe vyhovoval jak sportovním výkonům, tak i kulturnímu využití. Dík všem, kteří se o 
chod sportovního i kulturního dění v Petrovicích starají.
Mužstvo Sokola Křivice po podzimní části soutěže v kopané ve III. tř. skončilo na 9. místě.
V roce 2008 se podařilo zlegalizovat kabiny na hřišti zapsáním do katastru nemovitostí. Byly 
zahájeny vnitřní úpravy, tj. místnost pro rozhodčího, sprchy, elektřina a postupně se bude 
zateplovat celá budova, včetně výměny okapů a venkovních povrchových úprav, aby byl 
objekt zmodernizován a plně sloužil občanům.
V roce 2008 bylo v Křivicích téměř dokončeno volejbalové hřiště, které slouží i pro nohejbal.
Z akcí, které v Křivicích proběhly, uvádíme tradiční Čarodějnice, na ukončení prázdnin byla 
pro děti uspořádána akce Hledání pokladu a Drakiáda,  uskutečnily se turnaje ve volejbale a 
nohejbale.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se dlouhá léta podílejí na zajišťování, organizování 
a vedení sportovních oddílů a této činnosti věnují velkou část svého osobního volna. Sport je 
jejich velkým koníčkem.

Jan Kouba17

1. května 2009 - Prvomájový festival
9,00 - Mladý týnišťský big band ZUŠ
10,00 - Mateřská škola město
10,15 - Mateřská škola U Dubu
10,30 - ROZMARÝNKA, krojovaná kapela z moravského 

Vlčnova
13,30 - Puzzle Jazz, jazzová kapela z Hradce Králové
15,30 - Taneční vystoupení dětí z DDM Sluníčko
16,30 - Na tři kusy, big beatová kapela z Hradce Králové
18,30 - Vystoupení mažoretek z Kostelce nad Orlicí
19,00 - Trumf - country rock

                         www.TRUMF-countryrock.com

Po celý den je zajištěn stánkový prodej, bohaté občerstvení s 
opékáním telat a vepřových kýt.
V případě nepříznivého počasí omezený program v kulturním 
domě.
Na akci Vás zvou partneři akce Technické služby města a Pivovar 
Budvar.

11. května (pondělí) Umění využít roční období pro své zdraví - Jaro
 Každé roční období má své kouzlo, ale také nabízí spoustu 
možností pro nápravu a posílení našeho tělesného a duševního 
zdraví. Přijďte se dozvědět něco navíc, třeba i o neinvazivní 
diagnostické metodě irisdiagnostice.
 Začátek přednášky 17,30 hodin.
 Zasedací místnost v 1. patře kulturního domu.

; Pořádá Prodejna zdravé výživy „Glukánek“, Třebechovice pod 
Orebem.

14. a 21. května       Zápis nových žáků do místní Základní umělecké školy 
(čtvrtky)                 pro školní rok 2009/2010

Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium ve 
čtvrtek 14. a 21. května v době od 16.15-18.00 hodin na 
talentové zkoušky do hudebního oboru a k zápisu do výtvarného, 
tanečního a literárně-dramatického oboru.
Hudební obor  - učebna č. 36 v I. patře budovy ZUŠ
Taneční obor - kabinet TO v přízemí budovy ZUŠ
Výtvarný obor - učebna č. 14 v přízemí budovy ZUŠ
Literárně-dramatický obor - učebna č.36 v I.patře budovy ZUŠ

PŘIPRAVUJEME
5.- 6. června             14. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka 2009
                              Po roce se přiblížila doba největší kulturní události nejen našeho 

města, ale i celého regionu. Pořadatelé pro Vás připravili velice 
pestrý hudební program. Mimo jiné se můžete těšit na Laco Deczi 
& Celula New York (USA), Dixiland Tarnow (Polsko), MTB a 
jejich hosty, projekt ETERNAL SEEKERS s Lenkou Dusilovou a 
mnohé další.
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Z našich škol
Další výborné úspechy záku místní Základní umelecké školy v 
krajských kolech Národní souteze ZUŠ ve hre na dechové 
nástroje

V úterý 17.3.2009 se konalo v jičínské ZUŠ krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve  hře 
na žesťové a bicí nástroje. Soutěžní výkony podali vítězové okresních kol základních 
uměleckých škol Královéhradeckého kraje. Naši žáci získali 1x 1. místo s postupem, 1x 
1. místo (1. náhradník do ÚK), 1x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo.

Trubka
kat.  umístění    jméno soutěžícího         vyučující                  korepetice
5.     2. místo   Václav Hloušek             Antonín Závodní      Mgr. Karel Koldinský
Pozoun
kat.   umístění          jméno soutěžícího     vyučující                  korepetice
6.      1. místo          Jan Ptáček                  Antonín Závodní      Mgr. Karel Koldinský
8.      1. místo,         Ondřej Bahník
         1. náhradník
Tuba
kat.   umístění    jméno soutěžícího        vyučující                  korepetice
5.      1. místo     Ladislav Lejnar            Jaroslav Vošlajer      Mgr. Karel Koldinský
       s postupem
Baskřídlovka - tenor
kat.   umístění    jméno soutěžícího         vyučující                 korepetice
1.      2. místo     David Kukla                 Antonín Závodní     Mgr. Karel Koldinský
         3. místo     Antonín Ptáček

Ve středu 18.3.2009 se v jičínské ZUŠ konalo tentokrát krajské kolo Národní soutěže 
ZUŠ ve  hře na dřevěné dechové nástroje. Naši žáci v konkurenci 23 klarinetistů získali 
2x 1. místo s postupem do ústředního kola a 1x 2. místo. Dále v konkurenci 19 
saxofonistů 1x 1. místo s postupem a 1x 1. místo. Dva ze soutěžících navíc titul 
absolutního vítěze ve hře na nástroj.

Klarinet
kat.     umístění    jméno soutěžícího    vyučující              korepetice
1.        2. místo     Marek Rous             Mgr. Pavel Plašil  Mgr. Karel Koldinský
3.        1. místo    Vojtěch Hájek
         s postupem
6.       1. místo      Pavel Plašil
         s postupem - absolutní vítěz ve hře na klarinet

Saxofon
kat.   umístění    jméno soutěžícího        vyučující                 korepetice
7.      1. místo         Jan Emmer               Mgr. Pavel Plašil    Mgr. Karel Koldinský
8.      1. místo         Josef Marčík 
       s postupem - absolutní vítěz ve hře na saxofon

Blahopřeji všem žákům a jejich učitelům k výborným výsledkům v soutěžích a děkuji 
za reprezentaci týnišťské ZUŠ. Postupujícím žákům přeji do ústředního kola, které se 
koná 17.-19.4.2009 ve Vysokém Mýtě, bezchybné soutěžní výkony a krásné hudební 
zážitky.

Mgr. Blanka Skalická
16 13

o



Zprávy z knihovny

Takhle sugestivně dokáže čtenáři přiblížit atmosféru přípravy Frankfurtského knižního 
veletrhu spisovatelka a překladatelka Hana Parkánová-Whitton ve své půvabné knížce 
Jak se dostat z Anglie do Żywce a zase zpátky.
Frankfurtský veletrh, jeden z největších a nejznámějších, se koná každoročně na 
podzim. Teď ale máme jaro, řetěz veletrhů se začíná odvíjet, a nemusíme ani vyrážet za 
hranice, domácí nabídka je široká. Liberecký veletrh dětské knihy s názvem „Úspěšní 
čtou“ už letos nestihnete-konal se v březnu. Stejně tak olomoucký Libri, pořádaný na 
výstavišti Flora Olomouc. 
Před námi je ale náš největší, letos už 15. veletrh s názvem Svět knihy Praha, který 
bude probíhat ve dnech 14.-17.května. Po loňském požáru Průmyslového paláce byla 
v rekordním čase na místě postiženého křídla postavena montovaná hala se 
vzduchotechnikou, takže se letošní veletrh bude konat na svém původním místě. 
V jarních měsících se koná také mezinárodní Festival spisovatelů Praha, jedna z 
nejdůležitějších evropských kulturních událostí. Po letní pauze přijde řada akcí 
podzimních, kterou zahájí 3.-6.září Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem. V 
pořadí už 19. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě ve dnech 9.-10.října 2009 
má letos hlavní téma doprovodného programu cesty-cesty po světě, za dobrodružstvím, 
od člověka k člověku. V listopadu se pak na brněnském výstavišti koná Svět knihy 
Brno.
Pokud se přece jen rozhodnete navštívit veletrhy zahraniční a podívat se, jakému zájmu 
se tam těší české stánky, pak máte možnost kromě již zmíněného Frankfurtu zajet na 
známý Leipziger Buchmesse s vysokou návštěvností nebo na Bologna Children's Book 
Fair, který je věnován knihám pro děti. Ale na oba veletrhy si musíte počkat do příštího 
roku: konají se totiž v březnu. Mezi nejdůležitější knižní akce v Evropě se řadí také 
London Book Fair-Earls Court, který bývá pořádán koncem dubna. Řetěz pak uzavírá 
od nás nejvzdálejší BookExpo America pořádaný v květnu v New Yorku. Všechny 
veletrhy jsou doplňovány bohatými doprovodnými programy, řadou odborných 
seminářů a konferencí, setkáními se spisovateli, autorskými čteními, prezentacemi 
nakladatelských domů, vyhlašováním literárních soutěží a udílením různých cen. 
Nemůžete všechno stihnout, ani kdybyste se sebevíc snažili, a až  pojedete domů, 
budete padat únavou stejně jako citovaná paní Parkánová:  
„Pokaždé, když veletrh skončil, jsem vykřikovala, že mě do Frankfurtu už nikdo 
nedostane. Je to únavné, hrozné, příliš hektické, je tam moc lidí a všude fronty, kdo se 
má hodinu kodrcat do hotelu v dopravní špičce a vůbec. Stačilo však, abych  stejně jako 
nyní- na kratičký okamžik stanula mezi stánky s knihami, nasála tu vůni papíru a 
tiskařské černi, ponořila  se do toho lidského hemžení spojeného s jedním z 
nejušlechtilejších produktů lidské činnosti- s knihami -  a byla jsem ztracena.“
Mimochodem tahle sympatická dáma - Češka provdaná do Anglie - kromě zmíněné 
knížky, která je věnovaná cestování, napsala ještě další dvě autobiografické knihy: Jak 
si vypěstovat na anglické zahrádce českého trpaslíka a Jak se po anglicku vytratit 
v Anglii. Všechny jsou půvabné, plné citu a laskavého humoru. Určitě si je 
nezapomeňte přečístJ

Jana Vacinová
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“

   
„Výstaviště tepalo činorodým ruchem. Natahovaly se koberce, 
dostavovaly se stánky, vztyčovala se světla, dělníci v kombinézách 
stěhovali na stánky nábytek, jiní popojížděli sem a tam s vozíky a

 převáželi nejrůznější břemena. Mezi tím ruchem se proplétali kurýři doručující na 
poslední chvíli nějaké zásilky, a z květinářství sem přiváželi květinovou výzdobu, 
kterou se chtěl pochlubit téměř každý stánek.

Noc s Andersenem v Týništi n. O.
V pátek 3.dubna 2009 se v 17 hodin sešlo 19 školáků, aby společně s třemi knihovnicemi 
prožili skutečnou noc v knihovně: 5 dětí ze 4. a 5.třídy Základní školy v Albrechticích a 14 
dětí ze 3.A Základní školy v Týništi nad Orlicí. Zahájili jsme ji procházkou od knihovny do 
Základní umělecké školy, kde na nás čekalo krásné dětské představení Alenka v říši divů. 
Dramatický kroužek pod vedením slečny Říčařové nás pozval na generální zkoušku. A 
všichni jsme byli nadšení. 
Pak jsme se přesunuli do Domu dětí a mládeže Sluníčko, kde jsme trošku svým příchodem 
nabourali trénink brazilského bojového umění Capoeira a kde jsme si pod zkušenou rukou 
paní Evy Jenčíkové nazdobili voskovou technikou vejdunky. Po příchodu do knihovny a 
malém občerstvení jsme se pustili do čtení knih, soutěží s knihami Františka Nepila, do 
výtvarných soutěží, do sportovních soutěží a také do putování po knihovně jen s baterkou. 
A protože bylo již velice převelice časně zrána,  v sobotu 4.dubna, honem jsme uléhali do 
spacáků, abychom si vyzkoušeli, jak se v knihovně spí. V 7 hodin byl budíček a po snídani 
jsme dostali malé dárečky za účast Noci s Andersenem.
Tato celostátně vyhlášená akce Noc s Andersenem je již 9. nocí, kdy se v knihovnách, 
kulturních zařízeních, domech mládeže, školních knihovnách a družinách, v ústavech i 
jiných prostorách scházejí děti s dospělými. Prožívají společně různě připravený program 
od čtení, soutěží, malování, nočního putování, povídání se spisovateli  přes chatování s 
ostatními účastníky noci, emailování a hraní s PC. Co jedno zařízení, to jiná akce.  Letos 
bylo evidováno 836 registrovaných míst u nás v České republice, Slovensku , Slovinsku a 
Polsku. Bylo sečteno  na 26.324 dětských účastníků. Program pro ně připravilo 4.569 
dospělých.

Ale důležitější 
než čísla je to, 
ž e  j s m e  
a l e s p o ň  n a  
dálku mohli 
bý t  vš i chn i  
spolu a těšit se 
z  p o c i t u  
sounáležitosti  
a blízkosti. 
D ě k u j e m e  
všem,  k te ř í  
nám vytvořili 
p ř í j e m n ý  
program Noci 
a těšíme se 
opět za rok. 

Josefína   
Hanzlová

Pozvánky do výstavního sálu Městské knihovny:
Zveme všechny ve středu dne 13. května od 17 hodin na koncertní vystoupení  a besedu s 
houslovým virtuosem  TOMÁŠEM  VINKLÁTEM, stálým členem Vídeňské 
filharmonie, na téma: „ Jak žijí filharmonisté“. Besedu moderuje pan Karel Procházka. 

Zveme vás na přednášku o preventivní čínské medicíně a léčebných preparátech TianShi, 
která se uskuteční ve čtvrtek dne 28. května od 16 hodin. Přednášku  povede paní Miluše 
Hubálková z Ozdravného centra Sluníčko v Rychnově n.Kn.
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Zprávy z knihovny

Takhle sugestivně dokáže čtenáři přiblížit atmosféru přípravy Frankfurtského knižního 
veletrhu spisovatelka a překladatelka Hana Parkánová-Whitton ve své půvabné knížce 
Jak se dostat z Anglie do Żywce a zase zpátky.
Frankfurtský veletrh, jeden z největších a nejznámějších, se koná každoročně na 
podzim. Teď ale máme jaro, řetěz veletrhů se začíná odvíjet, a nemusíme ani vyrážet za 
hranice, domácí nabídka je široká. Liberecký veletrh dětské knihy s názvem „Úspěšní 
čtou“ už letos nestihnete-konal se v březnu. Stejně tak olomoucký Libri, pořádaný na 
výstavišti Flora Olomouc. 
Před námi je ale náš největší, letos už 15. veletrh s názvem Svět knihy Praha, který 
bude probíhat ve dnech 14.-17.května. Po loňském požáru Průmyslového paláce byla 
v rekordním čase na místě postiženého křídla postavena montovaná hala se 
vzduchotechnikou, takže se letošní veletrh bude konat na svém původním místě. 
V jarních měsících se koná také mezinárodní Festival spisovatelů Praha, jedna z 
nejdůležitějších evropských kulturních událostí. Po letní pauze přijde řada akcí 
podzimních, kterou zahájí 3.-6.září Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem. V 
pořadí už 19. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě ve dnech 9.-10.října 2009 
má letos hlavní téma doprovodného programu cesty-cesty po světě, za dobrodružstvím, 
od člověka k člověku. V listopadu se pak na brněnském výstavišti koná Svět knihy 
Brno.
Pokud se přece jen rozhodnete navštívit veletrhy zahraniční a podívat se, jakému zájmu 
se tam těší české stánky, pak máte možnost kromě již zmíněného Frankfurtu zajet na 
známý Leipziger Buchmesse s vysokou návštěvností nebo na Bologna Children's Book 
Fair, který je věnován knihám pro děti. Ale na oba veletrhy si musíte počkat do příštího 
roku: konají se totiž v březnu. Mezi nejdůležitější knižní akce v Evropě se řadí také 
London Book Fair-Earls Court, který bývá pořádán koncem dubna. Řetěz pak uzavírá 
od nás nejvzdálejší BookExpo America pořádaný v květnu v New Yorku. Všechny 
veletrhy jsou doplňovány bohatými doprovodnými programy, řadou odborných 
seminářů a konferencí, setkáními se spisovateli, autorskými čteními, prezentacemi 
nakladatelských domů, vyhlašováním literárních soutěží a udílením různých cen. 
Nemůžete všechno stihnout, ani kdybyste se sebevíc snažili, a až  pojedete domů, 
budete padat únavou stejně jako citovaná paní Parkánová:  
„Pokaždé, když veletrh skončil, jsem vykřikovala, že mě do Frankfurtu už nikdo 
nedostane. Je to únavné, hrozné, příliš hektické, je tam moc lidí a všude fronty, kdo se 
má hodinu kodrcat do hotelu v dopravní špičce a vůbec. Stačilo však, abych  stejně jako 
nyní- na kratičký okamžik stanula mezi stánky s knihami, nasála tu vůni papíru a 
tiskařské černi, ponořila  se do toho lidského hemžení spojeného s jedním z 
nejušlechtilejších produktů lidské činnosti- s knihami -  a byla jsem ztracena.“
Mimochodem tahle sympatická dáma - Češka provdaná do Anglie - kromě zmíněné 
knížky, která je věnovaná cestování, napsala ještě další dvě autobiografické knihy: Jak 
si vypěstovat na anglické zahrádce českého trpaslíka a Jak se po anglicku vytratit 
v Anglii. Všechny jsou půvabné, plné citu a laskavého humoru. Určitě si je 
nezapomeňte přečístJ

Jana Vacinová
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nabourali trénink brazilského bojového umění Capoeira a kde jsme si pod zkušenou rukou 
paní Evy Jenčíkové nazdobili voskovou technikou vejdunky. Po příchodu do knihovny a 
malém občerstvení jsme se pustili do čtení knih, soutěží s knihami Františka Nepila, do 
výtvarných soutěží, do sportovních soutěží a také do putování po knihovně jen s baterkou. 
A protože bylo již velice převelice časně zrána,  v sobotu 4.dubna, honem jsme uléhali do 
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od čtení, soutěží, malování, nočního putování, povídání se spisovateli  přes chatování s 
ostatními účastníky noci, emailování a hraní s PC. Co jedno zařízení, to jiná akce.  Letos 
bylo evidováno 836 registrovaných míst u nás v České republice, Slovensku , Slovinsku a 
Polsku. Bylo sečteno  na 26.324 dětských účastníků. Program pro ně připravilo 4.569 
dospělých.
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Z našich škol
Další výborné úspechy záku místní Základní umelecké školy v 
krajských kolech Národní souteze ZUŠ ve hre na dechové 
nástroje

V úterý 17.3.2009 se konalo v jičínské ZUŠ krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve  hře 
na žesťové a bicí nástroje. Soutěžní výkony podali vítězové okresních kol základních 
uměleckých škol Královéhradeckého kraje. Naši žáci získali 1x 1. místo s postupem, 1x 
1. místo (1. náhradník do ÚK), 1x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo.

Trubka
kat.  umístění    jméno soutěžícího         vyučující                  korepetice
5.     2. místo   Václav Hloušek             Antonín Závodní      Mgr. Karel Koldinský
Pozoun
kat.   umístění          jméno soutěžícího     vyučující                  korepetice
6.      1. místo          Jan Ptáček                  Antonín Závodní      Mgr. Karel Koldinský
8.      1. místo,         Ondřej Bahník
         1. náhradník
Tuba
kat.   umístění    jméno soutěžícího        vyučující                  korepetice
5.      1. místo     Ladislav Lejnar            Jaroslav Vošlajer      Mgr. Karel Koldinský
       s postupem
Baskřídlovka - tenor
kat.   umístění    jméno soutěžícího         vyučující                 korepetice
1.      2. místo     David Kukla                 Antonín Závodní     Mgr. Karel Koldinský
         3. místo     Antonín Ptáček

Ve středu 18.3.2009 se v jičínské ZUŠ konalo tentokrát krajské kolo Národní soutěže 
ZUŠ ve  hře na dřevěné dechové nástroje. Naši žáci v konkurenci 23 klarinetistů získali 
2x 1. místo s postupem do ústředního kola a 1x 2. místo. Dále v konkurenci 19 
saxofonistů 1x 1. místo s postupem a 1x 1. místo. Dva ze soutěžících navíc titul 
absolutního vítěze ve hře na nástroj.

Klarinet
kat.     umístění    jméno soutěžícího    vyučující              korepetice
1.        2. místo     Marek Rous             Mgr. Pavel Plašil  Mgr. Karel Koldinský
3.        1. místo    Vojtěch Hájek
         s postupem
6.       1. místo      Pavel Plašil
         s postupem - absolutní vítěz ve hře na klarinet

Saxofon
kat.   umístění    jméno soutěžícího        vyučující                 korepetice
7.      1. místo         Jan Emmer               Mgr. Pavel Plašil    Mgr. Karel Koldinský
8.      1. místo         Josef Marčík 
       s postupem - absolutní vítěz ve hře na saxofon

Blahopřeji všem žákům a jejich učitelům k výborným výsledkům v soutěžích a děkuji 
za reprezentaci týnišťské ZUŠ. Postupujícím žákům přeji do ústředního kola, které se 
koná 17.-19.4.2009 ve Vysokém Mýtě, bezchybné soutěžní výkony a krásné hudební 
zážitky.

Mgr. Blanka Skalická
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                     Sport
                               Ohlédnutí za rokem 2008 v oblasti sportu

Na lehkoatletickém stadionu byla dobudována víceúčelová plocha v 
pravém oblouku. Tím vzniklo tréninkové hřiště na volejbal, dále zde může 
být umístěn přenosný koš na basket. 

Bylo  zhotoveno tyčkařské doskočiště,  tréninkové doskočiště dálky pro minižactvo a nové 
závodní antukové hřiště pro volejbal. Travnaté plochy hřiště jsou zavlažovány novým 
závlahovým systémem.
Na fotbalovém hřišti v Olšině bylo vybudováno tréninkové hřiště s umělým povrchem (umělá 
tráva HALGREEN XTENDR o velikosti 50 x 35 m) a bylo opatřeno novým oplocením a 
zároveň osvětlením.
Na novém stadionu proběhlo několik soutěží v atletice a z výsledků uvádíme, že družstvo II. 
ligy žen se umístilo jako páté, ve společném oblastním přeboru Hradec Králové - Pardubice se 
muži umístili na pátém místě, starší žáci v krajském přeboru v Hradci Králové obsadili čtvrté 
místo a nejmladší žáci a žákyně v krajském přeboru v Hradci Králové získali rovněž páté 
místo. Oddíl získal pět titulů přeborníka kraje.
Tenisový oddíl pořádal několik zdařilých turnajů neregistrovaných hráčů. Za organizací patří 
velký dík tenisovému výboru.
Na podzim proběhly dvě velké akce, jednou z nich je tradiční Cyklorallye Juráška a Týnišťská 
desítka. Věhlas těchto soutěží překračuje hranice kraje a zajišťuje propagaci města Týniště nad 
Orlicí. Organizátorům soutěží náleží velké poděkování.
Chtěli bychom připomenout, že na podzim oslavil životní jubileum velký fotbalový a 
hokejový talent a sportovec každým coulem pan Ladislav Richter. Do dalších let mu popřál 
hodně zdraví i starosta města Ing. Jaroslav Matička. Zároveň poděkoval správcům sportovišť 
panu Petru Tichému, Jiřímu Fišerovi a Jiřímu Kubíčkovi za jejich velké nasazení při 
rekonstrukci atletického stadionu.
V SK Petrovice v roce 2008 po ukončení jarní dohrávky okresního přeboru II. tř. nastoupil na 
uvolněnou pozici trenéra pan Eduard Cína. Pro přípravu mužstva udělal maximum, přesto se 
mužstvu nedařilo a po skončené podzimní části soutěže je mužstvo na 8. místě v tabulce.
Akce loňského roku v Petrovicích nebyly nikterak náročné - tradiční Čarodějnice, Dětský den, 
spoluúčast na Vavřinecké pouti, zakončení roku 2008 jak pro fotbalisty, tak pro širokou 
veřejnost. Tyto akce se vydařily.
Při přípravě na Vavřineckou pouť byl položen asfaltový koberec v areálu hřiště. Na 
dokončovacích pracích se podílely i ostatní organizační složky v Petrovicích. Pro dostatečnou 
závlahu hracích ploch je zajištěno vykopání nové studny.
Musíme se zmínit o fungování sportovního odvětví „JÓGA“, která má hodně příznivců, 
převážně ze strany žen. Zájem o toto cvičení je veliký jak mezi mladými cvičenkami, tak mezi 
starší generací. Dík patří obětavé přípravě a vedení cvičitelek.
Pro rok 2009 si SK stanovil mnoho práce při údržbě a zlepšení sportovního areálu tak, aby co 
nejlépe vyhovoval jak sportovním výkonům, tak i kulturnímu využití. Dík všem, kteří se o 
chod sportovního i kulturního dění v Petrovicích starají.
Mužstvo Sokola Křivice po podzimní části soutěže v kopané ve III. tř. skončilo na 9. místě.
V roce 2008 se podařilo zlegalizovat kabiny na hřišti zapsáním do katastru nemovitostí. Byly 
zahájeny vnitřní úpravy, tj. místnost pro rozhodčího, sprchy, elektřina a postupně se bude 
zateplovat celá budova, včetně výměny okapů a venkovních povrchových úprav, aby byl 
objekt zmodernizován a plně sloužil občanům.
V roce 2008 bylo v Křivicích téměř dokončeno volejbalové hřiště, které slouží i pro nohejbal.
Z akcí, které v Křivicích proběhly, uvádíme tradiční Čarodějnice, na ukončení prázdnin byla 
pro děti uspořádána akce Hledání pokladu a Drakiáda,  uskutečnily se turnaje ve volejbale a 
nohejbale.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se dlouhá léta podílejí na zajišťování, organizování 
a vedení sportovních oddílů a této činnosti věnují velkou část svého osobního volna. Sport je 
jejich velkým koníčkem.

Jan Kouba17

1. května 2009 - Prvomájový festival
9,00 - Mladý týnišťský big band ZUŠ
10,00 - Mateřská škola město
10,15 - Mateřská škola U Dubu
10,30 - ROZMARÝNKA, krojovaná kapela z moravského 

Vlčnova
13,30 - Puzzle Jazz, jazzová kapela z Hradce Králové
15,30 - Taneční vystoupení dětí z DDM Sluníčko
16,30 - Na tři kusy, big beatová kapela z Hradce Králové
18,30 - Vystoupení mažoretek z Kostelce nad Orlicí
19,00 - Trumf - country rock

                         www.TRUMF-countryrock.com

Po celý den je zajištěn stánkový prodej, bohaté občerstvení s 
opékáním telat a vepřových kýt.
V případě nepříznivého počasí omezený program v kulturním 
domě.
Na akci Vás zvou partneři akce Technické služby města a Pivovar 
Budvar.

11. května (pondělí) Umění využít roční období pro své zdraví - Jaro
 Každé roční období má své kouzlo, ale také nabízí spoustu 
možností pro nápravu a posílení našeho tělesného a duševního 
zdraví. Přijďte se dozvědět něco navíc, třeba i o neinvazivní 
diagnostické metodě irisdiagnostice.
 Začátek přednášky 17,30 hodin.
 Zasedací místnost v 1. patře kulturního domu.

; Pořádá Prodejna zdravé výživy „Glukánek“, Třebechovice pod 
Orebem.

14. a 21. května       Zápis nových žáků do místní Základní umělecké školy 
(čtvrtky)                 pro školní rok 2009/2010

Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium ve 
čtvrtek 14. a 21. května v době od 16.15-18.00 hodin na 
talentové zkoušky do hudebního oboru a k zápisu do výtvarného, 
tanečního a literárně-dramatického oboru.
Hudební obor  - učebna č. 36 v I. patře budovy ZUŠ
Taneční obor - kabinet TO v přízemí budovy ZUŠ
Výtvarný obor - učebna č. 14 v přízemí budovy ZUŠ
Literárně-dramatický obor - učebna č.36 v I.patře budovy ZUŠ

PŘIPRAVUJEME
5.- 6. června             14. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka 2009
                              Po roce se přiblížila doba největší kulturní události nejen našeho 

města, ale i celého regionu. Pořadatelé pro Vás připravili velice 
pestrý hudební program. Mimo jiné se můžete těšit na Laco Deczi 
& Celula New York (USA), Dixiland Tarnow (Polsko), MTB a 
jejich hosty, projekt ETERNAL SEEKERS s Lenkou Dusilovou a 
mnohé další.
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DDM Sluníčko
KVĚTEN

7. - 9. 5. HORSKÉ TVOŘENÍČKO
Víkend pro děti s rodiči na horské chatě v Rokytnici v O.h. 
V programu je různé výtvarné tvoření, sportování nebo vlastní 
program. 
Informace a přihlášky v DDM.

Středa 13. 5. KERAMIKA pro DOSPĚLÉ
17 - 19 hod. Podvečer se zamazanýma rukamaJ . 70,- Kč na energii a materiál.

Úterý 26.5. DÍLNA - PEDIG
od 17 hod. Přijít můžete i později. Pro začátečníky i mírně pokročilé motání 

a pletení podle vašich představ. 

Pátek 29. 5. DISKOTÉKA pro 2. stupeň ve Velvetu
17 - 19.30 hod. Vstupné 20,- Kč.

Ppondělí 1.6. DEN DĚTÍ 
Na zahradě DDM od 13 hod. celé odpoledne hromada soutěží, her, 
tvoření a skákání na velké trampolíně.

V dubnu i v květnu je velká účast tanečních kroužků na soutěžích a přehlídkách a účast 
volejbalových nadějí na mistrovských soutěžích a turnajích.
Děkujeme Českému svazu zahrádkářů za finanční příspěvek na naši činnost.

Výsledky výtvarné soutěže „Naše bylinky“, vyhlášené ČZS:
Porota vybrala tyto práce, které postupují do celostátního kola v Praze:
Kamil Krištof, 6 let, MŠ Lipská, ZŠ Týniště n. O., Bat-Orgl, 11 let, ZŠ Týniště n. O., 
Kateřina Kulštejnová, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Petr Pojezdala, 9 let, ZŠ Týniště n. O., 
Petr Plašil, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Vladimír Polášek, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Veronika 
Syrová, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Klára Marková, 9 let, ZŠ Týniště n. O., Bára 
Stodůlková, 12 let, ZŠ Týniště n. O., Iva Faltová, 13 let, ZŠ Týniště n. O., Lucie 
Nouzová, ZŠ Týniště n. O., Kateřina Horáková, ZŠ Týniště n. O., Veronika Záleská, ZŠ 
Týniště n. O., Klára Slámová, ZŠ Týniště n. O., Michaela Krebsová, Sabina 
Jaroměřská, ZŠ Týniště n. O., Veronika Luňáčková, Darina Borisová, Nikola Fritzlová, 
Miriam Plančíková, ZŠ Týniště n. O., Gabriela Valentová, ZŠ Týniště n. O., Kája a 
Denisa Pýchovi, 4 a 6 let, MC Ratolest, Týniště nad Orlicí, Magdaléna Matušková, 7 
let, MC Ratolest, Týniště nad Orlicí, ZŠ a MŠ Žďár n.O., 7 - 9 let, zájmový kroužek 
DDM „Holčičiny“, 10 let, DDM Týniště n.O., zájmový kroužek DDM „Holčičiny“, 10 
let, DDM Týniště n. O.
Proběhlo…
Začátkem dubna jsme pořádali tradiční velikonoční výstavu spojenou s dílnami a 
dalšími akcemi pro veřejnost. Návštěvnost sice nebyla tak velká jako v čase 
předvánočním, přesto jsme ale s prezentací a ohlasem spokojeni. Jako v předešlých 
letech s námi celé tři dny byla ve svém domečku „kouzelná babička“ Sylva Jindrová z 
Hradce Králové, návštěvou nás poctila i mistryně lidové tvorby paní Henclová, která 
všechny udivovala vejci zdobenými droboučkými ozdobami ze slámy. V pondělí si
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KONCERT
18. května (pondělí) Žákovský koncert

 spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
  Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

25. května (pondělí) Absolventský koncert žáků 
spojený s výstavou absolventských prací žáků výtvarného oboru.

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

VÝSTAVY
 1. května (pátek)     Memoriál J. Holického

místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže
Začátek 7,00 hodin, ukončení 12,00 hodin.
 Areál chovatelů Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

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

25.května - 1.června Velká výstava prací žáků VO ZUŠ
                                 v 8 - 11 hodin pro žáky MŠ, ZŠ, ve 13 - 17 hodin pro veřejnost.
                                Prostory ZUŠ.
                                Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
 

JINÉ AKCE
Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí, Motorest ROUBENKA a Dům dětí a 

mládeže Sluníčko v Týništi nad Orlicí
Vás zvou na 

1. májové týnišťské veselení

Kde: Areál motorestu ROUBENKA
Kdy: 30.dubna a 1.května 2009
Program:
30. dubna 2009 - Čarodějnické odpoledne
16,30 - Zahájení, soutěžní odpoledne pro děti
18,30 - Možná přijde i kouzelník
19,30 - Vyhlášení Miss čarodějnice (nezapomeňte převléknout děti 

do kostýmů)
20,30 - Zapálení čarodějnické vatry
21,30 - Ohňostroj

Celé odpoledne bude doprovázeno hudbou.
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CO - KDY - KDE
květen 2009

OMLUVA
Ředitel Kulturního centra Libor Stolín se velice omlouvá ředitelce ZUŠ paní Skalické a 
také čtenářům Zpravodaje za uvedení chybného data u koncertu pořádaného ZUŠ v 
dubnu tohoto roku.

DIVADLO
19. května(úterý)     KOZA aneb kdo je Sylvie

Ze západních Čech k nám do Týniště poprvé zajíždějí herci s 
komedií, o které píší, že se jedná o mírně pikantní záležitost 
týkající se každého z nás, zakázaná pro puritány a nevhodná pro 
děti. V hlavních rolích se Vám představí například Světlana 
Nálepková, Oldřich Navrátil, Kateřina Macháčková, Karel 
Soukup a mnozí další. Režie René Přibil.
 Začátek představení je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 Cena: 160,-Kč 

15. května(pátek)   Tančíme na základní“ 
“Vystoupení žáků taneční školy SMOT z Týniště nad Orlicí v 
choreografii paní Jiřiny Bednářové.
Začátek představení: 8,00 a 10,00 hodin pro ZŠ

                17,00 pro veřejnost
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá taneční škola SMOT.                                  

20. května (středa)  „Nechte si chutnat!“ 
                 Představení žáků literárně-dramatického oboru týnišťské ZUŠ.

Začátky představení: v 10 hodin pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ 
                  v 17.30 hodin pro veřejnost

Divadelní sál kulturního domu.
Pořádají Základní umělecká škola spolu se Sdružením rodičů a 
přátel školy.

24. května (neděle)  O ševci Ondrovi a komtesce Jůlince
Po delší době se na divadelní prkna v Týništi nad Orlicí vrací herci 
DS J.K.Tyl Meziměstí. Veselá pohádka o rozmarné komtesce  
režiséra Zdeňka Kozáka je inspirována půvabem českých lidových  
báchorek a zároveň se jedná o přepracovanou verzi známé 
čertovské pohádkové hry.
Začátek představení je v 15,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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našla čas paní Blanka Hrušková a předvedla zájemcům zdobení voskem. Naprostá 
většina velikonočních drobností a dekorací byla originální ruční práce, přispěly 
maminky z MC Ratolest a další týnišťské šikulky. S přípravou celé akce včetně nedělní 
dílny a putování za vajíčky nám moc pomohly šikovné a ochotné ruce Moniky 
Koubové, Jany Tiché, Jany Čudové a Josefíny Hanzlové. Pro děti ze základní školy jsme 
měli v týdnu před výstavou připravené velikonoční dílny a na děti z okolí se dostalo 
přímo při výstavě. Cestu k nám našla ZŠ Žďár n.O., ZŠ Albrechtice, ZŠ Čermná, ZŠ Lípa 
a ZŠ Holice, která sice přijela až po výstavě, ale zato si děti užily kromě dílen i 
horolezeckou stěnu. Běh o velikonočního beránka neměl letos příliš velkou účast, 
přestože počasí a zajištění závodu bylo na jedničku. Děkujeme Kateřině Kuklové za 
spolupráci. Oblíbenou se stává pravidelná pedigová dílna, na které se tentokrát motala 
velikonoční hnízda a košíky podle vlastního výběru. Na velikonoční výlet se ve čtvrtek 
vydalo přes 40 dětí, zaplavaly si v bazénu v Ústí nad Orlicí, vyzkoušely jarní program v 
ekologickém centru v Oucmanicích a nakonec si odskočily pro perníček do Perníkové 
chaloupky v Rábech.

Naďa Pojezdalová
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,

ddmslunicko@seznam.cz, http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//

Velikonoční výstava v DDM.

19



Poděkování

Chtěla bych vyslovit upřímný dík celému kolektivu sester a pečovatelek denního 
stacionáře a následně odd. pro seniory (DD), kde moje matka Marie Kotrbová strávila 
poslední rok svého života. Dále ještě všem pracovníkům ve stravování, kteří pro ni 
připravovali speciální stravu a všem těm, kteří se o ni starali v posledních dnech a 
chvílích jejího života a pečovali o ni s laskavostí a úctou ke starému člověku. Ještě jednou 
děkuje 

Alena Doležalová

Děkuji všem přátelům, známým a Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za dárky a 
květiny, které mi předali k mému životnímu jubileu.

Věra Koťanová

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, paní Jenčíkové a paní Matějkové za 
květiny a dárek, a děkuji všem, kteří se v den mého výročí dostavili.

Marie Koťanová

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 paní J.Michálková 
a paní B.Švábová.

Květa Otčenášková

Děkuji touto cestou sanitáři panu Petru Davidovi, který dne 6.4.2009 vezl mého syna 
Jaroslava do léčebny, za jeho krásný přístup a pomoc. Zároveň děkuji sestře z polikliniky 
na dispečinku za její stálou ochotu, sestře Kapuciánové a doktorům. Nejvíc též děkuji 
zdejší městské policii za její obětavost, pochopení a vytrvalost. Ze srdce všem děkuji. 

Tejnarová Jaroslava

Vzpomínka

9.března 2009 by oslavil 100. výročí narození pan Josef Šimerda z Rašovic. Skromný, 
pracovitý a obětavý člověk. S láskou, úctou a vděčností vzpomínají ANNA 
KOBRČOVÁ A MARIE LABÍKOVÁ - dcery s rodinami.

Dne 30.května uplyne 20 dlouhých a smutných let, kdy nás navždy opustil pan Pavel 
Zozulák. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. S láskou a 
stálou bolestí v srdcích vzpomínají 

manželka, děti a rodina Drašnarova.

Dne 5.5.2009 uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš milý tatínek, dědeček a pradědeček 
pan Josef Sedláček. Stále vzpomínají sestry Jaroslava a Květa s rodinami.

9

Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní - 2. část

V tomto článku se nejprve vrátím do doby, kdy naše prabáby byly ještě dětmi. Psal se 
rok 1770 a třebechovický kronikář zaznamenal tah lososů v řece Orlici takto: Po “
rybách možno přejít řeku, netřeba mostů.“ 
O sto let později se pod Placem (Suté Břehy) vázaly vory. Voraři si s sebou do práce 
brávali vidličky a napichovali desetikilogramové lososy, kteří odpočívali ve stínu pod 
vory, unaveni putováním proti proudu a láskou, která je hnala stále výš proti 
vodě.Někteří táhli do Divoké Orlice a jedno z velkých trdlišť bylo u Choťivi. Část táhla 
do Tiché Orlice k Chocni. Poslední ulovený losos, podle dostupných pramenů, byl 
chycen na Dědině v Třebechovicích po první světové válce (1919). Výstavbou jezu v 
Německu a následnou stavbou zdymadla ve Střekově tah lososů ustal úplně. V 
minulých dobách bylo toto velkolepé divadlo, opakující se každý rok, pro naše předky 
žijící na březích Orlice naprosto normální.
Dnes, když si čas od času koupím tzv. aljašského lososa, který je zamrzlý v ledové tříšti, 
vždy si připomenu, že Orlice jimi oplývala také. Řeka Orlice sice přišla o lososí 
tahy,ale jiných ryb byl dostatek. Ještě za druhé světové války se několik rodin v okolí 
Týniště živilo rybolovem a jejich potomci, dnešní sportovní rybáři, jistě vědí, o kom 
mluvím. Ale to jsem odbočil do dávné historie a nyní naváži na starou řeku pode 
dvorem z minulého článku.
Do tohoto ramene se vlévá potůček , po kterém jsme jako kluci vyráželi na výpravy do 
neznáma. Potůček protéká tzv. očkem, pod železničním mostem, ve kterém byla vždy 
velká spousta mníků (ale o tu rybu jsme jako kluci nikdy nestáli, protože jí byla 
spousta). Proti proudu potoka, pod tzv. Hrázkou, byla dvě očka zarostlá stulíky. Tam 
jsme si vždy přišli na své, kdo neměl silné nářadíčko, neměl šanci. Jací úhoři tam byli! 
Dnes jsou tato očka zanesená, skoro bez vody. 
Dále proti proudu potoka jsme se na našich výpravách dostali k přelovu zvanému 
Bezedňák. Bylo to pro nás, děti, magické místo, ani jsme se tam nikdy nekoupaly. Měly 
jsme před tímto místem velký respekt. Ale Bezedňák nám nedal spát, i když jsme 
slýchávaly, že se tam utopil vůz s koněm. Tomuto místu se v dávných dobách říkalo Na 
Švachu. Je to starý keltský výraz a značí rozhraní mezi lipským a týnišťským 
katastrem. Ale to jsem odbočil zase do historie. Mezi námi kluky se našel jeden 
odvážný, který řekl, že se tam potopí, aby zjistil, jestli tam ještě ten vůz s koněm je. (Byl 
to můj vrstevník, který emigroval v 70.letech do Ameriky, kde se stal profesionálním 
potápěčem. Bohužel, při jedné opravě na přehradní hrázi se údajně zamotal do 
ocelového rozpleteného lana a zahynul. Mnozí jste ho znali. )Tak tehdy jsme sehnali 
německou plynovou masku, kus zahradní hadice a tašku s pískem, aby ho to táhlo dolů. 
Uvázali jsme ho v pase prádelní šňůrou a šel do Bezedňáku. Když jsme ho vytáhli, řekl, 
že se potil strachy i pod vodou, nic neviděl, protože je tam tma. Naměřili jsme čtyři 
metry vody, takže žádný Bezedňák.
Dnes je tam 1,5 metru a to ještě v nejhlubším místě. Meliorace vykonaly své, jako i v 
jiných lokalitách. 
Tak na Orlici zase příště.

Ladislav Štěpán
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Společenská kronika Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická

                                Dvěotázky a dvě odpovědi

1. Co křesťané nesmí?
Křesťané se snaží, aby svým jednáním nikomu neublížili. Biblická přikázání a ostatní 
mravní normy chápou jako směrovky, které nám ukazují, po jaké cestě je dobré se vydat. 
Kdybychom si museli všechno vyzkoušet sami, bylo by to draze zaplacené poznání. 
Křesťané jsou přesvědčení, že Bůh nám svým slovem ukazuje spolehlivou cestu a nic 
dobrého nám neodepřel. Proto se snažíme dodržovat Desatero a řadu rad, které 
nacházíme v bibli. Není to pro nás zákon, který nás omezuje, ale pomoc v každodenním 
rozhodování, za kterou jsme vděční. I když se nám často nedaří žít podle Božích slov, 
stále se o to pokoušíme.
2. Mají to křesťané v životě snazší?
Mnoho zlého si lidé způsobí vlastní vinou. Důvod lidského trápení nedovede uspokojivě 
vysvětlit nikdo. Odmítnout Boha jen proto, že něco nechápeme, nic neřeší. Bible říká 
důležitou věc: Bůh lidské utrpení nechce. Ježíš  na rozdíl od obecného mínění své doby  
nemoci a katastrofy nepovažoval za Boží trest, ale viděl v nich výzvu k vzájemné pomoci 
a solidaritě. Vlastním příkladem ukazuje, jak se zlem zápasit. Povzbuzuje nás k větší 
odvaze a statečnosti. I když zlo nedokážeme vždycky odstranit, můžeme ho alespoň 
zmírnit nebo obrátit k dobrému. Křesťané věří, že v Ježíši Kristu na sebe Bůh vzal úděl 
člověka se vším, co k němu patří  včetně pochybnosti, zrady, opuštěnosti, úzkosti, 
utrpení a nakonec i smrti. Boží solidarita s naším lidstvím v celé jeho křehkosti je největší 
pomoc, kterou křesťanská víra nabízí.

Podle katechetické příručky ČCE připravil Jaroslav Matuška.
Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci květnu:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
10.5. od 10:30 h - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti) 
13.5. od 17:00 h - středeční biblická hodina
24.5. v Týništi bohoslužby nebudou, od 9:00 hod.h udební bohoslužby v Třebechovicích 
          s pozounéry z družebního sboru z Drážďan (odvoz bude zajištěn).
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Vážení spoluobčané. 

Na náš městský úřad se obrátili organizátoři VII. ročníku cyklo- běhu za Českou 
republiku bez drog 2009. Protože problematika drogové závislosti je velmi závažná a 
nemůžeme před ní zavírat oči, dáváme text této iniciativy k dispozici i vám. Namlouvat 
si, že jsme město malé a nás se problematika zneužívání drog netýká, by bylo 
nezodpovědné, protože do spárů drogové závislosti se dostává čím dál tím více lidí, a to 
stále nižšího věku. Jakákoliv podpora této akce, alespoň svojí aktivní přítomností, bude 
tedy vítána. Naše město se od loňského roku finančně spolupodílí na činnosti 
protidrogové prevence, protože určitě všichni chceme, aby si naše děti mohly v parcích a 
na jiných veřejně přístupných místech klidně hrát bez rizika nákazy infekčními 
nemocemi z odhozených použitých injekčních stříkaček. Organizátoři této akce se 
chystají naše město navštívit. Průjezd městem by měl být 13.6.2009 kolem 9. hod. 
dopoledne a vaše aktivní účast na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí, kam se chystají 
dorazit, by je jistě podpořila v další činnosti. 

MUDr. Josef Otava, 
místostarosta MÚ Týniště nad Orlicí

 

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                       
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Anna Sabina Zahálková
Liliana Cooper
Tomáš Matička
Katka Kolovratníková
David Kurel
Barbora Sankovičová
Martin Kuchyňa
Lucie Urbánková

95 let
Antonín Bohuslav

94 let
Anna Zástěrová

85 let
Vladimír Horák
Marie Trllová
Marie Kapuciánová
Jarmila Štěpánková

80 let
Zdeňka Šmídová
Bohumila Kerhartová
Alena Martínková
Tajisija Pešková
Danuška Boukalová
Miroslav Rydygr
Josef Plašil

Řekli si ANO
Ladislav Dančák a Iva Doležalová

Buďte jeden o druhého bohatší.

Vlastislav Tuček
Dana Kubcová
Jaroslav Šmída
Libuše Šintáková



5512 Hasiči: požární zásahové vozidlo (spoluúčast dotace)                            1 800,00
         projektová dokumentace  a realizace stavby garáže                                1 067,00
6171 Činnost místní správy: projektové dokumentace, zřízení plynového 
         topení v OV Štěpánovsko                                                                        2 610,02
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE   C E L K E M      43 313,02

Do rozpočtu nezařazeno: bude pokryto R.O. z výtěžku VHP              
3421 Dětská hřiště: údržba                                                                                   100,00
         mzda správce dětského hřiště v parku, Dub                                                  70,00
3419 Sportovní klub Petrovice nad Orlicí                                                             10,00
         SOKOL Křivice                                                                                            20,00
         SK Týniště nad Orlicí                                                                                 440,00
Do rozpočtu nezařazeno   C E L K E M                                                           640,00

návrh R ´09

VII. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2009

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní 
spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na NÍZKOU INFORMOVANOST na 
poli primární prevence a volá po zvýšení protidrogové osvěty.
Slavnostní zahájení VII. ročníku Cyklo-běhu proběhne v pondělí 8. června 2009, 
zakončen pak bude v Praze v pátek 19. června 2009. Tato akce se koná u příležitosti 
Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen.  
Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu povede přes 30 měst Čech a Moravy. 
Celkem tato trasa čítá 1350 kilometrů. Družstvo 8 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí 
život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 12 dní. Bude na ně čekat průměrná denní 
vzdálenost okolo 120 kilometrů. V průběhu tohoto maratonu navštíví představitele 
měst a budou s nimi mluvit o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě 
ve zvýšené primární prevenci v dané oblasti. Zároveň budou městům prezentovat 
efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově závislé, výhradně bez 
použití náhražkových drog. 
Celorepublikový Cyklo-běh chce upozornit na problematiku drog, hlavně ve spojení s 
mládeží a dětmi, a pomoci rozšířit celospolečenskou aktivitu právě na poli primární 
prevence. Projekt je také iniciátorem myšlenky -DEN BEZ DROG.  
Města se mohou připojit k iniciativě -DEN BEZ DROG v den průjezdu městem a 
jeho návštěvy a spolupořádat či uspořádat vlastní akci k posílení primární 
prevence. V prevenci je důležitý postoj, a proto bychom chtěli, aby se představitelé 
měst připojili k myšlence Cyklo-běhu tím, že se rozhodnou stát -Městem bez drog. 
Dále bude náš tým lektorů protidrogového vzdělávání ve vybraných městech na trase 
dodávat přednášky pro děti a mládež s názvem 10 věcí, které tvoji přátelé možná 
nevědí o drogách. V ulicích navštívených měst budou pořádány protidrogové 
informační kampaně, při kterých budou distribuovány informační letáky a brožury o 
tom, co drogy jsou a co způsobují. Současně budou občanům zodpovídány dotazy k 
této problematice.      
Podle rozsáhlého průzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách 
(ESPAD), který byl proveden v roce 2007, došlo ve věkové kategorii dětí 15-16 let k 
nárůstu užití marihuany ze 43.8 procenta v roce 2003 na 45.1 procenta v roce 2007. 
Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech evropských zemí!
U věku dětí do 13 let je alarmující nárůst zkušeností s marihuanou z 15.3 procenta v 
roce 2003 na 20.7 procenta v roce 2007. Ve stejné kategorii u extáze je to nárůst z 6.9 
procenta v roce 2003 na 18.1 procenta v roce 2007 a u pervitinu (amfetaminy) je to 
nárůst ze 7.1 procenta v roce 2003 na 12.4 procenta v roce 2007.
    Zuzana Leová,                                                                          Vlastimil Špalek,
koordinátor projektu                                                             tiskový mluvčí projektu

E-mal: info@rekninedrogam.cz
Tel.:  777 933 448 ;  60...; www.rekninedrogam.cz; www.marihuana.cz 

Změny v hlášení pracovní neschopnosti

Od 1.1.2009 vstoupil v platnost nový zákon  o nemocenském pojištění č 187/2006 Sb., 
který přinesl řadu změn ve vystavování pracovních neschopností. 
Vzhledem k opakovaným dotazům občanů na tuto změnu uvádíme ve stručnosti 
základní změny.
Nový formulář dočasné pracovní neschopnosti (DPN) se sestává z šesti dílů.
Pokud vás lékař uzná dočasně pracovně neschopným, pak se tyto části rozdělují 
následujícím způsobem.      
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V květnu se slaví DEN MATEK
Na rozdíl od - za totality velmi zdůrazňovaného - Mezinárodního dne žen zatím v Česku 
stále zcela nezdomácněl.
Den matek by měl být pro  potomky příležitostí poděkovat maminkám za jejich péči. 
Druhá květnová neděle by měla připomínat nezastupitelnou roli matek. Podle 
encyklopedie WIKIPEDIA se Den matek poprvé slavil počátkem 20. století v USA. V 
květnu 1907 na výročí smrti své matky začala o zavedení oficiálního svátku k uctění 
matek usilovat Ann Jarvisová.
O dva roky později se připomínal už ve 45 státech USA. V roce 1914 vyhlásil americký 
Kongres druhou květnovou neděli Dnem matek . Poté se svátek postupně rozšířil do 
dalších zemí.
V prvorepublikovém Československu se o jeho zapsání do povědomí lidí zasloužila 
prezidentova dcera Alice Masaryková. Druhou neděli v květnu matkám věnuje 
například i Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Dánsko, Německo, Finsko, Řecko, Itálie, 
Japonsko, Kanada, Rakousko či Turecko.
Ne všude ve světě se ale Den matek slaví druhou květnovou neděli. Argentina na matky 
pamatuje druhou říjnovou neděli, Polsko 26.května, Francie a Švédsko poslední neděli v 
květnu, Egypt a Maroko 21.března.
V posledních letech se několikrát objevil návrh, 
aby byl Den matek v Česku zapsán na seznam 
významných dnů a naopak z něj vypadl 
Mezinárodní den žen (MDŽ). Naposledy tento 
nápad Sněmovna odmítla koncem loňského 
l is topadu.  Odpůrci  MDŽ spjatého s  
komunistickým režimem argumentují, že  v 
demokratických zemích má svátek matek delší 
tradici . S tím nesouhlasí zástupkyně českých 
ženských organizací. Podle nich osmý březnový 
den připomíná boj za rovnoprávnost žen a v 
kalendáři je místo pro oba tyto ženské svátky.
A co otcové, měli by mít také svůj svátek? 
Občas se totiž objeví otázka, zda by se u nás 
neměl stavit i Den otců. V USA se slaví třetí 
neděli v červnu, v českém kalendáři ale zatím 
zanesen není.

Paž.
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3399 Sbor pro občanské záležitosti                                                               120,00
3412 Sportovní hala Dub: opravy a provoz budovy                                            340,00
3419 Tělovýchovná činnost: Juráška                                                                 30,00
3421 Dětská hřiště                                                               101,50 
3429 Koupaliště: oprava plotu + oplocení brouzdaliště                                        20,00
3511 Poliklinika: opravy a údržba                                                                   435,42 
3611 Fond rozvoje bydlení: půjčky občanům                                                      240,00
3612 Bytové hospodářství: údržba bytového fondu města, služby realitních kanceláří, daně, ...            1 395,00
3613 Nebytové hospodářství: opravy a údržba, ...                                               266,00 
3631 Veřejné osvětlení + rozhlas                                                             1 520,00
3632 Hřbitov Křivice: vodné                                                                    1,51
3639 Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce ...)        75,00
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu                                                              230,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu                                                            4 270,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu)                                                            35,00
3725 Nakládání s tříděným odpadem                                                            1 415,00
3742 Biocentrum                                                                    40,00
3743 Rekultivace skládek                                                                 30,00
3744 Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky             20,00
3745 Veřejná zeleň                                                                450,00
4341 Sociální pomoc v nouzi: ubytovna                                                              660,00
6112 Místní zastupitelstvo                                                             1 385,00
6171 Činnost místní správy                                                           13 086,83
6310 Služby peněžních ústavů (úroky, poplatky)                                                100,00
         úroky úvěr ČSOB                                                                860,00
6320 Pojištění majetku                                                                220,00
6399 Daň z příjmu právnických osob za obec                                                  1 200,00
6402 Finanční vypořádání dotací se SR                                                                 13,19
Ostatní neinvestiční výdaje   c e l k e m      31 715,95
BĚŽNÉ  VÝDAJE   C E L K E M      55 693,13

5. ROZPOČTOVÁ   REZERVA                                                  
6409 Rozpočtová rezerva: Geriatrické centrum                                              31 279,31
ROZPOČTOVÁ REZERVA    C E L K E M      31 279,31

6. KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE                                                                
2212 Rekonstrukce komunikací Pod Stávkem, V Sítinách, Na Netřebě          5 420,00
2219 Revitalizace části města: chodníky v lokalitě "na konci", rekonstrukce přednádraží  1 184,08
2221 Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na nákup doprav. 

prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč.                                                   330,00
3111 Mateřská škola "Dub": úprava projektu + nová třída                                  720,00
3113 Základní škola: rekonstrukce sociálního zařízení (větev A) - spolufinancování dotace   1 050,00
3231 Základní umělecká škola: projekt rekonstrukce sociálního zařízení            60,00
3319 Kulturní centrum: technická studie - rekonstrukce a přístavba kulturního domu 82,00
3612 Bytové hospodářství: realizace projektu Podboří, zateplení soklu č.p. 784 a 786       19 859,67
         Reality Development: smlouva o smlouvě budoucí kupní 8 bytových jednotek           4 820,25
3613 MC Ratolest: zřízení nové třídy                                                                  130,00
3639 Služby města: investiční příspěvek zřizovatele na nákup zametacího vozu       2 500,00
         přístřešek + projektová dokumentace na rozšíření sběrného dvora            500,00
         Výkup pozemků                                                                                          180,00
3744 Prevence proti povodním: projekt - protipovodňová hráz Petrovičky        150,00
4341 Sociální pomoc v nouzi: zateplení objektu ubytovny                                 850,00

6

rozpočet 2009

rozpočet 2009

 l. díl - Hlášení o vzniku DPN    - praktický lékař nebo ošetřující lékař následující den po 
vystavení odesílá na příslušnou OSSZ /RK/.             

2. díl - Rozhodnutí o vzniku DPN /žlutý pruh/-  slouží jako průkaz pro pojištěnce, při 
ukončení zůstává ve zdravotní dokumentaci.

3. díl - Hlášení zaměstnavateli o vzniku DPN /modrý pruh/  pojištěnec neprodleně 
odevzdá zaměstnavateli.

 4. díl - Rozhodnutí o vzniku DPN pro uplatnění nároku na nemocenské  /červený pruh/
- pojištěnec vyplní druhou stranu + podpis

                                                - pojištěnec odevzdá zaměstnavateli-  DPN kratší 14 dní-
                                                  doklad se likviduje.
                                                - PN delší 14 dní- zaměstnavatel odesílá na OSSZ RK.
5. díl - Rozhodnutí o ukončení DPN /červený pruh/- zůstává v dokumentaci u lékaře a  

při ukončení se předá pojištěnci. Ten vyplní druhou 
stranu, podepíše a  předá zaměstnavateli.

 6. díl - Rozhodnutí o ukončení DPN- při ukončení DPN lékař odešle na OSSZ.

Po vystavení DPN  tedy lékař  I. díl se pošle na OSSZ hned.
                                      II., III. a IV. díl dostane pojištěnec .
                                      V. a VI. díl zůstává ve zdravotní kartě lékaře.

Pojištěnec  si ponechává II. díl., III. odevzdá zaměstnavateli hned, IV. odevzdá 
zaměstnavateli hned nebo až při uplatnění nemocenské po 14. dnu  /zde je  volba/, při 
kratší DPN se tento díl likviduje /zaměstnavatel nebo pojištěnec/.

Nové jsou také tiskopisy k Rozhodnutí o potřebě ošetřování /obdobné DPN, ale je 
jenom 5 dílů /I. díl- legitimace, při ukončení do zdrav. karty, II. a V. díl na OSSZ, III. a IV. 
díl pro zaměstnavatele.

Některé další nové změny

Hlavní změna je  vyplňování  Potvrzení o trvání dočasné prac. neschopnosti  /dříve 
lístek na peníze/ 

- vydává se ke konci každého kalendářního měsíce /max. 3 dny dopředu/.
      -nyní navíc ke 14. dni trvající DPN /tak např. vystaveno 5.11., vystavit tento 

doklad ke dni trvání t.j 18.11. /- toto potvrzení se předává pacientovi pro 
zaměstnavatele.

Vyplňovat a posílat na OSSZ Hlášení ošetřujícího lékaře - o změně diagnózy, změně 
pobytu, povolení nebo změně vycházek, propuštění nebo převzetí práce neschopného 
pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře, den propuštění z ústavní péče.

Na II. díl DPN- Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti - na druhou stranu 
zaznamenává lékař den převzetí pojištěnce do své péče nebo den propuštění ze své péče  
/myslí se předání DPN jinému ošetřujícímu lékaři nebo nemocnici nebo když ho předá 
jiný lékař či nemocnice do péče např.praktického lékaře/.

Po uplynutí 180 dní v jedné DPN /ne se zápočty/ ošetřující lékař posoudí pracovní 
schopnost pojištěnce - zda je zdravotní stav stabilizovaný /ukončení PN/ nejen k výkonu 
dosavadní činnosti, ale zda obecně umožňuje vykonávat činnost nebo plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání či  je třeba v léčení pokračovat.
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4359 Klub důchodců "Město"                                                                 95,00
         střecha přístavku, nátěry oken                                                                 50,00
4359 Klub důchodců "Dub"                                                                 65,00
         výměna oken, malování, zřízení samostatného vchodu na zahradu             60,00
5311 Městská policie                                                            2 035,20
         oprava fasády                                                                 20,00 
5512 Hasiči                                                               350,00
         konzultační a poradenská činnost - zadávací řízení (nákup požárního vozidla)         20,00
Příspěvkové organizace + organizační složky   c e l k e m      21 698,04

1039 Myslivecké sdružení Petrovice                                                                       5,00
2221 DSO ROH Deštné: příspěvek na provoz cyklobusů                                       8,00
3112 Prointepo Hradec Králové (2 děti)                                                                10,00
3330 Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela                              150,00
         Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem                       5,00
3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz               1 510,00
         příspěvek oddílu kopané                                                                               25,00
         příspěvek na Týnišťskou "10”                                                                      10,00
         SOKOL Týniště nad Orlicí                                                                          35,00
         Sportovní klub Petrovice nad Orlicí                                                            40,00
         SOKOL Křivice                                                                                           25,00
         Turistický oddíl -  sběratelské kartičky                                                          6,00
         Klub českých turistů                                                                                       5,00
        Český střelecký svaz SSK Týniště nad Orlicí                                                 3,00
        ČFSF (futsal) Týniště nad Orlicí                                                                     5,00
3421 ČTU - Táborový klub "Brďo”                                                                      10,00
3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí                                                                   15,00
         Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic”                                                     10,00
         Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí                                                         5,00
         Český zahrádkářský svaz Týniště nad Orlicí                                                 5,00
         Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí                                                       5,00
3523 Hospic Anežky České Červený Kostelec                                                       5,00
3599 Český červený kříž Týniště nad Orlicí                                                           5,00
3613 Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem                                  129,83
3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá                                                            11,19
         Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí                                           173,45
4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti)                                                    30,00
4351 Město Kostelec nad Orlicí: dům s pečovatelskou službou                             2,67
4359 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí                                                  5,00
4378 Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření)   5,00
6171 Svaz měst a obcí Praha                                                                                 20,00
Ostatní příspěvky   c e l k e m                                                                          2 279,14

1014 Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce            30,00
1031 Lesní hospodářství: pěstební činnost                                                          130,00
1032 Lesní hospodářství: těžební činnost                                                             20,00
1036 Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře       113,00
2212 Silnice: opravy a údržba, dopravní značení, …                                         748,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, …    1 610,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava                   450,00
2310 Vodárna Křivice a Rašovice: elektrická energie                                             5,00
2321 Čištění a oprava dešťových kanalizací                                                         50,00
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Pokud ošetřující lékař pojištěnci nevyhoví- nevystaví DPN, nezmění místo pobytu, 
ukončí DPN s jeho nesouhlasem…..  ošetřující lékař vydá rozhodnutí o nevystavení, 
nepovolením změny pobytu  - není předepsaný formulář, záleží na lékaři, jakou formu 
zvolí - zápis na zvláštní papír nebo záznam do dokumentace.
Pojištěnec proti tomu může žádat přezkoumání tohoto rozhodnutí ošetřujícího lékaře- u 
zřizovatele- krajský zdravotní rada, ředitel zdravotnického zařízení…/

Dochází i ke změně podpůrčí doby- 365 + 15 dní=  380 dní.

Součinnost s lékaři LPS  trvá i nadále v přibližně stejném rozsahu, kontrola 1x za měsíc 
nebo dle potřeby, zhlédnutí zdravotní dokumentace, zápis do dokumentace, další léčba 
či vyšetření, ukončení DPN, ukončení DPN rozhodnutím OSSZ. Jelikož odpadá 
přechod z PN do invalidity podle § 94 /konzultace/, po 180 dnech a déle, při nestabilizaci 
zdravotního stavu provést poučení pojištěnce o žádosti o invalidní důchod. 

                                          
MUDr. Josef Otava

                                          místostarosta MÚ Týniště nad Orlicí

Informace

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
konané ve dnech 5. a 6. června 2009

Dne 13.února 2009 byly rozhodnutím prezidenta republiky ve Sbírce zákonů č. 46/2009 
vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, a to na pátek a sobotu 5. a 6. června 2009, 
kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně v pátek od 14:00 do 
22:00 hodin a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodin.

Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb do Evropského parlamentu 
konaných na území České republiky upravuje zákon č. 60/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů a vyhláška č. 409/2003 Sb., k 
provedení tohoto zákona.

PRÁVO VOLIT
§ 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb, tedy 6.června 2009, dosáhl věku 18 let, a 
občan jiného členského státu Evropské uníe, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let a je po dobu nejméně 45 dnů, tedy od 21.dubna 2009, veden v evidenci obyvatel 
podle § 11 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Každý volič může v týchž 
volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Paž.
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3429 Koupaliště: pronájem + chatky                                                                   66,80
3511 Poliklinika: nájemné budovy                                                                 842,95
3612 Bytové hospodářství: nájmy a služby (20 b.j. ...)                                           17,50
3613 Nebytové hospodářství (Ratolest, Špryňar, Filipová, Miko ...)            465,00
3639 Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné,…)            225,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby                                    400,00 
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM)            400,00
4341 Sociální pomoc: nájemné ubytovna                                                             360,00 
5311 Městská policie: přijaté sankční platby                                                        150,00
6171 Činnost místní správy                                                                   70,00
6310 Příjmy z úroků, ostatní příjmy                                                                 200,00
6310 Vratka z depozitního účtu                                                                   97,38
6402 Fin. vypořádání min.let: vratka nevyčerpaných účelových prostředků-KC    0,60
         Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby 2008 (doplatek)     33,91
NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                         3 681,54

3. KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY                                                                  
3612 Byty: prodej                                                                                               3 500,00
         Pozemky Podboří: prodej                                                                          4 186,95
         Byty: prodej realitních kanceláří                                                               3 500,00
3633 Prodej trafostanice a kabelového vedení NN                                               624,55
         Prodej plynovodního řádu                                                                         1 300,00
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                    13 111,50

4. PŘIJATÉ TRANSFERY                                                                    
4112 Dotace SR: příspěvek na výkon státní správy + příspěvek na školství     4 858,47
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí                                                          217,22
4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.)                       172,00
PŘIJATÉ  TRANSFERY   C E L K E M                                                       5 247,69

5. BĚŽNÉ  VÝDAJE                                                                              
3111 Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR                                  940,00
         oplocení, nátěry oken, zabudování herních prvků + dopadové plochy        120,00
         ochranný nástřik krovů                                                                                   35,00
3111 Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele  + SR                                    560,00
         příspěvek zřizovatele na vybavení nově vzniklé třídy                                   50,00
         malování, denní místnost, zabudování herních prvků + dopadové plochy  110,00
3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR                                              2 974,00
         příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu                                       390,00
3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku             13,23
         osvětlení - materiál, výměna oken, schod před vstupem                              260,00
3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele                               375,00
         malování, nátěry oken, oprava střechy                                                           50,00
3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele                                                 1 750,00
         výměna oceloskleněných výplní za okna, výměna oken, zřízení denní místnosti a skladu           300,00
         rozdělovač topení + měření                                                                          100,00
3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele                                                   1 650,00
         příspěvek zřizovatele na úhradu mzdových nákladů                                      25,61                                                                      

příspěvek zřizovatele na vystoupení Boni Pueri (17.11.)                               30,00
4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele                                              2 000,00
         oprava střechy, oprava lávek, odvodnění                                                     180,00
3639 Služby města: příspěvek zřizovatele                                                         6 570,00
3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele - ztráta topení (2008)         520,00
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Co nového u Drábků?

David Drábek, týnišťský rodák, autor velice úspěšných divadelních her a bezpočtu 
zpracování divadelních inscenací, má za sebou řadu zajímavých událostí, o kterých se 
chci dnes zmínit (i když Davidovi se to moc líbit nebude). Po úspěšném uvedení Našich 
furiantů v Národním divadle v Brně a neméně úspěšném uvedení Věci Makropulos v 
divadle Na Vinohradech, došlo k další veliké události. Tou byla premiéra jeho hry 
Akvabely ve slovinské Lublani. Nedalo mi to, abych se svého velikého kamaráda 
nezeptal.
Davide, kde se premiéra konala?
V Městském divadle v Lublani. Už když letadlo přistálo  na tamním letišti a kolem se 
tyčily Alpy zalité sluncem, tušil  jsem, že to bude dobré. A pak mě ubytovali v hotelu, kde 
přede  mnou bydlel i Pavarotti,  to už jsem si byl skoro jistý, že  je vše na svém místě.
A bylo?
 Naprosto.  Nápaditá a energická inscenace v režii tamní umělecké šéfky Barbary Hieng 
Samobor byla velmi moderní. Všichni tamní znalci kroutili hlavami nad tím,  že hra není 
irská či německá, nýbrž že pochází ze slovanských luhů.  Od chasníka z Týniště! Hned na 
místě jsme se domluvili, že tato  inscenace zahostuje na hradeckém festivalu euroregionů 
v příštím  roce.
Jinak ještě perličku - víš, jak se řekne slovinsky  dítě"? Otrok"! Což připomínám své ""
dceři Justýně pokaždé,  když se na mě snaží machrovat.
Jak se cítíš v šéfovské funkci v Klicperově divadle?
Jako  ryba ve vodě a dříví v lese. S Darkem Králem právě ve studiu dokončujeme  
nahrávku muzikálu Ještěři, který jsme začali zkoušet na konci března  a 23.května má 
premiéru. To bude pořádná zběsilost a fantasmagorie.  Pokud znáte muzikál Donaha, tak 
ten se tomu přibližuje. Nu  a dolaďujeme repertoár na příští sezónu, osvěžujeme herecký 
soubor a dokončujeme klip propagující letošní festival.

Děkuji za rozhovor. 
Libor Stolín

PS: David byl v polovině dubna přijat na argentinském velvyslanectví v Praze, kde byla 
představena kniha tří českých současných dramatiků. Pro španělsky mluvící svět bylo 
přeloženo dílo pana Havla, pana Zelenky a právě našeho Davida Drábka. Bylo příjemné 
slyšet, že pan velvyslanec konstatoval: „Vybrali jsme to nejlepší ze současné české 
dramatiky.“

L.S.
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Schválený rozpočet MěÚ Týniště n. O. na rok 2009      
VZM16.03.2009                                                      

1.    Daňové příjmy                                                                                           57 520,00
2.    Nedaňové příjmy                                                                                         3 681,54
3.    Kapitálové příjmy                                                                                      13 111,50
4.    Přijaté transfery                                                                                           5 247,69
PŘÍJMY   C E L K E M                                                                                 79 560,73
5.    Běžné výdaje                                                                                              54 833,13
6.    Kapitálové výdaje                                                                                      24 785,42
VÝDAJE   (BĚŽNÉ)  C E L K E M                                                              79 618,55
5343 Splátka úroků k úvěru u ČSOB                                                                    860,00
6409 Rozpočtová rezerva                                                                                 31 279,31
3612 Podboří: realizace projektu Podboří (úvěr)                                             18 527,60
REZERVA  A VÝDAJE  NAD  RÁMEC  BĚŽNÉHO  ROZPOČTU       50 666,91

SALDO                                                                                                        -50 724,73

8115 Zůstatky na účtech  k 31.12.2008                                                            35 069,13
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky: úvěr u ČSOB                           18 527,60
8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB            -172, 00                                             

úvěr u ČSOB                                                                                  -2 700,00

FINANCOVÁNÍ  C E L K E M                                                                       50 724,73

1. DAŇOVÉ  PŘÍJMY                                                                            
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená)                        9 500,00
        Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu 
        zaměstnanců)                                                                                                 600,00
1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %)                    800,00
        Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru)          2 000,00
1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby           800,00
1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi                      14 000,00
1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí                                            1 200,00
1211 Daň z přidané hodnoty                                                                             21 400,00
1511 Daň z nemovitostí                                                                                      2 400,00
Daňové příjmy od FÚ + CÚ celkem                                                              52 700,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                               3 000,00
1341 Poplatek ze psů                                                                                             160,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                  250,00 
1347 Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje                              650,00 
1361 Správní poplatky                                                                                          760,00
Daňové příjmy ostatní celkem                                                                         4 820,00
DAŇOVÉ  PŘÍJMY   C E L K E M                                                             57 520,00

2. NEDAŇOVÉ  PŘÍJMY                                                                      
2460 Splátky půjček (zaměstnanci, občané)                                                          187,00
1012 Zahrádky: pronájem                                                                                        45,00 
1032 Lesní hospodářství                                                                                          50,00
1036 Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno)                                   57,00 
3399 Ostatní záležitosti kultury (prodej knih)                                                           5,00
3419 Juráška: startovné                                                                                              8,40
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

PROGRAM MC Ratolest na měsíc KVĚTEN
Dopoledne Odpoledne

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

17:30-18:30 h Angličtina pro rodiče 
Út  9:30-11:30 h HERNA
  9:30 - 10:30 h TVOŘÍLCI
St  9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-18:00 h BARVIČKY 

10:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Čt 9:30 - 11:00 h 15:30-16:15 h ANGLIČTINKA I.

HERNA pro nejmenší 16:30-17:15 h ANGLIČTINKA II. 
(1-18 měsíců) 15:30-17:30 h DOVEDOVÉ

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

Mimořádné akce v KVĚTNU:
4.5. (Po) BESEDA na téma: Sociální problematika a poradenství, v MC od 17:00 h.
14.5. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v městské KNIHOVNĚ, od 9:30 h
14.5. (Čt) VEČERNÍ DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h. Téma: pletení nejen košíku z 

papíru
19.,20.,21. (Út-Čt) V rámci kroužků (Tvořílci, Barvičky a Dovedové) bude 

KERAMIKA
21.5. (Čt) Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené, ve 

Sluníčku od 9:30 h
21.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče - KERAMIKA, od 20:00 h 
25.5. - 29.5. (Po-Pá) Květinový týden (všechny kroužky budou zaměřeny na výrobu, 

malování, zpívání o kytičkách, vše vyvrcholí ve středu na Květinové 
slavnosti)

27.5. (St) KVĚTINOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST (soutěže, hry, módní přehlídka 
kytiček), od 16:00 h na zahradě MC Ratolest

28.5. (Čt) VEČERNÍ DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h - panenky ručně šité
30.5. (So) DĚTSKÝ DEN s aerobikem nejen pro děti , od 9:30 h ve Spojovacím sále  

ZŠ a na zahradě MC Ratolest. Cvičení s lektorkou, soutěže a hry pro děti, 
beseda + cvičení pro rodiče.

Plánujeme:
Ø Besedu s tématem: Jak vychovávat děti od narození a co je pro ně dobré
Ø Společný výlet na Bambirádu do Rychnova n/K

DĚTI, přijďte si pohrát na  ZAHRADU v MC Ratolest! 
Můžete se pohoupat, pohrát si na pískovišti, …

Pro RODIČE je připraveno posezení s možností občerstvení! 
Těšíme se na vás!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. Děkujeme!

Kontakty: R. Vondráčková - 739 769 929, E. Burdová - 604 285 274, J. Matušková -   
737 740 019 26

 



C) Ukládá
53/09   - 1 -   Projednat v zastupitelstvu města:
a) žádost SBD Průkopník Rychnov nad Kněžnou o bezúplatný převod nebo koupi 

2pozemků p. č. 1706/56, 1706/64, 1706/52 v k. ú.  Týniště nad Orlicí (celkem 76 m )
b) žádost obyvatel lokality Pod Stávkem ve věci rekonstrukce komunikace

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
          starosta    místostarosta

U S N E S E N Í  č.   54
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 6.4.2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření č. 5/2009 k 6.4.2009.
2. Uzavření smlouvy o dílo s firmou ESPO Týniště nad Orlicí, s.r.o., na akci 

„Rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Týniště nad 
Orlicí“ (podle výběrového řízení).

3. Zřízení veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi, ve smyslu zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

24. Pronájem části pozemku p.č. 1607/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 150 m  pro 
Mikolášovu Blanku.

5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín na pozemku p.č. 795/1 v k.ú. Petrovice v délce 4,68 bm za účelem zařízení 
distribuční soustavy, za cenu 1.000 Kč.

B) Bere na vědomí
1. Informaci o petici občanů proti dostavbě sídliště „Střed“.
2. Oznámení ředitele ZŠ Týniště nad Orlicí o ředitelských dnech volna ve dnech 

24.6. až 30.6.2009.
3. Záležitosti týkající se žádosti manželů Homolkových ve věci stavebních úprav na 

pronajatých pozemcích (p.č. 555/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí).
4. Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 18.2. a 26.3.2009.

C) Ukládá
54/09       - 1 -  Projednat v zastupitelstvu města:
a) darování pozemků p.č. 1460/2 a 1485/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí od paní 
Sternbergové
b) prodej nemovitosti čp. 205, Týniště nad Orlicí podle výsledků výběrového řízení
                         
 T:  Zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta místostarosta
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Z městského úřadu
                                               U S N E S E N Í  č.   53
                                                z jednání Rady mesta Týniště nad Orlicí 
                                                konané dne 23.3.2009 

A) Schvaluje
1. Jmenování paní Kalousové Jany ředitelkou příspěvkové organizace Dům dětí a 

mládeže Týniště nad Orlicí s platností od 1.7.2009.
2. Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků p. č. 2218/19, 2260/15, 2197/16, 2184/6, 

22268/9, 2223/2 o výměře 5 357 m  v k. ú.  Týniště nad Orlicí pro Ing. Macháně 
Vladimíra, CSc - Farma u řeky Orlice, za cenu 500 Kč ročního nájemného, na 
dobu neurčitou.

3. Uzavření smlouvy o pronájmu pozemků, podle přílohy k nájemní smlouvě, v k. ú. 
2Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko a Petrovice o výměře 10 612,4 m  pro Orlickou 

zemědělskou, a. s., Týniště nad Orlicí, za cenu 12.000 Kč ročního nájemného, na 
dobu neurčitou.

4. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v čp. 883 pro Vlčkovou Kláru.
5. Uzavření nájemní smlouvy na byt 2+1, Týniště nad Orlicí, V Sítinách 723, pro 

Lingrovou Alici (převod členských práv a povinností z převodce Richterové 
Andrey).

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, za účelem 
zřízení distribuční soustavy energetického zařízení na pozemcích p. č. 1/1, 358, 
762, 818/62, 818/63 v k. ú. Petrovice n.O. v délce 106 m za cenu 5.300 Kč (50 Kč 
za běžný metr).

7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou VČP NET, s.r.o., Hradec Králové za 
účelem vedení plynárenského zařízení na pozemku p. č. 607/9 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí v délce 12,3 m za cenu 615 Kč (50 Kč za běžný metr).

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou VČP NET, s.r.o., Hradec Králové za 
účelem vedení plynárenského zařízení na pozemku p. č. 2035/7, 2035/8, 2036 v 
k.ú. Týniště nad Orlicí v délce 46,8 m za cenu 2.340 Kč (50 Kč za běžný metr).

9. Poskytnutí nenárokové složky platu pro rok 2009, podle § 171, odst. 2, zákona 
561/2004 Sb. (školský zákon) pro ředitelky příspěvkových organizací mateřských 
škol Beňovou Ivu a Bc. Ullrichovou Alenu.

10. Limity mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městem.
11. Rozpočtová opatření k 23.3.2009.
12. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací.
13. Vypsání výběrového řízení na firmu, se kterou bude uzavřena mandátní smlouva 

na zajištění veškerých organizačních záležitostí souvisejících s realizací akce 
Revitalizace přednádražního prostoru (od žádosti o dotaci přes veškerá výběrová 
řízení, inženiring až po vyhodnocení dotace).

14. Pořádání kulturní akce v areálu bývalé školy v Rašovicích, která se uskuteční dne 
30.4.2009 (pořadatelé Čepelka Václav, Martincová Alena).

15. Poskytnutí finančního příspěvku 3.000 Kč na pořádání kulturní akce v 
Rašovicích dne 30.4.2009.

B) Bere na vědomí
1. Informace o problematice demolice objektu čp. 290 na Tyršově náměstí (demoliční 

práce budou zahájeny po vybudování nového podpěrného bodu zařízení ČEZ).
2. Informaci o problematice zřízení věcného břemene pro firmu COMA, s.r.o., 

Polička na vedení optických kabelů (rada trvá na stanovisku ze dne 16.2.2009).
3. Informaci o úhradě platby za umístění manželů Uhlířových v DPS Kostelec nad 

Orlicí. 1

 
Oddělení marketingu a PR

Do pedálů s Habadějem o dvě jízdní kola AUTHOR

 

Český rozhlas Hradec Králové zve na 2. ročník  velké rozhlasové akce 
Do pedálů s Habadějem. Pro cyklisty, turisty, jednotlivce i celé rodiny! Přijďte 
v sobotu 16. května do královéhradeckého areálu Stříbrný rybník.   

Den plný soutěží, zábavy, hudby a napětí začne v deset hodin. Na výherce čekají 
dvě hlavní ceny,  jízdní kola značky AUTHOR  a řada dalších cen 
(cyklistické balíčky, přilby, batohy, cyklopočítače,  cyklistické nářadí, 
hustilky..……).

Součástí celodenního programu je i vystoupení královéhradecké skupiny 
Lokálka a to od 14 - 15 hodin.

Doprovodný program o zdraví a zdravém životním stylu.  Zájemci budou mít 
možnost vyzkoušet si novou léčebnou metodu Priessnitz Walking (chůzi pro 
zdraví) přímo v terénu za doprovodu fyzioterapeutky. Dále je připravena 
cyklistická exhibice na minirampě pod vedením trojnásobného mistra světa 
Jana Valenty. Různé soutěže po celý den. Návštěvníci mohou nahlédnout i do 
přenosového vozu Českého rozhlasu Hradec Králové. 
Pro prvních 500 účastníků je zajištěno občerstvení zdarma.

Další informace se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 
nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/hradec.

Soňa Neubauerová
Marketing a PR

28

Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 011 140, fax: 495 011 444, E-mail: marketing@hk.rozhlas.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
IČO 275 468           MK ČR E11923

Vydává Městský úřad v Týništi nad Orlicí
ve spolupráci s Kulturním centrem města.

Redaktorka Mgr. Jitka Pažitná.
Redakční rada: Karel Procházka, Miloslava Nováková,

Libor Stolín, Jan Bohatý, Petra Čížková.
 

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

                     KVĚTEN  2009


	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1

