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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.  62 z jednání Rady města 
                           Týniště nad Orlicí konané dne 14.9.2009 

A) Schvaluje
1. Realizaci projektu odděleného sběru a využití biologicky rozložitelných odpadů na 

území svozové oblasti společnosti ODEKO, s.r.o., Týniště nad Orlicí s tím, že je 
dán souhlas s rozmístěním sběrných nádob na bioodpady v katastrálním území 
města Týniště nad Orlicí (schválení je podmínkou žádosti o dotaci na realizaci 
projektu).

2. Zajištění zpracování geometrických plánů pro výkup pozemků pro stavbu 
protipovodňových opatření v k.ú. Albrechtice n.O., Štěpánovsko (finanční úhrada 
pouze poměrné částky).

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín spočívajícího v umístění distribuční elektrizační soustavy energetického 
zařízení na pozemcích p.č. 2035/7, 2035/8, 2036 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
(Vrchlického ulice) za cenu 5.000 Kč (100 bm á 50 Kč/bm).

4. Konkurzní komisi na řízení výběru ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZUŠ 
Týniště nad Orlicí ve složení Ing. Matička Jaroslav - předseda, Bc. Anschlagová 
Dagmar, PhDr. Šafařík Richard, Závodní Antonín, Kováříček Pavel, Nadrchal 
Pavel - členové, Forejtek Bohuslav - tajemník komise.

5. Stanovení obřadní místnosti po dobu rekonstrukce městského úřadu v Městské 
knihovně Týniště nad Orlicí, Čs. armády 957, s oddávacím dnem v pátek od 10.00 
do 16.00 hodin.

6. Rozpočtová opatření k 14.9.2009.

B) Bere na vědomí
1. Informace o využití sběrného dvora jinými obcemi mikroregionu.
2. Informace o bytových záležitostech.
3. Výroční zprávu příspěvkové organizace ZUŠ Týniště nad Orlicí.
4. Informace o záležitostech rekonstrukce radnice.
5. Hospodaření města k 31.8.2009.
6. Žádost paní Polákové o rozšíření dopravní obslužnosti s tím, že žádost bude 

postoupena k projednání firmě OREDO, s.r.o., Hradec Králové.

C) Ukládá
63/09
1. Projednat v zastupitelstvu města:

a) prodej automobilu A31 K/5
b) řešení revitalizace ramene řeky Orlice v k.ú. Štěpánovsko
c) přijetí daru od VD Jaroměř - spoluvlastnický podíl 1/36 cesty na pozemku 1504/28 

v k.ú. Týniště nad Orlicí
d) přijetí daru od Královéhradeckého kraje spočívajícího v převodu pozemku p.č. 

298/9
e) prodej části pozemku p.č. 115, 116 pro Mgr. Voborníka
f) prodej pozemků v lokalitě Podboří (Pavlíčkovi, Stehlíková)
g) změnu prodejní ceny bytu 3+1 v čp. 872

T: zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
          starosta      1                     místostarosta

Služby občanům a organizacím poskytuje:

Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu        "TKO"
Svoz a likvidace odpadů kategorie                          "O"
Svoz a likvidace separovaných odpadů                   plast, sklo, papír
Svoz a likvidace biologického odpadu                    tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu, větve, pilařské odpady apod. 
                                                                                do prům. 260 mm
Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Evidence a výkaznictví obcím                               separace, druhotné suroviny,                       
                                                                                EKOKOM
Dodávky odpadových a separačních nádob             110 - 2 100 I
Likvidace černých skládek
Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a 
živnostníků
Údržba melioračních a silničních příkopů, sekání("cepák"do vzdálenosti až                     
                                                                        6,5m) čištění frézou průměr 0,8 m 

3Přeprava a zapůjčení kontejnerů                   3 až 20 m
Přeprava nákladů                                         MAN,Liaz kontejner, ruka,          8 t
Přeprava nákladů                                         Zetor                       7 t
Lehčí terénní práce                                       čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů                                         Avia kontejner                             3 t
Zimní prohrnování komunikací 
Přeprava nákladů                                          Pick up                                     0,6 t
Práce drobnou mechanizací                          křovinořezy, motorová pila, kalové              
                                                                     čerpadlo, bubnová sekačka,                                                  
                                                                     elektrocentrála, 
                                                                     překládací stanice odpadů, 
                                                                     kompostárny
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U S N E S E N Í  č.   64
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 17.9.2009 

A) Schvaluje
Zápis z konkursního řízení na místo ředitele(ky) ZUŠ Týniště nad Orlicí a vyřazuje 
uchazeče Martina Weisse a MgA. Jana Pírka z konkursního řízení z důvodu nesplnění 
podmínek vyhlášeného konkursu.

Ing. Jaroslav Matička   Pavel Nadrchal
         starosta                    místostarosta

U S N E S E N Í č.   65
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 21.9.2009 

A) Schvaluje
Výběr firmy KERSON, s.r.o., Dobré u Dobrušky k jednání o uzavření smlouvy o dílo.

B) Ukládá
65/09
1. Uskutečnit jednání o uzavření smlouvy o dílo s uchazeči dle výsledků výběrového 

řízení.
     T: 30.9.2009                            Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička  Pavel Nadrchal
          starosta    místostarosta

U S N E S E N Í  č.   66
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 30.9.2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření ke dni 30.9.2009.
2. Platové zařazení ředitelky příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí Jany 

Kalousové podle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění.
3. Odepsání nedobytné pohledávky za Zdeňkem Hainzem v částce 13.005 Kč.
4. Zápůjčku nebytových prostor v bývalé kotelně U Dubu pro Spolek přátel města 

Týniště nad Orlicí, o.s., za účelem vytvoření depozitáře muzea.
5. Pronájem bytu v DPS Týniště nad Orlicí pro manžele Peškovy.
6. Pronájem bytu v DPS Týniště nad Orlicí pro Vlastu Rydrychovou.

B) Bere na vědomí
1. Zápis z jednání školské a kulturní komise.
2. Zápis z jednání komise zdravotní a sociální.
3. Informaci o vydání stanoviska pronajímatele ve věci upřednostnění nájemce na byt 

v čp. 885 (byt č.7).
4. Informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor v čp. 91 k 31.12.2009.
5. Informaci o oznámení pojišťovny Kooperativa ve věci odškodnění pojistné 

události.

C) Ukládá
66/09
1. Zařadit do rozpočtu roku 2010 finanční částku 10 tis. Kč na spolufinancování osobní 

asistence k dětem s handicapem pro o.s. ORION Rychnov nad Kněžnou.
2
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 Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

http://ratolest.ic.cz
 

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc LISTOPAD

         Dopoledne Odpoledne
Po     9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:00–17:00 h PASTELKY  
         9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Út     9:00-11:00 h 
         HERNA pro nejmenší 15:30-16:30 h AEROBIK pro děti
         (0 – 18 měsíců) tělocvična DDM-Sluníčko
St      9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK 
         9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA

16:00-17:00 h AEROBIK pro dospělé 
Čt     16:00-16:45 h ANGLIČTINKA I.
         Mimořádné akce: 17:00-17:45 h ANGLIČTINKA II.
         - knihovna, výlety, … 16:00-17:45 h BARVIČKY

16:00-18:00 h HERNA
Pá     9:30–11:00 h HERNA
         s programem „Tvořílci“

Mimořádné akce v LISTOPADU:
  5.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod.,  téma: keramika
  9.11. (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen, od 17:00 h.   
  9.11. (Po) BESEDA s hostem: MUDr. L. Vereščákovou o nejčastějších dětských 
                  nemocech, o prevenci a očkování + dotazy rodičů
  9.11  (Po) a
12.11. (Čt) Keramika pro děti v rámci Pastelek a Barviček
12.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., 
                  téma: vystřihovánky do oken + vánoční ozdoby(baňky) z vodního skla
19.11. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
16.11. (Po) Broučci a Berušky letí do světa – tvorba lucerniček, promítání 
                  večerníčku o Broučcích, … na závěr: večerní průvod parkem s lucerničkami!
26.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:0, téma: adventní věnce
29.11. (Ne) 1. adventní neděle – prodej výrobků, které vytvořily děti i maminky 

(Sluníčko)

! Kurz grafomotoriky pro děti od 5 let proběhne ve středu 11.11. a 25.11., od 14:45h.

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královéhradecký kraj!
Děkujeme!

Kontakty: 
E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019,  R. Vondráčková – 739 769 929
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  16. Uzavření smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým - pozemek p.č. 
1662/51 (Podboří) pro Tomase Jiřího a Tomasovou Miroslavu prostřednictvím 
Stavebního spoření České spořitelny, a.s., pobočka Pardubice.

B) Zamítá
1. Záměr prodeje pozemku p.č. 211 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Navrhovanou alternativu č. 4 jako způsob revitalizace řeky Orlice (stará řeka).
3. Informaci o vývoji daňových příjmů k 30.9.2009.

D) Ukládá
1. Vedoucím příspěvkových organizací zřízených městem účastnit se zasedání 

zastupitelstva města.
2. Starostovi města zorganizovat v termínu do 30.10.2009 jednání s ředitelem ZŠ 

Týniště nad Orlicí Mgr. Kajnem M. za účelem využití atletického stadionu.

Ing. Jaroslav Matička
          starosta

Co nám přinesla „Novela chodníkového zákona“?

Jde vlastně o „drobnou“ novelu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Tato 
novela uvedená v § 27 vychází z přísné logiky a říká, že vlastník místní komunikace nebo 
chodníku zodpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, 
místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v 
mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními 
situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem 
upozornit.
Dosud platilo, že za škody vzniklé z výše uvedených příčin zodpovídá vlastník přilehlé 
nemovitosti, pokud neprokáže…….(viz výše).
Po novele je jasné, že vlastníkům nemovitostí již nehrozí žádná povinnost náhrad při 
úrazech či jiných vzniklých škodách na přilehlých chodnících. Povinnost uklízet 
chodníky však neměli ani před touto novelou.
Tato povinnost náhrad přešla na vlastníky chodníků, tedy na obce a města. Povinnost tyto 
chodníky uklízet však nemají ani po novele.
Jak již víte z médií, tato logická úprava přinesla celou řadu problémů nejen městům, ale i 
jejich občanům, uživatelům těchto chodníků. Obcím a městům nejen proto, že se budou 
muset potýkat s velkým množstvím „pojistných případů“ a nároků na odškodnění. Město 
je oproti konkrétnímu sousedovi, konkrétní osobě, v podstatě anonymní a nároky se vůči 
němu vznášejí snadněji.
Mnohem větším problémem, a to zejména z finančních důvodů, to mohou být rostoucí 
nároky občanů na rozsah, kvalitu a včasnost úklidu chodníků. V našem městě je v 
současné době více než 23 km chodníků různé šíře a různé kvality. Většinu jich dosud, 
více či méně, uklízeli sami občané, majitelé přilehlých nemovitostí. Služby města 
zajišťovaly úklid cca 3,5 km těch hlavních a nejfrekventovanějších. Pro letošní zimu se 
tento rozsah z kapacitních důvodů příliš nerozšíří.
Proč? Vždyť se všude nabízí spousta mechanizace na úklid chodníků a pracovní síly se 
snad také najdou? Ano, to je pravda, ale… Mechanizace něco stojí a rozšíření kapacity 
služeb města o spolehlivé pracovníky také. Rozpočet pro rok 2009 neobsahuje žádné 
takového položky prostě proto, že novela zákona o pozemních komunikacích byla 
schválena až po jeho přijetí. 4

 



Některá města z důvodu pokrytí těchto nákladů přijala vyhlášku o místním koeficientu 
na daň z nemovitostí. Tento koeficient může být ve výši 2 - 5. To znamená dvou až 
pětinásobné navýšení daně z nemovitostí (s výjimkou zemědělské a lesní půdy). 
Zastupitelé našeho města se rozhodli jít jinou cestou, cestou dohody s občany. O co jde?
Žádáme touto cestou občany, aby pokud možno i nadále uklízeli chodníky před svými 
domy. Město se pokusí o něco zvýšit rozsah úklidu stávající mechanizací a kapacitami. 
Pokud by se takto podařil úklid města uspokojivě zajistit, nebudeme v této hospodářsky 
a finančně složité době nuceni sahat k navýšení daně z nemovitostí o některý z výše 
uvedených koeficientů.
Pokud dojde k vážnějším problémům či nespokojenosti veřejnosti, bude město nuceno 
nakoupit potřebnou mechanizaci a zajistit větší počet pracovníků pro úklid města. 
Nepočítáme-li počáteční náklady na vybavení potřebnou mechanizací ve výši cca 3 mil. 
Kč, mohly by roční náklady na údržbu chodníků být v řádu dalších cca 2 milionů korun 
ročně.
Aby se tyto zvýšené náklady podařilo městu pokrýt, muselo by zřejmě dojít k 
výraznějšímu nárůstu příjmů daně z nemovitostí.
Zdá se totiž, že pro nejbližší roky jiné finanční zdroje města nebudou připadat v úvahu, 
ale o tom v jiném článku.
Další výhodou úklidu chodníků občany je i rychlost úklidu. Pokud budou uklízet 
chodníky služby města, bude to trvat podstatně déle.
Prosím proto všechny spoluobčany, aby se nad mou prosbou zamysleli a zvážili ji. 
Domnívám se, že je to naše město a že bychom se zejména v této hospodářsky složité 
situaci měli všichni projevit jako dobří hospodáři.

Váš starosta

Dopad poklesu ekonomiky na hospodaření našeho města.

V současné době se všechny územně samosprávné celky potýkají s dopadem poklesu 
ekonomiky, který se nepříjemně projevuje ve snížení daňových příjmů.
Územně samosprávné celky (města, obce, kraje) jsou převážně financovány příjmy ze 
sdílených daní, které se na základě „Rozpočtového určení daní“ rozdělují mezi stát a 
územně samosprávné celky. Vlastní příjmy tvoří obvykle jen velmi malý podíl na 
celkových příjmech.
Při přípravě rozpočtu na rok 2009 (na přelomu loňského a letošního roku) si všichni 
kladli otázku, s jakými rozpočtovými příjmy můžeme pro rok 2009 počítat. 
Hospodářský útlum teprve začal výrazněji klepat na dveře, a tak se odhady velmi 
různily. Převážně ukazovaly na to, že nedojde k nárůstu daňových příjmů tak jako v 
předchozích letech (cca 4 % ročně), ale že lze spíše očekávat pokles. Jaký, to si nikdo ani 
z odborníků ministerstva financí ani ze Svazu měst a obcí netroufal odhadnout. Proto 
jsme již při sestavování rozpočtu na letošní rok byli opatrnější než řada obcí a měst v 
našem okolí.
Schválený rozpočet vychází z daňových příjmů ještě o 1 milion nižších než byla 
skutečnost roku 2008 a obsahoval i rezervu dalších 1,6 milionu korun. Původní záměr 
počítal s ještě nižšími příjmy, ale během sestavování rozpočtu jsme chtěli letos udělat 
ještě to a ještě ono, a tak byl nakonec rozpočet  přijat takto..
Dnes již víme, že náš odhad byl ještě velmi optimistický. Dnes to již ale vědí všichni.
Během roku výpadek daňových příjmů narůstal nepravidelně, současné předpovědi 
mluví o cca 12% poklesu daňových příjmů. Pro naše město by to znamenalo výpadek v 
příjmech téměř 6,5 milionu korun. To je v podstatě 40 % našich investičních možností.
Ke dni 30. září 2009 činí výpadek v příjmech oproti loňskému roku již více než 5 mil. 
korun a oproti v rozpočtu očekávaným příjmům o více než 4 mil. korun.
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nejvýznamnější právě betakaroten. Jde o látku redukující účinky nežádoucích 
kyslíkových radikálů a zároveň tím, že se v kůži ukládá a je barevný, má schopnost 
absorbovat část UV spektra a zjednodušeně řečeno tím přispěje k jednoduššímu opálení.

A co tzv. turbosolária?  
Zde jde o tzv. opalování vysokým tlakem. Užívají se velmi malé lampy, které ale maji  až 
20 krát vyšší výkon než ty běžně používané. Tyto extrémně silné lampy vyzařují méně 
než 1% UV-B světla, takže je méně pravděpodobné, že se při nich spálíte. Tyto  systémy 
vám umožní dosáhnout neuvěřitelně hluboké, tmavé opálení třeba už po třech krátkých 
sezeních.

V úvodu jste naznačil, že opalování má i určitá rizika. Myslíte tím rakovinu kůže?
Ano, i když nejenom tu. Dlouhodobé a nadměrné působení UV záření, a to jak v soláriu, 
tak na přírodním slunci, nebo kombinace opalování v soláriu a na slunci, může na kůži 
vyvolat změny, které již mohou být do jisté míry nevratné – stárnutí kůže, narušení 
imunitního systému nebo až různé formy nádoru kůže. Vždy bychom si měli být vědomi 
nebezpečí nadměrného opalování, které může způsobit stálé poškození pokožky.
V případě podezřelých změn na kůži ve tvaru, zbarvení či změně velikosti znamének pak 
určitě vyhledat vyšetření dermatologa a následně je možno u mě i MUDr. Vereščáka   
domluvit vyjmutí podezřelého útvaru k histologickému vyšetření. 
Laická veřejnost je dnes už bohatě zásobena informacemi o  potřebě takovýchto 
vyšetření a bohužel každý rok i v našem městě dochází při vyšetření k několika 
záchytům těchto kožních nádorů. Samozřejmě i u nich platí, že včas diagnostikované 
mají lepší prognózu léčby.

Jsou všichni lékaři takoví pesimisté k opalování jako vy?  Jak třeba hodnotí 
opalování v soláriích kožní lékaři?
Většina kožních lékařů doporučuje vyvarovat se nadměrnému UV  záření, tedy i 
opalování v soláriích. Ale i oni jsou nuceni připustit potřebu mírného slunění z důvodů 
uvedených na začátku rozhovoru. Cílem dermatologů je a mělo by být to, že pokud 
nemohou nadměrné expozici UV záření a to jak na slunci, tak v solariích, zabránit, musí 
se pokusit možné škody UV zářením minimalizovat a populaci instruovat, popřípadě 
negativní projevy včas zachytit.
Nemyslím, že bych byl pesimista. Každý rozumí něčemu jinému. Pokud mi 
automechanik řekne, co mám na autě udržovat, a já to neudělám, poškodím ho, je to moje 
chyba a hloupost. Totéž by mělo být i v medicíně. Nestrašíme nikoho pro nic za nic. 
Varováni lékařů by měla být brána vážně, jinak každý škodí sám sobě a měl by si to plně 
uvědomovat.

A posledni otázka. Jak jste se měl v létě? Odpočíval jste a opaloval jste se? 
Odpočinku a volna jsem měl jako každý rok, tzn. stejně jako všichni si myslím, že volna 
mohlo být více. A místo pasivního opalováni, kterému nikdy moc nedám, vyjma pohybu 
v přírodě a na zahradě, jsem se účastnil řady školení věnovaných právě odstraňování 
nebo zmírňováni následků stárnuti kůže metodami omlazovacích procedur, které právě 
zavádime v činnost v naší ordinaci. Jde o takzvané gelové implantáty na bázi kyseliny 
hyaluronové a karboxyterapii. To by bylo ale téma na delší povídání. 

Děkujeme tedy za rozhovor a necháme se překvapit tímto slibně znějícím tématem 
napříště.

                                                           Libor Stolín
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Jak se bude situace vyvíjet do konce roku, samozřejmě nevíme. Dle dosavadního vývoje 
by mohl pokles příjmů ještě vzrůst. Co tedy v této situaci dělat? Obce a města, které 
nemají žádné kapitálové rezervy, musí přistoupit ke škrtům a z rozpočtu vyřadit některé 
své, pro život obce jistě potřebné, záměry tak, aby se dostaly k vyrovnanému rozpočtu. 
Možnost překlenovacího úvěru by v této situaci zřejmě rozumná nebyla.
V Týništi nad Orlicí jsme v situaci, kdy nemusíme žádnou z plánovaných akcí z rozpočtu 
vyřazovat. Výpadek rozpočtových příjmů jsme totiž schopni pokrýt z kapitálových 
rezerv vytvořených při prodeji bytů, o kterém bylo rozhodnuto již v minulém roce. To je 
řešení pro rok 2009.
Ale co v roce 2010?
Pro příští rok se předpokládá výpadek daňových příjmů ještě větší. Současné odhady 
mluví o 20% poklesu oproti roku 2008. V našem případě to znamená, že téměř veškeré 
příjmy padnou na „mandatorní výdaje“ města, to je na každoročně se opakující výdaje 
nutné k zajištění chodu a provozu města (školy, školky, dům dětí,geriatrické centrum, 
knihovna, kultura, sport, úklid města, údržba veřejné zeleně, provoz městského úřadu, 
splátky úvěru z roku 2008, atd.).
V rozpočtu roku 2010 se tak v podstatě nemůže plánovat financování žádné větší akce 
oprav a údržeb, ani nové investice.
Tuto rekapitulaci nepíši, abych nějak veřejnost strašil, to v žádném případě. Domnívám 
se však, že včasná informovanost může předejít různým dohadům, případně tlakům na 
rozpočet města v příštím roce. Může také být zdrojem vysvětlení, proč se některé akce 
neudělají rovnou v potřebném větším rozsahu (ulice Na Nestřebě, Pod Stávkem) či 
komplexnosti (akce rekonstrukce chodníků „Na konci“- ul. Havlíčkova, Vrchlického).
Věřím, že i přes tuto nepříznivou finanční situaci dokážeme  život ve městě i nadále 
zlepšovat.

Váš starosta
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Jsou ale lidé, kteří jsou přirozeně tmavší, a i kdyby byli na slunci celý den, nezdá se, 
že by jim sluničko vadilo.
Ano, tato rozdílnost je dána tzv. fototypy. Máme skupiny lidí přirozeně světlejších a 
přirozeně tmavších. Každá skupina pak na sluneční záření skutečně reaguje jinak. Kožní 
fototypy jsou vrozené a nemohou být změněny vnějšími vlivy. Začínají fototypem číslo 
1 („albín“, keltský typ) a končí fototypem číslo 6 („afroameričan“). 
Nejčastějšími klienty  solárií jsou přitom osoby s fototypem číslo 2 a 3. 
Zjednodušeně se sami do těchto skupin můžeme rozdělit podle následující tabulky:
I. Keltský typ
Barva kůže je velmi světlá, obvykle s pihami, vlasy jsou blonďaté až zrzavé, oči modré.
Tito jedinci se spálí velmi rychle a  nikdy se neopálí.
II. Evropan se světlou pletí
Barva kůže je světlá, někdy s pihami. Vlasy jsou blond až hnědé a oči modré, zelené nebo 
šedé.
Tento typ se spalí rychle, slabě se opaluje, kůže se loupe.
III. Evropan s tmavou pleti
Barva kůže je světlá až světle hnědá, vlasy pak hnědé až tmavě hnědé.
Oči má šedé až hnědé. Jen občas se spálí a  opaluje se lehce.
IV. Středomořský typ
Barva kůže je světle hnědá až olivová, vlasy má tmavě hnědé, oči tmavé.
Výborný fototyp. Jen zřídka se spálí a  opaluje se rychle a lehce.
Další fototypy jsou již neevropské.

Pokud se již někdo pro opalování v soláriu rozhodne, jaké by měl dodržovat 
zásady? 
Především by vždy měl mít ochranné brýle. UV záření neškodí jen pokožce, ale i zraku. 
Musí ze sebe odstranit  veškerou kosmetiku, make up, nepoužívat parfémy.
V soláriu pak používat zásadně solární kosmetiku a opalovat se v daný den jen jednou. 
tzn. neopalovat se ve stejný den v soláriu a na slunci.
Rozhodně musí dodržovat opalovací časy doporučené obsluhou solária a nepřekračovat 
je. Tyto časy by měly být u každého jedince individuální.
Stejně tak je třeba pamatovat, že citlivost pleti se v průběhu roku liší. Neměl by podléhat 
panice, protože po jedné nebo dvou návštěvách solária nemusí být vidět okamžitý 
výsledek. Je třeba se snažit vše neuspěchat a opalovací čas zvyšovat jen postupně po 1 – 
2 minutách.  Vždy je potřeba dbát na to, aby nedošlo ke spálení pleti. V takovém případě 
by bylo  třeba  při dalším opalování čas snížit. Pamatovat, že opalování je zakázáno pro 
osoby, které mají spálenou pleť, trpí alergiemi na UV záření nebo mají kožní 
onemocnění, při kterých je zakázáno vystavovat pleť UV záření. V případě jakýchkoliv 
problémů je potřeba navštívit kožního lékaře.
Vždy dodržovat pokyny obsluhy.  Nedodržování doporučených časů a spalování pleti 
může způsobit předčasné stárnutí pleti, v extrémních případech poškození pleti. 
Současně nedoporučuji opalování pro děti do 15 let, i když některá solária argumentují 
tím, že není prokázán škodlivý efekt pro dětskou pleť. V řadě zemí ve světě ale trvají na 
písemném souhlasu rodičů, pokud se chtějí děti opalovat v soláriu. 

Řada lidí před létem užívá tablety karotenu. Myslíte, že mají nějaký účinek?
Betakaroten patří mezi látky, které označujeme jako antioxidanty. Antioxidanty jsou 
sloučeniny bránící škodlivému vlivu aktivních forem kyslíku a volných radikálů. Právě 
působením UV záření na kůži totiž vznikají volné radikály a aktivní kyslík. Právě 
antioxidanty mohou částečně neutralizačním působením jejich škodlivý efekt snížit. 
Mezi antioxidanty dále patří vitamín C, vitamín E, vitamín B2,  koenzym Q6, selen a 
řada dalších látek. Z kožního hlediska je ale  v ochraně před UV zářením
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Vážení spoluobčané,
v listopadu t.r. proběhne jednání sociální komise Týniště nad Orlicí se zástupci 
Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, pod který spadá většina činností v oblasti 
sociální sféry našeho města.
Programem  jednání je nastavení spolupráce měst při tvorbě plánu služeb, postupy,  
jakými  způsoby předávat podněty k řešení a  jakým způsobem případně do řešení této 
problematiky zahrnout i naše město. 
Dohodnout  bychom měli zejména konkrétní náměty občanů Týniště nad  Orlicí v 
problematice  sociálních služeb.
Pokud někdo z vás má připomínku či námět k uvedené problematice, nechť mi jej 
písemně předá buď mailem na adrese otava.tyniste@tiscali.cz, nebo v podatelně 
Městského úřadu v Týništi nad Orlicí, abychom mohli při těchto jednáních zastávat 
zájmy občanů našeho města.

                                                            MUDr. Josef Otava
                                                místostarosta  MÚ v Týništi nad Orlicí

Rozpis zubní pohotovosti od listopadu 2009 do začátku ledna 
2010

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek   08,00 - 12,00 hod

datum jméno lékaře                      adresa ordinace                                  telefon

01.11. MUDr. Benešová Růžena       Tyršova 464, Dobruška                               494 622 040

07.11. MUDr. Beránková Lucie        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.  494 371 783

08.11. MUDr. Beránek Jan             Komenského 828, Týniště n. O.         494 371 088

14.11. MUDr. Bergmanová Dita       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O.  494 371 783

15.11. MUDr. Čapková Marie           Komenského 366, Doudleby nad Orlicí     494 383 417

17.11. MUDr. Domáňová Iva            poliklinika Rychnov nad Kněžnou         494 515 694

21.11. MUDr. Dušková Helena         Záhumenská 445, České Meziříčí         494 661 102

22.11. MUDr. Handl Jindřich            Panská 24, Rychnov nad Kněžnou         494 531 955

28.11. MUDr. Havlová Marie           U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou   494 539 225

29.11. MUDr. Hlavsová Lenka         Komenského 259, Kostelec nad Orlicí       494 323 958

05.12. MUDr. Hrbáčová Eva             Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.         494 532 330

06.12. MUDr. Ježková Marie            Komenského 481, Kostelec nad Orlicí       494 321 511

12.12. MUDr. Kahlerová Blanka      J. Pitry 448, Opočno         494 667 123

13.12. MUDr. Kašková Kateřina       Kvasiny 145         494 596 174

19.12. MUDr. Kašparová Dagmar    Voříškova 169, Vamberk         602 514 715

20.12. MUDr. Kašparová Helena      Smetanovo nábř. 334, Vamberk         494 501 711

24.12. MUDr. Laubová Jana              poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783

25.12. MUDr. Valešová Pavla           poliklinika, Pulická 99, Dobruška         494 622 114

26.12. MUDr. Loukota Jan             Komenského 127, Opočno         494 621 665

27.12. MUDr. Malátková Ludmila    poliklinika Rychnov nad Kněžnou         494 515 696

01.01. MUDr. Nentvichová Eva        K. Michla 942, Dobruška                           494 623 775

02.01. MUDr. Plšková Ivona             Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.         494 534 841

03.01. MUDr. Pokorná Jaroslava       Potštejn 317         494 546 544
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Rozhovor s MUDr. Otavou

Dobrý den, pane doktore, setkáváme se po skončení letních měsíců, světla nám 
ubývá, a tak v souvislosti s tím bude zvoleno i dnešní téma: Opalování - ano či ne, 
zda přírodní slunce, či solária? Co si obecně o opalování myslíte? Je zdravé, nebo 
škodlivé?

Opalováni ať už přírodní nebo v solariích je otázkou často diskutovanou, s řadou pro i 
proti, tak jako je tomu vždy a u všeho. Obecně je samozřejmě pro nás sluneční záření 
životně důležité, ale i zde plati - všeho s mírou. Člověk se dlouhodobě nějak vyvíjel a je 
geneticky na něco nastaven. Nejsme ani ještěrky, abychom se na slunci potřebovali 
vyhřívat celý den, ani netopýři, kteří se slunci vyhýbaji celý život.

Sluneční světlo je absolutně nezbytné pro veškerý život na Zemi. Existuje mnoho 
biologických důvodů a u člověka i psychologických, proč je světelná expozice 
žádoucí. Převážné většině z nás se opálení líbí, ale to je dnes spíše módní záležitost. 
Opalováni ale potřebujeme i ke svému životu jako zdroj vitaminu D.
Bohužel, jak jsem již řekl, je dnes  opalováni spíše jako módni trend a řada lidí 
podceňuje kvůli tmavé pokožce zdravotní rizika s tím spojená.
Každý z nás by měl přistupovat k opalování odpovědně, protože žádné pokožce 
nevyhovuje intenzívní slunění bez ochranných prostředků. Velmi závisí na jejím typu a 
zdravotním stavu. 

A co je vlastně na slunečním záření tak zvláštního?

Sluneční záření je nejvýraznější součástí našeho zevního prostředí, a tak ovlivňuje 
přímo i nepřímo většinu živých forem na Zemi. Už v minulosti byla odhalena 
prospěšnost slunečního záření, a to zejména v prevenci nedostatku vitaminu D a v léčbě 
křivice. Současně ale dermatologové upozorňovali na možnost nepříznivých účinků 
při dlouhodobé expozici. Sluneční záření vyzařuje paprsky různých vlnových délek. 
Dělí se hlavně na ultrafialové záření (UV), viditelné světlo a tepelné infračervené 
záření (IR). Tyto  skupiny pak mají jestě další podtypy. Nejvíce nebezpečné pro nás je  
záření UV-C - to je odfiltrováno atmosférou a nedosahuje na povrch Země. Složení a 
intenzita dalšich záření kolísá a závisí např. na denní a roční době, znečištění vzduchu a  
zeměpisné poloze. V protikladu k přírodnímu slunci, které podléhá silným výkyvům, 
by šlo říci, že při ozařování soláriem lze dávku určit přesně a individuálně.

Takže s opalováním v soláriu souhlasíte?

Vím, že moje odpověď řadu lidí popudí a budou mě považovat za brzdu pokroku, ale 
sám osobně s opalováním v soláriu nesouhlasím. Jak už jsem řekl na začátku, nic se 
nemá přehánět. Příroda vše zařídila tak, abychom část roku měli záření více a část 
méně. Je řada studií, které prokazují, že opalování v soláriu je nezávadné, naopak řada 
dalších ukazuje škodlivost tohoto způsobu opalování. Samozřejmě je to vždy dáno 
subjektivním postojem autora k danému tématu. Zastánci opalování argumentují 
používáním ochranných prostředků a kvalitou nových solárií, pro odpůrce ale hovoři 
například výsledky kontrol solárií, které proběhly v naší republice v tomto roce, a 60 
procent jich nevyhovělo, tzn. hranice škodlivého záření u nich byla překročena. 
Současně je proti opalování i argument dermatologů, že pokožka potom rychleji stárne 
a je to tak určitá daň za pěknou barvu pleti.
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Vítáme na svět
Tomáš Teplý
Sofie Kubcová
Tomáš Daněk

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
90 let
Růžena Kubínová
Augustin Pelikán

85 let
Lenka Provazníková

80 let
Slavomír Tauchman

Hodně štěstí, zdraví.

Řekli si ANO
Jan Samek a Veronika Blažková
Petr Mestančík a Markéta Valentová
Daniel Petráň a Alena Drbulová
Lukáš Chomín a Tereza Štulířová
Pavel Nadrchal a Andrea Bartniková

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Kamila Dobrovolná (86)
Josef Jakl (87)
Anna Zíková (72)
Věra Kurková (90)

Čest jejich památce!
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Spolecenská kronika Martin

Jméno samo mnohé nabízí, ale nic nezaručuje. Je odvozeno od jména římského boha 
války Marta (v 1. pádě Mars). Latinské znění jména je Martinus (je to tvar přídavného 
jména) a znamená Martův, patřící Martovi.

Podíváme-li se na výchozí jméno samotného olympského boha Marta podrobněji, 
zjistíme, že Mars byl jednak bohem války a zároveň bohem jara. Je po něm pojmenován 
jeden měsíc v roce, březen (latinsky martius, francouzsky le mars, anglicky the March, 
německy der März, slovensky marec, maďarsky március). Toto pojmenování mělo dva 
důvody, které se prolínaly i ve dvojznačném Martově božství (válka, jaro). Prvním 
důvodem byla skutečnost, že se v březnu po zimní přestávce opět shromažďovala 
vojska, druhým, že v březnu začínal boj (válka) jara o vítězství nad zimou. A tak se obě 
zaměření boha Marta, která se nám zdají od sebe velmi vzdálena, po dlouhá léta 
spojovala v životní realitě antického Římana. Obě božská poslání Marta se i dnes spojují 
v celek, který můžeme v přenesení jména Martin do nomenologie určit asi takto: 
„Martinus čili Martin je ten, kdo s energií a úsilím razí cestu něčemu novému, něčemu, 
co stejně jako jaro znamená rozkvět, rozmach, počátek“. Tak nějak přešlo i samo jméno, 
původně antické, pohanské, do křesťanství a tak je přijímali i papežové, hodlající 
usilovat bojovně o další rozkvět a rozmach katolické církve.

Bylo jich celkem pět. Svou osobností však daleko více než těchto pět papežů ovlivnil 
nomenologický potenciál jména profesor Martin Luther (1483-1546). Původně kněz, 
mimořádně proslavený svou roztržkou s římskou církví, první překladatel bible do 
němčiny, profesor teologie a filozofie na univerzitě ve Wittenbergu, reformátor církve.

Jméno Martin patří mezi nejčastěji frekventovaná mužská jména již od 14. století. Po 
celý středověk byl svatý Martin patronem chudých a i později se stal někým, jehož 
ochranu si žádali nejen chudí, ale i ti, kteří dávali dítěti jméno s přáním, aby ho v 
budoucnu chudoba nepotkala. Legenda o něm byla působivá, věrohodná a snadno 
zapamatovatelná. Svatý Martin přece přijíždí „na bílém koni“, ale hlavně dává chladem 
trpícímu žebrákovi polovinu svého pláště, který kvůli němu roztrhl.

U nás byla se svatým Martinem spojena ještě jedna živá tradice, totiž tradice 
„martinského posvícení“, při němž se pekla husa. Do martinské husy se promítala 
zvykoslovná tradice z pohanských dob, tradiční téma boje o přežití člověka v přírodě. Z 
kostí husy se totiž věštilo, jak dlouhá a krutá bude zima.

V současnosti slaví u nás jméno Martin velké úspěchy. Rodiče dávající dítěti jméno 
Martin (Martina) otevírají před ním široký prostor sebeuplatnění, který se rozkládá mezi 
póly „bojovnost“ a „jaro, rozkvět“. Takový prostor je bohatý možnostmi sebeuplatnění. 
Záleží ovšem na Martinovi, kterým směrem namíří svou bojovnost a co pro něho bude 
rozkvětem. Bude to záležitost osobnostních vlastností každého Martina, kde najde svůj 
cíl. U něho je ovšem takřka jisté, že ho hledat bude!

Podle našeho kalendáře má Martin svátek 11. listopadu.

Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména (2005) připravila Paž.
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní 
– 8. část

V minulém čtení jsem slíbil, že budeme vorařit a rybařit, abychom si vydělali na ty 
daně, které platíme Přemyslovcům dodnes. Divoká Orlice tekla ještě před výstavbou 
železniční trati do Chocně v roce 1860 těsně pode dvorem. Stékala se s Tichou Orlicí 
pod týnišťskou farou a tvořila ostrov s lagunou, na kterém se vázaly vory. Roku 1905, 
ještě před výstavbou albrechtické elektrárny, která se stavěla na suchu, ji už obě Orlice 
obtékaly tzv. Panskými přelovy, které jsou dodnes zbytkem tohoto obchvatu. V té době 
se vorařina soustředila na rameni Divoké Orlice, na staré řece pode dvorem.
Z vyprávění mého dědy, který jako mladý vorařil, vím, že to s tzv. romantikou nemělo 
nic společného. Obchodník se dřevem si najímal asi 50-80 lidí a sedláky z vesnic, kteří 
vlastnili koně. Dřevo se přibližovalo z okolních lesů v zimní době, kdy se obvykle vody 
Orlice vzedmuly, a začalo se vázat. Nikdo se s nikým nepáral! Pokud si muž chtěl 
vydělat pár krejcarů, musel zapomenout na otoky, odřeniny, záněty a ruce plné třísek a 
smůly. Ochranné pomůcky při práci byly neznámým pojmem. V jarním období je voda 
studená a opět se nikdo nikoho neptal na jeho potíže nebo pocity! Kmeny se k sobě 
vázaly mladými napařenými smrčky, a proto v prostoru vázaniště hořel věčný oheň. 
Ženy, které tam byly také zaměstnané, loupaly kůru z kmenů škrabkami s násadou. 
Domů si pak odnášely tuto kůru v nůších, aby mohly zatopit v kamnech a připravit jídlo 
rodině. Ani s koňmi se nikdo nemazlil. Při pohledu na ně by se zřejmě dnešním 
ochráncům zvířat udělalo špatně. Po těchto strastiplných týdnech plných dřiny a 
odříkání se mohlo vyplout. Sněhové vody naplnily koryto Orlice dostatečně. Můj děda, 
který se zúčastnil jednoho takového vyplutí vorů, mi vyprávěl, že vory vypluly, ale 
uvázly pod keři ve Svinarech. Do cílového místa v Poděbradech se dostaly až v červnu. 
On si vydělal pár krejcarů, babičce přivezl šátek a sobě dokonalý revmatismus, kterým 
ostatně trpěli všichni, kteří se zabývali vorařinou. Jinak, zkuste si udělat na mladém 
smrčku, který je napařený, uzel. Mně se to nepodařilo! Takových uzlů byly na vorech 
stovky. 
Vorařina je již minulostí, ale neměli bychom zapomenout, že jsme potomci těch, kteří si 
takto těžce vydělávali na chléb svůj vezdejší. 
Tak na Orlici zase příště.

Ladislav Štěpán

VÁNOČNÍ STROMEK
Přijďte si sami vybrat a uříznout.

Borovice černá od 1 do 4 m výšky.
Jednotná cena 400,- Kč/kus.

Lípa nad Orlicí
tel. 724 184 492
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Poděkování

Upřímně děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naším drahým 
manželem, tatínkem a dědečkem panem Petrem Kofroněm z Týniště nad Orlicí, rovněž 
za všechny projevy soustrasti a květinové dary. Náš dík patří rovněž paní Filipové a 
pracovníkům pohřební služby Charon za jejich ochotu a laskavost při zajištění 
důstojného obřadu.

Zarmouceni: Manželka Hana, syn Petr s rodinou a dcera Iva s rodinou

Děkuji za přání k mým 75. narozeninám: Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru 
pro občanské záležitosti - pí. Z. Sekyrové, pí. B. Švábové, ČK v Týništi nad Orlicí - pí. 
M.Herelové a pí. L. Wagenknechtové, Sokolu Týniště nad Orlicí sestře L. Novákové a 
sestře L.Wagenknechtové.

Alena Doležalová

Děkuji přátelům a známým za projevy soustrasti a všem, kteří se přišli rozloučit s mým 
manželem Karlem Tomášem.
V neposlední řadě chci poděkovat lékařům, kteří se o mého manžela s takovým citem, 
pochopením a ochotou starali, dodávali mu sílu a naději do dalšího boje s jeho těžkou 
nemocí.
Děkuji také paní Filipové a jejím kolegyním za důstojný obřad posledního rozloučení.

Helena Tomášová s rodinou

Děkuji za milé a krásné blahopřání Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro 
občanské záležitosti za dárek a květiny, které mi předaly paní E. Křšťanová a paní 
Z.Sekyrová k mým 75. narozeninám.

Jarmila Hubená

Děkuji Městskému úřadu v Týništi n. O. za přání a dárek k mým narozeninám a panu 
Bašemu a paní Hrvolové za předání.

Šimánová Jaroslava

Vzpomínka

Dne 14.listopadu uplyne 15 let od úmrtí pana Ing. Františka MATONOHY.
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
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Úterý 24.11. PEDIG
17.30 – 20.00 Další pravidelné setkání s proutím pro začátečníky i mírně pokročilé. 

Dílna je určena mládeži a dospělákům. Přijďte si umotat vlastní košíček 
či zvoneček. 
S sebou: přezůvky, ručník, cena podle materiálu.

Pátek 28. 11.  Poslední termín na odevzdání vlastních výrobků do prodeje na vánoční 
výstavu.

Neděle 29.11. ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
15 – 19 hod. Před rozsvícením i po rozsvícení vánočního 

stromku na náměstí můžete navštívit naši výstavu, 
kde určitě objevíte drobné radosti a dárečky pro 
předvánoční čas. Vstupné 5,- Kč.

30.11. – 2.12. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
8 – 18 hod. Najdete u nás drobné vánoční dekorace, svícny, perníčky, svíčky, 

drátované poklady, knížky, hračky a hlavně klid a pohodu. Nebudou 
chybět ani ukázky některých technik.

Z naší pravidelné činnosti vybíráme…
MINIVOLEJBAL…

Téměř dvacítka dívek se 2x týdně 
schází v tělocvičně ZŠ, kde se věnuje 
míčovým hrám a základům volejbalu. 
Některá děvčata byla již na soustředění 
v létě, ale máme i nováčky. V září, v 
krajské soutěži minivolejbalu, hrály 
ještě přehazovanou i proti děvčatům o 3 
roky starším. Povedlo se jim ale 2x 
zvítězit, když proti nim nastoupilo 
družstvo stejné věkové kategorie, a to 
potom bylo slávy! Na fotografii je 
družstvo při zahájení utkání v HK.

HOLČIČINY…
Tento tvořivý zájmový kroužek je v 
DDM již dlouhá léta. Děvčata na 
schůzkách tvoří nejrůznější dárečky a 
výzdobu do pokoje. Pravidelné je také 
vaření nebo pečení v naší malé 
kuchyňce. Na fotografii se chystají 
podzimní dekorace.

VOLNÁ MÍSTA…
Většina kroužků je již obsazena, ale někde se ještě najdou volná místa. Pokud jste se 
rozmysleli až teď, zkuste SEBEOBRANU, ANGLIČTINU, EKOLIBŘÍK, taneční 
DEJA VU nebo HERNÍ KLUB.
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CO-KDY-KDE
listopad 2009

DIVADLO

6. listopadu (pátek) DVA NA SMETIŠTI
           Zahájení letošní přehlídky amatérského divadla se zhostí DS při 

MKS Červený Kostelec. 
                 Scénář a režie Vlasta Klepáček.
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                Začátek představení je v 19,30 hodin.
                 Cena: 80,-Kč

7. listopadu (sobota) JEŽIBABY Z BABÍNA
           Rozvernou pohádku pro malé i velké diváky autora L. Koloděje 

přivážejí do Týniště nad Orlicí herci DS Zdobničan Vamberk.
                 Režie Miroslava Sojková.
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                 Začátek představení je ve 14,30 hodin.
                 Cena: 40,-Kč

13.listopadu (pátek) GANGSTEŘI Z VALENCE
                V této komedii z prostředí francouzské četnické stanice se do 

Týniště vracejí herci divadelního souboru Jirásek z Nového 
Bydžova.

                 Návrh scény a režie Libor Kruliš.
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                 Začátek představení je v 19,30 hodin.
                 Cena: 80,-Kč

20.listopadu(pátek) ZEMĚ POKLADŮ
                Divadelní seskupení SAMOHANA z Hradce Králové přiváží do 

Týniště poslední inscenaci dnes již bohužel zesnulého režiséra a 
autora divadelních her Josefa Tejkla.

                                Divadelní sál kulturního domu.
Začátek představení je v 19,30 hodin.

                Cena: 80,-Kč

27.listopadu(pátek)   TŘI V TOM
28.listopadu(sobota)V těchto dvou dnech se Vám v 1. a 2. premiéře představí herci 

domácího divadelního souboru Jirásek v komedii, kterou napsal 
na libreto komedie Dell´ Art autor Josef Vostrý.

                 Režie se ujal Jan Bohatý.
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                 Začátky představení jsou v 19,30 hodin.
                 Cena: 80,-Kč

Vstupenky lze zakoupit v kanceláři kulturního domu, nebo lze objednat na tel.č.: 
494 371 693 10

42.TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2009



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

 Email:ddmslunicko@seznam.cz 
www.sweb.cz/ddm.slunicko/  

   DDM Sluníčko
   LISTOPAD
   TÝDEN STRAŠIDEL

Pondělí 2. 11.      VÝSTAVA  možná i vašich STRAŠIDEL ze strašidelné soutěže J.

Pondělí 2. 11. STRAŠIDLA Z PERNÍKU, DO OKEN, ZÁPICHY do květináče
15 – 16.30 Dílna pro šikovné ruce, s sebou: přezůvky, 20,- Kč.

Úterý 3. 11. LAMPIÓNY
 17.30 – 19.00 Dílnička pro děti do 10 let s rodiči nebo starší děti. Každý si vytvoří 

strašidlácký lampion, který může využít při čtvrteční akci J. 
S sebou: přezůvky, 20,- Kč.

Středa 4. 11. STRAŠIDELNÝ DŮM 
Tradiční podzimní akce, při které je celé Sluníčko obsazeno bubáky a 
strašidly, kdo se nebojí, ať se přijde podívat… 
Pouštíme mezi 17.30 – 18.30 hod. Vstupné 20,- Kč.

Čtvrtek 5. 11. MĚSTO PLNÉ STRAŠIDEL 
Ve spolupráci s MC Ratolest vás zveme na 1. ročník podvečerní akce , 
při které můžete v ulicích našeho města potkat strašidla všeho druhu a 
prožít s nimi malé dobrodružství. Připravili jsme pro vás dvě možnosti:
 R) Rodinné putování s malými dětmi s lampiónky, příp. v kostýmech.
Z) Závod 3 – 5 členných hlídek v jakémkoliv složení, předpokládá se 
samostatný pohyb po městě.
Prezence a průběžný start všech příchozích v obou kategoriích v 17 – 
18 hod. u DDM. 
Startovné 20,- Kč za osobu, předem přihlášení (do 5. 11., do 15 hod.) ve 
Sluníčku 15,- Kč. Na všechny účastníky čekají diplomy a odměny. 
Kategorie „Z“ bude mít slavnostní vyhlášení výsledků 20 min. po 
doběhnutí poslední hlídky, mezitím si můžete zařádit na 
STRAŠIDELNÉ DISKOTÉCE, která je pouze pro účastníky akce od 
18 hod. v DDM.

Úterý 10.11. KERAMICKÁ DÍLNA
17.30 – 19.30 Podvečerní dílna pro děti s rodiči, mládež či dospěláky. Připravte si 

vánoční dárky v mírném předstihu J. 
S sebou: pracovní oblečení, 70,- Kč na energii a materiál.

Středa 11.11.    PEXESOVÝ TURNAJ
od 16 hod. Přijďte si zahrát, ať jste malí nebo velcí. Paměť potřebujeme trénovat 

všichni! Startovné 10,- Kč.

Středa 18.11. KERAMIKA pro dospělé
17 – 19 hod. Dílna pro mládež a dospělé, oddechový večer pro zamazané ruce. 

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

17.listopadu BONI PUERI
U příležitosti 20. výročí listopadových událostí a 
Mezinárodního dne studentstva vystoupí v Týništi nad 
Orlicí chlapecký pěvecký sbor z Hradce Králové, jehož 
umění obdivují posluchači na celém světě.            

                              Začátek koncertu je v 17,00 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 Vstupné: 100,-Kč

23.listopadu  Žákovský koncert
 spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
 Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY

7.listopadu Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

14.listopadu Speciální celostátní výstava králíků stříbřitých
 Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
 Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

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

28.listopadu Speciální celostátní výstava králíků Velký světlý stříbřitý
 Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
 Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 
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Návrat Rembrandta a jeho noční hlídky do Amsterodamu či Tajemný hrach v Karpatech, 
ale hlavně: abyste důvod k úsměvu měli co nejvíce dní v roce. 

Jarmila Vašátková
PAVEL MATUŠKA : USMÍVÁNÍ
Srdečně vás zveme na výstavu 
kresleného a malovaného humoru, 
která vám určitě spraví náladu
Termín konání: 5. - 26. listopadu 2009
Vernisáž: čtvrtek 5. listopadu 2009 

v 17 hodin
Výstavu zahájí: pan Oldřich Trumha
Účinkuje: Žesťový soubor 

ZUŠ Týniště n.Orl.
Členové: Václav Hloušek - trubka

David Stárek - trubka
Jan Ptáček - baskřídlovka
Jan Lakosil - baryton
Ladislav Lejnar - tuba

Umělecký vedoucí: pan Jaroslav Vošlajer
Místo konání: Městská knihovna v Týništi n.Orl. - výstavní sál knihovny
Otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek: 9-12    13-17 hodin

Dále bychom vás rádi pozvali již na 3. ročník 
akce s názvem 
DEN PRO DETSKOU KNIHU, 
který se koná v sobotu dne 28. listopadu 2009 
                                    v době od 9 do 12 hodin
Téma: Co četly naše babičky a dědečkové
           Co četly děti dřív a co čtou dnes
Místo konání: dětské oddělení Městské knihovny
Nabízíme: prodej nových knih nakladatelství Thovt

  prodejní burzu vyřazených dětských knih 
                  z fondu knihovny
Vezměte si s sebou: svoji oblíbenou knihu

dobrou náladu
Přijít mohou děti, sourozenci, rodiče, prarodiče,
tety i strýčkové a další zájemci o dětskou literaturu.

Zveme vás na další pravidelný pořad z cyklu 

LISTOVÁNÍ POD DUBEM
Tentokrát na téma: 

Ochotnické divadlo v Týništi n.Orl.
Ve čtvrtek 3. prosince 2009 v 17 hodin 
ve výstavním sále Městské knihovny. 
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Vídeňští filharmonici 
(si) dávají Bacha 

(2003)

JINÉ AKCE

7.listopadu  PARNAS
10.ročník literární soutěže amatérských autorů z celé republiky. 
Tento den proběhne slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací. V 
rámci vyhlašování nejlepších prací vystoupí vokální skupina Sex 
tety z Hradce Králové.
 Začátek v 9,00 hodin.
 Malý sál kulturního domu.

8.listopadu 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.  

22.listopadu 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.  

29.listopadu ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
  spojené s vystoupením dětí MŠ Město, MŠ U Dubu a ZUŠ.

Začátek v 17,00 hodin.
                                 Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí.

 Pořádají Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a ZŠ.
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                            Zprávy z knihovny
                            Usmívání aneb jak všechno se vším souvisí….

Krásné slovo usmívání a ještě krásnější jeho fyzická podoba….kdo z 
nás by nebyl rád, když se na něj usměje jeho milá nebo milý, jeho syn 
či dcerka anebo jen prodavačka v obchodě?
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všechny možnosti nás zahřejí u srdceJ. A co potom kniha s názvem Usmívání? Kdo to 
měl odvahu vytvořit na toto téma knížku? Nebudu vás dlouho napínat: tím odvážlivcem 
je autor z nedalekých Třebechovic pod Orebem, známý karikaturista, kreslíř, malíř a 
řezbář PAVEL  MATUŠKA 
Jeho publikaci vydalo nakladatelství Karmášek z Českých Budějovic v roce 2006 a 
stejnojmenná výstava oběhla mezitím mnohé výstavní prostory. V listopadu tohoto 
roku zakotví i v Městské knihovně v Týništi n.Orl. Jsme moc rádi, že budeme moci 
tohoto významného tvůrce přivítat v našem výstavním sále a těšit se z jeho originálního 
humoru.
Ale abychom se vrátili k jeho výpravné monografiii - autor v ní mapuje vyčerpávajícím 
způsobem svoji uměleckou tvorbu od svých začátků v časopisech Dikobraz a Mladý 
svět, kdy jeho humorné postavičky byly stejně populární jako dílka Neprakty, 
Miroslava Bartáka, Jana Vyčítala či Jiřího Slívy. Posledně jmenovaný autor napsal do 
knihy velmi pěkné věnování:
Kresby Pavla Matušky s originálními pointami, seriózní a nemluvné jako autor sám, 
jsem poprvé zaregistroval někdy v 80. letech v Dikobrazu. Zanedlouho se pak stal 
součástí naší skupinky kreslířů okolo poslední stránky Mladého světa, redigované 
Stanislavem Holým.
Nescházeli jsme se často, Pavel je Východočech, ale jeho humorné a absurdní 
situace, do kterých uváděl své vyvalené kreslené strýce, mi byly blízké.
V té době se naše kresby začaly setkávat i na stránkách Nebelspalteru, švýcarského 
humoristického týdeníku, který tehdy představoval evropskou kvalitu. Oceňoval 
jsem, že Pavel rozšiřuje svůj záběr - například o sérii portrétních karikatur slavných 
osobností, vyvedených lehce kolorovanou kresbou, u některých technikou litografie.
Čas trhl (železnou) oponou, i tou humoristickou, a paradoxně skončila příležitost 
setkávat se na stránkách zmíněných časopisů. Mladý svět zrušil vtipy na zadní straně, 
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Jiří Slíva  - výtvarník-karikaturista
Shodou okolností jsme humoristická dílka-karikatury  Jiřího Slívy na téma kniha a její 
čtenáři - mohli zhlédnout v měsíci říjnu 2009 ve výstavním sále knihovny na výstavě 
ECCE LIBRIS.
V roce 2008 vystavoval v tomto prostoru další významný Východočech – fotograf 
Miloš Vojíř. Také on má spojitost s Pavlem Matuškou. Oba se zasloužili o propagaci 
významné kulturní památky – Třebechovického betlému - a spolu s paní Zitou 
Zemanovou vydali výpravnou obrazovou publikaci s názvem Třebechovický 
Proboštův betlém.  Zájem Pavla Matušky o výtvarné řezbářství byl impulsem, který ho 
přivedl k vlastní řezbářské tvorbě. Závěr monografie s názvem Usmívání tvoří nespočet 
soukromých fotografií, dokumentujících Matuškovu cestu životem a jeho setkání s 
dalšími známými umělci. 
Přeji vám všem, kteří se na jeho výstavu přijdete podívat, abyste se nejen neubránili 
úsměvu při pohledu na jeho Úspěšné rozprášení zločineckého gangu v pravé poledne,
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Představujeme
Od 1. 7. 2009 je novou ředitelkou DDM Sluníčko paní Jana 
Kalousová. Chceme vás s ní seznámit a přinášíme její fotografii i s 
krátkým rozhovorem.

Co vás přivedlo ke konkurzu na ředitelku DDM?
Pracovala jsem 14 let jako vychovatelka v DD Kostelec nad Orlicí, 
konkurz na ředitelku mi nabízel práci v místě bydliště a možnost 
trávit více času se svým synem Ondrou.

Jaké máte zkušenosti s touto prací, jaké vzdělání, popřípadě co studujete?
V domě dětí jsem pracovala s Naďou asi před 20-ti lety, ale od té doby se toho hodně 
změnilo a co se týká mého vzdělání, jsem absolventka SPgŠ a  vystudovala jsem speciální 
pedagogiku na VŠ pedagogické v Hradci Králové. V současné době studuji na Universitě 
Palackého V Olomouci na Fakultě tělesné kultury a sportu, obor aplikované pohybové 
aktivity.

Jste vdaná, máte děti, vnoučata?
Jsem vdaná, mám tři děti ( Lenku-25 let, Janičku -18let a Ondráška -8 let)a zároveň mám 
dvě vnoučata Dominička a Matýska.

V jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila?
Narodila jsem se v únoru ve znamení Vodnáře.

Jaká barva se vám líbí?
Mám ráda žlutou, zelenou a oranžovou, barvy, které hřejí a uklidňují.

A která květina?
Mám ráda konvalinky, krásně voní a jsou jemné a křehké.

Jakou hudbu máte ráda?
Poslouchám jak vážnou hudbu, tak i moderní. Líbí se mi muzikály.

Jaká je vaše nejmilejší kniha?
Babička, vzpomenu si přitom na svou prababičku Růženku, která byla jako babička od B. 
Němcové. Teď už takové babičky nejsou.

Kterého spisovatele máte obzvlášť v oblibě ?
Každého, který píše knihy, které pobaví, nejsou nudné a něčím čtenáře osloví.

Sportujete?
Při mém studiu, kde mám v náplni sport, se musím sem tam zapotit, ráda si zacvičím 
aerobik.

Jaké máte koníčky?
Mám ráda přírodu, zvířátka a hudbu, největším koníčkem je však pro mě můj syn a 
vnoučata.

Čeho byste chtěla v životě dosáhnout?
Chtěla bych zdárně dostudovat,ale především se chci snažit o kvalitní řízení našeho DDM, 
přála bych si, aby nás děti , ale i dospělí hojně navštěvovali a něco se u nás naučili.
                                                 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů na novém pracovišti. Paž.
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Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická

Počátkem listopadu ožijí hřbitovy

Počátkem listopadu ožijí hřbitovy,… stálo tuhle v novinách!
Vdovy, vdovci, děti přicházejí ke hrobům svých milých. Co se tam děje? Něco mezi 
životem a smrtí. Otvírají se otázky, co ještě jsme mohli a co jsme nestihli, co by bylo 
jinak, kdyby … Tyto chvíle u hrobů pomáhají životu. Musíme se dotknout trápení, 
přiznat smutek a bolest. Pak můžeme žít.
Čínské přísloví říká: „Nemůžeš zabránit tomu, aby ti nad hlavou létali ptáci starostí a 
zármutku. Můžeš však zabránit tomu, aby si na tvé hlavě vybudovali hnízdo.“ 
Zármutku se neubráníme a pokoušet se o to nemá cenu. Ale nemusí nás ovládnout a 
udupat k zemi. Smíme hledat, jak se učit žít se ztrátou milého člověka. Jak?
Můžeme se sejít, rodina, přátelé, třeba vždy ve výročí úmrtí nebo pohřbu. Donést 
fotografie, promítat diapozitivy, vzpomínat, smát se. Smíme si sdělit, kdy nás drahý 
zesnulý ale pěkně naštval, kdy jsme se pohádali a proč. Možná se přitom otevře stará 
bolest, a možná také se slzami a smíchem odteče kus smutku pryč.
Můžeme se vzájemně informovat o tom, jak je to těžké se vyrovnávat se ztrátou milých, 
jak je cesta bez nich kamenitá a dlouhá. Pak můžeme překvapeně dodat, že ale louky 
kolem jsou stále rozkvetlé a nad hlavou stále svítí slunce.

     Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého
připravil Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci listopadu: 
(modlitebna, V. Opatrného 58): 
  8.11. od 10:30 h , nedělní bohoslužby s nedělní školou 
22.11. od 10:30 h , nedělní bohoslužby s nedělní školou

Prosba

Každý rok v listopadu si stále, i přes vysokou zeď zapomínání, shonu a denních starostí, 
mnozí z nás připomínají tragickou smrt pana Josefa Šejny ( 30.9.1886 – 11.11.1952), 
sedláře, přítele dětí a kostelníka.
Opravený kostel a uklizená fara mohou dnes poskytnout občanům města a pamětníkům 
důstojné a čestné připomenutí života a skromného díla tohoto jedinečného muže. Farář 
Ivan Havlíček, který se s ním nikdy nesetkal, ale tolik o něm slyšel, vyčlenil na faře 
jednu místnost k uspořádání malého muzea na jeho počest.
Prosíme tedy všechny občany z řad pamětníků, kteří by chtěli a mohli nějaké upomínky 
na život pana Šejny věnovat, nebo jen zapůjčit, aby  s nimi na faru přišli a předali je 
kdykoliv přímo na místě.

Všem předem děkujeme!

Paž.
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 Chvilka s literaturou 
(jubilejní X. ročník Týnišťského literárního Parnasu se hlásí o 
slovo)

V sobotu dne 7.11.2009 od 9 hod. se uskuteční v malém sále zdejšího  Kulturního centra 
vyhodnocení nejlepších amatérských literátů z celé republiky, kteří se zúčastnili 
jubilejního X.ročníku soutěže Týnišťský literární Parnas. 

Tato soutěž za  10 let svého trvání oslovila dlouhou řadu amatérských básníků i autorů 
prózy, dala vyniknout těm nejnadanějším a nejpoctivějším.

Jak vypadá setkání s autory, jejich hodnocení, a nebo jen jaká panuje atmosféra při této 
soutěži, můžete poznat i vy - a zcela stačí,  jste-li například jen milovníky „psaného slova“.
Co nejsrdečněji vás všechny zveme mezi nás!

Za organizaci Parnasu Mgr. Jitka Pažitná

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA INFORMUJE.

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás seznámili s činností Spolku přátel města Týniště nad 
Orlicí, o.s., který působí ve vašem městě. Náš spolek by rád navázal na činnost zaniklého 
spolku Čapkova újezdního muzea, který zde v minulosti působil. Rádi bychom pokračovali 
v činnosti lidí, kteří v tomto spolku pracovali a svojí publikační a sbírkovou činností se 
snažili probouzet u místních lidí lásku k jejich rodnému městu. I my chceme aktivním 
studiem minulosti a současnosti vytvořit depozitář a archív města, ze kterého budou patrny 
jeho tradice a historické odkazy. Rádi bychom schraňovali pro budoucí generace písemné 
materiály, věcné předměty, fotodokumentaci a vše, co si zaslouží být zachováno a souvisí to 
s městem Týniště nad Orlicí. Chceme v našem depozitáři, který by měl být základem pro 
budoucí muzeum, shromažďovat vše, co se týká osobností města, podnikání ve městě, 
umělecké činnosti ve městě, stavebního vývoje města, přírody, sportu, železnice apod. Rádi 
do svých řad přijmeme všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na badatelské činnosti v 
některých odvětvích města, nebo se zabývají v rámci jiné spolkové činnosti nebo své 
profese něčím, co by mohlo přispět k naší činnosti. Zároveň uvítáme od občanů veškeré 
předměty, které nepotřebují a považují za vhodné je darovat do depozitáře pro budoucí 
muzeum. Část našich členů se podílí na přípravě publikace o malíři Jaroslavu Dostálovi. 
Rádi bychom požádali spoluobčany, kteří mohou přispět zajímavou vzpomínkou, 
fotografií, nebo vlastní obraz autora, s jehož uveřejněním v knize by souhlasili, aby 
kontaktovali náš spolek.
Ve veškerých shora uvedených věcech se můžete obracet na předsedu spolku p.Libora 
Koldinského tel.603 450 213, nebo na jednatele spolku p. Štěpána Tomašíka tel.
602 144 832. 

Za veškeré informace, články, popř. darované předměty předem děkujeme.
Libor Koldinský

předseda Spolku přátel města 
Týniště nad Orlicí
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Ve veškerých shora uvedených věcech se můžete obracet na předsedu spolku p.Libora 
Koldinského tel.603 450 213, nebo na jednatele spolku p. Štěpána Tomašíka tel.
602 144 832. 

Za veškeré informace, články, popř. darované předměty předem děkujeme.
Libor Koldinský

předseda Spolku přátel města 
Týniště nad Orlicí
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                            Zprávy z knihovny
                            Usmívání aneb jak všechno se vším souvisí….

Krásné slovo usmívání a ještě krásnější jeho fyzická podoba….kdo z 
nás by nebyl rád, když se na něj usměje jeho milá nebo milý, jeho syn 
či dcerka anebo jen prodavačka v obchodě?

Když to slovo vyslovíme, vybaví se nám každému sice jiná varianta a jiní lidé, ale 
všechny možnosti nás zahřejí u srdceJ. A co potom kniha s názvem Usmívání? Kdo to 
měl odvahu vytvořit na toto téma knížku? Nebudu vás dlouho napínat: tím odvážlivcem 
je autor z nedalekých Třebechovic pod Orebem, známý karikaturista, kreslíř, malíř a 
řezbář PAVEL  MATUŠKA 
Jeho publikaci vydalo nakladatelství Karmášek z Českých Budějovic v roce 2006 a 
stejnojmenná výstava oběhla mezitím mnohé výstavní prostory. V listopadu tohoto 
roku zakotví i v Městské knihovně v Týništi n.Orl. Jsme moc rádi, že budeme moci 
tohoto významného tvůrce přivítat v našem výstavním sále a těšit se z jeho originálního 
humoru.
Ale abychom se vrátili k jeho výpravné monografiii - autor v ní mapuje vyčerpávajícím 
způsobem svoji uměleckou tvorbu od svých začátků v časopisech Dikobraz a Mladý 
svět, kdy jeho humorné postavičky byly stejně populární jako dílka Neprakty, 
Miroslava Bartáka, Jana Vyčítala či Jiřího Slívy. Posledně jmenovaný autor napsal do 
knihy velmi pěkné věnování:
Kresby Pavla Matušky s originálními pointami, seriózní a nemluvné jako autor sám, 
jsem poprvé zaregistroval někdy v 80. letech v Dikobrazu. Zanedlouho se pak stal 
součástí naší skupinky kreslířů okolo poslední stránky Mladého světa, redigované 
Stanislavem Holým.
Nescházeli jsme se často, Pavel je Východočech, ale jeho humorné a absurdní 
situace, do kterých uváděl své vyvalené kreslené strýce, mi byly blízké.
V té době se naše kresby začaly setkávat i na stránkách Nebelspalteru, švýcarského 
humoristického týdeníku, který tehdy představoval evropskou kvalitu. Oceňoval 
jsem, že Pavel rozšiřuje svůj záběr - například o sérii portrétních karikatur slavných 
osobností, vyvedených lehce kolorovanou kresbou, u některých technikou litografie.
Čas trhl (železnou) oponou, i tou humoristickou, a paradoxně skončila příležitost 
setkávat se na stránkách zmíněných časopisů. Mladý svět zrušil vtipy na zadní straně, 
snad ve prospěch inzerce, a z Nebelspalteru se stal satiricko-komunální měsíčník.
Proto jsem nedávno s radostí přijal pozvání na Pavlovu výstavu v Praze a zjistil, že se 
vrhl také na malování, což i mně je blízké. Těmito několika řádky chci popřát 
Matuškově monografii úspěch a autorovi i nám radost z jeho další tvorby.

Jiří Slíva  - výtvarník-karikaturista
Shodou okolností jsme humoristická dílka-karikatury  Jiřího Slívy na téma kniha a její 
čtenáři - mohli zhlédnout v měsíci říjnu 2009 ve výstavním sále knihovny na výstavě 
ECCE LIBRIS.
V roce 2008 vystavoval v tomto prostoru další významný Východočech – fotograf 
Miloš Vojíř. Také on má spojitost s Pavlem Matuškou. Oba se zasloužili o propagaci 
významné kulturní památky – Třebechovického betlému - a spolu s paní Zitou 
Zemanovou vydali výpravnou obrazovou publikaci s názvem Třebechovický 
Proboštův betlém.  Zájem Pavla Matušky o výtvarné řezbářství byl impulsem, který ho 
přivedl k vlastní řezbářské tvorbě. Závěr monografie s názvem Usmívání tvoří nespočet 
soukromých fotografií, dokumentujících Matuškovu cestu životem a jeho setkání s 
dalšími známými umělci. 
Přeji vám všem, kteří se na jeho výstavu přijdete podívat, abyste se nejen neubránili 
úsměvu při pohledu na jeho Úspěšné rozprášení zločineckého gangu v pravé poledne,
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Představujeme
Od 1. 7. 2009 je novou ředitelkou DDM Sluníčko paní Jana 
Kalousová. Chceme vás s ní seznámit a přinášíme její fotografii i s 
krátkým rozhovorem.

Co vás přivedlo ke konkurzu na ředitelku DDM?
Pracovala jsem 14 let jako vychovatelka v DD Kostelec nad Orlicí, 
konkurz na ředitelku mi nabízel práci v místě bydliště a možnost 
trávit více času se svým synem Ondrou.

Jaké máte zkušenosti s touto prací, jaké vzdělání, popřípadě co studujete?
V domě dětí jsem pracovala s Naďou asi před 20-ti lety, ale od té doby se toho hodně 
změnilo a co se týká mého vzdělání, jsem absolventka SPgŠ a  vystudovala jsem speciální 
pedagogiku na VŠ pedagogické v Hradci Králové. V současné době studuji na Universitě 
Palackého V Olomouci na Fakultě tělesné kultury a sportu, obor aplikované pohybové 
aktivity.

Jste vdaná, máte děti, vnoučata?
Jsem vdaná, mám tři děti ( Lenku-25 let, Janičku -18let a Ondráška -8 let)a zároveň mám 
dvě vnoučata Dominička a Matýska.

V jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila?
Narodila jsem se v únoru ve znamení Vodnáře.

Jaká barva se vám líbí?
Mám ráda žlutou, zelenou a oranžovou, barvy, které hřejí a uklidňují.

A která květina?
Mám ráda konvalinky, krásně voní a jsou jemné a křehké.

Jakou hudbu máte ráda?
Poslouchám jak vážnou hudbu, tak i moderní. Líbí se mi muzikály.

Jaká je vaše nejmilejší kniha?
Babička, vzpomenu si přitom na svou prababičku Růženku, která byla jako babička od B. 
Němcové. Teď už takové babičky nejsou.

Kterého spisovatele máte obzvlášť v oblibě ?
Každého, který píše knihy, které pobaví, nejsou nudné a něčím čtenáře osloví.

Sportujete?
Při mém studiu, kde mám v náplni sport, se musím sem tam zapotit, ráda si zacvičím 
aerobik.

Jaké máte koníčky?
Mám ráda přírodu, zvířátka a hudbu, největším koníčkem je však pro mě můj syn a 
vnoučata.

Čeho byste chtěla v životě dosáhnout?
Chtěla bych zdárně dostudovat,ale především se chci snažit o kvalitní řízení našeho DDM, 
přála bych si, aby nás děti , ale i dospělí hojně navštěvovali a něco se u nás naučili.
                                                 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů na novém pracovišti. Paž.
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Návrat Rembrandta a jeho noční hlídky do Amsterodamu či Tajemný hrach v Karpatech, 
ale hlavně: abyste důvod k úsměvu měli co nejvíce dní v roce. 

Jarmila Vašátková
PAVEL MATUŠKA : USMÍVÁNÍ
Srdečně vás zveme na výstavu 
kresleného a malovaného humoru, 
která vám určitě spraví náladu
Termín konání: 5. - 26. listopadu 2009
Vernisáž: čtvrtek 5. listopadu 2009 

v 17 hodin
Výstavu zahájí: pan Oldřich Trumha
Účinkuje: Žesťový soubor 

ZUŠ Týniště n.Orl.
Členové: Václav Hloušek - trubka

David Stárek - trubka
Jan Ptáček - baskřídlovka
Jan Lakosil - baryton
Ladislav Lejnar - tuba

Umělecký vedoucí: pan Jaroslav Vošlajer
Místo konání: Městská knihovna v Týništi n.Orl. - výstavní sál knihovny
Otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek: 9-12    13-17 hodin

Dále bychom vás rádi pozvali již na 3. ročník 
akce s názvem 
DEN PRO DETSKOU KNIHU, 
který se koná v sobotu dne 28. listopadu 2009 
                                    v době od 9 do 12 hodin
Téma: Co četly naše babičky a dědečkové
           Co četly děti dřív a co čtou dnes
Místo konání: dětské oddělení Městské knihovny
Nabízíme: prodej nových knih nakladatelství Thovt

  prodejní burzu vyřazených dětských knih 
                  z fondu knihovny
Vezměte si s sebou: svoji oblíbenou knihu

dobrou náladu
Přijít mohou děti, sourozenci, rodiče, prarodiče,
tety i strýčkové a další zájemci o dětskou literaturu.

Zveme vás na další pravidelný pořad z cyklu 

LISTOVÁNÍ POD DUBEM
Tentokrát na téma: 

Ochotnické divadlo v Týništi n.Orl.
Ve čtvrtek 3. prosince 2009 v 17 hodin 
ve výstavním sále Městské knihovny. 
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Vídeňští filharmonici 
(si) dávají Bacha 

(2003)

JINÉ AKCE

7.listopadu  PARNAS
10.ročník literární soutěže amatérských autorů z celé republiky. 
Tento den proběhne slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací. V 
rámci vyhlašování nejlepších prací vystoupí vokální skupina Sex 
tety z Hradce Králové.
 Začátek v 9,00 hodin.
 Malý sál kulturního domu.

8.listopadu 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.  

22.listopadu 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.  

29.listopadu ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
  spojené s vystoupením dětí MŠ Město, MŠ U Dubu a ZUŠ.

Začátek v 17,00 hodin.
                                 Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí.

 Pořádají Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a ZŠ.
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí
Telefon: 494 377 051  

 Email:ddmslunicko@seznam.cz 
www.sweb.cz/ddm.slunicko/  

   DDM Sluníčko
   LISTOPAD
   TÝDEN STRAŠIDEL

Pondělí 2. 11.      VÝSTAVA  možná i vašich STRAŠIDEL ze strašidelné soutěže J.

Pondělí 2. 11. STRAŠIDLA Z PERNÍKU, DO OKEN, ZÁPICHY do květináče
15 – 16.30 Dílna pro šikovné ruce, s sebou: přezůvky, 20,- Kč.

Úterý 3. 11. LAMPIÓNY
 17.30 – 19.00 Dílnička pro děti do 10 let s rodiči nebo starší děti. Každý si vytvoří 

strašidlácký lampion, který může využít při čtvrteční akci J. 
S sebou: přezůvky, 20,- Kč.

Středa 4. 11. STRAŠIDELNÝ DŮM 
Tradiční podzimní akce, při které je celé Sluníčko obsazeno bubáky a 
strašidly, kdo se nebojí, ať se přijde podívat… 
Pouštíme mezi 17.30 – 18.30 hod. Vstupné 20,- Kč.

Čtvrtek 5. 11. MĚSTO PLNÉ STRAŠIDEL 
Ve spolupráci s MC Ratolest vás zveme na 1. ročník podvečerní akce , 
při které můžete v ulicích našeho města potkat strašidla všeho druhu a 
prožít s nimi malé dobrodružství. Připravili jsme pro vás dvě možnosti:
 R) Rodinné putování s malými dětmi s lampiónky, příp. v kostýmech.
Z) Závod 3 – 5 členných hlídek v jakémkoliv složení, předpokládá se 
samostatný pohyb po městě.
Prezence a průběžný start všech příchozích v obou kategoriích v 17 – 
18 hod. u DDM. 
Startovné 20,- Kč za osobu, předem přihlášení (do 5. 11., do 15 hod.) ve 
Sluníčku 15,- Kč. Na všechny účastníky čekají diplomy a odměny. 
Kategorie „Z“ bude mít slavnostní vyhlášení výsledků 20 min. po 
doběhnutí poslední hlídky, mezitím si můžete zařádit na 
STRAŠIDELNÉ DISKOTÉCE, která je pouze pro účastníky akce od 
18 hod. v DDM.

Úterý 10.11. KERAMICKÁ DÍLNA
17.30 – 19.30 Podvečerní dílna pro děti s rodiči, mládež či dospěláky. Připravte si 

vánoční dárky v mírném předstihu J. 
S sebou: pracovní oblečení, 70,- Kč na energii a materiál.

Středa 11.11.    PEXESOVÝ TURNAJ
od 16 hod. Přijďte si zahrát, ať jste malí nebo velcí. Paměť potřebujeme trénovat 

všichni! Startovné 10,- Kč.

Středa 18.11. KERAMIKA pro dospělé
17 – 19 hod. Dílna pro mládež a dospělé, oddechový večer pro zamazané ruce. 

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

17.listopadu BONI PUERI
U příležitosti 20. výročí listopadových událostí a 
Mezinárodního dne studentstva vystoupí v Týništi nad 
Orlicí chlapecký pěvecký sbor z Hradce Králové, jehož 
umění obdivují posluchači na celém světě.            

                              Začátek koncertu je v 17,00 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 Vstupné: 100,-Kč

23.listopadu  Žákovský koncert
 spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
 Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY

7.listopadu Okresní výstava králíků, holubů a drůbeže
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

14.listopadu Speciální celostátní výstava králíků stříbřitých
 Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
 Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

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

28.listopadu Speciální celostátní výstava králíků Velký světlý stříbřitý
 Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
 Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 
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Úterý 24.11. PEDIG
17.30 – 20.00 Další pravidelné setkání s proutím pro začátečníky i mírně pokročilé. 

Dílna je určena mládeži a dospělákům. Přijďte si umotat vlastní košíček 
či zvoneček. 
S sebou: přezůvky, ručník, cena podle materiálu.

Pátek 28. 11.  Poslední termín na odevzdání vlastních výrobků do prodeje na vánoční 
výstavu.

Neděle 29.11. ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
15 – 19 hod. Před rozsvícením i po rozsvícení vánočního 

stromku na náměstí můžete navštívit naši výstavu, 
kde určitě objevíte drobné radosti a dárečky pro 
předvánoční čas. Vstupné 5,- Kč.

30.11. – 2.12. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
8 – 18 hod. Najdete u nás drobné vánoční dekorace, svícny, perníčky, svíčky, 

drátované poklady, knížky, hračky a hlavně klid a pohodu. Nebudou 
chybět ani ukázky některých technik.

Z naší pravidelné činnosti vybíráme…
MINIVOLEJBAL…

Téměř dvacítka dívek se 2x týdně 
schází v tělocvičně ZŠ, kde se věnuje 
míčovým hrám a základům volejbalu. 
Některá děvčata byla již na soustředění 
v létě, ale máme i nováčky. V září, v 
krajské soutěži minivolejbalu, hrály 
ještě přehazovanou i proti děvčatům o 3 
roky starším. Povedlo se jim ale 2x 
zvítězit, když proti nim nastoupilo 
družstvo stejné věkové kategorie, a to 
potom bylo slávy! Na fotografii je 
družstvo při zahájení utkání v HK.

HOLČIČINY…
Tento tvořivý zájmový kroužek je v 
DDM již dlouhá léta. Děvčata na 
schůzkách tvoří nejrůznější dárečky a 
výzdobu do pokoje. Pravidelné je také 
vaření nebo pečení v naší malé 
kuchyňce. Na fotografii se chystají 
podzimní dekorace.

VOLNÁ MÍSTA…
Většina kroužků je již obsazena, ale někde se ještě najdou volná místa. Pokud jste se 
rozmysleli až teď, zkuste SEBEOBRANU, ANGLIČTINU, EKOLIBŘÍK, taneční 
DEJA VU nebo HERNÍ KLUB.
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CO-KDY-KDE
listopad 2009

DIVADLO

6. listopadu (pátek) DVA NA SMETIŠTI
           Zahájení letošní přehlídky amatérského divadla se zhostí DS při 

MKS Červený Kostelec. 
                 Scénář a režie Vlasta Klepáček.
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                Začátek představení je v 19,30 hodin.
                 Cena: 80,-Kč

7. listopadu (sobota) JEŽIBABY Z BABÍNA
           Rozvernou pohádku pro malé i velké diváky autora L. Koloděje 

přivážejí do Týniště nad Orlicí herci DS Zdobničan Vamberk.
                 Režie Miroslava Sojková.
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                 Začátek představení je ve 14,30 hodin.
                 Cena: 40,-Kč

13.listopadu (pátek) GANGSTEŘI Z VALENCE
                V této komedii z prostředí francouzské četnické stanice se do 

Týniště vracejí herci divadelního souboru Jirásek z Nového 
Bydžova.

                 Návrh scény a režie Libor Kruliš.
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                 Začátek představení je v 19,30 hodin.
                 Cena: 80,-Kč

20.listopadu(pátek) ZEMĚ POKLADŮ
                Divadelní seskupení SAMOHANA z Hradce Králové přiváží do 

Týniště poslední inscenaci dnes již bohužel zesnulého režiséra a 
autora divadelních her Josefa Tejkla.

                                Divadelní sál kulturního domu.
Začátek představení je v 19,30 hodin.

                Cena: 80,-Kč

27.listopadu(pátek)   TŘI V TOM
28.listopadu(sobota)V těchto dvou dnech se Vám v 1. a 2. premiéře představí herci 

domácího divadelního souboru Jirásek v komedii, kterou napsal 
na libreto komedie Dell´ Art autor Josef Vostrý.

                 Režie se ujal Jan Bohatý.
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                 Začátky představení jsou v 19,30 hodin.
                 Cena: 80,-Kč

Vstupenky lze zakoupit v kanceláři kulturního domu, nebo lze objednat na tel.č.: 
494 371 693 10
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní 
– 8. část

V minulém čtení jsem slíbil, že budeme vorařit a rybařit, abychom si vydělali na ty 
daně, které platíme Přemyslovcům dodnes. Divoká Orlice tekla ještě před výstavbou 
železniční trati do Chocně v roce 1860 těsně pode dvorem. Stékala se s Tichou Orlicí 
pod týnišťskou farou a tvořila ostrov s lagunou, na kterém se vázaly vory. Roku 1905, 
ještě před výstavbou albrechtické elektrárny, která se stavěla na suchu, ji už obě Orlice 
obtékaly tzv. Panskými přelovy, které jsou dodnes zbytkem tohoto obchvatu. V té době 
se vorařina soustředila na rameni Divoké Orlice, na staré řece pode dvorem.
Z vyprávění mého dědy, který jako mladý vorařil, vím, že to s tzv. romantikou nemělo 
nic společného. Obchodník se dřevem si najímal asi 50-80 lidí a sedláky z vesnic, kteří 
vlastnili koně. Dřevo se přibližovalo z okolních lesů v zimní době, kdy se obvykle vody 
Orlice vzedmuly, a začalo se vázat. Nikdo se s nikým nepáral! Pokud si muž chtěl 
vydělat pár krejcarů, musel zapomenout na otoky, odřeniny, záněty a ruce plné třísek a 
smůly. Ochranné pomůcky při práci byly neznámým pojmem. V jarním období je voda 
studená a opět se nikdo nikoho neptal na jeho potíže nebo pocity! Kmeny se k sobě 
vázaly mladými napařenými smrčky, a proto v prostoru vázaniště hořel věčný oheň. 
Ženy, které tam byly také zaměstnané, loupaly kůru z kmenů škrabkami s násadou. 
Domů si pak odnášely tuto kůru v nůších, aby mohly zatopit v kamnech a připravit jídlo 
rodině. Ani s koňmi se nikdo nemazlil. Při pohledu na ně by se zřejmě dnešním 
ochráncům zvířat udělalo špatně. Po těchto strastiplných týdnech plných dřiny a 
odříkání se mohlo vyplout. Sněhové vody naplnily koryto Orlice dostatečně. Můj děda, 
který se zúčastnil jednoho takového vyplutí vorů, mi vyprávěl, že vory vypluly, ale 
uvázly pod keři ve Svinarech. Do cílového místa v Poděbradech se dostaly až v červnu. 
On si vydělal pár krejcarů, babičce přivezl šátek a sobě dokonalý revmatismus, kterým 
ostatně trpěli všichni, kteří se zabývali vorařinou. Jinak, zkuste si udělat na mladém 
smrčku, který je napařený, uzel. Mně se to nepodařilo! Takových uzlů byly na vorech 
stovky. 
Vorařina je již minulostí, ale neměli bychom zapomenout, že jsme potomci těch, kteří si 
takto těžce vydělávali na chléb svůj vezdejší. 
Tak na Orlici zase příště.

Ladislav Štěpán

VÁNOČNÍ STROMEK
Přijďte si sami vybrat a uříznout.

Borovice černá od 1 do 4 m výšky.
Jednotná cena 400,- Kč/kus.

Lípa nad Orlicí
tel. 724 184 492
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Poděkování

Upřímně děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naším drahým 
manželem, tatínkem a dědečkem panem Petrem Kofroněm z Týniště nad Orlicí, rovněž 
za všechny projevy soustrasti a květinové dary. Náš dík patří rovněž paní Filipové a 
pracovníkům pohřební služby Charon za jejich ochotu a laskavost při zajištění 
důstojného obřadu.

Zarmouceni: Manželka Hana, syn Petr s rodinou a dcera Iva s rodinou

Děkuji za přání k mým 75. narozeninám: Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru 
pro občanské záležitosti - pí. Z. Sekyrové, pí. B. Švábové, ČK v Týništi nad Orlicí - pí. 
M.Herelové a pí. L. Wagenknechtové, Sokolu Týniště nad Orlicí sestře L. Novákové a 
sestře L.Wagenknechtové.

Alena Doležalová

Děkuji přátelům a známým za projevy soustrasti a všem, kteří se přišli rozloučit s mým 
manželem Karlem Tomášem.
V neposlední řadě chci poděkovat lékařům, kteří se o mého manžela s takovým citem, 
pochopením a ochotou starali, dodávali mu sílu a naději do dalšího boje s jeho těžkou 
nemocí.
Děkuji také paní Filipové a jejím kolegyním za důstojný obřad posledního rozloučení.

Helena Tomášová s rodinou

Děkuji za milé a krásné blahopřání Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro 
občanské záležitosti za dárek a květiny, které mi předaly paní E. Křšťanová a paní 
Z.Sekyrová k mým 75. narozeninám.

Jarmila Hubená

Děkuji Městskému úřadu v Týništi n. O. za přání a dárek k mým narozeninám a panu 
Bašemu a paní Hrvolové za předání.

Šimánová Jaroslava

Vzpomínka

Dne 14.listopadu uplyne 15 let od úmrtí pana Ing. Františka MATONOHY.
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
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Vítáme na svět
Tomáš Teplý
Sofie Kubcová
Tomáš Daněk

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
90 let
Růžena Kubínová
Augustin Pelikán

85 let
Lenka Provazníková

80 let
Slavomír Tauchman

Hodně štěstí, zdraví.

Řekli si ANO
Jan Samek a Veronika Blažková
Petr Mestančík a Markéta Valentová
Daniel Petráň a Alena Drbulová
Lukáš Chomín a Tereza Štulířová
Pavel Nadrchal a Andrea Bartniková

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se
Kamila Dobrovolná (86)
Josef Jakl (87)
Anna Zíková (72)
Věra Kurková (90)

Čest jejich památce!
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Spolecenská kronika Martin

Jméno samo mnohé nabízí, ale nic nezaručuje. Je odvozeno od jména římského boha 
války Marta (v 1. pádě Mars). Latinské znění jména je Martinus (je to tvar přídavného 
jména) a znamená Martův, patřící Martovi.

Podíváme-li se na výchozí jméno samotného olympského boha Marta podrobněji, 
zjistíme, že Mars byl jednak bohem války a zároveň bohem jara. Je po něm pojmenován 
jeden měsíc v roce, březen (latinsky martius, francouzsky le mars, anglicky the March, 
německy der März, slovensky marec, maďarsky március). Toto pojmenování mělo dva 
důvody, které se prolínaly i ve dvojznačném Martově božství (válka, jaro). Prvním 
důvodem byla skutečnost, že se v březnu po zimní přestávce opět shromažďovala 
vojska, druhým, že v březnu začínal boj (válka) jara o vítězství nad zimou. A tak se obě 
zaměření boha Marta, která se nám zdají od sebe velmi vzdálena, po dlouhá léta 
spojovala v životní realitě antického Římana. Obě božská poslání Marta se i dnes spojují 
v celek, který můžeme v přenesení jména Martin do nomenologie určit asi takto: 
„Martinus čili Martin je ten, kdo s energií a úsilím razí cestu něčemu novému, něčemu, 
co stejně jako jaro znamená rozkvět, rozmach, počátek“. Tak nějak přešlo i samo jméno, 
původně antické, pohanské, do křesťanství a tak je přijímali i papežové, hodlající 
usilovat bojovně o další rozkvět a rozmach katolické církve.

Bylo jich celkem pět. Svou osobností však daleko více než těchto pět papežů ovlivnil 
nomenologický potenciál jména profesor Martin Luther (1483-1546). Původně kněz, 
mimořádně proslavený svou roztržkou s římskou církví, první překladatel bible do 
němčiny, profesor teologie a filozofie na univerzitě ve Wittenbergu, reformátor církve.

Jméno Martin patří mezi nejčastěji frekventovaná mužská jména již od 14. století. Po 
celý středověk byl svatý Martin patronem chudých a i později se stal někým, jehož 
ochranu si žádali nejen chudí, ale i ti, kteří dávali dítěti jméno s přáním, aby ho v 
budoucnu chudoba nepotkala. Legenda o něm byla působivá, věrohodná a snadno 
zapamatovatelná. Svatý Martin přece přijíždí „na bílém koni“, ale hlavně dává chladem 
trpícímu žebrákovi polovinu svého pláště, který kvůli němu roztrhl.

U nás byla se svatým Martinem spojena ještě jedna živá tradice, totiž tradice 
„martinského posvícení“, při němž se pekla husa. Do martinské husy se promítala 
zvykoslovná tradice z pohanských dob, tradiční téma boje o přežití člověka v přírodě. Z 
kostí husy se totiž věštilo, jak dlouhá a krutá bude zima.

V současnosti slaví u nás jméno Martin velké úspěchy. Rodiče dávající dítěti jméno 
Martin (Martina) otevírají před ním široký prostor sebeuplatnění, který se rozkládá mezi 
póly „bojovnost“ a „jaro, rozkvět“. Takový prostor je bohatý možnostmi sebeuplatnění. 
Záleží ovšem na Martinovi, kterým směrem namíří svou bojovnost a co pro něho bude 
rozkvětem. Bude to záležitost osobnostních vlastností každého Martina, kde najde svůj 
cíl. U něho je ovšem takřka jisté, že ho hledat bude!

Podle našeho kalendáře má Martin svátek 11. listopadu.

Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména (2005) připravila Paž.
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Vážení spoluobčané,
v listopadu t.r. proběhne jednání sociální komise Týniště nad Orlicí se zástupci 
Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, pod který spadá většina činností v oblasti 
sociální sféry našeho města.
Programem  jednání je nastavení spolupráce měst při tvorbě plánu služeb, postupy,  
jakými  způsoby předávat podněty k řešení a  jakým způsobem případně do řešení této 
problematiky zahrnout i naše město. 
Dohodnout  bychom měli zejména konkrétní náměty občanů Týniště nad  Orlicí v 
problematice  sociálních služeb.
Pokud někdo z vás má připomínku či námět k uvedené problematice, nechť mi jej 
písemně předá buď mailem na adrese otava.tyniste@tiscali.cz, nebo v podatelně 
Městského úřadu v Týništi nad Orlicí, abychom mohli při těchto jednáních zastávat 
zájmy občanů našeho města.

                                                            MUDr. Josef Otava
                                                místostarosta  MÚ v Týništi nad Orlicí

Rozpis zubní pohotovosti od listopadu 2009 do začátku ledna 
2010

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek   08,00 - 12,00 hod

datum jméno lékaře                      adresa ordinace                                  telefon

01.11. MUDr. Benešová Růžena       Tyršova 464, Dobruška                               494 622 040

07.11. MUDr. Beránková Lucie        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.  494 371 783

08.11. MUDr. Beránek Jan             Komenského 828, Týniště n. O.         494 371 088

14.11. MUDr. Bergmanová Dita       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O.  494 371 783

15.11. MUDr. Čapková Marie           Komenského 366, Doudleby nad Orlicí     494 383 417

17.11. MUDr. Domáňová Iva            poliklinika Rychnov nad Kněžnou         494 515 694

21.11. MUDr. Dušková Helena         Záhumenská 445, České Meziříčí         494 661 102

22.11. MUDr. Handl Jindřich            Panská 24, Rychnov nad Kněžnou         494 531 955

28.11. MUDr. Havlová Marie           U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou   494 539 225

29.11. MUDr. Hlavsová Lenka         Komenského 259, Kostelec nad Orlicí       494 323 958

05.12. MUDr. Hrbáčová Eva             Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.         494 532 330

06.12. MUDr. Ježková Marie            Komenského 481, Kostelec nad Orlicí       494 321 511

12.12. MUDr. Kahlerová Blanka      J. Pitry 448, Opočno         494 667 123

13.12. MUDr. Kašková Kateřina       Kvasiny 145         494 596 174

19.12. MUDr. Kašparová Dagmar    Voříškova 169, Vamberk         602 514 715

20.12. MUDr. Kašparová Helena      Smetanovo nábř. 334, Vamberk         494 501 711

24.12. MUDr. Laubová Jana              poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783

25.12. MUDr. Valešová Pavla           poliklinika, Pulická 99, Dobruška         494 622 114

26.12. MUDr. Loukota Jan             Komenského 127, Opočno         494 621 665

27.12. MUDr. Malátková Ludmila    poliklinika Rychnov nad Kněžnou         494 515 696

01.01. MUDr. Nentvichová Eva        K. Michla 942, Dobruška                           494 623 775

02.01. MUDr. Plšková Ivona             Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.         494 534 841

03.01. MUDr. Pokorná Jaroslava       Potštejn 317         494 546 544
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Rozhovor s MUDr. Otavou

Dobrý den, pane doktore, setkáváme se po skončení letních měsíců, světla nám 
ubývá, a tak v souvislosti s tím bude zvoleno i dnešní téma: Opalování - ano či ne, 
zda přírodní slunce, či solária? Co si obecně o opalování myslíte? Je zdravé, nebo 
škodlivé?

Opalováni ať už přírodní nebo v solariích je otázkou často diskutovanou, s řadou pro i 
proti, tak jako je tomu vždy a u všeho. Obecně je samozřejmě pro nás sluneční záření 
životně důležité, ale i zde plati - všeho s mírou. Člověk se dlouhodobě nějak vyvíjel a je 
geneticky na něco nastaven. Nejsme ani ještěrky, abychom se na slunci potřebovali 
vyhřívat celý den, ani netopýři, kteří se slunci vyhýbaji celý život.

Sluneční světlo je absolutně nezbytné pro veškerý život na Zemi. Existuje mnoho 
biologických důvodů a u člověka i psychologických, proč je světelná expozice 
žádoucí. Převážné většině z nás se opálení líbí, ale to je dnes spíše módní záležitost. 
Opalováni ale potřebujeme i ke svému životu jako zdroj vitaminu D.
Bohužel, jak jsem již řekl, je dnes  opalováni spíše jako módni trend a řada lidí 
podceňuje kvůli tmavé pokožce zdravotní rizika s tím spojená.
Každý z nás by měl přistupovat k opalování odpovědně, protože žádné pokožce 
nevyhovuje intenzívní slunění bez ochranných prostředků. Velmi závisí na jejím typu a 
zdravotním stavu. 

A co je vlastně na slunečním záření tak zvláštního?

Sluneční záření je nejvýraznější součástí našeho zevního prostředí, a tak ovlivňuje 
přímo i nepřímo většinu živých forem na Zemi. Už v minulosti byla odhalena 
prospěšnost slunečního záření, a to zejména v prevenci nedostatku vitaminu D a v léčbě 
křivice. Současně ale dermatologové upozorňovali na možnost nepříznivých účinků 
při dlouhodobé expozici. Sluneční záření vyzařuje paprsky různých vlnových délek. 
Dělí se hlavně na ultrafialové záření (UV), viditelné světlo a tepelné infračervené 
záření (IR). Tyto  skupiny pak mají jestě další podtypy. Nejvíce nebezpečné pro nás je  
záření UV-C - to je odfiltrováno atmosférou a nedosahuje na povrch Země. Složení a 
intenzita dalšich záření kolísá a závisí např. na denní a roční době, znečištění vzduchu a  
zeměpisné poloze. V protikladu k přírodnímu slunci, které podléhá silným výkyvům, 
by šlo říci, že při ozařování soláriem lze dávku určit přesně a individuálně.

Takže s opalováním v soláriu souhlasíte?

Vím, že moje odpověď řadu lidí popudí a budou mě považovat za brzdu pokroku, ale 
sám osobně s opalováním v soláriu nesouhlasím. Jak už jsem řekl na začátku, nic se 
nemá přehánět. Příroda vše zařídila tak, abychom část roku měli záření více a část 
méně. Je řada studií, které prokazují, že opalování v soláriu je nezávadné, naopak řada 
dalších ukazuje škodlivost tohoto způsobu opalování. Samozřejmě je to vždy dáno 
subjektivním postojem autora k danému tématu. Zastánci opalování argumentují 
používáním ochranných prostředků a kvalitou nových solárií, pro odpůrce ale hovoři 
například výsledky kontrol solárií, které proběhly v naší republice v tomto roce, a 60 
procent jich nevyhovělo, tzn. hranice škodlivého záření u nich byla překročena. 
Současně je proti opalování i argument dermatologů, že pokožka potom rychleji stárne 
a je to tak určitá daň za pěknou barvu pleti.
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Jak se bude situace vyvíjet do konce roku, samozřejmě nevíme. Dle dosavadního vývoje 
by mohl pokles příjmů ještě vzrůst. Co tedy v této situaci dělat? Obce a města, které 
nemají žádné kapitálové rezervy, musí přistoupit ke škrtům a z rozpočtu vyřadit některé 
své, pro život obce jistě potřebné, záměry tak, aby se dostaly k vyrovnanému rozpočtu. 
Možnost překlenovacího úvěru by v této situaci zřejmě rozumná nebyla.
V Týništi nad Orlicí jsme v situaci, kdy nemusíme žádnou z plánovaných akcí z rozpočtu 
vyřazovat. Výpadek rozpočtových příjmů jsme totiž schopni pokrýt z kapitálových 
rezerv vytvořených při prodeji bytů, o kterém bylo rozhodnuto již v minulém roce. To je 
řešení pro rok 2009.
Ale co v roce 2010?
Pro příští rok se předpokládá výpadek daňových příjmů ještě větší. Současné odhady 
mluví o 20% poklesu oproti roku 2008. V našem případě to znamená, že téměř veškeré 
příjmy padnou na „mandatorní výdaje“ města, to je na každoročně se opakující výdaje 
nutné k zajištění chodu a provozu města (školy, školky, dům dětí,geriatrické centrum, 
knihovna, kultura, sport, úklid města, údržba veřejné zeleně, provoz městského úřadu, 
splátky úvěru z roku 2008, atd.).
V rozpočtu roku 2010 se tak v podstatě nemůže plánovat financování žádné větší akce 
oprav a údržeb, ani nové investice.
Tuto rekapitulaci nepíši, abych nějak veřejnost strašil, to v žádném případě. Domnívám 
se však, že včasná informovanost může předejít různým dohadům, případně tlakům na 
rozpočet města v příštím roce. Může také být zdrojem vysvětlení, proč se některé akce 
neudělají rovnou v potřebném větším rozsahu (ulice Na Nestřebě, Pod Stávkem) či 
komplexnosti (akce rekonstrukce chodníků „Na konci“- ul. Havlíčkova, Vrchlického).
Věřím, že i přes tuto nepříznivou finanční situaci dokážeme  život ve městě i nadále 
zlepšovat.

Váš starosta
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Jsou ale lidé, kteří jsou přirozeně tmavší, a i kdyby byli na slunci celý den, nezdá se, 
že by jim sluničko vadilo.
Ano, tato rozdílnost je dána tzv. fototypy. Máme skupiny lidí přirozeně světlejších a 
přirozeně tmavších. Každá skupina pak na sluneční záření skutečně reaguje jinak. Kožní 
fototypy jsou vrozené a nemohou být změněny vnějšími vlivy. Začínají fototypem číslo 
1 („albín“, keltský typ) a končí fototypem číslo 6 („afroameričan“). 
Nejčastějšími klienty  solárií jsou přitom osoby s fototypem číslo 2 a 3. 
Zjednodušeně se sami do těchto skupin můžeme rozdělit podle následující tabulky:
I. Keltský typ
Barva kůže je velmi světlá, obvykle s pihami, vlasy jsou blonďaté až zrzavé, oči modré.
Tito jedinci se spálí velmi rychle a  nikdy se neopálí.
II. Evropan se světlou pletí
Barva kůže je světlá, někdy s pihami. Vlasy jsou blond až hnědé a oči modré, zelené nebo 
šedé.
Tento typ se spalí rychle, slabě se opaluje, kůže se loupe.
III. Evropan s tmavou pleti
Barva kůže je světlá až světle hnědá, vlasy pak hnědé až tmavě hnědé.
Oči má šedé až hnědé. Jen občas se spálí a  opaluje se lehce.
IV. Středomořský typ
Barva kůže je světle hnědá až olivová, vlasy má tmavě hnědé, oči tmavé.
Výborný fototyp. Jen zřídka se spálí a  opaluje se rychle a lehce.
Další fototypy jsou již neevropské.

Pokud se již někdo pro opalování v soláriu rozhodne, jaké by měl dodržovat 
zásady? 
Především by vždy měl mít ochranné brýle. UV záření neškodí jen pokožce, ale i zraku. 
Musí ze sebe odstranit  veškerou kosmetiku, make up, nepoužívat parfémy.
V soláriu pak používat zásadně solární kosmetiku a opalovat se v daný den jen jednou. 
tzn. neopalovat se ve stejný den v soláriu a na slunci.
Rozhodně musí dodržovat opalovací časy doporučené obsluhou solária a nepřekračovat 
je. Tyto časy by měly být u každého jedince individuální.
Stejně tak je třeba pamatovat, že citlivost pleti se v průběhu roku liší. Neměl by podléhat 
panice, protože po jedné nebo dvou návštěvách solária nemusí být vidět okamžitý 
výsledek. Je třeba se snažit vše neuspěchat a opalovací čas zvyšovat jen postupně po 1 – 
2 minutách.  Vždy je potřeba dbát na to, aby nedošlo ke spálení pleti. V takovém případě 
by bylo  třeba  při dalším opalování čas snížit. Pamatovat, že opalování je zakázáno pro 
osoby, které mají spálenou pleť, trpí alergiemi na UV záření nebo mají kožní 
onemocnění, při kterých je zakázáno vystavovat pleť UV záření. V případě jakýchkoliv 
problémů je potřeba navštívit kožního lékaře.
Vždy dodržovat pokyny obsluhy.  Nedodržování doporučených časů a spalování pleti 
může způsobit předčasné stárnutí pleti, v extrémních případech poškození pleti. 
Současně nedoporučuji opalování pro děti do 15 let, i když některá solária argumentují 
tím, že není prokázán škodlivý efekt pro dětskou pleť. V řadě zemí ve světě ale trvají na 
písemném souhlasu rodičů, pokud se chtějí děti opalovat v soláriu. 

Řada lidí před létem užívá tablety karotenu. Myslíte, že mají nějaký účinek?
Betakaroten patří mezi látky, které označujeme jako antioxidanty. Antioxidanty jsou 
sloučeniny bránící škodlivému vlivu aktivních forem kyslíku a volných radikálů. Právě 
působením UV záření na kůži totiž vznikají volné radikály a aktivní kyslík. Právě 
antioxidanty mohou částečně neutralizačním působením jejich škodlivý efekt snížit. 
Mezi antioxidanty dále patří vitamín C, vitamín E, vitamín B2,  koenzym Q6, selen a 
řada dalších látek. Z kožního hlediska je ale  v ochraně před UV zářením
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Některá města z důvodu pokrytí těchto nákladů přijala vyhlášku o místním koeficientu 
na daň z nemovitostí. Tento koeficient může být ve výši 2 - 5. To znamená dvou až 
pětinásobné navýšení daně z nemovitostí (s výjimkou zemědělské a lesní půdy). 
Zastupitelé našeho města se rozhodli jít jinou cestou, cestou dohody s občany. O co jde?
Žádáme touto cestou občany, aby pokud možno i nadále uklízeli chodníky před svými 
domy. Město se pokusí o něco zvýšit rozsah úklidu stávající mechanizací a kapacitami. 
Pokud by se takto podařil úklid města uspokojivě zajistit, nebudeme v této hospodářsky 
a finančně složité době nuceni sahat k navýšení daně z nemovitostí o některý z výše 
uvedených koeficientů.
Pokud dojde k vážnějším problémům či nespokojenosti veřejnosti, bude město nuceno 
nakoupit potřebnou mechanizaci a zajistit větší počet pracovníků pro úklid města. 
Nepočítáme-li počáteční náklady na vybavení potřebnou mechanizací ve výši cca 3 mil. 
Kč, mohly by roční náklady na údržbu chodníků být v řádu dalších cca 2 milionů korun 
ročně.
Aby se tyto zvýšené náklady podařilo městu pokrýt, muselo by zřejmě dojít k 
výraznějšímu nárůstu příjmů daně z nemovitostí.
Zdá se totiž, že pro nejbližší roky jiné finanční zdroje města nebudou připadat v úvahu, 
ale o tom v jiném článku.
Další výhodou úklidu chodníků občany je i rychlost úklidu. Pokud budou uklízet 
chodníky služby města, bude to trvat podstatně déle.
Prosím proto všechny spoluobčany, aby se nad mou prosbou zamysleli a zvážili ji. 
Domnívám se, že je to naše město a že bychom se zejména v této hospodářsky složité 
situaci měli všichni projevit jako dobří hospodáři.

Váš starosta

Dopad poklesu ekonomiky na hospodaření našeho města.

V současné době se všechny územně samosprávné celky potýkají s dopadem poklesu 
ekonomiky, který se nepříjemně projevuje ve snížení daňových příjmů.
Územně samosprávné celky (města, obce, kraje) jsou převážně financovány příjmy ze 
sdílených daní, které se na základě „Rozpočtového určení daní“ rozdělují mezi stát a 
územně samosprávné celky. Vlastní příjmy tvoří obvykle jen velmi malý podíl na 
celkových příjmech.
Při přípravě rozpočtu na rok 2009 (na přelomu loňského a letošního roku) si všichni 
kladli otázku, s jakými rozpočtovými příjmy můžeme pro rok 2009 počítat. 
Hospodářský útlum teprve začal výrazněji klepat na dveře, a tak se odhady velmi 
různily. Převážně ukazovaly na to, že nedojde k nárůstu daňových příjmů tak jako v 
předchozích letech (cca 4 % ročně), ale že lze spíše očekávat pokles. Jaký, to si nikdo ani 
z odborníků ministerstva financí ani ze Svazu měst a obcí netroufal odhadnout. Proto 
jsme již při sestavování rozpočtu na letošní rok byli opatrnější než řada obcí a měst v 
našem okolí.
Schválený rozpočet vychází z daňových příjmů ještě o 1 milion nižších než byla 
skutečnost roku 2008 a obsahoval i rezervu dalších 1,6 milionu korun. Původní záměr 
počítal s ještě nižšími příjmy, ale během sestavování rozpočtu jsme chtěli letos udělat 
ještě to a ještě ono, a tak byl nakonec rozpočet  přijat takto..
Dnes již víme, že náš odhad byl ještě velmi optimistický. Dnes to již ale vědí všichni.
Během roku výpadek daňových příjmů narůstal nepravidelně, současné předpovědi 
mluví o cca 12% poklesu daňových příjmů. Pro naše město by to znamenalo výpadek v 
příjmech téměř 6,5 milionu korun. To je v podstatě 40 % našich investičních možností.
Ke dni 30. září 2009 činí výpadek v příjmech oproti loňskému roku již více než 5 mil. 
korun a oproti v rozpočtu očekávaným příjmům o více než 4 mil. korun.
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nejvýznamnější právě betakaroten. Jde o látku redukující účinky nežádoucích 
kyslíkových radikálů a zároveň tím, že se v kůži ukládá a je barevný, má schopnost 
absorbovat část UV spektra a zjednodušeně řečeno tím přispěje k jednoduššímu opálení.

A co tzv. turbosolária?  
Zde jde o tzv. opalování vysokým tlakem. Užívají se velmi malé lampy, které ale maji  až 
20 krát vyšší výkon než ty běžně používané. Tyto extrémně silné lampy vyzařují méně 
než 1% UV-B světla, takže je méně pravděpodobné, že se při nich spálíte. Tyto  systémy 
vám umožní dosáhnout neuvěřitelně hluboké, tmavé opálení třeba už po třech krátkých 
sezeních.

V úvodu jste naznačil, že opalování má i určitá rizika. Myslíte tím rakovinu kůže?
Ano, i když nejenom tu. Dlouhodobé a nadměrné působení UV záření, a to jak v soláriu, 
tak na přírodním slunci, nebo kombinace opalování v soláriu a na slunci, může na kůži 
vyvolat změny, které již mohou být do jisté míry nevratné – stárnutí kůže, narušení 
imunitního systému nebo až různé formy nádoru kůže. Vždy bychom si měli být vědomi 
nebezpečí nadměrného opalování, které může způsobit stálé poškození pokožky.
V případě podezřelých změn na kůži ve tvaru, zbarvení či změně velikosti znamének pak 
určitě vyhledat vyšetření dermatologa a následně je možno u mě i MUDr. Vereščáka   
domluvit vyjmutí podezřelého útvaru k histologickému vyšetření. 
Laická veřejnost je dnes už bohatě zásobena informacemi o  potřebě takovýchto 
vyšetření a bohužel každý rok i v našem městě dochází při vyšetření k několika 
záchytům těchto kožních nádorů. Samozřejmě i u nich platí, že včas diagnostikované 
mají lepší prognózu léčby.

Jsou všichni lékaři takoví pesimisté k opalování jako vy?  Jak třeba hodnotí 
opalování v soláriích kožní lékaři?
Většina kožních lékařů doporučuje vyvarovat se nadměrnému UV  záření, tedy i 
opalování v soláriích. Ale i oni jsou nuceni připustit potřebu mírného slunění z důvodů 
uvedených na začátku rozhovoru. Cílem dermatologů je a mělo by být to, že pokud 
nemohou nadměrné expozici UV záření a to jak na slunci, tak v solariích, zabránit, musí 
se pokusit možné škody UV zářením minimalizovat a populaci instruovat, popřípadě 
negativní projevy včas zachytit.
Nemyslím, že bych byl pesimista. Každý rozumí něčemu jinému. Pokud mi 
automechanik řekne, co mám na autě udržovat, a já to neudělám, poškodím ho, je to moje 
chyba a hloupost. Totéž by mělo být i v medicíně. Nestrašíme nikoho pro nic za nic. 
Varováni lékařů by měla být brána vážně, jinak každý škodí sám sobě a měl by si to plně 
uvědomovat.

A posledni otázka. Jak jste se měl v létě? Odpočíval jste a opaloval jste se? 
Odpočinku a volna jsem měl jako každý rok, tzn. stejně jako všichni si myslím, že volna 
mohlo být více. A místo pasivního opalováni, kterému nikdy moc nedám, vyjma pohybu 
v přírodě a na zahradě, jsem se účastnil řady školení věnovaných právě odstraňování 
nebo zmírňováni následků stárnuti kůže metodami omlazovacích procedur, které právě 
zavádime v činnost v naší ordinaci. Jde o takzvané gelové implantáty na bázi kyseliny 
hyaluronové a karboxyterapii. To by bylo ale téma na delší povídání. 

Děkujeme tedy za rozhovor a necháme se překvapit tímto slibně znějícím tématem 
napříště.

                                                           Libor Stolín
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Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc LISTOPAD

         Dopoledne Odpoledne
Po     9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:00–17:00 h PASTELKY  
         9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Út     9:00-11:00 h 
         HERNA pro nejmenší 15:30-16:30 h AEROBIK pro děti
         (0 – 18 měsíců) tělocvična DDM-Sluníčko
St      9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK 
         9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA

16:00-17:00 h AEROBIK pro dospělé 
Čt     16:00-16:45 h ANGLIČTINKA I.
         Mimořádné akce: 17:00-17:45 h ANGLIČTINKA II.
         - knihovna, výlety, … 16:00-17:45 h BARVIČKY

16:00-18:00 h HERNA
Pá     9:30–11:00 h HERNA
         s programem „Tvořílci“

Mimořádné akce v LISTOPADU:
  5.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod.,  téma: keramika
  9.11. (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen, od 17:00 h.   
  9.11. (Po) BESEDA s hostem: MUDr. L. Vereščákovou o nejčastějších dětských 
                  nemocech, o prevenci a očkování + dotazy rodičů
  9.11  (Po) a
12.11. (Čt) Keramika pro děti v rámci Pastelek a Barviček
12.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., 
                  téma: vystřihovánky do oken + vánoční ozdoby(baňky) z vodního skla
19.11. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
16.11. (Po) Broučci a Berušky letí do světa – tvorba lucerniček, promítání 
                  večerníčku o Broučcích, … na závěr: večerní průvod parkem s lucerničkami!
26.11. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:0, téma: adventní věnce
29.11. (Ne) 1. adventní neděle – prodej výrobků, které vytvořily děti i maminky 

(Sluníčko)

! Kurz grafomotoriky pro děti od 5 let proběhne ve středu 11.11. a 25.11., od 14:45h.

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královéhradecký kraj!
Děkujeme!

Kontakty: 
E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019,  R. Vondráčková – 739 769 929
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  16. Uzavření smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým - pozemek p.č. 
1662/51 (Podboří) pro Tomase Jiřího a Tomasovou Miroslavu prostřednictvím 
Stavebního spoření České spořitelny, a.s., pobočka Pardubice.

B) Zamítá
1. Záměr prodeje pozemku p.č. 211 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Navrhovanou alternativu č. 4 jako způsob revitalizace řeky Orlice (stará řeka).
3. Informaci o vývoji daňových příjmů k 30.9.2009.

D) Ukládá
1. Vedoucím příspěvkových organizací zřízených městem účastnit se zasedání 

zastupitelstva města.
2. Starostovi města zorganizovat v termínu do 30.10.2009 jednání s ředitelem ZŠ 

Týniště nad Orlicí Mgr. Kajnem M. za účelem využití atletického stadionu.

Ing. Jaroslav Matička
          starosta

Co nám přinesla „Novela chodníkového zákona“?

Jde vlastně o „drobnou“ novelu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Tato 
novela uvedená v § 27 vychází z přísné logiky a říká, že vlastník místní komunikace nebo 
chodníku zodpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, 
místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v 
mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními 
situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem 
upozornit.
Dosud platilo, že za škody vzniklé z výše uvedených příčin zodpovídá vlastník přilehlé 
nemovitosti, pokud neprokáže…….(viz výše).
Po novele je jasné, že vlastníkům nemovitostí již nehrozí žádná povinnost náhrad při 
úrazech či jiných vzniklých škodách na přilehlých chodnících. Povinnost uklízet 
chodníky však neměli ani před touto novelou.
Tato povinnost náhrad přešla na vlastníky chodníků, tedy na obce a města. Povinnost tyto 
chodníky uklízet však nemají ani po novele.
Jak již víte z médií, tato logická úprava přinesla celou řadu problémů nejen městům, ale i 
jejich občanům, uživatelům těchto chodníků. Obcím a městům nejen proto, že se budou 
muset potýkat s velkým množstvím „pojistných případů“ a nároků na odškodnění. Město 
je oproti konkrétnímu sousedovi, konkrétní osobě, v podstatě anonymní a nároky se vůči 
němu vznášejí snadněji.
Mnohem větším problémem, a to zejména z finančních důvodů, to mohou být rostoucí 
nároky občanů na rozsah, kvalitu a včasnost úklidu chodníků. V našem městě je v 
současné době více než 23 km chodníků různé šíře a různé kvality. Většinu jich dosud, 
více či méně, uklízeli sami občané, majitelé přilehlých nemovitostí. Služby města 
zajišťovaly úklid cca 3,5 km těch hlavních a nejfrekventovanějších. Pro letošní zimu se 
tento rozsah z kapacitních důvodů příliš nerozšíří.
Proč? Vždyť se všude nabízí spousta mechanizace na úklid chodníků a pracovní síly se 
snad také najdou? Ano, to je pravda, ale… Mechanizace něco stojí a rozšíření kapacity 
služeb města o spolehlivé pracovníky také. Rozpočet pro rok 2009 neobsahuje žádné 
takového položky prostě proto, že novela zákona o pozemních komunikacích byla 
schválena až po jeho přijetí. 4

 



Milé děti a milí dospělí, 
doba letních prázdnin je za námi a já bych Vás opět ráda informovala o mimořádné akci v 
Mateřském centru Ratolest. Tentokrát to byla ZAHRADNÍ SLAVNOST na téma „Pejsek 
a kočička“. Počasí bylo nádherné, sluníčko svítilo a hlavně ještě hřálo jako o život a mezi 
nás zavítala opravdová kočička  a 2 pejsci jménem „Bína“ a „Dorotka“ rasy Bernský 
salašnický pes. Nebyla to ale jen tak obyčejná zvířátka, byla to kouzelná zvířátka, která 
se specializují na tzv. canisterapii – což tak trochu znamená, že léčí bolavé dušičky 
malých děti, dospělých, ale i starých lidí. Jejich majitelky nám dovolily se s nimi 
pozdravit, pohladit je, krmit je piškoty, a dokonce i učesat! A to se jim i nám moc líbilo. 
Když naši hosté odjeli, měli jsme ve stodole nachystané promítání pohádky  „Jak pejsek 
a kočička vařili dort“ a „Pejskovy roztrhané kalhotky“. Byli jsme z toho nadšení. A 
vrcholem všeho a hlavně dobré nálady byly jako vždy nachystané dobroty od našich 
maminek, opékání buřtíků nebo párky v rohlíku. Zahradní slavnost se nám opravdu 
vydařila, sešlo se nás hodně a myslím, že byly spokojené nejenom děti, ale i maminky. 

Eva Burdová
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   T: příprava rozpočtu Odpovídá: Oubrechtová I., vedoucí FO

Ing. Jaroslav Matička     Pavel Nadrchal
          starosta      místostarosta

U S N E S E N Í  č.   67
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 1.10.2009 

A) Schvaluje
1. Jmenování Mgr. Pavla Plašila ředitelem Základní umělecké školy Týniště nad 

Orlicí s účinnosti od 1.10.2009.
2. Platové zařazení Mgr. Pavla Plašila podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném 

znění, s účinností od 1.10.2009.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta  místostarosta 

U S N E S E N Í
z 16. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí 
konaného dne 30. září 2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření k 30.9.2009.
2. Prodej plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství firmě VČP 

NET, s.r.o., Hradec Králové, za cenu 843.710 včetně DPH Kč (lokalita Podboří).
3. Prodej nemovitosti čp. 43 v k.ú. Rašovice pro Voronina V. N. za cenu 500.000 Kč a 

poplatky s prodejem spojené.
4. Prodej speciálního požárního motorového vozidla AVIA 31 K 75/5 pro Obec 

Přepychy za cenu 48.700 Kč včetně DPH (podle znaleckého posudku).
5. Prodej pozemku p.č. 1662/58 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Miroslava Pavlíčka a 

Martinu Tomasovou za cenu 625.680 Kč (pozemek na Podboří). 
6. Prodej pozemku p.č. 1662/85 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Ing. Tomáše Kysilku a 

Petru Stehlíkovou za cenu 741.510 Kč (pozemek na Podboří). 
7. Prodej pozemku p.č. 1662/51 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Jiřího Tomase a 

Miroslavu Tomasovou za cenu 674.190 Kč (pozemek na Podboří).
8. Převzetí daru z majetku Královéhradeckého kraje spočívajícího v převodu pozemku 

p.č. 298/9 v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku města Týniště nad Orlicí. 
9. Převzetí daru od v.d. Stavba Jaroměř spočívajícího v převodu 1/36 cesty o výměře 

242 m  na pozemku p.č. 1504/28 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
10. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 115, 116 v k.ú. Týniště nad Orlicí za cenu 500 

2Kč/m  za účelem vybudování přístupové komunikace pro zásobování obchodních 
prostor v čp. 195.

211. Změnu ceny bytu 1+1 v čp. 573/3 - nová kupní cena bytu 15.300 Kč/m .
12. Změnu ceny bytu 3+1 v čp. 872/10 - nová kupní cena bytu 1.025.000 Kč.
13. Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci radnice se zhotovitelem KERSON, s.r.o., 

Dobré (smlouva bude podepsána v případě, že nedojde k odvolání účastníků 
výběrového řízení v odvolací lhůtě).

14. Uzavření smlouvy o dílo - autorský dozor na stavbu rekonstrukce radnice a návrh 
interiérů radnice s firmou Ateliér Zítka - Plocek - Misík Hradec Králové.

15. Uzavření smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým - pozemek p.č. 
1662/61 (Podboří) pro Kopeckou Annu prostřednictvím Českomoravské stavební 
spořitelny, a.s., Praha. 3



U S N E S E N Í  č.   64
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 17.9.2009 

A) Schvaluje
Zápis z konkursního řízení na místo ředitele(ky) ZUŠ Týniště nad Orlicí a vyřazuje 
uchazeče Martina Weisse a MgA. Jana Pírka z konkursního řízení z důvodu nesplnění 
podmínek vyhlášeného konkursu.

Ing. Jaroslav Matička   Pavel Nadrchal
         starosta                    místostarosta

U S N E S E N Í č.   65
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 21.9.2009 

A) Schvaluje
Výběr firmy KERSON, s.r.o., Dobré u Dobrušky k jednání o uzavření smlouvy o dílo.

B) Ukládá
65/09
1. Uskutečnit jednání o uzavření smlouvy o dílo s uchazeči dle výsledků výběrového 

řízení.
     T: 30.9.2009                            Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička  Pavel Nadrchal
          starosta    místostarosta

U S N E S E N Í  č.   66
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 30.9.2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření ke dni 30.9.2009.
2. Platové zařazení ředitelky příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí Jany 

Kalousové podle NV č. 564/2006 Sb., v platném znění.
3. Odepsání nedobytné pohledávky za Zdeňkem Hainzem v částce 13.005 Kč.
4. Zápůjčku nebytových prostor v bývalé kotelně U Dubu pro Spolek přátel města 

Týniště nad Orlicí, o.s., za účelem vytvoření depozitáře muzea.
5. Pronájem bytu v DPS Týniště nad Orlicí pro manžele Peškovy.
6. Pronájem bytu v DPS Týniště nad Orlicí pro Vlastu Rydrychovou.

B) Bere na vědomí
1. Zápis z jednání školské a kulturní komise.
2. Zápis z jednání komise zdravotní a sociální.
3. Informaci o vydání stanoviska pronajímatele ve věci upřednostnění nájemce na byt 

v čp. 885 (byt č.7).
4. Informaci o výpovědi z nájmu nebytových prostor v čp. 91 k 31.12.2009.
5. Informaci o oznámení pojišťovny Kooperativa ve věci odškodnění pojistné 

události.

C) Ukládá
66/09
1. Zařadit do rozpočtu roku 2010 finanční částku 10 tis. Kč na spolufinancování osobní 

asistence k dětem s handicapem pro o.s. ORION Rychnov nad Kněžnou.
2
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                    Z městského úřadu
                                
                           U S N E S E N Í  č.  62 z jednání Rady města 
                           Týniště nad Orlicí konané dne 14.9.2009 

A) Schvaluje
1. Realizaci projektu odděleného sběru a využití biologicky rozložitelných odpadů na 

území svozové oblasti společnosti ODEKO, s.r.o., Týniště nad Orlicí s tím, že je 
dán souhlas s rozmístěním sběrných nádob na bioodpady v katastrálním území 
města Týniště nad Orlicí (schválení je podmínkou žádosti o dotaci na realizaci 
projektu).

2. Zajištění zpracování geometrických plánů pro výkup pozemků pro stavbu 
protipovodňových opatření v k.ú. Albrechtice n.O., Štěpánovsko (finanční úhrada 
pouze poměrné částky).

3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín spočívajícího v umístění distribuční elektrizační soustavy energetického 
zařízení na pozemcích p.č. 2035/7, 2035/8, 2036 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
(Vrchlického ulice) za cenu 5.000 Kč (100 bm á 50 Kč/bm).

4. Konkurzní komisi na řízení výběru ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZUŠ 
Týniště nad Orlicí ve složení Ing. Matička Jaroslav - předseda, Bc. Anschlagová 
Dagmar, PhDr. Šafařík Richard, Závodní Antonín, Kováříček Pavel, Nadrchal 
Pavel - členové, Forejtek Bohuslav - tajemník komise.

5. Stanovení obřadní místnosti po dobu rekonstrukce městského úřadu v Městské 
knihovně Týniště nad Orlicí, Čs. armády 957, s oddávacím dnem v pátek od 10.00 
do 16.00 hodin.

6. Rozpočtová opatření k 14.9.2009.

B) Bere na vědomí
1. Informace o využití sběrného dvora jinými obcemi mikroregionu.
2. Informace o bytových záležitostech.
3. Výroční zprávu příspěvkové organizace ZUŠ Týniště nad Orlicí.
4. Informace o záležitostech rekonstrukce radnice.
5. Hospodaření města k 31.8.2009.
6. Žádost paní Polákové o rozšíření dopravní obslužnosti s tím, že žádost bude 

postoupena k projednání firmě OREDO, s.r.o., Hradec Králové.

C) Ukládá
63/09
1. Projednat v zastupitelstvu města:

a) prodej automobilu A31 K/5
b) řešení revitalizace ramene řeky Orlice v k.ú. Štěpánovsko
c) přijetí daru od VD Jaroměř - spoluvlastnický podíl 1/36 cesty na pozemku 1504/28 

v k.ú. Týniště nad Orlicí
d) přijetí daru od Královéhradeckého kraje spočívajícího v převodu pozemku p.č. 

298/9
e) prodej části pozemku p.č. 115, 116 pro Mgr. Voborníka
f) prodej pozemků v lokalitě Podboří (Pavlíčkovi, Stehlíková)
g) změnu prodejní ceny bytu 3+1 v čp. 872

T: zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
          starosta      1                     místostarosta

Služby občanům a organizacím poskytuje:

Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu        "TKO"
Svoz a likvidace odpadů kategorie                          "O"
Svoz a likvidace separovaných odpadů                   plast, sklo, papír
Svoz a likvidace biologického odpadu                    tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu, větve, pilařské odpady apod. 
                                                                                do prům. 260 mm
Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Evidence a výkaznictví obcím                               separace, druhotné suroviny,                       
                                                                                EKOKOM
Dodávky odpadových a separačních nádob             110 - 2 100 I
Likvidace černých skládek
Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a 
živnostníků
Údržba melioračních a silničních příkopů, sekání("cepák"do vzdálenosti až                     
                                                                        6,5m) čištění frézou průměr 0,8 m 

3Přeprava a zapůjčení kontejnerů                   3 až 20 m
Přeprava nákladů                                         MAN,Liaz kontejner, ruka,          8 t
Přeprava nákladů                                         Zetor                       7 t
Lehčí terénní práce                                       čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů                                         Avia kontejner                             3 t
Zimní prohrnování komunikací 
Přeprava nákladů                                          Pick up                                     0,6 t
Práce drobnou mechanizací                          křovinořezy, motorová pila, kalové              
                                                                     čerpadlo, bubnová sekačka,                                                  
                                                                     elektrocentrála, 
                                                                     překládací stanice odpadů, 
                                                                     kompostárny
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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.
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505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

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