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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  c.  62 z jednání Rady města 
                           Týniště nad Orlicí konané dne 31.8.2009 

A) Schvaluje
1. Vypsání konkurzního řízení na místo ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace 

ZUŠ Týniště nad Orlicí.
2. Pronájem pozemků p.č. 1982 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Karla Noska a Alenu 

2 2Noskovou (207 m ), Jana Šrajera a Olgu Šrajerovou (277 m ), Zdeňka Rektora a 
2 2Miloslavu Rektorovou (245 m ), Zdeňka Zahálku a Janu Zahálkovou (380 m ), 

2 2Pavla Hrnčíře a Hanu Hrnčířovou (272 m ), Vladislavu Podhorníkovou (315 m ), 
2Blaženu Habrovou (206 m ). Nájemné za pronájem pozemků je stanoveno částkou 

22 Kč/m  ročně.
3. Žádost o přesun v položkách příspěvkové organizace MŠ - U Dubu Týniště nad 

Orlicí.
4. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené na pronájem nebytových prostor s 

Lejnarem L. (cena za pronájem garáže se snižuje o 100 Kč měsíčně na dobu 3 let).

B) Zamítá
1. Žádost o zvýšení finančního příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ - U Dubu 

Týniště nad Orlicí.

C) Bere na vědomí
1. Informace o výběrovém řízení na rekonstrukci radnice.
2. Informace o odstoupení z funkce ředitelky ZUŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Skalické.
3. Informace o vydání stanoviska na udělení licence pro ČSAD Ústí nad Orlicí na 

nově zřizované linky, které budou mít zastávky v Týništi nad Orlicí.
4. Informaci o vydání stanoviska pronajímatele ve věci upřednostnění nájemce na byt 

v čp. 868.
5. Informaci o žádosti na zachování spoje pro děti dojíždějící do speciální školy v 

Rychnově nad Kněžnou.

D) Ukládá
62/09

1. Předat kopie jmenovacích dekretů zástupců statutárních orgánů příspěvkových 
organizací zřízených městem.

    T: 14.9.2009 Odpovídá: ved. přísp. organizací

2. Projednat na jednání ZM návrh na změnu kupní ceny bytu 1+1 v čp. 573. 
    T: zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matička J.

3. Zajistit zpracování projektu na kamerový systém města.
    T: 30.9.2009 Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matička           Pavel Nadrchal
          starosta                             místostarosta
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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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Předprázdninové loučení s Naďou
S koncem minulého školního roku ukončila 
svou činnost v DDM odchodem do důchodu 
Naďa Pojezdalová. V jeho čele stála od jeho 
založení, to je přes dvacet let. Za tu dobu se stala 
tělem i duší každé akce pro děti a zná ji celé 
Týniště, přestože z ní mnozí viděli mnohdy jen 
„rozmazanou čáru“, jak si to metelila na kole 
odněkud někam J. Děti, které prošly 
jednotlivými kroužky a které byly s Naďou na 
některém z táborů, už nikdo nespočítá a do 
Sluníčka se vrací děti dávno odrostlých “dětí”. 
Protože jsem s ní měla možnost posledních 
deset let pracovat a být v našem dvoučlenném 
kolektivu ve velmi úzkém kontaktu, chtěla 
bych teď veřejně ocenit její nasazení, 
činorodost a aktivitu, stejně jako ochotu, 
vstřícnost a radost ze života J.
Před prázdninami se s Naďou ve Sluníčku loučili i současní externí vedoucí 
jednotlivých zájmových kroužků. Připravili „ředitelský průlet“ všemi kroužky, a tak 
Naďa musela prokázat, co všechno za ta léta pochytila. Stavění šachovnice, recitace, 
tanec, bojové umění, kreslení, chůze na chůdách a nakonec slaňování přímo z okna 
ředitelny na náměstí. Nechyběla ani korunovace „královny ředitelek“, předání diplomu 
a upomínkových předmětů se Sluníčkem.
Milá Naďo, přeji Ti, ať si v relativním důchodovém klidu srovnáš všechny zdravotní 
vroubky, užiješ si všech vnoučat a přestože v důchodu prý není na nic čas, najdeš si 
chvilku i na naše sluníčkovské akce. A to Ty určitě najdeš J.

Eva Jenčíková
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Upozorňujeme občany,
že druhá splátka za svoz komunálního odpadu je splatná do

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

                                  Střední odborná škola
                        a Střední odborné učiliště,
                                  Nové Město nad Metují, Školní 1377

                                  Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
                                    pátek     27.11. 2009     14.00 - 18.00 hod.
                                    sobota   28. 11. 1009      8.00 - 12.00 hod.

Pro školní rok 2009/2010 nabízíme pro žáky 9. tříd základní školy
tyto obory:

STUDIJNÍ OBORY:
Technické obory:     ! Mechanik seřizovač ! Mechanik strojů a zařízení
                                  ! Mechanik elektrotechnik

 Obory služeb:          ! Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka)
                                  ! Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodně-   
                                    podnikatelskou činnost)

UČEBNÍ OBORY:
Technické obory:     ! Strojní mechanik     ! Elektrikář - silnoproud
                                  ! Obráběč kovů          ! Elektromechanik pro zařízení a přístroje
                                  ! Nástrojař
                                  ! Karosář (autoklempíř)
                                  ! Truhlář

Obory služeb:          ! Cukrář
                                  ! Kuchař - číšník
                                  ! Prodavač - prodavačka - smíšené zboží
                                  ! Prodavač
                                  ! Kadeřník

NÁSTAVBA:            ! Podnikání
                                   ! Podnikání (pro absolventy uč. oborů)

Telefon:               491 470 158                  Fax:           491 470 174
Adresa:               549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377
E-mail:                info@sossou-nm.cz      URL:   http://www.sossou-nm.cz

2



Výstava Zahrada východních Čech
   
Ve dnech 9. – 11. října 2009 se uskuteční 11.oblastní zahrádkářská výstava pod 
názvem Zahrada východních Čech ve výstavním areálu v Častolovicích. 
Otevřena bude od 08,00 hod. do 18,00 hod.  
               

PROGRAM VÝSTAVY

Pátek 9. října 2009

08,oo hod. Zahájení prvního dne výstavy Zahrada východních Čech. 
09,oo hod. Zahájení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny.                                            
10,oo hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti Republikové rady  
                 ČZS, krajských a státních zástupců, delegací ÚR ČZS
                 z východních Čech a pozvaných hostí.
14,oo hod. Vystoupení hudební skupiny „HOPR“ z Častolovic
16,oo hod. Přednáška s besedou „Zahradní architektura“
                                                             Bc. Ladislav Michl 
18,oo hod. Konec prvního dne výstavy Zahrada východních Čech.

Sobota 10. října 2009

08,oo hod. Zahájení druhého dne výstavy Zahrada východních Čech.
09,oo hod. Zasedání pléna ÚR ČZS Rychnov nad Kněžnou.
14,oo hod. Vystoupení „Lázeňského orchestru“ z Vamberka.
16,oo hod. Ukázka aranžování z rostlých květin Z. Kvasničková
18,oo hod. Konec druhého dne výstavy Zahrada východních Čech.

Neděle 11. října 2009 

08,oo hod. Zahájení třetího dne výstavy Zahrada východních Čech.
10,oo hod. Vystoupení country skupiny „Špunti“ z Častolovic.
13,oo hod. Vystoupení country skupiny „Špunti“ z Častolovic
15,oo hod. Vystoupení mažoretek 
16,oo hod. Vyhodnocení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny.
17,oo hod. Celkové ukončení výstavy Zahrada východních Čech.

Josef Helmich
Častolovice

3

Vodnický příměstský tábor 
Druhý běh z letošních příměstských táborů, pořádaných již 
tradičně v DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí, se konal ve dnech 
16. 8. – 21. 8. 2009. Dům i přilehlá zahrada se na tuto dobu 
změnily v obrovský rybník, kde se sešlo ke společnému hraní, 
veselení se, táboření a tvoření 30 malých vodníčků. Během 
necelého týdne se nám potom společně podařilo pomoci vodníku 
Česílkovi najít poklad pro Pána vod a také zaplnit na začátku 
prázdné kapříky barevnými šupinkami. Vyrobili jsme si svoje 
vlastní akvária, vyzdobili okna DDM barevnými obrázky,
zazpívali si u táboráku, projeli se na kánoi, jezdili na kole, a protože jsme měli téměř 
bezchybné počasí, jako správní vodníci jsme se koupali v řece i na koupališti v 
Třebechovicích pod Orebem.
Ráda bych jako hlavní vedoucí touto cestou poděkovala především celému týmu 
vedoucích a praktikantů, bez nichž by se tábor nikdy nemohl uskutečnit – obětavé a 
pečlivé vedoucí a zdravotnici Janě Kalousové ml., již zkušené Katce Rulfové, ochotným 
instruktorkám Zitě Forejtkové, Heleně Vorlové a Lence Tiché a užitečné pomocnici 
Anně Jenčíkové. Velké díky patří také paní ředitelce Janě Kalousové, která neváhala na 
jeden týden opustit svoji kancelář a jako paní kuchařka se vzorně starala o stále plná 
bříška dětí i vedoucích. A nakonec díky i rodičům, kteří dětem na tábor připravili opravdu 
nádherné kostýmy, v nichž byla naše hra na vodníky opravdovější a zábavnější. 
Zážitky dětí se nám zde podaří prezentovat alespoň zprostředkovaně, díky vodnickým 
novinám, které napsaly poslední den tábora. Jejich zprávy jsou stylisticky neupravené.
Byla jsem na táboře a líbilo se mi to a byly tu různé hry! Nejvíc se mi líbilo, jak mě 
Andulka Jenčíková česala! 

Anička
Jeli na lodi. Jezdili hodně na kole. Měli ranní rozcvičku. Mám tady hodně kámošů. 
Skákali na trampolíně.

Lukáš N.
Na vodním táboře se mi moc líbí. Našel jsem si tu přátelé. Hráli hry. Hledali poklad. 

Ondra K.
Jezdili jsme na kole, hráli jsme různé hry. 
Jedli jsme u starého stromu. 2x jsme jezdili 
na koupaliště do Třebechovic. Viděli jsme 
rybu a různé věci.

Autor neznámý 

                                          Fronta na trampolínu

“Piškotéka” v kostýmech                                              Rozdělování pokladu
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea

Hodně štěstí, zdraví

Buďte jeden o druhého bohatší.
Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Marek Weisser
Lada Štěpánová
Tereza Vedrová
Nela Fléglová
Natálie Nováková
Markéta Mrkvičková
Marek Kubánek
Daniela Malátková

97 let
Marie Prošvicová
93 let
Milada Pažitná
92 let
Anna Barvířová
90 let 
Věra Kurková
85 let
Anežka Blahetová
Antonie Sejkorová
Růžena Šimková
80 let
František Ryšavý
Marie Uhlířová

                            
Řekli si ANO
Jakub Krátký a Kateřina Vančurová
Radek Havlíček a Milena Herelová
Jaroslav Peterka a Marie Pejšová
Aleš Písecký a Lucie Kadlčíková
Daniel Šatava a Jana Komárková
Radek Sehnoutka a Zuzana Koppová
Roman Štancl a Petra Borková
Bohumír Dobeš a Hana Bašová
Bohuslav Kolář a Marie Zaňková

Vladimír Kovaříček (85 let)
Jaroslav Kopecký (70 let)
Jana Uhrinová (65 let)
Miloslava Konvalinková (83 let)
Petr Kofroň (64 let)
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Společenská kronika Volejbalové soustředění  proběhlo poslední týden v srpnu ve sportovním areálu v 
Česticích. 
Doplňkový táborový program byl motivován našimi chaloupkami. Šmoulové a 
především modrá barva se stali nedílnou součástí pobytu. Šmoulí hříčky byly zaměřeny 
především na stmelení kolektivu a šmoulí spolupráce velkých a malých, což se celkem 
podařilo, všichni Šmoulíci táhli za jeden provaz. V rámci tohoto programu byla částečně 
zařazena i fyzička. Hlavní náplní tábora byla volejbalová příprava na další sezónu. Starší 
děvčata měla 2x denně trénink zaměřený na herní činnosti jednotlivce a na postavení ve 
hře + 1x denně doplňkové sporty (Ringo, šimbal, líný tenis aj.). Přípravka se věnovala 2x 
denně rozvoji práce s míčem a průpravným hrám. Děvčata zvládla i vlastní vaření, kromě 
obědů, na které jsme chodili do hospody, se o kuchyň postarala ve třech služebních 
družinách.
Zájemci o přípravku minivolejbalu (dívky 2. – 5. třída) se mohou ještě přihlásit v DDM.
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Vzpomínka
Dne 10.11. uplyne 40 let od úmrtí manžela, tatínka, 
dědečka a bratra pana Josefa Prošvice, výpravčího.
Vzpomíná manželka s rodinou. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu vzpomínku.

Dotlouklo srdíčko, umlkl hlas,
tak rád jsi měl život, kamarády a nás.
Moc smutný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, Marťo, chybíš nám všem.
Pouze kytičku na hrob a k pomníčku ti můžeme dát
a s bolestí v srdci navždy vzpomínat.

Dne 5.října uplynulo už 6 dlouhých smutných let, kdy nás navždy tragicky a bez slůvka 
rozloučení opustil v nedožitých 30 letech náš drahý a milovaný syn, bratr, manžel a 
kamarád pan Martin Vach. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou a bolestí stále vzpomínají 

rodiče, sestra Šárka s Petrem, manželka Radka a strýc Míra.

                                Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat městskému policistovi Martinu 
Kudláčkovi za příkladnou práci a za víc než ochotu při záchraně 
života autem sraženého káněte. 
Co se stalo? Přihodilo se to cestou z Opočna do Týniště nad Orlicí.  

Z lesa nečekaně vyletělo káně a narazilo do čelního skla jedoucího auta. Když jsem to 
viděla, u káněte jsem se zastavila. Bylo zraněné a leželo bezmocně na silnici. Nechat ho 
tam zemřít pro mě nepřipadalo v úvahu. Vzala jsem ho a odvezla do Týniště na 
veterinární ambulanci. Nelíbilo se mi však chování veterináře. Káně ode mě totiž převzít 
nechtěl a posílal mě s ním do Jaroměře. Já ale musela jet v tu dobu do Litomyšle k lékaři. 
Nebyl vůbec ochotný mi i jinak poradit a nechal mě v tom samotnou. Byla jsem bezradná 
a hlavně zklamaná, jak se veterinář zachoval.  Přemýšlela jsem, co se zraněným 
kánětem. Už jsem věděla, že ke svému lékaři dorazím pozdě. Napadlo mě odevzdat káně 
na policejní stanici. Náhodou jsem na křižovatce potkala již zmíněného policistu a 
požádala ho o pomoc. Byla jsem mile překvapena, jak se zachoval. Nejprve na 
křižovatce zorganizoval provoz, abych mohla zajet k policejní stanici, a poté si ode mě 
zraněné káně ochotně převzal a rovněž odvoz do Jaroměře zorganizoval. Naplnil tedy 
heslo: „POMÁHAT A CHRÁNIT.“ Ještě jednou mu za vše děkuji.

Martina Zahálková

Chceme touto cestou poděkovat skupině občanů Petrovic nad Orlicí a Petroviček, kteří 
brigádně o víkendových akcích zajistili nátěr konstrukce Kánského mostu a zlepšili tak 
vzhled této spojnice mezi oběma břehy řeky Orlice.

MUDr. Josef Otava,
                                                               místostarosta MÚ Týniště nad Orlicí

Oddíl Orientačního běhu Týniště nad Orlicí děkuje Městu Týniště nad Orlicí a 
Městské policii Týniště nad Orlicí za pomoc při uspořádání závodu v orientačním 
běhu dne 5.9.2009.

Za oddíl Orientačního běhu Petr Doležal

5

Proběhlo…
 Národní finále INDIÁNSKÉ STEZKY se uskutečnilo o víkendu 11. – 13. 9. v Libušíně 
u Kladna. Z našich „indiánů“, kteří se sem v červnu probojovali, nakonec odjelo místo 
deseti hlídek jen pět. Mrzí nás přístup některých závodníků a jejich rodičů. Přestože o 
termínu finále věděli od června, mnohdy bezdůvodně nejeli. Každopádně všem, co s 
námi jeli, patří poděkování nejen za účast, snahu a bojovnost při závodech, ale i za 
chování během cesty a pobytu. Užili jsme si krásný výlet do neznámého kraje, počasí 
nám přálo a organizátorům se podařilo připravit nejen pěkný závod, ale i doprovodný 
program. Naše hlídky především naplňovaly heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se!“. Medailové nároky jsme vzhledem k účasti především přírodovědných a 
ochranářských organizací moc neměli, a tak nás potěšila alespoň umístění starších 
dívek, které zúročily své zkušenosti z let minulých – Michaela Křišťanová a Anna 
Jenčíková vybojovaly 2. místo! Druhá dvojice starších dívek, Tereza Kopecká a 
Kristýna Jiroutová, skončila na 6. místě. Za dorostenky soutěžily Kateřina Jiroutová s 
Kateřinou Jenčíkovou a skončily na 5. místě. Mezi mladšími chlapci závodili Michal 
Brendl a Michal Kufa, kteří obsadili 5. místo, a také Jiří Ráb a Jan Vaník, kteří vytvořili 
novou dvojici, protože jim nejeli původní „kolegové“, a tak bez procvičení některých 
disciplín skončili na 7. místě.

Z našich táborů…
Na začátku prázdnin v letním táboře v Sopotnici bylo príma, pod pirátskou vlajkou se 
soutěžilo, tábořilo v přírodě, stavěly se pirátské příbytky, zápasilo ve volném stylu, 
mapovalo se území pirátů, chodilo na pirátské výpravy do okolí a plnily se další pirátské 
dovednosti, které si pro malé, ale i velké piráty vymyslel hlavní kapitán Tomáš 
Mitlehner a jeho pomocná posádka. Vše se odehrávalo v krásné přírodě nedaleko hradu 
Potštejna a v blízkosti řeky Orlice. Letní tábor se dětem líbil a už se těší na další. 
Děkujeme VÚ 1337 Týniště nad Orlicí za poskytnutí vojenského vozidla na odvoz 
zavazadel a materiálu na tábor a zpět.
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CO-KDY-KDE
 říjen 2009

DIVADLO

   
23.října (pátek) MERESJEV

Na četná přání Vás diváků se vrací na týnišťská prkna herci 
domácího divadelního souboru Jirásek-TEMNO ve své 
nejúspěšnější komedii. 
DERNIÉRA!!! 
Po skončení představení proběhne dražba kulis a kostýmů.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
Cena: 80,-Kč

 
KONCERT

26.října (pondělí) Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

VÝSTAVY

18.října (neděle) SPECIÁLNÍ CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA českých plemen slepic
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

25.října (neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                          Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                          Areál Bobkárna.
                          Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  
494 377 051,

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

DDM SLUNÍČKO
ŘÍJEN
Úterý 13. 10.  DÍLNA - PODZIMNÍ DEKORACE
17.30 – 19.30 Pravidelná úterní dílna tentokrát v barvách podzimu. Vytvořit si můžete 

zajímavé stolní dekorace, svícny pro dlouhé večery, věnce na dveře 
nebo podzimní obrázky do oken. Těšíme se na starší děti a dospělé. Cena 
30,- Kč na materiál a energii. S sebou: pracovní oblečení, přezůvky, 
čerstvé padané listí (javor, dub), květináč, svíčka (lze zakoupit na 
místě), šípky, suché květy nebo další přírodní materiál.

BURZA DĚTSKÉHO, SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ
A SPORTOVNÍCH POTŘEB

Středa 14. 10 . 14.00 -20.00 hod. - PŘÍJEM VĚCÍ DO PRODEJE
Čtvrtek 15. 10.     PRODEJ 10. 00– 13.00 hod. a 15.00 – 18.00 hod. 

   VÝDEJ  neprodaných věcí 19.30 – 20.30 hod.

Poplatek za zprostředkování: do 50,- Kč = 2,- Kč, do 100,- Kč = 5,- Kč, 
do 300,- Kč=10,- Kč, nad 300,-Kč = 20,- Kč. Poplatek je pouze z prodaných věcí.

Při nabídce nad 20 ks prosíme o označení věcí viditelnou značkou 
a seznam věcí i s cenami!!!

Nabídněte nebo přijďte koupit zimní bundy, kombinézy, oteplovačky, lyže, brusle, 
dětské oblečení a další.

Pátek 16. 10. BLUDIČKOVÝ REJ
     Tradiční akce pro odvážné. Cesta lesem po světýlkách. Startovné 

20,- Kč. Start od MŠ Dub mezi 19. – 20. hod. Přednostně pouštíme 
menší děti.

Středa 21. 10.        KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
17 – 19 hod.      Podvečerní otevřená dílna pro všechny zájemce o zamazané ruce a 

vlastnoruční tvoření pěkných dekorací nebo dárků. Cena 70,- Kč za 
materiál a energii. Nezapomeňte na pracovní oblečení

Úterý 27. 10.          DÍLNA – PEDIG
od 17.30    Pletení z přírodního materiálu. Košíčky, misky s pevným nebo 

vyplétaným dnem. Pro začátečníky i mírně pokročilé. Cena podle 
spotřebovaného materiálu.

 O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH jedeme s našimi dětmi z příměstských táborů  
do Rokytnice v O. h., kde nejen zavzpomínáme na letní zážitky, ale především zažijeme 
další  dobrodružství, zahrajeme si nové hry a podnikneme zajímavé výlety.
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Toto je jeden z jeho detektivních příběhů, který přetiskujeme z jeho knížky.

Podivná sebevražda
„Zase sebevražda,“ říkal si detektiv Fringsfrongtown, když dorazil na místo údajné 
sebevraždy. „Mrtvý se jmenoval Frank Bowkl, otrávil se velice silným jedem, který by 
skolil deset chlapů,“ vypravoval policista. Pan Bowkl byl spisovatel, měl krásně 
zařízený dům i život, zajímavá byla obrovská životní pojistka.
„Tak se na to podíváme,“ řekl John, navlékl si rukavice a začal ohledávat pracovní stůl. 
Sebevrah seděl v pěkném obleku na kožené židli, hlavu měl položenou na stole, pod 
ním byl papír s dopisem na rozloučenou, na kterém byla dlouhá čára od pera, pero bylo 
úhledně položené vedle papíru. John si prohlédl sklenici, ve které byl jed, a na ní otisky 
rtů.
„Je to tragédie,“ říkala spisovatelova žena. „Byla jsem u toho, večer něco psal na 
papíru, chtěla jsem se ho zeptat co, ale on vůbec nereagoval. Po chvilce mu najednou 
spadla hlava na papír, na nic jsem nesahala a hned jsem vás zavolala,“ říkala smutným 
hlasem paní Helena Bowklová. Spisovatel byl velice bohatý, žil v přepychu, neměl 
moc nepřátel.
Don se šel ještě poptat zahradníka. „Já toho moc nevím, zaléval jsem květiny, když 
jsem uslyšel paní Bowklovou křičet, běžel jsem do domu a viděl pana Bowkla 
mrtvého,“ vypověděl. „Moc vám děkuji,“ dodal Boule. „Mohla by být nějaká akce, 
tohle už mě nudí,“ říkal si pro sebe. Celou místnost důkladně prozkoumal, vše bylo 
krásně srovnané, nad stolem v polici byla krásná sbírka starých váz, určitě měly 
vysokou cenu. Boule se ještě zamyslel nad vraždou.
„Komisaři Boule!“ zvolal na něj policista. „Co se děje?“ ptal se. „Představte si, ten 
spisovatel před dvěma dny změnil závěť, všechen svůj majetek se rozhodl odkázat své 
manželce, Heleně Bowklové,“ vyprávěl. „To je ale náhodička,“ dodal Don a šel ještě 
prohledat místo vraždy. „Zvláštní, to pero je srovnané, má víčko, ale paní Bowklová 
tvrdila, že hlava spadla při psaní, to je možné, ale ona srovnala  a nasadila na pero 
víčko,“ vymyslel. „Pane, prosím zatkněte paní Bowklovou pro podezření z vraždy,“ 
řekl policistovi, ten šel k paní, řekl jí to a ona začala utíkat k východu. Asi deset metrů 
před východem náhle do cesty vstoupil komisař Boule. „Ale, ale, snad neutíkáte,“ řekl 
a policista jí nasadil pouta.
Boule ještě vše převyprávěl kolegům, kteří moc nechápali. „Bylo jasné, jak mohlo být 
pero srovnané na kraji stolu, když hlava pana Bowkla spadla při psaní, a jak se na peru 
ocitlo víčko, to se stát nemohlo, motiv byl kvůli dědictví, které bylo před dvěma dny 
změněno, paní Bowklová získala příležitost, pan Bowkl byl velký boháč,“ 
převyprávěl. „Asi budu muset jet, dodal, nasedl do auta a jel na služebnu.

ZÁVĚREM
jsem Martina ještě trochu vyzpovídala a dozvěděla jsem se následující:
Martin se přes prvotní tvorbu v 8 - 9 letech, které říkal “psané nesmysly”, dostal až k 
prvním krátkým povídkám. Náměty čerpá z vlastní fantazie a není ničím a nikým 
ovlivňován. Hodně čte a čas strávený četbou a nebo psaním považuje za nejlépe prožitý 
volný čas. Je to jeho koníček a věří, že mu zůstane i do budoucna. Zatím nejvýraznějším 
z autorů, které si rád přečte, je Thomas Brezina.
Právě dokončuje svůj první kratší román “Kalich minulosti”, v němž dva přátelé, 
sběratelé mincí, hledají na starověkém sídle bojovníků vzácnou minci. Do minulosti se 
přenášejí pomocí nápoje vypitého z kalichu minulosti. Dalšími postavami jsou dva 
králové, dvě ženy - ošetřovatelky a pět pomocníků dvou hlavních postav - hledačů 
mincí.

Paž.

22

5. října (pondělí) JINÉ AKCE
  Městský výbor KSČM pořádá v pondělí 5.10.2009 od 18.00 hodin v 

malém sále Kulturního domu besedu se zástupci Králové-
hradeckého kraje o aktuálních problémech kraje.

MUDr. Jan Vaník,
Měst. výbor KSČM

Hledám do obchodního týmu schopné spolupracovníky,
kteří mají rádi lidi a nebojí se tvrdě pracovat.

Nabízím jistotu práce, zázemí stabilní společnosti a hlavně smysluplnou práci. K tomu 
komplexní systém vzdělávání, perspektivu osobního a profesionálního růstu.
Zaručený plat (garant) 6 měsíců v částce 10.000 Kč (čist. měsíčně) + provize + bonus - 
průměrný plat 25.000 Kč.

Lenka Zikudová, 
e-mail: l.ziki@centrum.cz, 

telefon 736 778 004

Ostravská spol. přijme pracovníky 
do nově zřizovaných poboček v okr. HK. 

Seriozní práce. 
Tel. 739 093 553.

Český Červený kříž 
pořádá

SBĚR OŠACENÍ 

ve dnech 12. října,
              13. října 

                     a 14. října 2009. 

Příjem ošacení je v divadelní šatně KC od 9 - 17 hod.
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Z našich škol
Autor Martin Kolář

Martin Kolář je žákem Základní školy v Týništi nad Orlicí a zároveň opravdovým 
autorem detektivních příběhů.

Třicet z nich mu vyšlo knižně pod názvem „Zapeklité případy tří detektivů“, které 
vytiskla tiskárna Nová Forma s.r.o., České Budějovice, 2009. Obálku ke své prvotině si 
navrhl sám. Knížka na 86 stránkách přináší 30 krátkých detektivních příběhů a jak 
Martin uvádí,  „ pro zábavu a pobavení“. Tři detektivové – Don Boule, John 
Fringsfrongtown a Tommy Curtis geniálně řeší i ty nejsložitější případy. Složitá 
detektivní práce, spojená s jejich vyřešením, je přivádí do nejrůznějších míst a do 
nejrůznějšího prostředí, jímž je např. hotel, mlýn, les, panelový dům, koupelna, vedlejší 
dům či rybí restaurace.
Martin Kolář je teprve na začátku budoucí možné literární dráhy. Rozhodně mu nechybí 
talent, odvaha a chuť tvořit. Až čas ale ukáže, zda za prvním krokem budou následovat 
další. Přejeme mu hodně nových nápadů, vytrvalosti a štěstí. 

Paž
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ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
Jsou situace, kdy o přežití, ale i další kvalitě života rozhodují minuty a vteřiny.
Masivní krvácení, úrazy provázené šokem, bezvědomí se zástavou dýchání a krevního 
oběhu – to jsou příklady stavů, které představují největší riziko.
Nezastupitelnou roli v těchto případech představuje správné ošetření v prvních 
několika minutách po úrazu.

 
Na školení se můžete přihlásit v dopoledních nebo odpoledních hodinách :

I. termín           21. října 2009  od 9,00 – 12,00 hod.
nebo  

           II. termín         22. října 2009  od 13,00 – 16,00 hod.
 
       školicí místnost ČČK Rychnov n. Kn. Národní dům II. patro. 

Školení provede zdravotní sestřička RZP a každý účastník obdrží osvědčení a           
brožuru s novinkami v poskytování PP.  Cena kurzu je Kč 400,-

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
            ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
            516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, PANSKÁ 79  
            TEL:: 494 534 896  FAX.: 494 534 896   Mobil: 603 496 644, 739 070 515
            E – mail: cck.rychnov@seznam.cz, rychnovnk@cervenykriz.eu 

MINITÁBOREK NA HORÁCH

cck.rychnov@seznam.cz, rychnovnk@cervenykriz.eu 
www.cck-rychnov.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou pořádá

V termínu:  28.10.2009 – 31.10.2009
Místo konání: Chata Domov Deštné v Orl.horách
Cena:  1.500,- Kč

Pojeďte si s námi užít poslední sluneční paprsky 
s vládkyní hor KAČENKOU,

 než předá svou vládu RAMPUŠÁKOVI.
Čeká vás spousta zajímavých her  

v podzimní atmosféře Orlických hor.

A proto, rodiče, nenechte své děti zahálet doma 
a pošlete je s námi!

 
Více informací:  OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Národní dům II. patro
Tel./fax: 494 534 896   Mobil: 603 496 644   
E-mail: 
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Mateřské centrum RATOLEST

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

16:00-17:00 h AEROBIK pro dospělé
tělocvična DDM-Sluníčko

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

16:00-18:00 h BARVIČKY
16:00-18:00 h HERNA

Pá   9:30–11:30 h HERNA
       s programem „Tvořílci“

Mimořádné akce v ŘÍJNU:
 1.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., 
                 téma: šperky a ozdoby z korálků, drátkování
 5.10.  (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen, od 17:00 h. 
 6.10.  (Út) Zahájení Aerobiku pro děti v DDM-Sluníčko, od 15:30 h.
 7.10.  (St) Zahájení Aerobiku pro dospělé v DDM-Sluníčko, od 16:00 h.
 15.10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
 15.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: country-styl
 16.- 18.10. (Pá- Ne) Víkendový pobyt rodin– chata Skiklub ŘÍČKY
 19.10  (Po) a 22.10. (Čt) Keramika pro děti v rámci Pastelek a Barviček
 23.10. (Pá) Dýňová Zahradní slavnost, od 16:00 hod., dlabání dýní, soutěže, divadlo, 

dýňové pochoutky, …
 26.10. (Po) BESEDA s Mgr. J. Hrnčířovou na téma: 
                  Jak vychovávat děti od narození a co je pro ně dobré! MC od 17:00h.
 29.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: smaltované šperky

Plánujeme:
! kurz Grafomotoriky pro děti od 5 let

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. Děkujeme!
Kontakty: 
R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019
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Mateřské centrum Ratolest Vás zve na A E R O B I K 
s instruktorkou aerobiku a fitness mezinárodní licence 
FACE CZECH, spinningu a Bosu® - Ivetou Daňkovou

Hodiny budou probíhat pravidelně!
00Ve středu od 16 hod. v tělocvičně DDM „SLUNÍČKO“!

(Po rekonstrukci spojovacího sálu v ZŠ se cvičení přesune do těchto prostor)
Začínáme 7.10. 2009!

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

Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní 
– 7.část

V dnešním čtení bych Vám chtěl přiblížit i osudy mostů pod soutokem Orlic. 

První most byl zřejmě postaven kolem roku 1400 nad dnešním tzv.Jiruškovým mostem 
z roku 1936, který je již betonový. Tyto středověké dřevěné mosty se opravovaly, když 
je poškodily nebo spláchly povodně. Stavěly se stále na stejném místě, na soutoku 
Orlic pod týnišťskou farou. Vedla tudy totiž jediná cesta z Hradce Králové do Kladska. 
Tehdejší Orlice meandrovala mezi lužními pralesy a luka, jak je známe dnes , 
neexistovala. Z těchto dob zbylo jen několik statných dubů, které se zachovaly do 
dnešních časů, např. pod Sutými břehy. 

Když jsme jako kluci skákali v létě do Orlice z Jiruškova mostu, tak proti proudu byly 
vidět zbytky dubových pilotů z posledního dřevěného mostu. Možná, že tam jsou 
zanesené písčitými nánosy dodnes. Do roku 1912, kdy se přikročilo k regulaci řeky, byl 
pod týnišťskou farou ostrov s lagunou, na které se vázaly vory. Ještě za mých dětských 
let jsme klukům, kteří bydleli ve městě, říkali ostrováci. Ten název si mnozí pamatují 
dodnes. V této přirozené laguně se v 2.pol.19.století vázalo obrovské množství vorů, 
neboť se stavěly železniční tratě v celé Evropě a dřevo bylo zapotřebí na miliony 
pražců. Druhé místo na vázání vorů bylo na staré řece pode dvorem, kde se vázalo ještě 
do roku 1915, kdy byla provedena regulace Orlice pro potřeby tehdy již započaté 
stavby albrechtické elektrárny. Tam se svážela kamenovina po cestě kolem panského 
dvora a zbytky této štětované cesty tam najdete dodnes. Zánik vorařiny byl 
neodvratný.Zanikla s výstavbou železnic, které převzaly úlohu místo vodních cest.

Přidám ještě něco z dávné historie. Když kralevic Karel jel se svým jízdním oddílem 
kolem r.1385 potrestat Drslavce na Potštejn, protože nechtěl platit daně, Karel vyjel 
Podkostelní ulicí, která existuje dodnes, a na týnišťském malém rynku se občerstvil a 
pokračoval osadou Lípa . Klidná cesta skončila v Doudlebách. Pak už se musel mít na 
pozoru . Dál bylo už nepřátelské území (Drslavec byl totiž kladského původu a platit 
výstavbu gotické Prahy se mu nechtělo).Na Potštejně se traduje, že Karel asi týden 
tábořil pod hradem, ale brána byla zavřená. Když prý snědli všechny čuníky a slepice v 
podhradí, ještě se pokusili domluvit s Drslavcem, ale neuspěli. Příštího rána paní 
Drslavcová křičela z cimbuří na Karla :“Stavte si tu Vaši Prahu, ale za svý!“ A vylila na 
něj nočník.

Na zpáteční ceště se Karel musel opět v Týništi brodit, neboť na první dřevěný most 
pod soutokem Orlic by čekal ještě 15 let.

Tak na Orlici zase příště. Ale bude to chtít více rybařit, abychom si vydělali na daně, 
protože je Přemyslovcům platíme dodnes.

Ladislav Štěpán
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Duchovní hledání 
Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice  se 
uskutečnila ve dnech 26.9.-28.9. 2009.

Po uplynulých třech návštěvách minulého papeže Jana Pavla II. 
přijel v uvedených dnech do naší vlasti Benedikt XVI. 
Určitě skoro každý poměřoval charakteristické rysy Jana Pavla II. právě s tímto 
papežem a vůbec se tomu nedivím. Jan Pavel II. byl vskutku ojedinělá papežská 
osobnost, která se rodí asi jen někdy nebo jen jednou. Byl to papež nás všech. Svou 
srdečností si získal opravdu celý svět a také celý svět se  s ním loučil. Příroda, kterou 
tolik miloval, k tomu přidala i svůj větřík” na zavření evangeliáře na jeho rakvi.

“Možná to má i proto nynější papež složitější. Je srovnáván se svým předchůdcem. 
Přesto ale přijel sem k nám, aby nás svým charakteristickým způsobem nějak obohatil a 
povzbudil na cestě života. A to nejen katolické křesťany, ale každého. Ve třech 
zastávkách (Brno, Praha a Stará Boleslav) byl pro mnohé připraven z každého setkání v 
těchto městech i televizní přenos. Přijel jako nástupce apoštola Petra, aby nás 
povzbudil ve víře. A věřím, že ve víře, i v to dobré, co je v nás a kolem nás a co je i nad 
námi. Krátký životopis je uveden níže. A co taková návštěva znamená pro nás katolíky 
a pro mě osobně? Začnu od sebe. Zvolení Benedikta XVI. mám spojené se svou 
návštěvou církevní školy ve Wroclavi a se vzpomínkou, jak jsem dychtivě poslouchal 
přímý přenos z Vatikánu. Tehdy jsem zapomněl na střeše auta doklady a peněženku. Po 
20 km jsem to zjistil a vrátil jsem se zpět. Byl jsem naštvaný. Papeže zvolili, a když 
jsem přijel domů, volal jsem kolegům farářům a probírali jsme i ztrátu mých dokladů. 
Druhý den ráno jsem se probouzel se slzami v očích. Kupodivu se mi zdál nádherný 
sen, někde jsem se potkal s papežem a šli jsme se spolu modlit do kostela. Tehdy mne 
zalil  překrásný pocit Boží blízkosti a štěstí, probudil jsem se a zjistil jsem, že normálně 
brečím - radostí. Tak jsem poděkoval Pánu Bohu za to, že mi takhle nahradil ztrátu 
dokladů a upřímně jsem i děkoval za nového papeže. 
Od nás z farnosti pojedeme (asi každý samostatně) do Staré Boleslavi, a to 28.9.2009. 
Těšíme se na shledanou tam a nebo v TV.
Životopis:
Joseph Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 v Marktl am Inn, v pasovské diecézi. 
Kněžské svěcení přijal 29. června 1951. Z roku 1953 je jeho disertační práce Lid a dům 
Boží v Augustinově učení o církvi. O čtyři roky později se habilitoval prací Teologie 
dějin sv. Bonaventury. Přednášel dogmatiku a fundamentální teologii nejprve ve 
Freisingu, poté byl profesorem v Bonnu (1959-1969), v Münsteru (1963-1966), v 
Tübingenu (1966-1969) a nakonec v Řezně, kde se stal řádným profesorem dogmatiky 
a historie dogmatu a viceprezidentem university.
Z jeho ranějších prací vyvolal velkou pozornost zejména Úvod do křesťanství, sbírka 
přednášek o apoštolském vyznání víry, publikovaná v roce 1968, a dále Dogma a 
zjevení, antologie textů, kázání a reflexí, vydaná r. 1973. S velkým ohlasem se setkala 
také jeho promluva v Bavorské katolické akademii na téma Proč jsem ještě v církvi?, ve 
které mimo jiné řekl: “Křesťany můžeme být jedině v církvi, nikoli vedle církve.” Roku 
1985 vyšla jeho Zpráva o víře a z roku 1996 je kniha Sůl země.
 24. března 1977 jej Pavel VI. jmenoval arcibiskupem metropolitou v Mnichově a 
Freisingu. Krátce nato byl při konsistoři 27. června povolán do kardinálského kolegia, 
jeho prvním titulem byla bazilika S. Maria Consolatrice al Tiburtino, od 5. dubna 1993 
pak byl titulářem ve Velletri-Segni a od 30. listopadu 2002 - z titulu děkana 
kardinálského kolegia - v Ostii.
25. listopadu 1981 jej papež Jan Pavel II. pověřil vedením Kongregace pro nauku víry. 
S tímto úřadem se automaticky pojí předsednictví Papežské biblické komise a 
Mezinárodní teologické komise. Dne 6. listopadu 1998 byl zvolen místoděkanem 
kardinálského kolegia a 30. listopadu 2002 Jan Pavel II. potvrdil volbu kardinálů 
biskupů, kteří jej vybrali do čela kardinálského sboru.
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My jako knihovníci jsme velmi rádi, že se pořad a akce týkající se bezprostředně všech 
knih a knihoven  uskutečnila. Po mnoho večerů jsme mohli sledovat vyznání knihám od 
významných osobností a věříme, že tento kultivovaný pořad určitě přispěl k zájmu o 
knihy a čtenářství. V naší knihovně se také živě diskutovalo o všech nominovaných 
knihách, zaznamenali jsme také zvýšený zájem o jejich přečtení.
Ještě jednou děkujeme všem, kdo prostřednictvím naší knihovny hlasovali, a stali se tak 
spolutvůrci této ankety. Počínaje datem 6. září vysílala Česká televize krátké upoutávky 
na knihy, které se dostaly do finálové dvanáctky, tzv. TOP 12. V měsíci říjnu máte 
možnost ještě zhlédnout  4.října 2009 upoutávku  na román Mika Waltariho Egypťan 
Sinuhet a Boženy Němcové Babička, poslední vysílání bude 11. října na dílo J.R.R. 
Tolkiena Pán prstenů a humoristický román Betty MacDonaldové Co životdal a vzal.
Pokud Vám nějaká upoutávka unikla,lze na adrese: 
 http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce/ najít podrobnosti k pořadu. 

! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! !  Vítězná 
kniha z TOP 12

1      Alchymista
2      Babička
3      Co život dal a vzal
4      Děti z Bullerbynu
5      Egypťan Sinuhet 
6      Harry Potter 
7      Malý princ
8      Osudy dobrého vojáka Švejka
9      Pán prstenů
10    Rychlé šípy
11    Saturnin
12    Stmívání

Své tipy můžete odevzdat osobně v knihovně, pomocí e- mailu knihovna.tyniste@wo.cz  
a také formou SMS na číslo 724 108 059. Komu žádná z předchozích variant nevyhovuje, 
může zavolat na pevnou linku 494 377 131.

Vyhlašujeme fotografickou soutěž na téma
Knihovna mého srdce

     

Své fotografie do soutěže můžete posílat
 e-mailem: knihovna.tyniste@wo.cz  nebo přinést osobně do knihovny

nejpozději do 30.10.2009
 Majitelé nejzajímavějších fotografií budou odměněniJ

                                                                                                 Věra Bouzková
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PONDĚLÍ 5.10. 2009
Ø Kniha mého srdce - výstavka prvních čtyř nominovaných knih a 

jejich autorů
Ø Co četly naše babičky-výstavka v dětském oddělení

ÚTERÝ 6.10. 2009  
Ø Kniha a knihovna mého srdce – beseda pro seniory

STŘEDA 7.10. 2009
Ø Kniha mého srdce -  výstavka dalších 4 knih z TOP 12 a jejich 

autorů
Ø Co četli naši dědečkové-výstavka v dětském oddělení

ČTVRTEK 8.10. 2009
Ø Kniha mého srdce - výstava posledních 4 nominovaných knih
Ø Knihovna mého srdce – setkání dobrovolných knihovníků
Ø Vernisáž výstavy ECCE LIBRIS – zveme vás na putovní 

výstavu kresleného humoru členů České unie karikaturistů
od 17 hodin ve výstavním sále Městské knihovny  v 1.patře 
budovy

PÁTEK 9.10. 2009
Ø Beseda pro žáky 2. ročníků ZŠ s ilustrátorem Jiřím Fixlem nad 

novou knihou Štěstíčko a kocouří dědeček

DALŠÍ AKCE:
ČTVRTEK  15.10.2009 od 17 hodin

Ø Setkání se čtenáři v rámci V. uměleckého literárního maratónu 
    Účast přislíbili: Luboš Huml, Josef Lukášek, Božena Tymichová

ČTVRTEK 22.10.2009 od 17 hodin
Ø Oceánie a Perly Havajských ostrovů – cestopisná přednáška 

manželů Lenky a Václava Špillarových z Jablonce nad Nisou s 
videoprojekcí

Akce po celý týden
Ø Burza knih a časopisů – prodej vyřazených knih a časopisů z fondu knihovny
Ø FOTOSOUTĚŽ  Knihovna  mého srdce                 
Ø Tipovací anketa „Vítězná kniha z Top 12“
     / výsledky tipování budou zveřejněny ve Zpravodaji a výherci odměněni /
Ø Čtenářská amnestie -  vracení upomínaných knih bez poplatků
Ø Orientace v on-line katalogu a na www. stránkách 

Jednoduché seznámení jak se orientovat na webových stránkách knihovny, jak 
vyhledávat  v on-line katalogu a čtenářském kontu 

„Četba je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá“.
                                                                                                            /Maurois André/
Rok se sešel s rokem a začátkem října opět knihovny prožívají Týden knihoven. 
Letošním základem této akce se stala anketa Kniha mého srdce, která vyvrcholí právě v 
říjnu – konkrétně dne 17. října můžete sledovat na programu ČT1 velké finále TOP 12 a 
tedy slavnostní vyhlášení nejoblíbenější knihy českých čtenářů.
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Kardinál Ratzinger byl předsedou Komise pro přípravu Katechismu katolické církve. Po 
šesti letech práce (1986-1992) mohl nový katechismus představit Svatému otci.
V roce 1980 byl relátorem V. generálního shromáždění biskupské synody s tématem 
"Úkoly křesťanské rodiny v současném světě". O tři roky později byl hlavním delegátem 
Synodního shromáždění o "Smíření a pokání v poslání církve".
Do své volby na Petrův stolec byl členem Rady II. sekce Státního sekretariátu, dále 
kongregací pro východní církve, pro liturgii a svátosti, pro biskupy, pro evangelizaci 
národů a pro katolickou výchovu; též papežských rad pro jednotu křesťanů a pro kulturu 
a papežských komisí pro Latinskou Ameriku a "Ecclesia Dei".
Zájemci o dílo Josepha Ratzingera - papeže Benedikta XVI. - mají k dispozici řadu jeho 
titulů přeložených do češtiny, včetně klíčových prací Úvod do křesťanství a Ježíš 
Nazaretský nebo encyklik Deus caritas est, salvi a Caritas in veritate i dalších 
významných dokumentů. Přehled všech českých titulů naleznete zde: 
http://www.ikarmel.cz/tema/benedikt-xvi
Během čtyř let svého dosavadního pontifikátu papež Benedikt XVI. vykonal patnáct cest 
po Itálii a dvanáct cest zahraničních.

Mgr. Ivan Havlíček
Mírové nám. 1

517 21 Týniště nad Orlicí
tel. 777 344 159

www.tyniste.cz/farnost
 

O radosti – 2. část

Přirozenou tendencí člověka je získávat příjemné zážitky a vyhýbat se zážitkům 
nepříjemným. Jednou z intenzivních životních příjemností je radost, radost z dobrého 
jídla, z dobré zprávy, z vyřešeného problému atd., je prožívána jako vřelý, příjemný, 
otevřený stav blaha. Představuje vrcholný bod zážitku, člověk se cítí bezstarostný, lehký, 
uvolněný. Prožívání radosti je spojeno s výraznými pohyby (zvedání paží, skákání, 
tancování), s výkřiky a voláním a s charakteristickou mimikou.
Pocit radosti je individuální a my bychom se neměli jakékoli radosti bránit. Měli bychom 
se naučit vytvářet si co nejčastěji situace, které v nás budou tento hřejivý pocit vzněcovat. 
Radujeme se z každého dne, z každé maličkosti jak jen to jde, protože by mělo být 
každému jasné, že to jednou nepůjde.
Měli jsme v našich dějinách období, kdy se radost ze života stala přímo politickou 
záležitostí. Bylo to v letech 1940-42, za protektorátu. V Čechách a na Moravě působila 
kulturně osvětová organizace Radost ze života. Mezi její zakladatele patřil tehdejší 
prezident Emil Hácha. Podřízena byla jedinému tehdejšímu oficiálnímu politickému 
hnutí – Národnímu souručenství. Její aktivita byla rozdělena do čtyř pracovních odborů – 
Česká rodina, Zdravý národ, Radost z práce a Volná chvíle. Velký důraz byl kladen na 
třídní rovnost. Konkrétní zaměření se týkalo rekreace, výletů venkovanů do Prahy, 
provozu pojízdných knihoven, kurzů plavání, zakládání zahrádkářských kolonií. Byla to 
snaha přečkat tragické období za pomoci malých radostí malých lidí. Nebyla to zrovna 
hrdinská myšlenka, ale i ta se nedožila ani roku 1943. Heydrich ji potlačil.
V současnosti nás obklopují také jiné, podle mne trochu přitažené za vlasy, radosti. Mám 
na mysli optimistické reklamní slogany typu Bydlení je radost! Nebo Pečení je radost! 
Jsou navíc spojeny s pobídkami, abyste si tu radost neprodleně udělali, neboť radovat se 
chce každý ve všech fázích života.
Schiller o té pravé radosti mluví jako o jiskře boží. Všem stejně zajiskří a zhasne. A zase 
zajiskří – a… 

Paž.
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Českobratrská církev evangelická

JAK MLUVÍME?  NA SLOVECH ZÁLEŽÍ!

Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude 
špatné. Strom se pozná po ovoci. Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce 
přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, zlý člověk 
ze zlého pokladu vynáší zlé. Podle slov svých budeš ospravedlněn a podle svých slov 
odsouzen.                                      

Bible, Matouš 12,33-37
Strom se pozná po ovoci, to je zkušenost všech, kdo mají co činit se stromy. Dobrý 
strom má dobré ovoce, špatný strom má špatné ovoce. A to je přirovnání k člověku. 
Slova prozrazují, co si člověk myslí, jeho pocity, dojmy, jeho vnitřní svět. Zlý člověk 
neumí mluvit dobrou řečí. Slova dobrého člověka, slova upřímná jsou jako dobré 
ovoce, z něhož druzí něco mají. Člověk má v sobě poklad srdce a vynáší z něho to, co 
tam je, dobré věci, nebo zlé věci. Dokonce i plané či prázdné slovo je vadné. Záleží na 
slovech, na tom, co člověk říká. Proto je dobré neukvapovat se a neunáhlovat se, věci 
promyslet, a je-li to možné, nechat si čas na rozmyšlenou, ale pak mluvit jasně a přesně 
a za svým slovem si stát. Slovo Boží je vzácnost, u něho se máme učit závažnosti svých 
slov.
O tom, jací před Bohem i před lidmi jsme, rozhoduje to, co z našich úst vyjde. 
Nerozhoduje to, co do nich dáme. Drahá jídla nás neučiní lepšími než levná jídla.Co o 
nás rozhoduje je to, co vyjde z úst ven - slovo. Slovem vychází ven to, co je dobré i zlé. 
Můžeme říci, že téměř všechno zlo na světě má původ v tom, co opustilo lidská ústa. 
Hádky, konflikty, vraždy, války. Na počátku bylo to, co opustilo ústa, vlezlo někomu do 
hlavy, mátlo a vyvolávalo hněv. Slovo rozhoduje. Dobré slovo váží mnoho. Je důležité. 
Zlé slovo je strašné zlo.
Slovo je nesmírné bohatství. Uč nás, Pane Bože, abychom je užívali ku prospěchu tvé 
věci na tomto světě, a ne ku prospěchu věcí zlých. Amen.
Z příručky Na každý den připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci říjnu: (modlitebna, V. Opatrného 58): 
11.10. bohoslužby v Týništi nebudou, jsme zváni do Třebechovic, 

         kde od 9:00 h bude hostem při bohoslužbách synodní senior Joel Ruml
14.10. od 17:00 h – středeční biblická hodina
25.10. od 10:30 h – nedělní bohoslužby Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně 

Jubilejní Parnas 2009
Letos se již podesáté koná v Týništi soutěž literátů – amatérů „Týnišťský literární 
Parnas 2009.Účastní se jí na 22 autorů z celé republiky. Jsou z  okolí, např. z Kostelce, 
Vamberka, Třebechovic p.O., Hradce Králové, z míst vzdálenějších, z Mělníka 
(členové lit. klubu Pegas), Plzně, České Kamenice, Ostravy, Brna a samozřejmě Prahy. 
Jen z Týniště se letos neúčastní vůbec nikdo, což možná leccos vypovídá o celkovém 
poklesu kulturnosti občanů města… Mám již dlouho pocit, že soutěž spíš drží v 
povědomí lidé „odjinud“, kde má naše soutěž velmi dobrý zvuk  - jak pro svůj přístup k 
autorům a jejich dílům, tak pro zázemí a celkovou atmosféru. Velmi je oceňována také 
ročenka. O celé akci pak pravidelně informují periodika zdejšího kraje – Český rozhlas 
Hradec Králové, Deník Rychnovsko, Orlický týdeník apod. Ostatně v kronice Parnasu 
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Velitel wingu musel při předletové přípravě stanovit kursy, vykalkulovat časy pro start 
jednotlivých perutí, časy pro shromáždění , určit přesné oblety zakázaných prostorů, 
určit sestavy a režimy stoupání celé skupiny. Musel také mnohdy zvážit vývoj počasí a 
prognózy, výskyt nepředvídaných událostí a činnost nepřítele…Stačily vteřiny opoždění 
a spitfiry se nemusely s bombardéry setkat, neboť ty na nikoho nečekaly a hrnuly se 
nezadržitelně k cíli. Alois Vašátko v této disciplíně vynikal už jako velitel perutě. Ani 
jednou nedošlo ke zpoždění nebo jiné závadě.
Svou osobní statečností dokazoval, že zdravý a mladý muž má vydržet v poli, pokud jeho 
síly dostačují. Přesvědčoval, že je nutno z těla vymáhat všechnu schopnost a sílu a 
zapřáhnout ji do boje. S elánem a rád podroboval svůj charakter těžkým zkouškám, nebál 
se překážek. Jako wing-commander , velitel wingu, dosáhl nejvyšší mety bojové kariéry 
stíhacího letce. Vyšší hodnost a vyšší funkci mu mohl poskytnout už jen kancelářský stůl. 
On však chtěl nejprve dokončil celou bojovou túru, tj.200 hodin operačních letů.
Dne 23.června 1942 mezi 19. a 20. hodinou předal A.Vašátko velení wingu svému 
nástupci. Bleskově, bez písemností, bez podpisu, bez obřadností…
Když se toho večera vracely bombardéry od francouzského letiště Lanion obsazeného 
Němci, které poničily a Němce vyburcovaly k pronásledování daleko nad moře průlivu 
La Manche, řídil A. Vašátko svůj spitfire, který patřil mezi doprovod těchto bombardérů.
S jakými myšlenkami se vracel na základnu se již nikdy nedozvíme. Byl to jeho let 
poslední. Možná se zamyslel trochu víc, možná ho přemáhala únava. Pravdou je, že se na 
něj z čista jasna vyřítil jeden z německých focke-wulfů (FW-190) a narazil přímo do jeho 
letounu. Letadla se do sebe zaklínila a klesla volným pádem do moře.
V té chvíli vyhasl život skutečného velitele Aloise Vašátka, muže, pro něhož odvaha, 
statečnost a čest nebyla jen slova.

Více informací o A.Vašátkovi najdete v knihách:
František Fajtl: Vzpomínka na padlé kamarády, Horizont Praha 1991
Adolf Vrána: Letec Alois Vašátko, Brno 1946
Týniště nad Orlicí, město v lesích – historie a současnost 2002.

Z uvedených materiálů zpracovala Paž.

Zprávy z knihovny

Tento rok proběhne v týdnu od 5. do 11. října 2009 již 
13. ročník celostátně propagační akce s názvem      
 „Týden knihoven“

Letos s mottem: Knihovna mého srdce.
Proč?

Týden knihoven pokračuje v duchu celostátní akce “Kniha mého srdce”
Cílem je popularizace knih a čtení.
          
A co jsme pro vás připravili v naší knihovně?
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Zajímavostí jsou i někteří lidé, kteří k nám do Týniště na tuto soutěž jezdí .Je mezi nimi celá 
řada lékařů, inženýrů strojařů i stavařů či ekonomů, spousta studentů různých vysokých 
škol, právníků,chemiků, dokonce  i jeden ministerský úředník.Také mezi porotou se 
vyskytují interesantní lidé – zdejší rodák textař Pavel Žák, operní pěvkyně Jitka Kateřina 
Geregová – Přibylová, novinářka Vendulka Štěpánková, profesorka českého jazyka a 
literatury z Hradce Králové Dr. Fejglová a v neposlední řadě Mgr. Jana Albrechtová z 
Kostelce n.Orlicí. Ta mne přivedla  k literatuře na Střední ekonomické škole a stala se pro 
mne svými statečnými morálními postoji v minulosti nedostižným životním vzorem. 
Nemohu samozřejmě zapomenout na osobnosti zdejšího města – Mgr. Libuši Novákovou, 
která svým krásným přednesem a sametovým hlasem ozdobila mnohý ročník a několikrát 
byla členkou poroty, Mgr. Hanu Ambrožovou, jež byla rovněž několikrát v porotě, Evu 
Drábkovou, která se svými „temňáčky“ byla dobrou duší autorského čtení. Všem jim tímto 
chci poděkovat, i když vím, že za jejich obětavou práci je to málo.Je vždy příjemné se s nimi 
setkat a pohovořit si o literatuře, potěše ducha, která je tak vzdálená v současnosti 
oblíbenému koníčku - počítání má dáti – dal…

Dosti filozofie! Nyní strohá fakta: V letošním roce jsme obdrželi 34 prací v kat. C poezie 
(autoři nad 25 let), 14 v kat. C próza, 5 v kat. B poezie (autoři věkového rozmezí 18-25 let), 
1 práci v kat. B próza, 4 díla v kat. A poezie (autoři věk. rozmezí 15-18 let) a 1 práci v kat. A 
próza. Celkem 59 povídek, veršů, komiksů, básnických cyklů apod.

Porotu letos tvoří stejné tváře jako vloni: Mgr. Jitka Pažitná – šéfredaktorka týnišťského 
Zpravodaje, Mgr. Barbora Havlová – učitelka češtiny a hudební výchovy na ZŠ ze Skutče 
n.Sázavou, Mgr. Jan Kostřiba – magistr farmacie z Opavy, asistent na Farmaceutické 
fakultě v Hradci Králové, skvělý hudebník a milovník literatury i amatérských autorů a DS 
Jirásek - Temno pak zastupuje Jan Štefek z Vamberka, který pracuje jako vychovatel 
mládeže v Kostelci n.Orlicí,  je úspěšným účastníkem minulých ročníků a členem 
týnišťského ochotnického sdružení Temno.

Jak celé klání dopadne, bude Zpravodaj informovat v prosinci 2009. Pokud máte zájem, 
přijďte se podívat na slavnostní vyhlášení výsledků spojené se seminářem pro autory a 
slavnostním čtením děl, které se uskuteční 7.11.2009 od 9 hod. v malém sále kulturního 
centra.

A pro ty z vás, kteří nepovažují literaturu za zbytečnost a vědí, že se nedá přepočítat na  
koruny za metr čtvereční, je tu dnes malá ochutnávka. Tuto báseň poslala letos autorka z 
Vamberka.

A místo žárlivých výčitek

Žárlíš a ztrácíš tím na volnosti.
Nevím,co víš a ani co nevíš.
Nedělám přednášky o skutečnosti
ani nehledám před tebou skrýš.
Když ti záleží na mé dostupnosti,
začínáš lákat zloděje blíž.
Nevnímáš mou tvář plnou nevinnosti,
vyzýváš okolní muže na souboj.
Jsem-li tak cenná, přestaň s tou žárlivostí.
A rozohni mě a uspokoj.

Za organizaci Parnasu Mgr. Jitka Březková
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Letos 25. srpna jsme si připomněli 101.výročí narození Aloise Vašátka, který prožil v 
našem městě tu část svého krátkého života, kterou mu osud předurčil prožít,a tou bylo 
mládí.
Byl jedním z nejúspěšnějších letců československého letectva, kteří za 2.světové války 
přispěli ke konečnému vítězství spojenců nad nepřítelem .
I jeho činy se proměnily v cenný historický dokument, i odkaz jeho činů obohatil a 
zkrášlil naše dějiny.

Alois Vašátko (Velký Ámos) – velitel (závěr)

Když se Angličané přesvědčili, že Alois Vašátko jejich jazyk zvládl, vymizela poslední 
překážka jmenovat ho velitelem letky. Stalo se tak v prosinci 1940.
Celá peruť byla přemístěna k Londýnu, na letiště Kenley, jižně od Temže. Prvé lety pod 
Ámosovým velením nepřinášely ani vzruch, ani souboje. Plnily úkoly nepřímé 
podpory bombardérů, které se vracely z náletů na Evropu, nebo asistovaly při lovení 
osádek letounů sestřelených do moře. Záhy se však peruť zúčastnila přímo letecké non 
stop ofenzívy nad evropským kontinentem, a stala se tak první československou stíhací 
jednotkou, která překročila ve dne pobřeží okupované Evropy a utkala se s nepřítelem 
nad jeho vlastním územím.A.Vašátko neslevoval ve tvrdosti požadavků vůči sobě ani 
vůči druhým. Vyžadoval maximální vypětí od všech, i když 18 hodin perutní 
pohotovosti denně dovedlo vyčerpat do krajnosti. Vyzkoušel sám na sobě velké zatížení 
(52 operačních hodin za měsíc),zjistil, že lidský organismus snese ještě více a 
vyžadoval to i od ostatních.
Jako velitel byl velmi přísný. Málokdy chválil, ale zastával zásadu spravedlivě měřit 
všem. , bez ohledu na hodnosti a zařazení.Nesmírně mnoho pracoval a nechodil spát 
před půlnocí. Stále mu hlavou vířila myšlenka zorganizovat vlastní československý 
stíhací pluk. Jeho silná vůle a umění přesvědčovat druhé triumfovaly. Návrh 
vypracoval tak dokonale, že jej britské úřady i inspektorát čsl. letectví přijaly.
Nová tříperuťová stíhací letecká jednotka (310.,312. a 313.stíhací perutě) se zrodila na 
letišti Exeter v devonském hrabství v květnu 1942. Od června 1942 začal celý čsl.wing 
(stíhací letecká jednotka) létat nad evropský kontinent. Všechny tři perutě měly spitfiry 
a nový čsl.letecký útvar stál před různými úkoly. Mezi nejčastější bojová poslání patřily 
doprovody bombardérů nad Francii, Holandsko, Belgii.
Jednou z podstatných složek úspěchů spitfirů bylo včasné setkání ve vzduchu s 
„velkými bratry“, bombardéry.

16



Sport

Pozvánka

Tradičně ve sváteční den - středa 28.října 2009 - se poběží již 18.ročník silničního 
běhu „Týnišťská desítka“. Závod je zařazen do seriálu Velká cena východočeské 
oblasti a zároveň se poběží o přebornické tituly rychnovského okresu. Loňského 
ročníku se zúčastnilo rekordních 148 vytrvalců. Vypsáno je osm kategorií mužů, žen a 
veteránů. Pořadatelé z atletického oddílu připravili odměny za překonání traťových 
rekordů, které drží JOSEF POMIKÁLEK časem 31:07 (1999) a ANNA PICHRTOVÁ 
časem 34:18 (2001). Prezentace závodníků v tělocvičně U Dubu začne v 8,30 hodin. 
Součástí sportovní akce bude ve spolupráci s Domem dětí a mládeže běžecký závod 
nejmladšího žactva od 9,30 hodin. Hlavní závod bude odstartován v 10,30 hodin.
Na tento závod zveme širokou sportovní veřejnost.

Václav Goldbach
SK Týniště n.Orl. - oddíl atletiky

Milí sokolové a příznivci SOKOLA!

Zdravíme Vás po prázdninách a dovolených. V září opět začala pravidelná činnost 
všech oddílů TJ Sokol v Týništi n. Orl. Rozvrh cvičení přikládáme a najdete ho též v 
sokolské skříňce. 6. září proběhlo pracovní setkání cvičitelů a trenérů TJ Sokol v nově 
vylepšeném prostředí naší sokolské klubovny, za což patří náš dík bratru ing. E. 
Pelikánovi.

14. září je zahájení pravidelného cvičení v tělocvičnách. Sestra M. Šmídová, cvičitelka 
žen oddílu pohybovka, zve nové zájemkyně do tělocvičny k pravidelnému a 
příjemnému cvičení. I do ostatních oddílů je možno se přihlásit, budete vítáni.6. září se 
cvičitelé aktivně zúčastnili srazu cvičitelů v Hradci Králové, pořádaného Orlickou 
župou.14. září členové VG uspořádali výlet do skanzenu v Krňovicích, kde v 
příjemném prostředí pobesedovali s průvodci skanzenu a prohlédli si zajímavou 
expozici.

Milí cvičitelé, trenéři a cvičenci, přejeme Vám příjemně strávené chvíle při sportování.
Se sokolským NAZDAR                

za TJ SOKOL                                                                                                                            
Mgr. L. Nováková
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jednotkou, která překročila ve dne pobřeží okupované Evropy a utkala se s nepřítelem 
nad jeho vlastním územím.A.Vašátko neslevoval ve tvrdosti požadavků vůči sobě ani 
vůči druhým. Vyžadoval maximální vypětí od všech, i když 18 hodin perutní 
pohotovosti denně dovedlo vyčerpat do krajnosti. Vyzkoušel sám na sobě velké zatížení 
(52 operačních hodin za měsíc),zjistil, že lidský organismus snese ještě více a 
vyžadoval to i od ostatních.
Jako velitel byl velmi přísný. Málokdy chválil, ale zastával zásadu spravedlivě měřit 
všem. , bez ohledu na hodnosti a zařazení.Nesmírně mnoho pracoval a nechodil spát 
před půlnocí. Stále mu hlavou vířila myšlenka zorganizovat vlastní československý 
stíhací pluk. Jeho silná vůle a umění přesvědčovat druhé triumfovaly. Návrh 
vypracoval tak dokonale, že jej britské úřady i inspektorát čsl. letectví přijaly.
Nová tříperuťová stíhací letecká jednotka (310.,312. a 313.stíhací perutě) se zrodila na 
letišti Exeter v devonském hrabství v květnu 1942. Od června 1942 začal celý čsl.wing 
(stíhací letecká jednotka) létat nad evropský kontinent. Všechny tři perutě měly spitfiry 
a nový čsl.letecký útvar stál před různými úkoly. Mezi nejčastější bojová poslání patřily 
doprovody bombardérů nad Francii, Holandsko, Belgii.
Jednou z podstatných složek úspěchů spitfirů bylo včasné setkání ve vzduchu s 
„velkými bratry“, bombardéry.
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Českobratrská církev evangelická

JAK MLUVÍME?  NA SLOVECH ZÁLEŽÍ!

Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude 
špatné. Strom se pozná po ovoci. Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce 
přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, zlý člověk 
ze zlého pokladu vynáší zlé. Podle slov svých budeš ospravedlněn a podle svých slov 
odsouzen.                                      

Bible, Matouš 12,33-37
Strom se pozná po ovoci, to je zkušenost všech, kdo mají co činit se stromy. Dobrý 
strom má dobré ovoce, špatný strom má špatné ovoce. A to je přirovnání k člověku. 
Slova prozrazují, co si člověk myslí, jeho pocity, dojmy, jeho vnitřní svět. Zlý člověk 
neumí mluvit dobrou řečí. Slova dobrého člověka, slova upřímná jsou jako dobré 
ovoce, z něhož druzí něco mají. Člověk má v sobě poklad srdce a vynáší z něho to, co 
tam je, dobré věci, nebo zlé věci. Dokonce i plané či prázdné slovo je vadné. Záleží na 
slovech, na tom, co člověk říká. Proto je dobré neukvapovat se a neunáhlovat se, věci 
promyslet, a je-li to možné, nechat si čas na rozmyšlenou, ale pak mluvit jasně a přesně 
a za svým slovem si stát. Slovo Boží je vzácnost, u něho se máme učit závažnosti svých 
slov.
O tom, jací před Bohem i před lidmi jsme, rozhoduje to, co z našich úst vyjde. 
Nerozhoduje to, co do nich dáme. Drahá jídla nás neučiní lepšími než levná jídla.Co o 
nás rozhoduje je to, co vyjde z úst ven - slovo. Slovem vychází ven to, co je dobré i zlé. 
Můžeme říci, že téměř všechno zlo na světě má původ v tom, co opustilo lidská ústa. 
Hádky, konflikty, vraždy, války. Na počátku bylo to, co opustilo ústa, vlezlo někomu do 
hlavy, mátlo a vyvolávalo hněv. Slovo rozhoduje. Dobré slovo váží mnoho. Je důležité. 
Zlé slovo je strašné zlo.
Slovo je nesmírné bohatství. Uč nás, Pane Bože, abychom je užívali ku prospěchu tvé 
věci na tomto světě, a ne ku prospěchu věcí zlých. Amen.
Z příručky Na každý den připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci říjnu: (modlitebna, V. Opatrného 58): 
11.10. bohoslužby v Týništi nebudou, jsme zváni do Třebechovic, 

         kde od 9:00 h bude hostem při bohoslužbách synodní senior Joel Ruml
14.10. od 17:00 h – středeční biblická hodina
25.10. od 10:30 h – nedělní bohoslužby Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně 

Jubilejní Parnas 2009
Letos se již podesáté koná v Týništi soutěž literátů – amatérů „Týnišťský literární 
Parnas 2009.Účastní se jí na 22 autorů z celé republiky. Jsou z  okolí, např. z Kostelce, 
Vamberka, Třebechovic p.O., Hradce Králové, z míst vzdálenějších, z Mělníka 
(členové lit. klubu Pegas), Plzně, České Kamenice, Ostravy, Brna a samozřejmě Prahy. 
Jen z Týniště se letos neúčastní vůbec nikdo, což možná leccos vypovídá o celkovém 
poklesu kulturnosti občanů města… Mám již dlouho pocit, že soutěž spíš drží v 
povědomí lidé „odjinud“, kde má naše soutěž velmi dobrý zvuk  - jak pro svůj přístup k 
autorům a jejich dílům, tak pro zázemí a celkovou atmosféru. Velmi je oceňována také 
ročenka. O celé akci pak pravidelně informují periodika zdejšího kraje – Český rozhlas 
Hradec Králové, Deník Rychnovsko, Orlický týdeník apod. Ostatně v kronice Parnasu 
je k nahlédnutí celá řada dalších zajímavostí. 
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Velitel wingu musel při předletové přípravě stanovit kursy, vykalkulovat časy pro start 
jednotlivých perutí, časy pro shromáždění , určit přesné oblety zakázaných prostorů, 
určit sestavy a režimy stoupání celé skupiny. Musel také mnohdy zvážit vývoj počasí a 
prognózy, výskyt nepředvídaných událostí a činnost nepřítele…Stačily vteřiny opoždění 
a spitfiry se nemusely s bombardéry setkat, neboť ty na nikoho nečekaly a hrnuly se 
nezadržitelně k cíli. Alois Vašátko v této disciplíně vynikal už jako velitel perutě. Ani 
jednou nedošlo ke zpoždění nebo jiné závadě.
Svou osobní statečností dokazoval, že zdravý a mladý muž má vydržet v poli, pokud jeho 
síly dostačují. Přesvědčoval, že je nutno z těla vymáhat všechnu schopnost a sílu a 
zapřáhnout ji do boje. S elánem a rád podroboval svůj charakter těžkým zkouškám, nebál 
se překážek. Jako wing-commander , velitel wingu, dosáhl nejvyšší mety bojové kariéry 
stíhacího letce. Vyšší hodnost a vyšší funkci mu mohl poskytnout už jen kancelářský stůl. 
On však chtěl nejprve dokončil celou bojovou túru, tj.200 hodin operačních letů.
Dne 23.června 1942 mezi 19. a 20. hodinou předal A.Vašátko velení wingu svému 
nástupci. Bleskově, bez písemností, bez podpisu, bez obřadností…
Když se toho večera vracely bombardéry od francouzského letiště Lanion obsazeného 
Němci, které poničily a Němce vyburcovaly k pronásledování daleko nad moře průlivu 
La Manche, řídil A. Vašátko svůj spitfire, který patřil mezi doprovod těchto bombardérů.
S jakými myšlenkami se vracel na základnu se již nikdy nedozvíme. Byl to jeho let 
poslední. Možná se zamyslel trochu víc, možná ho přemáhala únava. Pravdou je, že se na 
něj z čista jasna vyřítil jeden z německých focke-wulfů (FW-190) a narazil přímo do jeho 
letounu. Letadla se do sebe zaklínila a klesla volným pádem do moře.
V té chvíli vyhasl život skutečného velitele Aloise Vašátka, muže, pro něhož odvaha, 
statečnost a čest nebyla jen slova.

Více informací o A.Vašátkovi najdete v knihách:
František Fajtl: Vzpomínka na padlé kamarády, Horizont Praha 1991
Adolf Vrána: Letec Alois Vašátko, Brno 1946
Týniště nad Orlicí, město v lesích – historie a současnost 2002.

Z uvedených materiálů zpracovala Paž.

Zprávy z knihovny

Tento rok proběhne v týdnu od 5. do 11. října 2009 již 
13. ročník celostátně propagační akce s názvem      
 „Týden knihoven“

Letos s mottem: Knihovna mého srdce.
Proč?

Týden knihoven pokračuje v duchu celostátní akce “Kniha mého srdce”
Cílem je popularizace knih a čtení.
          
A co jsme pro vás připravili v naší knihovně?
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PONDĚLÍ 5.10. 2009
Ø Kniha mého srdce - výstavka prvních čtyř nominovaných knih a 

jejich autorů
Ø Co četly naše babičky-výstavka v dětském oddělení

ÚTERÝ 6.10. 2009  
Ø Kniha a knihovna mého srdce – beseda pro seniory

STŘEDA 7.10. 2009
Ø Kniha mého srdce -  výstavka dalších 4 knih z TOP 12 a jejich 

autorů
Ø Co četli naši dědečkové-výstavka v dětském oddělení

ČTVRTEK 8.10. 2009
Ø Kniha mého srdce - výstava posledních 4 nominovaných knih
Ø Knihovna mého srdce – setkání dobrovolných knihovníků
Ø Vernisáž výstavy ECCE LIBRIS – zveme vás na putovní 

výstavu kresleného humoru členů České unie karikaturistů
od 17 hodin ve výstavním sále Městské knihovny  v 1.patře 
budovy

PÁTEK 9.10. 2009
Ø Beseda pro žáky 2. ročníků ZŠ s ilustrátorem Jiřím Fixlem nad 

novou knihou Štěstíčko a kocouří dědeček

DALŠÍ AKCE:
ČTVRTEK  15.10.2009 od 17 hodin

Ø Setkání se čtenáři v rámci V. uměleckého literárního maratónu 
    Účast přislíbili: Luboš Huml, Josef Lukášek, Božena Tymichová

ČTVRTEK 22.10.2009 od 17 hodin
Ø Oceánie a Perly Havajských ostrovů – cestopisná přednáška 

manželů Lenky a Václava Špillarových z Jablonce nad Nisou s 
videoprojekcí

Akce po celý týden
Ø Burza knih a časopisů – prodej vyřazených knih a časopisů z fondu knihovny
Ø FOTOSOUTĚŽ  Knihovna  mého srdce                 
Ø Tipovací anketa „Vítězná kniha z Top 12“
     / výsledky tipování budou zveřejněny ve Zpravodaji a výherci odměněni /
Ø Čtenářská amnestie -  vracení upomínaných knih bez poplatků
Ø Orientace v on-line katalogu a na www. stránkách 

Jednoduché seznámení jak se orientovat na webových stránkách knihovny, jak 
vyhledávat  v on-line katalogu a čtenářském kontu 

„Četba je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá“.
                                                                                                            /Maurois André/
Rok se sešel s rokem a začátkem října opět knihovny prožívají Týden knihoven. 
Letošním základem této akce se stala anketa Kniha mého srdce, která vyvrcholí právě v 
říjnu – konkrétně dne 17. října můžete sledovat na programu ČT1 velké finále TOP 12 a 
tedy slavnostní vyhlášení nejoblíbenější knihy českých čtenářů.
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Kardinál Ratzinger byl předsedou Komise pro přípravu Katechismu katolické církve. Po 
šesti letech práce (1986-1992) mohl nový katechismus představit Svatému otci.
V roce 1980 byl relátorem V. generálního shromáždění biskupské synody s tématem 
"Úkoly křesťanské rodiny v současném světě". O tři roky později byl hlavním delegátem 
Synodního shromáždění o "Smíření a pokání v poslání církve".
Do své volby na Petrův stolec byl členem Rady II. sekce Státního sekretariátu, dále 
kongregací pro východní církve, pro liturgii a svátosti, pro biskupy, pro evangelizaci 
národů a pro katolickou výchovu; též papežských rad pro jednotu křesťanů a pro kulturu 
a papežských komisí pro Latinskou Ameriku a "Ecclesia Dei".
Zájemci o dílo Josepha Ratzingera - papeže Benedikta XVI. - mají k dispozici řadu jeho 
titulů přeložených do češtiny, včetně klíčových prací Úvod do křesťanství a Ježíš 
Nazaretský nebo encyklik Deus caritas est, salvi a Caritas in veritate i dalších 
významných dokumentů. Přehled všech českých titulů naleznete zde: 
http://www.ikarmel.cz/tema/benedikt-xvi
Během čtyř let svého dosavadního pontifikátu papež Benedikt XVI. vykonal patnáct cest 
po Itálii a dvanáct cest zahraničních.

Mgr. Ivan Havlíček
Mírové nám. 1

517 21 Týniště nad Orlicí
tel. 777 344 159

www.tyniste.cz/farnost
 

O radosti – 2. část

Přirozenou tendencí člověka je získávat příjemné zážitky a vyhýbat se zážitkům 
nepříjemným. Jednou z intenzivních životních příjemností je radost, radost z dobrého 
jídla, z dobré zprávy, z vyřešeného problému atd., je prožívána jako vřelý, příjemný, 
otevřený stav blaha. Představuje vrcholný bod zážitku, člověk se cítí bezstarostný, lehký, 
uvolněný. Prožívání radosti je spojeno s výraznými pohyby (zvedání paží, skákání, 
tancování), s výkřiky a voláním a s charakteristickou mimikou.
Pocit radosti je individuální a my bychom se neměli jakékoli radosti bránit. Měli bychom 
se naučit vytvářet si co nejčastěji situace, které v nás budou tento hřejivý pocit vzněcovat. 
Radujeme se z každého dne, z každé maličkosti jak jen to jde, protože by mělo být 
každému jasné, že to jednou nepůjde.
Měli jsme v našich dějinách období, kdy se radost ze života stala přímo politickou 
záležitostí. Bylo to v letech 1940-42, za protektorátu. V Čechách a na Moravě působila 
kulturně osvětová organizace Radost ze života. Mezi její zakladatele patřil tehdejší 
prezident Emil Hácha. Podřízena byla jedinému tehdejšímu oficiálnímu politickému 
hnutí – Národnímu souručenství. Její aktivita byla rozdělena do čtyř pracovních odborů – 
Česká rodina, Zdravý národ, Radost z práce a Volná chvíle. Velký důraz byl kladen na 
třídní rovnost. Konkrétní zaměření se týkalo rekreace, výletů venkovanů do Prahy, 
provozu pojízdných knihoven, kurzů plavání, zakládání zahrádkářských kolonií. Byla to 
snaha přečkat tragické období za pomoci malých radostí malých lidí. Nebyla to zrovna 
hrdinská myšlenka, ale i ta se nedožila ani roku 1943. Heydrich ji potlačil.
V současnosti nás obklopují také jiné, podle mne trochu přitažené za vlasy, radosti. Mám 
na mysli optimistické reklamní slogany typu Bydlení je radost! Nebo Pečení je radost! 
Jsou navíc spojeny s pobídkami, abyste si tu radost neprodleně udělali, neboť radovat se 
chce každý ve všech fázích života.
Schiller o té pravé radosti mluví jako o jiskře boží. Všem stejně zajiskří a zhasne. A zase 
zajiskří – a… 

Paž.
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Duchovní hledání 
Návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice  se 
uskutečnila ve dnech 26.9.-28.9. 2009.

Po uplynulých třech návštěvách minulého papeže Jana Pavla II. 
přijel v uvedených dnech do naší vlasti Benedikt XVI. 
Určitě skoro každý poměřoval charakteristické rysy Jana Pavla II. právě s tímto 
papežem a vůbec se tomu nedivím. Jan Pavel II. byl vskutku ojedinělá papežská 
osobnost, která se rodí asi jen někdy nebo jen jednou. Byl to papež nás všech. Svou 
srdečností si získal opravdu celý svět a také celý svět se  s ním loučil. Příroda, kterou 
tolik miloval, k tomu přidala i svůj větřík” na zavření evangeliáře na jeho rakvi.

“Možná to má i proto nynější papež složitější. Je srovnáván se svým předchůdcem. 
Přesto ale přijel sem k nám, aby nás svým charakteristickým způsobem nějak obohatil a 
povzbudil na cestě života. A to nejen katolické křesťany, ale každého. Ve třech 
zastávkách (Brno, Praha a Stará Boleslav) byl pro mnohé připraven z každého setkání v 
těchto městech i televizní přenos. Přijel jako nástupce apoštola Petra, aby nás 
povzbudil ve víře. A věřím, že ve víře, i v to dobré, co je v nás a kolem nás a co je i nad 
námi. Krátký životopis je uveden níže. A co taková návštěva znamená pro nás katolíky 
a pro mě osobně? Začnu od sebe. Zvolení Benedikta XVI. mám spojené se svou 
návštěvou církevní školy ve Wroclavi a se vzpomínkou, jak jsem dychtivě poslouchal 
přímý přenos z Vatikánu. Tehdy jsem zapomněl na střeše auta doklady a peněženku. Po 
20 km jsem to zjistil a vrátil jsem se zpět. Byl jsem naštvaný. Papeže zvolili, a když 
jsem přijel domů, volal jsem kolegům farářům a probírali jsme i ztrátu mých dokladů. 
Druhý den ráno jsem se probouzel se slzami v očích. Kupodivu se mi zdál nádherný 
sen, někde jsem se potkal s papežem a šli jsme se spolu modlit do kostela. Tehdy mne 
zalil  překrásný pocit Boží blízkosti a štěstí, probudil jsem se a zjistil jsem, že normálně 
brečím - radostí. Tak jsem poděkoval Pánu Bohu za to, že mi takhle nahradil ztrátu 
dokladů a upřímně jsem i děkoval za nového papeže. 
Od nás z farnosti pojedeme (asi každý samostatně) do Staré Boleslavi, a to 28.9.2009. 
Těšíme se na shledanou tam a nebo v TV.
Životopis:
Joseph Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 v Marktl am Inn, v pasovské diecézi. 
Kněžské svěcení přijal 29. června 1951. Z roku 1953 je jeho disertační práce Lid a dům 
Boží v Augustinově učení o církvi. O čtyři roky později se habilitoval prací Teologie 
dějin sv. Bonaventury. Přednášel dogmatiku a fundamentální teologii nejprve ve 
Freisingu, poté byl profesorem v Bonnu (1959-1969), v Münsteru (1963-1966), v 
Tübingenu (1966-1969) a nakonec v Řezně, kde se stal řádným profesorem dogmatiky 
a historie dogmatu a viceprezidentem university.
Z jeho ranějších prací vyvolal velkou pozornost zejména Úvod do křesťanství, sbírka 
přednášek o apoštolském vyznání víry, publikovaná v roce 1968, a dále Dogma a 
zjevení, antologie textů, kázání a reflexí, vydaná r. 1973. S velkým ohlasem se setkala 
také jeho promluva v Bavorské katolické akademii na téma Proč jsem ještě v církvi?, ve 
které mimo jiné řekl: “Křesťany můžeme být jedině v církvi, nikoli vedle církve.” Roku 
1985 vyšla jeho Zpráva o víře a z roku 1996 je kniha Sůl země.
 24. března 1977 jej Pavel VI. jmenoval arcibiskupem metropolitou v Mnichově a 
Freisingu. Krátce nato byl při konsistoři 27. června povolán do kardinálského kolegia, 
jeho prvním titulem byla bazilika S. Maria Consolatrice al Tiburtino, od 5. dubna 1993 
pak byl titulářem ve Velletri-Segni a od 30. listopadu 2002 - z titulu děkana 
kardinálského kolegia - v Ostii.
25. listopadu 1981 jej papež Jan Pavel II. pověřil vedením Kongregace pro nauku víry. 
S tímto úřadem se automaticky pojí předsednictví Papežské biblické komise a 
Mezinárodní teologické komise. Dne 6. listopadu 1998 byl zvolen místoděkanem 
kardinálského kolegia a 30. listopadu 2002 Jan Pavel II. potvrdil volbu kardinálů 
biskupů, kteří jej vybrali do čela kardinálského sboru.
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My jako knihovníci jsme velmi rádi, že se pořad a akce týkající se bezprostředně všech 
knih a knihoven  uskutečnila. Po mnoho večerů jsme mohli sledovat vyznání knihám od 
významných osobností a věříme, že tento kultivovaný pořad určitě přispěl k zájmu o 
knihy a čtenářství. V naší knihovně se také živě diskutovalo o všech nominovaných 
knihách, zaznamenali jsme také zvýšený zájem o jejich přečtení.
Ještě jednou děkujeme všem, kdo prostřednictvím naší knihovny hlasovali, a stali se tak 
spolutvůrci této ankety. Počínaje datem 6. září vysílala Česká televize krátké upoutávky 
na knihy, které se dostaly do finálové dvanáctky, tzv. TOP 12. V měsíci říjnu máte 
možnost ještě zhlédnout  4.října 2009 upoutávku  na román Mika Waltariho Egypťan 
Sinuhet a Boženy Němcové Babička, poslední vysílání bude 11. října na dílo J.R.R. 
Tolkiena Pán prstenů a humoristický román Betty MacDonaldové Co životdal a vzal.
Pokud Vám nějaká upoutávka unikla,lze na adrese: 
 http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce/ najít podrobnosti k pořadu. 

! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! ! Anketa ! ! !  Vítězná 
kniha z TOP 12

1      Alchymista
2      Babička
3      Co život dal a vzal
4      Děti z Bullerbynu
5      Egypťan Sinuhet 
6      Harry Potter 
7      Malý princ
8      Osudy dobrého vojáka Švejka
9      Pán prstenů
10    Rychlé šípy
11    Saturnin
12    Stmívání

Své tipy můžete odevzdat osobně v knihovně, pomocí e- mailu knihovna.tyniste@wo.cz  
a také formou SMS na číslo 724 108 059. Komu žádná z předchozích variant nevyhovuje, 
může zavolat na pevnou linku 494 377 131.

Vyhlašujeme fotografickou soutěž na téma
Knihovna mého srdce

     

Své fotografie do soutěže můžete posílat
 e-mailem: knihovna.tyniste@wo.cz  nebo přinést osobně do knihovny

nejpozději do 30.10.2009
 Majitelé nejzajímavějších fotografií budou odměněniJ

                                                                                                 Věra Bouzková
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Mateřské centrum RATOLEST

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

16:00-17:00 h AEROBIK pro dospělé
tělocvična DDM-Sluníčko

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

16:00-18:00 h BARVIČKY
16:00-18:00 h HERNA

Pá   9:30–11:30 h HERNA
       s programem „Tvořílci“

Mimořádné akce v ŘÍJNU:
 1.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., 
                 téma: šperky a ozdoby z korálků, drátkování
 5.10.  (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen, od 17:00 h. 
 6.10.  (Út) Zahájení Aerobiku pro děti v DDM-Sluníčko, od 15:30 h.
 7.10.  (St) Zahájení Aerobiku pro dospělé v DDM-Sluníčko, od 16:00 h.
 15.10. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
 15.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: country-styl
 16.- 18.10. (Pá- Ne) Víkendový pobyt rodin– chata Skiklub ŘÍČKY
 19.10  (Po) a 22.10. (Čt) Keramika pro děti v rámci Pastelek a Barviček
 23.10. (Pá) Dýňová Zahradní slavnost, od 16:00 hod., dlabání dýní, soutěže, divadlo, 

dýňové pochoutky, …
 26.10. (Po) BESEDA s Mgr. J. Hrnčířovou na téma: 
                  Jak vychovávat děti od narození a co je pro ně dobré! MC od 17:00h.
 29.10. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: smaltované šperky

Plánujeme:
! kurz Grafomotoriky pro děti od 5 let

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. Děkujeme!
Kontakty: 
R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019
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Mateřské centrum Ratolest Vás zve na A E R O B I K 
s instruktorkou aerobiku a fitness mezinárodní licence 
FACE CZECH, spinningu a Bosu® - Ivetou Daňkovou

Hodiny budou probíhat pravidelně!
00Ve středu od 16 hod. v tělocvičně DDM „SLUNÍČKO“!

(Po rekonstrukci spojovacího sálu v ZŠ se cvičení přesune do těchto prostor)
Začínáme 7.10. 2009!

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

Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní 
– 7.část

V dnešním čtení bych Vám chtěl přiblížit i osudy mostů pod soutokem Orlic. 

První most byl zřejmě postaven kolem roku 1400 nad dnešním tzv.Jiruškovým mostem 
z roku 1936, který je již betonový. Tyto středověké dřevěné mosty se opravovaly, když 
je poškodily nebo spláchly povodně. Stavěly se stále na stejném místě, na soutoku 
Orlic pod týnišťskou farou. Vedla tudy totiž jediná cesta z Hradce Králové do Kladska. 
Tehdejší Orlice meandrovala mezi lužními pralesy a luka, jak je známe dnes , 
neexistovala. Z těchto dob zbylo jen několik statných dubů, které se zachovaly do 
dnešních časů, např. pod Sutými břehy. 

Když jsme jako kluci skákali v létě do Orlice z Jiruškova mostu, tak proti proudu byly 
vidět zbytky dubových pilotů z posledního dřevěného mostu. Možná, že tam jsou 
zanesené písčitými nánosy dodnes. Do roku 1912, kdy se přikročilo k regulaci řeky, byl 
pod týnišťskou farou ostrov s lagunou, na které se vázaly vory. Ještě za mých dětských 
let jsme klukům, kteří bydleli ve městě, říkali ostrováci. Ten název si mnozí pamatují 
dodnes. V této přirozené laguně se v 2.pol.19.století vázalo obrovské množství vorů, 
neboť se stavěly železniční tratě v celé Evropě a dřevo bylo zapotřebí na miliony 
pražců. Druhé místo na vázání vorů bylo na staré řece pode dvorem, kde se vázalo ještě 
do roku 1915, kdy byla provedena regulace Orlice pro potřeby tehdy již započaté 
stavby albrechtické elektrárny. Tam se svážela kamenovina po cestě kolem panského 
dvora a zbytky této štětované cesty tam najdete dodnes. Zánik vorařiny byl 
neodvratný.Zanikla s výstavbou železnic, které převzaly úlohu místo vodních cest.

Přidám ještě něco z dávné historie. Když kralevic Karel jel se svým jízdním oddílem 
kolem r.1385 potrestat Drslavce na Potštejn, protože nechtěl platit daně, Karel vyjel 
Podkostelní ulicí, která existuje dodnes, a na týnišťském malém rynku se občerstvil a 
pokračoval osadou Lípa . Klidná cesta skončila v Doudlebách. Pak už se musel mít na 
pozoru . Dál bylo už nepřátelské území (Drslavec byl totiž kladského původu a platit 
výstavbu gotické Prahy se mu nechtělo).Na Potštejně se traduje, že Karel asi týden 
tábořil pod hradem, ale brána byla zavřená. Když prý snědli všechny čuníky a slepice v 
podhradí, ještě se pokusili domluvit s Drslavcem, ale neuspěli. Příštího rána paní 
Drslavcová křičela z cimbuří na Karla :“Stavte si tu Vaši Prahu, ale za svý!“ A vylila na 
něj nočník.

Na zpáteční ceště se Karel musel opět v Týništi brodit, neboť na první dřevěný most 
pod soutokem Orlic by čekal ještě 15 let.

Tak na Orlici zase příště. Ale bude to chtít více rybařit, abychom si vydělali na daně, 
protože je Přemyslovcům platíme dodnes.

Ladislav Štěpán

20



Z našich škol
Autor Martin Kolář

Martin Kolář je žákem Základní školy v Týništi nad Orlicí a zároveň opravdovým 
autorem detektivních příběhů.

Třicet z nich mu vyšlo knižně pod názvem „Zapeklité případy tří detektivů“, které 
vytiskla tiskárna Nová Forma s.r.o., České Budějovice, 2009. Obálku ke své prvotině si 
navrhl sám. Knížka na 86 stránkách přináší 30 krátkých detektivních příběhů a jak 
Martin uvádí,  „ pro zábavu a pobavení“. Tři detektivové – Don Boule, John 
Fringsfrongtown a Tommy Curtis geniálně řeší i ty nejsložitější případy. Složitá 
detektivní práce, spojená s jejich vyřešením, je přivádí do nejrůznějších míst a do 
nejrůznějšího prostředí, jímž je např. hotel, mlýn, les, panelový dům, koupelna, vedlejší 
dům či rybí restaurace.
Martin Kolář je teprve na začátku budoucí možné literární dráhy. Rozhodně mu nechybí 
talent, odvaha a chuť tvořit. Až čas ale ukáže, zda za prvním krokem budou následovat 
další. Přejeme mu hodně nových nápadů, vytrvalosti a štěstí. 

Paž
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ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
Jsou situace, kdy o přežití, ale i další kvalitě života rozhodují minuty a vteřiny.
Masivní krvácení, úrazy provázené šokem, bezvědomí se zástavou dýchání a krevního 
oběhu – to jsou příklady stavů, které představují největší riziko.
Nezastupitelnou roli v těchto případech představuje správné ošetření v prvních 
několika minutách po úrazu.

 
Na školení se můžete přihlásit v dopoledních nebo odpoledních hodinách :

I. termín           21. října 2009  od 9,00 – 12,00 hod.
nebo  

           II. termín         22. října 2009  od 13,00 – 16,00 hod.
 
       školicí místnost ČČK Rychnov n. Kn. Národní dům II. patro. 

Školení provede zdravotní sestřička RZP a každý účastník obdrží osvědčení a           
brožuru s novinkami v poskytování PP.  Cena kurzu je Kč 400,-

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
            ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
            516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, PANSKÁ 79  
            TEL:: 494 534 896  FAX.: 494 534 896   Mobil: 603 496 644, 739 070 515
            E – mail: cck.rychnov@seznam.cz, rychnovnk@cervenykriz.eu 

MINITÁBOREK NA HORÁCH

cck.rychnov@seznam.cz, rychnovnk@cervenykriz.eu 
www.cck-rychnov.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou pořádá

V termínu:  28.10.2009 – 31.10.2009
Místo konání: Chata Domov Deštné v Orl.horách
Cena:  1.500,- Kč

Pojeďte si s námi užít poslední sluneční paprsky 
s vládkyní hor KAČENKOU,

 než předá svou vládu RAMPUŠÁKOVI.
Čeká vás spousta zajímavých her  

v podzimní atmosféře Orlických hor.

A proto, rodiče, nenechte své děti zahálet doma 
a pošlete je s námi!

 
Více informací:  OS ČČK Rychnov nad Kněžnou, Panská 79, Národní dům II. patro
Tel./fax: 494 534 896   Mobil: 603 496 644   
E-mail: 
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Toto je jeden z jeho detektivních příběhů, který přetiskujeme z jeho knížky.

Podivná sebevražda
„Zase sebevražda,“ říkal si detektiv Fringsfrongtown, když dorazil na místo údajné 
sebevraždy. „Mrtvý se jmenoval Frank Bowkl, otrávil se velice silným jedem, který by 
skolil deset chlapů,“ vypravoval policista. Pan Bowkl byl spisovatel, měl krásně 
zařízený dům i život, zajímavá byla obrovská životní pojistka.
„Tak se na to podíváme,“ řekl John, navlékl si rukavice a začal ohledávat pracovní stůl. 
Sebevrah seděl v pěkném obleku na kožené židli, hlavu měl položenou na stole, pod 
ním byl papír s dopisem na rozloučenou, na kterém byla dlouhá čára od pera, pero bylo 
úhledně položené vedle papíru. John si prohlédl sklenici, ve které byl jed, a na ní otisky 
rtů.
„Je to tragédie,“ říkala spisovatelova žena. „Byla jsem u toho, večer něco psal na 
papíru, chtěla jsem se ho zeptat co, ale on vůbec nereagoval. Po chvilce mu najednou 
spadla hlava na papír, na nic jsem nesahala a hned jsem vás zavolala,“ říkala smutným 
hlasem paní Helena Bowklová. Spisovatel byl velice bohatý, žil v přepychu, neměl 
moc nepřátel.
Don se šel ještě poptat zahradníka. „Já toho moc nevím, zaléval jsem květiny, když 
jsem uslyšel paní Bowklovou křičet, běžel jsem do domu a viděl pana Bowkla 
mrtvého,“ vypověděl. „Moc vám děkuji,“ dodal Boule. „Mohla by být nějaká akce, 
tohle už mě nudí,“ říkal si pro sebe. Celou místnost důkladně prozkoumal, vše bylo 
krásně srovnané, nad stolem v polici byla krásná sbírka starých váz, určitě měly 
vysokou cenu. Boule se ještě zamyslel nad vraždou.
„Komisaři Boule!“ zvolal na něj policista. „Co se děje?“ ptal se. „Představte si, ten 
spisovatel před dvěma dny změnil závěť, všechen svůj majetek se rozhodl odkázat své 
manželce, Heleně Bowklové,“ vyprávěl. „To je ale náhodička,“ dodal Don a šel ještě 
prohledat místo vraždy. „Zvláštní, to pero je srovnané, má víčko, ale paní Bowklová 
tvrdila, že hlava spadla při psaní, to je možné, ale ona srovnala  a nasadila na pero 
víčko,“ vymyslel. „Pane, prosím zatkněte paní Bowklovou pro podezření z vraždy,“ 
řekl policistovi, ten šel k paní, řekl jí to a ona začala utíkat k východu. Asi deset metrů 
před východem náhle do cesty vstoupil komisař Boule. „Ale, ale, snad neutíkáte,“ řekl 
a policista jí nasadil pouta.
Boule ještě vše převyprávěl kolegům, kteří moc nechápali. „Bylo jasné, jak mohlo být 
pero srovnané na kraji stolu, když hlava pana Bowkla spadla při psaní, a jak se na peru 
ocitlo víčko, to se stát nemohlo, motiv byl kvůli dědictví, které bylo před dvěma dny 
změněno, paní Bowklová získala příležitost, pan Bowkl byl velký boháč,“ 
převyprávěl. „Asi budu muset jet, dodal, nasedl do auta a jel na služebnu.

ZÁVĚREM
jsem Martina ještě trochu vyzpovídala a dozvěděla jsem se následující:
Martin se přes prvotní tvorbu v 8 - 9 letech, které říkal “psané nesmysly”, dostal až k 
prvním krátkým povídkám. Náměty čerpá z vlastní fantazie a není ničím a nikým 
ovlivňován. Hodně čte a čas strávený četbou a nebo psaním považuje za nejlépe prožitý 
volný čas. Je to jeho koníček a věří, že mu zůstane i do budoucna. Zatím nejvýraznějším 
z autorů, které si rád přečte, je Thomas Brezina.
Právě dokončuje svůj první kratší román “Kalich minulosti”, v němž dva přátelé, 
sběratelé mincí, hledají na starověkém sídle bojovníků vzácnou minci. Do minulosti se 
přenášejí pomocí nápoje vypitého z kalichu minulosti. Dalšími postavami jsou dva 
králové, dvě ženy - ošetřovatelky a pět pomocníků dvou hlavních postav - hledačů 
mincí.

Paž.
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5. října (pondělí) JINÉ AKCE
  Městský výbor KSČM pořádá v pondělí 5.10.2009 od 18.00 hodin v 

malém sále Kulturního domu besedu se zástupci Králové-
hradeckého kraje o aktuálních problémech kraje.

MUDr. Jan Vaník,
Měst. výbor KSČM

Hledám do obchodního týmu schopné spolupracovníky,
kteří mají rádi lidi a nebojí se tvrdě pracovat.

Nabízím jistotu práce, zázemí stabilní společnosti a hlavně smysluplnou práci. K tomu 
komplexní systém vzdělávání, perspektivu osobního a profesionálního růstu.
Zaručený plat (garant) 6 měsíců v částce 10.000 Kč (čist. měsíčně) + provize + bonus - 
průměrný plat 25.000 Kč.

Lenka Zikudová, 
e-mail: l.ziki@centrum.cz, 

telefon 736 778 004

Ostravská spol. přijme pracovníky 
do nově zřizovaných poboček v okr. HK. 

Seriozní práce. 
Tel. 739 093 553.

Český Červený kříž 
pořádá

SBĚR OŠACENÍ 

ve dnech 12. října,
              13. října 

                     a 14. října 2009. 

Příjem ošacení je v divadelní šatně KC od 9 - 17 hod.
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CO-KDY-KDE
 říjen 2009

DIVADLO

   
23.října (pátek) MERESJEV

Na četná přání Vás diváků se vrací na týnišťská prkna herci 
domácího divadelního souboru Jirásek-TEMNO ve své 
nejúspěšnější komedii. 
DERNIÉRA!!! 
Po skončení představení proběhne dražba kulis a kostýmů.
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
Cena: 80,-Kč

 
KONCERT

26.října (pondělí) Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

VÝSTAVY

18.října (neděle) SPECIÁLNÍ CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA českých plemen slepic
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí. 

25.října (neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                          Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                          Areál Bobkárna.
                          Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  
494 377 051,

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

DDM SLUNÍČKO
ŘÍJEN
Úterý 13. 10.  DÍLNA - PODZIMNÍ DEKORACE
17.30 – 19.30 Pravidelná úterní dílna tentokrát v barvách podzimu. Vytvořit si můžete 

zajímavé stolní dekorace, svícny pro dlouhé večery, věnce na dveře 
nebo podzimní obrázky do oken. Těšíme se na starší děti a dospělé. Cena 
30,- Kč na materiál a energii. S sebou: pracovní oblečení, přezůvky, 
čerstvé padané listí (javor, dub), květináč, svíčka (lze zakoupit na 
místě), šípky, suché květy nebo další přírodní materiál.

BURZA DĚTSKÉHO, SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ
A SPORTOVNÍCH POTŘEB

Středa 14. 10 . 14.00 -20.00 hod. - PŘÍJEM VĚCÍ DO PRODEJE
Čtvrtek 15. 10.     PRODEJ 10. 00– 13.00 hod. a 15.00 – 18.00 hod. 

   VÝDEJ  neprodaných věcí 19.30 – 20.30 hod.

Poplatek za zprostředkování: do 50,- Kč = 2,- Kč, do 100,- Kč = 5,- Kč, 
do 300,- Kč=10,- Kč, nad 300,-Kč = 20,- Kč. Poplatek je pouze z prodaných věcí.

Při nabídce nad 20 ks prosíme o označení věcí viditelnou značkou 
a seznam věcí i s cenami!!!

Nabídněte nebo přijďte koupit zimní bundy, kombinézy, oteplovačky, lyže, brusle, 
dětské oblečení a další.

Pátek 16. 10. BLUDIČKOVÝ REJ
     Tradiční akce pro odvážné. Cesta lesem po světýlkách. Startovné 

20,- Kč. Start od MŠ Dub mezi 19. – 20. hod. Přednostně pouštíme 
menší děti.

Středa 21. 10.        KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
17 – 19 hod.      Podvečerní otevřená dílna pro všechny zájemce o zamazané ruce a 

vlastnoruční tvoření pěkných dekorací nebo dárků. Cena 70,- Kč za 
materiál a energii. Nezapomeňte na pracovní oblečení

Úterý 27. 10.          DÍLNA – PEDIG
od 17.30    Pletení z přírodního materiálu. Košíčky, misky s pevným nebo 

vyplétaným dnem. Pro začátečníky i mírně pokročilé. Cena podle 
spotřebovaného materiálu.

 O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH jedeme s našimi dětmi z příměstských táborů  
do Rokytnice v O. h., kde nejen zavzpomínáme na letní zážitky, ale především zažijeme 
další  dobrodružství, zahrajeme si nové hry a podnikneme zajímavé výlety.
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Vzpomínka
Dne 10.11. uplyne 40 let od úmrtí manžela, tatínka, 
dědečka a bratra pana Josefa Prošvice, výpravčího.
Vzpomíná manželka s rodinou. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu vzpomínku.

Dotlouklo srdíčko, umlkl hlas,
tak rád jsi měl život, kamarády a nás.
Moc smutný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, Marťo, chybíš nám všem.
Pouze kytičku na hrob a k pomníčku ti můžeme dát
a s bolestí v srdci navždy vzpomínat.

Dne 5.října uplynulo už 6 dlouhých smutných let, kdy nás navždy tragicky a bez slůvka 
rozloučení opustil v nedožitých 30 letech náš drahý a milovaný syn, bratr, manžel a 
kamarád pan Martin Vach. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi 
tichou vzpomínku.
S láskou a bolestí stále vzpomínají 

rodiče, sestra Šárka s Petrem, manželka Radka a strýc Míra.

                                Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat městskému policistovi Martinu 
Kudláčkovi za příkladnou práci a za víc než ochotu při záchraně 
života autem sraženého káněte. 
Co se stalo? Přihodilo se to cestou z Opočna do Týniště nad Orlicí.  

Z lesa nečekaně vyletělo káně a narazilo do čelního skla jedoucího auta. Když jsem to 
viděla, u káněte jsem se zastavila. Bylo zraněné a leželo bezmocně na silnici. Nechat ho 
tam zemřít pro mě nepřipadalo v úvahu. Vzala jsem ho a odvezla do Týniště na 
veterinární ambulanci. Nelíbilo se mi však chování veterináře. Káně ode mě totiž převzít 
nechtěl a posílal mě s ním do Jaroměře. Já ale musela jet v tu dobu do Litomyšle k lékaři. 
Nebyl vůbec ochotný mi i jinak poradit a nechal mě v tom samotnou. Byla jsem bezradná 
a hlavně zklamaná, jak se veterinář zachoval.  Přemýšlela jsem, co se zraněným 
kánětem. Už jsem věděla, že ke svému lékaři dorazím pozdě. Napadlo mě odevzdat káně 
na policejní stanici. Náhodou jsem na křižovatce potkala již zmíněného policistu a 
požádala ho o pomoc. Byla jsem mile překvapena, jak se zachoval. Nejprve na 
křižovatce zorganizoval provoz, abych mohla zajet k policejní stanici, a poté si ode mě 
zraněné káně ochotně převzal a rovněž odvoz do Jaroměře zorganizoval. Naplnil tedy 
heslo: „POMÁHAT A CHRÁNIT.“ Ještě jednou mu za vše děkuji.

Martina Zahálková

Chceme touto cestou poděkovat skupině občanů Petrovic nad Orlicí a Petroviček, kteří 
brigádně o víkendových akcích zajistili nátěr konstrukce Kánského mostu a zlepšili tak 
vzhled této spojnice mezi oběma břehy řeky Orlice.

MUDr. Josef Otava,
                                                               místostarosta MÚ Týniště nad Orlicí

Oddíl Orientačního běhu Týniště nad Orlicí děkuje Městu Týniště nad Orlicí a 
Městské policii Týniště nad Orlicí za pomoc při uspořádání závodu v orientačním 
běhu dne 5.9.2009.

Za oddíl Orientačního běhu Petr Doležal

5

Proběhlo…
 Národní finále INDIÁNSKÉ STEZKY se uskutečnilo o víkendu 11. – 13. 9. v Libušíně 
u Kladna. Z našich „indiánů“, kteří se sem v červnu probojovali, nakonec odjelo místo 
deseti hlídek jen pět. Mrzí nás přístup některých závodníků a jejich rodičů. Přestože o 
termínu finále věděli od června, mnohdy bezdůvodně nejeli. Každopádně všem, co s 
námi jeli, patří poděkování nejen za účast, snahu a bojovnost při závodech, ale i za 
chování během cesty a pobytu. Užili jsme si krásný výlet do neznámého kraje, počasí 
nám přálo a organizátorům se podařilo připravit nejen pěkný závod, ale i doprovodný 
program. Naše hlídky především naplňovaly heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se!“. Medailové nároky jsme vzhledem k účasti především přírodovědných a 
ochranářských organizací moc neměli, a tak nás potěšila alespoň umístění starších 
dívek, které zúročily své zkušenosti z let minulých – Michaela Křišťanová a Anna 
Jenčíková vybojovaly 2. místo! Druhá dvojice starších dívek, Tereza Kopecká a 
Kristýna Jiroutová, skončila na 6. místě. Za dorostenky soutěžily Kateřina Jiroutová s 
Kateřinou Jenčíkovou a skončily na 5. místě. Mezi mladšími chlapci závodili Michal 
Brendl a Michal Kufa, kteří obsadili 5. místo, a také Jiří Ráb a Jan Vaník, kteří vytvořili 
novou dvojici, protože jim nejeli původní „kolegové“, a tak bez procvičení některých 
disciplín skončili na 7. místě.

Z našich táborů…
Na začátku prázdnin v letním táboře v Sopotnici bylo príma, pod pirátskou vlajkou se 
soutěžilo, tábořilo v přírodě, stavěly se pirátské příbytky, zápasilo ve volném stylu, 
mapovalo se území pirátů, chodilo na pirátské výpravy do okolí a plnily se další pirátské 
dovednosti, které si pro malé, ale i velké piráty vymyslel hlavní kapitán Tomáš 
Mitlehner a jeho pomocná posádka. Vše se odehrávalo v krásné přírodě nedaleko hradu 
Potštejna a v blízkosti řeky Orlice. Letní tábor se dětem líbil a už se těší na další. 
Děkujeme VÚ 1337 Týniště nad Orlicí za poskytnutí vojenského vozidla na odvoz 
zavazadel a materiálu na tábor a zpět.
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea

Hodně štěstí, zdraví

Buďte jeden o druhého bohatší.
Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Marek Weisser
Lada Štěpánová
Tereza Vedrová
Nela Fléglová
Natálie Nováková
Markéta Mrkvičková
Marek Kubánek
Daniela Malátková

97 let
Marie Prošvicová
93 let
Milada Pažitná
92 let
Anna Barvířová
90 let 
Věra Kurková
85 let
Anežka Blahetová
Antonie Sejkorová
Růžena Šimková
80 let
František Ryšavý
Marie Uhlířová

                            
Řekli si ANO
Jakub Krátký a Kateřina Vančurová
Radek Havlíček a Milena Herelová
Jaroslav Peterka a Marie Pejšová
Aleš Písecký a Lucie Kadlčíková
Daniel Šatava a Jana Komárková
Radek Sehnoutka a Zuzana Koppová
Roman Štancl a Petra Borková
Bohumír Dobeš a Hana Bašová
Bohuslav Kolář a Marie Zaňková

Vladimír Kovaříček (85 let)
Jaroslav Kopecký (70 let)
Jana Uhrinová (65 let)
Miloslava Konvalinková (83 let)
Petr Kofroň (64 let)

4

Společenská kronika Volejbalové soustředění  proběhlo poslední týden v srpnu ve sportovním areálu v 
Česticích. 
Doplňkový táborový program byl motivován našimi chaloupkami. Šmoulové a 
především modrá barva se stali nedílnou součástí pobytu. Šmoulí hříčky byly zaměřeny 
především na stmelení kolektivu a šmoulí spolupráce velkých a malých, což se celkem 
podařilo, všichni Šmoulíci táhli za jeden provaz. V rámci tohoto programu byla částečně 
zařazena i fyzička. Hlavní náplní tábora byla volejbalová příprava na další sezónu. Starší 
děvčata měla 2x denně trénink zaměřený na herní činnosti jednotlivce a na postavení ve 
hře + 1x denně doplňkové sporty (Ringo, šimbal, líný tenis aj.). Přípravka se věnovala 2x 
denně rozvoji práce s míčem a průpravným hrám. Děvčata zvládla i vlastní vaření, kromě 
obědů, na které jsme chodili do hospody, se o kuchyň postarala ve třech služebních 
družinách.
Zájemci o přípravku minivolejbalu (dívky 2. – 5. třída) se mohou ještě přihlásit v DDM.
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Výstava Zahrada východních Čech
   
Ve dnech 9. – 11. října 2009 se uskuteční 11.oblastní zahrádkářská výstava pod 
názvem Zahrada východních Čech ve výstavním areálu v Častolovicích. 
Otevřena bude od 08,00 hod. do 18,00 hod.  
               

PROGRAM VÝSTAVY

Pátek 9. října 2009

08,oo hod. Zahájení prvního dne výstavy Zahrada východních Čech. 
09,oo hod. Zahájení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny.                                            
10,oo hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti Republikové rady  
                 ČZS, krajských a státních zástupců, delegací ÚR ČZS
                 z východních Čech a pozvaných hostí.
14,oo hod. Vystoupení hudební skupiny „HOPR“ z Častolovic
16,oo hod. Přednáška s besedou „Zahradní architektura“
                                                             Bc. Ladislav Michl 
18,oo hod. Konec prvního dne výstavy Zahrada východních Čech.

Sobota 10. října 2009

08,oo hod. Zahájení druhého dne výstavy Zahrada východních Čech.
09,oo hod. Zasedání pléna ÚR ČZS Rychnov nad Kněžnou.
14,oo hod. Vystoupení „Lázeňského orchestru“ z Vamberka.
16,oo hod. Ukázka aranžování z rostlých květin Z. Kvasničková
18,oo hod. Konec druhého dne výstavy Zahrada východních Čech.

Neděle 11. října 2009 

08,oo hod. Zahájení třetího dne výstavy Zahrada východních Čech.
10,oo hod. Vystoupení country skupiny „Špunti“ z Častolovic.
13,oo hod. Vystoupení country skupiny „Špunti“ z Častolovic
15,oo hod. Vystoupení mažoretek 
16,oo hod. Vyhodnocení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny.
17,oo hod. Celkové ukončení výstavy Zahrada východních Čech.

Josef Helmich
Častolovice

3

Vodnický příměstský tábor 
Druhý běh z letošních příměstských táborů, pořádaných již 
tradičně v DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí, se konal ve dnech 
16. 8. – 21. 8. 2009. Dům i přilehlá zahrada se na tuto dobu 
změnily v obrovský rybník, kde se sešlo ke společnému hraní, 
veselení se, táboření a tvoření 30 malých vodníčků. Během 
necelého týdne se nám potom společně podařilo pomoci vodníku 
Česílkovi najít poklad pro Pána vod a také zaplnit na začátku 
prázdné kapříky barevnými šupinkami. Vyrobili jsme si svoje 
vlastní akvária, vyzdobili okna DDM barevnými obrázky,
zazpívali si u táboráku, projeli se na kánoi, jezdili na kole, a protože jsme měli téměř 
bezchybné počasí, jako správní vodníci jsme se koupali v řece i na koupališti v 
Třebechovicích pod Orebem.
Ráda bych jako hlavní vedoucí touto cestou poděkovala především celému týmu 
vedoucích a praktikantů, bez nichž by se tábor nikdy nemohl uskutečnit – obětavé a 
pečlivé vedoucí a zdravotnici Janě Kalousové ml., již zkušené Katce Rulfové, ochotným 
instruktorkám Zitě Forejtkové, Heleně Vorlové a Lence Tiché a užitečné pomocnici 
Anně Jenčíkové. Velké díky patří také paní ředitelce Janě Kalousové, která neváhala na 
jeden týden opustit svoji kancelář a jako paní kuchařka se vzorně starala o stále plná 
bříška dětí i vedoucích. A nakonec díky i rodičům, kteří dětem na tábor připravili opravdu 
nádherné kostýmy, v nichž byla naše hra na vodníky opravdovější a zábavnější. 
Zážitky dětí se nám zde podaří prezentovat alespoň zprostředkovaně, díky vodnickým 
novinám, které napsaly poslední den tábora. Jejich zprávy jsou stylisticky neupravené.
Byla jsem na táboře a líbilo se mi to a byly tu různé hry! Nejvíc se mi líbilo, jak mě 
Andulka Jenčíková česala! 

Anička
Jeli na lodi. Jezdili hodně na kole. Měli ranní rozcvičku. Mám tady hodně kámošů. 
Skákali na trampolíně.

Lukáš N.
Na vodním táboře se mi moc líbí. Našel jsem si tu přátelé. Hráli hry. Hledali poklad. 

Ondra K.
Jezdili jsme na kole, hráli jsme různé hry. 
Jedli jsme u starého stromu. 2x jsme jezdili 
na koupaliště do Třebechovic. Viděli jsme 
rybu a různé věci.

Autor neznámý 

                                          Fronta na trampolínu

“Piškotéka” v kostýmech                                              Rozdělování pokladu
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Předprázdninové loučení s Naďou
S koncem minulého školního roku ukončila 
svou činnost v DDM odchodem do důchodu 
Naďa Pojezdalová. V jeho čele stála od jeho 
založení, to je přes dvacet let. Za tu dobu se stala 
tělem i duší každé akce pro děti a zná ji celé 
Týniště, přestože z ní mnozí viděli mnohdy jen 
„rozmazanou čáru“, jak si to metelila na kole 
odněkud někam J. Děti, které prošly 
jednotlivými kroužky a které byly s Naďou na 
některém z táborů, už nikdo nespočítá a do 
Sluníčka se vrací děti dávno odrostlých “dětí”. 
Protože jsem s ní měla možnost posledních 
deset let pracovat a být v našem dvoučlenném 
kolektivu ve velmi úzkém kontaktu, chtěla 
bych teď veřejně ocenit její nasazení, 
činorodost a aktivitu, stejně jako ochotu, 
vstřícnost a radost ze života J.
Před prázdninami se s Naďou ve Sluníčku loučili i současní externí vedoucí 
jednotlivých zájmových kroužků. Připravili „ředitelský průlet“ všemi kroužky, a tak 
Naďa musela prokázat, co všechno za ta léta pochytila. Stavění šachovnice, recitace, 
tanec, bojové umění, kreslení, chůze na chůdách a nakonec slaňování přímo z okna 
ředitelny na náměstí. Nechyběla ani korunovace „královny ředitelek“, předání diplomu 
a upomínkových předmětů se Sluníčkem.
Milá Naďo, přeji Ti, ať si v relativním důchodovém klidu srovnáš všechny zdravotní 
vroubky, užiješ si všech vnoučat a přestože v důchodu prý není na nic čas, najdeš si 
chvilku i na naše sluníčkovské akce. A to Ty určitě najdeš J.

Eva Jenčíková
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Upozorňujeme občany,
že druhá splátka za svoz komunálního odpadu je splatná do

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

                                  Střední odborná škola
                        a Střední odborné učiliště,
                                  Nové Město nad Metují, Školní 1377

                                  Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
                                    pátek     27.11. 2009     14.00 - 18.00 hod.
                                    sobota   28. 11. 1009      8.00 - 12.00 hod.

Pro školní rok 2009/2010 nabízíme pro žáky 9. tříd základní školy
tyto obory:

STUDIJNÍ OBORY:
Technické obory:     ! Mechanik seřizovač ! Mechanik strojů a zařízení
                                  ! Mechanik elektrotechnik

 Obory služeb:          ! Gastronomie (kuchař-kuchařka, číšník-servírka)
                                  ! Ekonomika a podnikání (zaměření na obchodně-   
                                    podnikatelskou činnost)

UČEBNÍ OBORY:
Technické obory:     ! Strojní mechanik     ! Elektrikář - silnoproud
                                  ! Obráběč kovů          ! Elektromechanik pro zařízení a přístroje
                                  ! Nástrojař
                                  ! Karosář (autoklempíř)
                                  ! Truhlář

Obory služeb:          ! Cukrář
                                  ! Kuchař - číšník
                                  ! Prodavač - prodavačka - smíšené zboží
                                  ! Prodavač
                                  ! Kadeřník

NÁSTAVBA:            ! Podnikání
                                   ! Podnikání (pro absolventy uč. oborů)

Telefon:               491 470 158                  Fax:           491 470 174
Adresa:               549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377
E-mail:                info@sossou-nm.cz      URL:   http://www.sossou-nm.cz
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                    Z městského úřadu
                                
                           U S N E S E N Í  c.  62 z jednání Rady města 
                           Týniště nad Orlicí konané dne 31.8.2009 

A) Schvaluje
1. Vypsání konkurzního řízení na místo ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace 

ZUŠ Týniště nad Orlicí.
2. Pronájem pozemků p.č. 1982 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Karla Noska a Alenu 

2 2Noskovou (207 m ), Jana Šrajera a Olgu Šrajerovou (277 m ), Zdeňka Rektora a 
2 2Miloslavu Rektorovou (245 m ), Zdeňka Zahálku a Janu Zahálkovou (380 m ), 

2 2Pavla Hrnčíře a Hanu Hrnčířovou (272 m ), Vladislavu Podhorníkovou (315 m ), 
2Blaženu Habrovou (206 m ). Nájemné za pronájem pozemků je stanoveno částkou 

22 Kč/m  ročně.
3. Žádost o přesun v položkách příspěvkové organizace MŠ - U Dubu Týniště nad 

Orlicí.
4. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené na pronájem nebytových prostor s 

Lejnarem L. (cena za pronájem garáže se snižuje o 100 Kč měsíčně na dobu 3 let).

B) Zamítá
1. Žádost o zvýšení finančního příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ - U Dubu 

Týniště nad Orlicí.

C) Bere na vědomí
1. Informace o výběrovém řízení na rekonstrukci radnice.
2. Informace o odstoupení z funkce ředitelky ZUŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Skalické.
3. Informace o vydání stanoviska na udělení licence pro ČSAD Ústí nad Orlicí na 

nově zřizované linky, které budou mít zastávky v Týništi nad Orlicí.
4. Informaci o vydání stanoviska pronajímatele ve věci upřednostnění nájemce na byt 

v čp. 868.
5. Informaci o žádosti na zachování spoje pro děti dojíždějící do speciální školy v 

Rychnově nad Kněžnou.

D) Ukládá
62/09

1. Předat kopie jmenovacích dekretů zástupců statutárních orgánů příspěvkových 
organizací zřízených městem.

    T: 14.9.2009 Odpovídá: ved. přísp. organizací

2. Projednat na jednání ZM návrh na změnu kupní ceny bytu 1+1 v čp. 573. 
    T: zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matička J.

3. Zajistit zpracování projektu na kamerový systém města.
    T: 30.9.2009 Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matička           Pavel Nadrchal
          starosta                             místostarosta

1

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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Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760   Tel. fax. +420 494371003
DIČ: CZ620622760



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.



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

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

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

Libor Stolín, Jan Bohatý, Petra Čížková.
 

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

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

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

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

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

                                  Náklad 680 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Z P R AV O D A J

                     ŘÍJEN  2009
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