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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.   48
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 12.1.2009 

A) Schvaluje

1.Záměr pronájmu objektu č.p. 205, Týniště nad Orlicí včetně skladu a garáže 
(nejnižší nabídková cena pronájmu je 10.000,-Kč měsíčně).

2. Uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 106 Týniště nad Orlicí pro Mateřské 
centrum Ratolest.

3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pro ČEZ Distribuce Děčín na zřízení 
věcného břemene spočívajícího ve zřízení distribuční soustavy - kabelové vedení 
NN v délce 20 m délkových na pozemcích p.č. 384/1, 385, 386 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí za cenu 50,-Kč za 1 m délkový.

4. Odvolání vedoucí správního odboru paní Ješinové J. z funkce vedoucí odboru z 
důvodu odchodu do důchodu k 28.2.2009.

5. Jmenování paní Mgr. Poláškové I. do funkce vedoucí správního odboru k 1.3.2009.
6. Vypsání konkurzního řízení na místo ředitele(ky) příspěvkové organizace DDM 

Týniště nad Orlicí.
7. Změnu nájemného  na rok 2009 z nebytových prostor a pozemků pronajímaných 

Městem Týniště nad Orlicí podle inflace vyhlášené ČSÚ za rok 2008.

B) Zamítá

1. Poskytnutí finančního příspěvku pro Církevní školu Borohrádek na neinvestiční 
výdaje školy.

2. Poskytnutí finančního příspěvku pro ZŠ Mozaika Tutleky na neinvestiční výdaje 
školy.

C) Ukládá

48/09     

- 1 -    Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2009 finanční částku na elektrické hodiny na  
vodárenské věži, příspěvek pro Římskokatolickou církev Týniště nad Orlicí na 
opravu kostela

T:  příprava rozpočtu
Odpovídá: Ing. Matička J.

Pavel Nadrchal                          Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta                      starosta
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16. 8 - 21.8. VODNICKÝ TÁBOR, 2. příměstský tábor pro předškoláky - 4. 
třídu, putování pěšky, na kolech i lodí, celotáborová hra s vodnickou 
tématikou, ubytování a stravování v DDM, vedoucí: Jana Tichá

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

Předběžně přihlásit se můžete již nyní ve Sluníčku.

Něco o mlčenlivosti, vzteku a hysterii
(určeno ženám)

Dnes už je to trochu jinak, ale my jsme už od dětství naučené, že nemáme na veřejnosti 
„dělat scény“, abychom nebyly považovány za hysterky. Většinou se tím řídíme, jenže 
mnohdy si svou mlčenlivostí přivodíme další problémy. A tak i naše generace se musela 
naučit to, že v některých situacích je lepší „vyletět“.
Ale jak máme rozlišit, kdy ještě spolknout spravedlivý hněv a kdy už ne? Dáme-li 
průchod své nespokojenosti, potřebujeme hodně energie. Vztek unavuje! Budeme-li se 
však řídit principem rozumného vzteku a nebudeme-li plýtvat energií na věci, které 
stejně nevyřešíme, a na situace, kdy je rozumnější myslet si své, pak naše vydaná energie 
musí přinést zisk.
Síly bychom si měly šetřit pro zápasy, které mohou nastat, když:
- někdo nadává nebo ubližuje našemu dítěti
- někdo útočí přímo na nás
- protivník usoudí, že si s námi může „orat“, jak se mu zachce
- na nás chce někdo vydělat
- nás někdo využívá
- někdo ubližuje dítěti nebo zvířeti
- je k nám lékař arogantní apod.
V těchto situacích bychom hněv potlačovat neměly. Tady je lepší „vyletět“ nebo situaci 
řešit jinak. Někdy stačí na násilníka křiknout, aby se zastavil. Jindy musíme důrazně 
žádat to, za co jsme si zaplatily, či zvednout hlas a vymezit hranice, kde končí naše 
pomoc (lidé si mají pomáhat) a začíná naše využívání.
Ozvat bychom se měly také u lékaře, setkáme-li se s přezíravostí a nezájmem. Máme 
nárok na vysvětlení, co s námi je, kam nás posílá, na jaké vyšetření a proč.
Ozvat se, když se nám nebo někomu v okolí děje příkoří není hysterie, a není hysterkou 
ta žena, která to umí, i když na ni muži s touto nadávkou rádi vyrukují.
Při hysterii ovšem nejde o obyčejný průchod zlosti, ale o chorobnou potřebu být středem 
zájmu, i když negativního.

Paž.

28



U S N E S E N Í  č.   49
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 19.1.2009 

A) Schvaluje

 1. Uzavření podnájemní smlouvy pro firmu MURPHYS CZ, s.r.o., Třebechovice 
p.O. (podnájem pro firmu MERLIN EU, s.r.o., Třebechovice p.O. na objekty č.p. 
202, 203).

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

B) Zamítá

1. Snížení nájemného z nebytových prostor pro Polikliniku Týniště nad Orlicí, s.r.o.
2. Vydání souhlasu pro Mgr. Kopeckého M. k provedení stavebních úprav v objektu 

přiléhajícímu k č.p. 234.

C) Bere na vědomí

1. Sdělení ředitele ZŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Kajna M. o vydání směrnice na 
poskytnutí finančních příspěvků na neinvestiční náklady ve školní družině.

2. Záležitosti týkající se příspěvkových organizací zřízených Městem Týniště nad 
Orlicí.

D) Ukládá

49/09    - 1 -     Projednat v zastupitelstvu města:
a) žádost Mgr. Kopeckého o koupi části pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí
b) nabídku ČD - odbor správy majetku Praha na odkoupení pozemku p.č. 779 v 

k.ú. Týniště nad Orlicí

T: zasedání zastupitelstva města
Odpovídá: Ing. Matička J.

Pavel Nadrchal                                                                Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta                               starosta
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                    
,   

BŘEZEN
DDM vyhlašuje ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem výtvarnou soutěž 
na téma „Bylinky naší zahrádky.“ Na vaše práce se těšíme v DDM do 20. 3. 2009.

9. - 13. 3. JARNÍ DÍLNY pro jednotlivé třídy ZŠ.

23. - 27. 3. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
Porota z místní organizace ČSZ vybere nejzdařilejší díla v 
jednotlivých kategoriích,  která zašleme do celostátního finále do 
Prahy.

Úterý 24. 3. VÝTVARNÁ DÍLNA - PEDIG
od 17 hod. Další podvečer pro větší děti, mládež a dospělé, věnovaný 

přírodnímu materiálu, kde si vyzkoušíte základy pletení nebo 
zúročíte znalosti z předchozích setkání. Pleteme velikonoční 
hnízdo a květiny, těšíme se na začátečníky i pokročilé. Vzhledem k 
zajištění potřebného materiálu doporučujeme vám přihlásit se 
alespoň týden předem v DDM. 
Cena 50,- Kč na materiál a energii.

Středa 25. 3. DÍLNIČKA - PEDIG
od 16 hod. Z pedigu tentokrát umotáme veselé květiny s barevnými 

prostředky. Přijďte to zkusit také. Cena 20,- Kč na materiál a energii

30. 3. - 3.4. VELIKONOČNÍ DÍLNY pro jednotlivé třídy ZŠ.

VÝZVA pro všechny šikovné ruce a ručičky!!!
Pokud doma vyrábíte, šmodrcháte, lepíte, pečete, zdobíte, zkrátka tvoříte něco,

co byste rádi ukázali a možná i prodali na naší velikonoční výstavě,
přijďte se domluvit do Sluníčka během měsíce března.

Vaše výrobky je po předchozí dohodě potřeba přinést v termínu 1. - 3. 4. 09

Připravujeme…
Neděle 5. 4. VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA
- úterý 7. 4. ….další velikonoční akce a velikonoční prázdniny…

Sobota 18. 4. TANEČNÍ SOUTĚŽ „O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ“

Letní tábory…..volná místa
1.7. - 11.7. TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách, tradiční horský tábor nejen s 

tancem všeho druhu, ale i tábornictvím, výlety, výtvarnými 
technikami a dobrou partou, vedoucí: Dana Černohousová

5.7. - 17.7. LT SOPOTNICE, stanová základna bude dějištěm sportovních 
aktivit a tábornických dovedností. Pro chlapce i dívky od 4. do 9. 
třídy, vedoucí: Tomáš Mitlehner
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U S N E S E N Í  č.   50
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané 2.2.2009 

A) Schvaluje

1. Přechod nájemní smlouvy na byt čp. 52, Křivice (bývalá škola), na Zemánkovou 
E. (úmrtí manžela).

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

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

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

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

B) Bere na vědomí

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

C) Ukládá

50/09          -1-     Projednat v zastupitelstvu města:
a) nabídku Šimona N. na prodej bytu v rámci mimosoudního vyrovnání
b) záměr prodeje objektu čp. 205 (bývalý MěBP)
c) finanční příspěvky do rozpočtu roku 2009

- pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické na opravu modlitebny
- na uskutečnění koncertu BONI PUERI, Hradec Králové, 17.11.2009

Ing. Jaroslav Matička                                 Pavel Nadrchal
         starosta                                  místostarosta
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Konečné pořadí jednotlivců podzimní ligy
Muži
Pořadí Hráč Družstvo Počet her Průměr
1.  Richtr Aleš ORIN II    18 175,22
2.  Sršeň Jiří UFO 20 169,20
3.  Virágh Pavel TURBO    18 166,17

Ženy
1.  Černínová K. ml. TITANIC    12 154,58
2.  Horská Jana T.K.T. Team    10 151,00
3.  Prokopová Lucie Divadlo team    10 141,90

Turnaj jednotlivců o Mrazíkovu kouli

8. února v neděli proběhl na bowlingu v Týništi nad Orlicí turnaj jednotlivců "Mrazíkova 
koule". Celkem se pokusilo získat tuto trofej sedmnáct hráčů a hráček, kteří se utkali 
systémem dvojité K.O.
V závěru vytřela všem zrak Katka Černínová ml. z týmu TITANIC, která ve finále 
porazila Michala Sršně z týmu TURBO, a vyhrála tak tradiční cenu tohoto turnaje - 
bowlingovou kouli. Třetí místo pak obsadil Kružík Petr z družstva S.N.H.

Libor Stolín

Zimní přírodní kluziště
V loňském  roce se nám povedlo obnovit tradici přírodního stříkaného kluziště za 
základní školou.  Letos funguje již druhou sezónu a soudě podle Vašich ohlasů a počtu 
dětí, které kluziště využívají, nebyla toto drobná investice marná. O led se stará školník 
pan Kouba. Za Radu města mohu slíbit, že pokud k nám bude i v dalších letech počasí 
přívětivé, bude zimní plocha do budoucna nadále fungovat. 

Nadrchal Pavel
                                                                                         místostarosta 

26



Čj. 1349/09/255010/1030

    Upozorňujeme daňové poplatníky z Týniště nad Orlicí a okolí, že si své daňové 
záležitosti týkající se daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 -

· možnost podat daňové přiznání
· vyzvednout si formulář 
· daňovou složenku na zaplacení daně 
· požádat o poskytnutí informací 

mohou vyřídit v pondělí

V tuto dobu budou na Městském úřadě v Týništi nad Orlicí přítomny pracovnice 
Finančního úřadu v Kostelci nad Orlicí. 

Pracovnicím nadepsaného správce daně  na městském úřadě zaplatit daň v 
hotovosti

                                                              

Mgr. Dagmar  Adamcová
                                                                                                         ředitelka v.r.           

V Kostelci nad Orlicí dne : 2009-01-21

4

Sdělení

16.3.2009 od 14,00 do 17,00 hod.
v úřadovně Městského úřadu v Týništi nad Orlicí.

nelze

  

·

Týnišťská bowlingová liga PaBL

Ještě jednou se vracíme na dráhy bowlingu v Týništi nad Orlicí, abychom Vás seznámili s 
konečnou podobou tabulek skončené podzimní části Podnikové amatérské ligy 
tříčlenných družstev. Po celý podzim probíhaly tuhé boje o co nejlepší umístění, které 
letos neskutečným způsobem zpestřily duely dvou celků ORINU. Nečekaně, ale zato 
zaslouženě z těchto duelů nakonec vyšel tým ORIN II a vyhoupl se tak poprvé na „bednu“ 
a to na třetí příčku. Putovní pohár za vítězství v extralize doputoval do týmu UFO, který 
vyhrál jen o 3,5 bodu před druhým Budvar teamem.V jednotlivcích zcela suverénně 
vévodili výsledkovým tabulkám Aleš Richtr z Orinu II a Katka Černínová z TITANICU. 
Sláva vítězům, čest poraženým! Ale o to tu snad ani celý podzim nešlo. Hráči se tu 
scházejí pravidelně každý týden právě pro tu kamarádskou atmosféru a zábavu, kterou 
tady v Týništi nad Orlicí určitě najdete. A za to určitě patří veliké poděkování pořadateli, 
kterého jistě musí mrzet neskutečně malá účast na závěrečném slavnostním vyhlášení, 
které proběhlo v rámci 2.bowlingového plesu.

Libor Stolín

Konečná tabulka po odehraných 20 hracích dnech

Extraliga

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  UFO      20   69,5   9440  472,00 
2.  Budvar team      20   66   9548    477,40
3.  ORIN II      20   62   8963  448,15
4.  ORIN I      20   60   9261  463,05
5.  S.N.H.      20   59,5   9002  450,10
6.  TURBO      20   58   9189  459,45
7.  Lišáci      20   53,5   8777  438,85
8.  Divadlo team      20   45,5   8864  443,20
9.  TIP Sport                20   44,5   8376  418,80
10.Iron Gas      20   30,5   6459  403,69

FINÁLOVÁ SKUPINA - 1.liga 

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  Kamarádi      12   41   5498  458,17 
2.  Laskonky               12   36   5295    441,25
3.  Rychlé pípy      12   33   5438  453,17
4.  Utržený vagón      12   33   5114  426,17
5.  NASAY      12   28,5   5090  424,17
6.  Swidorof Cub      12   24   4960  413,33
7.  Reky Team      12   14,5   4906  408,83
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Oprava koeficientů podle počtu obyvatel pro daň z nemovitostí na rok 2009 v KÚ:  
Křivice, Petrovice, Rašovice a Štěpánovsko a  změna koeficientu  1,5

dle §11 odst.3 b) zák. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném znění 

Stanovisko k obecně závazné vyhlášce města Týniště nad Orlicí č.4/2008

Obecně závazná vyhláška města Týniště nad Orlicí č.4/2008 /dále jen OZV/  byla 

posouzena  odborem dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra, pracovištěm  

Hradec Králové a příslušným správcem daně - Finančním úřadem v Kostelci nad Orlicí. 

Vzhledem k jejímu vydání a vyvěšení na úřední desce dne 2. října 2008 nelze podle ní 

pro stanovení daně z nemovitostí ve zdaňovacím období 2009 postupovat. Koeficienty 

dle počtu obyvatel stanovené v této OZV  nelze v roce 2009 použít. Lze je aplikovat pro 

daň z nemovitostí až ve zdaňovacím období 2010.

Obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1.srpna předchozího 

zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího 

období dle ustanovení §16a  zákona  č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném 

znění , aby v tomto zdaňovacím období bylo možno podle ní postupovat. Pokud se obce 

rozhodly zákonná zmocnění využít již pro rok 2009, musely vydat obecně závazné 

vyhlášky tak, aby nabyly platnosti nejpozději do 1. srpna 2008  a účinnosti 

nejpozději do  1. ledna 2009.  

Jak je uvedeno výše, podle těchto principů lze koeficienty podle obecně 

závazné vyhlášky města Týniště nad Orlicí č. 4/2008 aplikovat až v roce 2010. Podle 

zákona o dani z nemovitostí se stanoví účinnost pouze pro aplikaci vyhláškou 

stanovených koeficientů, nikoliv však jiných ustanovení. Zrušení předchozí obecně 

závazné vyhlášky z roku 1995 je účinné již k 1. lednu 2009. Ve zdaňovacím období 

2009 tedy správce daně použije pouze koeficienty stanovené zákonem  č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitostí v platném znění , tedy bez jakýchkoliv úprav. Místní části 

obce KÚ:  Křivice, Petrovice, Rašovice a Štěpánovsko mají pro rok 2009 koeficient 

dle počtu obyvatel 1,6 jako Týniště nad Orlicí. Koeficient 1,5  dle §11 odst.3 b) zák. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném znění není pro rok 2009 stanoven. 

     Za Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí

Mgr. Dagmar Adamcová

ředitelka
 

5

Sport

Jarní los fotbalistů SK Týniště nad Orlicí - Divize sk.C

16.kolo neděle 15.března14.30 hod. venku FC Velim

17.kolo neděle 22.března15.00 hod. doma SK Převýšov

18.kolo neděle 29.března15.00 hod. venku Bohemians Praha 1905 „B“

19.kolo neděle   5.dubna 16,30 hod. doma SK Holice

20.kolo sobota 11.dubna 16,30 hod. venku Sokol Ovčáry

21.kolo neděle 19.dubna 17,00 hod. doma FK Pěnčín/Turnov

22.kolo neděle 26.dubna 17,00 hod. venku SK Horní Měcholupy

23.kolo sobota   2.května17,00 hod. venku FK Kolín

24.kolo neděle 10.května17,00 hod. doma FK Nový Bydžov

25.kolo sobota 16.května10,15 hod. venku AFK Chrudim

26.kolo neděle 24.května17,00 hod. doma Kunice

27.kolo sobota 30.května10,15 hod. venku TESLA Pardubice

28.kolo neděle   7.června17,00 hod. doma Sokol Živanice

29.kolo neděle 14.června17,00 hod. venku TJ Dvůr Králové n.L.

30.kolo neděle 21.června17,00 hod. doma FC Hradec Králové „B“
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U S N E S E N Í
ze 12. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 12.1.2009

A) Schvaluje

1. Navýšení finančního příspěvku v celkové částce 1.800 tis. Kč na dofinancování 
dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Týniště nad Orlicí a 
jeho zařazení do rozpočtu roku 2009. (Zastupitelstvo města dne 13.10.2008 
schválilo pro tento účel do rozpočtu 2009 částku 1.000.000,-Kč).

2. Uzavření smlouvy na prováděcí projekt regenerace centra města (etapa 1-3) s 
firmou Atelier Delta 90, zastoupenou Ing. arch. Křelinou Františkem, s finanční 
částkou 1.844.500,-Kč. včetně DPH.

B) Ukládá

1. Starostovi města Ing. Matičkovi podepsat smlouvu pod bodem A2.

2. Zařadit do rozpočtu roku 2009 a 2010 náklady vyplývající z uzavření smlouvy a 
další nutné předpokládané náklady v rámcovém členění podle přílohy č.1.

Ing. Jaroslav Matička
  starosta

Zajímavosti z matriky MěÚ v Týništi nad Orlicí za rok 2008

1. K datu 31.12.2008 mělo město Týniště n. O. celkem 6 171 obyvatel

2. V roce 2008 se narodilo celkem 67 dětí, z toho: 
                -   38 děvčat

-   29 chlapců

3.  Nejčastěji užívaná jména děvčat:          Lucie 3x, Barbora 3x
                                                       chlapců:        Ondřej 3x

4. Manželství uzavřelo na MěÚ v Týništi n. O. celkem    6 párů
                                            na Nové Vsi celkem                   2 páry
                                            v Bolehošti                                 1 pár

                                                 mimo náš matriční obvod           29 párů

5. V roce 2008: se odstěhovalo 122 občanů
                              se přihlásilo     139 občanů
     Nejstarším občanem města je paní Helena Nováčková z Týniště n. O.

6. V roce 2008 zemřelo 66 občanů, z toho 33 žen, 33 mužů
Pro Zpravodaj zpracovala Marie Hlavová,

matrikářka

6

VE ČTVRTEK    19. března 2009 v 17 hodin
LISTOVÁNÍ POD DUBEM na téma: Okupace 1939 a její důsledky

Přednáší pan Karel Procházka,  místo konání: výstavní sál Městské knihovny

                SOUTĚŽ            POZOR !!!!          SOUTĚŽ       POZOR!!!!
 
 Dětské oddělení vyhlašuje:

 soutěž na vytvoření nejzajímavějších  www stránek  dětského oddělení, 
které se stanou součástí www stránek Městské knihovny.
Své návrhy přihlaste do soutěže do konce měsíce března.

Dětské oddělení vyhlašuje
 soutěž o nejaktivnějšího účastníka internetových stránek v měsíci březnu

Čekají na vás hezké odměny.

Bližší informace o soutěžích obdržíte v knihovně

V   MĚSÍCI   DUBNU   PŘIPRAVUJEME:

VE ČTVRTEK 2. dubna 2009 od 17 hodin 
besedu s novinářem Janem Petránkem na téma: „ Kam se koulí zeměkoule…“

Tradiční akce pro děti s názvem Noc s Andersenem je připravena na pátek 3.dubna 
2009.

Věra Bouzková
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Pozvánka na výstavu
(NE)SMYSLY VE SMYSLECH

Výstava bude zahájena ve středu 4. března 2009 v 17 hodin 
ve výstavním sále Městské knihovny v sídlišti U Dubu

Inspirace přichází ve chvíli, kdy máte pocit, že odchází vnitřní 
prázdnota. Může Vás inspirovat maličkost okolo Vás nebo 
někdo, kdo je jenom pro Vás výjimečný. To se stalo i mně. Po 
zhlédnutí dokumentu o nevidomé malířce jsem poznal, že dar 
malovat je neomezenou možností bez hranic. Proto název - 
„(Ne)smysly ve smyslech“, a ať už si ho vyložíte jakýmkoliv 
způsobem, přijďte se podívat na moji výstavu a přeji si, aby 
Vás oslovila byť jedna jediná linie v kresbě a odnesli jste si tak 
vlastní, osobní náhled.

Srdečně Vás zve Petr Kol

Výstava potrvá do 27. března 2009



Městská knihovna v Týništi n.Orl. pro vás během března připravuje spuštění nových 
webových stránek. Na adrese www.knihovnatyniste.cz  můžete už nyní nalézt 
tzv. on-line katalog. Doufáme, že tento katalog  zpříjemní a usnadní našim uživatelům 
kontakt s knihovnou. Jde o službu, kdy si z pohodlí domova můžete vyhledat 
požadovaný titul knihy, a pokud je vypůjčený, můžete si ho zrovna zarezervovat. 
Pomocí oddílu Čtenáři-výpůjčky můžete nahlédnout na svoji kartu a zkontrolovat si 
počet a datum svých výpůjček.
Pokud knihu, o kterou máte zájem, v našem fondu nenajdete, můžete si požádat pomocí 
e-mailu: knihovna.tyniste@wo.cz nebo SMS zprávy na č. 724 108 059 o objednání 
titulu. Tato služba se jmenuje meziknihovní výpůjční služba a požadovaný titul 
registrovaným čtenářům zajistíme v jiné, většinou vědecké knihovně. U této služby se 
hradí poštovné podle tarifů České pošty.

Co vy a internet? Víme, že je stále hodně lidí, a především seniorů, kteří se této 
vymoženosti nové doby straní. Ale strach zde  není na místě. Statistiky uvádějí, že jen 
pět ze sta seniorů využívá internet a ještě to jsou převážně ženy!!!
Z výpovědí seniorů uveřejněných v lednu tohoto roku v článku Senioři na síti v 
Magazínu Dnes, se dozvídáme,  jaké bylo jejich obrovské nadšení, když tuto 
vymoženost techniky zvládli. Jak byli šťastní, když si mohli přečíst první e-mailový 
pozdrav od vnoučat a nebo jak pomocí internetu navázali nová přátelství a již se necítili 
tak osamělí. Devadesátipětiletá absolventka počítačového kurzu vzkazuje, že nikdy 
není pozdě začít a argument  „to nepotřebuji k životu“ rázně popírá. Spousta lidí je ve 
vyšším věku méně pohyblivých, a tak internet využívají k nákupům a k získávání 
informací, které dříve mohli získat jen osobní návštěvou. Počítač také využívají při 
následném zpracování a uchovávání fotografií z digitálního fotoaparátu. Jak jsem se již 
zmínila, v knihovnách je možné využívat ze zákona ZDARMA tzv. stanice veřejného 
internetu. U nás vám jsou k dispozici tři internetová místa v dospělém oddělení a dvě 
stanice v oddělení pro mládež.
Namítáte, že neumíte internet používat? Proto je právě březen měsíc, kdy se v 
knihovnách po celé republice konají akce zaměřené na seznamování s počítačem. 
Městská knihovna nezůstává ani letos pozadu a zve všechny zájemce, aby se neostýchali 
a ozvali se osobně, mailem nebo na tel. 494 377 131 a 724 108 059 a vyjednali si u nás 
nějakou formu seznámení s internetem.

Pro přihlášené zájemce:
                    Seznamování s elektronickým katalogem knihovny
                    Seznamování s internetem  

V měsíci březnu se knihovny začnou zapojovat do akce s názvem „Kniha mého srdce“ 
(KMS), jejímž cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.
Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých 
knihkupců a nakladatelů od dubna do října rozsáhlý cyklus pořadů, které budou provázet 
hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. Cílem celé akce není pouze hledání 
nejoblíbenější knihy, ale především popularizace četby, literatury a vydávání 
knih.Důležitou úlohou knihoven bude především podpora hlasování. Akce vyvrcholí 
začátkem října 2009.

POZVÁNKA   NA   DALŠÍ AKCE:

VE STŘEDU   4. března 2009  v 17 hodin se koná vernisáž výstavy  děl
 PETR KOL   (NE)SMYSLY VE SMYSLECH 

Výstava potrvá ve výstavním sále v 1.patře budovy Městské knihovny 
do 27. března 2009

22

Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

PROGRAM MC Ratolest na měsíc BŘEZEN
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 15:45 - 17:00 h HERNA
 9:30 - 10:30 h TVOŘÍLCI
St 9.30 -10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK 

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

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

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

Mimořádné akce v BŘEZNU:
 2.3. (Po) BESEDA s Mgr. Janou Hrnčířovou, Téma: Dítě a škola, od 16:00 h, ZŠ 

 Týniště n.O.
 2.3.  6.3. (Po-Pá) Karnevalový týden (v rámci všech kroužků bude probíhat karneval, 
                             vše vyvrcholí v pátek odpoledne Karnevalovou slavností)
 5.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h - drátkování vajíček a malování vajíček 

voskem
12.3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 h
19.3. (Čt) Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené. 
            Kurz probíhá v DDM Sluníčko, pro děti je připraven program v tamní tělocvičně!
19.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h - velikonoční výroba  - vajíčka z mašlí, 

velikonoční věnečky, …
26.3. (Čt) Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené
24.,25.,26.3. (Út, St, Čt)  Velikonoční keramika pro děti v rámci kroužků
26.3. (Čt) Velikonoční keramika pro rodiče, od 20:00 h

Mateřské centrum Ratolest 
zve RODIČE předškoláků i školáků 

na BESEDU s Mgr. Janou Hrnčířovou, ředitelkou ZŠ Opočno.
Téma: DÍTĚ A ŠKOLA

Jak ulehčit vstup dítěte do školy? Jak dobře začít se školní docházkou?
Jaké jsou zásady správné výchovy? Jaký má mít dítě denní režim?

V pondělí 2.3.2009, od 16:00 h, ZŠ v Týništi n.O. (1. patro, 1. stupeň, třída 2.B).
Mateřské centrum zajistí v době BESEDY program pro menší děti v DOMEČKU !

Vstupné dobrovolné!

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

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

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                        
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Jiří Matoušek
Kateřina Marková
Adam Röschl
Natálie Sedláčková

93 let  
Konrád Kurka
           
92 let   
Marie Koťanová

90 let
Miloslava Koďousková

85 let
Libuše Jeřábková

80 let
Jaroslava Pátková
Libuše Kainová
Irena Švarcová
Marie Charouzová
Miroslav Etflaiš

Řekli si ANO
Tomáš Andrlík a Petra Sedláčková
Stanislav Kosek a Narantuya Marsh

Buďte jeden o druhého bohatší.

Josef Baše
Jiří Betlach
Jaromíra Kalousková
Jiřina Mihulková
Jan Uhlíř
Antonín Šubrt
Zdeňka Kuchařová

* Žádná žena nenosí ráda šaty, které jiná žena odložila. S muži již není tak 
vybíravá.

* Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. 
A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná.

* Když si žena vezme svého dobrého přítele, ztratí ho a získá špatného manžela.

* Emancipace je umění ženy stát na vlastních nohou a přitom ležet v cizí náruči.
Francoise Saganová

* Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svou slabostí.

* Snáší-li žena jinou ženu, je k ní vlídná. Nesnáší-li ji, je k ní velmi vlídná.

* Největší předností mnoha mužů je jejich žena.
George Sandová

* Žena potřebuje muže asi jako ryba šlapací kolo.
Gloria Steinerová

* Žena je schopna odpustit a vzdát se čehokoliv, ale jediné, co muži neodpustí, 
je, když ji opustí.

Barbra Streisandová

* Žena udělá, co chce muž, požaduje-li muž, co si sama přeje.
Elizabeth Taylorová

Z „Velké knihy citátů o ženách“ autora Petra Rezka vybrala Paž.

Zprávy z knihovny
                               Březen - Měsíc knihy a internetu

….. „ Na nic by nebyl vtip, kdyby nebylo pokrmů moudrostí, jež dávají dobré knihy, 
dobrými pravidly, příklady, mravy a zákony naplněné. Kdyby knih nebylo, byli bychom 
suroví a neučení, nemajíce nižádné paměti věcí minulých, nižádné vědomosti věcí 
božských ani lidských.“ Tak zní úryvek z knihy J. A. Komenského Moudrosti starých 
předků za zrcadlo vyslovené potomkům. Do této knihy se dalo nahlédnout také v první 
čítárně města Hradce Králové. Nacházela se na Velkém náměstí v přízemí domu čp.33. a 
byla otevřena 17. prosince roku 1898. Statistiky uvádějí, že ji měsíčně navštěvovalo 
průměrně 2 000 čtenářů, tedy každý pátý občan města Hradce Králové. Čtenáři měli 
bezplatně k dispozici 150 titulů časopisů. Nezabývala se jen prezenčním půjčováním 
časopisů a naučných knih, ale tato čítárna pořádala i mnoho jiných akcí. Byly to 
například odborné přednášky z oboru lékařství, literatury, pedagogiky, národního 
hospodářství. Oblíbené byly i cestovatelské besedy, koncerty a putovní výstavy 
reprodukcí malířů Alše, Mařáka či Mánesa. 
Tímto jsme nahlédli do činnosti knihovny před více než sto lety, jak je popsána v knize 
Královéhradecké obrázky autora Jiřího Maliny a fotografa Jaroslava Hrůzy.
Někdo by mohl namítat: „Vždyť se toho tolik za sto let v knihovnách nezměnilo…“ 
Pravidelný návštěvník knihovny ale ví své. Právě knihovny za poslední desetiletí 
udělaly obrovský skok. Veškerý knihovní fond byl převeden na automatizované 
zpracování. Dnes jsou všechny profesionální knihovny vybaveny počítači a využívají 



 Poděkování

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě 
paní Jenčíkové a Matějkové, TJ SOKOL a Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí za milá 
blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu. 

Milada Bartošová

Chci poděkovat jménem své matky Marie Kodrbové za blahopřání k jejím 97 letým 
narozeninám - a to panu Ing. J.Matičkovi - a za předání daru členkám SPOZ paní 
E.Jenčíkové a D.Matějkové.

Alena Doležalová - dcera

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti paní Evě 
Jenčíkové a paní Matějkové za věcné dary, také Červenému kříži paní Čermákové a paní 
Wagenknechtové za milé blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Všem moc 
děkuji.

Zdenka Kozová

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za gratulaci a Sboru pro občanské 
záležitosti za krásný dárek a kytici, které mi s přáním předali paní Zd. Sekyrová a paní E. 
Křišťanová k mému životnímu jubileu.

  Jiří Bek

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, 
tuzexové bony, celé sbírky - větší množství - 

pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. 

Info na tel. 724229292
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Citáty slavných žen

U příležitosti 8. března - svátku nesvátku - jsem pro vás vybrala pár citátů slavných a 
známých žen o ženách.
Muži nám totiž rádi tvrdí, že my, ženy, nedokážeme o sobě vyslovit kritická slova s 
nadsázkou a smyslem pro humor. Pokusila jsem se pro vás vybrat citáty, které toto 
tvrzení vyvracejí a svým vtipným obsahem i elegancí vhodně volených slov se třpytí 
jako kapky svěží rosy zachycené na stéblech trav podél cest životem, které vyšlapaly 
drobné střevíčky všímavých a moudrých žen.

* Ženy se snadněji než muži přiznají k omylům. Z toho vzniká domněnka, že 
jich dělají víc.

* Ženě je o sedm roků méně, než tvrdí její přítelkyně, zato je o pět let starší, než 
soudí muži.

Gina Lollobrigida

* Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo 
mužů je totiž slepých, zato je hodně hloupých.

Sophia Lorenová

* Ženu jste nepoznal, dokud jste od ní nedostal dopis.
Ada Leversonová

* Mnohá chytrá žena zůstala sama jen proto, že nebyla dost chytrá, aby svou 
chytrost utajila.

* Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky.

* Ženy potřebují umět jen dvě věci, a vařit je jedna z nich.
Daphne du Maurier

* My, ženy, potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom 
milovaly my je.

* Ženy by měly vydávat méně peněz na šaty, ale více peněz na eleganci.
Coco Chanelová

* Stáří je peklem ženy.
Ninon de Lenclosová

* Když muž chce, aby mu žena naslouchala, stačí, když začne hovořit s jinou.
Liza Minneliová

* Všechny ženy jsou herečkami, jen některé však za to berou honorář.

* Když má žena na vybranou mezi kožichem a milencem, zvolí kožich z 
milencových rukou.

* Hezký a hloupý muž je ideálním partnerem pro hluchou ženu.

* Jestliže chce žena v životě dosáhnout úspěchu, musí být natolik kultivovaná, 
aby přitahovala hloupé muže, a natolik obyčejná, aby přitahovala i muže 
inteligentní.

Jean Moreauová

* Žena umí kdykoliv oklamat sto mužů, ale ani jedinou ženu.

* Žena může žít dva dny z pěkné poklony.
Michéle Morganová
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CO-KDY-KDE
březen 2009

DIVADLO

5.března(čtvrtek)    PRASEČÍ SLEČINKY
Pro malé diváky jsme si připravili na čtvrteční dopoledne veselou 
pohádku plnou krásných písniček v podání hereček Divadýlka z 
pytlíčku z Pardubic.
Začátek představení je v 9,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

17.března(úterý)     OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Na představení hry Františka Kličky podle románu Jaroslava 
Haška si Vás dovolují pozvat divadelní ochotníci z Hořic. S touto 
hrou soubor úspěšně brázdí kouty celé naší republiky. Režie se ujal 
Ladislav Dostál.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

24.března(úterý)     Screamers: Léto je léto
Po roce se do Týniště vrací Vámi diváky velice oblíbená travesti 
skupina Screamers s úplně novým programem plným humoru a 
nádherných kostýmů.
Začátek je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT

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

Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
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Jaká je současná úroveň vzdělávání na Základní škole Týniště nad Orlicí? 

Zpravodaj získal tuto informaci z internetových stránek školy 15. 1. 2009.

analýzy SCIO

V úterý dne 18. listopadu 2008 se žáci Základní školy Týniště nad Orlicí zúčastnili 
srovnávacího testování SCIO určeného pro žáky 9. ročníků ZŠ a odpovídajících  
ročníků víceletých gymnázií. Z  vyplývá, že z celkového  počtu 863 
zúčastněných škol z celé České republiky jsou výsledky  žáků ZŠ Týniště nad Orlicí ve 
všech testech, t.j. český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady, 
nadprůměrné.  V českém jazyce a matematice má Základní škola v Týništi  nad Orlicí 
lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Z rozboru  dále vyplývá, že učitelé ZŠ 
Týniště nad Orlicí velmi  dobře využívají studijní potenciál jednotlivých žáků a žáci  
mnohdy pracují nad svoje možnosti.

Vedení školy

Zápis do prvních tříd ZŠ Týniště nad Orlicí

V úterý dne 20. ledna 2009 proběhl ve třech třídách I. stupně Základní školy Týniště 
nad Orlicí zápis budoucích prvňáčků. První nadšenci se objevili ve třídách již o půl 
druhé, za posledními se zavíraly dveře budovy v 17:00. Zápisu se zúčastnilo 77 dětí, z 
toho 21 rodičů pro své děti zvažuje odklad školní docházky.

Mgr. Renata Hejnová

Tříkrálové putování

Zpravodaj se omlouvá autorce následujícího textu i fotografií za zpoždění, se kterým je 
otiskuje. Děkujeme.

4. ledna 2009 dopoledne ,,Tříkrálové putování“ dětí a rodičů od MŠ U Dubu do kostela 
svatého Mikuláše.
V kostele krátké vystoupení - ,,Živý Betlém “. Po zpívání příjemné a milé pohoštění na 
zdejší faře.

Pavla Vlčková
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VÝSTAVY
 

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

JINÉ AKCE

1.března(neděle) Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.

Začátek ve 14,00 hodin.
                                Malý sál kulturního domu.
                                Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
                                Cena vstupného je 40,-Kč.

7.března(sobota) SETKÁNÍ ŽEN
při příležitosti Mezinárodního dne žen
Milé maminky, babičky, milé ženy, 
srdečně Vás zveme na setkání žen při příležitosti Mezinárodního dne 
žen v sobotu 7.3.2009 v 16,00 hodin v Areálu chovatelů. Pro každou 
z Vás bude připraven malý dárek.
Hudbu zajistí Filip Kolář.
Budeme rádi, přinesete-li malý příspěvek na společné pohoštění.
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

15.března(neděle) Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
                           Cena vstupného je 40,-Kč.  

11



Duchovní hledání
Filozofie, věda i náboženství jsou části lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné 
okruhy lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespočívá v tom, co tvrdí, nebo v co věří, či nevěří, ale v tom, jak jednají.

Jaká je naše hodnota
Vědomí vlastní hodnoty

Někteří lidé znají příběh o řečníkovi, který si v úvodu svého vystoupení vzal do ruky 
dvacetidolarovou bankovku a zeptal se posluchačů: „Kdo z vás chce tuto bankovku?“
Většina lidí zvedla ruku.
„Jednomu z vás tuto bankovku dám,“ pokračoval, „ale nejprve mi dovolte s ní něco 
udělat.“ Vzal bankovku a složil ji do malého čtverečku.
„Máte o ni ještě zájem?“ zeptal se publika.
Lidé souhlasně přikývli.
„Dobrá,“ pokračoval řečník, „a co když s ní udělám tohle?“ řekl a hodil ji na zem a začal 
po ní šlapat. Pak ji sebral ze země a zdvihl nad hlavu. Byla pomačkaná a špinavá.
„Pořád ji ještě chcete?“ Opět se objevil les rukou.
„Vážení přátelé,“ řekl nakonec řečník. „Pochopili jste jednu velmi důležitou věc. Bez 
ohledu na to, co jsem s touto bankovkou udělal, jste o ni měli zájem, protože se její 
hodnota nezmenšila. Pořád je to dvacet dolarů.“
I my jsme mnohokrát za život hozeni na zem, pomačkáni a zašlapáni do bláta. Někdy 
jsme se do bláta dostali svým špatným rozhodnutím, jindy za to mohou neovlivnitelné 
okolnosti. 
Kdesi v našem nitru většinu z nás trápí komplexy méněcennosti. Přestože dnes žijeme 
déle a mnohem lépe, než tomu bylo dřív, průzkumy ukazují, že jsme méně a méně 
spokojení. Jsme ukňouraní a hypochondričtí.
„Kdybych mohl předepsat např. ženám tohoto světa nějaký lék,“ říká dr. James 
Dobson, „naordinoval bych jim velkou dávku vědomí vlastní hodnoty. Nemám 
nejmenších pochyb o tom, že je to jejich největší potřeba.“
Pocity méněcennosti a nízké sebevědomí nejsou problémem jen určité skupiny. Trápí 
lidi obou pohlaví, všech ras, věkových skupin a národností. Denně jsme vystaveni 
tlaku nereálných očekávání , velkých nadějí a nadměrných požadavků. Když se nám 
pak nepodaří očekávání naplnit, když se nám zhroutí naše představy a sny, jsme 
rozčarováni a znechuceni.
Většina problémů s vědomím vlastní hodnoty má své kořeny v dětství. To, co dítě 
prožije v prvních letech svého života, silně ovlivní jeho postoje v dospělosti. 
Hodně rodičů své děti zanedbává, nedostatečně jim projevuje lásku a nepřímo jim 
sděluje, že nejsou chtěné. Také na ně křičí a různými způsoby je zneužívá. Protože jsou 
děti neustále  obklopeny velkým množstvím negativních poselství, stávají se z 
mnohých mrzouti, rebelové, jsou nepřátelští a těžko zvladatelní.
V období dospívání jejich pocity méněcennosti ještě zesílí. Touží po tom být přitažliví, 
oblíbení a přijímaní. Spodní hranice jejich sebehodnocení často snižuje jejich nadání a 
ničí jejich osobnost. V důsledku toho se mnoho z nich více uzavírá do sebe, izoluje se 
od okolního světa, má sklon vybírat si nevhodné přátele , brát drogy a prostituovat.
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Výsledky
Zpěv
kat.  umístění                 jméno soutěžícího   vyučující          korepetice
1.    3. místo         Lucie Dolková
2.    1. místo                    Adam Stráník          Lýdia Cablková        Mgr. Karel Koldinský
8.    1. místo s postupem  Gabriela Svědíková

Komorní zpěv
kat.  umístění             jméno soutěžícího    vyučující
                                     Zuzana Jirufová
3.   1. místo s postupem  Klára Kosinová        Lýdia Cablková

            Gabriela Svědíková

Soutěž okresních kol byla zakončena v pátek 6.2.2009 opět v Týništi nad Orlicí. Ve hře na 
žesťové a bicí nástroje soutěžilo z přihlášených 16 hráčů 13. Naši žáci vybojovali 1x 2. 
místo, 1x 1. místo a 6x 1. místo s postupem do krajského kola. To proběhne 17.3. v Jičíně. 

Výsledky
Trubka
kat.  umístění              jméno soutěžícího   vyučující               korepetice
2.     2. místo              Marek Kohout        Antonín Závodní    Milana Vernerová
5.    1. místo              David Stárek           Jaroslav Vošlajer    Mgr. Karel Koldinský
       1. místo s postupem Václav Hloušek       Antonín Závodní

Pozoun
kat.  umístění                jméno soutěžícího  vyučující               korepetice
6.    1. místo s postupem Jan Ptáček              Antonín Závodní   Mgr. Karel Koldinský
8.    1. místo s postupem Ondřej Bahník

Tuba
kat.  umístění               jméno soutěžícího   vyučující              korepetice
5.    1. místo s postupem Ladislav Lejnar     Jaroslav Vošlajer   Mgr. Karel Koldinský

Baskřídlovka - tenor
kat. umístění                jméno soutěžícího  vyučující               korepetice
1.    1. místo s postupem David Kukla           Antonín Závodní  Milena Vernerová
       1. místo s postupem Antonín Ptáček                          Mgr. Karel Koldinský

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

Mgr. Blanka Skalická
ředitelka ZUŠ
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Mnoho z nás upřímně přiznává, že hledá smysl života, že chce v životě dělat něco, čím 
by tomuto světu prospěl. 
Je třeba si uvědomit, že naše hodnota pramení z vědomí, kdo ve skutečnosti jsme, jaký 
je smysl našeho života a kam jdeme. Na tyto skutečnosti najdeme krásné a smysluplné 
odpovědi v Bibli, např., když měl Kristus říct, které přikázání považuje za nejdůležitější, 
jmenoval hned na druhém místě toto: „Miluj  bližního svého jako sebe samého“ (Marek 
12,31).

Z knihy Hanse Diehla a Aileen Ludingtonové „Umění žít zdravě“ vybrala Paž.

Českobratrská církev evangelická
 Dvě otázky a dvě odpovědi

1. Má smysl číst Bibli?
Bible je soubor knih, který vznikal celá staletí. Psali ji lidé, kteří chtěli vydat svědectví o 
Božích činech. Čerpali přitom z mnoha zdrojů. Použili historické kroniky, přísloví, 
proroctví, tradované příběhy, sbírky zákonů i modlitby. Vytvořili tak mozaiku, ze které 
můžeme poznat, jak Pán Bůh skrytě jedná uprostřed lidských příběhů. Ve Starém zákoně se 
dozvíme, co Bůh učinil pro svůj lid Izrael. V Novém zákoně čteme o životě Ježíše z 
Nazareta, který byl člověk jako my, ale svým životem dokonale naplnil Boží vůli. Bůh se 
nám v této knize dává poznat daleko zřetelněji než v přírodě nebo dějinách. Některá místa v 
Bibli nejsou snadno srozumitelná a potřebují výklad. S její pomocí však  můžeme pochopit, 
co dnes Bůh lidem nabízí a dává v Ježíši Kristu. Bible před námi otvírá nový pohled, který 
nám pomáhá porozumět světu i sobě samým.
2. Kdo je to farář?
Farář je člověk, který si jako své povolání zvolil službu v církvi. V evangelické církvi tuto 
službu konají muži i ženy a většina z nich má rodinu a děti. Krása tohoto povolání spočívá v 
rozmanitosti. Snaží se rozumět dětem i babičkám. Učí se řecky a hebrejsky, aby mohl 
studovat bibli v originále. Naslouchá lidem, kteří se potřebují svěřit a poradit. Připravuje 
snoubence na manželství. Navštěvuje nemocné a povzbuzuje lidi, kteří mají trápení. V létě 
jezdí s mládeží na vodu a v zimě nacvičuje vánoční hry s dětmi. Jeho nejdůležitějším 
úkolem je, aby lidem otvíral cestu k Bohu. Každou neděli připravuje kázání, v kterém se 
pokouší objevit v biblickém příběhu aktuální boží slovo pro sebe i své posluchače. Tak jako 
každý člověk i on někdy chybuje a těžce hledá víru. Přesto nám může ukázat cestu k Bohu.

Podle katechetické příručky ČCE připravil
 Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci březnu:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
 8.3. od 10:30 h - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti) 
18.3. od 17:00 h - středeční biblická hodina
22.3. od 10:30 h - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti)
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Z našich škol

Vynikající výsledky žáků týnišťské základní umělecké školy v okresních kolech 
Národní soutěže ZUŠ
Ve středu 4.2.2009 se konaly hned dvě akce, okresní přehlídka tanečních oborů ZUŠ v 
Opočně a okresní kolo Národní soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje v Týništi 
nad Orlicí. Naši žáci si vedli na obou soutěžích výborně.

Výsledky:
Okresní přehlídka tanečních oborů ZUŠ
Přehlídky se zúčastnily žákyně 1. ročníku s dětskou taneční skladbou Zimní povídání v 
choreografii jejich vyučující Naděždy Polákové. Ačkoliv v jejich sestavě chyběly  
nemocné tanečnice, i tak podaly pěkný výkon a dovezly diplom za choreografii.

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje
Do okresního kola ve hře na dřevěné dechové nástroje bylo přihlášeno celkem 33 žáků. 
Nejpočetnější zastoupení měly ZUŠ Týniště nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, po 12 
soutěžících, ZUŠ Kostelec 3, Dobruška 4 a Opočno 2 žáky. 
Naši žáci získali čestné uznání, 4x 3. místo, 2x 2. místo, 5x  1. místo s postupem do 
krajského kola. Krajské kolo proběhne 18.3.2009 v Jičíně.

 
Podrobné výsledky:
Zobcová flétna
kat.  umístění          jméno soutěžícího  vyučující               korepetice
1.     3. místo           Eliška Milá            
4.     čestné uznání  Marek Jaroš            Mgr. Jiří Novák     Mgr. Karel Koldinský
        3. místo           Tereza Kopecká

Klarinet
kat. umístění                jméno soutěžícího    vyučující             korepetice
1.   1. místo s postupem  Marek Rous                                         Mgr. Karel Koldinský                                                                                                       

3. místo                Karolína Bartošová                              Milena Vernerová
3.   3. místo                Tereza Kopecká                           
      2. místo                Karel Štrégl             Mgr. Pavel Plašil
      1. místo s postupem  Vojtěch Hájek                           Mgr. Karel Koldinský
6.   2. místo                Matouš Findejs
      1. místo s postupem  Pavel Plašil

Saxofon
kat. umístění                 jméno soutěžícího vyučující               korepetice
7.   1. místo s postupem   Jan Emmer            Mgr. Pavel Plašil  Mgr. Karel Koldinský
8.   1. místo s postupem   Josef Marčík

Ve čtvrtek 5.2.2009 se konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a 
komorním zpěvu v Dobrušce. Za naši školu soutěžili 3 sólisté a pěvecké trio. Vybojovali 
1x 3. místo, 1x 1. místo a 2x 1. místo s postupem do krajského kola. Krajské kolo této 
soutěže se uskuteční 4.3. v Hradci Králové.
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V našem povídání o zdraví jsme si dnes připravili otázku na téma chrápání.   
Opět jsme oslovili  MUDr. Josefa Otavu.

Co to vlastně chrápání je, proč někdo chrápe a jiný ne?
Podstatou chrápání je zúžení dýchacích cest, přičemž vydechovaný vzduch se kvůli 
vibraci měkkých tkání mění na nepříjemné zvuky. Každý člověk má jiné anatomické 
poměry v dýchacích cestách a někteří chrápající jsou skuteční „ virtuosové“. 
Spát vedle partnera, který chrápe, je velmi vysilující a málokdo to dlouhodobě vydrží.
Z  tohoto důvodu mnoho párů raději spí v oddělených ložnicích. Chrápání ale bohužel 
také patří mezi komplikace tzv. spánkového apnoického syndromu  a díky tomu může 
být velmi nebezpečné.
Během dne si člověk ani nemusí uvědomovat, že se mu nedýchá dobře. Ve spánku ale 
ochabnou svaly měkkého patra, patrové oblouky, stěny hltanu a svaly kořene jazyka. 
Pokud již byla přítomna nějaká překážka ve dne, pak se v noci  obtíže zhorší a nemocný 
začne chrápat.

Apnoický syndrom? Můžete nám nějak přiblížit, co to je a proč je to nebezpečné?
Tzv. spánkový apnoický syndrom  znamená krátké zástavy dechu během noci. Jedná se 
o zástavu dechu na déle než deset vteřin. Chrápání způsobuje překážka v dýchacích 
cestách. Chrápání ruší všechny kolem, jen ne chrápajícího. Pokud má však spáč zároveň 
s tím obezitu, únavu a ranní bolesti hlavy, pak může trpět syndromem spánkové apnoe 
neboli zástavou dechu. A ta už přímo ohrožuje jeho život. Spánková apnoe trápí kolem 
pěti procent populace, především mužů ve středním a vyšším věku. 

V čem?
Kromě chrápání se fáze bez dechu projevuje snížením srdeční frekvence, následným 
zvýšením krevního tlaku a sníženou saturací (nasycení) krve kyslíkem. V tu chvíli trpí 
všechny orgány nedostatkem kyslíku, nejvíce jsou pak postiženy  mozek a srdce. Po 
skončení apnoické pauzy se chrápající osoba na chvilinku probudí a zhluboka se 
nadechne. Potom srdce zrychlí svoji činnost, aby dohnalo to, co předtím zameškalo. 
Následkem toho je neúměrné přetěžování srdce během noci. Z tohoto důvodu také tito 
lidé mají mnohonásobně častěji srdeční infarkt a vyšší riziko cévní mozkové příhody. 
Mozek potřebuje ke své činnosti stálý přísun kyslíku a již po několika minutách jeho 
nedostatku začnou odumírat jeho buňky. Dá se tedy říci, že s každým uzávěrem 
dýchacích cest je mozek ochuzen o kyslík. Proto je jedním z příznaků apnoe ranní bolest 
hlavy, ke které se přidává i snížená duševní výkonnost, deprese, a co je nejzávažnější, 
těmto lidem ve srovnání s ostatní populací více hrozí onemocnění srdce a cév včetně 
zvýšeného krevního tlaku, srdečních arytmií, infarktu a mrtvice. Často je obtěžují 
poruchy paměti a koncentrace, špatná nálada a velká únava během dne. U mužů se 
mohou objevit i poruchy potence. 

Jak taková apnoe probíhá? 
Při apnoi se  uzavře dýchací trubice při nádechu a to nejčastěji kvůli anatomickým 
odchylkám, zvětšeným mandlím, hormonálním poruchám nebo v důsledku obezity, při 
které zvětšená tuková tkáň v oblasti krku stlačuje dýchací trubici. Jindy může za potíže 
narušené nervové řízení dýchání.

A jak zjistíme, jestli zrovna naše chrápání je to nebezpečné?
Závažnost stavu se dá zjistit spočítáním apnoických pauz za hodinu spánku. Skutečná 
spánková apnoe je taková, kdy se  dýchací trubice zcela uzavře po dobu deseti až 
šedesáti sekund. Při léčbě je pak důležité zjistit a odstranit pravou příčinu tohoto 
syndromu. 14

Odstranit myslíte operací? 
Ano, skutečně existují možnosti operačního řešení některých stavů. Týká se to ale jen asi 
čtvrtiny pacientů a úspěšnost operace je zhruba padesátiprocentní. Pokud se nebudete chtít 
operaci podrobit, pak se doporučuje přestat kouřit, snížit nadváhu a spát na boku. 
V první řadě je ale potřeba upravit svůj životní styl. Kromě redukce hmotnosti je potřeba  i 
snížit konzumaci alkoholu a většího množství stravy těsně před spaním. Alkohol 
prohlubuje spánek a spáč se pak obtížněji probouzí k nádechu. Ze stejného důvodu je velmi 
nebezpečné užívání léků na  spaní, které bere velké množství lidí a toto riziko si 
neuvědomuje.

A kam se můžeme obrátit o pomoc s žádostí o vyšetření?
Při vyšetření příčiny chrápání a podezření na apnoi je potřeba absolvovat  vyšetření ve 
specializovaných centrech pro poruchy spánku. Kontakt a doporučení na ně mohu 
poskytnout. Teprve po tomto vyšetření přichází na řadu léčba. Poměrně vysokou  (až 
devadesátiprocentní účinnost) má tzv. metoda CPAP (continual positive and preasure) 
neboli léčba pozitivním přetlakem v dýchacích cestách. Jedná se o neinvazivní metodu. 
Tato metoda trvale udržuje rozepjaté dýchací cesty. U lidí, kteří tento postup léčby 
netolerují, pak přichází v úvahu již výše zmíněná možnost operace.  
A proto nepodceňujte vlastní chrápání či chrápání svých blízkých! Je to onemocnění jako 
každé jiné a medicína si s ním dokáže poradit. 

Děkujeme za rozhovor.
S MUDr. Josefem Otavou hovořil L. Stolín
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také patří mezi komplikace tzv. spánkového apnoického syndromu  a díky tomu může 
být velmi nebezpečné.
Během dne si člověk ani nemusí uvědomovat, že se mu nedýchá dobře. Ve spánku ale 
ochabnou svaly měkkého patra, patrové oblouky, stěny hltanu a svaly kořene jazyka. 
Pokud již byla přítomna nějaká překážka ve dne, pak se v noci  obtíže zhorší a nemocný 
začne chrápat.

Apnoický syndrom? Můžete nám nějak přiblížit, co to je a proč je to nebezpečné?
Tzv. spánkový apnoický syndrom  znamená krátké zástavy dechu během noci. Jedná se 
o zástavu dechu na déle než deset vteřin. Chrápání způsobuje překážka v dýchacích 
cestách. Chrápání ruší všechny kolem, jen ne chrápajícího. Pokud má však spáč zároveň 
s tím obezitu, únavu a ranní bolesti hlavy, pak může trpět syndromem spánkové apnoe 
neboli zástavou dechu. A ta už přímo ohrožuje jeho život. Spánková apnoe trápí kolem 
pěti procent populace, především mužů ve středním a vyšším věku. 

V čem?
Kromě chrápání se fáze bez dechu projevuje snížením srdeční frekvence, následným 
zvýšením krevního tlaku a sníženou saturací (nasycení) krve kyslíkem. V tu chvíli trpí 
všechny orgány nedostatkem kyslíku, nejvíce jsou pak postiženy  mozek a srdce. Po 
skončení apnoické pauzy se chrápající osoba na chvilinku probudí a zhluboka se 
nadechne. Potom srdce zrychlí svoji činnost, aby dohnalo to, co předtím zameškalo. 
Následkem toho je neúměrné přetěžování srdce během noci. Z tohoto důvodu také tito 
lidé mají mnohonásobně častěji srdeční infarkt a vyšší riziko cévní mozkové příhody. 
Mozek potřebuje ke své činnosti stálý přísun kyslíku a již po několika minutách jeho 
nedostatku začnou odumírat jeho buňky. Dá se tedy říci, že s každým uzávěrem 
dýchacích cest je mozek ochuzen o kyslík. Proto je jedním z příznaků apnoe ranní bolest 
hlavy, ke které se přidává i snížená duševní výkonnost, deprese, a co je nejzávažnější, 
těmto lidem ve srovnání s ostatní populací více hrozí onemocnění srdce a cév včetně 
zvýšeného krevního tlaku, srdečních arytmií, infarktu a mrtvice. Často je obtěžují 
poruchy paměti a koncentrace, špatná nálada a velká únava během dne. U mužů se 
mohou objevit i poruchy potence. 

Jak taková apnoe probíhá? 
Při apnoi se  uzavře dýchací trubice při nádechu a to nejčastěji kvůli anatomickým 
odchylkám, zvětšeným mandlím, hormonálním poruchám nebo v důsledku obezity, při 
které zvětšená tuková tkáň v oblasti krku stlačuje dýchací trubici. Jindy může za potíže 
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Ano, skutečně existují možnosti operačního řešení některých stavů. Týká se to ale jen asi 
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nebezpečné užívání léků na  spaní, které bere velké množství lidí a toto riziko si 
neuvědomuje.

A kam se můžeme obrátit o pomoc s žádostí o vyšetření?
Při vyšetření příčiny chrápání a podezření na apnoi je potřeba absolvovat  vyšetření ve 
specializovaných centrech pro poruchy spánku. Kontakt a doporučení na ně mohu 
poskytnout. Teprve po tomto vyšetření přichází na řadu léčba. Poměrně vysokou  (až 
devadesátiprocentní účinnost) má tzv. metoda CPAP (continual positive and preasure) 
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Děkujeme za rozhovor.
S MUDr. Josefem Otavou hovořil L. Stolín
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Mnoho z nás upřímně přiznává, že hledá smysl života, že chce v životě dělat něco, čím 
by tomuto světu prospěl. 
Je třeba si uvědomit, že naše hodnota pramení z vědomí, kdo ve skutečnosti jsme, jaký 
je smysl našeho života a kam jdeme. Na tyto skutečnosti najdeme krásné a smysluplné 
odpovědi v Bibli, např., když měl Kristus říct, které přikázání považuje za nejdůležitější, 
jmenoval hned na druhém místě toto: „Miluj  bližního svého jako sebe samého“ (Marek 
12,31).

Z knihy Hanse Diehla a Aileen Ludingtonové „Umění žít zdravě“ vybrala Paž.

Českobratrská církev evangelická
 Dvě otázky a dvě odpovědi

1. Má smysl číst Bibli?
Bible je soubor knih, který vznikal celá staletí. Psali ji lidé, kteří chtěli vydat svědectví o 
Božích činech. Čerpali přitom z mnoha zdrojů. Použili historické kroniky, přísloví, 
proroctví, tradované příběhy, sbírky zákonů i modlitby. Vytvořili tak mozaiku, ze které 
můžeme poznat, jak Pán Bůh skrytě jedná uprostřed lidských příběhů. Ve Starém zákoně se 
dozvíme, co Bůh učinil pro svůj lid Izrael. V Novém zákoně čteme o životě Ježíše z 
Nazareta, který byl člověk jako my, ale svým životem dokonale naplnil Boží vůli. Bůh se 
nám v této knize dává poznat daleko zřetelněji než v přírodě nebo dějinách. Některá místa v 
Bibli nejsou snadno srozumitelná a potřebují výklad. S její pomocí však  můžeme pochopit, 
co dnes Bůh lidem nabízí a dává v Ježíši Kristu. Bible před námi otvírá nový pohled, který 
nám pomáhá porozumět světu i sobě samým.
2. Kdo je to farář?
Farář je člověk, který si jako své povolání zvolil službu v církvi. V evangelické církvi tuto 
službu konají muži i ženy a většina z nich má rodinu a děti. Krása tohoto povolání spočívá v 
rozmanitosti. Snaží se rozumět dětem i babičkám. Učí se řecky a hebrejsky, aby mohl 
studovat bibli v originále. Naslouchá lidem, kteří se potřebují svěřit a poradit. Připravuje 
snoubence na manželství. Navštěvuje nemocné a povzbuzuje lidi, kteří mají trápení. V létě 
jezdí s mládeží na vodu a v zimě nacvičuje vánoční hry s dětmi. Jeho nejdůležitějším 
úkolem je, aby lidem otvíral cestu k Bohu. Každou neděli připravuje kázání, v kterém se 
pokouší objevit v biblickém příběhu aktuální boží slovo pro sebe i své posluchače. Tak jako 
každý člověk i on někdy chybuje a těžce hledá víru. Přesto nám může ukázat cestu k Bohu.

Podle katechetické příručky ČCE připravil
 Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci březnu:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
 8.3. od 10:30 h - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti) 
18.3. od 17:00 h - středeční biblická hodina
22.3. od 10:30 h - bohoslužby (+ nedělní škola pro děti)
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Z našich škol

Vynikající výsledky žáků týnišťské základní umělecké školy v okresních kolech 
Národní soutěže ZUŠ
Ve středu 4.2.2009 se konaly hned dvě akce, okresní přehlídka tanečních oborů ZUŠ v 
Opočně a okresní kolo Národní soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje v Týništi 
nad Orlicí. Naši žáci si vedli na obou soutěžích výborně.

Výsledky:
Okresní přehlídka tanečních oborů ZUŠ
Přehlídky se zúčastnily žákyně 1. ročníku s dětskou taneční skladbou Zimní povídání v 
choreografii jejich vyučující Naděždy Polákové. Ačkoliv v jejich sestavě chyběly  
nemocné tanečnice, i tak podaly pěkný výkon a dovezly diplom za choreografii.

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje
Do okresního kola ve hře na dřevěné dechové nástroje bylo přihlášeno celkem 33 žáků. 
Nejpočetnější zastoupení měly ZUŠ Týniště nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, po 12 
soutěžících, ZUŠ Kostelec 3, Dobruška 4 a Opočno 2 žáky. 
Naši žáci získali čestné uznání, 4x 3. místo, 2x 2. místo, 5x  1. místo s postupem do 
krajského kola. Krajské kolo proběhne 18.3.2009 v Jičíně.

 
Podrobné výsledky:
Zobcová flétna
kat.  umístění          jméno soutěžícího  vyučující               korepetice
1.     3. místo           Eliška Milá            
4.     čestné uznání  Marek Jaroš            Mgr. Jiří Novák     Mgr. Karel Koldinský
        3. místo           Tereza Kopecká

Klarinet
kat. umístění                jméno soutěžícího    vyučující             korepetice
1.   1. místo s postupem  Marek Rous                                         Mgr. Karel Koldinský                                                                                                       

3. místo                Karolína Bartošová                              Milena Vernerová
3.   3. místo                Tereza Kopecká                           
      2. místo                Karel Štrégl             Mgr. Pavel Plašil
      1. místo s postupem  Vojtěch Hájek                           Mgr. Karel Koldinský
6.   2. místo                Matouš Findejs
      1. místo s postupem  Pavel Plašil

Saxofon
kat. umístění                 jméno soutěžícího vyučující               korepetice
7.   1. místo s postupem   Jan Emmer            Mgr. Pavel Plašil  Mgr. Karel Koldinský
8.   1. místo s postupem   Josef Marčík

Ve čtvrtek 5.2.2009 se konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a 
komorním zpěvu v Dobrušce. Za naši školu soutěžili 3 sólisté a pěvecké trio. Vybojovali 
1x 3. místo, 1x 1. místo a 2x 1. místo s postupem do krajského kola. Krajské kolo této 
soutěže se uskuteční 4.3. v Hradci Králové.
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Duchovní hledání
Filozofie, věda i náboženství jsou části lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné 
okruhy lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespočívá v tom, co tvrdí, nebo v co věří, či nevěří, ale v tom, jak jednají.

Jaká je naše hodnota
Vědomí vlastní hodnoty

Někteří lidé znají příběh o řečníkovi, který si v úvodu svého vystoupení vzal do ruky 
dvacetidolarovou bankovku a zeptal se posluchačů: „Kdo z vás chce tuto bankovku?“
Většina lidí zvedla ruku.
„Jednomu z vás tuto bankovku dám,“ pokračoval, „ale nejprve mi dovolte s ní něco 
udělat.“ Vzal bankovku a složil ji do malého čtverečku.
„Máte o ni ještě zájem?“ zeptal se publika.
Lidé souhlasně přikývli.
„Dobrá,“ pokračoval řečník, „a co když s ní udělám tohle?“ řekl a hodil ji na zem a začal 
po ní šlapat. Pak ji sebral ze země a zdvihl nad hlavu. Byla pomačkaná a špinavá.
„Pořád ji ještě chcete?“ Opět se objevil les rukou.
„Vážení přátelé,“ řekl nakonec řečník. „Pochopili jste jednu velmi důležitou věc. Bez 
ohledu na to, co jsem s touto bankovkou udělal, jste o ni měli zájem, protože se její 
hodnota nezmenšila. Pořád je to dvacet dolarů.“
I my jsme mnohokrát za život hozeni na zem, pomačkáni a zašlapáni do bláta. Někdy 
jsme se do bláta dostali svým špatným rozhodnutím, jindy za to mohou neovlivnitelné 
okolnosti. 
Kdesi v našem nitru většinu z nás trápí komplexy méněcennosti. Přestože dnes žijeme 
déle a mnohem lépe, než tomu bylo dřív, průzkumy ukazují, že jsme méně a méně 
spokojení. Jsme ukňouraní a hypochondričtí.
„Kdybych mohl předepsat např. ženám tohoto světa nějaký lék,“ říká dr. James 
Dobson, „naordinoval bych jim velkou dávku vědomí vlastní hodnoty. Nemám 
nejmenších pochyb o tom, že je to jejich největší potřeba.“
Pocity méněcennosti a nízké sebevědomí nejsou problémem jen určité skupiny. Trápí 
lidi obou pohlaví, všech ras, věkových skupin a národností. Denně jsme vystaveni 
tlaku nereálných očekávání , velkých nadějí a nadměrných požadavků. Když se nám 
pak nepodaří očekávání naplnit, když se nám zhroutí naše představy a sny, jsme 
rozčarováni a znechuceni.
Většina problémů s vědomím vlastní hodnoty má své kořeny v dětství. To, co dítě 
prožije v prvních letech svého života, silně ovlivní jeho postoje v dospělosti. 
Hodně rodičů své děti zanedbává, nedostatečně jim projevuje lásku a nepřímo jim 
sděluje, že nejsou chtěné. Také na ně křičí a různými způsoby je zneužívá. Protože jsou 
děti neustále  obklopeny velkým množstvím negativních poselství, stávají se z 
mnohých mrzouti, rebelové, jsou nepřátelští a těžko zvladatelní.
V období dospívání jejich pocity méněcennosti ještě zesílí. Touží po tom být přitažliví, 
oblíbení a přijímaní. Spodní hranice jejich sebehodnocení často snižuje jejich nadání a 
ničí jejich osobnost. V důsledku toho se mnoho z nich více uzavírá do sebe, izoluje se 
od okolního světa, má sklon vybírat si nevhodné přátele , brát drogy a prostituovat.
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Výsledky
Zpěv
kat.  umístění                 jméno soutěžícího   vyučující          korepetice
1.    3. místo         Lucie Dolková
2.    1. místo                    Adam Stráník          Lýdia Cablková        Mgr. Karel Koldinský
8.    1. místo s postupem  Gabriela Svědíková

Komorní zpěv
kat.  umístění             jméno soutěžícího    vyučující
                                     Zuzana Jirufová
3.   1. místo s postupem  Klára Kosinová        Lýdia Cablková

            Gabriela Svědíková

Soutěž okresních kol byla zakončena v pátek 6.2.2009 opět v Týništi nad Orlicí. Ve hře na 
žesťové a bicí nástroje soutěžilo z přihlášených 16 hráčů 13. Naši žáci vybojovali 1x 2. 
místo, 1x 1. místo a 6x 1. místo s postupem do krajského kola. To proběhne 17.3. v Jičíně. 

Výsledky
Trubka
kat.  umístění              jméno soutěžícího   vyučující               korepetice
2.     2. místo              Marek Kohout        Antonín Závodní    Milana Vernerová
5.    1. místo              David Stárek           Jaroslav Vošlajer    Mgr. Karel Koldinský
       1. místo s postupem Václav Hloušek       Antonín Závodní

Pozoun
kat.  umístění                jméno soutěžícího  vyučující               korepetice
6.    1. místo s postupem Jan Ptáček              Antonín Závodní   Mgr. Karel Koldinský
8.    1. místo s postupem Ondřej Bahník

Tuba
kat.  umístění               jméno soutěžícího   vyučující              korepetice
5.    1. místo s postupem Ladislav Lejnar     Jaroslav Vošlajer   Mgr. Karel Koldinský

Baskřídlovka - tenor
kat. umístění                jméno soutěžícího  vyučující               korepetice
1.    1. místo s postupem David Kukla           Antonín Závodní  Milena Vernerová
       1. místo s postupem Antonín Ptáček                          Mgr. Karel Koldinský

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

Mgr. Blanka Skalická
ředitelka ZUŠ
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Jaká je současná úroveň vzdělávání na Základní škole Týniště nad Orlicí? 

Zpravodaj získal tuto informaci z internetových stránek školy 15. 1. 2009.

analýzy SCIO

V úterý dne 18. listopadu 2008 se žáci Základní školy Týniště nad Orlicí zúčastnili 
srovnávacího testování SCIO určeného pro žáky 9. ročníků ZŠ a odpovídajících  
ročníků víceletých gymnázií. Z  vyplývá, že z celkového  počtu 863 
zúčastněných škol z celé České republiky jsou výsledky  žáků ZŠ Týniště nad Orlicí ve 
všech testech, t.j. český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady, 
nadprůměrné.  V českém jazyce a matematice má Základní škola v Týništi  nad Orlicí 
lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Z rozboru  dále vyplývá, že učitelé ZŠ 
Týniště nad Orlicí velmi  dobře využívají studijní potenciál jednotlivých žáků a žáci  
mnohdy pracují nad svoje možnosti.

Vedení školy

Zápis do prvních tříd ZŠ Týniště nad Orlicí

V úterý dne 20. ledna 2009 proběhl ve třech třídách I. stupně Základní školy Týniště 
nad Orlicí zápis budoucích prvňáčků. První nadšenci se objevili ve třídách již o půl 
druhé, za posledními se zavíraly dveře budovy v 17:00. Zápisu se zúčastnilo 77 dětí, z 
toho 21 rodičů pro své děti zvažuje odklad školní docházky.

Mgr. Renata Hejnová

Tříkrálové putování

Zpravodaj se omlouvá autorce následujícího textu i fotografií za zpoždění, se kterým je 
otiskuje. Děkujeme.

4. ledna 2009 dopoledne ,,Tříkrálové putování“ dětí a rodičů od MŠ U Dubu do kostela 
svatého Mikuláše.
V kostele krátké vystoupení - ,,Živý Betlém “. Po zpívání příjemné a milé pohoštění na 
zdejší faře.

Pavla Vlčková
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VÝSTAVY
 

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

JINÉ AKCE

1.března(neděle) Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.

Začátek ve 14,00 hodin.
                                Malý sál kulturního domu.
                                Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
                                Cena vstupného je 40,-Kč.

7.března(sobota) SETKÁNÍ ŽEN
při příležitosti Mezinárodního dne žen
Milé maminky, babičky, milé ženy, 
srdečně Vás zveme na setkání žen při příležitosti Mezinárodního dne 
žen v sobotu 7.3.2009 v 16,00 hodin v Areálu chovatelů. Pro každou 
z Vás bude připraven malý dárek.
Hudbu zajistí Filip Kolář.
Budeme rádi, přinesete-li malý příspěvek na společné pohoštění.
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

15.března(neděle) Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
                           Cena vstupného je 40,-Kč.  

11
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CO-KDY-KDE
březen 2009

DIVADLO

5.března(čtvrtek)    PRASEČÍ SLEČINKY
Pro malé diváky jsme si připravili na čtvrteční dopoledne veselou 
pohádku plnou krásných písniček v podání hereček Divadýlka z 
pytlíčku z Pardubic.
Začátek představení je v 9,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

17.března(úterý)     OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Na představení hry Františka Kličky podle románu Jaroslava 
Haška si Vás dovolují pozvat divadelní ochotníci z Hořic. S touto 
hrou soubor úspěšně brázdí kouty celé naší republiky. Režie se ujal 
Ladislav Dostál.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

24.března(úterý)     Screamers: Léto je léto
Po roce se do Týniště vrací Vámi diváky velice oblíbená travesti 
skupina Screamers s úplně novým programem plným humoru a 
nádherných kostýmů.
Začátek je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT

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

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

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě 
paní Jenčíkové a Matějkové, TJ SOKOL a Klubu důchodců v Týništi nad Orlicí za milá 
blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu. 

Milada Bartošová

Chci poděkovat jménem své matky Marie Kodrbové za blahopřání k jejím 97 letým 
narozeninám - a to panu Ing. J.Matičkovi - a za předání daru členkám SPOZ paní 
E.Jenčíkové a D.Matějkové.

Alena Doležalová - dcera

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro občanské záležitosti paní Evě 
Jenčíkové a paní Matějkové za věcné dary, také Červenému kříži paní Čermákové a paní 
Wagenknechtové za milé blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Všem moc 
děkuji.

Zdenka Kozová

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za gratulaci a Sboru pro občanské 
záležitosti za krásný dárek a kytici, které mi s přáním předali paní Zd. Sekyrová a paní E. 
Křišťanová k mému životnímu jubileu.

  Jiří Bek

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, 
tuzexové bony, celé sbírky - větší množství - 

pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. 

Info na tel. 724229292
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Citáty slavných žen

U příležitosti 8. března - svátku nesvátku - jsem pro vás vybrala pár citátů slavných a 
známých žen o ženách.
Muži nám totiž rádi tvrdí, že my, ženy, nedokážeme o sobě vyslovit kritická slova s 
nadsázkou a smyslem pro humor. Pokusila jsem se pro vás vybrat citáty, které toto 
tvrzení vyvracejí a svým vtipným obsahem i elegancí vhodně volených slov se třpytí 
jako kapky svěží rosy zachycené na stéblech trav podél cest životem, které vyšlapaly 
drobné střevíčky všímavých a moudrých žen.

* Ženy se snadněji než muži přiznají k omylům. Z toho vzniká domněnka, že 
jich dělají víc.

* Ženě je o sedm roků méně, než tvrdí její přítelkyně, zato je o pět let starší, než 
soudí muži.

Gina Lollobrigida

* Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo 
mužů je totiž slepých, zato je hodně hloupých.

Sophia Lorenová

* Ženu jste nepoznal, dokud jste od ní nedostal dopis.
Ada Leversonová

* Mnohá chytrá žena zůstala sama jen proto, že nebyla dost chytrá, aby svou 
chytrost utajila.

* Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky.

* Ženy potřebují umět jen dvě věci, a vařit je jedna z nich.
Daphne du Maurier

* My, ženy, potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom 
milovaly my je.

* Ženy by měly vydávat méně peněz na šaty, ale více peněz na eleganci.
Coco Chanelová

* Stáří je peklem ženy.
Ninon de Lenclosová

* Když muž chce, aby mu žena naslouchala, stačí, když začne hovořit s jinou.
Liza Minneliová

* Všechny ženy jsou herečkami, jen některé však za to berou honorář.

* Když má žena na vybranou mezi kožichem a milencem, zvolí kožich z 
milencových rukou.

* Hezký a hloupý muž je ideálním partnerem pro hluchou ženu.

* Jestliže chce žena v životě dosáhnout úspěchu, musí být natolik kultivovaná, 
aby přitahovala hloupé muže, a natolik obyčejná, aby přitahovala i muže 
inteligentní.

Jean Moreauová

* Žena umí kdykoliv oklamat sto mužů, ale ani jedinou ženu.

* Žena může žít dva dny z pěkné poklony.
Michéle Morganová
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                        
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Jiří Matoušek
Kateřina Marková
Adam Röschl
Natálie Sedláčková

93 let  
Konrád Kurka
           
92 let   
Marie Koťanová

90 let
Miloslava Koďousková

85 let
Libuše Jeřábková

80 let
Jaroslava Pátková
Libuše Kainová
Irena Švarcová
Marie Charouzová
Miroslav Etflaiš

Řekli si ANO
Tomáš Andrlík a Petra Sedláčková
Stanislav Kosek a Narantuya Marsh

Buďte jeden o druhého bohatší.

Josef Baše
Jiří Betlach
Jaromíra Kalousková
Jiřina Mihulková
Jan Uhlíř
Antonín Šubrt
Zdeňka Kuchařová

* Žádná žena nenosí ráda šaty, které jiná žena odložila. S muži již není tak 
vybíravá.

* Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. 
A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná.

* Když si žena vezme svého dobrého přítele, ztratí ho a získá špatného manžela.

* Emancipace je umění ženy stát na vlastních nohou a přitom ležet v cizí náruči.
Francoise Saganová

* Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svou slabostí.

* Snáší-li žena jinou ženu, je k ní vlídná. Nesnáší-li ji, je k ní velmi vlídná.

* Největší předností mnoha mužů je jejich žena.
George Sandová

* Žena potřebuje muže asi jako ryba šlapací kolo.
Gloria Steinerová

* Žena je schopna odpustit a vzdát se čehokoliv, ale jediné, co muži neodpustí, 
je, když ji opustí.

Barbra Streisandová

* Žena udělá, co chce muž, požaduje-li muž, co si sama přeje.
Elizabeth Taylorová

Z „Velké knihy citátů o ženách“ autora Petra Rezka vybrala Paž.

Zprávy z knihovny
                               Březen - Měsíc knihy a internetu

….. „ Na nic by nebyl vtip, kdyby nebylo pokrmů moudrostí, jež dávají dobré knihy, 
dobrými pravidly, příklady, mravy a zákony naplněné. Kdyby knih nebylo, byli bychom 
suroví a neučení, nemajíce nižádné paměti věcí minulých, nižádné vědomosti věcí 
božských ani lidských.“ Tak zní úryvek z knihy J. A. Komenského Moudrosti starých 
předků za zrcadlo vyslovené potomkům. Do této knihy se dalo nahlédnout také v první 
čítárně města Hradce Králové. Nacházela se na Velkém náměstí v přízemí domu čp.33. a 
byla otevřena 17. prosince roku 1898. Statistiky uvádějí, že ji měsíčně navštěvovalo 
průměrně 2 000 čtenářů, tedy každý pátý občan města Hradce Králové. Čtenáři měli 
bezplatně k dispozici 150 titulů časopisů. Nezabývala se jen prezenčním půjčováním 
časopisů a naučných knih, ale tato čítárna pořádala i mnoho jiných akcí. Byly to 
například odborné přednášky z oboru lékařství, literatury, pedagogiky, národního 
hospodářství. Oblíbené byly i cestovatelské besedy, koncerty a putovní výstavy 
reprodukcí malířů Alše, Mařáka či Mánesa. 
Tímto jsme nahlédli do činnosti knihovny před více než sto lety, jak je popsána v knize 
Královéhradecké obrázky autora Jiřího Maliny a fotografa Jaroslava Hrůzy.
Někdo by mohl namítat: „Vždyť se toho tolik za sto let v knihovnách nezměnilo…“ 
Pravidelný návštěvník knihovny ale ví své. Právě knihovny za poslední desetiletí 
udělaly obrovský skok. Veškerý knihovní fond byl převeden na automatizované 
zpracování. Dnes jsou všechny profesionální knihovny vybaveny počítači a využívají 



Městská knihovna v Týništi n.Orl. pro vás během března připravuje spuštění nových 
webových stránek. Na adrese www.knihovnatyniste.cz  můžete už nyní nalézt 
tzv. on-line katalog. Doufáme, že tento katalog  zpříjemní a usnadní našim uživatelům 
kontakt s knihovnou. Jde o službu, kdy si z pohodlí domova můžete vyhledat 
požadovaný titul knihy, a pokud je vypůjčený, můžete si ho zrovna zarezervovat. 
Pomocí oddílu Čtenáři-výpůjčky můžete nahlédnout na svoji kartu a zkontrolovat si 
počet a datum svých výpůjček.
Pokud knihu, o kterou máte zájem, v našem fondu nenajdete, můžete si požádat pomocí 
e-mailu: knihovna.tyniste@wo.cz nebo SMS zprávy na č. 724 108 059 o objednání 
titulu. Tato služba se jmenuje meziknihovní výpůjční služba a požadovaný titul 
registrovaným čtenářům zajistíme v jiné, většinou vědecké knihovně. U této služby se 
hradí poštovné podle tarifů České pošty.

Co vy a internet? Víme, že je stále hodně lidí, a především seniorů, kteří se této 
vymoženosti nové doby straní. Ale strach zde  není na místě. Statistiky uvádějí, že jen 
pět ze sta seniorů využívá internet a ještě to jsou převážně ženy!!!
Z výpovědí seniorů uveřejněných v lednu tohoto roku v článku Senioři na síti v 
Magazínu Dnes, se dozvídáme,  jaké bylo jejich obrovské nadšení, když tuto 
vymoženost techniky zvládli. Jak byli šťastní, když si mohli přečíst první e-mailový 
pozdrav od vnoučat a nebo jak pomocí internetu navázali nová přátelství a již se necítili 
tak osamělí. Devadesátipětiletá absolventka počítačového kurzu vzkazuje, že nikdy 
není pozdě začít a argument  „to nepotřebuji k životu“ rázně popírá. Spousta lidí je ve 
vyšším věku méně pohyblivých, a tak internet využívají k nákupům a k získávání 
informací, které dříve mohli získat jen osobní návštěvou. Počítač také využívají při 
následném zpracování a uchovávání fotografií z digitálního fotoaparátu. Jak jsem se již 
zmínila, v knihovnách je možné využívat ze zákona ZDARMA tzv. stanice veřejného 
internetu. U nás vám jsou k dispozici tři internetová místa v dospělém oddělení a dvě 
stanice v oddělení pro mládež.
Namítáte, že neumíte internet používat? Proto je právě březen měsíc, kdy se v 
knihovnách po celé republice konají akce zaměřené na seznamování s počítačem. 
Městská knihovna nezůstává ani letos pozadu a zve všechny zájemce, aby se neostýchali 
a ozvali se osobně, mailem nebo na tel. 494 377 131 a 724 108 059 a vyjednali si u nás 
nějakou formu seznámení s internetem.

Pro přihlášené zájemce:
                    Seznamování s elektronickým katalogem knihovny
                    Seznamování s internetem  

V měsíci březnu se knihovny začnou zapojovat do akce s názvem „Kniha mého srdce“ 
(KMS), jejímž cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.
Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých 
knihkupců a nakladatelů od dubna do října rozsáhlý cyklus pořadů, které budou provázet 
hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. Cílem celé akce není pouze hledání 
nejoblíbenější knihy, ale především popularizace četby, literatury a vydávání 
knih.Důležitou úlohou knihoven bude především podpora hlasování. Akce vyvrcholí 
začátkem října 2009.

POZVÁNKA   NA   DALŠÍ AKCE:

VE STŘEDU   4. března 2009  v 17 hodin se koná vernisáž výstavy  děl
 PETR KOL   (NE)SMYSLY VE SMYSLECH 

Výstava potrvá ve výstavním sále v 1.patře budovy Městské knihovny 
do 27. března 2009
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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 BŘEZEN
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 15:45 - 17:00 h HERNA
 9:30 - 10:30 h TVOŘÍLCI
St 9.30 -10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK 

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

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

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

Mimořádné akce v BŘEZNU:
 2.3. (Po) BESEDA s Mgr. Janou Hrnčířovou, Téma: Dítě a škola, od 16:00 h, ZŠ 

 Týniště n.O.
 2.3.  6.3. (Po-Pá) Karnevalový týden (v rámci všech kroužků bude probíhat karneval, 
                             vše vyvrcholí v pátek odpoledne Karnevalovou slavností)
 5.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h - drátkování vajíček a malování vajíček 

voskem
12.3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 h
19.3. (Čt) Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené. 
            Kurz probíhá v DDM Sluníčko, pro děti je připraven program v tamní tělocvičně!
19.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h - velikonoční výroba  - vajíčka z mašlí, 

velikonoční věnečky, …
26.3. (Čt) Pokračování počítačového kurzu pro maminky na mateřské dovolené
24.,25.,26.3. (Út, St, Čt)  Velikonoční keramika pro děti v rámci kroužků
26.3. (Čt) Velikonoční keramika pro rodiče, od 20:00 h

Mateřské centrum Ratolest 
zve RODIČE předškoláků i školáků 

na BESEDU s Mgr. Janou Hrnčířovou, ředitelkou ZŠ Opočno.
Téma: DÍTĚ A ŠKOLA

Jak ulehčit vstup dítěte do školy? Jak dobře začít se školní docházkou?
Jaké jsou zásady správné výchovy? Jaký má mít dítě denní režim?

V pondělí 2.3.2009, od 16:00 h, ZŠ v Týništi n.O. (1. patro, 1. stupeň, třída 2.B).
Mateřské centrum zajistí v době BESEDY program pro menší děti v DOMEČKU !

Vstupné dobrovolné!

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

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujeme!
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U S N E S E N Í
ze 12. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 12.1.2009

A) Schvaluje

1. Navýšení finančního příspěvku v celkové částce 1.800 tis. Kč na dofinancování 
dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Týniště nad Orlicí a 
jeho zařazení do rozpočtu roku 2009. (Zastupitelstvo města dne 13.10.2008 
schválilo pro tento účel do rozpočtu 2009 částku 1.000.000,-Kč).

2. Uzavření smlouvy na prováděcí projekt regenerace centra města (etapa 1-3) s 
firmou Atelier Delta 90, zastoupenou Ing. arch. Křelinou Františkem, s finanční 
částkou 1.844.500,-Kč. včetně DPH.

B) Ukládá

1. Starostovi města Ing. Matičkovi podepsat smlouvu pod bodem A2.

2. Zařadit do rozpočtu roku 2009 a 2010 náklady vyplývající z uzavření smlouvy a 
další nutné předpokládané náklady v rámcovém členění podle přílohy č.1.

Ing. Jaroslav Matička
  starosta

Zajímavosti z matriky MěÚ v Týništi nad Orlicí za rok 2008

1. K datu 31.12.2008 mělo město Týniště n. O. celkem 6 171 obyvatel

2. V roce 2008 se narodilo celkem 67 dětí, z toho: 
                -   38 děvčat

-   29 chlapců

3.  Nejčastěji užívaná jména děvčat:          Lucie 3x, Barbora 3x
                                                       chlapců:        Ondřej 3x

4. Manželství uzavřelo na MěÚ v Týništi n. O. celkem    6 párů
                                            na Nové Vsi celkem                   2 páry
                                            v Bolehošti                                 1 pár

                                                 mimo náš matriční obvod           29 párů

5. V roce 2008: se odstěhovalo 122 občanů
                              se přihlásilo     139 občanů
     Nejstarším občanem města je paní Helena Nováčková z Týniště n. O.

6. V roce 2008 zemřelo 66 občanů, z toho 33 žen, 33 mužů
Pro Zpravodaj zpracovala Marie Hlavová,

matrikářka
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VE ČTVRTEK    19. března 2009 v 17 hodin
LISTOVÁNÍ POD DUBEM na téma: Okupace 1939 a její důsledky

Přednáší pan Karel Procházka,  místo konání: výstavní sál Městské knihovny

                SOUTĚŽ            POZOR !!!!          SOUTĚŽ       POZOR!!!!
 
 Dětské oddělení vyhlašuje:

 soutěž na vytvoření nejzajímavějších  www stránek  dětského oddělení, 
které se stanou součástí www stránek Městské knihovny.
Své návrhy přihlaste do soutěže do konce měsíce března.

Dětské oddělení vyhlašuje
 soutěž o nejaktivnějšího účastníka internetových stránek v měsíci březnu

Čekají na vás hezké odměny.

Bližší informace o soutěžích obdržíte v knihovně

V   MĚSÍCI   DUBNU   PŘIPRAVUJEME:

VE ČTVRTEK 2. dubna 2009 od 17 hodin 
besedu s novinářem Janem Petránkem na téma: „ Kam se koulí zeměkoule…“

Tradiční akce pro děti s názvem Noc s Andersenem je připravena na pátek 3.dubna 
2009.

Věra Bouzková
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Pozvánka na výstavu
(NE)SMYSLY VE SMYSLECH

Výstava bude zahájena ve středu 4. března 2009 v 17 hodin 
ve výstavním sále Městské knihovny v sídlišti U Dubu

Inspirace přichází ve chvíli, kdy máte pocit, že odchází vnitřní 
prázdnota. Může Vás inspirovat maličkost okolo Vás nebo 
někdo, kdo je jenom pro Vás výjimečný. To se stalo i mně. Po 
zhlédnutí dokumentu o nevidomé malířce jsem poznal, že dar 
malovat je neomezenou možností bez hranic. Proto název - 
„(Ne)smysly ve smyslech“, a ať už si ho vyložíte jakýmkoliv 
způsobem, přijďte se podívat na moji výstavu a přeji si, aby 
Vás oslovila byť jedna jediná linie v kresbě a odnesli jste si tak 
vlastní, osobní náhled.

Srdečně Vás zve Petr Kol

Výstava potrvá do 27. března 2009



Oprava koeficientů podle počtu obyvatel pro daň z nemovitostí na rok 2009 v KÚ:  
Křivice, Petrovice, Rašovice a Štěpánovsko a  změna koeficientu  1,5

dle §11 odst.3 b) zák. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném znění 

Stanovisko k obecně závazné vyhlášce města Týniště nad Orlicí č.4/2008

Obecně závazná vyhláška města Týniště nad Orlicí č.4/2008 /dále jen OZV/  byla 

posouzena  odborem dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra, pracovištěm  

Hradec Králové a příslušným správcem daně - Finančním úřadem v Kostelci nad Orlicí. 

Vzhledem k jejímu vydání a vyvěšení na úřední desce dne 2. října 2008 nelze podle ní 

pro stanovení daně z nemovitostí ve zdaňovacím období 2009 postupovat. Koeficienty 

dle počtu obyvatel stanovené v této OZV  nelze v roce 2009 použít. Lze je aplikovat pro 

daň z nemovitostí až ve zdaňovacím období 2010.

Obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1.srpna předchozího 

zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího 

období dle ustanovení §16a  zákona  č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném 

znění , aby v tomto zdaňovacím období bylo možno podle ní postupovat. Pokud se obce 

rozhodly zákonná zmocnění využít již pro rok 2009, musely vydat obecně závazné 

vyhlášky tak, aby nabyly platnosti nejpozději do 1. srpna 2008  a účinnosti 

nejpozději do  1. ledna 2009.  

Jak je uvedeno výše, podle těchto principů lze koeficienty podle obecně 

závazné vyhlášky města Týniště nad Orlicí č. 4/2008 aplikovat až v roce 2010. Podle 

zákona o dani z nemovitostí se stanoví účinnost pouze pro aplikaci vyhláškou 

stanovených koeficientů, nikoliv však jiných ustanovení. Zrušení předchozí obecně 

závazné vyhlášky z roku 1995 je účinné již k 1. lednu 2009. Ve zdaňovacím období 

2009 tedy správce daně použije pouze koeficienty stanovené zákonem  č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitostí v platném znění , tedy bez jakýchkoliv úprav. Místní části 

obce KÚ:  Křivice, Petrovice, Rašovice a Štěpánovsko mají pro rok 2009 koeficient 

dle počtu obyvatel 1,6 jako Týniště nad Orlicí. Koeficient 1,5  dle §11 odst.3 b) zák. 

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v platném znění není pro rok 2009 stanoven. 

     Za Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí

Mgr. Dagmar Adamcová

ředitelka
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Sport

Jarní los fotbalistů SK Týniště nad Orlicí - Divize sk.C

16.kolo neděle 15.března14.30 hod. venku FC Velim

17.kolo neděle 22.března15.00 hod. doma SK Převýšov

18.kolo neděle 29.března15.00 hod. venku Bohemians Praha 1905 „B“

19.kolo neděle   5.dubna 16,30 hod. doma SK Holice

20.kolo sobota 11.dubna 16,30 hod. venku Sokol Ovčáry

21.kolo neděle 19.dubna 17,00 hod. doma FK Pěnčín/Turnov

22.kolo neděle 26.dubna 17,00 hod. venku SK Horní Měcholupy

23.kolo sobota   2.května17,00 hod. venku FK Kolín

24.kolo neděle 10.května17,00 hod. doma FK Nový Bydžov

25.kolo sobota 16.května10,15 hod. venku AFK Chrudim

26.kolo neděle 24.května17,00 hod. doma Kunice

27.kolo sobota 30.května10,15 hod. venku TESLA Pardubice

28.kolo neděle   7.června17,00 hod. doma Sokol Živanice

29.kolo neděle 14.června17,00 hod. venku TJ Dvůr Králové n.L.

30.kolo neděle 21.června17,00 hod. doma FC Hradec Králové „B“
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Čj. 1349/09/255010/1030

    Upozorňujeme daňové poplatníky z Týniště nad Orlicí a okolí, že si své daňové 
záležitosti týkající se daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 -

· možnost podat daňové přiznání
· vyzvednout si formulář 
· daňovou složenku na zaplacení daně 
· požádat o poskytnutí informací 

mohou vyřídit v pondělí

V tuto dobu budou na Městském úřadě v Týništi nad Orlicí přítomny pracovnice 
Finančního úřadu v Kostelci nad Orlicí. 

Pracovnicím nadepsaného správce daně  na městském úřadě zaplatit daň v 
hotovosti

                                                              

Mgr. Dagmar  Adamcová
                                                                                                         ředitelka v.r.           

V Kostelci nad Orlicí dne : 2009-01-21
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Sdělení

16.3.2009 od 14,00 do 17,00 hod.
v úřadovně Městského úřadu v Týništi nad Orlicí.

nelze

  

·

Týnišťská bowlingová liga PaBL

Ještě jednou se vracíme na dráhy bowlingu v Týništi nad Orlicí, abychom Vás seznámili s 
konečnou podobou tabulek skončené podzimní části Podnikové amatérské ligy 
tříčlenných družstev. Po celý podzim probíhaly tuhé boje o co nejlepší umístění, které 
letos neskutečným způsobem zpestřily duely dvou celků ORINU. Nečekaně, ale zato 
zaslouženě z těchto duelů nakonec vyšel tým ORIN II a vyhoupl se tak poprvé na „bednu“ 
a to na třetí příčku. Putovní pohár za vítězství v extralize doputoval do týmu UFO, který 
vyhrál jen o 3,5 bodu před druhým Budvar teamem.V jednotlivcích zcela suverénně 
vévodili výsledkovým tabulkám Aleš Richtr z Orinu II a Katka Černínová z TITANICU. 
Sláva vítězům, čest poraženým! Ale o to tu snad ani celý podzim nešlo. Hráči se tu 
scházejí pravidelně každý týden právě pro tu kamarádskou atmosféru a zábavu, kterou 
tady v Týništi nad Orlicí určitě najdete. A za to určitě patří veliké poděkování pořadateli, 
kterého jistě musí mrzet neskutečně malá účast na závěrečném slavnostním vyhlášení, 
které proběhlo v rámci 2.bowlingového plesu.

Libor Stolín

Konečná tabulka po odehraných 20 hracích dnech

Extraliga

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  UFO      20   69,5   9440  472,00 
2.  Budvar team      20   66   9548    477,40
3.  ORIN II      20   62   8963  448,15
4.  ORIN I      20   60   9261  463,05
5.  S.N.H.      20   59,5   9002  450,10
6.  TURBO      20   58   9189  459,45
7.  Lišáci      20   53,5   8777  438,85
8.  Divadlo team      20   45,5   8864  443,20
9.  TIP Sport                20   44,5   8376  418,80
10.Iron Gas      20   30,5   6459  403,69

FINÁLOVÁ SKUPINA - 1.liga 

Pořadí družstvo Počet her Body Celkem Průměr

1.  Kamarádi      12   41   5498  458,17 
2.  Laskonky               12   36   5295    441,25
3.  Rychlé pípy      12   33   5438  453,17
4.  Utržený vagón      12   33   5114  426,17
5.  NASAY      12   28,5   5090  424,17
6.  Swidorof Cub      12   24   4960  413,33
7.  Reky Team      12   14,5   4906  408,83
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U S N E S E N Í  č.   50
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané 2.2.2009 

A) Schvaluje

1. Přechod nájemní smlouvy na byt čp. 52, Křivice (bývalá škola), na Zemánkovou 
E. (úmrtí manžela).

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

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

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

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

B) Bere na vědomí

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

C) Ukládá

50/09          -1-     Projednat v zastupitelstvu města:
a) nabídku Šimona N. na prodej bytu v rámci mimosoudního vyrovnání
b) záměr prodeje objektu čp. 205 (bývalý MěBP)
c) finanční příspěvky do rozpočtu roku 2009

- pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické na opravu modlitebny
- na uskutečnění koncertu BONI PUERI, Hradec Králové, 17.11.2009

Ing. Jaroslav Matička                                 Pavel Nadrchal
         starosta                                  místostarosta
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Konečné pořadí jednotlivců podzimní ligy
Muži
Pořadí Hráč Družstvo Počet her Průměr
1.  Richtr Aleš ORIN II    18 175,22
2.  Sršeň Jiří UFO 20 169,20
3.  Virágh Pavel TURBO    18 166,17

Ženy
1.  Černínová K. ml. TITANIC    12 154,58
2.  Horská Jana T.K.T. Team    10 151,00
3.  Prokopová Lucie Divadlo team    10 141,90

Turnaj jednotlivců o Mrazíkovu kouli

8. února v neděli proběhl na bowlingu v Týništi nad Orlicí turnaj jednotlivců "Mrazíkova 
koule". Celkem se pokusilo získat tuto trofej sedmnáct hráčů a hráček, kteří se utkali 
systémem dvojité K.O.
V závěru vytřela všem zrak Katka Černínová ml. z týmu TITANIC, která ve finále 
porazila Michala Sršně z týmu TURBO, a vyhrála tak tradiční cenu tohoto turnaje - 
bowlingovou kouli. Třetí místo pak obsadil Kružík Petr z družstva S.N.H.

Libor Stolín

Zimní přírodní kluziště
V loňském  roce se nám povedlo obnovit tradici přírodního stříkaného kluziště za 
základní školou.  Letos funguje již druhou sezónu a soudě podle Vašich ohlasů a počtu 
dětí, které kluziště využívají, nebyla toto drobná investice marná. O led se stará školník 
pan Kouba. Za Radu města mohu slíbit, že pokud k nám bude i v dalších letech počasí 
přívětivé, bude zimní plocha do budoucna nadále fungovat. 

Nadrchal Pavel
                                                                                         místostarosta 
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U S N E S E N Í  č.   49
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 19.1.2009 

A) Schvaluje

 1. Uzavření podnájemní smlouvy pro firmu MURPHYS CZ, s.r.o., Třebechovice 
p.O. (podnájem pro firmu MERLIN EU, s.r.o., Třebechovice p.O. na objekty č.p. 
202, 203).

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

B) Zamítá

1. Snížení nájemného z nebytových prostor pro Polikliniku Týniště nad Orlicí, s.r.o.
2. Vydání souhlasu pro Mgr. Kopeckého M. k provedení stavebních úprav v objektu 

přiléhajícímu k č.p. 234.

C) Bere na vědomí

1. Sdělení ředitele ZŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Kajna M. o vydání směrnice na 
poskytnutí finančních příspěvků na neinvestiční náklady ve školní družině.

2. Záležitosti týkající se příspěvkových organizací zřízených Městem Týniště nad 
Orlicí.

D) Ukládá

49/09    - 1 -     Projednat v zastupitelstvu města:
a) žádost Mgr. Kopeckého o koupi části pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí
b) nabídku ČD - odbor správy majetku Praha na odkoupení pozemku p.č. 779 v 

k.ú. Týniště nad Orlicí

T: zasedání zastupitelstva města
Odpovídá: Ing. Matička J.

Pavel Nadrchal                                                                Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta                               starosta

2

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

BŘEZEN
DDM vyhlašuje ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem výtvarnou soutěž 
na téma „Bylinky naší zahrádky.“ Na vaše práce se těšíme v DDM do 20. 3. 2009.

9. - 13. 3. JARNÍ DÍLNY pro jednotlivé třídy ZŠ.

23. - 27. 3. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
Porota z místní organizace ČSZ vybere nejzdařilejší díla v 
jednotlivých kategoriích,  která zašleme do celostátního finále do 
Prahy.

Úterý 24. 3. VÝTVARNÁ DÍLNA - PEDIG
od 17 hod. Další podvečer pro větší děti, mládež a dospělé, věnovaný 

přírodnímu materiálu, kde si vyzkoušíte základy pletení nebo 
zúročíte znalosti z předchozích setkání. Pleteme velikonoční 
hnízdo a květiny, těšíme se na začátečníky i pokročilé. Vzhledem k 
zajištění potřebného materiálu doporučujeme vám přihlásit se 
alespoň týden předem v DDM. 
Cena 50,- Kč na materiál a energii.

Středa 25. 3. DÍLNIČKA - PEDIG
od 16 hod. Z pedigu tentokrát umotáme veselé květiny s barevnými 

prostředky. Přijďte to zkusit také. Cena 20,- Kč na materiál a energii

30. 3. - 3.4. VELIKONOČNÍ DÍLNY pro jednotlivé třídy ZŠ.

VÝZVA pro všechny šikovné ruce a ručičky!!!
Pokud doma vyrábíte, šmodrcháte, lepíte, pečete, zdobíte, zkrátka tvoříte něco,

co byste rádi ukázali a možná i prodali na naší velikonoční výstavě,
přijďte se domluvit do Sluníčka během měsíce března.

Vaše výrobky je po předchozí dohodě potřeba přinést v termínu 1. - 3. 4. 09

Připravujeme…
Neděle 5. 4. VELIKONOČNÍ prodejní VÝSTAVA
- úterý 7. 4. ….další velikonoční akce a velikonoční prázdniny…

Sobota 18. 4. TANEČNÍ SOUTĚŽ „O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ“

Letní tábory…..volná místa
1.7. - 11.7. TANEČNÍ TÁBOR v Říčkách, tradiční horský tábor nejen s 

tancem všeho druhu, ale i tábornictvím, výlety, výtvarnými 
technikami a dobrou partou, vedoucí: Dana Černohousová

5.7. - 17.7. LT SOPOTNICE, stanová základna bude dějištěm sportovních 
aktivit a tábornických dovedností. Pro chlapce i dívky od 4. do 9. 
třídy, vedoucí: Tomáš Mitlehner
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                             Z městského úřadu

U S N E S E N Í  č.   48
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 12.1.2009 

A) Schvaluje

1.Záměr pronájmu objektu č.p. 205, Týniště nad Orlicí včetně skladu a garáže 
(nejnižší nabídková cena pronájmu je 10.000,-Kč měsíčně).

2. Uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 106 Týniště nad Orlicí pro Mateřské 
centrum Ratolest.

3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pro ČEZ Distribuce Děčín na zřízení 
věcného břemene spočívajícího ve zřízení distribuční soustavy - kabelové vedení 
NN v délce 20 m délkových na pozemcích p.č. 384/1, 385, 386 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí za cenu 50,-Kč za 1 m délkový.

4. Odvolání vedoucí správního odboru paní Ješinové J. z funkce vedoucí odboru z 
důvodu odchodu do důchodu k 28.2.2009.

5. Jmenování paní Mgr. Poláškové I. do funkce vedoucí správního odboru k 1.3.2009.
6. Vypsání konkurzního řízení na místo ředitele(ky) příspěvkové organizace DDM 

Týniště nad Orlicí.
7. Změnu nájemného  na rok 2009 z nebytových prostor a pozemků pronajímaných 

Městem Týniště nad Orlicí podle inflace vyhlášené ČSÚ za rok 2008.

B) Zamítá

1. Poskytnutí finančního příspěvku pro Církevní školu Borohrádek na neinvestiční 
výdaje školy.

2. Poskytnutí finančního příspěvku pro ZŠ Mozaika Tutleky na neinvestiční výdaje 
školy.

C) Ukládá

48/09     

- 1 -    Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2009 finanční částku na elektrické hodiny na  
vodárenské věži, příspěvek pro Římskokatolickou církev Týniště nad Orlicí na 
opravu kostela

T:  příprava rozpočtu
Odpovídá: Ing. Matička J.

Pavel Nadrchal                          Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta                      starosta

1

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

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

Předběžně přihlásit se můžete již nyní ve Sluníčku.

Něco o mlčenlivosti, vzteku a hysterii
(určeno ženám)

Dnes už je to trochu jinak, ale my jsme už od dětství naučené, že nemáme na veřejnosti 
„dělat scény“, abychom nebyly považovány za hysterky. Většinou se tím řídíme, jenže 
mnohdy si svou mlčenlivostí přivodíme další problémy. A tak i naše generace se musela 
naučit to, že v některých situacích je lepší „vyletět“.
Ale jak máme rozlišit, kdy ještě spolknout spravedlivý hněv a kdy už ne? Dáme-li 
průchod své nespokojenosti, potřebujeme hodně energie. Vztek unavuje! Budeme-li se 
však řídit principem rozumného vzteku a nebudeme-li plýtvat energií na věci, které 
stejně nevyřešíme, a na situace, kdy je rozumnější myslet si své, pak naše vydaná energie 
musí přinést zisk.
Síly bychom si měly šetřit pro zápasy, které mohou nastat, když:
- někdo nadává nebo ubližuje našemu dítěti
- někdo útočí přímo na nás
- protivník usoudí, že si s námi může „orat“, jak se mu zachce
- na nás chce někdo vydělat
- nás někdo využívá
- někdo ubližuje dítěti nebo zvířeti
- je k nám lékař arogantní apod.
V těchto situacích bychom hněv potlačovat neměly. Tady je lepší „vyletět“ nebo situaci 
řešit jinak. Někdy stačí na násilníka křiknout, aby se zastavil. Jindy musíme důrazně 
žádat to, za co jsme si zaplatily, či zvednout hlas a vymezit hranice, kde končí naše 
pomoc (lidé si mají pomáhat) a začíná naše využívání.
Ozvat bychom se měly také u lékaře, setkáme-li se s přezíravostí a nezájmem. Máme 
nárok na vysvětlení, co s námi je, kam nás posílá, na jaké vyšetření a proč.
Ozvat se, když se nám nebo někomu v okolí děje příkoří není hysterie, a není hysterkou 
ta žena, která to umí, i když na ni muži s touto nadávkou rádi vyrukují.
Při hysterii ovšem nejde o obyčejný průchod zlosti, ale o chorobnou potřebu být středem 
zájmu, i když negativního.

Paž.
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Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

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

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

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

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

                                  Náklad 680 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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