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Záběr týnišťského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý 
rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a řekou Orlicí. Hrázka, po níž vede cesta od 
Tužilova hospodářství čp. 13 k silnici do Týniště n. O. a je vroubena alejí kaštanů, vznikla 
jako ochrana proti velkým vodám Orlice. Pro luka se vžil název Na paštích”. Pásal se tu “
dobytek albrechtických hospodářů. Části obecní louky v těchto místech se říkalo 
V proutnici” a byla osázena vrbovčím. To se používalo ke košíkářským pracím.                                        “

Paž.

Uvedené pomístní názvy jsou převzaty z článku Františka Krba a Václava Lásky: 
Pomístní názvy v Albrechticích, uvedeném ve Sborníčku Čapkova muzea v Týništi nad 
Orlicí č. 21 - 22  3 - 4 1973.

Pozvánka na besedu:

Petr Broulík : Stoleté hospody
Příběhy hostinců v Královéhradeckém kraji, které mají sto, ale někdy i mnohem více let a 
stále fungují, vyšly pod názvem Stoleté hospody. Autorem publikace je hradecký novinář 
Petr Broulík.
Od Černého koně po Peklo Petr Broulík popisuje osudy a příběhy hradeckých hospod 
Černý kůň, Na Hradě či Pod Věží. Zavítal například do Zadrobílkova hostince Na Staré i do 
hostinců na dnešním okraji Hradce Králové, které v době vzniku náleven byly 
samostatnými obcemi. Dále popisuje osudy hospod Batalion, U Šuků či Na Jívě v Jičíně a 
okolí. Do Krkonoš zamířil za hospodou Na Peci, do Havlovic za hostincem Amerika. 
Náchod zastupuje v knize hospoda Port Arthur, Nové Město nad Metují zase podniky Na 
Rychtě, U Boučka či Bartoňova útulna Peklo. 
„Příběhy hospod často odrážejí dějiny. Za protektorátu v nich teklo slabé, šizené pivo nebo 
náhražky. Za komunismu se zase některé hospody přeměnily z vyhlášených podniků na 
putyky a velmi často z nich museli jejich majitelé. Dnes mnohé hospody začínají svůj další 
život. Potomci původních majitelů je získali zpět, některé i po pauze znovu otevírají. 
Mnohé dostaly nové kabáty a fasády. Jejich minulost a příběhy však zůstaly ve stěnách, v 
kronikách a duších pamětníků a historiků, podobně jako ve starých zámcích a vilách,“ říká 
Petr Broulík.

Zveme vás srdečně na zajímavou besedu, která se koná
ve čtvrtek 18. března 2010 od 17 hodin
ve výstavním sále Městské knihovny.
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                                Z městského úřadu
                                USNESENÍ   č.   73
                                z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
                                konané dne 25.1.2010 
Schvaluje
1. Změnu ceny nájemného z nebytových prostor, které jsou v majetku města Týniště nad 

Orlicí v souvislosti s inflací uvedenou ČSÚ.
2. Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí.
3. Uzavření dohod o členství v JSDH Týniště nad Orlicí.
4. Uzavření dodatku k dohodě o členství v JSDH Týniště nad Orlicí s Ing. Drozdíkem 

Lukášem.
5. Uzavření nájemní smlouvy pro Fuchsovou Venušku na pronájem pozemku p.č. 1596 

2v k.ú. Týniště nad Orlicí (zahrádka - 342 m ).
6. Užívání znaku města Týniště nad Orlicí pro Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 

(razítko, hlavičkový papír).

Bere na vědomí
7. Informace o zajištění akcí při příležitosti 650 let první písemné zmínky o městě v roce 

2011.
8. Informace o zprávě o bezpečnostní situaci ve městě předložené velitelem MP panem 

Štěpánkem.
9. Informace o žádosti Mgr. Kopeckého M. ve věci přístavby u pronajaté haly.

Ukládá
73/10
10. Projednat v zastupitelstvu města zařazení finanční částky do 5.000 Kč do rozpočtu 

roku 2010 pro Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí.
11. Projednat v zastupitelstvu města prodej pozemku p.č. 670/4 v k.ú. Rašovice o 

2výměře 52 m .
     T: březen 2010                                                                     Odpovídá: Ing. Matička J.
12. Projednat se společností OREDO Hradec Králové záležitost týkající se zastavení 

vlaku v Petrovicích v čase 6.20 hodin (soboty, neděle, svátky).
   T: 8.2.2010                                                                            Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička                Pavel Nadrchal
            starosta                 místostarosta

USNESENÍ  č.   74
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 8.2.2010 

Schvaluje
1. Vnitřní směrnice příspěvkové organizace Městský bytový podnik Týniště nad Orlicí o 

inventarizaci majetku.
2. Uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce Děčín o zřízení věcného břemene 

spočívajícího ve vedení kabelové přípojky sítě NN na pozemcích p.č. 1394/1, 1446/53 
v k.ú. Týniště nad Orlicí za cenu 4.500 Kč a DPH.

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Albrechtice nad Orlicí na výkon přenesené 
působnosti v rozsahu vymezeném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění.

1

Zaujalo mě, mohlo by i Vás
Myšlenky a ponaučení Mahátmy Gándhího (1869-1948), které jsou platné dodnes:
„Jestliže se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z tobě 
podobných lidí.“
„Žij, jako bys měl zítra zemřít, a uč se, jako bys měl žít navždy.“
 Sedm sociálních hříchů:
1.Politika bez zásad
2.Hospodářství bez morálky
3.Blahobyt bez práce
4.Výchova bez charakteru
5.Věda bez lidskosti
6.Požitek bez svědomí
7.Věrovyznání bez oběti

Na světě je zhruba 10 – 13 procent leváků. Žen je méně, průměrně necelých 10 procent, 
mužů asi 12,6 procenta. Leváci mají nerovnoměrnější vývoj v dětství než praváci. 
Mohou mít poruchy v učení, na druhé straně jsou ale tvořivější a lépe zvládají 
prostorové, zrakové a matematické úlohy.
Také francouzský císař a geniální vojenský stratég Napoleon Bonaparte (1769-1821) 
byl levák.Jedna z legend o něm praví, že protestoval proti vojenské praxi pochodování 
pluků po cestách vlevo se zbraněmi v pravé ruce, protože ho to jako leváka 
znevýhodňovalo. Když se dostal k moci, nařídil své armádě, aby pochodovala vpravo. 
Dal tak základ silničním pravidlům, která dnes převažují. V jeho nařízení můžeme najít i 
vysvětlení toho, proč Britové, kteří ho společně s Prusy v roce 1815 u Waterloo porazili, 
jezdí dodnes po silnicích vlevo.

Pokrm z ovesných vloček, dnes známý jako müsli, vynalezl v Curychu kolem roku 
1900 doktor Max Bircher (1867-1939). Výraz „müsli“ je zdrobnělinou švýcarského 
podstatného jména „Mues“ (německy „das Mus“), což znamená „kaše“. A jaký byl 
původní recept na onu kaši, kterou sám Max Bircher ochutnal poprvé během výletu ve 
švýcarských Alpách?
Ovesné vločky se nechají 12 hodin máčet ve studené horské vodě,přidá se šťáva z půlky 
citronu a medem slazené mléko. Těsně před podáváním se pochoutka vylepší hrubě 
nastrouhaným jablkem včetně slupky a jádřince. Na závěr se pak přidá lžíce drcených 
ořechů bez slupek.
I když je recept přes 100 let starý, müsli dobylo svět až o 60 let později v rámci 
rostoucího zájmu o zdravou výživu.

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) patří mezi rostliny našeho 
podnebí, které mohou vážně ohrozit vaše zdraví. Leptá kůži, ničí zrak , způsobuje otoky 
a záchvaty.
Po Evropě se rozšířil z Kavkazu. Má obrovskou reprodukční sílu, která je rychlejší než 
zprávy o jeho nebezpečnosti. K nám se zřejmě dostal jako dar cara Alexandra (1818-
1881) knížeti Metternichovi (1773-1859), na jehož panství v Lázních Kynžvart byl roku 
1862 poprvé vysazen. Už v roce 1877 se rozlézá, kde může. Uchytí se takřka všude a 
příroda sama nemá proti tomuto cizímu vetřelci šanci. Vlastně ani lidé ji moc nemají a 
navíc je rostlina může pouhými výpary v krajním případě oslepit, alergiky i zabít. Šťávy 
bolševníku leptají kůži a způsobují ošklivé puchýře. Rozsáhlá zranění se hojí roky, jizvy 
bývají trvalé. Zákeřné na rostlině je to , že při prvním kontaktu s ní nic neucítíte. To 
přijde až tak za 15 minut, když už je pokožka nenávratně poškozena. Leptavé účinky 
šťáv podporuje denní světlo, v noci je rostlina škodlivá méně.

Pro Zpravodaj Paž.
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4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lípa nad Orlicí na výkon přenesené 
působnosti v rozsahu vymezeném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění.

5. Uzavření smlouvy s firmou PPSU, s.r.o., Vysoké Mýto na správu webových stránek 
města.

6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí se Sekyrovou Zdeňkou (zahrádka)

7. Prodej nepotřebného majetku příspěvkové organizace Geriatrické centrum Týniště 
nad Orlicí spočívajícího ve 2 ks polohovacích lůžek s nefunkčními postranicemi.

8. Nájemné na ubytovně „Modrák“ v částce 2.000 Kč za užívanou místnost s platností 
od 1.4.2010.

9. Zajištění výměny parket v prostorách spojovací haly příspěvkové organizace ZŠ 
Týniště nad Orlicí z důvodu havarijního stavu vzniklého vlivem poruchy 
vodovodního potrubí.

10. Provedení stavebních úprav na objektu čp. 234 pronajatém Mgr. Kopeckým s tím, že 
na stavební úpravy bude vydáno stavební povolení.

11. Dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory (květinka) a halu spočívající ve 
výpovědní lhůtě, která bude 1 rok a její běh začne od 1.1. následujícího roku po jejím 
podání. Dodatek k nájemní smlouvě bude platný pouze za předpokladu provedení 
navrhovaných úprav.

12. Možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s ustanovením § 9 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro tyto příspěvkové 
organizace zřízené městem: Geriatrické centrum, Služby města, Městská knihovna, 
Základní škola, Základní umělecká škola, Mateřská škola Město, Mateřská škola U 
Dubu, Dům dětí a mládeže, Kulturní centrum.

Bere na vědomí

13. Informace o žádosti o pronájem nebytových prostor v čp. 234 (1. nadzemní podlaží) 
pro Černohousovou M.

14. Zprávu o činnosti JSDH Týniště nad Orlicí za rok 2009.
15. Záležitosti týkající se podpory Kmetiněvské výzvy, týkající se změny hranice trestní 

odpovědnosti.
16. Závěrečnou zprávu o realizaci projektu LAXUS Královéhradecký kraj 2009 - 

Kostelec nad Orlicí (protidrogová opatření).
17. Protokol o provedení kontroly příspěvkové organizace ZUŠ Týniště nad Orlicí, 

kterou provedla ČŠI Hradec Králové.
18. Žádost České abilympijské asociace o poskytnutí finančního příspěvku na krytí 

nákladů souvisejících s činností s tím, že příspěvek nedoporučuje.
19. Výroční zprávu příspěvkové organizace ZUŠ Týniště nad Orlicí za rok 2009.
20. Protokoly o kontrolách vykonaných v příspěvkových organizacích MŠ Město, MŠ 

Dub, ZŠ v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 
platném znění, s tím, že v průběhu 1. pololetí 2010 bude provedena následná kontrola 
zaměřená na odstranění nedostatků zjištěných kontrolou.

21. Informaci o hostování lunaparku v jarních měsících a v období posvícení.

Ukládá
74/10
22. Projednat na zasedání zastupitelstva města:

a) poskytnutí finančního příspěvku pro Sokol Týniště nad Orlicí
b) poskytnutí finančního příspěvku 5.000 Kč pro Filipa Křišťana, juniorského 

reprezentanta v kanoistice
c) zařazení finanční částky 198 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci z operačního
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

http://ratolest.ic.cz

 Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc BŘEZEN

      Dopoledne      Odpoledne                                 Večer
Po  9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:00–17:00 h PASTELKY 
      9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Út  9:00-11:00 h                              16:00-17:00 h 
      HERNA pro nejmenší             AEROBIK pro dospělé
      (1 – 18 měsíců)
St   9.30-10.30 h ROLNIČKA      15:00-16:00 h GRAFOMOTORIKA
      9:30-11:30 h HERNA 16:00-17:00 h ZVONEČEK
                                                       16:00-18:00 h HERNA
Čt  Mimořádné akce:                    16:00-16:45 h ANGLIČTINKA I.        20:00–22:00 h
      Knihovna: 15.3. 2010 17:00-17:45 h ANGLIČTINKA II.      VEČERNÍ DÍLNY:
                                                        16:00-17:45 h BARVIČKY                   11.3. 2010
                                                        16:00-18:00 h HERNA        25.3. 2010
Pá  9:30–11:30 h HERNA 16:00-18:00 h NEZNÁLEK
      s programem „Tvořílci“ 1x za měsíc, březen: 26.3. 2010
                               
Mimořádné akce v BŘEZNU:
  1.3.-5.3. (Po-Pá) Karnevalový týden (v rámci všech kroužků bude probíhat karneval, 

vše vyvrcholí v pátek odpoledne Karnevalovou slavností)
  4.3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: velikonoční keramika
  5.3. (Pá) KARNEVALOVÁ SLAVNOST, od 16:00 h, 
          představení masek, soutěže, tancování, hostina a párky v rohlíku!
  8.3. (Po) Plánování činnosti MC na měsíc březen a duben, od 17:00 h   
11.3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, 
          téma: drátkování vajíček a malování vajíček voskem 
13.3. (So) Aerobik pro děti i rodiče s instruktorkou aerobiku - Ivetou Daňkovou, 
         od 9:30 h ve spojovacím sále ZŠ. Program: Cvičeníčko pro děti, aerobik mix, 
         ukázky cvičení na BOSU, bodystyling, strečink, relax …
18.3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, 
          od 9:30 h + BESEDA s hostem!
22.3. (Po) BESEDA na téma: Zubní prevence + jak si správně čistit zuby.
         Zahájení pro děti s ukázkou čištění zubů na figuríně (následný program pro děti 
        v MC Ratolest), pro rodiče přednáška s videoprojekcí, od 17:00 h, v ZŠ Týniště n.O.
25.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h, 
          téma: velikonoční výroba vajíčka z mašlí, velikonoční věnečky, …
26.3. (Pá) Neználek - 16:00-18:00 h (hrajeme a učíme se stolní hry pro malé i velké) 
29. – 31.3. (Po-St) Velikonoční prodej výrobků ve Sluníčku

MC Ratolest DĚKUJE za finanční podporu a spolupráci v r. 2009: 
Městu Týniště nad Orlicí a Královéhradeckému kraji, Lékárně U Krále Jiřího, 
Lékárně LURA, ZVS Agro s.r.o., Sklotex, Telux, Zelenině Zábrodský, Autoškole 
Vávra , p. Ivo Dostálovi (Hračkářství), UNIFA , Stavebniny, J. Vlčkovi (stravovací 
služby), Českému červenému kříži Týniště n.O. a všem dalším, kteří činnost MC 
jakýmkoliv způsobem podpořili.

Kontakty: 
E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019, R. Vondráčková – 739 769 929
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programu EU „Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí“ v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod v programovém období 2007 - 2013.
 T: zasedání ZM                                    Odpovídá: Ing. Matička J.
23. Uskutečnit jednání ve věci zajištění haly U Dubu pro činnost SK Křivice v zimním 
období.
T: 10.2.2010                                                                              Odpovídá: Ing. Matička J.

POZNÁMKA NA OKRAJ – OD  KARLA JANEČKA

Našemu Týništi se kdysi přezdívalo  „město mezi lesy“. 
Historická náhoda i cílená aktivita našich předků nám daly do 
vínku možnost žít v krajině, která je i nyní víceméně ušetřena 
negativních lidských zásahů. Ovšem moderní doba  nás, 
Týnišťany, naštěstí neodsunula někam do hlubokých hvozdů. 
Jsme plnohodnotnou součástí větších i menších celků. Rozumíme 
však tomuto zařazení správně? Jsme schopni využít ve všech 
směrech této sounáležitosti? Máme dostatek informací? 

Ing. Karel  Janeček – člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje
email: janecek@kr-kralovehradecky.cz

Mám tu čest zastupovat  i zájmy našeho města v orgánech Královéhradeckého kraje. 
Činím tak vždy s plnou odpovědností toho, že se nikdy nestane nic, co sami neuděláme. 
Být občanem Týniště a zároveň pracovat jako zastupitel Královéhradeckého kraje mi 
dává příležitost vidět problematiku samosprávy i přenesené státní správy v mnoha  
souvislostech  a zejména pak  vnímat intenzivně dopad různých opatření v reálném 
životě. Politika bez spojení s realitou je jen měšec prázdných frází, kterým v životě nic 
nezaplatíte. Ba co víc, jedná se nezřídka o měnu falešnou. Týniště a jeho obyvatelé jsou  
mými partnery při práci krajského zastupitele. Pomáhají při správném rozhodování,  jsou  
oním  „přítelem na telefonu“, který pomůže, když vlastní životní zkušenost nestačí. Rád 
bych se s Vámi v příštích vydáních našeho Zpravodaje podělil  o témata, na jejichž řešení 
jsem se podílel jako krajský zastupitel, místopředseda Finančního výboru,  člen 
Zdravotního výboru i člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Věřím, že tyto 
informace budou k užitku, k inspiraci a prohloubí i naše společné vědomí příslušnosti k 
celku – k našemu městu Týništi, okolním obcím i Královéhradeckému kraji. 

A moje dnešní poznámka na okraj o kraji, k němuž patří i naše město? Co jiného v době, 
kdy papírové kapesníky mizí rychleji z regálů obchodů, horké čaje stojí na stolcích u 
mnoha lůžek a pera lékařů prolétají kolonky vyplňovaných receptů? Ano, je to 
zdravotnictví.  I když v tématu, které je mnohem závažnější než banální respirační 
onemocnění. A týká se nás všech, kteří pojedeme  například po východočeském úseku 
dálnice D11. V případě nehody bude právě tato zóna obsluhována  z nového střediska 
Krajské záchranné služby v Kuklenách. Dokončeno bude v dubnu a na jeho výstavbu kraj 
uvolnil celkem 13 milionů korun.

Domáckých, důvěrných, přátelských či zdrobnělých podob Josefa je mnoho. Připomínám 
jen ty naše: Jóža, Jožka, Jožin (na Moravě), Pepa, Pepík, Pepek, Pepíček (v Čechách). Na 
Moravě jsou tyto tvary místně mnohdy pokládány za urážlivé! Hojně se užívá také Joska. 
Zhruba od 20. let minulého století ustupovala mnohá stará jména světců jménům 
modernějším, cizokrajnějším nebo cizokrajně znějícím. Josef si však svou popularitu 
podržel. Byl a je jménem živým. Stačí se rozhlédnout a každý vidí, že funguje ve své 
základní nomenologické poloze, že přináší nositelům rodinný poklid, úspěch a uznání a že 
lidé s tímto jménem jsou vyrovnaní, snaživí, dobří. Rozhodující většina Josefů dostávala 
své jméno společně s dobrým vkladem rodičů a dále jeho hodnotu prokazovala. I proto má 
jméno tu pozici, kterou dodnes má.  Ovšem sama nomenologie nepůsobí automaticky. 
Typickým příkladem je Josif Džugašvili, který dostal jméno při křtu od své, prý hluboce 
věřící, matky, která ho poslala i do semináře, ale on sám se jménu bytostně vzpíral a 
postrádal pro ně nejmenší osobní předpoklady. Energie jména s ním pak nemohla vytvořit 
nomenologickou jednotu, neboť on ji odmítal spojit sám se sebou a ta zkratovala. Hledání 
úspěchu se tím v jeho případě vymklo souvislostem a našlo přímo kataklysmatické 
projevy.
Jméno Josef je na 2. místě v celkovém pořadí všech u nás užívaných mužských jmen. V 
současné době (rok 2005) žije podle úřední statistiky v Česku 294 405 Josefů, 11 464 
Jozefů, 20 nositelů jména José, 20 Josephů, 8 nositelů starozákonního Josua, 22 Józefů, 3 
Jóžové a 12 Jožků.
Je vidět, že výskyt jména Josef je u nás stále mimořádný, že se jméno právě v našich 
podmínkách osvědčilo a že je do jisté míry dáno i tradicí. Potenciál jména Josef se u nás 
během tří století vyhranil tak, že odpovídá základnímu historickému vkladu, zároveň však 
nabyl značného zobecnění, které bychom nejpřesněji vystihli slovy „spolehlivá 
solidnost“.
Svůj svátek slaví Josef 19. března.

Podle knihy R. Altmana Osud podle jména (Centa 2005)
připravila Paž.

Lipská ulice, Týniště nad Orlicí, /dříve Zlatnictví Linda/

med kvalitní čaje
medovina značková káva
medové víno čokoláda
medové produkty koření
syrovátka bylinné sirupy a kapky
zázvorová limonáda zázvorové nealko pivo
produkty na zhubnutí magnety pro zdraví

Otevřeno denně 8,30 - 12,00 13,00 - 16,30
Sobota 8,30 - 10,30

SEDMIKRÁSKA
PRO ZDRAVÍ, KRÁSU, RADOST
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STŘÍPKY Z GERIATRICKÉHO CENTRA
Ohlédnutí za rokem 2009 v Geriatrickém centru
Geriatrické centrum vzniklo rekonstrukcí původní budovy, přístavbou haly a dalších 
obytných prostor. Provoz zahájilo v září 1996, kdy sem byly přestěhovány obyvatelky z 
původního domova důchodců, a to včetně veškerého vybavení (starého nábytku, 
kovových postelí, mechanických zvedáků k vanám…). Postupně byly a jsou přístroje a 
zařízení v Geriatrickém centru dle finančních možností obnovovány. Vzhledem k tomu, 
že do zařízení nastupuje stále větší počet klientů s převážnou, nebo úplnou závislostí na 
pomoci další osoby, bylo potřeba některá zařízení a stroje zakoupit či zvýšit počet 
stávajících. V březnu byla podána žádost o poskytnutí dotace MPSV v dotačním 
programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – 113 310, 
podprogram: Podpora reprodukce majetku materiálně technické základny sociálních 
služeb 113 313, název akce: Zkvalitnění pobytových služeb v Geriatrickém centru 
Týniště nad Orlicí. Podařilo se získat částku ve výši 1.313 000,-Kč na zakoupení 
dezinfikátorů podložních mís (2ks), elektrické zvedací vany(1ks), mechanických 
vozíků(3ks), speciálního invalidního vozíku(1ks), zvedáku vzpřimovacího a 
transportního(1ks), elektrického zvedáku se sedačkou(1ks), motomedu - léčebného 
pohybového přístroje(1ks), toaletních křesel(5ks), elektrických polohovacích lůžek s 
příslušenstvím a zářivkových svítidel k lůžku(10ks). Záměrem této akce bylo zkvalitnit 
pobytové služby sociální péče v Geriatrickém centru. Podařilo se obnovit vnitřní 
vybavení pokojů polohovacími lůžky s lampičkami, které již odpovídají potřebám osob 
s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. Byly pořízeny 
zdravotnické prostředky sloužící k manipulaci a transportu imobilních klientů včetně 
přístrojů k zajištění rehabilitace klientů, tak aby mohla být zachována jejich 
soběstačnost a to v co v největší míře. 
I v tomto roce se pokračovalo v dalších opravách střech na GC. Na oddělení B byla 
zprovozněna opravená sociální zařízení u dvoulůžkových pokojů (snížení sprchových 
koutů, instalace závěsných toalet). Také pokoje ošetřovatelského oddělení, kde bydlí 15 
klientů, prošly drobnými úpravami. Tyto byly postupně vymalovány, stěny zabezpečeny 
omyvatelnými a oděruvzdornými deskami a zároveň byla zajištěna výměna linolea. Tyto 
akce  byly velmi náročné pro seniory, ale i pro zaměstnance. Vše dopadlo dobře a klienti 
jsou v upraveném prostředí spokojeni. Také se připravila další koupelna pro instalaci 
elektrické zvedací vany a zvedacího zařízení pro imobilní klienty a prostory pro 
připojení dezinfikátorů.
Jako každý rok jsme seniorům nabízeli pravidelné volnočasové a kulturní aktivity.  
Senioři měli možnost využívat pravidelné čtení na pokračování, dílny zaměřené např. na 
pečení, výrobu keramiky, klubová setkání na různá témata, vzpomínková setkání, 
muzikoterapii, pohybová cvičení, setkání s písničkou (zpívání), doprovody na 
vycházky, výlety do okolí apod.  Senioři měli možnost využít i pestrou nabídku 
kulturních pořadů a akcí, které proběhly v GC hudebních, divadelních  nebo besedních, 
či  vystoupení dětí z MŠ, ZŠ Týniště n.O., DDM Sluníčko, ZŠ Týniště n.O., ZŠ 
Albrechtice n.O. atd. Jednou z největších  kulturních akcí, kterou GC pořádalo, byl již 
IX. ročník „ Sportovního odpoledne pro seniory“. Pravidelně se jej zúčastňují senioři ze 
sousedních domovů pro seniory z  Albrechtic n. O., Borohrádku, Opočna a senioři z 
místního Klubu důchodců v Týništi n.O. Senioři zde mají možnost změřit své síly a 
schopnosti v různých pro ně připravených disciplínách. Velký úspěch měl pořad Karla 
Šedivého sestavený z nejznámějších písní „Karla Hašlera“, kdy se posluchači měli 
možnost seznámit s životními osudy největšího českého písničkáře. Ve spolupráci s 
Městskou knihovnou proběhlo v GC vystoupení Adolfa Dudka „Aktivně kreslit-aktivně 
žít, které bylo podnětné a také se velmi líbilo. Dne 7.10. proběhl v GC od 10,00hodin do 
16,00 hodin  „Den otevřených dveří“ spojený s výstavou ručních prací našich klientů.  

4    

JOSEF
Jméno vzniklo z hebrejského slova jóséph, přídavného jména, znamenajícího přidávající 
či pokračující. Zároveň je to i tvar 3. osoby hiphilu, slovesného tvaru hebrejštiny, který 
čeština nezná. Je však příbuzný jednoduchému a již zaniklému českému minulému času 
nesloženému tzv. imperfektu. V češtině mělo např. do 15. století sloveso vést tvar vediech 
= vedl jsem. Josef tedy znamená ať + přítomný čas, čili „ať přidá“ či „ať pokračuje“.
Ve 30. kapitole Genesis se dočteme, že Jákob a Ráchel přes všechnu snahu nemohli mít 
děti, což byla pro Ráchel potupa. Až „rozpomenuv se Bůh na Ráchel, i otevřel život její“, 
Ráchel počala a porodila syna. V rozhodujícím 24. verši se k tomu dodává: „A nazvala 
jméno jeho Josef, řkouc: Přidejž mi Hospodin syna jiného!“ Jméno Josef zvolila Ráchel 
jednoznačně nomenologicky jako výzvu či přesněji řečeno přání nebo modlitbu, 
znamenající: „Ať tento syn jménem vyjadřuje, že bych byla Hospodinu vděčna, kdyby 
pokračoval a k jednomu synu mi přidal dalšího.“ Jazykový význam hebrejského slova 
jóséph, „ať přidá či ať pokračuje“ je tu již povýšen na jméno s jasným významem. 
Nomenologický význam jména je pak zřetelně popsán situací, v níž bylo zvoleno. Tak 
jasné to však u každého jiného jména nebývá!
Historickou tradici jména Josef naplňuje dále příběh tesaře Josefa a Marie, která podle 
Nového zákona počala z Ducha svatého a porodila Ježíše Krista. Josef se stal jeho 
pěstounem. A bylo to právě jeho jméno, které s sebou neslo poselství „zrození syna“ či 
aktu „ať pokračuje“ a představovalo pokračování potenciálu, který do něj kdysi vložila 
Ráchel.
Ale ještě v 15.století dokládají matriky jméno Josef řídce. Až v 18. století prožilo nápadný 
rozmach a brzy již patřilo u nás k nejčastějším. Uvádí se, že to bylo i z vděčnosti k císaři 
Josefu II. Hlavním důvodem však bylo působení patronky Španělska sv. Terezy de Jesus 
(1515-1582), řeholnice a spisovatelky mystických próz, z nichž některé byly přeloženy i 
do češtiny. Sv. Tereza šířila kult sv. Josefa po celé Evropě. Josef se tak stal jménem 
panovnickým i knížecím, nesli ho králové, vévodové, princové, císařové i arciknížata. 
Stal se jménem s různou mírou ambicí. Vždy to však bylo jméno očekávající hodnotné 
naplnění života, k němuž patřila rodina, děti, přiměřená úspěšnost a také uznání, ocenění. 
Jeho bohatý potenciál mu dává velmi silnou energii, a tak jméno dokáže „zasáhnout“ toho, 
komu je dáno.
Je rovněž poselstvím dobra, prospěšnosti, poslání a mravní zodpovědnosti.
Jeho rozšíření po celé Evropě a vlivem španělštiny i po Jižní Americe s sebou přineslo 
fakt, že má v různých jazycích tzv. „národní znění“. Výchozí podobou bylo (jako u řady 
jiných jmen) latinizované znění, jež mělo nadnárodní charakter. Při křtu totiž kněz 
přednášel příslušnou formuli latinsky a jméno také většinou uváděl latinsky. Do matriky 
se pak jméno zapisovalo v národním znění, případně ve zněních obou. Dnes je tomu jinak. 
Už v 19. století se vžilo, že kněz v křestní formuli uvedl jméno v národním znění. Až od 
šedesátých let minulého století, od II. vatikánského koncilu, jsou svátosti udíleny v 
národních jazycích, jako je v nich sloužena i mše. Latinizované znění jména je 
dodržováno jak v některých zemích a ve zvláštních případech, např. na universitních 
diplomech.
Latinská podoba jména je Josephus, někdy užívaná bez koncovky, tj. Joseph. I v dalších 
jazycích, kromě italštiny, zní jméno víceméně podobně. Největší rozdíly se týkají psaní 
hlásek –s- nebo –z-, dále –ph- nebo –f-. Ve slovanských jazycích je mnohde hláska –e- 
nahrazována hláskou –i-, Josif, Iosif. Jinak je např. v angličtině Joseph a Joe, v němčině 
Joseph, ve francouzštině Joseph. Stále častěji se ale u všech užívá varianta s –f-. V 
italštině, kde bychom čekali patrně největší příbuznost s latinou, je Giuseppe (vysl. 
žusepe), jehož domácká podoba je Beppe. Odtud český Pepa. Španělsky a portugalsky je 
José (vysl. chosé). Ve španělštině pak ale ještě přetrvává Joseph. Stále se však i dnes 
setkáváme s kolísáním s/z a f/ph. Jméno vstoupilo koránem i do arabštiny a má podobu 
Josuf.
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Tradiční akcí na Štědrý den bylo odpolední posezení seniorů, rodinných příslušníků, 
hostů a zaměstnanců. Během tohoto setkání byla sloužena farářem I. Havlíčkem 
bohoslužba za doprovodu kostelního sboru.    
Geriatrické centrum poskytovalo a poskytuje sociální služby pro seniory v rámci 
domova pro seniory, denního stacionáře a pečovatelské služby.
Služby v domově pro seniory jsou určeny seniorům od 65 let, kteří nemají dostatek 
fyzických a psychických sil, potřebují trvalou podporu druhé osoby a nemohou i přes 
veškerou pomoc rodiny, terénních služeb bezpečně žít v domácím prostředí.  Jsou 
poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Kapacita domova pro seniory je 42 
uživatelů.
Služby v rámci denního stacionáře jsou určeny pro seniory od 60 let,kteří z různých 
důvodů nemohou zůstat během dne ve své domácnosti, ale mají zajištěnou péči svých 
blízkých po jejich návratu domů. Jde o služby formou denního pobytu v Geriatrickém 
centru za podpory fyzických a psychických aktivit. Provoz denního stacionáře je od 8,00 
hodin do 16 hodin pouze v pracovní dny. Kapacita denního stacionáře je 8 uživatelů.
Pečovatelská služba je terénní službou, která zajišťuje podporu seniorům a osobám se 
zdravotním postižením /dospělým (27 – 64 let), mladším seniorům (65 – 80 let), starším 
seniorům (nad 80 let)/, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče, péče o domácnost, 
využití volného času, kontaktu s komunitou jsou sníženy, ale postačují jim prozatím tyto 
terénní služby. Provozní doba pečovatelské služby je od 7,00hodin do 18 hodin v 
pracovní dny, dle potřeby ve dnech pracovního klidu.

Závěrem bychom rádi poděkovali za velmi dobrou a profesionální práci všem 
zaměstnancům Geriatrického centra. Poděkování patří také všem, kteří nás v naší 
náročné práci podporují a pomáhají nám překonávat různé překážky spojené s těmito 
činnostmi. Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům, kteří pravidelně docházejí 1 x 
týdně na zpívání do GC -  paní Píchové, paní Zemánkové s manželem a panu Pelikánovi. 
Toto vše přispívá ke spojenosti našich klientů.

Marie Vacková za vedení GC
5

všechny rekvizity a splnit všechny 
zapeklité úkoly a skřítek Trčka 
musel uznat, že jsme opravdoví 
pohádkoví odborníci a že si na nás 
jenom tak nepřijde. 
Protože nám přálo počasí, trávili 
jsme čas také na zasněžené a 
uklouzané zahradě, kde jsme 
bobovali, sáňkovali, pekáčovali a 
stavěli ze sněhu rozličné stvůry i 
nestvůry. 
Poděkování patří všem vedoucím 
a praktikantům, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci této 
pohádkové akce. Jana Tichá ml.

  

Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní - 12. část
To, co chci připomenout dnes, se odehrávalo v dobách, kdy kníže 
Oldřich vyznával lásku Boženě, která prala prádlo někde na Vltavě.
V našich končinách, plných neprostupných pralesů, kde se ani 
Římané necítili dobře, protože pro ně byly studené, sídlilo pár

 keltských rodin nebo kmenů. Byli to lidé  podsadití, menšího vzrůstu, otužilí, kteří si 
nestěžovali na nepřízeň osudu nebo  odloučenost od velkých lidských sídlišť někde na 
jihu tehdejší Evropy. Marně byste mezi nimi hledali třeba krasavice dnešního typu, 
neboť tvrdá práce a drsné životní podmínky od raného dětství je poznamenaly.  A přece 
my, co žijeme na soutoku Orlic, jsme jejich potomky.
Na písčité výspě nad soutokem Orlic bylo několik dřevěných chalup bez křesťanského 
kostelíka, protože Cyril a Metoděj se ještě modlili někde v Řecku, pokud je to vůbec 
pravda. S trochou fantazie si představte, jak na travnatém týnišťském rynku obklopeném 
pralesy se prohání několik stád koz, které poskytovaly mléko osadníkům. Hovězí 
dobytek a koně tady ještě nebyli, neboť luka a pole neexistovala. Byl zde souvislý lužní 
prales porostlý olšemi, jívami a osikami, který byl protkán lesními stezkami. Naopak 
směrem ke Křivině to byly pralesy borové smíšené s listnáči, plné vlčích smeček a 
medvědů. A právě tyto vlčí smečky napadaly kozy z týnišťského rynku. 
Naši předkkové ty vlky samozřejmě pronásledovali, lovili, lapali. A od toho se odvíjí 
název Lapské doly. Je to místo směrem k Rašovicím, Týnišťákům známé. Ještě moji 
vrstevníci, ale i mladší, tam chodili lyžovat nebo sáňkovat. Po 2. sv. válce se tam 
prováděly  likvidační odstřely munice. Pro tehdejší kluky to  bylo lákavé místo, ale pro 
několik z nich se tato “hra” stala osudnou. Později toto  místo zmizelo při těžbě z 
rašovického písníku. Tohoto přirozeného úvozu, který se rozšiřoval směrem k 
Rašovicím, využívali naši předkové k chytání vlků a jelení zvěře. Na hraně úvozu byl 
proutěný plot, který kopíroval terén. Na nejužším  místě se vykopaly jámy (doly). 
Obvykle se tam dávalo selátko nebo kůzle jako lákadlo. Kůzle při osiření mečelo, a to 
lákalo vlčí smečky do této přírodní pasti. V jamách se pak zvěř oštěpy pozabíjela. Na 
jelení zvěř byl způsob lovu podobný, jen s tím rozdílem, že se tam zvěř natlačila.
Jinak poslední vlk byl zastřelen roku 1837, jak praví zápis na Opočně. Až půjdete po 
týnišťském rynku, vraťte se v představách o 800 let zpět, kdy se tam popásala stáda koz 
našich předků. Dnes tam parkují “stáda”aut, Až mě potkáte, prozradíte mi, co by vám 
bylo milejší. Ty kozy, ohrožované vlky, nebo ta auta, ohrožená krizí.
Tak se mějte pěkně a na shledanou příště.

Ladislav Štěpán
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22. – 26. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNY PRO TŘÍDY ZŠ

Úterý 23. 3. Úterní PEDIG - ošatky a hnízda na vejce
Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 8 lidiček, 
přihlášení mají přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 
20,- Kč.

Pátek 26. 3.  STŘEPRAHRAVE
od 19 hod. Středoškolský pracovně-hravý večer. Večer a noc pro všechny aktivní 

středoškoláky, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a potom se odvázat při 
nočním hraní. Pouze pro předem přihlášené. Podrobnosti na přihlášce.

Neděle 28. 3. Otevření VELIKONOČNÍ VÝSTAVY 
14 – 17 hod Těšit se můžete na kraslice, perníčky, pomlázky, vystřihovánky, 

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

14 – 16 hod. PUTOVÁNÍ ZA KUŘATY 
Splňte úkoly a získejte co nejvíc kuřátek, která vyměníte za sladkou 
odměnu. Pro všechny hravé děti i dospěláky. 
Startovní lístek 10,- Kč nebo 5 vyfouklých vajec.

14 – 17 hod. NEDĚLNÍ DÍLNA 
Můžete si u nás vyzkoušet některé techniky zdobení velikonočních 
vajíček – ZDOBENÍ VOSKEM, MADEIRA (děrovaná vajíčka) a 
vytvořit si jarní dekoraci na dveře nebo na stůl.  
S sebou: čistá, suchá, vyfouklá vajíčka. Vstupné dobrovolné.

Pondělí a úterý 29. – 30. 3. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Středa 31. 3. BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA
16 hod. V parku se poběží náš tradiční předvelikonoční závod v několika
 kategoriích. Startovné 10,- Kč, členové ZÚ DDM atletika zdarma.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY v DDM
Středa – pátek APRÍL!
31.3. – 2.4. Bláznivá akce pro školáky, kteří si chtějí užít velikonoční prázdniny s 

kamarády, s velikonočními zvyky a s hromadou aprílových žertíků.

Připravujeme…
Velikonoční sobotní PEDIG
Dopravní závody
Jarní dílny pro třídy ZŠ

Pohádková noc a den
V podvečer dne 28. ledna se v DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí sešlo 16 dětí na tradiční 
pololetní Pohádkové noci a dni. Když jsme se zabydleli a seznámili, dozvěděli jsme se, 
že naším hlavním úkolem bude splnit všechny pohádkové úkoly, které si pro nás 
připravil zlomyslný skřítek Trčka. Skryl je před námi do kouzelné krabice a začaroval je 
do pohádkových předmětů. Protože má rád, když se někomu něco nedaří, snažil se nám 
navíc naši práci všelijak znemožnit. Nakonec se nám však podařilo poznat úplně
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Vítáme na svět
Jakub Vaněček
Roman Štancl
Monika Krátká
Jakub Kupec
Viktor Palán
Daniel Votava

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zivotní jubilea
94 let
Konrád Kurka
93 let
Marie Koťanová
91 let
Miloslava Koďousková
85 let
Josef Kotfald
85 let v měsíci únoru oslavili:
Miloslav Hlavatý
Jiřina Hlaváčková
Božena Müllerová
Oldřiška Piroutková
Zdenka Horáková
Marie Kudláčková
Věra Brandejsová
80 let
Marie Borůvková
Karel Beránek
Miroslava Pavelková

Hodně štěstí, zdraví.
Rozloučili jsme se
Anna Zástěrová (95)
Bohuslava Rousová (88)
Jiří Makalouš (85)
Miroslav Rydygr (81)
Marie Vanická (84)
Josef Trojan (62)
Anna Charvátová (66)
Olga Šrámková (88)
Josef Fina (85)
Miroslav Šponar (64)
Libuše Semrádová (88)
Marie Kupková (85)
Jaroslav Menclík (80)

Čest jejich památce!



Vzpomínka

Dne 6.března uplyne 10 let od smrti Jana Adamce ml. a 16. března 15 let od smrti jeho 
otce Jana Adamce st.
Všichni, kdo jste je znali, věnujte jim tichou modlitbu a vzpomínku.

Manželka, děti a sourozenci s rodinami

Dne 22.března 2010 uplyne pět let, kdy odešla od všeho, co měla ráda a pro co žila, naše 
drahá maminka, babička a prababička paní Růžena Synková, rozená Pražáková.

Dcera a syn s rodinami

Poděkování

Děkujeme pracovníkům pohřební služby Charon za pomoc a laskavost při přípravě 
obřadu a za důstojný obřad posledního rozloučení s panem Miroslavem Šponarem.

Zarmoucená rodina

Děkujeme upřímně Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a Sboru pro občanské 
záležitosti - jmenovitě paní Švábové a paní Michálkové - za milé blahopřání a 
pozornosti, kterých se nám dostalo u příležitosti životního jubilea. Ještě jednou 
děkujeme a nesmírně si toho vážíme.

Rodina Bílkova
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                    
ddmslunicko@seznam.cz, http://ddmslunicko.webnode.cz

                                    
                       

     BŘEZEN

DDM vyhlašuje ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem
VÝTVARNOU SOUTĚŽ na téma „Děti na zahrádce“
Na vaše obrázky a polytechnické (3D) práce se těšíme v DDM do 20. 3. 2009.

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

co byste rádi ukázali a možná i prodali na naší velikonoční výstavě,
přijďte se domluvit do Sluníčka do 20. března.

Vaše výrobky je po předchozí dohodě potřeba přinést v termínu 25. – 26. 3. 2010 

Úterý 2. 3.     DECOUPAGE – dílna na „ubrouskování“ všeho druhu včetně 
přípravy dýnek na pedig. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), 
kapacita dílny je 10 lidiček, přihlášení mají přednost J. 

 S sebou: vlastní ubrousky, předměty k ozdobení (květináč, krabice, 
láhev, textil…cokoliv jiného…, k zakoupení na místě: ubrousky, 
květináče, dna na pedig). Cena 20,- + spotřebovaný materiál.

Středa 10. 3.  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE jednotlivců
14 – 16 hod. Přijďte změřit síly s ostatními! Startovné 10,- Kč.
 S sebou: sportovní obuv, doporučujeme vlastní pálku.

Pátek 12. 3.  NOČNÍ HOLČIČINY
17 – 12 hod. Tvoření, zdobení, vaření – pouze pro dívky všech věkových kategorií.

Pouze pro předem přihlášené, přihlášky ve Sluníčku.

Sobota 13. 3. Sobotní PEDIG 
13 – 18 hod. Propletené odpoledne ve Sluníčku. Pletení košíčků s pevným dnem, 

vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J. Prosíme o přihlášení 
předem (stačí email), kapacita dílny je 10 lidiček, přihlášení mají 
přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 40,- Kč.

Úterý 16. 3.   Úterní PEDIG
od 17.30 hod. Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv 

jiného J. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 
8 lidiček, přihlášení mají přednost J. Cena podle spotřebovaného 
materiálu + 20,- Kč.

Středa 17. 3. DĚTSKÝ PEDIG
14 – 16 hod. Přijďte zkusit zamotat se do proutků a udělat si stojánek na mobil nebo 

malý košíček. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita 
dílny je 8 lidiček, přihlášení mají přednost :o). Cena 25,- Kč.

Středa 17. 3. PEDIGOVÉ DROBNOSTI  - vajíčka, motýlci, kytičky, zvonečky,
od 17.30 hod. úprava dýnek na pletení. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), 

kapacita dílny je 8 lidiček, přihlášení mají přednost J. Cena podle 
spotřebovaného materiálu + 20,- Kč.
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CO-KDY-KDE
březen 2010

DIVADLO

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

KONCERT

1.března(pondělí) Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků 
výtvarného oboru.
Na koncertu vystoupí komorní soubory, které se připravují na 
krajské kolo soutěže ZUŠ.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

4.března(čtvrtek) Okresní přehlídka komorních souborů s převahou 
dechových nástrojů.

                             Předběžný začátek je ve 14,00 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

29.března(pondělí) Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků 
výtvarného oboru.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
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Divadlo Team.                                                      Katka Černínová st.

Karel Kopečný.

Výrazný úspěch týnišťských futsalistů v krajské lize
V sobotu 30. ledna se ve vysokomýtské sportovní hale konal poslední turnaj letošního 
ročníku Východočeské krajské ligy futsalu – sálové kopané. Až závěrečný zápas celého 
ročníku mezi družstvem SK Ontário Týniště nad Orlicí a borci Jokers Polička, 
zakončený remízou, rozhodl o konečném pořadí krajské ligy. Remíza našemu družstvu 
stačila k udržení 2. místa v krajské lize a dosažení nejlepšího výsledku v tříleté historii 
naší účasti v této soutěži. Poděkování za tento úspěch patří všem hráčům družstva, kteří 
reprezentují nejen sebe, ale naše město. Pro příští ročník 2010/2011 tak nezbývá než 
doufat, že všem hráčům vydrží nadšení, se kterým bojovali letos, a popřát jim hodně 
úspěchů při obhajování pozice na špičce v krajské soutěži. Tichým přáním všech hráčů 
je postup do celostátní ligy, bohužel se jedná o finančně značně náročnou záležitost, 
která se na rozdíl od krajské soutěže nedá financovat z vlastní kapsy a vyžaduje 
ekonomicky silného partnera, takže pravděpodobně zůstane jen snem.

Jiří Záleský, předseda SK Ontário
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Amatérská bowlingová liga 
Letos v lednu skončil další ročník Amatérské bowlingové ligy tříčlenných družstev v 
Týništi nad Orlicí. Ikdyž provozovna bowlingu v Týništi změnila majitele, nebylo to na 
hře jednotlivých týmů znát. Opět se tu potkávali kamarádi ve dvou hracích dnech a ve 
dvou ligách. Celkem hrálo 126 hráčů. V nadcházející sezóně dochází k několika 
změnám. Tou nejhlavnější je sloučení obou lig do jedné.  Bližší informace o možnosti 
účasti v této lize získáte buď přímo na bowlingu v Týništi nad Orlicí naproti nádraží a 
nebo na internetových stránkách www.bowlingtyniste.cz.
Výsledky:
Jednotlivci - muži
Jméno Název družstva Dosažený průměr
1. Kopečný Karel Kamarádi 172,08
2. Kytlík Petr ml. S.N.H. 169,59
3. Richter Aleš ORIN II 166,95

Jednotlivci - ženy
1. Černínová Katka st. Titanic 157,67
2. Černínová Katka ml. Titanic 153,93
3. Černínová Martina Titanic 152,33

Nejvyšší nához jednotlivce zaznamenal Derner David z Divadla Teamu s výkonem 
226 bodů

Družstva 
1.liga - 16 týmů
Název družstva Body Dosažený průměr
1. Utržený vagón 57 448,33
2. Nasay 52 436,87
3. Kamarádi 51 456,47
Nejvyšší dosažený výkon v jedné hře zaznamenali borci z týmu Nasay 530 bodů.

Extraliga - 12 týmů
1. Divadlo Team 81 458,96
2. Turbo 79,5 482,73
3. UFO 76 473,23
Nejvyšší dosažený výkon v jedné hře zaznamenali borci z týmu UFO 556 bodů.

Utržený vagón - 
vítězné družstvo 1. ligy
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28.března(neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                            Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                            Areál Bobkárna.
                            Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

JINÉ AKCE

6.března(sobota) SETKÁNÍ ŽEN při příležitosti Mezinárodního dne žen
Začátek akce v 16,00 hodin.   
Hudbu zajistí Filip Kolář.
Budeme rádi, přinesete-li malý příspěvek na společné pohoštění.
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

13.března(sobota) TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
K poslechu a tanci hraje kapela POKROK pana Zilvara.
! Bohatá tombola!
Vstupné: 90,-Kč s místenkou.

                            Vstupenky  s místenkou lze zajednat v kanceláři kulturního domu.
Malý sál kulturního domu.
Začátek plesu je ve 20,00 hodin.

      Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí.

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

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

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

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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Zprávy z knihovny
Březen – měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlašuje  nultý ročník nové 
celostátní akce  Březen - měsíc čtenářů.
Navazuje  na  Březen  – měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen – měsíc 
internetu (akce posledních několika let).
Akce je zaměřena na cílovou skupinu čtenář a čtení,  trochu do pozadí jdou akce 
zaměřené pouze na knihu a na knihovnu jako instituci. Cílem je udržet aktivního 
čtenáře, ale také přilákat toho, který v knihovně nikdy nebyl a čtenářem být zatím 
nechce.
Akce si celostátně dává za cíl: 
! zjistit  situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR
! zjistit příčiny, proč k nám čtenáři nechodí ( změna prostředí, fondu, služeb)
! připomínat po roce úspěšnou akci Kniha mého srdce ( udržet zájem o vybrané knihy)
! propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné 

mediální kampani a dát o sobě vědět: ….ano čteme a je nás stále hodně!!!!
! najít partnery se vztahem a ochotou podpořit obdobnou kampaň na podporu čtení 

letos i v dalších letech

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
zve všechny zájemce v rámci celostátní akce:
Program:
Webové úterky pro předem objednané zájemce „Najděte si svou knihu“
seznamování s katalogem na webu, digitalizované knihy na webu, práce s počítačem 

Proč číst dětem
Přednáška pro MC Ratolest 18.3.2010

Stoleté hospody. Autor publikace Petr Broulík
Beseda s ochutnávkou
Čtvrtek 18.3.2010 od 17 hodin

„Co právě čtu – kniha, na kterou nemohu zapomenout“
Kluby seniorů

Podvečerní čtení v dětském oddělení
Čtvrtek 25.3.2010 v 17,00

Noc s Andersenem
Pátek 26.3.2010

Výstavy a výstavky v rámci Března – měsíce čtenářů
 „Kniha a film, Film a kniha“
 „Proč číst dětem“/knihy s danou tématikou/
„Vezmu přečíst knihu“ vnučce, vnukovi, dceři, synovi…… výstava knih dětského 
oddělení 
„Počteníčko aneb četl jsem pěknou knihu“  - založení Čtenářského deníku v dospělém 
oddělení
„Dětský knižní kalendář“ - výstava výtvarných prací školní družiny v sále knihovny 
s vernisáží 10

NĚCO ZE SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Bylo to v dobách, kdy Jan Lucemburský nám byl králem a křesťanství teprve nabíralo 
dech v dřevěném kostelíku v osadě Týniště na soutoku Orlic. V té době kolem roku 
1360, kdy vlastnil Týniště Mutina a Sezema a následně Půta z Častolovic (1340 – 
1397), se zrodilo první vodohospodářské dílo i v těchto pralesních končinách. 
Zakládaly se rybníky a bylo potřeba vody pro jejich vznik, neboť lesní potoky byly 
vysychavé. Nikdo se už zřejmě nedoví, kdo přesně byl prvotním stavitelem tohoto v 
Čechách neobvyklého díla, který nese název Alba. Původ pojmenování Alba není nikde 
uveden. Možná vzniklo od názvu řeky Bělé, která je na začátku zdrojem vody. 
Nejčastěji se mezi lidmi používá výraz „náhon“ nebo „struha“. Je to vlastně odkloněný 
Olešnický potok, který, místo aby tekl do Orlice pod Česticemi, se začal prokopávat 
netknutým pralesním terénem až do osady Týniště po vrstevnici. V Týništi dosáhl už 
spádu k hladině Orlice šest metrů. K stavbě tohoto díla se používaly prosté nástroje jako 
jsou kopáče a rydla. Zpočátku to byl jen potok k napájení rybníků, ale v průběhu čtyř 
století se rozšiřoval a posiloval  vodou z Bělé. Koncem 18. století dosáhl vrcholu. 
Sloužil k pohonům mlýnů, vodních pil a koželužských provozů. Význam této struhy 
(Alby) začal upadat po 2.světové válce. Toto významné dílo našich předků si zaslouží 
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Technika a vybavení JSDH: 
Vzhledem k nutnosti udržení akceschopnosti jednotky je nutné obměňovat a doplňovat 
vybavení stanice, technické prostředky a v neposlední řadě také osobní ochranné 
prostředky. 
V roce 2009 bylo zakoupeno z prostředků města a dotace MV následující vybavení:
- CAS 15 MB Atego 
- Repas 10 ks svítilen 
- Oprava řízení MB Sprinter
- Vozidlová vysílačka Motorola 380 
- Páteřní deska B-BAK
- Plovoucí čerpadlo P&H 1200
- 3 ks Tlakových ocelových lahví 300 Mpa 
- Kovová uzamykatelná dílenská skříň
- Kombinovaná chladnička Electrolux
- Ostatní drobné vybavení
Celková cena pořízené techniky a výbavy činí 4 389 000 Kč. 

V loňském roce jednotka žádala o 3 dotace. Jedna dotace byla určena na pořízení 
nového auta CAS 15 ve výši 2 240 tis. a dále byly jednotce poskytnuty dvě dotace od 
krajského úřadu ve výši 192 500 Kč. Tyto dotace byly určeny na výdaje zabezpečení 
akceschopnosti JPO kategorie II, činnost sboru dobrovolných hasičů, na odbornou 
přípravu a na výdaje za uskutečněné zásahy mimo územní obvod.

Celkové výdaje na JPO v roce 2009 činily 5 994 365 Kč, z čehož:

Investiční výdaje jednotky
Nákup techniky 4 284 000,-

                Opravy budov 1 198 880,-

Ostatní výdaje jednotky
Nákup věcného vybavení    106 000,-
Provozní náklady    142 500,-
Opravy a údržba      58 400,-
Pojištění vozidel a osob      55 500,-
Mzdové náklady      47 000,- 
Ostatní  drobné výdaje    102 085,-

   
Odborná příprava:
Zásahová jednotka se opakovaně účastní pravidelných školení k získání vědomostí a 
dovedností, které může následně uplatnit u zásahu. Každé druhé pondělí v měsíci se 
konají školení, kterých by se měli účastnit všichni členové zásahové jednotky v rozsahu 
dvou hodin. Tato školení mají za úkol proškolit jednotku v základních oblastech, jako je 
bezpečnost práce, obsluha techniky a radioprovoz, organizace, požární taktika, 
zdravotní příprava, řešení mimořádných událostí IZS (integrovaného záchranného 
systému), výcvik uživatelů dýchací techniky a pravidelné kondiční jízdy, které slouží 
pro zdokonalení ovládání techniky jízdy.

Závěr:
Zpráva o činnosti JSDH města Týniště nad Orlicí by měla sloužit nejen členům SDH, 
ale také občanům města jako komplexní doklad o práci skupiny 23 lidí, kteří čerpají 
prostředky z rozpočtu města Týniště nad Orlicí. Tyto prostředky jsou využívány pro 
záchranu života lidí, zvířat, pro ochranu jejich zdraví, majetku a životního prostředí. 
Častokrát vkládají do této činnosti i své hmotné a duševní majetky. K této činnosti však 
potřebují několik základních pilířů. Těmi jsou podpora zřizovatele, důvěra občanů a 
také podpora rodin hasičů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za obětavou práci.  
Ing. Lukáš Drozdík, velitel jednotky
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Doprovodné akce:
Burza knih, časopisů a CD

Fotosoutěž „Čtení sluší každému“ - /vyfoťte čtenáře a foto zašlete do knihovny/

Soutěž Čtenář roku“ - /zahájení březen 2010, vyhodnocení březen 2011/
“

Upozornění!!!!!!!!
V měsíci březnu bude dětské odd. otevřeno také ve 

čtvrtek od 13,00 do 17,00

Naše stránky: 
/akce knihovny, novinky, on-line katalog, čtenářské konto/

e-mail: knihovna.tyniste@wo.cz

Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická

                                CO JE V ZIVOTĚ PODSTATNÉ?
                                Postní období-doba zastavení

Život nám ubíhá, den za dnem plyne, snažme se neminout cíl, jejž dal Pán.
Z lenosti zachraň nás i všechny jiné, kterým byl pro život stejný cíl dán.

Probudili jsme se do postního období.
Postní období odečítá čas, který zbývá do Velikonoc. Před Velikonocemi je šest 
postních nedělí.
Příchodem postního období se navenek nic nezmění. Vlaky budou svištět Týništěm i 
dnes, skladba rozhlasových či televizních pořadů zůstane obvyklá. Nebude tedy 
ovlivněna církevním rokem, podobně jako je jím ovlivněna třeba v adventu.
Dobu před Velikonocemi můžeme chápat jako šanci. Věřící i nevěřící, mladí i staří. 
Můžeme se zastavit.
Podívat se na sebe. Jak vypadám? Co, ta uštvaná tvář patří mně? Co to vlastně s sebou 
vleču? K čemu to potřebuji? Můžeme se rozhlédnout kolem sebe. Aha, manžel, 
manželka. A děti. Už dlouho jsem se jich nezeptal, jak se jim daří. Čas peláší, za chvíli 
budou z domu a položit jim jakoukoli otázku bude stále těžší. Jejda, a támhle leží 
knížka, kterou jsem dostal na Vánoce. Ještě jsem ji ani neotevřel. Kdy jsem vlastně 
naposledy přečetl celou knížku?
Postní období před nás položí nejprve otazník: Potřebuješ toho k životu skutečně tolik? 
Nestačí ti k životu mnohem méně?
A pak nás vrátí k tomu, co je v životě podstatné: k sobě samému, k bližnímu. Jako dárek 
pak mohou sloužit krásné věci kolem nás.

Pěkný den!
Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého

připravil Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci březnu: (modlitebna, V. Opatrného 58): 
14.3. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
17.3. od 17:00 h - středeční biblická hodina
28.3. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
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Zpráva o činnosti JSDH za rok 2009

Výroční členská schůze, ke které se pravidelně každý rok scházíme, 
má podat členům naší jednotky celkový obraz o naší činnosti za 
uplynulý rok. Pokusím se vám dnešní zprávou podat celkový přehled 
o činnosti zásahové jednotky v minulém roce. 

Pro jednotku byl rok 2009 velice bouřlivý. Byla provedena rekonstrukce jednoho 
garážového stání, podařilo se nám obměnit již vysloužilý DA12 Avia za novou CAS 15 
MB Atego, ale také nám tento rok přinesl obměnu velitele jednotky, který již nadále 
nemohl tuto funkci z rodinných důvodů vykonávat. Novým velitelem jednotky  SDH 
byl na návrh VV SDH dne 1. 10. 2010 jmenován radou města Ing. Lukáš Drozdík .
Naši jednotku k 31. 12. 2009 opustilo několik členů. Někteří ze zdravotních důvodů, 
jiní z důvodů osobních, někteří z důvodů pracovních. Jedná se o Karla Svatoše a Aleše 
Kozlova. Oběma těmto členům bych chtěl poděkovat za práci, kterou pro jednotku 
vykonávali, a za čas, který prací jednotce věnovali. Naši jednotku také opustil náš 
starosta sboru Zdeněk Myšák, kterému bych chtěl poděkovat za práci, již pro jednotku 
odváděl, a čas, který jako hlavní strojník věnoval údržbě a evidenci techniky. 
Po těchto členských ztrátách má naše jednotka k dnešnímu dni 22 členů. 
Věkové rozvrstvení členů je následující:

do 30 let máme 9 členů
      od 30 do 40 let máme 5 členů
      od 40 do 50 let máme 5 členů
      od 50 do 60 let máme 3 členy
Jednotka má:
5 velitelů
8 strojníků
9 hasičů
JSDH Týniště nad Orlicí zasahovala v roce 2009 celkem při 62 událostech, což je 
úplně stejně jako v roce 2008.

Jednotka vyjížděla:
- požár 15x
- dopravní nehoda 15x
- technická pomoc 26x
- planý poplach 5x
- únik nebezpečných látek na vodní plochu 1x
Údaje o zraněních u zásahů
- zraněno 20 osob
- zachráněno 10 osob
- usmrceno 5 osob
- zraněno hasičů 0 osob
U těchto zásahů došlo k přímým škodám ve výši 2 906 tis. Kč a podařilo se uchránit 
majetek v celkové výši 54 350 tis. Kč.

Zpráva o činnosti vozidel:
Tatra 148 Cas 32 Avie DA 12 MB DA 8          Ostatní agregáty
km: 454 km: 562 km: 112
Mh: 14 Mh: 10 Mh: 22 Mh: 23
phm: 510 litrů phm: 194 litrů phm: 111 phm: 98

Celková spotřeba:
815 litrů nafty
98 litrů benzínu
v záloze máme 250 litrů nafty a 140 litrů benzínu
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100. narozeniny

Dne 13.února 1910 se v Týništi nad Orlicí narodila Helenka Nováčková. VG TJ Sokol s 
Helenkou oslavila 100. narozeniny. Stále žije v tomto městě. Její životní láskou je pohyb 
- cvičení. Cvičila v Sokole jako žákyně, dorostenka i žena. Cvičila na všech sletech a i v 
roce 1994 na XII.sletu v 84 letech. Její aktivita byla příkladná pro všechny mladší 
cvičenky. Celý život se cvičení a sportovní činnosti věnovala. Byla členkou družstva 
gymnastek a v závodní gymnastice patřilo týnišťské družstvo k nejlepším v Orlické župě. 
Všechna nářadí milovala stejně a vzpomíná: „Na hrazdě výmyk do vzporu, ve vzporu do 
zášvihu a skrčku.“ Helenka ráda bruslila, lyžovala, účastnila se i závodů v plavání. Také 
pracovala v TJ Sokol jako cvičitelka dětí a později i v oddíle Rodiče a děti. V roce 1948 
akční výbor KSČ v Týništi nad Orlicí zakázal její činnost v tělovýchově, byla mimo jiné 
členkou zastupitelstva NV za stranu Národně socialistickou. V 60. letech, když se situace 
trochu uvolnila, cvičila s dětmi i přes zákaz činnosti.

A jaký je její recept na dlouhověkost? 
Aktivita, zájem o život kolem sebe, 
pohyb. I dnes ve 100 letech čte a šije 
bez brýlí, je soběstačná, veselá, doma 
si i zacvičí.

Milá Helenko, k Tvým významným 
100. narozeninám přejeme jménem 
TJ Sokol Týniště nad Orlicí jen vše 
dobré, hlavně pevné zdraví a ať Tvůj 
aktivní život trvá co nejdéle. Máme 
Tě rádi a za všechnu činnost pro TJ 
Sokol Ti ze srdce děkujeme.

Za TJ Sokol 
vedoucí VG Mgr. Libuše Nováková
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Častokrát vkládají do této činnosti i své hmotné a duševní majetky. K této činnosti však 
potřebují několik základních pilířů. Těmi jsou podpora zřizovatele, důvěra občanů a 
také podpora rodin hasičů. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za obětavou práci.  
Ing. Lukáš Drozdík, velitel jednotky
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Doprovodné akce:
Burza knih, časopisů a CD

Fotosoutěž „Čtení sluší každému“ - /vyfoťte čtenáře a foto zašlete do knihovny/

Soutěž Čtenář roku“ - /zahájení březen 2010, vyhodnocení březen 2011/
“

Upozornění!!!!!!!!
V měsíci březnu bude dětské odd. otevřeno také ve 

čtvrtek od 13,00 do 17,00

Naše stránky: 
/akce knihovny, novinky, on-line katalog, čtenářské konto/

e-mail: knihovna.tyniste@wo.cz

Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická

                                CO JE V ZIVOTĚ PODSTATNÉ?
                                Postní období-doba zastavení

Život nám ubíhá, den za dnem plyne, snažme se neminout cíl, jejž dal Pán.
Z lenosti zachraň nás i všechny jiné, kterým byl pro život stejný cíl dán.

Probudili jsme se do postního období.
Postní období odečítá čas, který zbývá do Velikonoc. Před Velikonocemi je šest 
postních nedělí.
Příchodem postního období se navenek nic nezmění. Vlaky budou svištět Týništěm i 
dnes, skladba rozhlasových či televizních pořadů zůstane obvyklá. Nebude tedy 
ovlivněna církevním rokem, podobně jako je jím ovlivněna třeba v adventu.
Dobu před Velikonocemi můžeme chápat jako šanci. Věřící i nevěřící, mladí i staří. 
Můžeme se zastavit.
Podívat se na sebe. Jak vypadám? Co, ta uštvaná tvář patří mně? Co to vlastně s sebou 
vleču? K čemu to potřebuji? Můžeme se rozhlédnout kolem sebe. Aha, manžel, 
manželka. A děti. Už dlouho jsem se jich nezeptal, jak se jim daří. Čas peláší, za chvíli 
budou z domu a položit jim jakoukoli otázku bude stále těžší. Jejda, a támhle leží 
knížka, kterou jsem dostal na Vánoce. Ještě jsem ji ani neotevřel. Kdy jsem vlastně 
naposledy přečetl celou knížku?
Postní období před nás položí nejprve otazník: Potřebuješ toho k životu skutečně tolik? 
Nestačí ti k životu mnohem méně?
A pak nás vrátí k tomu, co je v životě podstatné: k sobě samému, k bližnímu. Jako dárek 
pak mohou sloužit krásné věci kolem nás.

Pěkný den!
Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého

připravil Jaroslav Matuška

Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci březnu: (modlitebna, V. Opatrného 58): 
14.3. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
17.3. od 17:00 h - středeční biblická hodina
28.3. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
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Zprávy z knihovny
Březen – měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlašuje  nultý ročník nové 
celostátní akce  Březen - měsíc čtenářů.
Navazuje  na  Březen  – měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen – měsíc 
internetu (akce posledních několika let).
Akce je zaměřena na cílovou skupinu čtenář a čtení,  trochu do pozadí jdou akce 
zaměřené pouze na knihu a na knihovnu jako instituci. Cílem je udržet aktivního 
čtenáře, ale také přilákat toho, který v knihovně nikdy nebyl a čtenářem být zatím 
nechce.
Akce si celostátně dává za cíl: 
! zjistit  situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR
! zjistit příčiny, proč k nám čtenáři nechodí ( změna prostředí, fondu, služeb)
! připomínat po roce úspěšnou akci Kniha mého srdce ( udržet zájem o vybrané knihy)
! propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné 

mediální kampani a dát o sobě vědět: ….ano čteme a je nás stále hodně!!!!
! najít partnery se vztahem a ochotou podpořit obdobnou kampaň na podporu čtení 

letos i v dalších letech

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
zve všechny zájemce v rámci celostátní akce:
Program:
Webové úterky pro předem objednané zájemce „Najděte si svou knihu“
seznamování s katalogem na webu, digitalizované knihy na webu, práce s počítačem 

Proč číst dětem
Přednáška pro MC Ratolest 18.3.2010

Stoleté hospody. Autor publikace Petr Broulík
Beseda s ochutnávkou
Čtvrtek 18.3.2010 od 17 hodin

„Co právě čtu – kniha, na kterou nemohu zapomenout“
Kluby seniorů

Podvečerní čtení v dětském oddělení
Čtvrtek 25.3.2010 v 17,00

Noc s Andersenem
Pátek 26.3.2010

Výstavy a výstavky v rámci Března – měsíce čtenářů
 „Kniha a film, Film a kniha“
 „Proč číst dětem“/knihy s danou tématikou/
„Vezmu přečíst knihu“ vnučce, vnukovi, dceři, synovi…… výstava knih dětského 
oddělení 
„Počteníčko aneb četl jsem pěknou knihu“  - založení Čtenářského deníku v dospělém 
oddělení
„Dětský knižní kalendář“ - výstava výtvarných prací školní družiny v sále knihovny 
s vernisáží 10

NĚCO ZE SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Bylo to v dobách, kdy Jan Lucemburský nám byl králem a křesťanství teprve nabíralo 
dech v dřevěném kostelíku v osadě Týniště na soutoku Orlic. V té době kolem roku 
1360, kdy vlastnil Týniště Mutina a Sezema a následně Půta z Častolovic (1340 – 
1397), se zrodilo první vodohospodářské dílo i v těchto pralesních končinách. 
Zakládaly se rybníky a bylo potřeba vody pro jejich vznik, neboť lesní potoky byly 
vysychavé. Nikdo se už zřejmě nedoví, kdo přesně byl prvotním stavitelem tohoto v 
Čechách neobvyklého díla, který nese název Alba. Původ pojmenování Alba není nikde 
uveden. Možná vzniklo od názvu řeky Bělé, která je na začátku zdrojem vody. 
Nejčastěji se mezi lidmi používá výraz „náhon“ nebo „struha“. Je to vlastně odkloněný 
Olešnický potok, který, místo aby tekl do Orlice pod Česticemi, se začal prokopávat 
netknutým pralesním terénem až do osady Týniště po vrstevnici. V Týništi dosáhl už 
spádu k hladině Orlice šest metrů. K stavbě tohoto díla se používaly prosté nástroje jako 
jsou kopáče a rydla. Zpočátku to byl jen potok k napájení rybníků, ale v průběhu čtyř 
století se rozšiřoval a posiloval  vodou z Bělé. Koncem 18. století dosáhl vrcholu. 
Sloužil k pohonům mlýnů, vodních pil a koželužských provozů. Význam této struhy 
(Alby) začal upadat po 2.světové válce. Toto významné dílo našich předků si zaslouží 
obdiv. Nemělo by zaniknout, aby se zachovalo budoucím generacím …. (potud Láďa 
Štěpán – člen spolku přátel)

….“A to je jeden z pilotních 
úkolů, které si za své chce vzít 
parta nadšenců ze Spolku přátel 
města Týniště. Alba je nejstarší 
d o c h o v a n o u  t e c h n i c k o u  
památkou v okolí města a 
p r a v d ě p o d o b n ě  n e j s t a r š í  
technickou památkou svého 
druhu (uměle vytvořený kanál) v 
Čechách. Chtěli bychom projekt, 
který jsme prozatím pracovně 
nazvali Zastavení kolem Alby, 
věnovat významnému výročí v 
životě města, které bude v roce 
2011. Následující rok tomu bude 
650 let od první známé písemné 
zmínky o Týništi nad Orlicí. A 
přibližně tak dlouho protéká 
kolem i struha Alba, která je spolu 
se staletými duby v okolí města 
pamětnicí těch dávných časů.
Chceme tuto zajímavost trochu 
zatraktivnit a  zpopularizovat pro 
místní obyvatele, ale i pro 
návštěvníky a turisty k nám
 přijíždějící. Na projektu se již v této době pracuje. Prozatím se vedou jednání na 
různých úrovních, která by měla zajistit jak nezbytné financování, tak i propagaci celé 
akce. Věříme, že se nám tento zajímavý nápad, kterým chceme veřejnosti dodat 

“
poučné informace a zároveň přilákat návštěvníky do Týniště, podaří zrealizovat“, říká 
Libor Koldinský – předseda spolku přátel města. 
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Amatérská bowlingová liga 
Letos v lednu skončil další ročník Amatérské bowlingové ligy tříčlenných družstev v 
Týništi nad Orlicí. Ikdyž provozovna bowlingu v Týništi změnila majitele, nebylo to na 
hře jednotlivých týmů znát. Opět se tu potkávali kamarádi ve dvou hracích dnech a ve 
dvou ligách. Celkem hrálo 126 hráčů. V nadcházející sezóně dochází k několika 
změnám. Tou nejhlavnější je sloučení obou lig do jedné.  Bližší informace o možnosti 
účasti v této lize získáte buď přímo na bowlingu v Týništi nad Orlicí naproti nádraží a 
nebo na internetových stránkách www.bowlingtyniste.cz.
Výsledky:
Jednotlivci - muži
Jméno Název družstva Dosažený průměr
1. Kopečný Karel Kamarádi 172,08
2. Kytlík Petr ml. S.N.H. 169,59
3. Richter Aleš ORIN II 166,95

Jednotlivci - ženy
1. Černínová Katka st. Titanic 157,67
2. Černínová Katka ml. Titanic 153,93
3. Černínová Martina Titanic 152,33

Nejvyšší nához jednotlivce zaznamenal Derner David z Divadla Teamu s výkonem 
226 bodů

Družstva 
1.liga - 16 týmů
Název družstva Body Dosažený průměr
1. Utržený vagón 57 448,33
2. Nasay 52 436,87
3. Kamarádi 51 456,47
Nejvyšší dosažený výkon v jedné hře zaznamenali borci z týmu Nasay 530 bodů.

Extraliga - 12 týmů
1. Divadlo Team 81 458,96
2. Turbo 79,5 482,73
3. UFO 76 473,23
Nejvyšší dosažený výkon v jedné hře zaznamenali borci z týmu UFO 556 bodů.

Utržený vagón - 
vítězné družstvo 1. ligy
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VÝSTAVY
 

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

JINÉ AKCE

6.března(sobota) SETKÁNÍ ŽEN při příležitosti Mezinárodního dne žen
Začátek akce v 16,00 hodin.   
Hudbu zajistí Filip Kolář.
Budeme rádi, přinesete-li malý příspěvek na společné pohoštění.
Pořádá KSČM Týniště nad Orlicí.

13.března(sobota) TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
K poslechu a tanci hraje kapela POKROK pana Zilvara.
! Bohatá tombola!
Vstupné: 90,-Kč s místenkou.

                            Vstupenky  s místenkou lze zajednat v kanceláři kulturního domu.
Malý sál kulturního domu.
Začátek plesu je ve 20,00 hodin.

      Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí.

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

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

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

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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CO-KDY-KDE
březen 2010

DIVADLO

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

KONCERT

1.března(pondělí) Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků 
výtvarného oboru.
Na koncertu vystoupí komorní soubory, které se připravují na 
krajské kolo soutěže ZUŠ.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

4.března(čtvrtek) Okresní přehlídka komorních souborů s převahou 
dechových nástrojů.

                             Předběžný začátek je ve 14,00 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

29.března(pondělí) Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků 
výtvarného oboru.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
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Divadlo Team.                                                      Katka Černínová st.

Karel Kopečný.

Výrazný úspěch týnišťských futsalistů v krajské lize
V sobotu 30. ledna se ve vysokomýtské sportovní hale konal poslední turnaj letošního 
ročníku Východočeské krajské ligy futsalu – sálové kopané. Až závěrečný zápas celého 
ročníku mezi družstvem SK Ontário Týniště nad Orlicí a borci Jokers Polička, 
zakončený remízou, rozhodl o konečném pořadí krajské ligy. Remíza našemu družstvu 
stačila k udržení 2. místa v krajské lize a dosažení nejlepšího výsledku v tříleté historii 
naší účasti v této soutěži. Poděkování za tento úspěch patří všem hráčům družstva, kteří 
reprezentují nejen sebe, ale naše město. Pro příští ročník 2010/2011 tak nezbývá než 
doufat, že všem hráčům vydrží nadšení, se kterým bojovali letos, a popřát jim hodně 
úspěchů při obhajování pozice na špičce v krajské soutěži. Tichým přáním všech hráčů 
je postup do celostátní ligy, bohužel se jedná o finančně značně náročnou záležitost, 
která se na rozdíl od krajské soutěže nedá financovat z vlastní kapsy a vyžaduje 
ekonomicky silného partnera, takže pravděpodobně zůstane jen snem.

Jiří Záleský, předseda SK Ontário
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Vzpomínka

Dne 6.března uplyne 10 let od smrti Jana Adamce ml. a 16. března 15 let od smrti jeho 
otce Jana Adamce st.
Všichni, kdo jste je znali, věnujte jim tichou modlitbu a vzpomínku.

Manželka, děti a sourozenci s rodinami

Dne 22.března 2010 uplyne pět let, kdy odešla od všeho, co měla ráda a pro co žila, naše 
drahá maminka, babička a prababička paní Růžena Synková, rozená Pražáková.

Dcera a syn s rodinami

Poděkování

Děkujeme pracovníkům pohřební služby Charon za pomoc a laskavost při přípravě 
obřadu a za důstojný obřad posledního rozloučení s panem Miroslavem Šponarem.

Zarmoucená rodina

Děkujeme upřímně Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a Sboru pro občanské 
záležitosti - jmenovitě paní Švábové a paní Michálkové - za milé blahopřání a 
pozornosti, kterých se nám dostalo u příležitosti životního jubilea. Ještě jednou 
děkujeme a nesmírně si toho vážíme.

Rodina Bílkova
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,                                    
ddmslunicko@seznam.cz, http://ddmslunicko.webnode.cz

                                    
                       

     BŘEZEN

DDM vyhlašuje ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem
VÝTVARNOU SOUTĚŽ na téma „Děti na zahrádce“
Na vaše obrázky a polytechnické (3D) práce se těšíme v DDM do 20. 3. 2009.

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

co byste rádi ukázali a možná i prodali na naší velikonoční výstavě,
přijďte se domluvit do Sluníčka do 20. března.

Vaše výrobky je po předchozí dohodě potřeba přinést v termínu 25. – 26. 3. 2010 

Úterý 2. 3.     DECOUPAGE – dílna na „ubrouskování“ všeho druhu včetně 
přípravy dýnek na pedig. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), 
kapacita dílny je 10 lidiček, přihlášení mají přednost J. 

 S sebou: vlastní ubrousky, předměty k ozdobení (květináč, krabice, 
láhev, textil…cokoliv jiného…, k zakoupení na místě: ubrousky, 
květináče, dna na pedig). Cena 20,- + spotřebovaný materiál.

Středa 10. 3.  TURNAJ VE STOLNÍM TENISE jednotlivců
14 – 16 hod. Přijďte změřit síly s ostatními! Startovné 10,- Kč.
 S sebou: sportovní obuv, doporučujeme vlastní pálku.

Pátek 12. 3.  NOČNÍ HOLČIČINY
17 – 12 hod. Tvoření, zdobení, vaření – pouze pro dívky všech věkových kategorií.

Pouze pro předem přihlášené, přihlášky ve Sluníčku.

Sobota 13. 3. Sobotní PEDIG 
13 – 18 hod. Propletené odpoledne ve Sluníčku. Pletení košíčků s pevným dnem, 

vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J. Prosíme o přihlášení 
předem (stačí email), kapacita dílny je 10 lidiček, přihlášení mají 
přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 40,- Kč.

Úterý 16. 3.   Úterní PEDIG
od 17.30 hod. Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv 

jiného J. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 
8 lidiček, přihlášení mají přednost J. Cena podle spotřebovaného 
materiálu + 20,- Kč.

Středa 17. 3. DĚTSKÝ PEDIG
14 – 16 hod. Přijďte zkusit zamotat se do proutků a udělat si stojánek na mobil nebo 

malý košíček. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita 
dílny je 8 lidiček, přihlášení mají přednost :o). Cena 25,- Kč.

Středa 17. 3. PEDIGOVÉ DROBNOSTI  - vajíčka, motýlci, kytičky, zvonečky,
od 17.30 hod. úprava dýnek na pletení. Prosíme o přihlášení předem (stačí email), 

kapacita dílny je 8 lidiček, přihlášení mají přednost J. Cena podle 
spotřebovaného materiálu + 20,- Kč.
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Společenská kronika
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22. – 26. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNY PRO TŘÍDY ZŠ

Úterý 23. 3. Úterní PEDIG - ošatky a hnízda na vejce
Prosíme o přihlášení předem (stačí email), kapacita dílny je 8 lidiček, 
přihlášení mají přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 
20,- Kč.

Pátek 26. 3.  STŘEPRAHRAVE
od 19 hod. Středoškolský pracovně-hravý večer. Večer a noc pro všechny aktivní 

středoškoláky, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a potom se odvázat při 
nočním hraní. Pouze pro předem přihlášené. Podrobnosti na přihlášce.

Neděle 28. 3. Otevření VELIKONOČNÍ VÝSTAVY 
14 – 17 hod Těšit se můžete na kraslice, perníčky, pomlázky, vystřihovánky, 

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

14 – 16 hod. PUTOVÁNÍ ZA KUŘATY 
Splňte úkoly a získejte co nejvíc kuřátek, která vyměníte za sladkou 
odměnu. Pro všechny hravé děti i dospěláky. 
Startovní lístek 10,- Kč nebo 5 vyfouklých vajec.

14 – 17 hod. NEDĚLNÍ DÍLNA 
Můžete si u nás vyzkoušet některé techniky zdobení velikonočních 
vajíček – ZDOBENÍ VOSKEM, MADEIRA (děrovaná vajíčka) a 
vytvořit si jarní dekoraci na dveře nebo na stůl.  
S sebou: čistá, suchá, vyfouklá vajíčka. Vstupné dobrovolné.

Pondělí a úterý 29. – 30. 3. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Středa 31. 3. BĚH O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA
16 hod. V parku se poběží náš tradiční předvelikonoční závod v několika
 kategoriích. Startovné 10,- Kč, členové ZÚ DDM atletika zdarma.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY v DDM
Středa – pátek APRÍL!
31.3. – 2.4. Bláznivá akce pro školáky, kteří si chtějí užít velikonoční prázdniny s 

kamarády, s velikonočními zvyky a s hromadou aprílových žertíků.

Připravujeme…
Velikonoční sobotní PEDIG
Dopravní závody
Jarní dílny pro třídy ZŠ

Pohádková noc a den
V podvečer dne 28. ledna se v DDM Sluníčko Týniště nad Orlicí sešlo 16 dětí na tradiční 
pololetní Pohádkové noci a dni. Když jsme se zabydleli a seznámili, dozvěděli jsme se, 
že naším hlavním úkolem bude splnit všechny pohádkové úkoly, které si pro nás 
připravil zlomyslný skřítek Trčka. Skryl je před námi do kouzelné krabice a začaroval je 
do pohádkových předmětů. Protože má rád, když se někomu něco nedaří, snažil se nám 
navíc naši práci všelijak znemožnit. Nakonec se nám však podařilo poznat úplně
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Vítáme na svět
Jakub Vaněček
Roman Štancl
Monika Krátká
Jakub Kupec
Viktor Palán
Daniel Votava

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zivotní jubilea
94 let
Konrád Kurka
93 let
Marie Koťanová
91 let
Miloslava Koďousková
85 let
Josef Kotfald
85 let v měsíci únoru oslavili:
Miloslav Hlavatý
Jiřina Hlaváčková
Božena Müllerová
Oldřiška Piroutková
Zdenka Horáková
Marie Kudláčková
Věra Brandejsová
80 let
Marie Borůvková
Karel Beránek
Miroslava Pavelková

Hodně štěstí, zdraví.
Rozloučili jsme se
Anna Zástěrová (95)
Bohuslava Rousová (88)
Jiří Makalouš (85)
Miroslav Rydygr (81)
Marie Vanická (84)
Josef Trojan (62)
Anna Charvátová (66)
Olga Šrámková (88)
Josef Fina (85)
Miroslav Šponar (64)
Libuše Semrádová (88)
Marie Kupková (85)
Jaroslav Menclík (80)

Čest jejich památce!



Tradiční akcí na Štědrý den bylo odpolední posezení seniorů, rodinných příslušníků, 
hostů a zaměstnanců. Během tohoto setkání byla sloužena farářem I. Havlíčkem 
bohoslužba za doprovodu kostelního sboru.    
Geriatrické centrum poskytovalo a poskytuje sociální služby pro seniory v rámci 
domova pro seniory, denního stacionáře a pečovatelské služby.
Služby v domově pro seniory jsou určeny seniorům od 65 let, kteří nemají dostatek 
fyzických a psychických sil, potřebují trvalou podporu druhé osoby a nemohou i přes 
veškerou pomoc rodiny, terénních služeb bezpečně žít v domácím prostředí.  Jsou 
poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Kapacita domova pro seniory je 42 
uživatelů.
Služby v rámci denního stacionáře jsou určeny pro seniory od 60 let,kteří z různých 
důvodů nemohou zůstat během dne ve své domácnosti, ale mají zajištěnou péči svých 
blízkých po jejich návratu domů. Jde o služby formou denního pobytu v Geriatrickém 
centru za podpory fyzických a psychických aktivit. Provoz denního stacionáře je od 8,00 
hodin do 16 hodin pouze v pracovní dny. Kapacita denního stacionáře je 8 uživatelů.
Pečovatelská služba je terénní službou, která zajišťuje podporu seniorům a osobám se 
zdravotním postižením /dospělým (27 – 64 let), mladším seniorům (65 – 80 let), starším 
seniorům (nad 80 let)/, jejichž schopnosti v oblasti osobní péče, péče o domácnost, 
využití volného času, kontaktu s komunitou jsou sníženy, ale postačují jim prozatím tyto 
terénní služby. Provozní doba pečovatelské služby je od 7,00hodin do 18 hodin v 
pracovní dny, dle potřeby ve dnech pracovního klidu.

Závěrem bychom rádi poděkovali za velmi dobrou a profesionální práci všem 
zaměstnancům Geriatrického centra. Poděkování patří také všem, kteří nás v naší 
náročné práci podporují a pomáhají nám překonávat různé překážky spojené s těmito 
činnostmi. Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům, kteří pravidelně docházejí 1 x 
týdně na zpívání do GC -  paní Píchové, paní Zemánkové s manželem a panu Pelikánovi. 
Toto vše přispívá ke spojenosti našich klientů.

Marie Vacková za vedení GC
5

všechny rekvizity a splnit všechny 
zapeklité úkoly a skřítek Trčka 
musel uznat, že jsme opravdoví 
pohádkoví odborníci a že si na nás 
jenom tak nepřijde. 
Protože nám přálo počasí, trávili 
jsme čas také na zasněžené a 
uklouzané zahradě, kde jsme 
bobovali, sáňkovali, pekáčovali a 
stavěli ze sněhu rozličné stvůry i 
nestvůry. 
Poděkování patří všem vedoucím 
a praktikantům, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci této 
pohádkové akce. Jana Tichá ml.

  

Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní - 12. část
To, co chci připomenout dnes, se odehrávalo v dobách, kdy kníže 
Oldřich vyznával lásku Boženě, která prala prádlo někde na Vltavě.
V našich končinách, plných neprostupných pralesů, kde se ani 
Římané necítili dobře, protože pro ně byly studené, sídlilo pár

 keltských rodin nebo kmenů. Byli to lidé  podsadití, menšího vzrůstu, otužilí, kteří si 
nestěžovali na nepřízeň osudu nebo  odloučenost od velkých lidských sídlišť někde na 
jihu tehdejší Evropy. Marně byste mezi nimi hledali třeba krasavice dnešního typu, 
neboť tvrdá práce a drsné životní podmínky od raného dětství je poznamenaly.  A přece 
my, co žijeme na soutoku Orlic, jsme jejich potomky.
Na písčité výspě nad soutokem Orlic bylo několik dřevěných chalup bez křesťanského 
kostelíka, protože Cyril a Metoděj se ještě modlili někde v Řecku, pokud je to vůbec 
pravda. S trochou fantazie si představte, jak na travnatém týnišťském rynku obklopeném 
pralesy se prohání několik stád koz, které poskytovaly mléko osadníkům. Hovězí 
dobytek a koně tady ještě nebyli, neboť luka a pole neexistovala. Byl zde souvislý lužní 
prales porostlý olšemi, jívami a osikami, který byl protkán lesními stezkami. Naopak 
směrem ke Křivině to byly pralesy borové smíšené s listnáči, plné vlčích smeček a 
medvědů. A právě tyto vlčí smečky napadaly kozy z týnišťského rynku. 
Naši předkkové ty vlky samozřejmě pronásledovali, lovili, lapali. A od toho se odvíjí 
název Lapské doly. Je to místo směrem k Rašovicím, Týnišťákům známé. Ještě moji 
vrstevníci, ale i mladší, tam chodili lyžovat nebo sáňkovat. Po 2. sv. válce se tam 
prováděly  likvidační odstřely munice. Pro tehdejší kluky to  bylo lákavé místo, ale pro 
několik z nich se tato “hra” stala osudnou. Později toto  místo zmizelo při těžbě z 
rašovického písníku. Tohoto přirozeného úvozu, který se rozšiřoval směrem k 
Rašovicím, využívali naši předkové k chytání vlků a jelení zvěře. Na hraně úvozu byl 
proutěný plot, který kopíroval terén. Na nejužším  místě se vykopaly jámy (doly). 
Obvykle se tam dávalo selátko nebo kůzle jako lákadlo. Kůzle při osiření mečelo, a to 
lákalo vlčí smečky do této přírodní pasti. V jamách se pak zvěř oštěpy pozabíjela. Na 
jelení zvěř byl způsob lovu podobný, jen s tím rozdílem, že se tam zvěř natlačila.
Jinak poslední vlk byl zastřelen roku 1837, jak praví zápis na Opočně. Až půjdete po 
týnišťském rynku, vraťte se v představách o 800 let zpět, kdy se tam popásala stáda koz 
našich předků. Dnes tam parkují “stáda”aut, Až mě potkáte, prozradíte mi, co by vám 
bylo milejší. Ty kozy, ohrožované vlky, nebo ta auta, ohrožená krizí.
Tak se mějte pěkně a na shledanou příště.

Ladislav Štěpán
20



STŘÍPKY Z GERIATRICKÉHO CENTRA
Ohlédnutí za rokem 2009 v Geriatrickém centru
Geriatrické centrum vzniklo rekonstrukcí původní budovy, přístavbou haly a dalších 
obytných prostor. Provoz zahájilo v září 1996, kdy sem byly přestěhovány obyvatelky z 
původního domova důchodců, a to včetně veškerého vybavení (starého nábytku, 
kovových postelí, mechanických zvedáků k vanám…). Postupně byly a jsou přístroje a 
zařízení v Geriatrickém centru dle finančních možností obnovovány. Vzhledem k tomu, 
že do zařízení nastupuje stále větší počet klientů s převážnou, nebo úplnou závislostí na 
pomoci další osoby, bylo potřeba některá zařízení a stroje zakoupit či zvýšit počet 
stávajících. V březnu byla podána žádost o poskytnutí dotace MPSV v dotačním 
programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb – 113 310, 
podprogram: Podpora reprodukce majetku materiálně technické základny sociálních 
služeb 113 313, název akce: Zkvalitnění pobytových služeb v Geriatrickém centru 
Týniště nad Orlicí. Podařilo se získat částku ve výši 1.313 000,-Kč na zakoupení 
dezinfikátorů podložních mís (2ks), elektrické zvedací vany(1ks), mechanických 
vozíků(3ks), speciálního invalidního vozíku(1ks), zvedáku vzpřimovacího a 
transportního(1ks), elektrického zvedáku se sedačkou(1ks), motomedu - léčebného 
pohybového přístroje(1ks), toaletních křesel(5ks), elektrických polohovacích lůžek s 
příslušenstvím a zářivkových svítidel k lůžku(10ks). Záměrem této akce bylo zkvalitnit 
pobytové služby sociální péče v Geriatrickém centru. Podařilo se obnovit vnitřní 
vybavení pokojů polohovacími lůžky s lampičkami, které již odpovídají potřebám osob 
s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby. Byly pořízeny 
zdravotnické prostředky sloužící k manipulaci a transportu imobilních klientů včetně 
přístrojů k zajištění rehabilitace klientů, tak aby mohla být zachována jejich 
soběstačnost a to v co v největší míře. 
I v tomto roce se pokračovalo v dalších opravách střech na GC. Na oddělení B byla 
zprovozněna opravená sociální zařízení u dvoulůžkových pokojů (snížení sprchových 
koutů, instalace závěsných toalet). Také pokoje ošetřovatelského oddělení, kde bydlí 15 
klientů, prošly drobnými úpravami. Tyto byly postupně vymalovány, stěny zabezpečeny 
omyvatelnými a oděruvzdornými deskami a zároveň byla zajištěna výměna linolea. Tyto 
akce  byly velmi náročné pro seniory, ale i pro zaměstnance. Vše dopadlo dobře a klienti 
jsou v upraveném prostředí spokojeni. Také se připravila další koupelna pro instalaci 
elektrické zvedací vany a zvedacího zařízení pro imobilní klienty a prostory pro 
připojení dezinfikátorů.
Jako každý rok jsme seniorům nabízeli pravidelné volnočasové a kulturní aktivity.  
Senioři měli možnost využívat pravidelné čtení na pokračování, dílny zaměřené např. na 
pečení, výrobu keramiky, klubová setkání na různá témata, vzpomínková setkání, 
muzikoterapii, pohybová cvičení, setkání s písničkou (zpívání), doprovody na 
vycházky, výlety do okolí apod.  Senioři měli možnost využít i pestrou nabídku 
kulturních pořadů a akcí, které proběhly v GC hudebních, divadelních  nebo besedních, 
či  vystoupení dětí z MŠ, ZŠ Týniště n.O., DDM Sluníčko, ZŠ Týniště n.O., ZŠ 
Albrechtice n.O. atd. Jednou z největších  kulturních akcí, kterou GC pořádalo, byl již 
IX. ročník „ Sportovního odpoledne pro seniory“. Pravidelně se jej zúčastňují senioři ze 
sousedních domovů pro seniory z  Albrechtic n. O., Borohrádku, Opočna a senioři z 
místního Klubu důchodců v Týništi n.O. Senioři zde mají možnost změřit své síly a 
schopnosti v různých pro ně připravených disciplínách. Velký úspěch měl pořad Karla 
Šedivého sestavený z nejznámějších písní „Karla Hašlera“, kdy se posluchači měli 
možnost seznámit s životními osudy největšího českého písničkáře. Ve spolupráci s 
Městskou knihovnou proběhlo v GC vystoupení Adolfa Dudka „Aktivně kreslit-aktivně 
žít, které bylo podnětné a také se velmi líbilo. Dne 7.10. proběhl v GC od 10,00hodin do 
16,00 hodin  „Den otevřených dveří“ spojený s výstavou ručních prací našich klientů.  
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JOSEF
Jméno vzniklo z hebrejského slova jóséph, přídavného jména, znamenajícího přidávající 
či pokračující. Zároveň je to i tvar 3. osoby hiphilu, slovesného tvaru hebrejštiny, který 
čeština nezná. Je však příbuzný jednoduchému a již zaniklému českému minulému času 
nesloženému tzv. imperfektu. V češtině mělo např. do 15. století sloveso vést tvar vediech 
= vedl jsem. Josef tedy znamená ať + přítomný čas, čili „ať přidá“ či „ať pokračuje“.
Ve 30. kapitole Genesis se dočteme, že Jákob a Ráchel přes všechnu snahu nemohli mít 
děti, což byla pro Ráchel potupa. Až „rozpomenuv se Bůh na Ráchel, i otevřel život její“, 
Ráchel počala a porodila syna. V rozhodujícím 24. verši se k tomu dodává: „A nazvala 
jméno jeho Josef, řkouc: Přidejž mi Hospodin syna jiného!“ Jméno Josef zvolila Ráchel 
jednoznačně nomenologicky jako výzvu či přesněji řečeno přání nebo modlitbu, 
znamenající: „Ať tento syn jménem vyjadřuje, že bych byla Hospodinu vděčna, kdyby 
pokračoval a k jednomu synu mi přidal dalšího.“ Jazykový význam hebrejského slova 
jóséph, „ať přidá či ať pokračuje“ je tu již povýšen na jméno s jasným významem. 
Nomenologický význam jména je pak zřetelně popsán situací, v níž bylo zvoleno. Tak 
jasné to však u každého jiného jména nebývá!
Historickou tradici jména Josef naplňuje dále příběh tesaře Josefa a Marie, která podle 
Nového zákona počala z Ducha svatého a porodila Ježíše Krista. Josef se stal jeho 
pěstounem. A bylo to právě jeho jméno, které s sebou neslo poselství „zrození syna“ či 
aktu „ať pokračuje“ a představovalo pokračování potenciálu, který do něj kdysi vložila 
Ráchel.
Ale ještě v 15.století dokládají matriky jméno Josef řídce. Až v 18. století prožilo nápadný 
rozmach a brzy již patřilo u nás k nejčastějším. Uvádí se, že to bylo i z vděčnosti k císaři 
Josefu II. Hlavním důvodem však bylo působení patronky Španělska sv. Terezy de Jesus 
(1515-1582), řeholnice a spisovatelky mystických próz, z nichž některé byly přeloženy i 
do češtiny. Sv. Tereza šířila kult sv. Josefa po celé Evropě. Josef se tak stal jménem 
panovnickým i knížecím, nesli ho králové, vévodové, princové, císařové i arciknížata. 
Stal se jménem s různou mírou ambicí. Vždy to však bylo jméno očekávající hodnotné 
naplnění života, k němuž patřila rodina, děti, přiměřená úspěšnost a také uznání, ocenění. 
Jeho bohatý potenciál mu dává velmi silnou energii, a tak jméno dokáže „zasáhnout“ toho, 
komu je dáno.
Je rovněž poselstvím dobra, prospěšnosti, poslání a mravní zodpovědnosti.
Jeho rozšíření po celé Evropě a vlivem španělštiny i po Jižní Americe s sebou přineslo 
fakt, že má v různých jazycích tzv. „národní znění“. Výchozí podobou bylo (jako u řady 
jiných jmen) latinizované znění, jež mělo nadnárodní charakter. Při křtu totiž kněz 
přednášel příslušnou formuli latinsky a jméno také většinou uváděl latinsky. Do matriky 
se pak jméno zapisovalo v národním znění, případně ve zněních obou. Dnes je tomu jinak. 
Už v 19. století se vžilo, že kněz v křestní formuli uvedl jméno v národním znění. Až od 
šedesátých let minulého století, od II. vatikánského koncilu, jsou svátosti udíleny v 
národních jazycích, jako je v nich sloužena i mše. Latinizované znění jména je 
dodržováno jak v některých zemích a ve zvláštních případech, např. na universitních 
diplomech.
Latinská podoba jména je Josephus, někdy užívaná bez koncovky, tj. Joseph. I v dalších 
jazycích, kromě italštiny, zní jméno víceméně podobně. Největší rozdíly se týkají psaní 
hlásek –s- nebo –z-, dále –ph- nebo –f-. Ve slovanských jazycích je mnohde hláska –e- 
nahrazována hláskou –i-, Josif, Iosif. Jinak je např. v angličtině Joseph a Joe, v němčině 
Joseph, ve francouzštině Joseph. Stále častěji se ale u všech užívá varianta s –f-. V 
italštině, kde bychom čekali patrně největší příbuznost s latinou, je Giuseppe (vysl. 
žusepe), jehož domácká podoba je Beppe. Odtud český Pepa. Španělsky a portugalsky je 
José (vysl. chosé). Ve španělštině pak ale ještě přetrvává Joseph. Stále se však i dnes 
setkáváme s kolísáním s/z a f/ph. Jméno vstoupilo koránem i do arabštiny a má podobu 
Josuf.
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programu EU „Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí“ v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod v programovém období 2007 - 2013.
 T: zasedání ZM                                    Odpovídá: Ing. Matička J.
23. Uskutečnit jednání ve věci zajištění haly U Dubu pro činnost SK Křivice v zimním 
období.
T: 10.2.2010                                                                              Odpovídá: Ing. Matička J.

POZNÁMKA NA OKRAJ – OD  KARLA JANEČKA

Našemu Týništi se kdysi přezdívalo  „město mezi lesy“. 
Historická náhoda i cílená aktivita našich předků nám daly do 
vínku možnost žít v krajině, která je i nyní víceméně ušetřena 
negativních lidských zásahů. Ovšem moderní doba  nás, 
Týnišťany, naštěstí neodsunula někam do hlubokých hvozdů. 
Jsme plnohodnotnou součástí větších i menších celků. Rozumíme 
však tomuto zařazení správně? Jsme schopni využít ve všech 
směrech této sounáležitosti? Máme dostatek informací? 

Ing. Karel  Janeček – člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje
email: janecek@kr-kralovehradecky.cz

Mám tu čest zastupovat  i zájmy našeho města v orgánech Královéhradeckého kraje. 
Činím tak vždy s plnou odpovědností toho, že se nikdy nestane nic, co sami neuděláme. 
Být občanem Týniště a zároveň pracovat jako zastupitel Královéhradeckého kraje mi 
dává příležitost vidět problematiku samosprávy i přenesené státní správy v mnoha  
souvislostech  a zejména pak  vnímat intenzivně dopad různých opatření v reálném 
životě. Politika bez spojení s realitou je jen měšec prázdných frází, kterým v životě nic 
nezaplatíte. Ba co víc, jedná se nezřídka o měnu falešnou. Týniště a jeho obyvatelé jsou  
mými partnery při práci krajského zastupitele. Pomáhají při správném rozhodování,  jsou  
oním  „přítelem na telefonu“, který pomůže, když vlastní životní zkušenost nestačí. Rád 
bych se s Vámi v příštích vydáních našeho Zpravodaje podělil  o témata, na jejichž řešení 
jsem se podílel jako krajský zastupitel, místopředseda Finančního výboru,  člen 
Zdravotního výboru i člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Věřím, že tyto 
informace budou k užitku, k inspiraci a prohloubí i naše společné vědomí příslušnosti k 
celku – k našemu městu Týništi, okolním obcím i Královéhradeckému kraji. 

A moje dnešní poznámka na okraj o kraji, k němuž patří i naše město? Co jiného v době, 
kdy papírové kapesníky mizí rychleji z regálů obchodů, horké čaje stojí na stolcích u 
mnoha lůžek a pera lékařů prolétají kolonky vyplňovaných receptů? Ano, je to 
zdravotnictví.  I když v tématu, které je mnohem závažnější než banální respirační 
onemocnění. A týká se nás všech, kteří pojedeme  například po východočeském úseku 
dálnice D11. V případě nehody bude právě tato zóna obsluhována  z nového střediska 
Krajské záchranné služby v Kuklenách. Dokončeno bude v dubnu a na jeho výstavbu kraj 
uvolnil celkem 13 milionů korun.

Domáckých, důvěrných, přátelských či zdrobnělých podob Josefa je mnoho. Připomínám 
jen ty naše: Jóža, Jožka, Jožin (na Moravě), Pepa, Pepík, Pepek, Pepíček (v Čechách). Na 
Moravě jsou tyto tvary místně mnohdy pokládány za urážlivé! Hojně se užívá také Joska. 
Zhruba od 20. let minulého století ustupovala mnohá stará jména světců jménům 
modernějším, cizokrajnějším nebo cizokrajně znějícím. Josef si však svou popularitu 
podržel. Byl a je jménem živým. Stačí se rozhlédnout a každý vidí, že funguje ve své 
základní nomenologické poloze, že přináší nositelům rodinný poklid, úspěch a uznání a že 
lidé s tímto jménem jsou vyrovnaní, snaživí, dobří. Rozhodující většina Josefů dostávala 
své jméno společně s dobrým vkladem rodičů a dále jeho hodnotu prokazovala. I proto má 
jméno tu pozici, kterou dodnes má.  Ovšem sama nomenologie nepůsobí automaticky. 
Typickým příkladem je Josif Džugašvili, který dostal jméno při křtu od své, prý hluboce 
věřící, matky, která ho poslala i do semináře, ale on sám se jménu bytostně vzpíral a 
postrádal pro ně nejmenší osobní předpoklady. Energie jména s ním pak nemohla vytvořit 
nomenologickou jednotu, neboť on ji odmítal spojit sám se sebou a ta zkratovala. Hledání 
úspěchu se tím v jeho případě vymklo souvislostem a našlo přímo kataklysmatické 
projevy.
Jméno Josef je na 2. místě v celkovém pořadí všech u nás užívaných mužských jmen. V 
současné době (rok 2005) žije podle úřední statistiky v Česku 294 405 Josefů, 11 464 
Jozefů, 20 nositelů jména José, 20 Josephů, 8 nositelů starozákonního Josua, 22 Józefů, 3 
Jóžové a 12 Jožků.
Je vidět, že výskyt jména Josef je u nás stále mimořádný, že se jméno právě v našich 
podmínkách osvědčilo a že je do jisté míry dáno i tradicí. Potenciál jména Josef se u nás 
během tří století vyhranil tak, že odpovídá základnímu historickému vkladu, zároveň však 
nabyl značného zobecnění, které bychom nejpřesněji vystihli slovy „spolehlivá 
solidnost“.
Svůj svátek slaví Josef 19. března.

Podle knihy R. Altmana Osud podle jména (Centa 2005)
připravila Paž.

Lipská ulice, Týniště nad Orlicí, /dříve Zlatnictví Linda/

med kvalitní čaje
medovina značková káva
medové víno čokoláda
medové produkty koření
syrovátka bylinné sirupy a kapky
zázvorová limonáda zázvorové nealko pivo
produkty na zhubnutí magnety pro zdraví

Otevřeno denně 8,30 - 12,00 13,00 - 16,30
Sobota 8,30 - 10,30

SEDMIKRÁSKA
PRO ZDRAVÍ, KRÁSU, RADOST
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4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lípa nad Orlicí na výkon přenesené 
působnosti v rozsahu vymezeném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění.

5. Uzavření smlouvy s firmou PPSU, s.r.o., Vysoké Mýto na správu webových stránek 
města.

6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí se Sekyrovou Zdeňkou (zahrádka)

7. Prodej nepotřebného majetku příspěvkové organizace Geriatrické centrum Týniště 
nad Orlicí spočívajícího ve 2 ks polohovacích lůžek s nefunkčními postranicemi.

8. Nájemné na ubytovně „Modrák“ v částce 2.000 Kč za užívanou místnost s platností 
od 1.4.2010.

9. Zajištění výměny parket v prostorách spojovací haly příspěvkové organizace ZŠ 
Týniště nad Orlicí z důvodu havarijního stavu vzniklého vlivem poruchy 
vodovodního potrubí.

10. Provedení stavebních úprav na objektu čp. 234 pronajatém Mgr. Kopeckým s tím, že 
na stavební úpravy bude vydáno stavební povolení.

11. Dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory (květinka) a halu spočívající ve 
výpovědní lhůtě, která bude 1 rok a její běh začne od 1.1. následujícího roku po jejím 
podání. Dodatek k nájemní smlouvě bude platný pouze za předpokladu provedení 
navrhovaných úprav.

12. Možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s ustanovením § 9 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro tyto příspěvkové 
organizace zřízené městem: Geriatrické centrum, Služby města, Městská knihovna, 
Základní škola, Základní umělecká škola, Mateřská škola Město, Mateřská škola U 
Dubu, Dům dětí a mládeže, Kulturní centrum.

Bere na vědomí

13. Informace o žádosti o pronájem nebytových prostor v čp. 234 (1. nadzemní podlaží) 
pro Černohousovou M.

14. Zprávu o činnosti JSDH Týniště nad Orlicí za rok 2009.
15. Záležitosti týkající se podpory Kmetiněvské výzvy, týkající se změny hranice trestní 

odpovědnosti.
16. Závěrečnou zprávu o realizaci projektu LAXUS Královéhradecký kraj 2009 - 

Kostelec nad Orlicí (protidrogová opatření).
17. Protokol o provedení kontroly příspěvkové organizace ZUŠ Týniště nad Orlicí, 

kterou provedla ČŠI Hradec Králové.
18. Žádost České abilympijské asociace o poskytnutí finančního příspěvku na krytí 

nákladů souvisejících s činností s tím, že příspěvek nedoporučuje.
19. Výroční zprávu příspěvkové organizace ZUŠ Týniště nad Orlicí za rok 2009.
20. Protokoly o kontrolách vykonaných v příspěvkových organizacích MŠ Město, MŠ 

Dub, ZŠ v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 
platném znění, s tím, že v průběhu 1. pololetí 2010 bude provedena následná kontrola 
zaměřená na odstranění nedostatků zjištěných kontrolou.

21. Informaci o hostování lunaparku v jarních měsících a v období posvícení.

Ukládá
74/10
22. Projednat na zasedání zastupitelstva města:

a) poskytnutí finančního příspěvku pro Sokol Týniště nad Orlicí
b) poskytnutí finančního příspěvku 5.000 Kč pro Filipa Křišťana, juniorského 

reprezentanta v kanoistice
c) zařazení finanční částky 198 tis. Kč na zpracování žádosti o dotaci z operačního
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

http://ratolest.ic.cz

 Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc BŘEZEN

      Dopoledne      Odpoledne                                 Večer
Po  9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:00–17:00 h PASTELKY 
      9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Út  9:00-11:00 h                              16:00-17:00 h 
      HERNA pro nejmenší             AEROBIK pro dospělé
      (1 – 18 měsíců)
St   9.30-10.30 h ROLNIČKA      15:00-16:00 h GRAFOMOTORIKA
      9:30-11:30 h HERNA 16:00-17:00 h ZVONEČEK
                                                       16:00-18:00 h HERNA
Čt  Mimořádné akce:                    16:00-16:45 h ANGLIČTINKA I.        20:00–22:00 h
      Knihovna: 15.3. 2010 17:00-17:45 h ANGLIČTINKA II.      VEČERNÍ DÍLNY:
                                                        16:00-17:45 h BARVIČKY                   11.3. 2010
                                                        16:00-18:00 h HERNA        25.3. 2010
Pá  9:30–11:30 h HERNA 16:00-18:00 h NEZNÁLEK
      s programem „Tvořílci“ 1x za měsíc, březen: 26.3. 2010
                               
Mimořádné akce v BŘEZNU:
  1.3.-5.3. (Po-Pá) Karnevalový týden (v rámci všech kroužků bude probíhat karneval, 

vše vyvrcholí v pátek odpoledne Karnevalovou slavností)
  4.3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: velikonoční keramika
  5.3. (Pá) KARNEVALOVÁ SLAVNOST, od 16:00 h, 
          představení masek, soutěže, tancování, hostina a párky v rohlíku!
  8.3. (Po) Plánování činnosti MC na měsíc březen a duben, od 17:00 h   
11.3. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, 
          téma: drátkování vajíček a malování vajíček voskem 
13.3. (So) Aerobik pro děti i rodiče s instruktorkou aerobiku - Ivetou Daňkovou, 
         od 9:30 h ve spojovacím sále ZŠ. Program: Cvičeníčko pro děti, aerobik mix, 
         ukázky cvičení na BOSU, bodystyling, strečink, relax …
18.3. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, 
          od 9:30 h + BESEDA s hostem!
22.3. (Po) BESEDA na téma: Zubní prevence + jak si správně čistit zuby.
         Zahájení pro děti s ukázkou čištění zubů na figuríně (následný program pro děti 
        v MC Ratolest), pro rodiče přednáška s videoprojekcí, od 17:00 h, v ZŠ Týniště n.O.
25.3. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h, 
          téma: velikonoční výroba vajíčka z mašlí, velikonoční věnečky, …
26.3. (Pá) Neználek - 16:00-18:00 h (hrajeme a učíme se stolní hry pro malé i velké) 
29. – 31.3. (Po-St) Velikonoční prodej výrobků ve Sluníčku

MC Ratolest DĚKUJE za finanční podporu a spolupráci v r. 2009: 
Městu Týniště nad Orlicí a Královéhradeckému kraji, Lékárně U Krále Jiřího, 
Lékárně LURA, ZVS Agro s.r.o., Sklotex, Telux, Zelenině Zábrodský, Autoškole 
Vávra , p. Ivo Dostálovi (Hračkářství), UNIFA , Stavebniny, J. Vlčkovi (stravovací 
služby), Českému červenému kříži Týniště n.O. a všem dalším, kteří činnost MC 
jakýmkoliv způsobem podpořili.

Kontakty: 
E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019, R. Vondráčková – 739 769 929
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                                Z městského úřadu
                                USNESENÍ   č.   73
                                z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 
                                konané dne 25.1.2010 
Schvaluje
1. Změnu ceny nájemného z nebytových prostor, které jsou v majetku města Týniště nad 

Orlicí v souvislosti s inflací uvedenou ČSÚ.
2. Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí.
3. Uzavření dohod o členství v JSDH Týniště nad Orlicí.
4. Uzavření dodatku k dohodě o členství v JSDH Týniště nad Orlicí s Ing. Drozdíkem 

Lukášem.
5. Uzavření nájemní smlouvy pro Fuchsovou Venušku na pronájem pozemku p.č. 1596 

2v k.ú. Týniště nad Orlicí (zahrádka - 342 m ).
6. Užívání znaku města Týniště nad Orlicí pro Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 

(razítko, hlavičkový papír).

Bere na vědomí
7. Informace o zajištění akcí při příležitosti 650 let první písemné zmínky o městě v roce 

2011.
8. Informace o zprávě o bezpečnostní situaci ve městě předložené velitelem MP panem 

Štěpánkem.
9. Informace o žádosti Mgr. Kopeckého M. ve věci přístavby u pronajaté haly.

Ukládá
73/10
10. Projednat v zastupitelstvu města zařazení finanční částky do 5.000 Kč do rozpočtu 

roku 2010 pro Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí.
11. Projednat v zastupitelstvu města prodej pozemku p.č. 670/4 v k.ú. Rašovice o 

2výměře 52 m .
     T: březen 2010                                                                     Odpovídá: Ing. Matička J.
12. Projednat se společností OREDO Hradec Králové záležitost týkající se zastavení 

vlaku v Petrovicích v čase 6.20 hodin (soboty, neděle, svátky).
   T: 8.2.2010                                                                            Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička                Pavel Nadrchal
            starosta                 místostarosta

USNESENÍ  č.   74
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 8.2.2010 

Schvaluje
1. Vnitřní směrnice příspěvkové organizace Městský bytový podnik Týniště nad Orlicí o 

inventarizaci majetku.
2. Uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce Děčín o zřízení věcného břemene 

spočívajícího ve vedení kabelové přípojky sítě NN na pozemcích p.č. 1394/1, 1446/53 
v k.ú. Týniště nad Orlicí za cenu 4.500 Kč a DPH.

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Albrechtice nad Orlicí na výkon přenesené 
působnosti v rozsahu vymezeném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění.

1

Zaujalo mě, mohlo by i Vás
Myšlenky a ponaučení Mahátmy Gándhího (1869-1948), které jsou platné dodnes:
„Jestliže se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z tobě 
podobných lidí.“
„Žij, jako bys měl zítra zemřít, a uč se, jako bys měl žít navždy.“
 Sedm sociálních hříchů:
1.Politika bez zásad
2.Hospodářství bez morálky
3.Blahobyt bez práce
4.Výchova bez charakteru
5.Věda bez lidskosti
6.Požitek bez svědomí
7.Věrovyznání bez oběti

Na světě je zhruba 10 – 13 procent leváků. Žen je méně, průměrně necelých 10 procent, 
mužů asi 12,6 procenta. Leváci mají nerovnoměrnější vývoj v dětství než praváci. 
Mohou mít poruchy v učení, na druhé straně jsou ale tvořivější a lépe zvládají 
prostorové, zrakové a matematické úlohy.
Také francouzský císař a geniální vojenský stratég Napoleon Bonaparte (1769-1821) 
byl levák.Jedna z legend o něm praví, že protestoval proti vojenské praxi pochodování 
pluků po cestách vlevo se zbraněmi v pravé ruce, protože ho to jako leváka 
znevýhodňovalo. Když se dostal k moci, nařídil své armádě, aby pochodovala vpravo. 
Dal tak základ silničním pravidlům, která dnes převažují. V jeho nařízení můžeme najít i 
vysvětlení toho, proč Britové, kteří ho společně s Prusy v roce 1815 u Waterloo porazili, 
jezdí dodnes po silnicích vlevo.

Pokrm z ovesných vloček, dnes známý jako müsli, vynalezl v Curychu kolem roku 
1900 doktor Max Bircher (1867-1939). Výraz „müsli“ je zdrobnělinou švýcarského 
podstatného jména „Mues“ (německy „das Mus“), což znamená „kaše“. A jaký byl 
původní recept na onu kaši, kterou sám Max Bircher ochutnal poprvé během výletu ve 
švýcarských Alpách?
Ovesné vločky se nechají 12 hodin máčet ve studené horské vodě,přidá se šťáva z půlky 
citronu a medem slazené mléko. Těsně před podáváním se pochoutka vylepší hrubě 
nastrouhaným jablkem včetně slupky a jádřince. Na závěr se pak přidá lžíce drcených 
ořechů bez slupek.
I když je recept přes 100 let starý, müsli dobylo svět až o 60 let později v rámci 
rostoucího zájmu o zdravou výživu.

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) patří mezi rostliny našeho 
podnebí, které mohou vážně ohrozit vaše zdraví. Leptá kůži, ničí zrak , způsobuje otoky 
a záchvaty.
Po Evropě se rozšířil z Kavkazu. Má obrovskou reprodukční sílu, která je rychlejší než 
zprávy o jeho nebezpečnosti. K nám se zřejmě dostal jako dar cara Alexandra (1818-
1881) knížeti Metternichovi (1773-1859), na jehož panství v Lázních Kynžvart byl roku 
1862 poprvé vysazen. Už v roce 1877 se rozlézá, kde může. Uchytí se takřka všude a 
příroda sama nemá proti tomuto cizímu vetřelci šanci. Vlastně ani lidé ji moc nemají a 
navíc je rostlina může pouhými výpary v krajním případě oslepit, alergiky i zabít. Šťávy 
bolševníku leptají kůži a způsobují ošklivé puchýře. Rozsáhlá zranění se hojí roky, jizvy 
bývají trvalé. Zákeřné na rostlině je to , že při prvním kontaktu s ní nic neucítíte. To 
přijde až tak za 15 minut, když už je pokožka nenávratně poškozena. Leptavé účinky 
šťáv podporuje denní světlo, v noci je rostlina škodlivá méně.

Pro Zpravodaj Paž.
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