ZPRAV ODAJ
MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

DUBEN 2010

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.

Z městského úřadu
Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí
č. 1/2010,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ze dne 5.12.2005.
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se usneslo dne 22.3.2010 podle ustanovení § 14
odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ustanovením § 10 písmeno d) a § 84 odst.2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se mění takto:
Článek 3 se nahrazuje novým zněním:
„Článek 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 písm a) a b) této vyhlášky činí 492,-Kč a je
tvořena:
a) z částky 242,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů města roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady činily 4.427.220,-Kč a byly rozúčtovány na poplatníka takto:
Skutečné náklady
4.427.220,-Kč
Počet poplatníků
6.414
Náklady na poplatníka
690,-Kč.
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
3. V případě zániku poplatkové povinnosti se přeplatek vrátí poplatníkovi na základě
jeho žádost a činí-li více než 50,-Kč.“
Článek II.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.4.2010.
Pavel Nadrchal
místostarosta

Ing. Jaroslav Matička
starosta
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí
č. 2/2010,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2003
ze dne 8.12.2003, o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se na zasedání dne 22.3.2010 usneslo vydat v
souladu s ustanovením § 10, písmeno d) a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Obecně závazná vyhláška č. 10/2003 ze dne 8.12.2003, o místním poplatku, se mění
takto:
V článku č. 15, sazba poplatku, odstavec 1, písmeno d) se za číslovku 10 Kč
doplňuje text „a DPH stanovené zákonem v době zdanitelného plnění“.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.4.2010.
Ing. Jaroslav Matička
starosta

Pavel Nadrchal
místostarosta

USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí
konaného dne 22.3.2010
Schvaluje
1. Rozpočet města na rok 2010 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
64.714,41 tis. Kč
financování ve výši
24.221,66 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
88.936,07 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
61.638,54 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
27.297,53 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
88.936,07 tis. Kč
2. Závazné ukazatele rozpočtu roku 2010.
3. Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010.
4. Rozpočtový výhled na období 2011 až 2014.
5. Rozpočtová opatření k 22.3.2010.
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
6/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 5.12.2005.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
10/2003, o místním poplatku, zde dne 8.12.2003.
8. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ - Město Týniště nad
Orlicí schválené ZM dne 26.10.2009.
9. Zřizovací listinu organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Týniště nad
Orlicí.
10. Prodej bytů v majetku města Týniště nad Orlicí, které nebyly prodány v rámci
nabídky schválené ZM dne 3.12.2007, za cenu podle znaleckého posudku
zpracovaného v roce 2008, stávajícím nájemníkům.
11. Prodej bytu č. 1 v čp. 884 Týniště nad Orlicí formou veřejné soutěže (obálková
metoda) za nejnižší nabídkovou cenu 15.500 Kč/m2.
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12. Uzavření mandátní smlouvy s firmou DABONA Rychnov nad Kněžnou na
zpracování žádosti o dotaci z operačního programu EU „Rekonstrukce přednádraží v
Týništi nad Orlicí“.
13. Darování rehabilitačního přístroje SONIC PLUS SN - 1 - 3 MHz v.č. 159 Poliklinice
Týniště nad Orlicí, s.r.o.
14. Prodej pozemku p.č. 292/2 o výměře 111 m2 v k.ú. Rašovice pro Nováka Luďka, za
cenu 100 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené.
15. Prodej pozemku p.č. 670/4 o výměře 52 m2 v k.ú. Rašovice pro Kolářovou Ivanu a
Koláře Daniela za cenu 100 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené.
16. Koupi pozemku p.č. 55/3 o výměře 17 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku města
za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s koupí spojené.
17. Koupi pozemku p.č. 818/117 v k.ú. Petrovice n.O. o výměře 7 m2 do majetku města za
cenu podle znaleckého posudku a poplatky s koupí spojené.
18. Koupi pozemku p.č. 37/3 o výměře 209 m2 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP č. 261 5507/2009 část č. 1) v ceně 4.180 Kč (20 Kč/m2), který je v majetku Jiřího a Jany
Matějíčkových. Poplatky a daně s převodem spojené budou uhrazeny městem
Týniště nad Orlicí.
19. Koupi pozemků p.č. 489/2 o výměře 46 m2, 491/4 o výměře 488 m2 v k.ú.
Štěpánovsko v ceně 10.680 Kč (20 Kč/m2), dle GP č. 261 - 5507/2009 část č. 7 a 8,
které jsou v majetku Pavla a Bohuslavy Barnetových. Poplatky a daně s převodem
spojené budou uhrazeny městem Týniště nad Orlicí.
20. Směnu pozemku p.č. 37/4 o výměře 286 m2 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP č. 261 5507/2009, část č. 2) v ceně 5.720 Kč (20 Kč/m2), který je v majetku Václava a Heleny
Dostálových, za pozemek 443/16 o výměře 103 m2 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP č. 261 5507/2009, část č. 3), který je v majetku města Týniště nad Orlicí, v ceně 2.060 Kč (20
Kč/m2) a doplatek v částce 3.660 Kč. Poplatky a daně s převodem spojené budou
uhrazeny městem Týniště nad Orlicí.
21. Směnu pozemků p.č. 40/2 o výměře 304 m2 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP č. 261 5507/2009, část č. 4 a 5) v ceně 6.080 Kč (20 Kč/m2), které jsou v majetku Ondřeje a
Kláry Píšových, Jana a Aleny Vodákových a Gabriely Svobodové, za pozemek p.č.
443/19 o výměře 85 m2 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP č. 261 - 5507/2009, část č. 6), který
je v majetku města Týniště nad Orlicí v ceně 1.700 Kč (20 Kč/m2) a doplatek v částce
4.380 Kč. Poplatky a daně s převodem spojené budou uhrazeny městem Týniště nad
Orlicí.
22. Projekt „Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí“ jako prioritní projekt města
Týniště nad Orlicí.
23. Rozpočet projektu „Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí“ v celkové
plánovací hodnotě do 32 mil. Kč.
24. Předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod na projekt „Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí“.
25. Záměr financování akce „Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí“ bankovním
úvěrem.
26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené Městem
Týniště nad Orlicí a společností FATO, a.s., člen holdingu FATO, Hradec Králové,
dne 2.9.2008.
27. Smlouvu o záměru - právu provést stavbu se společností FATO, a.s., člen holdingu
FATO, Hradec Králové.
28. Prodej ultrazvukového diagnostického přístroje TOSHIBA CAPASEE včetně
programového vybavení, 3 sond a tiskárny (inv. č. 6103705118) do majetku MUDr.
Riedla Jaroslava za cenu 10.000 Kč včetně DPH.
29. Prodej bytu 1+1 v čp. 883 - byt č. 8 do majetku Hetcla Josefa za cenu 652.800 Kč.
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30. Uzavření kupní smlouvy s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových Praha na prodej pozemku p.č. 327/1 za cenu 55.500 Kč (koupě
pozemku byla schválena ZM 18.1.2010).
31. Vyhlášení objektu „vodárenská věž“ v ulici T.G.Masaryka, Týniště nad Orlicí, jako
památky místního významu.
Bere na vědomí
32. Zprávu o činnosti rady města.
33. Rozpočet DSO Poorlicko na rok 2010.
34. Hospodaření města Týniště nad Orlicí k 31.12.2009
Ing. Jaroslav Matička
starosta
U S N E S E N Í č. 75
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 22.2.2010
A) Schvaluje
1. Inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2009.
2. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2009,
včetně rozdělení hospodářského výsledku.
3. Limity mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městem na rok
2010.
4. Závazné ukazatele a odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem na
rok 2010.
Bere na vědomí
5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 1.2.2010.
6. Informace o zajištění zastávky vlaku číslo 20202 v Petrovicích n. O.
7. Záležitosti týkající se stavebních úprav na objektu čp. 234 a nádvoří haly, které bude
provádět nájemce objektů Mgr. Kopecký Milan.
8. Záležitosti týkající se o. s. ONTÁRIO Týniště nad Orlicí ve věci finančního příspěvku
na činnost.
9. Kontrolu plnění závazného ukazatele odpisu majetků příspěvkových organizací za
rok 2009.
Ukládá
75/10
10. Projednat na jednání zastupitelstva města:
a) stanovení ceny bytů v majetku města, které nebyly prodány v rámci nabídky
schválené ZM dne 3.12.2007.
b) rozpočet města na rok 2010
c) darování rehabilitačního přístroje SONIC PLUS SN 1-3 MHz, v.č. 159, Poliklinice
Týniště nad Orlicí, s.r.o.
d) projednat koupi pozemku p.č. 55/3 v k.ú. Týniště nad Orlicí od Labíka Petra do
majetku města
e) prodej bytu č. 1 v čp. 884 formou veřejné soutěže (obálkové metody). Nejnižší
nabídková cena se doporučuje 15.500 Kč.
T: 22.3.2010
Odpovídá: Ing. Matička J.
Ing. Jaroslav Matička
starosta

Pavel Nadrchal
místostarosta
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POZNÁMKA NA OKRAJ – OD KARLA JANEČKA
Zastupuji i zájmy našeho města v orgánech Královéhradeckého kraje, kde jsem kromě
místopředsednické funkce ve finančním výboru přijal členství i ve dvou
specializovaných výborech – zdravotním a Výboru pro výchovu, vzdělání a
zaměstnanost. Tato práce mi dává možnost ovlivnit politiku Královéhradeckého kraje ve
směru k seniorům, mladým lidem i lidem s nějakým zdravotním handicapem. Proč
zmiňuji právě tyto sociální, věkové a jiné skupiny obyvatel? Protože právě členové
těchto skupin si zaslouží naši plnou pozornost, neboť z nějakého důvodu (věku či z
důvodu momentální zdravotní situace) nemohou přijmout odpovědnost za vlastní život s
takovou intenzitou, jak to může udělat zdravá populace v ekonomicky aktivním věku.
Senioři, mládež i lidé čelící zdravotním obtížím jsou v současném hektickém životním
stylu velmi zranitelní. Proto mě vždy potěší, když se v Královéhradeckém kraji podaří
prosadit a realizovat projekty určené právě pro tyto skupiny.
A moje dnešní poznámka „na okraj“ o kraji, k němuž patří i naše město?
Zhruba 70 milionů korun v letošním roce Královéhradecký kraj investuje do
rekonstrukcí a dalších stavebních úprav domovů důchodců. Dodávám, že
Královéhradecký kraj je zřizovatelem 16 domovů důchodců a devíti ústavů sociální
péče. Postupně se snaží svá zařízení vylepšovat. Provoz sociálních služeb stojí v
Královéhradeckém kraji ročně zhruba 1,3 miliardy korun. Práce budou pokračovat i v
Domově důchodců v Albrechticích nad Orlicí. Výstavba zdejších tří nových vilek bude
celkem stát více než 37 milionů korun. Nový areál byl v nedávné době otevřen i v
Domově sociálních služeb ve Skřivanech. Královéhradecký kraj společně se státem
investoval do výstavby skřivanského domova už v předchozích letech více než 73
milionů korun. Kraj ale nezapomíná ani na děti. Jedná se například o středisko
volnočasových aktivit dětí, které bylo otevřeno v Rychnově nad Kněžnou. Toto a další
podobná zařízení pro děti plní i preventivní funkci a předchází tak problémům užívání
drog nezletilými či preventivně působí při problémech dětí ve škole včetně záškoláctví.
Věřím, že brzy v rámci aktivit Královéhradeckého kraje přibudou další podobné
projekty, které se budou přímo dotýkat našeho regionu i našeho města. Takové projekty a
iniciativy osobně podpořím.
Ing.Karel Janeček – člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje

VÁZENÍ MOTORISTÉ, POZOR !!!!!
Jako každý rok i letos jsme pro Vás připravili
na naší Stanici technické kontroly
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
při kterém Vám zdarma zkontrolujeme
technický stav Vašeho vozu (podvozek, brzdy, světla, ....)
Těšíme se na Vás v sobotu 24.04.2010 od 8.00 do 12.00 hod.
na STK Třebechovice pod Orebem.
Případné dotazy rádi zodpovíme na
tel.: 495 591 283 nebo 773 312 487.
Technici STK Třebechovice p. O.

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové bony, losy,
akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti
nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. Info na tel. 724229292
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Společenská kronika

Vítáme na svět
Monika Koubová
Josef Malý
Adam Štěnička
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zivotní jubilea
85 let
Olga Holická
Josef Brandejs
Miloslava Vaníčková
Jaroslava Roubalová
80 let
Drahoslava Potočková
Věra Součková
Egon Fail
Narciska Řeháková
Olga Zelenková
Josef Jaroměřský
Jaroslav Martinek
Hodně štěstí, zdraví.
Rozloučili jsme se
Otakar Kopecký (71)
Josef Havlíček (73)
Čest jejich památce
Poděkování
Děkuji členkám SPOZ p. Sekyrové a p. Křišťanové za blahopřání a
dárek k mému životnímu jubileu.
Milan Beneš
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v
Týništi nad Orlicí, jmenovitě paní Evě Křišťanové a paní Zdeně
Sekyrové, za projevená blahopřání a předané pozornosti k mým
85.narozeninám.
Děkuji také celé své rodině za projevy lásky a uspořádání
společného posezení v příjemném prostředí restaurace pana
Šatníka.
Jiřina Hlaváčková
Děkujeme MÚ v Týništi n.Orl. a zástupcům Sboru pro občanské
záležitosti pí Jenčíkové a pí Michálkové za blahopřání a dárek k
naší zlaté svatbě, kterou jsme oslavili v březnu.
Olga a Václav Kulhánkovi.
6

!

Duchovní hledání
Českobratrská církev evangelická
TŘI VELIKONOČNÍ UDÁLOSTI
Vítězi k poctě zpívejme, velebme jej hned zrána, v radosti spolu slavme dnes den
vzkříšeného Pána.
Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.
První událostí je ukřižování Ježíše z Nazareta. Stalo se to kolem roku třicet tři našeho
letopočtu v Jeruzalémě. Proč tolik povyku kolem smrti jednoho muže, když
ukřižovaných bylo v tehdejším římském impériu bezpočet? Poněvadž křesťané věří, že
to byl pravý Bůh! A to je pořádný skandál, když církev usmrtí muže, v němž se dal světu
poznat sám Bůh. Ukřižován byl v pátek na počátku Velikonoc.
Druhou událostí, na níž Velikonoce spočívají, je Velikonoční neděle. Zatímco pátek se
dá historicky ověřit – Ježíš byl ukřižován, neděle už překračuje z ověřitelného do
neověřitelného. Přestupuje z faktů do oblasti víry. Křesťané - což samozřejmě znamená
všichni: evangelíci, katolíci, pravoslavní i další – věří, že ten ukřižovaný vstal z
mrtvých. Důležité je, že z mrtvých vstal právě ten ukřižovaný a nikdo jiný. Tak věříme.
Vše ostatní, co Velikonoce provází, jsou zvyky. Lidové, církevní, tradiční, netradiční.
Jsou v každém kraji a v každé zemi jiné. Základ mají shodný – události Velkého pátku a
Velikonoční neděle, které se váží k historické postavě Ježíše z Nazareta.
Velikonoční pondělí je třetí událostí. Je to den volna, návštěv, zábavy. Je to den
odpočinku. Způsob tohoto odpočinku si volí každý sám. Je to dobře, že to tak smí být.
Odpočinek je rysem zdravého a dobrého života. Dobrý a zasloužený odpočinek ještě
zkrášlíme připomenutím, že s námi v jedné společnosti žijí lidé, kterým se nevede tak
dobře, aby mohli trávit krásný čas Velikonočního pondělí v klidu odpočinku, ve zdraví,
mezi svými milými. A tak jim přejme sílu a naději! Těm, kdo leží v nemocnicích. Těm,
kdo se starají o své blízké, nemocné s postižením a už sotva popadají dech. Také těm,
kdo hledají kudy ven z toho, co si nadrobili. Z krize vztahu, který přestává fungovat.
Mnoho lidí v tento den bude odpočívat, a stejně tak mnoho lidí bude, svátek nesvátek,
bojovat se svým zdravím, se svou duší, se svým okolím.
Žijme všichni pospolu, všichni k sobě nějak patříme. Proto je dobré žít svobodně a
zároveň s respektem a úctou jedni k druhým.
Přejeme vám radostné prožití všech velikonočních událostí!
Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci dubnu: (modlitebna, V. Opatrného 58):
2.4. od 15:30 h - Velký pátek, bohoslužby s Večeří páně
4.4. od 10:30 h - Velikonoční neděle, bohoslužby s Večeří páně
11.4. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní školou
14.4. od 17:00 h - středeční biblická hodina
25.4. od 10:30 h - bohoslužby s nedělní školou
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CO-KDY-KDE
duben 2010
DIVADLO
20.dubna(úterý)

DEZERTÉR Z VOLŠAN
Poprvé zajíždějí do Týniště nad Orlicí herci divadelní společnosti
Julie Jurištové s komedií z prostředí staré Prahy. Nenapravitelný
flamendr, hlídaný na příkaz manželky sluhou, to přežene s
koňakem. Je pokládán za mrtvého. Manželka mu na Olšanech
vystrojí pohřeb, ale domnělý nebožtík se probudí a dozví se leccos
nepěkného o svém manželství a úmyslech „truchlících“
pozůstalých. Staropražská fraška je jednou z nejúspěšnějších
komedí proslulého scénáristy, herce, malíře a bohéma E.A.
Pittermanna-Longena (1885-1936). Je plná komických situací.
Zazní v ní známé staropražské písničky. POZOR!!! Jedná se o
premiéru této hry!!!!
Režie: Milan Schejbal
V hlavní roli: Oldřich Navrátil
Začátek představení je v 19,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Pořádá Divadelní společnost Julie Jurištové z Prahy.
Cena vstupného je 200,-Kč.

KONCERT
19.dubna (pondělí) Žákovský koncert žáků ze třídy paní učitelky Mileny
Vernerové spojený s výstavou prací žáků výtvarného
oboru.
Hosté: žáci ZUŠ Hradec Králové na Střezině.
Začátek koncertu je v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
26.dubna(pondělí) Žákovský koncert
spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Začátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
VÝSTAVY
25.dubna (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
11.dubna(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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12. - 14.dubna

SBĚR OŠACENÍ
V těchto třech dnech proběhne v prostorách kulturního domu sběr
ošacení, které poputuje na charitativní účely do rozvojových zemí.
Každý den od 8,00 do 17,00 hodin.
Divadelní šatna kulturního domu (z boku divadla)
Pořádá Český Červený kříž.

17.dubna(sobota)

ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Začátek je v 9,00 hodin, ukončení v 11,00 hodin.
Zápis proběhne v pokladně kulturního domu.
Kurzovné: 1200,-Kč Garde: 300,-Kč
Maximální počet uchazečů na jeden kurz je 25 párů! Přijďte včas!
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

25.dubna(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.

31.dubna(sobota)

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Tuto poslední dubnovou sobotu proběhne tradiční jarní úklid
železného šrotu.
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí.

V květnu se uskuteční:
Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a motorest Roubenka Vás zvou na

2. májové týnišťské veselení
Kde: Areál motorestu Roubenka
Kdy: 30.dubna a 1.května 2010
Program:30.dubna 2010 - Čarodějnické odpoledne
1.května 2010 - Prvomájový festival
1.května (pátek)

1.MÁJ – OSLAVY SVÁTKU PRÁCE
Začátek v 9,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Pořádá Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí.

1.května (pátek)

MEMORIÁL J. HOLICKÉHO
místní májová výstava králíků, holubů a drůbeže.
Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin
Areál Bobkárna.
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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Informace ze základní školy
Delší dobu se v týnišťském Zpravodaji neobjevily zprávy ze základní školy, a proto
je zapotřebí informovat veřejnost o některých změnách v oblasti
a) výchovně vzdělávací
b) personální
c) materiálně technické
a)12 tříd na I. stupni s počtem 265 žáků a 9 tříd na II. stupni s počtem 234 žáků dává
celkový počet 499 žáků školy Tak malý počet asi málokdo pamatuje a příčinou není,
jak možná „někdo slyšel“, přísnost a náročnost pedagogů, ale vyšší počet
vycházejících žáků oproti nastupujícím prvňáčkům. I přes relativně malý počet žáků
školy stále se projevují některé sociálně patologické jevy, jako je neomluvená
absence, šikana, agresivita žáků mezi sebou a ničení školního majetku.
V budově školy jsou tyto jevy postižitelné kázeňskými opatřeními, a z tohoto důvodu
jejich počet klesá. Mimo školu se však projevují tyto sociálně patologické jevy stále
víc a víc. Kouření v městském parku, krádeže v obchodech a především ubližování
spolužákům je stále častější.
Dohled městské policie v okolí školy v době, kdy končí vyučování, není podle
představ vedení školy. Zvýšená aktivita policie by jistě zamezila nepříjemným
situacím, které se odehrávají v parku a na školním hřišti.
b) Personální oblast je rozdělena na pedagogické a provozní zaměstnance. 13 učitelů I.
stupně, 17 učitelů II. stupně a 3 vychovatelky školní družiny tvoří pedagogický sbor,
který je 100 % kvalifikovaný a jeho aprobovanost se každým rokem mírně zvyšuje.
Zastoupení mužů v pedagogickém sboru je vyšší než je celostátní průměr.
Z 33 pedagogických zaměstnanců je 6 mužů, což činí 18,2 % z celkového počtu
učitelů.
Důchodový věk se prodlužuje a s koncem letošního školního roku nikdo z řad
pedagogů neodchází do penze.
Dochází však k situacím velice nepříjemným, a to ukončení pracovního poměru z
organizačních důvodů. Téměř každý rok se pedagogický sbor sníží tímto způsobem
o 1 učitele.
15 provozních zaměstnanců tvoří kuchařky, uklízečky, administrativní pracovnice,
účetní a školník. Bez jejich práce by chod a provoz školy nebylo možné zabezpečit.
Všichni mají vzdělání, které odpovídá jejich pracovní náplni, a jejich práce mnohdy
není jednoduchá.
c) Materiálně technická oblast by byla velkou kapitolou a určitě by zabrala nejdelší část
tohoto příspěvku. Takže pouze v rovině statistiky, co bylo zrekonstruováno v roce
2009 a strategie na rok 2010.
R o k 2009
- dokončení 3., poslední etapy rekonstrukce soc. zařízení na II. stupni – 08/2009
- rekonstrukce posilovny jako součást tělocvičny ZŠ – 08/2009
- nákup 17 nových PC a vytvoření velké učebny informatiky pro 24 žáků – 12/2009
- žaluzie v učebně č. 12
- výměna dvou stoupaček na I. stupni (3 učebny + 2 učebny)
10

- nátěry oken a parapetů III. etapa
- ŠIK – Školní informační kanál (velkoplošná TV na vysílání spotů k volbě povolání a k
prevenci sociálně patologických jevů) – 11/2009
- vybavení učebny č. 27 na II. stupni multimediální technikou - 11/2009
- zajištění stravování pro ZŠ Albrechtice n. O. – 08/2009
- výměna 6 velkých radiátorů ve velké tělocvičně – 08/ 2009 (57.000,-- Kč)
- rekonstrukce učebny chemie (malování, nábytek, podlaha, nátěry vestavěných skříní)
R o k 2010
- vybavení učebny č. 66 na I. stupni multimediální technikou
- vestavěné skříně v učebně výtvarné výchovy – 20.000,-- Kč
- vybavení učebny č. 12 na II. stupni dataprojektorem a plátnem a PC
- dokončení zámkové dlažby na nádvoří I. stupně
- energetický audit s následným zateplením školy
- nový nápojový automat
- nový rozhlasový pult s reproduktory ve třídách
- centrální hodiny s ukazovatelem teploty ve třídách
- celková rekonstrukce vyvařovny
- výměna stoupačky – učebna č. 53, 66, 79 + malování, nátěry nábytku
- nákup dalšího nábytku do tříd
- 1 PC s operačním systémem windows 07do učebny č.12
Milan Kajn – ředitel školy
PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ ZŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Úspěch mladého týnišťského atleta
Dne 7.3. 2010 se žák místní ZŠ a atlet SK Týniště n. O. Radek Veselka zúčastnil M ČR
žáků v atletice v hale, kde ve vrhu koulí obsadil vynikající 3. místo výkonem 13,80 m
(os. rek. 14,23 m) mezi 15 závodníky z celé ČR. 1. M. Mňatinoha - ŠAK Chodov - 15,80
m, 2. T. Koudela - AK Olomouc - 15,25 m. Talentovaný Radek Veselka pod vedením
trenéra Ing. Jiřího Tyahura patří mezi nejlepší žáky v Královéhradeckém kraji také ve
sprintu, dálce a výšce.
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Sport
Z činnosti SK Ontário
O jarních prázdninách se konala další akce SK Ontário zaměřená na využití volného
času našich dětí, tentokrát to byl několikadenní zájezd do Sedloňova. Vzhledem k
menší kapacitě ubytování byl tentokrát počet účastníků omezen na 30. Děti i jejich
rodiče si užili zimních radovánek v krásné přírodě Orlických hor. Naši nejmladší
členové soutěžili v bobovém korytě, vybudovaném jejich rodiči, a ti starší lyžovali na
nedaleké sjezdovce. Po celou dobu nám přálo počasí, takže jsme se vrátili odpočinutí,
zdraví a v dobré náladě.27. února se v hale na sídlišti U Dubu konal další půlročník
volejbalového turnaje neregistrovaných. Zúčastnilo se ho 6 smíšených šestičlenných
družstev, složených nejen z členů našeho sportovního klubu. Celý turnaj proběhl ve
výborné atmosféře, jen s jedním malým zraněním. Největším překvapení bylo vítězství
družstva složeného těsně před turnajem z náhradníků. Po dobu trvání nám poskytl
zázemí a nezbytné občerstvení pan Jindřich Špryňar, majitel baru Ontário. Tímto mu
jménem SK Ontário vyjadřujeme svůj dík. Děkujeme také sponzorům a všem, kteří se
podíleli na organizaci turnaje a na zajištění občerstvení.
V polovině února se konala další akce SK Ontário, tentokrát však byla pro změnu spíše
společenského rázu. Po šesti měsících účasti na mírové misi v afgánském Lógaru se
domů vrátil člen našeho SK Bohouš Klíč. Po krátkém oficiální přivítání se s námi
Bohouš podělil o své bohaté zážitky a zkušenosti ze svého pobytu v této válkou
poničené zemi. Bohouši, děkujeme za vzornou reprezentaci naší země, našeho města i
našeho sportovního klubu.
Dagmar Stodůlková
a Jiří Záleský,
členové výboru
SK Ontário
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Jak se máte v klubu důchodců?
Děkujeme za optání, myslím, že se máme docela dobře. Ještě žijeme, i když často se
zdravotními problémy. Pořád se scházíme v našem domečku, povídáme si při kávě a čaji,
usmíváme se, i když máme starosti všeho druhu. Ale kdo je nemá? Tak se snažíme na ně
raději nemyslet. Vždyť bude zase lépe, bude svítit sluníčko, zase pojedeme na nějaký výlet
(i když ještě nevíme kam), pozveme si někoho na besedu. A jestli se vydaří tak, jako např.
beseda s Veronikou Čepelkovou, která nám v lednu vyprávěla o Americe a promítla nám k
tomu obrázky, budeme spokojeni. Líbí se nám i programy na videu, které nám promítá
Pepa Kováříček. Nejvíc máme zájem o záběry, které pořídil z našich minulých výletů.
Až bude tepleji, budeme si ve skromných podmínkách na zahradě klubu opékat buřtíky. To
se vždy sejde tolik zájemců, že máme problém, aby nám opékající se buřtíky nespadly do
popela. Jistě nezapomeneme na kulturní programy, na Den matek, kdy mezi námi
přivítáme mladé umělce ze ZUŠ, zúčastníme se oslav, pozveme si zajímavé osobnosti na
besedu.
Ale potřebujeme omladit. Co tím myslím? My, staří členové klubu, už asi s tím omlazením
moc nenaděláme, ale uvítali bychom mladší důchodce, kteří by přinesli nové nápady.
Myslím, že by se jim mezi námi líbilo.
Jiřina Farská, klub důchodců

Péče o duševní zdraví o.s.
s radostí oznamuje

otevření klubu pro uživatele služeb PDZ

Kde: Komenského

39, Rychnov nad Kněžnou

(z náměstí směrem k poště, Centrum 5KA, 1. patro)
V případě zájmu kontaktujte Petru Zimovou na tel. č. 773 915 746
e-mail: pdz-rk@pdz.cz

Klub bude fungovat pravidelně každou středu
od 10:00 do 13:00 hodin.
Těšíme se na vás!

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
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Ze Spolku přátel města Týniště nad Orlicí:

Objev velmi zajímavého textu
Chtěl bych se s vámi čtenáři (především ze starší generace) a milovníky místní historie
podělit o pár velmi zajímavých a myslím dosud nikde nepublikovaných informací,
které se týkají dávno již zapomenuté týnišťské škrobárny a jména Adolf Novotný (otec
továrníka Antonína Novotného – majitele nábytkářské firmy NÁBYTEK, KOBERCE
NOVOTNÝ a spol.). Text jsem objevil v hromadě fotografií, dopisů a dokumentů, které
spolku věnoval jeden z našich příznivců – pan MUDr. Karel Voříšek - z pozůstalosti po
svých předcích. Na obálce je uvedeno „ Škrobárna od paní Novotné“. Usuzuji, že by se
mohlo jednat o manželku právě Antonína Novotného (přestože není text nijak datován).
Musím říci, že po přečtení jsem hned dostal nápad uveřejnit jej v plném znění. A to už
jen proto, že se v něm hodně odráží současná etapa ekonomických problémů a že je
nutno smeknout před počínáním hlavního aktéra – Adolfa Novotného. Tady je doslovný
opis nalezeného textu :
I. česká akciová škrobárna v Týništi nad Orlicí
V létech sedmdesátých minulého století (19.století, pozn. autora) začal se rozvíjet
průmysl v českých zemích a v zásadě byla dokončena výstavba cukrovarů. Průmysl byl
většinou v rukou německých a židovských podnikatelů, zatím co český živel se
zaměstnával jednak polním hospodářstvím i řemeslem a pak vznikala nová třída – třída
dělnická. V té době se také stavěla trať Choceň – Halbstadt (Broumov, pozn. autora),
jako mnoho jiných železničních spojů, které urychlovaly průmyslový vzrůst. Tuto
stavbu vedl pan Bazyk a za svého asistenta si vzal pana Adolfa Novotného, rodáka z
Nechanic. Tak se dostal pan Novotný do zdejšího kraje. A když přešla trať po dokončení
počátečních prací do státní správy , která byla v německých rukou, znelíbilo se panu
Novotnýmu z národnostních důvodů sloužiti pod německou správou a zajímal se proto
o jiné zaměstnání.
V tu dobu byla dokončena stavba
škrobárny v Týništi n./Orl., města to do té
doby bez průmyslu. Tedy víceméně
městečka řemeslníků a drobných
zemědělců. Aby byla využita produkce
bramborů, ustavila se akciová společnost
pro výrobu škrobu a výrobnu si postavila
proti nádraží (dnes firma ECOCONTAINER v ulici TGM, pozn.autora) a
na čelném místě měla německo – český
nápis „ I. česká akciová škrobárna v Týništi
n./Orl. „.
Pan Novotný se ucházel o místo účetního v
této škrobárně a když byl vypsán konkurs
na toto místo, byl on tím, který si získal
přízeň akcionářů a byl přijat. Nějakou
dobu pak pracoval jako účetní a když
ředitel Dvořák, který byl starší pán, odešel,
byl hledán nový ředitel. I obešel si pan
Novotný akcionáře a byl zvolen ředitelem
škrobárny.
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Mezi akcionáři byly dva směry, jeden byl veden tehdejším místním farářem Skokanem a
druhý panem Novotným. Snad to pramenilo ze zaujatosti proti kněžím, neboť pan
Novotný byl silně pokrokový. Tím se dostával do ostrých polemik a jeho situace se
stávala nejistou. Aby si upevnil svoje postavení, zakoupil za pomocí malého věna (asi 4
tisíce zlatých) své ženy (roz.Houdkové z Chocně) a pomocí půjček svých přátel, svého
otce, část akcií. Jak mu bylo postupně možno, kupoval akcie dále, aby na valné hromadě
měl vážné slovo a tím si zajistil plně místo ředitelské.
Po nějakou dobu měla škrobárna jakýsi úspěch. Při veškeré práci nezapomínal pan
Novotný na výstavbu města. A tak v místech, kde býval velký močál (dodnes park u
Základní školy, pozn.autora) rozhodl se zříditi městský park. Na tuto práci dovedl získati
dodavatele bramborů, drobné zemědělce. Navozili na místo močálu roští, hlínu. Pak po
dlouhé úmorné snaze dokázal všem pochybovačům, že co se zdálo nemožné, se
uskutečnilo. Park se postupně stával okrasou města a místem různých slavností i divadel v
přírodě.
Hlavním dodavatelem bramborů pro škrobárnu byl častolovický velkostatek, který
pěstoval speciélně škrobové brambory. Ku konci let osmdesátých zřídil si velkostatek
vlastní lihovar, aby lépe zhodnotil vlastní produkci brambor. Tím odpadl týnišťské
škrobárně hlavní a nejdůležitější dodavatel. Jelikož drobní zemědělci z okolí nestačili
krýti potřebu brambor pro škrobárnu, již z toho důvodu, že mnozí dodávali lihovaru, byla
nucena škrobárna dovážeti suroviny z daleka a tím se výroba zdražovala. Rentabilita tím
klesala. Pan Novotný, aby zajistil vlastní výrobu, skupoval okolní pozemky s úmyslem
pěstovati brambory pro potřebu škrobárny. Mezitím se měla výroba úplně zastaviti a
akcionáři ztratili úplně z obavy ze ztráty peněz zájem. A tak pan Novotný skupoval akcie
dále, až podnik přešel do jeho rukou jako vlastníka. Snažil se udržeti výrobu dále, ale
finanční obtíže rostly a situace se stále horšila. Tak byl pan Novotný nucen předprodávat
výrobu za nevýhodné ceny a tím se jen dostával do větších obtíží. Situací donucen hledal
nějaký nový artikl, který by problém zlepšil, ale neměl velkého štěstí.
Tehdejší týnišťský hostinský Smrtka, chtěje býti průkopníkem průmyslu, se zdálo, že by
mohl míti úspěch ve výrobě tříšek – špejlí, pořídil si stroje na výrobu tohoto zboží. Vlivem
okolností v osobním životě se však úplně finančně zruinoval. Pan Novotný, který byl
rozhodnut doplniti výrobu škrobu jiným artiklem a nebál se dluhů, odvážně koupil bez
haléře celý podnik Smrtkův a začal vyrábět tříšky, které vyvážel do Německa. Bez
veškerých zkušeností technických i obchodních s tímto sortimentem. Německo nedlouho
poté omezilo dovoz, kolečka výroby tohoto artiklu se jen slabě roztáčela. Očekávaný
úspěch se nedostavil, pan Novotný byl těžce zklamán, ale přesto se houževnatě postavil
proti nepřízni osudu a hledal znovu nový obor podnikání. Při jedné návštěvě svého přítele
Zemana z Vamberka rozmlouvali o této situaci a pan Zeman mu doporučil, aby začal s
výrobou tkalcovskou.
Pan Novotný se dovedl ihned nadchnout a vyhledal na doporučení pana Zemana
tkalcovského mistra pana Blažka. Postavili dřevěné stavy a pustili se do výroby
potahových látek, plyšů a koberců. Poněvadž to byla výroba ruční, byla přirozeně drahá.
To již pokročila doba do druhé poloviny let devadesátých. Poněvadž nebyl provozní
kapitál a tím bylo vše ztěžováno, musel si pan Novotný vypomáhat krátkodobými
výpůjčkami u svých známých a tak nastala doba těžkého odříkání jak v podniku tak v
rodině. Při podnikavosti a houževnatosti pana Novotného bylo velkou škodou, že musel
kupovat stroje staré, což bylo pro výrobu nevýhodné. Výrobky, přestože byly velmi
jakostní se značně prodražovaly. Vzhledem k tomu, že nebylo v Týništi tkalců, musil pan
Novotný sem přestěhovat několik rodin z Hlinska a okolí. Tak mimo koberců, které byly
překrásné, ale mnohdy, aby se prodaly, dávaly se za výrobní cenu, vyráběly se velmi
hodnotné ručně tkané mohairové a lněné plyše. Tedy zase artikly, které nemohly soutěžit
se strojovou výrobou. Překrásné koberce sklízely velkou oblibu a popularitu, ale vysoká
cena oslovila málo kupců.

A tak po nenáhlu i tato výroba se nerentovala i pomýšlel pan Novotný opět o něčem
jiném. I napadlo jej, a to již po poradě s jeho synem Antonínem (budoucí majitel
nábytkářské firmy, pozn.autora), že by mohli v Týništi, odkud se v té době po řece vory
dopravovalo hodnotné dříví, využít bohatství okolních lesů a zříditi výrobu nábytku.
Myšlenka tato stala se skutkem a byl to jistě šťastnější přelom v podnikání pana
Novotného seniora (Adolfa, pozn. autora). Tím také přestala stále ještě udržovaná
výroba škrobu.
Pan Novotný Antonín, syn shora jmenovaného Adolfa Novotného, s řadou těch, kteří
spolupracovali a pomáhali vytvořiti dílo a hodnoty, kterými se národ obohacoval,
zařizoval ke spokojenosti lidem jejich domovy – to nejkrásnější prostředí, ze kterých
vyrůstaly nové generace a byli proto všichni spolutvůrci lidského štěstí …
Toliko doslovný přepis textu, který dle mého názoru vyzdvihuje krásné lidské
vlastnosti, kterými jsou vlastenectví, pracovitost a odvaha riskovat ve složité době.
Myslím tak výstižné potřeby pro současnou tolik všude diskutovanou dobu.
Pro potřeby zveřejnění text opsal, opatřil úvodem, doslovem a fotografiemi ze své
sbírky
Libor Koldinský,
předseda Spolku přátel města Týniště nad Orlicí

MDZ 2010 v Týništi nad Orlicí
MDŽ slavíme v Týništi každý rok a připomínali jsme si ho i v minulých 20 letech, kdy
byl pomlouván a různě shazován.
Letos jsme se sešli v sobotu 6. března v podvečer v Areálu chovatelů v pěkně
vyzdobeném sále a bylo nás víc než 80.
Muži nás přivítali krásnou květinou a přáníčkem, věnovali nám srdce, i když jen
perníkové, nalili sklenku vína a posadili nás ke stolům plným sladkých i slaných dobrot.
Ale o ty dobroty se postaraly ženy samy, protože je již dlouholetým zvykem, že se
každá ráda pochlubí svým cukrářským a pekařským uměním. A věřte tomu, že bylo na
co se dívat. Mimoto jsme dostaly, také jako dárek, poukázku na čtvrtku grilovaného
kuřete, které zdejší šéfkuchař umí udělat velice výborně.
Městský výbor KSČM každý rok pečlivě přemýšlí nad kulturním programem.
Tentokrát byl velmi bohatý a také různorodý.
Na začátku předseda MěV KSČM doktor Jan Vaník přivítal především ženy a jejich
partnery a všechny hosty. Za krajské zastupitele zde byl náš pohádkář s. Josef Lukášek,
okresní výbor zastupoval nový předseda s. Antonín Kapucián a tentokrát jsme zde také
měli hosty z Česko ruské společnosti /ČRS/ z Hradce Králové pány Chmelíka a Kicu.
Tato společnost navazuje na tradice SČSP a letos byla spolupořadatelem týnišťského
MDŽ.
Potom nás taneční
kreací s deštníky
potěšily malé tanečnice
a posléze i větší slečny,
které konferenciér
uvedl jako růžový
nářez. Srdce každého
diváka pohladil zpěv
Dany Černohousové.
Letos byla na besedu
pozvána rehabilitační
sestra paní Pytelová s
přednáškou na téma:
jak si udržet dobrou
kondici i ve vyšším
věku. Svou přednášku
d o p l ň o v a l a
předvedením některých
cviků.
Ale to už se venku
stmívalo, blížil se večer
a přišel čas na pohádku
z Orlických hor v
přednesu samotného
autora Josefa Lukáška.
Nebojte se, neuspal
nás, naopak. Živá
hudba nás pozvala na
taneční parket a
rozběhla se veselá
zábava.
Marie Ondráčková
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Zprávy z knihovny
Další knihovnou, kterou bychom vám rádi v našem regionu představili je Městská
knihovna v Rychnově nad Kněžnou. Od roku 2005 spadá pod společnost s názvem
Kultura Rychnov nad Kněžnou s.r.o., kam náleží také Pelclovo divadlo, Městské kino,
Informační centrum, Rychnovský zpravodaj a Rychnovská TV. Od roku 1990 ji
naleznete v budově Společenského centra na Panské ulici. Tato budova měla původně
sloužit Okresnímu výboru KSČ, ale její strategické umístění v centru města, velké
prostory a bezbariérový přístup je vhodný pro mnoho obyvatel města, studenty i
dojíždějící z okolních obcí, a tak nyní zde mimo knihovnu sídlí i mnoho dalších institucí
a pořádají se zde kulturní a společenské akce.
V roce 1996 se z rychnovské okresní knihovny stává Městská knihovna a její řízení
přebírá po Okresním úřadu Městský úřad v Rychnově n. Kn., který je jejím
zřizovatelem dodnes. V přízemí budovy nalevo od vchodu najdete nejprve dětské
oddělení, skoro na samém konci chodby pak půjčovnu knih oddělení pro dospělé.
Chcete-li navštívit studovnu a čítárnu s přístupem na internet, musíte se vydat po
schodech, či výtahem do prvního patra. Kanceláře a technické zázemí knihovny
naleznete v suterénu budovy. Stejně jako Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí je
pověřenou knihovnou, tzn. že vykonává regionální funkce pro obsluhované knihovny v
obvodu Rychnov n.Kn. a Dobruška. Kromě knihovnických služeb se podílí na řadě
kulturních aktivit, pořádá besedy a exkurze pro školy a pro veřejnost, připravuje
pravidelný pořad Literární kavárna. Systematicky se věnuje i ediční činnosti. Poslední
publikací, jejíž křest proběhl v měsíci březnu, je komiksové vydání knihy Staré pověsti
rychnovské od autorů Jiřího Frýzka a Pavla Liebicha.
Kdybychom chtěli zabrousit do historie rychnovského knihovnictví, museli bychom se
vrátit až do 17.století. Tehdy vznikla šlechtická knihovna rychnovského rodu
Kolowratů.Významný knihovní fond měla i profesorská a žákovská knihovna zdejšího
gymnázia, její fond byl v 80.letech minulého století převeden do Okresního archivu,
kde je i přes požáry gymnázia vcelku zachovalý a uložený dodnes. V šedesátých a
sedmdesátých letech 19.století byla založena v Rychnově jako v mnoha jiných městech
Občanská beseda, později i Řemeslnická beseda. Oba spolky sídlily v Národním domě
a měly své vlastní knihovny. Po roce 1919 vznikla tzv.Havlíčkova veřejná knihovna,
která přes různé válečné peripetie a stěhování je v padesátých letech přejmenována na
Okresní lidovou knihovnu. Později se z názvu vypouští slovo lidová a jak jsme se již
zmínili výše, název okresní se změnil v devadesátých letech na městská knihovna.
Provoz knihovny je od roku 2001 plně automatizovaný a poskytuje svým uživatelům
služby v pondělí, ve středu a v pátek po celý den a v sobotu dopoledne. V úterý a ve
čtvrtek dopoledne je otevřena také čítárna se studovnou. Vedoucí knihovny je paní
Naďa Kaločová.
Kontaktní adresa:
Městská knihovna
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: 494 534 485
e-mail: mkrk@rychnov-city.cz
detske.mkrk@rychnov.city.cz
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KNIŽNÍ TIPY PRO VÁS:
LIVIA KLAUSOVÁ : SMUTKEM NEOBTĚZUJU
Rozhovor Marcely Pecháčkové.
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009. 181s.
Na přebalu knihy si můžete přečíst toto: Nosila minimální mini , tancovala rokenrol, do
porodnice jela tramvají, bydlela v paneláku, zařizovala zámek…
Přijďte si k nám vypůjčit knihu, ve které se první dáma zpovídá s upřímností sobě vlastní.
JAROSLAV ŠULA : SEN O RATIBOŘICKÉM DĚTSTVÍ
Osudy předobrazů postav Babičky Boženy Němcové.
Liberec, Nakladatelství Bor 2009. 108s.
Neustále se objevují polemiky o tom, jak hodně Božena Němcová své postavy přetvářela
z reality skutečného života. V této publikace se tedy autor zabývá problematikou
reálnosti a fiktivnosti postav z Babičky, popisuje zajímavá místa spojená s dějem knihy a
postav a věnuje se také známým ilustracím z dosavadních knižních vydání.
PETR BROULÍK: STOLETÉ HOSPODY
Příběhy východočeských hostinců, které nestárnou
Hradec Králové, Petr Broulík 2009.126 s.
Se zajímavým nápadem napsat knihu o stoletých hospodách v našem regionu přišel
novinář hradecké redakce Mladé fronty Dnes Petr Broulík. Přijďte se s touto knihou
seznámit a doplnit si vyprávění z besedy, která se uskutečnila v březnu v naší knihovně.
Městská knihovna Týniště nad Orlicí Vás srdečně zve
na výstavu obrazů Marcely ZUCHOVÉ
Sblízení
22. dubna - 13. května 2010.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 22. dubna v 17 hodin ve výstavním sále Městské knihovny v
Týništi nad Orlicí.
Součástí zahájení výstavy bude krátký kulturní program.
Otevřeno pondělí, středa, čtvrtek 9 - 12 a 13 - 17 hod.
Jarmila Vašátková
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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 DUBEN
Dopoledne
9:30-10:30 h HEJBLÍCI
9:30-11:30 h HERNA
Út 9:00-11:00 h
HERNA pro nejmenší
(1 – 18 měsíců)
St 9:30-10:30 h ROLNIČKA
9:30-11:30 h HERNA
Po

Čt

Mimořádné akce:
Městská knihovna: 22.4.

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

Odpoledne
16:00–17:00 h PASTELKY
16:00-18:00 h HERNA
16:00-17:00 h
AEROBIK pro dospělé
16:00-17:00 h ZVONEČEK
+ kavárnička pro rodiče
16:00-18:00 h HERNA
15:30-16:15 h ANGLIČTINKA II.
16:15-17:00 h ANGLIČTINKA I.
16:00-17:45 h BARVIČKY
16:00-18:00 h HERNA
16:00-18:00 h NEZNÁLEK
1x za měsíc, duben: 23.4.

Večer

20:00–22:00 h
VEČERNÍ DÍLNY:
8.4. 2010
22.4. 2010

Mimořádné akce v dubnu:
31.3. (St) Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny!
10.ročník Nadace Rozum a cit. V rámci kroužků si budeme hrát, zpívat a povídat o
sluníčku a jeho pomoci rodinám a dětem. Nabídneme propagační materiál a sluníčko.
5.4. (Po) Velikonoční pondělí – prázdniny v MC
6. až 10.4. (Út-So) Brigáda na zahradě MC (úklid, sestavení herních prvků)
8.4. (Čt) Plánování činnosti MC na měsíc duben a květen, od 17:00 h
8.4. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 h, téma: kočičky
13.4. (Út) Posezení u kávy ve školce u Dubu (seznámení se školkou, programem,
učitelkami i paní ředitelkou), od 16:00 h
22.4. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské knihovně, od 9:30 h
22.4. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 h, téma: gelové svíčky
23.4. (Pá) Neználek - 16:00-18:00 h (hrajeme a učíme se stolní hry pro malé i velké)
28.4. (St) Zahradní slavnost s čarodějnicemi, od 16:00 h, program: soutěže, tvoření
módní přehlídka, tancování a zpívání, opékání párků …
DĚTI, přijďte si pohrát na ZAHRADU v MC Ratolest!
Můžete se pohoupat, pohrát si na pískovišti,
sklouznout se na nové skluzavce, zaskákat si na obří trampolíně…
Pro RODIČE je připraveno posezení s možností občerstvení!
Těšíme se na vás!
Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.
Děkujeme!
Kontakty:
J. Matušková 737740 019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824 548
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Milé děti, milí rodiče,
ráda bych Vás v krátkosti informovala o další slavnosti, kterou jsme si mohli vychutnat v
mateřském centru 5.3. 2010 od 16 hod. Hlavní náplní pěkného odpoledne bylo
„karnevalování“ Po celé zemi se v tomto období lidé veselí převlečení v různých
pestrobarevných kostýmech, proto jsme i my nechtěli být pozadu. Pro každého z nás to
tak byla příležitost stát se aspoň na chvíli námi vysněnou pohádkovou postavičkou nebo
snad postavou, jakou bychom chtěli být, až budeme velcí. Sešlo se nás opravdu hodně a
opravdu každý měl svůj originální kostým, jako např. Víla Amálka, Křemílek a
Vochomůrka, princezny, lesní víly, pejsek, kočička, medvídek, čaroděj, popelář,
fotbalista, eskymák a mnoho jiných. Nejdříve jsme se navzájem představili a řekli si, za
co jsme se převlékli, pak jsme si mohli zasoutěžit v různých disciplínách. Byla tu opičí
dráha, házení balónků do bazénku z obruče, shazování plechovek, namotávání bonbonů
se sladkou odměnou na konci a mnohé jiné. Ani na tombolu jsme nezapomněli, jen s tím
rozdílem, že los dostal každý, kdo mezi nás zavítal, a tak všichni odcházeli s nějakým
dárečkem na památku a pro radost. Samozřejmě nemohlo chybět občerstvení v podobě
všelijakých dobrot od našich maminek. Ale vůbec ze všeho nejlepší byl párek v rohlíku,
na který se neustále tvořila velká fronta.
Odpoledne nám při hudbě a tanci a hlavně při jízdě na klouzačce velmi rychle uteklo.
Eva Burdová
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O s u d y ř e ky O r l i c e a r y b á ř i ko l e m n í 13. část
Psal se rok 1610, bylo velké období hladu a nedostatku, neboť třicetiletá
válka si vybrala svou krutou daň i v osadě Týniště. Různí pobudové a dezertéři
parazitovali na všem, co se dalo sníst nebo ukradnout. Vojenské oddíly, které
protahovaly Týništěm, si také odnášely kořist a zanechávaly po sobě děti, které neměly
žádné otce.
Roku 1615 Týniště úplně vyhořelo a z padesáti chalup se zachovalo pouze
dvanáct obyvatelných. V té době mělo Týniště pouze 230 zbědovaných obyvatel.
Spoušť byla nepopsatelná, vypálené grunty zarostlé trávou a bída. V jedné chalupě,
která stála v místě dnešního domku z opuky vedle kostela, bydlel košíkář, který pletl
většinou vrše na odchyt úhořů, neboť období hladu nutilo obyvatele živit se hlavně
rybami, kterých byl dostatek. Na soutoku Orlic, který vytvářel ostrov, bylo dostatek
potřebného proutí. Bylo to jen co by kamenem dohodil. Jedna úhoří proutěná vrš se
směňovala za jednu slepici.
Tomuto zaměstnání se věnovala celá rodina, včetně šesti dětí. Jeden z
chlapců, který byl nemanželské dítě (zřejmě nějakého vojáka), záhadně zmizel. Jedni
říkali, že se utopil v Orlici, druzí, že si pro něj přišel onen voják, který byl zřejmě jeho
otcem. Roku 1650, tj. o čtyřicet let později ,táhli Týništěm kejklíři a medvědáři a jeden
z těchto komediantů navštívil zřejmě domek košíkáře a říkal, že je jejich sourozencem.
Matka už tehdy nežila. Kejklíř se usadil ve vyhořelém Týništi a prý se jmenoval Šmíd.
Vody Orlice však plynuly dál bez ohledu na lidské osudy. Shodou okolností
jsem chodil v mládí na lov raků s nějakým panem Šmídem, který mně tento příběh
vyprávěl. Zemřel roku 1960. Popíši vám, jak lov raků probíhal. Pod Zdelovem se vlévá
do Orlice potok Brodec, který byl tehdy rájem raků. Jeli jsme tam spolu na kolách a on
měl na nosiči deset čtvercových sítěk. Před setměním umístil na každou síťku
zasmrádlou žábu. Síťky ponořil do tůněk a hodinu po setmění jsme je šli vytahovat. V
každé síťce bylo deset a více raků. Svítil jsem mu baterkou a on házel samičky zpět do
potoka. Zbylé raky dával do nůše, která byla vyložena chvojím. Odvážel je do Hradce
Králové, kde měl zákazníka. Vždy mi něco přivezl. Dodnes mám od něj zapalovač,
který mi toho člověka připomíná.
Osud potoka Brodce byl později zpečetěn, když se stal obětí meliorací. Byl
svázán betonovými žlaby a tím skončilo vše živé , co v něm bylo. Osudy těchto živých
potoků si jsou podobné. Jejich osudy zpečetily chemické splachy a dílem i betonářské
loby. Když jsem se ptal na jednom ekologickém úřadu, co se s tím dá dělat, jejich
odpověď byla lakonická: „Raci nás neživí.“
Tak se mějte ekologicky a zase příště na Orlici.
Ladislav Štěpán
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Temno opět bodovalo…
Týnišťský divadelní soubor Jirásek – skupina Temno - opět sklízel úspěchy. Na
festivalu „Šokáček“, který se konal ve Starém Městě pod Sněžníkem a jehož se Temno
zúčastnilo letos podruhé, se soubor umístil na druhém místě ze 4 zúčastněných souborů
s hrou autorů Koloděje a Drábka „Vrány“. Publikum i herci se dobře bavili, což také bylo
hlavním účelem festivalu.
A kde vystupovalo Temno dále? Již 19.3. sehrálo svůj druhý neméně úspěšný kousek
„Seš normální?“ v Dolanech, 20.3. pak vystoupilo s „Vránami“ v Černíkovicích, 28.3.
byly na programu opět „Vrány“ – tentokrát na scéně krásně rekonstruovaného divadla v
Novém Bydžově.
16.4. pak Temno vystoupí v Úpici. Všichni příznivci souboru jsou na toto vystoupení
srdečně zváni.
Lze tedy usuzovat , že Temno rozhodně nespí zimním spánkem, k čemuž letošní
„sněhová“ zima vybízela, ale hraje a hraje. A to je dobře, protože v dnešní nelehké době
je potřeba umět se zamyslet i zasmát , a třebas někdy i sám sobě.
Příjemný večer
Dne 19.2.2010 vystoupil již tradičně na prknech týnišťského divadla divadelní soubor
„Háta“ z Prahy se svou hrou „To byl teda Silvestr“. Měla jsem to potěšení představení
navštívit a těch potěšení bylo ten večer hned několik.
Za prvé to byl slušně vyprodaný sál místního kulturního domu, i když se ten večer konal
basketbalový ples, což bylo také jistě velké lákadlo. Za druhé to byla sama hra plná
příjemné konverzace o silvestrovském večírku, při němž se schází na horské chalupě
rodina. Dojde k představení „budoucí snachy“ , (které se nakonec odehraje úplně jinak,
než bylo plánováno), odhalení dvojího života dávno mrtvého tatínka, snědení přejetého
zajíce atd.atd. Hra je prostě úsměvná historka jednoho rodinného večera.
Za třetí jsem ráda po letech viděla svou oblíbenou herečku Janu Šulcovou, která v roli
Anežky ke konci hry opravdu excelovala.
Byl to pro mne příjemný večer! A soudíc z usmívajících se tváří odcházejících diváků
tuším, že nebyl příjemný pouze pro mne. Škoda jen, že je (a zřejmě ještě dlouho bude)
nedostatek financí na to, aby se tu pořádala podobná představení častěji. A tak
zaplaťpánbůh, že tu máme vlastní herce, ochotníky, kteří se nejen v poslední době činí.
David Drábek opět úspěšný s další novou hrou
22.2. 2010 se konala premiéra hry týnišťského rodáka Davida Drábka na scéně studia
Beseda při Klicperově divadle v Hradci Králové . Hra se jmenuje Noc oživlých mrtvol, a
jak již sám název napovídá, setkáme se zde nejen s bytostmi živými, ale i s těmi
„záhrobními“, či chcete-li, bytostmi zvanými zombie. Hra má formu kabaretu. O čem je,
nechť každý posoudí sám, věřím, že tak jako já si zde každý najde svoje. Nejsem
divadelní kritik ani osoba jinak fundovaná, ale autorův humor mne oslovuje a baví –
takže jsem se bavila výborně! O úspěchu mezi diváky svědčí také to, že je od premiéry
stále vyprodáno.
Chtěla bych ještě připomenout, že na scéně Klicperova divadla, kde nyní David Drábek
působí coby dramaturg, se jedná již o třetí premiéru v poslední době. Před prázdninami
to byl muzikál „Ještěři“, na téma slavné filmové „Cesty do pravěku“ Karla Zemana, na
podzim krásná hra „Náměstí bratří Mašínů“, kde hlavní roli ztvárnila legenda českého
divadla paní Daniela Kolářová. Nepopiratelně se jedná o Davidův další úspěch , k
čemuž mu chci upřímně pogratulovat a popřát další tvůrčí inspiraci k mnoha novým
hrám určeným pro nás, lačné divadelní amatéry a milovníky světa na prknech, která
znamenají svět. Rovněž mu chci poděkovat za krásný zážitek .
Pokud máte zájem, zajeďte si tedy do Hradce Králové . Přeji přijemný zážitek!
Pro Zpravodaj Jitka Březková
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Jaroslav
Jde o jméno staré, vyskytující se nejen v češtině, ale i v řadě jiných
slovanských jazyků. Původně to bylo jméno náčelnické, což podtrhovala zvl. druhá část
jména „-slav“, kterou musíme chápat jako „slavný“.
Ani první část jména nevyjadřuje zcela automaticky jaro. Naši předci toto
slovo vůbec neznali. Bylo utvořeno uměle Josefem Jungmannem v první polovině
předminulého století Znali ovšem přídavné jméno jarý, což v praslovanštině
vyjadřovalo bujný, čilý, prudký, vznětlivý, nepoddajný, silný, tvrdý, přísný. A byla to
právě životní energie, dynamika, autoritativnost a dominance, pro něž se ona označení
hodila nejlépe. Jarost znamenala schopnost aktivně jednat, aktivně řešit. U jména
Jaroslav hraje mimořádnou roli tzv. vrstvení oné části „jarý“. Kdesi dole zůstává tvrdá až
násilnická, neúprosná a nesmlouvavá vrstva jména a na ní se řadí další vrstvy, které
jméno získalo vývojem lidské civilizace. Jméno Jaroslav patří ke jménům, která
poodhalují osobnostní rysy nositele. Původně náčelníka tlupy, později kmenového
knížete, vojvody, vladyky apod. Bylo to jméno pro příslušníka vrstvy, z níž se vyvíjela
šlechta. Druhá část jména „-slav“ je titulární. Ukazuje, že nositel jména byl čímsi silný a
tudíž mocný, byl tedy i slavný a proto byl oprávněn ucházet se o preferované postavení.
Jméno prošlo kulturním vývojem a největšího rozšíření se dočkalo ve slovanských
zemích, kde si téměř trvale udrželo svou pozici jména náčelnického, později knížecího.
Zároveň také postupně přecházelo na osoby knížeti nejbližší a i dále, až zlidovělo.
Nejslavnějším Jaroslavem byl patrně Jaroslav Moudrý, velkokníže kyjevský (1019-1058), který kromě jiného stanovil zákonem stařešinství dědičnost knížecího titulu pro
nejstaršího, v západní Evropě již známou, a tím předešel vzájemnému vyvražďování
čekatelů na trůn. Jeho jméno působilo jako vzorové, ale jeho časté užívání ztěžovala
římská církev, která postupně stále naléhavěji vyžadovala, aby byla užívána jen jména,
jimž odpovídá nějaký světec. Za Jaroslavem žádný světec nestál, jménu hrozilo
vyhynutí.
Oživení zájmu o jméno Jaroslav přinesl v polovině 19. století nález
Rukopisu královédvorského, kde v básni O velikých bojech křesťan s Tatary je vylíčena
porážka Tatarů u Olomouce r.1241, ke které svým odhodláním a statečností přispěl
hrdina jménem Jaroslav.A Jaroslava vůbec nepotkala v našich zemích dlouhá vlna
nezájmu o tradiční jména, jako potkala např. Františka, Aloise,Vendelína,Vincence
apod.Jméno mělo nepřerušený tok uplatnění a jeho nomenologický potenciál působil
souvisle a působí i dnes.
Podle statistických údajů žilo v roce 2002 v České republice 223 442
Jaroslavů a jméno bylo v pořadí mužských jmen na 5.místě. O rok později bylo u nás již
230 915 nositelů jména Jaroslav, přičemž 5.místo v pořadí zůstalo stejné. Jakou
maximální míru zisku přinese nositeli jména Jaroslav jeho jméno, záleží na
osobnostních rysech , souhrnu vlastností, postojů, potřeb, zájmů. Důležité jsou i způsob
výchovy, vzdělání, životní styl a vztah této osobnostní skladby ke společensky sdíleným
normám.Jisté je, že jméno nabízí i dnes svému nositeli hodně, je pro něj příslibem. Pro
nositele jména je však rozhodující, jak tento příslib pojme, zpracuje ve své vlastní
osobnosti a jakým směrem sílu svého „Jar“ namíří. Tímto svým příslibem klade jméno
na nositele i závažné nároky.
Podle našeho kalendáře má Jaroslav jmeniny 27.dubna.
Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména, Centa 2005,
připravila Paž.
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DUBEN v DDM Sluníčko

DÍLNY
Sobota 3. 4. SOBOTNÍ
13 – 18 hod. velikonoční PEDIG
Pleteme ošatky, hnízda a jednoduché
košíčky na vajíčka. Prosíme o přihlášení
předem (stačí email), kapacita dílny je 8
lidiček, přihlášení mají přednostJ
. Cena
podle spotřebovaného materiálu+20,Kč.

AKCE
Středa – pátek 31. 3. – 2. 4. APRÍL!
Bláznivá akce pro školáky, kteří si chtějí
užít velikonoční prázdniny s kamarády,
s velikonočními zvyky a s hromadou
aprílových žertíků.

Úterý 6. 4. 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.

Každou středu v dubnu HRAJEME…
16 – 19 hod.
Volný vstup do našeho herního klubu
Pohoda, kde si můžete vyzkoušet
moderní společenské hry s nejrůznějším
zaměřením. Venku už je celkem pěkně,
ale co když bude deštivo?
Plánujte na prázdniny, koncem dubna
budeme objednávat hry možná i pro
vás!!!

Úterý a středa BATIKOVÁNÍ,
13. 4. od 17.30 MALOVÁNÍ VOSKEM
a 14. 4. od 14.00 SAVOVÁNÍ
V naší dílně si nezašpiníte vaši kuchyň J
.
Batikujeme světlá trička na barevno,
tmavá odbarvujeme na světlo. V naší
další dílně (11. 5.) si je můžete domalovat
konturami a barvičkami na textil. S
sebou: pracovní oblek, bílá či světlá
bavlněná trika na batiku, barevná
bavlněná trika na savování = lépe se
pracuje s vypranými. Cena 30,- Kč na
materiál a energii. Prosíme o přihlášení
předem (stačí email), kapacita dílny je 8
lidiček, přihlášení mají přednost J
.

Středa 7. 4.
KERAMIKA
17 – 19 hod.
Podvečer s hlínou pro začátečníky i
pokročilé.
S sebou: pracovní oblečení, 70,- Kč na
materiál a energii.
19. - 23. 4.

JARNÍ DÍLNY PRO ZŠ

Středa 14. 4. 2. TURNAJ VE
14 – 16 hod. STOLNÍM TENISE
jednotlivců
Startovné 10,- Kč. S sebou: sportovní
obuv, doporučujeme vlastní pálku.

Úterý 27. 4. úterní PEDIG od 17.30hod
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. Cena dle
spotřebovaného materiálu+20 Kč.

Úterý 20. 4. DOPRAVNÍ ZÁVODY
od 15 hod.
Místní kolo pro děti z Týniště a
Albrechtic na hřišti AMK pod kostelem.
S sebou: pití, helmu.
Středa 21. 4. DOPRAVNÍ ZÁVODY
od 13 hod.
Základní kolo pro děti z Týniště i okolí, s
postupem do okresního kola na hřišti
AMK pod kostelem. S sebou: svačinu,
pití, helmu.
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Středa 28. 4. středeční PEDIG od
17.30 hod.
Pro velký zájem rozšiřujeme nabídku
naší dílny na jiný den. Pletení košíčků s
pevným dnem, vyplétaným dnem nebo
cokoliv jiného . Prosíme o přihlášení
předem (stačí email), kapacita dílny je 8
lidiček, přihlášení mají přednost J
.
Cena podle spotřebovaného materiálu
+20,- Kč.

Proběhlo…
Putování s tučňákyV době jarních prázdnin DDM Sluníčko v Týništi nad Orlicí pořádá
již tradičně několikadenní příměstský tábor s nocováním pro děti mladšího školního věku.
A nejinak tomu bylo i letos. V pondělí 15. 2. 2010 ráno jsme totiž přivítali 20 dětí od první
do páté třídy, které s námi chtěly putovat za tučňáky.
Okolo tučňáků se celý tábor točilo úplně všechno. Dozvěděli jsme se, kde žijí, čím se živí i
jak vypadají, naučili jsme se rozpoznávat jejich jednotlivé druhy. Za všechny splněné
úkoly a soutěže jsme získávali bublinky, které jsme před odchodem domů vyměnili za
odměny. Čas zbyl ale i na zábavu. Vyřádili jsme se v Aquacentru Hradec Králové,
mozkové závity jsme potrápili na interaktivní výstavě Hry a klamy, zákoutí Týniště jsme
poznali při stopované a na zahradě DDM jsme provětrali boby, lopaty i sáně.
Velké díky patří oběma paním kuchařkám, které se skvěle staraly o naše bříška, a všem
vedoucím a praktikantům, kteří se podíleli na přípravě a bezproblémovém chodu tábora.
Dle našeho názoru se tedy tábor vyvedl. Nechme však promluvit i děti. Jejich
bezprostřední dopisy jsou ponechány zcela bez stylistických úprav, pouze s několika
opravami gramatickými J
.
Originál dopisů k nahlédnutí ve Sluníčku.
Jana Tichá ml.
Líbilo se mi všechno a hlavně sáňkování a bobování. A soutěže. A vyrábění.
A nejvíc se mi líbí tenhle tábor.
Matěj
Tučňácký tábor
My hrajeme hry. A užíváme si tábor. Hráli jsme na stopovanou. A každý má
vajíčko, protože je tučňák. Někomu už prasklo. Stavěli jsme tučňáka. A dnes
jedeme domů.
Beky
Mám ráda tábory ve Sluníčku. Protože to je sranda. Hrajeme si a
soutěžíme. Jezdíme na výlety. Máme večerku. Eva nám hraje na kytaru. Eva
je vedoucí. Vyrábíme různé výrobky. Jezdíme třeba do Akváče do
Hradce.
Eliška
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Karneval, který byl stejně jako loni rozdělen na dvě části, se vydařil. Nemalou zásluhu
na tom má naše moderátorka Jana Tichá ml., bez které si už akce ve Sluníčku ani
neumíme představit J
. Spolu s pomocnicemi - Kačkou, Kahu, Káťou, Ančou, Monikou
a Zitou - udržovala karnevalové tempo, řídila soutěže, hlídala program, losovala
tombolu a ještě stihla záskok za barem, kde jinak řádili naši dva klauni, kterým za
celodenní pomoc také děkujeme.
Děkujeme sponzorům našeho DĚTSKÉHO MAŠKARNÍHO KARNEVALU,
kteří přispěli drobnými dary nebo finančním příspěvkem:
p. Burda – MODIC koberce, pí. Kadrmasová – GALANTERIE, KNIHKUPECTVÍ
Hana Bašová – KVĚTINÁŘSTVÍ Jasmína, Tereza Proche – KVĚTINÁŘSTVÍ,
p. Vencl – DŘEVOVÝROBA, p. Šmíd – HRAČKY, p. Zaňka – UNITRADE, p. Altof PORS, výpočetní technika, Pharm. Irena Černínová – LÉKÁRNA, pí. Pacholíková OBUV, pí. Bížová – ELEKTRO, KOČÁRKY POD KOSTELEM.
Eva Jenčíková

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http://ddmslunicko.webnode.cz/
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Zaujalo mě, mohlo by i Vás
Nejdelší velikonoční pomlázka u nás
Ta je upletena z osmi dvouletých prutů. Je dlouhá 583 centimetrů a byla premiérově
představena 28. března 2002 při velikonočním programu na Staroměstském náměstí v
Praze. Autorem je Robert Zauer z Teplic.

Největší naše kraslice s tradičními motivy
Dvoumetrová kraslice je exponátem Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Její povrch
je plně pokreslen tradičními motivy z rukou moravských maléreček. Dvě z nich na
pokreslení „vajíčka“pracovaly plných sedm dní.
Čokoládová kraslice
Největší čokoládové vajíčko u nás vyrobila v 70.letech Zora Olomouc. Vážilo 129 kg.
(Čerpáno z historicky první České knihy rekordů)
Vejce jako symbol Velikonoc
Vejce symbolizuje životní sílu, plodnost, rodící se život, je hlavním znakem
přicházejícího jara. Křesťanská legenda malování vajec říká, že když chodil Ježíš se
svatým Petrem po světě, přišli do statku a prosili hospodyni o jídlo. Ta ale neměla doma
ani kousek chleba. Když uslyšela zakdákat slepici, sebrala vejce a to jim upekla v teplém
popelu. Skořápky se poté proměnily ve zlato. Hospodyně pak na výročí vzácné návštěvy
rozdávala vejce malovaná.
Skořápky vajec byly nalezeny už v keltských hrobech. Barvení kraslic je ale slovanský
zvyk. Nejdůležitější barvou je červená – barva života a upomínka toho, jak Panna Maria
stála pod křížem s košíčkem vajec, která byla postříkána krví Ježíše Krista.
Paž.
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