
MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

Z P R AVO DA J

                     ÈERVENEC 2010



Zábìr týniš�ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý 
rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka, po níž vede cesta od 
Tužilova hospodáøství èp. 13 k silnici do Týništì n. O. a je vroubena alejí kaštanù, vznikla 
jako ochrana proti velkým vodám Orlice. Pro luka se vžil název Na paštích”. Pásal se tu “
dobytek albrechtických hospodáøù. Èásti obecní louky v tìchto místech se øíkalo 
V proutnici” a byla osázena vrbovèím. To se používalo ke košíkáøským pracím.                                        “

Paž.

Uvedené pomístní názvy jsou pøevzaty z èlánku Františka Krba a Václava Lásky: 
Pomístní názvy v Albrechticích, uvedeném ve Sborníèku Èapkova muzea v Týništi nad 
Orlicí è. 21 - 22  3 - 4 1973.



                             Z mìstského úøadu
                             U S N E S E N Í   è.   79
                             z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí 
                             konané dne 10.5.2010 
A) Schvaluje

1. Rozpoètová opatøení è. 13 - 14/2010 ke dni 10.5.2010.
22. Pronájem èásti pozemku p.è. 1456/1 o výmìøe 221,5 m  pro *** a *** (zahradní 

díl).
23. Pronájem èásti pozemku p.è. 1456/1 o výmìøe 362 m  pro *** a *** (zahradní díl).
24. Pronájem èásti pozemku p.è. 1456/2 o výmìøe 224 m  pro *** (zahradní díl).

5. Pronájem èásti pozemkù p.è. 1456/1, 1456/2 pro *** za cenu 1.000 Kè roèního 
nájemného vèetnì DPH (travní díl, hospodáøský objekt).

6. Poskytnutí finanèního pøíspìvku 5.000 Kè pro Asociaci turistických oddílù 
mládeže „Kolumbus“ Týništì nad Orlicí na poøádání vodáckých akcí pro 
veøejnost.

7. Pøevod pøíjmù z prodeje pracovního stroje IFA 2301 v èástce 67.200 Kè do 
investièního fondu pøíspìvkové organizace Služby mìsta Týništì nad Orlicí.

B) Zamítá
Pronájem garáže za domem èp. 845 pro manžele ***.

C) Bere ne vìdomí
1. Informace o vyhlášení volby pøísedících Okresního soudu Rychnov nad Knìžnou.
2. Informace o pronájmu bytù v èp. 51.
3. Oznámení ÈŠI Hradec Králové o skuteènostech zjištìných pøi kontrole v ZŠ 

Týništì nad Orlicí s tím, že o odstranìní závad bude pøedána informace radì mìsta.
4. Protokol z kontroly ÈŠI Hradec Králové, která byla provedena v pøíspìvkové 

organizaci MŠ Mìsto Týništì nad Orlicí.
5. Informace o ocenìní dárcù krve.
6. Informace o žádosti o provedení stavebních prací na høbitovì.
7. Zápis kontrolního výboru ze dne 19.4.2010 s tím, že záležitost týkající se 

kulturního domu budou projednány s pøedsedou výboru MUDr. Vaníkem.
8. Zápis komise školské a kulturní ze dne 14.4.2010.
9. Hospodaøení mìsta k 30.4.2010.

D) Ukládá
79/10
1. Projednat v zastupitelstvu mìsta:

a) problematiku darování budov vodojemu a èerpací stanice DSO Køivina
b) problematiku sbìrného dvora
c) smìnnou smlouvu s firmou Agrico, s.r.o., Týništì nad Orlicí
T: zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matièka J.

Ing. Jaroslav Matièka Pavel Nadrchal
          starosta        místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní.
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U S N E S E N Í  è.   80
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 24.5.2010 
A) Schvaluje

1. Dodatek k nájemní smlouvì è. 2947003009 uzavøené ÈD, a.s., Praha (zmìna èl. I - 
2Pøedmìtu smlouvy o p.è. 2294/47 o výmìøe 584 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí - 

pøednádražní prostor).
2. Uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene se spoleèností 

ÈEZ Distribuce, a.s., Dìèín spoèívající ve vedení kabelové sítì na pozemcích p.è. 
314 a 315/1 v k.ú. Týništì nad Orlicí v délce 49 m délkových za cenu 2.490 Kè 
vèetnì DPH.

2 23. Pronájem èásti pozemku p.è. 1456/1 o výmìøe 200 m  pro *** za cenu 2 Kè/m  
roènì (zahrádka). 

4. Rozpoètová opatøení è. 15/2010.
5. Pøijetí daru pro pøíspìvkovou organizaci GC Týništì nad Orlicí spoèívajícího ve 

zdravotním materiálu a polohovacích lùžkách.

B) Zamítá
1. Poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta na poøizování dokumentace 

odstranìní staveb a znalecké posudky s tímto související.

C) Bere na vìdomí
1. Zprávu ZŠ Týništì nad Orlicí o odstranìní nedostatkù zjištìných pøi kontrole ÈŠI 

Hradec Králové.
2. Záležitosti týkající se dopravního znaèení ve mìstì.
3. Záležitosti týkající se nájemní smlouvy na koupalištì v souvislosti s provozováním 

PAINT BALLU.
4. Zápis z jednání sportovní komise ze dne 26.4.2010.
5. Záležitosti vnitøních úprav v pronajaté hale u èp. 234.
6. Rezignaci *** na funkci pøedsedy komise pro projednávání pøestupkù.

D) Ukládá
80/10
1. Projednat na zasedání zastupitelstva mìsta:

a) Úèast na projektu Orlické cyklo & in-line království prostøednictvím DSO 
Poorlicko

b) Prodej pozemku p.è. 33/4 v k.ú. Týništì nad Orlicí (12 m2)
c) Prodej pozemku p.è. 1982/1 v k.ú. Týništì nad Orlicí
d) Záležitosti pronájmu bytù v èp. 51
e) Poskytnutí finanèních prostøedkù na dofinancování dotace pro mìstskou knihovnu
f) Koupi pozemku p.è. 2294/47 v k.ú. Týništì nad Orlicí od ÈD Praha

T: zasedání ZM Odpovídá: Ing. Matièka J.
2. Zpracovat návrh na osvìtlení kostela v Køivicích vèetnì stanovení finanèních 

nákladù.
T: 30.6.2010 Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matièka               Pavel Nadrchal
          starosta                 místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní.
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Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010 

Výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Královéhradecký kraj 
Okres: Rychnov nad Knìžnou 
Obec: Týništì nad Orlicí 

Okrsky Volièi Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
celkem zpr. v %  v seznamu obálky    úèast v % obálky        hlasy hlasù

8        8      100,00 5 063       3 177  62,75  3 176    3 159  99,46

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Týništì nad Orlicí 

Strana Platné hlasy Pøedn. hlasy
èíslo název celkem v %

1 OBÈANÉ.CZ 9 0,28 X

4 Vìci veøejné 405 12,82 X - 5.  místo

5 Konzervativní strana 0 0,00 -

6 Komunistická str. Èech a Moravy 518 16,39 X - 3. místo

9 Èeská str. sociálnì demokrat. 627 19,84 X - 1. místo
v poètu získaných hlasù

13 Strana Práv Obèanù ZEMANOVCI 119 3,76 X - 6. místo

14 STOP 1 0,03 X

15 TOP 09 496 15,70 X - 4. místo

16 EVROPSKÝ STØED 2 0,06 X

17 Køes�.demokr.unie-Ès.str.lid. 92 2,91 X - 8. místo

18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 13 0,41 X

20 Strana zelených 70 2,21 X - 9. místo

21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 114 3,60 X - 7. místo

23 Èeská pirátská strana 26 0,82 X

24 Dìlnic.str.sociální spravedl. 46 1,45 X - 10. místo

25 Strana svobodných obèanù 23 0,72 X

26 Obèanská demokratická strana 598 18,93 X - 2. místo
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U S N E S E N Í
z 22. zasedání Zastupitelstva mìsta Týništì nad Orlicí 
konaného dne 14.6.2010 

A) Schvaluje

1. Celoroèní hospodaøení mìsta a závìreèný úèet mìsta za rok 2009 vèetnì zprávy 
Krajského úøadu Královéhradeckého kraje o výsledku pøezkoumání hospodaøení 
mìsta za rok 2009 s výhradou nedostatkù uvedených ve zprávì o výsledku 
hospodaøení, na základì nichž jsou pøijata opatøení nutná k nápravì zjištìných chyb a 
nedostatkù.

2. Rozpoètová opatøení k 14.6.2010.

3. Uzavøení smlouvy s Královéhradeckým krajem o poskytnutí úèelové neinvestièní 
dotace v požární ochranì na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasièù pro rok 2010 
èíslo RR/2010/029 - SDH/MV/1-2 a pøijetí dotace ve výši 150.000 Kè.

2 24. Prodej pozemkù p.è. 1051/6 o výmìøe 242 m , p.è. 1051/7 o výmìøe 232 m , p.è. 
2 2 21051/13 o výmìøe 92 m , p.è. 1129/10 o výmìøe 217 m , p.è. 1129/11 o výmìøe 232 m , 

2 2 2p.è. 366/6 o výmìøe 32 m , p.è. 366/7 o výmìøe 3 m , p.è. 366/5 o výmìøe 33 m  v k.ú. 
Týništì nad Orlicí do vlastnictví SBD Prùkopník Rychnov nad Knìžnou za cenu 150 

2Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

25. Prodej pozemku p.è. 33/4 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 12 m  pro *** a *** za 
2cenu 150 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

26. Prodej pozemku p.è. 1982/6, 1982/7 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 223 m  pro *** 
2a *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

27. Prodej pozemku p.è. 1982/10, 1982/11 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 293 m  pro 
2*** a *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

28. Prodej pozemku p.è. 1982/12, 1982/13 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 266 m  pro 
2*** a *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

29. Prodej pozemku p.è. 1982/8, 1982/9 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 397 m  pro *** 
2a *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

210. Prodej pozemku p.è. 1982/2, 1982/3 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 288 m  pro 
2*** a *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

211. Prodej pozemku p.è. 1982/4, 1982/5 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 331 m  pro 
2*** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

212. Prodej pozemku p.è. 1982/14, 1982/15 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 226 m  pro 
2*** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

213. Zámìr koupì pozemku p.è. 2294/47 o výmìøe 584 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí od ÈD 
Praha do majetku mìsta.
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14. Smìnnou smlouvu mezi Mìstem Týništì nad Orlicí, vlastníkem pozemku p.è. 686/3 
2o výmìøe 138 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí, a spoleèností AGRICO, s.r.o., Týništì nad 

2 2Orlicí, vlastníkem pozemkù p.è. 686/11 o výmìøe 57 m , p.è. 686/13 o výmìøe 1 m , 
2 2p.è. 686/14 o výmìøe 28 m , p.è. 686/5 o výmìøe 23 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí.

15. Smlouvu o vytvoøení a užití díla s *** na fotografické obrazy do interiéru budovy 
radnice.

16. Smlouvu o dílo na vybavení interiéru vybraných místností radnice se zhotovitelem 
*** se sídlem v Praskaèce (obøadní síò, zasedací místnost, kanceláø starosty).

17. Zámìr darovat DSO Køivina budovy bez èísla popisného na parcelách èíslo 104, 105 
v k.ú. Køivice (èerpací stanice, vodojem) a parcele èíslo 135 v k.ú. Rašovice 
(vodárna).

218. Prodej volných bytù v majetku mìsta za cenu 13.500 Kè/m  prostøednictvím realitní 
kanceláøe Ideal - Reality Rychnovsko.

219. Pronájem volných bytù v èp. 51 v Týništi nad Orlicí pro úèely DPS za cenu 70 Kè/m .

220. Prodej pozemku p.è. 1662/59 o výmìøe 1005 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí do majetku 
*** a *** za cenu 994.950 Kè.

21. Poèet èlenù zastupitelstva mìsta pro volební období 2010 - 2014 na 17 èlenù.

22. Na základì poptávkového øízení uzavøení smlouvy o dodávce nábytku pro vybavení 
kanceláøí radnice s firmou KIME, s.r.o., Pardubice.

B) Zamítá
21. Prodej pozemkù p.è. 436/1, 436/2, 436/2 v k.ú. Petrovice n.O. o výmìøe 9711 m  do 

vlastnictví GYN - F, s.r.o., Hradec Králové. 

2. Zámìr vybudování støediskového sbìrného dvora mimo areál Služeb mìsta,  jehož 
provozovatelem by byla spoleènost ODEKO Týništì nad Orlicí za podmínky získání 
dotace. Investorem bude DSO Poorlicko.

C) Bere na vìdomí
1. Zprávu o èinnosti rady mìsta
2. Zprávu kontrolního výboru

Ing. Jaroslav Matièka
                             starosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní. Originál usnesení je k nahlédnutí v kanceláøi tajemníka MìÚ Týništì nad Orlicí.
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Spoleèenská kronika
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Vítáme na svìt
Jakub Prokop
Tomáš Sklenáø
Samanta Ella Lupínková
Lenka Rychnovská
Filip Sedlák
Valerie Neubauerová
Kateøina Cachová
Zuzana Horáková

Š�astným rodièùm blahopøejeme.

Zivotní jubilea
98 let
Anna Prošvicová

90 let
Vlasta Vetejšková

85 let
Vlasta Prokopová

Hodnì štìstí, zdraví.

Øekli si ANO
Luboš Èadek a Helena Slepièková
Martin Andres a Lenka Jandová
Jan Vlèek a Mirka Èernohousová
Vlastimil Procházka a Michaela Nováková
Martin Kubeš a Tereza Ježková
Petr Václavík a Lucie Kotermannová
Jiøí Uhnavý a Markéta Votroubková

Buïte jeden o druhého bohatší.
Rozlouèili jsme se
Miloslav Hlavatý (85)
Vìra Pùlpánová (70)
Alena Temòáková (63)
Karel Drobný (67)
Josef Runkas (75)
Josef Jirout (68)
Irena Jandová (57)
Karel Bohatý (71)

Èest jejich památce



                                Vzpomínka

To, že èas rány hojí, to je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 3.èervence uplyne již šest rokù, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babièka a prababièka paní Irena Hynková. S láskou a vdìèností stále 
vzpomínají manžel, dcery s rodinami a bratr s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte též s námi. Dìkujeme

Dne 18.èervence 2010 uplyne 10 let, co nás opustil pan Josef Hajn z 
Petrovièek è.p. 11.
Stále vzpomínají manželka, dcery a vnuèky

                                Podìkování
Dìkujeme pracovníkùm služby Charon za pomoc a laskavost pøi 
pøípravì obøadu a za dùstojný obøad posledního rozlouèení s paní 
Irenou Jandovou.
Pøátelùm a známým dìkujeme za projevy soustrasti a slova útìchy.

Zarmoucená rodina                                                                  

Chtìla bych tímto moc podìkovat zástupcùm mìsta panu starostovi Matièkovi, panu 
Forejtkovi, paní Jenèíkové a zástupcùm obce sokolské za blahopøání a za dary k mým 
90.narozeninám.

Zdeòka Hloušková
Vážení spoluobèané,
dìkujeme vám všem, èlenùm i sympatizantùm, za hlasy odevzdané v tìchto 
parlamentních volbách pro KSÈM.
Nebude to lehké, ale vìøte, že sliby, které jsme vám dali pøed volbami, budeme co 
nejusilovnìji prosazovat.

MUDr. Jan Vaník za MìV KSÈM

Místní sdružení ODS dìkuje všem volièùm, kteøí ve volbách do Poslanecké snìmovny 
Parlamentu dali své hlasy Obèanské demokratické stranì.

Za MS ODS H. Ambrožová

             Øeditelství Obchodní akademie T.G.Masaryka 
v Kostelci nad Orlicí 

oznamuje studentùm z Týništì n. O. a okolí,
že kolektiv jejich bývalých zamìstnancù náhle opustil 

dne 8. èervna 2010
Mgr. Èestmír Zatloukal,

uèitel chemie, biologie a øeditel školy.
Èest jeho památce!
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CO-KDY-KDE
èervenec 2010

TANEC
4. èervence(nedìle) Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláøe.

Zaèátek ve 14,00 hodin.
                                Malý sál kulturního domu.
                                Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.

18. èervence(nedìle) Taneèní odpoledne pro nejen døíve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláøe.

Zaèátek ve 14,00 hodin.
                                Malý sál kulturního domu.
                                Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.

VÝSTAVY
25.èervence(nedìle)PTAÈÍ TRH + trh králíkù, holubù a drùbeže
                                Zaèátek v 6,00 hodin, ukonèení v 10,00 hodin.
                                Areál chovatelù Bobkárna.
                                Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí.

Z našich škol
Úspìch souborù ZUŠ

V právì skonèeném školním roce dosáhla ZUŠ velkých úspìchù na soutìžích 
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR. Posledním 
pozoruhodným výsledkem je diplom za zlaté pásmo v soutìži jazzových a ostatních 
orchestrù11. èervna 2010 v Litvínovì. Tohoto umístìní dosáhl dixieland BLACK 
BUØÍÒOS pod vedením Mgr. Pavla Plašila a Mgr. Karla Koldinského.  
Již pøedtím, a to v termínu 7. – 8. kvìtna, se uskuteènilo v Letovicích ústøední kolo 
Národní soutìže ZUŠ dechových orchestrù. Poprvé v historii byl úèastníkem klání 
nejlepších dechovek z Èech a Moravy i dechový orchestr naší školy pod vedením 
Antonína Závodního.  A hned pøi své premiéøe si vedl velice zdatnì a dosáhl skvìlého 
úspìchu. Získal za své soutìžní vystoupení diplom za zlaté pásmo a v obrovské 
konkurenci vybojoval 2. místo. Navíc sólista orchestru, tubista Ladislav Lejnar, získal 
ocenìní za mimoøádný umìlecký výkon. Tento významný úspìch je dovršením 
mnohaleté pedagogické èinnosti Antonína Závodního, který spoleènì s Jaroslavem 
Vošlajerem vede žákovskou dechovku  již od jejího založení v roce 1981.
Ve dnech 16.- 18. dubna 2010 probìhlo v Liberci ústøední kolo Národní soutìže ZUŠ v 
komorní høe s pøevahou dechových nástrojù. Této soutìže se zúèastnily i dva soubory z 
naší ZUŠ. Ve své kategorii zvítìzilo klarinetové duo ve složení Pavel Plašil ml. a 
Vojtìch Hájek. Navíc si svým výkonem zajistili úèast na koncertì vítìzù celé soutìže. 
Tento soubor vede pedagogicky Mgr. Pavel Plašil. Druhý soubor, vedený Jaroslavem 
Vošlajerem, získal druhé místo. Jedná se o žes�ový kvintet ve složení Václav Hloušek, 
David Stárek, Jan Ptáèek, Jakub Lakosil a Ladislav Lejnar.
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Všechny soubory a orchestry skvìle reprezentovaly nejen samotnou ZUŠ, ale i mìsto 
Týništì nad Orlicí. Je samozøejmé, že jsme rádi za tyto úspìchy, kterých dosáhli žáci z 
naší malé školy. Daleko dùležitìjší je ale fakt, že pro všechny je MUZIKA koníèkem a 
tím, co mají rádi. Toto vìdomí žádné medaile nenahradí.

Mgr. Pavel Plašil, øeditel ZUŠ
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VODÁRNA OPÌT SLOUZÍ LIDEM
Vodárenská vìž opìt slouží lidem. Již ale ne jako zásobník pitné vody, tuto etapu dobøe 
plnila po více jak osmdesát let. Sobotou 19. èervna 2010 jí zaèala nová úloha, její 
prostory byly zpøístupnìny veøejnosti jako místo vznikajícího muzea a výstavní 
galerie. Zasloužil se o to Spolek pøátel mìsta Týništì nad Orlicí, jehož èlenové v 
prùbìhu tøí mìsícù vìž uklidili a nainstalovali do ní pilotní expozici týkající se historie 
vìže a dodávky pitné vody pro mìsto a okolní obce. 
Nadešel tedy den „D“, na který se tìšili nejen èlenové spolku, ale i mnoho dalších lidí, 
kteøí již døíve o otevøení vìdìli. Pøes skeptické pøedpovìdi poèasí nám byl dopøán 
opravdu krásný sobotní den. Akce zaèala od brzkého rána pøípravou prostranství kolem 
vìže, kterému jsme se snažili dát alespoò v rámci možností atmosféru první republiky. 
Pøijelo nìkolik dobových auto – moto veteránù, které si návštìvníci po celou dobu 
mohli prohlížet i fotografovat. Z reproduktorù znìla hudba dvacátých let minulého 
století. A ta se po deváté hodinì promìnila v hudbu živou, kdy nechali rozeznít své 
nástroje v rytmu swingu naši veleúspìšní kluci z dixielandu Black Buøíòos. Okolí 
vodárny se vcelku rychle zaplnilo více jak dvìma stovkami návštìvníkù, mezi kterými 
byla øada významných hostù. Pøišli nejen místní obèané, ale byla tu øada lidí, kteøí 
pøijeli z Rychnova, Náchoda i Hradce Králové. Na øadu pøišly nezbytné úvodní 
projevy, kdy hovoøili èlenové spolku Hana Ambrožová a Libor Koldinský, starosta 
Týništì nad Orlicí Jaroslav Matièka a starosta Albrechtic nad Orlicí Jaromír Kratìna. A 
pak již za hudebního doprovodu došlo k aktu pøestøižení stuhy a slavnostního otevøení 
vìže. Tohoto se ujali též oba jmenovaní starostové jako zástupci partnerù spolku DSO 
Køivina a DSO Podorlicko.
Lidé vzápìtí zaèali proudit do interiéru, kde jim pøímo v expozici hrála proslulá dvojice 
potulných chudých hudebníkù v podání uèitelù hudby Pavla Plašila a Karla 
Koldinského. Uvnitø se o návštìvníky starala služba i prùvodci, kteøí podávali odborný 
výklad k vystaveným exponátùm i pomáhali na schodišti.
Mezi hosty, kteøí pøijali pozvání, byli i noví pøátelé týniš�ského spolku. Pøijeli obèané 
jedné malé obce nedaleko Plznì vedení jejich starostou Lubomírem Kaslem. Pøijeli 
obèané také z Týništì, jak se obec jmenuje. A náš spolek pøátel pøijal též pozvání na 
návštìvu u nich, která bude spojena s prohlídkou jejich vodárenské vìže ze stejné doby 
výstavby, jako je ta naše. Celkem hezká náhoda, nebo vlastnì shoda, ne? (Info v pøíštím 
èísle.)
Jednu chvíli, která bìhem dopoledne nastala, bych chtìl vyzdvihnout. Mezi hosty, kteøí 
se pøišli podívat, se objevil pan Karel Procházka, èlovìk, který místní historii nosí v 
hlavì. Ve svém úžasném vìku a navzdory zdravotnímu handicapu pronesl krátký, 
avšak dojímavý projev, za který mu od srdce dìkuji.
A co dále k naší akci dodat? Nejen podle mì, ale i podle slov, která jsme od pøítomných 
slyšeli, ji mohu nazvat jednoznaènì za velmi zdaøilou. Moje podìkování za témìø 
profesionální prùbìh patøí pøedevším všem èlenùm spolku pøátel. Každý jeden 
dokonale splnil svùj úkol, který ve scénáøi mìl vykonávat, i proto se lidé na akci dobøe 
cítili. Veliké díky patøí klukùm z kapely Black Buøíòos, Pavlu Plašilovi a Karlu 
Koldinskému za pøekrásný hudební zážitek, který luxusnì dobovou atmosféru 
dotváøel. Dìkuji Liboru Stolínovi za organizaèní zajištìní akce (ozvuèení prostoru, 
zázemí kapely, obèerstvení), panu uèiteli Cvejnovi a žákùm místní ZUŠ i dìtem a 
uèitelkám obou mateøských škol za výtvarné práce, které nádhernì vyzdobily vìž, 
majitelùm historických vozidel za jejich zapùjèení k prohlídce. A pochopitelnì dìkuji 
Mìstu Týništì nad Orlicí a partnerùm DSO Køivina a DSO Podorlicko, bez jejichž 
zapøíèinìní by se tato událost nemohla konat. A na úplný závìr chci podìkovat všem, 
kteøí na zahájení výstavy pøišli a oslavili s námi otevøení vìže veøejnosti. A ty, kteøí 
nemìli možnost pøijít, zvu na prohlídku expozice každý víkend v sobotu a v nedìli od 9 
do 15 hodin do konce mìsíce záøí.  

Libor Koldinský, pøedseda Spolku pøátel mìsta
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Úvodní projev starosty Týništì nad Orlicí Ing. Jaroslava Matièky za pøítomnosti 
poslancù Parlamentu ÈR Doc. Leoše Hegera, Doc. Jiøího Olivy, Ing. Vladimíry 
Lesenské, starosty Albrechtic nad Orlicí Jaromíra Kratìny a pøedsedy Spolku pøátel 
mìsta Týništì nad Orlicí Libora Koldinského.

Páska pøestøižena, raète vstoupit.         Black Buøíòos.

         V interiéru 
         excelovali geniální 
         umìlci Plašil a 
         Koldinský.

11



Návštìva 
pøátel z obce 
Týništì, okres 
Plzeò – jih

Èlenové 
Spolku 
pøátel 
mìsta 
Týništì 
nad Orlicí

Pøehlídka 
veteránù u vìže
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Vzpomínka na Jaroslava Dostála

Vážení ètenáøi, rád bych touto formou pøipomnìl výroèí 
50 let od úmrtí Jaroslava Dostála, který zemøel 
6.7.1960. Místního øídící uèitele, fotografa, rybáøe, 
zahrádkáøe, divadelníka, sportovce ale pøedevším 
výborného malíøe. Malíøe, který dokázal úžasnì 
zachytit Týništì nad Orlicí a jeho okolí. Obrázky jeho 
obory, øeky Orlice, kostela s farou, kytic urèitì zdobí 
stále mnohé týniš�ské domácnosti. 

Za Spolek pøátel mìsta Týništì nad Orlicí
Štìpán Tomašík
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Pohled na mìsto
(olej, nedatováno)

Obora s drážním 
domkem
(olej na plátnì)



 

Základní informace o sociálních sluzbách: 
3. èást - dokonèení
Odkaz na dostupné sociální a navazující sluzby na Kostelecku

DOMOV  DÙCHODCÙ - ALBRECHTICE  NAD  ORLICÍ
 1. máje 104, Albrechtice nad Orlicí
 Tel.è. 494 377 069
Kontakt:
Ing. Karel Vacek – øeditel domova dùchodcù
e-mail:vacek@ddalbrechtice.cz
www.ddalbrechtice.cz     
Cílová skupina:
Senioøi s Alzheimerovou demencí, kteøí nemají dostatek fyzických nebo psychických 
sil, aby mohli zùstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných  terénních služeb. 
Služby jsou poskytovány pøevážnì lidem, kteøí žijí nebo mají rodinu na území 
východních Èech.

GERIATRICKÉ CENTRUM - TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ
Turkova 785, 517 21 Týništì nad Orlicí, 
tel.è. 494 371 380, 494 372 290
         mobil: 603 859 725, mobil: 736 609 548 (do 15:00 hod)
Kontakt:
Bc. Marie Vacková – øeditelka zaøízení
e-mail: geriacentrum@tiscali.cz
www.geriatr.tyniste.cz

Poskytované služby:
1) DOMOV  PRO  SENIORY
Posláním  Domova pro seniory v GC - je podpora uživatelù v udržení si co nejvyšší 
kvality života pøes všechna fyzická èi psychická omezení, tak aby mìli možnost zùstat 
co nejdéle sobìstaènými, nezávislými a o svém životì rozhodujícími lidmi
Cílová skupina:
Senioøi s takovým zdravotním postižením, které jim brání i pøes veškerou podporu 
rodiny, terénních služeb bezpeènì žít v domácím prostøedí a byl jim pøiznán pøíspìvek 
na péèi

2) PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA
Pro osoby, jejichž schopnosti v oblasti osobní péèe, péèe o domácnost, využití volného 
èasu, kontaktu s komunitou jsou sníženy z dùvodu zdravotního postižení nebo omezení 
v dùsledku vìku, ale postaèují jim prozatím tyto terénní služby

3)DÙM S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS):
Pro osoby starší 65 let v sociálnì složité situaci, kteøí obývají zdravotnì závadné èi 
nevhodné byty, nebo mají zdravotní obtíže, které omezují do urèité míry úplnou 
sobìstaènost klienta a  kteøí využívají peèovatelskou službu.

4) DENNÍ STACIONÁØ:
Cílem je podpora fyzických a psychických aktivit osob, které jim v domácím prostøedí 
mohou chybìt na základì snížení schopnosti pøi zdravotním postižení nebo omezení v 
dùsledku vìku, a to napø. v oblasti  využívání veøejných míst a služeb, využívání 
volného èasu, kontaktu s komunitou a podpora rodin peèujících o své blízké. 
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ZDRAVOTNÍ DOMÁCÍ PÉÈE - MORÁVKOVÁ JANA
Procházkova 1227, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Kontakt:
Jana Morávková
Tel.è.603 318 358, 494 323 469, fax: 494 542 075
www.domacipece.eu 
e-mail: info@domacipece.eu
Domácí Zdravotní péèe poskytuje zdravotní službu v terénu, pøímo v domácím prostøedí 
nemocného. Služba je plnì hrazena všemi zdravotními pojiš�ovnami.

PÙJÈOVNA  ZDRAVOTNICKÝCH  POMÙCEK - MORÁVKOVÁ JANA
Procházkova 1227, 517 41 Kostelec nad Orlicí
popø.  Vamberk - Knihaøství u Dyntarù
Kontakt:
Tel.è. 603 318 358, 494 323 469, fax: 494 542 075
www.domacipece.eu
e-mail: info@domacipece.eu
Pomùcky jsou hrazeny klientem dle ceníku a lze je vyzvednout v sídle firmy

SPCCH – svaz postižených civilizaèními chorobami v ÈR
ZO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Jiráskovo námìstí 69, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Kontakt:  
Ing. Jana Vajglová
tel. 494 321 747, mobil 737 878 279
www.spcch.kostelecno.cz
Sdružuje èleny, kteøí jsou postiženi civilizaèními chorobami, pøedevším osoby 
dlouhodobì a trvale nemocné a seniory.

KLUB DÙCHODCÙ - pøi MÚ v Kostelci nad Orlicí
Jiráskovo námìstí èp. 69, Kostelec nad Orlicí 517 41
Kontakt:
Marie Minaøíková 
Tel.è. 494 323 696
Popis èinnosti:
Klub dùchodcù slouží jako spoleèenské støedisko, které navštìvují starší lidé, aby si 
vyplnili a zpøíjemnili svùj volný èas. 

Tyto informace podává sociální odbor MìÚ v Týništi n. O.
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Èeskobratrská církev evangelická

                                DVA SVÁTKY
Buï vùle tvá, buï vùle tvá, buï vùle tvoje všude tam, kde lidé v 
koutku potají pravdu si jen šeptají, buï vùle tvoje všude tam, kde 
vládne strach a obavy, násilí, lež, bezpráví, buï vùle tvoje všude

 tam. Kde lidé svoji lidskou tváø kladou modlám na oltáø, buï vùle tvoje všude tam, 
kde otrokem je èlovìk rád, svobodným se bojí stát, buï vùle tvoje všude tam.

Poèátkem èervence  dostaneme kromì dovolených ještì dva dny volna. Pøipomínáme 
si v nich dvì výroèí. Èas, kdy na Velkou Moravu pøišli ze Solunì dva bratøi. Øekové. 
Velmi vzdìlaní a stateèní. Konstantin a Metodìj. Konstantin byl pro svou velkou 
uèenost zván též Filozof. Ovládal hebrejštinu, arabštinu a celou øadu dalších jazykù. 
Køes�anská bohoslužba se smìla v té dobì konat jen v latinì, øeètinì a hebrejštinì. Ti 
dva dosáhli toho, že papež povolil ètvrtý jazyk, staroslovìnštinu. Umíme si vùbec 
pøedstavit, jak museli mìnit myšlení lidí kolem sebe? Èinili tak pøedevším dùrazem na 
vzdìlání. Vzdìlaný èlovìk nemusí všemu vìøit, je schopen mít svùj názor, není snadno 
manipulovatelný.
A také výroèí upálení mistra Jana Husa. Kazatel v Betlémské kapli, rektor pražské 
univerzity. Upálen církevním koncilem v Kostnici 1415.
Snažil se obnovit upadající víru v Krista. Nekladl dùraz na sebe. Kladl dùraz na pravdu. 
Snad mohu pøipomenout jeho krásná slova, která nikdy neomrzí slyšet:
„Vìrný køes�ane, hledej pravdy, slyš pravdu, uè se pravdì, miluj pravdu, prav pravdu, 
drž pravdu, braò pravdu až do smrti; nebo� pravda tì vysvobodí od høíchu, od ïábla, od 
smrti vìèné.“
Pøeji dobrý den!

Z knihy: Pøeji pìkný den od D. Ženatého pøipravil Jaroslav Matuška
Srdeènì zveme k bohoslužbám v èervenci (modlitebna v ul. V. Opatrného 58):
11.7. od 10:30 h
25.7. od 10:30 h. 

POZNÁMKA NA OKRAJ – OD  KARLA JANEÈKA
Našemu Týništi se kdysi pøezdívalo  „mìsto mezi lesy“. Historická náhoda i cílená 
aktivita našich pøedkù nám daly do vínku možnost žít v krajinì, která je i nyní víceménì 
ušetøena negativních lidských zásahù. Ovšem moderní doba  nás, Týniš�any, naštìstí 
neodsunula nìkam do hlubokých hvozdù. Jsme plnohodnotnou souèástí vìtších i 
menších celkù, mezi kterými se navíc nemusíme pohybovat jen auty, ale i na kolech… 
Ano, uhodli jste. Chtìl bych se v dnešní poznámce na okraj zmínit o fenoménu 
cyklistiky, a to nejen vidìné optikou sportovní disciplíny. Jde mi totiž o pøipomenutí 
cyklistiky jako alternativního zpùsobu dopravy na kratší vzdálenosti i o pochopení 
cyklistiky jako významného rekreaèního fenoménu souèasnosti. V našem nejbližším 
okolí najdete celkem 8 významných cyklostezek, které spojují Týništì s Petrovicemi, 
Tøebechovicemi, Novou Vsí a dalšími místy. Královéhradecký kraj v minulosti 
výstavbu tìchto cyklostezek finanènì podpoøil a dopravu „velocipédy“ finanènì 
podporuje i jinými formami. Milovníkùm cyklistiky tak zaèaly od kvìtna sloužit v 
Královéhradeckého kraji i linky speciálních cyklobusù. Provoz autobusových linek, 
které umožòují pøepravovat cestující i s koly, letos podpoøí kraj 3,5 miliony korun. 
Kvalitu cyklostezek v Královéhradeckém kraji dokládá i certifikace BYPAD (Bicycle 
Policy Audit), která je evropskou  známkou kvality tìchto speciálních komunikací. 
Certifikace krajù je jednou z fází evropského projektu BYPAD-Platform,  který je 
podporován Evropskou unií a poskytuje i prostor pøi naplòování Národní strategie 
rozvoje cyklistické dopravy Èeské republliky.
Možná byl kdysi na okolí Týništì nejhezèí pohled ze sedla konì. V souèasnosti to mùže 
být i sedlo jízdního kola. Královéhradecký kraj si atraktivitu cyklostezek pro domácí i 
turisty uvìdomuje a ve spoupráci s místními samosprávami pøispívá na jejich výstavbu.
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Dìtský den v Ontárku
29. kvìtna uspoøádal SK Ontário Týništì nad Orlicí v prostorách høištì U Dubu a na 
zahrádce Ontário baru dìtský den. Poèasí nám opìt pøálo, a tak si dìti i dospìlí užili 
odpoledne plné her, zábavy a písnièek. Na závìr pøíjemnì prožitého odpoledne 
nechybìla tombola a anketa, ve které dìti odpovídaly na tøi otázky:

Co se vám nejvíce líbilo na dìtském dnu?
Co se vám nejvíce líbí v Týništi?
Co vám v Týništi chybí?

Ze soutìží na dìtském dnu zvítìzila støelba ze vzduchovky, v Týništi se dìtem nejvíce 
líbí dìtská høištì a ze všeho nejvíce jim chybí krytý bazén a kluzištì. Doufáme, že dìti i 
rodièe odešli z našeho dìtského dne spokojeni a všechny rádi pøivítáme na nìkteré z 
našich dalších akcí.
SK Ontário Týništì nad Orlicí tímto dìkuje všem, kteøí se organizaènì a sponzorsky 
podíleli na pøípravì Dne dìtí. Zvláštní dík pak patøí Ctiradu Zezulkovi a jeho 
kamarádùm za krásnou ukázku „vysoké školy“ jízdy na kole i za seznámení dìtí se 
zásadami bezpeèné jízdy a panu Radku Slavíkovi za pøedvedení jeho historického 
vojenského motocyklu.

Místopøedseda SK OntárioDáša Stodùlková

Sídlištì U Dubu opìt ozilo!
Ožilo dìtským dnem, který poøádalo nedávno vzniklé obèanské sdružení - Sportovní 
klub Ontário. Této akci pøedcházelo již velmi povedené pálení èarodìjnic.V sobotu 
29.5. na dìtské návštìvníky a jejich doprovod v okolí sportovní haly a na pøilehlém 
høišti èekalo velké množství sportovních a dovednostních soutìží. Rodièe i dìti díky 
nadšení èlenù obèanského sdružení mìli možnost prožít pìkný den jenom kousíèek od 
svých domovù. Akce na mì zapùsobila pøíjemným dojmem a perfektnì provedenou 
organizací ze strany poøadatelù.
Obèanské sdružení o sobì dalo pozitivnì vìdìt a svým pøístupem ukázalo, jakým 
smìrem se vydalo. Pro mìsto Týništì n.O se pomalu ale jistì stávají partnery, kteøí 
pomohou vyplnit aktivity mìsta na poli sportovním a kulturním. Máme zde léty
zavedené organizace s dlouhou a úspìšnou historií. Je ale pozitivní, že se nabídka
rozrùstá. Jen èas ukáže, jak úspìšné obèanské sdružení bude. Pokud bude nadále 

podnikat akce obohacující život obèanù 
tohoto mìsta, je doslova povinností nás 
zastupitelù tyto aktivity podpoøit. Pøeji 
sdružení dlouhé trvání a spoustu 
povedených akcí.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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V Albrechticích nad Orlicí se buduje
Mohla bych napsat staví, ale nebylo by to výstižné. To, co se v souèasné dobì v 
sousední obci dìje, je opravdu velkolepé budování. Dílo má název „Orlice – 
Albrechtice n. O. – protipovodòová ochrana“ a má se stát po dokonèení komplexní 
protipovodòovou ochranou Albrechtic n. O. Obec pak bude díky parametrùm této 
stavby po jejím dokonèení chránìna pøed stoletou vodou! V pøípadì právì této stoleté 
vody (pøi povodních v roce 1997 to byla sedmdesátiletá voda!) zadrží hráz i hladinu 
ještì o pùl metru vyšší.
Celé toto dílo je tvoøeno protipovodòovou hrází, což je prùbìžná betonová zeï, která 
bude z obou stran zasypána speciální hutnitelnou zeminou a zatravnìna. Hráz svým 
pøesahem nad okolní terén vytvoøí jakýsi val, za kterým budou Albrechtice pøi pohledu 
od Týništì pøikrèeny a témìø schovány.
Souèástí této protipovodòové hráze budou tøi èerpací stanice umístìné v nejnižších 
místech terénu, které poslouží pøeèerpávání prùsakové a deš�ové vody.
Jedna stanice bude ve Štìpánovsku a zbývající dvì v Albrechticích. Jedna z tìchto dvou 
bude pod elektrárnou. Usazení pomìrnì velkých a výkonných èerpadel bude 
provedeno pomocí jeøábù. Nad albrechtickou elektrárnou ve vzdálenosti asi 350 m 
bude stávající hráz u øeky Orlice snížena. V tìch místech bude vybudován bezpeènostní 
pøeliv.
Protipovodòovou ochranu obce budou dále tvoøit dvì nová stavidla a tøi 
elektropøípojky k èerpacím stanicím. Všechny tyto údaje mnì pøi rozhovoru na 
Obecním úøadì v Albrechticích n. O. sdìlil starosta obce Jaromír Kratìna. Na mou 
poslední otázku, co bylo v pøípravách ke stavbì nejsnadnìjší a co nejobtížnìjší, mi øekl 
následující: „Nejsnadnìjší byl proces získání penìz. Díky zkušenostem Povodí Labe 
s.p., Hradec Králové vše probíhalo plynule a témìø hladce. Zato vykupování pozemkù, 
na kterých stavba probíhá, bylo tím nejobtížnìjším, èím jsme museli do této doby 
projít.“
Následující údaje jsem pøevzala z èlánku Jaromíra Kratìny nazvaného Stavba 
protipovodòových hrází v plném proudu, uvedeném v albrechtickém zpravodaji 
èíslo 1-2010.
Historie výstavby protipovodòových hrází
Zahájení výstavby první èásti nových hrází bylo v roce 1998. Jednalo se o hráz v ulici 
Na Hrázce od hlavní silnice II/305 po paní Dernerovou. Následovalo pøerušení prací z 
dùvodu vlastnických vztahù k pozemkùm pod hrázemi v ulici Na Hrázce. Tento stav 
trval až do roku 2008. V mezidobí byla zahájena pøíprava stavby hráze V Lukách. 
Územní øízení probíhalo v letech 2001-2005 a skonèilo úspìšným vydáním územního 
rozhodnutí na stavbu. Vodoprávní øízení pro hráz V Lukách navazovalo na vydání 
územního rozhodnutí a probíhalo v letech 2005-2006. Vodoprávní rozhodnutí nebylo 
vydáno opìt pro nesouhlas vlastníka pozemkù s touto stavbou. V roce 2006 došlo ke 
zmìnì dosavadního konceptu projektované protipovodòové ochrany obce, ustoupilo 
se od výstavby dílèích èástí hrází a pøešlo se k výstavbì komplexní protipovodòové 
ochrany obce, kterou dnes realizujeme. V letech 2006-2009 probíhala pøíprava stavby – 
návrh øešení, výkupy pozemkù, územní rozhodnutí, vodoprávní rozhodnutí a zajištìní 
financování stavby. Prosinec 2009 pøinesl zahájení výstavby komplexních 
protipovodòových opatøení.
Parametry stavby
Délka hrází: 1 728m (od høbitova do Štìpánovska)
Šíøka hrází v korunì: od 30 cm do 3,5m
Výška hrází: promìnlivá dle terénu až do cca 3m
Pøeložka albrechtického potoka 342m
6 vakuových uzávìrù
3 èerpací jímky
1 bezpeènostní pøeliv 18



Cena stavby
Cca 39,4 mil Kè vèetnì DPH
Financování stavby je zajištìno zejména z dotaèního programu Ministerstva zemìdìlství 
ÈR „Podpora prevence pøed povodnìmi II“ a také z vkladù dalších úèastníkù v tomto 
složení:
Albrechtice n. O.    cca 1,60 mil. Kè
Týništì n. O.           cca 0,06 mil. Kè
Povodí Labe s.p.     cca 0,45 mil. Kè
KÚ KHK                cca 0,25 mil. Kè
Dotace                     cca 32,7 mil. Kè
Navrhovatelé stavby:                                     Investor stavby:
Obec Albrechtice nad Orlicí                           Povodí Labe s.p., Hradec Králové
Mìsto Týništì nad Orlicí
Projektant stavby:                                          Dodavatel stavby:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Litomyšl        Ekostavy Brno a.s., Brno

Paž.

Regionální turistické a informaèní centrum, o.p.s.,I. J. Pešiny, 39, 517 
41 Kostelec nad Orlicí upozoròuje na zmìnu OTEVÍRACÍ DOBY RTIC:
Èerven – záøí
Po – Pá: 8:00 – 17:00
        So: 9:00 – 15:00
Regionální turistické a informaèní centrum Vám nabízí pøedprodej vstupenek na 
Výravu, kde letos mùžete slyšet napøíklad Monkey Business, Smokie a Turbo, Jakuba 
Smolíka, Horkýže Slíže, Nightwork nebo Kamila Støihavku a spoustu dalších.
Dále nabízí pøedprodej veškerých vstupenek prostøednictvím portálù 
TICKETSTREAM, TICKETPORTAL a TICKETPRO.

Tradièní promoakce Dobrovolného svazku obcí Orlice má za sebou 
pátý roèník této akce, který letos probìhl 24. dubna s rekordním poètem 320ti 
registrovaných úèastníkù. Mezi 8:00 až 9:00 probìhla v informaèním centru registrace, 
kde prvních 50 úèastníkù získalo publikaci „Kuriozity po Èesku.“ 
První zastávka nás èekala v Zámìli, kde paní starostka Trejtnarová zajistila obèerstvení, 
pøipravila nezapomenutelný doprovodný program a orazítkovala úèastníkùm registraèní 
kartièky prvním kontrolním razítkem. Cesta pokraèovala do Potštejna, kde jsme mìli 
možnost navštívit místní zámek a po prohlídce jsme si jeli na Vochtánku pro druhé 
kontrolní razítko, kde na nás èekaly soutìže a obèerstvení. Mìli jsme pøed sebou nejtìžší 
èást úseku – výšlap na Èernou Skálu. Po nejnároènìjší èásti jsme projeli Borovnicí a 
kolem poutního místa Homole až do cílové zastávky Brumbárov, kde jsme obdrželi 
poslední razítko. 
Místní døevìný srub spolu s obèerstvením a krásným dìtským høištìm vybudovali 
krchlebští hasièi z vlastní iniciativy. Možná právì z tohoto dùvodu zde panovala velice 
pøíjemná a rodinná atmosféra, pøestože do Brumbárova dorazilo nakonec až 500 lidí. 
Všichni cyklisté, kteøí se zúèastnili celé trasy, zde odevzdali své registraèní lístky, z 
kterých zástupci DSO Orlice vylosovali výherce. Poté už mìl vše ve svých rukách 
kouzelník Mr. Carlo. Jeho bravurní triky zaujaly jak dìti, tak dospìlé, kteøí, aè chtìli 
sebevíc, tajemství kouzel nerozluštili. Po pøesunu na trávník, sluncem vyhøátý, zaujala 
úèastníky dnes již legendární kapela Scrap Music Jamm. Jedineènost a hravost, kterou 
tato kapela oplývá, strhla pozornost všech bez výjimky. Celým dnem provádìl a stál za 
hudebním pultem DJ Martin Dohnálek. 
Nejen krásné poèasí, ale zejména pohoda a nadšení všech zúèastnìných zapøíèinily to, že 
se 5. roèník Otevírání cyklosezóny stal nezapomenutelným.
Dìkujeme všem zúèastnìným a sponzorùm: Mìsto Kostelec nad Orlicí, DDM Kostelec 
nad Orlicí, ZOPOS Pøestavlky, obec Borovnice, obec Høibiny- Ledská, M&M Reality- 
Michal Hamerský, Zámek Potštejn, Zámek Rychnov nad Knìžnou, Destinaèní 
spoleènost OHP, Podorlická sodovkárna Rychnov nad Knìžnou, Cukrárna Picollo a 
dalším. 

RTIC o.p.s.
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Zprávy z knihovny
Inspirace na dovolenou a prázdniny
V prvním pololetí letošního roku jsme s vámi „cestovali“ po 
okolních knihovnách. Teï pøichází doba dovolených a mnozí z 
nás cestují i dál než jen do blízkého okolí. Proto pøicházíme s

 nabídkou nových cestovních prùvodcù, které obohatily náš knihovní fond.
Je zajímavé, že i v tìchto prùvodcích naleznete mimo jiné dùležité informace také 
odkazy na knihovny.
NABÍZÍME VÁM PRÙVODCE Z ØADY Spoleèník cestovatele nakladatelství 
DORLING KINDERSLEY. Ilustrovaný prùvodce, s kterým nezabloudíte.   
Petrohrad
Paláce - Dìjiny - Parky - Balet - Muzea - Ikony - Restaurace - Kostely - Mosty - 
Architektura Móda - Kanály - Ermitáž - Hotely
Budapeš�
Architektura - Kostely - Restaurace - Hotely – Procházky - Galerie - Muzea – Paláce - 
Trasy  Mapy - Termální láznì - Obchody
Berlín
Noèní život - Parky - Výlety - Hotely - Zábava - Muzea - Hudba - Architektura - 
Kostely- Restaurace - Pivo - Zámky
Thajsko
Chrámy - Pøíroda - Hedvábí – Øemesla- Restaurace - Pláže - Vodní sporty - Slavnosti - 
Hotely - Mapy - Pìší túry
Španìlsko
Restaurace - Muzea - Mapy - Katedrály - Tradice - Dìjiny - Flamenco – Hotely - Fiesty  
Obchody - Tapas - Pláže a odpoèinek
Z této øady v knihovnì naleznete také již døíve zakoupené zemì: Turecko, Velká 
Británie, Japonsko a Rakousko. Jinak vlastníme prùvodce i od jiných vydavatelù. 
Jejich  seznam naleznete v on-line katalogu, nebo se pøijïte osobnì podívat do 
pùjèovny pro dospìlé.
Spoleèníkem pro cesty po Èeské republice vám mohou být prùvodci z nakladatelství 
Computer Press v Brnì, které v edici „KAM na víkend“ mapuje postupnì zajímavá 
místa v naší republice. Více než 200 tipù na výlety nabízí napøíklad nová publikace 
autora Hynka Klimka Jižní Èechy II, kde naleznete programy na sedm prodloužených 
víkendù, otvírací doby, cenové hladiny vstupného, ale také ovìøené kontakty - telefony, 
internetové stránky a e-maily. 
Edice „KAM na víkend“ navazuje na úspìšnou edici KAM, ve které letos vyšel region 
VYSOÈINA a jejím autorem je Vítek Urban.
Kdo se chystáte na Moravu, možná uvítáte novou oblíbenou øadu knih nazvaných 
Køížem krážem a to: Køížem krážem po moravských horách pìšky i na kole.
Jestliže se však  nemùžete rozhodnout, které regiony v naší republice navštívíte, zkuste 
si prolistovat knihu s názvem Kudy z nudy, která mùže pro vás být inspirací pro prožití 
aktivní dovolené. Publikace vychází ze stejnojmenného webového portálu a 
pøedstavuje skoro 300 aktivit seøazených do 14 tématických oddílù ( koupání a vodní 
sporty, fittness a sport, jezdectví a pobyty na farmách, vodní turistika, gurmánská 
turistika atd.)a jejich hodnocení mùžete použít jak v létì, tak i v zimním období. Kniha 
je doplnìna fotografiemi a mapkami regionu.
S cestováním velmi úzce souvisí nová životopisná kniha èlena prezidia Asociace 
èeských cestovních kanceláøí a agentur (AÈCKA) a zároveò i tiskového  mluvèího této 
asociace Tomio Okamury. Knihu napsal spoleènì s Jaroslavem Novákem Veèerníèkem 
a naleznete ji pod názvem: Tomio Okamura- Èeský sen
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Pro ty, co již nemohou a nebo neradi cestují, ale pøesto se chtìjí nìkam „rozjet“ a milují 
dobrou cestopisnou knihu, máme ve fondu novinku výborné cestovatelky-zpravodajky
PAVLY JAZAIRIOVÉ s názvem 8 511 970 km?
Tentokrát nás známá autorka zavede na jih Ameriky, do Brazílie. Pìkné krátké postøehy 
z této úžasné zemì jsou doplnìny bohatou fotodokumentací, to vše je svázáno do 
pøíjemného formátu knihy. 

A nyní nìco z dìtského oddìlení knihovny:

Èervenec je mìsícem prázdnin a výletù a proto, což takhle vydat se s ratolestmi tøeba do 
Police nad Metují nebo do Rábù pod Kunìtickou horou nebo do Troskovic… Co tam je k 
vidìní? Pøedstavte si, že v Polici nad Metují má stavebnice Merkur své vlastní muzeum.
To je prima, co vy na to, kluci? Mlsné jazýèky si pøijdou na své v Muzeu perníku v 
Rábech.
A dìvèatùm je urèené unikátní muzeum panenek a medvídkù právì v tìch výše 
jmenovaných Troskovicích. Všechny tyto nabídky a daleko více nápadù na výlety s 
dìtmi najdete v knize Toulavá kamera pro dìti Ivety Toušlové, Josefa Maršála a 
Marka Podhorského.

Eva Kubešová: Cestou necestou je název zajímavé knížky výletù pro celou rodinu po 
naší mateøské zemi. Pro snadnìjší orientaci je kniha rozdìlena po krajích. Nechte se tedy 
inspirovat jednodenními, víkendovými i prázdninovými tipy. Pro nìkoho název Kost, 
Humprecht èi Sobotka není neznámým výrazem a hned si vzpomene, co všechno tam 
bylo k prohlédnutí, a pozor, taky tam mají výbornou zmrzlinu. A už jste vidìli Sloup? 
No, není sloup jako sloup, ale skalní hrad Sloup je jen jeden a vyhlídka je z nìho 
kouzelná. A co takhle navštívit Èeskou Kanadu. Ale to je opravdu u nás v Èechách. 
Zalistujte v knize a už víte, kam se rozjet.

Mùže být knížka jako klíè? Urèitì. Otevøete-li knížku Radky Páleníkové Sláva nazdar 
výletu, budete si nejenom prozpìvovat, ale budete i zírat. Protože tuto neobvyklou 
knížku pøipravil kolektiv více než sedmi desítek autorù ve vìku od 7 do 15 let! To je co!? 
V knížce se doètete
o tom, co všechno autoøi vidìli na vlastní oèi a prožili všemi smysly. Nìkdo za svým 
výletem putoval pøes hory, jiný neopustil hranice mìsta a jen se pozornì díval. Tato 
knížeèka je tedy takovým malým klíèkem k poznávání naší zemì a budete pøekvapeni, 
kolik pozoruhodných míst u nás máme. A nebojte se, že se ztratíte. Turistické znaèky vás 
správnì dovedou. Je na vás, zda si vyberete znaèku žlutou, modrou, èervenou èi 
zelenouJ

A� už budete cestovat kamkoliv a jakýmkoliv zpùsobem, pøejeme vám š�astnou cestu a 
spoustu krásných zážitkùJ

Kolektiv Mìstské knihovny

Výpùjèní doba o prázdninách

Oddìlení pro dospìlé
Pondìlí: 8  - 12             13 - 17         
Ètvrtek: 8  - 12       13 - 17

Oddìlení pro dìti a mládež
Støeda: 9 - 12 13 - 16

    
21



Dùm dìtí a mmládeže, Týništì nad Orlicí, 494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http://ddmslunicko.webnode.cz/

Co všechno se dìlo na jaøe ve Sluníèku…

Kvìten a zaèátek èervna  byl, tak jako každoroènì, nabitý velkými akcemi a 
ukonèováním jednotlivých kroužkù. Na zahradì máme instalované nové dìtské 
prolézaèky s houpaèkou, malou horolezeckou stìnou, altánek a pìtimetrovou 
klouzaèku. Dìkujeme firmám Sakl, Žïár n.O. a INTOP Týništì n.O. za sponzorskou 
pomoc pøi instalaci. 
 V pondìlí 17.5. se dìti z  taneèních a hudebních kroužkù byly podívat v Geriatrickém 
centru, kde pøedvedly pøi odpolední siestì obyvatelùm GC, co se bìhem roku nauèily.
 Ve ètvrtek 20.5. jsme se zúèastnili rychnovské Bambiriády. U našeho vyzdobeného 
stánku se støídali návštìvníci, vyrábìli barevná házela a luštili naše døívkové 
hlavolamy. Svá vystoupení pøedvedly i naše taneènice z kroužkù.
 V sobotu 22.5. se konal 18. roèník taneèní soutìže O týniš�ské tajemství, která se již 
potøetí konala v prostorách Kulturního centra. Celkový poèet 67 vystoupení byl 
rekordní a vystoupení úžasná. Taneèní kolektivy bojovaly ve tøech vìkových a ve tøech 
typových kategoriích. Za celodenní práci dìkujeme porotì ve složení: Nadìžda 
Pojezdalová, Jana Kalousová, Eva Širovská, Iva Tichá, Marek Stodùlka, Jana 
Kalousová ml. a Zuzana Kivoòová. Poøádný kus práce odvedla také naše moderátorka 
Jana Tichá, pomocnice Zita s Monikou a zvukaø Filip Koláø. Sluníèko mìlo mezi 
vystupujícími všechny své taneèní kroužky a úspìšné! 

3. místo - kategorie IB – Cigicigicag – Berušky v dešti
3. místo - kategorie IA – Rosegirls – Oranžová smrš�
2. místo – kategorie IIC - Nebetiunet - Roztanèené závoje 
2. místo – kategorie IIA – Rosegirls – Colors
2. místo – kategorie IIIA – Rosegirls – Blade
 zvláštní cena poroty – Rosegirls – Poupata J

 V pátek 28.5. jsme na zahradì DDM uspoøádali Den dìtí a pozvali ke spolupráci i další 
organizace z Týništì, které pracují s dìtmi. Naše pozvání pøijali a svými soutìžemi se 
na programu podíleli TJ Sokol Týništì n.O. a MC Ratolest. Všem jejich aktivním 
èlenùm dìkujeme za podporu. Celá zahrada byla využita pøi stanovištích, na kterých 
dìti získávaly bodíky za splnìné úkoly. Bodíky mohly vymìòovat na terase za 
sladkosti a drobnosti v našem speciálním krámku. Svá vystoupení pøedvedly naše 
taneèní kroužky, Capoeira a Notièka. Bohužel nás trochu vypeklo poèasí, tak jak to 
bylo v této dobì zvykem L, takže vystoupení bylo pøerušeno pro déš� a pokraèovali 
jsme po dvacetiminutové pøestávce. Ti, co to nevzdali, se doèkali i zapálení ohýnku, 
opékání buøtù a pøedevším horolezecké houpaèky, kterou tradiènì zajiš�ovali naši 
horolezci Petr Novotný a Ivoš Mìš�an. Celkovì se Den dìtí vydaøil,  i pøes chvilkovou 
nepøízeò poèasí. Dìkujeme našim pomocnicím na jednotlivých stanovištích, Láïovi v 
bufetu J, všem vystupujícím a také rodièùm, kteøí vyrazili do naší spoleènosti. Celkem 
pøišlo pøes 220 dìtí, což nás velmi potìšiloJ.
Pohádkový les  se koná každoroènì první sobotu v èervnu. Letos to byl po období 
deš�ù druhý pìkný den a v lese se opravdu povedl. 23 pohádkových stanoviš� bylo 
rozmístìno na trochu jiné trati než v letech minulých, bahna a bláta bylo pøeci jen ještì 
dost. Povedlo se nám ale najít schùdnou a hlavnì sjízdnou cestu pro koèárky, kterých se 
sešlo požehnanì. Pohádkové postavy byly tradièní, ale nìkteøí pomocníci byli s námi 
letos poprvé a po skonèení akce se dušovali, že rozhodnì ne naposledy J. Všem 
dìkujeme za pøípravu pohádkových rolí, boj s komáry a pohodovou náladu, kterou 
pøenášeli na úèastníky.
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Zvláštní podìkování patøí paní Drábkové za pùjèení kostýmù z divadla, MŠ Dub za 
vstøícnost pøi uložení našeho nákladu a Nadì Pojezdalové, která kmitala po lese v roli 
„dìvèete pro všechno“ a zaøizovala, vozila, organizovala a operativnì øešila vzniklé 
potíže… 
Na Den dìtí a Pohádkový les nám pøispìli finanèní èástkou nebo drobnými cenami: TJ 
Sokol Týništì n.O., MC Ratolest, Lékárna U krále Jiøího - paní Pharm. Dr. Irena 
Èernínová, pan Špryòar, pan Jícha – papírnictví, MIRA s.r.o., Týništì n. O. Všem moc 
dìkujeme.
Zaèátkem èervna jsme poøádali regionální kolo pøírodovìdné soutìže dvojic Indiánská 
stezka, do celostátního finále, které se koná v záøí, se probojovali: Ondøej Kohout, 
Vojtìch Nedomanský, Filip Janeèek, Lukáš Prause, Jakub Macháèek, Vojtìch 
Macháèek, Nikola Matoušová, Kateøina Vrbatová, Veronika Menèíková, Klára 
Marková, Anna Jenèíková, Michaela Køiš�anová, Kateøina Jenèíková, Kateøina 
Jiroutová. Dìkujeme všem úèastníkùm regionálního kola. V této skvìlé soutìži 
chystáme pøíští rok drobné zmìny, nechte se pøekvapit J.
 Ètyøikrát se u nás na jaøe ukázala paní Martina Horáková, kterou znáte z našich výstav. 
Nezapomnìla vzít s sebou drátek a v pravidelných mìsíèních intervalech pøedávala své 
drátenické dovednosti pøihlášeným úèastníkùm na dílnách. Pøi práci vždycky vládla 
pohoda, i když tøeba nešla elektøina J. Pøijïte to také zkusit...
Pro letošní školní rok konèí také pravidelné pedigové dílny, které se z jednoho úterý 
mìsíènì rozrostly až na 6 dílen v mìsíci J. Dìkujeme všem za aktivitu a tìšíme se na 
další a s dalšími J.
Minivolejbal  u nás hrají dívky z 2. – 4. tøídy. Na jaøe dohrávaly krajskou soutìž, ve 
které na podzim ještì jen pøehazovaly sí�, ale na jaøe si už troufly na opravdovou minihru 
J. Z 9 zápasù vyhrály 4, což je velký úspìch! Na podzim budou pokraèovat v 
minivolejbalové soutìži, turnajích v pøehazované a možná dojde i na šestkový volejbal.
Taneèní kroužky  se celý rok pøipravují na jarní pøehlídky a soutìže, jarní sklizeò mìla 
pøedevším dìvèata z Rosegirls, ale i ostatní kroužky útoèily na medailová místa J.

2. místo – O rychnovský pohárek 2010 – Rosegirls – Oranžová smrš�
2. místo - O rychnovský pohárek 2010 – Rosegirls – Colors
3. místo – Èáslavský ètyølístek - 2. místo – Rosegirls – Oranžová smrš�
2. místo – Rtyòská zvonice – Rosegirls – Oranžová smrš�
3. místo - Rtyòská zvonice – Rosegirls – Colors
3. místo – Rosegirls - Poupata

Zaèátkem èervna se uskuteènily informaèní schùzky k jednotlivým táborùm. Táborù 
poøádáme letos celkem 5, pøièemž naše tøi pøímìstské byly obsazené již v únoru a na 
každý máme okolo 10 náhradníkù J. Zájem nás samozøejmì tìší, doufáme, že pøíští rok 
budeme schopni uspokojit více zájemcù. 
Na pøelomu kvìtna a èervna skonèila naše pravidelná èinnost v zájmových kroužcích, 
pøed prázdninami jsme chystali tábory a dìlali drobné úpravy ve Sluníèku. Nabídku 
další èinnosti najdete v záøijovém Zpravodaji, na našich webových stránkách a na 
letáèkách ve škole a na dalších místech ve mìstì a okolí. 
Pøejeme  dìtem dlouhé prázdniny a dospìlákùm pohodové léto.  

Vaše Sluníèko

Pøipravujeme…
LETNÍ PLETKY 6. – 8. srpna 2010
Víkend pro šikovné ruce zaèáteèníkù i mírnì pokroèilých.
PEDIG, DRÁTOVÁNÍ, PLETENÍ Z PAPÍRU, ENKAUSTIKA, SMALTOVANÉ 
ŠPERKY
tel.: 773281913
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Nabídka: Máte možnost se pøihlásit na celý víkend vèetnì noclehu, nebo si vybrat 
jednotlivé dílny podle vašeho èasu a zájmu. Zájemci dostanou obratem na email podrobný 
rozpis dílen a další informace. Vše také najdete na našem webu. Na všechny dílny je nutné 
pøihlásit se pøedem!
Program:

 A – PEDIG - pletení košíèkù, zvoneèkù a dalších dekorací z proutí 
(lektorka Eva Jenèíková, DDM Týništì n. O.)

 B – DRÁTOVÁNÍ  
(lektorka Martina Horáková, èlenka cechu drátenického, Pøedmìøice n.L.)

 C – ENKAUSTIKA - malování žehlièkou
(lektorka Mgr. Monika Koubová, DDM Týništì n.O.)

 D – SMALTOVANÉ ŠPERKY 
(lektorka Mgr. Hana Šimánová, ZŠ Týništì n.O.)
 E – PLETENÍ Z PAPÍRU – papírové rulièky z novin nebo jiných tiskovin
(lektorka Vìra Štìpánová, Týništì n.O.)
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Babièka Èervené Karkulky
Pohádkový les - hospodynì
Drátenická dílnaL

L
L



25

Mateøské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týništì nad Orlicí
IÈ: 26586746

http://ratolest.ic.cz

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na mìsíc ÈERVENEC:

      Dopoledne Odpoledne  Veèer
Po  16:00-18:00 h HERNA
St 16:00-18:00 h HERNA
Èt  18:00-19:00 h 20:00–22:00 h

Cvièení pro tìhotné VEÈERNÍ DÍLNY:
14.7. a  28.7.

Pá  9:30–11:30 h HERNA
                               
Mimoøádné akce v ÈERVENCI:
 14.7. (Èt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h, téma: gelové svíèky, savování
 28.7. (Èt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h, téma: malování na trièka

Každé odpoledne v pondìlí a støedu (16:00-18:00 h) 
a dopoledne v pátek (9:30 – 11:30 h)

bude otevøena HERNA 
s možností pohrát si uvnitø i na zahradì.

Kontakty:
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824548

 

Den dìtí na zahradì DDM.



RTA Cup 2010, II. roèník charitativního fotbalového turnaje 
médií
9. – 10. èervence 2010 v Pøepychách na Rychnovsku

Už II. roèník RTA Cupu vypukne v Pøepychách na Rychnovsku 9. - 10. èervence. Do 
startu sportovní, kulturní a spoleèenské akce tak zbývá už jen nìkolik týdnù. Letošní 
nabídka je pøitom více než lákavá.

Dvoudenní program, který pøipravila regionální televize RTA, nabídne v pátek "Pódium 
pro regionální kapely". Vystoupí nìkolik zajímavých kapel. May Flower, Dlouhej Tah, 
Concitare, Eastpark, Ulánbátár a DiskoOrchestr Jiøího Krèmáøe. "Snažili jsme se dát 
prostor mladým zaèínajícím kapelám. Myslíme si, že právì mezi muzikanty v regionech 
se skrývá obrovský potenciál. Hudební skupiny jsme vybírali opravdu peèlivì a vìøím, 
že diváci budou nadšení," øíká šéfredaktor poøádající RTA Východní Èechy Jan Dušek.

Sobotní program zaèíná už v 9 hodin ráno. Odstartuje fotbalovým turnajem, na kterém se 
pøedstaví mužstva složená z pøedních èeských médií. Sportovní fanoušci se mohou tìšit 
na známé tváøe TV Nova, Èeské televize, TV Prima, Slovenské televize, RTA, a mnoho 
dalších. Své fotbalové umìní pøipomenou i bývalí fotbalisté FC Hradec Králové. Za 
starou gardu "votrokù" nastoupí mimo jiné Milan Frýda, Ludìk Peèenka, Ludìk Jelínek, 
Pavel Èerný nebo Richard Jukl. Souèástí celodenního programu bude letecká ukázka 
historických bojových letounù. Finále turnaje je naplánované na 15:30hod.

V 16:00hod. vystoupí na pódiu Mladý týniš�ský bigband. Po nìm Fish Fingers, 
pøepyšská skupina Strejci a vrcholem celého veèírku bude vystoupení kapely Queenie - 
Queen revival. Jde o nejlepší Queen revival v Èeské republice. Skupina Queenie se jako 
jediná mohla zúèastnit vzpomínkové akce na Freddie Mercuryho ve švýcarském 
Montreaux.

Mezi vystoupením jednotlivých kapel probìhne slavnostní vyhlášení výsledkù turnaje a 
také populární charitativní dražba sportovních suvenýrù.  "Podaøilo se nám sehnat dres 
Jaromíra Jágra s podpisem, dres Karla Rachùnka s podpisem, dres Martina Pruska s 
podpisem, suvenýry fotbalové Slavie i s podpisy hráèù a spoustu dalších zajímavých 
vìcí," øíká Dušek.
V letošním roce se televize RTA Východní Èechy rozhodla podpoøit dìti na Základní 
škole v Pøepychách. Výtìžek z celého RTA Cupu poslouží k nákupu interaktivní 
multimediální tabule.

Jan Dušek
Šéfredaktor RTA Východní Èechy

739 20 33 82

26



 KOSMETIKA
    Mirka Shrbená
      Tel. 736 533 479

Vám nabízí: 

Mikromasáže oèního okolí

Parafínové zábaly

Olejové zábaly na ruce, nohy

Epilace teplým voskem

Jemné, léèivé ošetøení hlavy

!         Odstraòuje stres, bolesti hlavy, napìtí v ramenou, krku

!         Celkovì fyzicky i psychicky harmonizuje organismus

Zkvalitòuje regeneraci sil po práci a jiné zátìži
!         Pøispívá k rychlému odstranìní únavy, osvìží a uklidní
!         Zpomaluje vznik pøíznakù stárnutí
!         Pøispívá k lepšímu celkovému vzhledu èlovìka

Adresa: 
     Havlíèkova 434

      Týništì nad Orlicí

      Tel. 736 533 479

Ošetøení pleti od 350,- Kè

Barvení øas a oboèí

Indické masáže hlavy za 190,- Kè
!

Kosmetické relaxaèní masáže od 100,- Kè
!
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Èeský svaz chovatelù, Týništì nad Orlicí
zakládá od záøí 2010

KROUZEK MLADÝCH CHOVATELÙ.
Pøihlásit se mohou dìti od 3. tøídy u pí. Pojezdalové na tel. è. 723 303 057 

do 30. 6. 2010.
Domácí mazlíèek výhodou, ne podmínkou.

V pøípadì zájmu Vašeho dítìte se budeme scházet v areálu”Bobkárna” každý ètvrtek
od 15 hodin.

1. informativní schùzka probìhne 9. 9. 2010 v 15 hodin s dìtmi i rodièi.
Vedoucí kroužku je pí. Nadìžda Pojezdalová.



Zaujalo mì, mohlo by i vás...
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! My ženy dobøe známe kolínskou vodu. Ale ne každá z nás už ví, že její název je 
odvozen od místa vzniku, Kolína nad Rýnem. EDC neboli Eau de Cologne namíchal èi 
vynalezl poprvé v roce 1709 Giovanni Maria Farina (1685-1766), italský voòavkáø, 
který se usadil právì v tomto nìmeckém mìstì.
Na poèest svého nového domova pojmenoval voòavku , která mu svou vùní pøipomínala 
jarní ráno v Itálii, vùni horských narcisù a pomeranèových kvìtù po dešti, kolínskou 
vodou.Byla to originální voda, kterou Giovanni maria Farina brzy posílal na témìø 
všechny evropské královské dvory. V pozdìjších letech se vyrábìla i v mechanickém 
rozprašovaèi s pryžovým balónkem a mìla provonìt toalety, divadla a další místa, kde se 
shromažïovali urození lidé.

! Pøi polibku podle souèasného amerického evoluèního psychologa Gordona 
G.Gallupa vnímáme nejen vizuální a dotykové informace. Náš mozek z nìj prý 
podvìdomì dokáže uhádnout i zdravotní stav partnera a to, zda se k nám dotyèný hodí. 
Polibek tak prý èasto funguje i jako stopka pro nesprávné partnery. Pøi spojení úst 
pracují oblièejové svaly, vypínají se vrásky. Rty na sebe mohou pùsobit silou až 15 
kilogramù. Stoupá tìlesná teplota, zvyšuje se puls až na 120 tepù za minutu a do krve se 
uvolòují hormony a chemikálie jako serotonin, dopamin, endorfin a adrenalin. Bìhem 
polibku si milenci vymìòují až 40 000 bacilù a 250 druhù bakterií, spálí 3 až 12 kalorií. 
Líbání zajiš�uje díky zrychlenému dýchání vìtší pøísun kyslíku do organismu a 
podporuje tvorbu slin. Ty obsahují fosfor a vápník, tedy prvky, které zabraòují tvorbì 
zubního kazu. Dlouhé a vášnivé polibky pomáhají snižovat stres a tiší bolest. Pøesto asi 
650 milionù lidí techniku líbání buï nezvládá, nebo jim to jejich kultura nedovoluje.

! Umìní vyrábìt pøesná a pøitom i umìlecky hodnotná zrcadla pøipadlo Benátèanùm 
(1590). Pracovali s nátìrem cínové rtuti, amalgámem. Zruèní skláøi produkovali cenìná 
a cenná zrcadla do celého svìta. Továrna na jejich výrobu se jmenovala St.Gobain.  
Bohatì zdobená a umìlecky zarámovaná benátská zrcadla urèovala stupeò luxusu po 
dlouhých sto let. Nejvìtším ostrovem laguny, kde se pøibližnì na 118 ostrovech 
rozkládají Benátky, je ostrov Murano, vzdálený od vlastních Benátek asi hodinu plavby 
lodí. Je jakousi zmenšeninou velkých Benátek a zde se v 16.století vyrábìjí zrcátka ze 
rtuti. Ostøe zobrazují a vyvážejí se do celé Evropy. Jenomže z jedovaté rtuti kùže dam 
bledne a chøadne. Nakonec zešedne a dámì navíc vypadají vlasy.
Až v roce 1835 vymyslí nìmecký lékárník Justus von Liebig (1803-1873)zrcadlo ze 
støíbrného skla. Pøi procesu používá dusiènan støíbrný.
V prùbìhu 19.a 20.století se pøi výrobì zrcadel nejèastìji nanášejí na sklo v pravidelném 
sledu rùzné vrstvy. Nejdøív se nanáší cín, støíbro, chemický aktivátor. Poté mìï a barva, 
která šetøí již nanesené vrstvy pøed poškozením. Dnes se také vyrábìjí zrcadla 
upravovaná laserovými paprsky. Hitem jsou i infraèervená zrcadla. Ta odrazí 90 – 95% 
obrazu.

Z odložených novin a starých èasopisù 
zpracovala Paž.
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