
MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

Z P R AVO DA J

                     SRPEN 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.   81
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 21.6.2010 

A) Schvaluje
1. Zadávací dokumentaci k veøejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním 

øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, k projektu „Zateplení ZŠ Týništì nad Orlicí“.

2. Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veøejné zakázce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných 
zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, k projektu „Zateplení ZŠ Týništì nad 
Orlicí“.

3. Rámcový obsah smlouvy jako podklad pro výbìrové øízení na dodavatele k projektu 
„Zateplení ZŠ Týništì nad Orlicí“. 

4. Odmìny pro vedoucí pøíspìvkových organizací zøízených mìstem za 1. pololetí 2010 
s podmínkou, že nebude pøekroèen limit mzdových prostøedkù.

5. Pronájem pozemkù p.è. 2236/4, 2237, 2248/1 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 5267 
2m  pro *** za cenu 1.000 Kè/ha roènì.

6. Pronájem garáže v èp. 845 pro ***  za cenu 300 Kè mìsíènì vèetnì DPH na dobu 
neurèitou s výpovìïní dobou 1 mìsíc.

7. Uzavøení nájemní smlouvy na èást pozemku p.è. 1596 v k.ú. Týništì nad Orlicí o 
2výmìøe 345 m  pro *** (zahrádka).

8. Uzavøení nájemní smlouvy na pozemek p.è. 1607/1 v k.ú. Týništì nad Orlicí o výmìøe 
2340 m  pro *** (zahrádka).

9. Rozšíøení nájemní smlouvy na byt 1+1 v èp. 400 na ***.
10. Uzavøení nájemní smlouvy na byt 4+1 è. 6 v èp. 950 s ***
11. Jmenování JUDr. Urbánka Jindøicha pøedsedou komise k projednávání pøestupkù.

B ) Bere na vìdomí
12. Záležitosti týkající se zmìny smlouvy na kemp Písák.
13. Záležitosti pøíspìvkové organizace DDM Týništì nad Orlicí.
14. Sdìlení øeditelky MŠ Mìsto k uzavøení mateøské školy v období 1.7. - 31.7.2010.
15. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 17.5.2010 s tím, že bude zpracována 

písemná odpovìï na pøedložené podnìty.

C) Ukládá
81/10
16. Projednat na zasedání zastupitelstva mìsta prodej pozemku p.è. 1324/3 v k.ú. 

Týništì nad Orlicí a zámìr prodeje pozemku v lokalitì U Dubu pro výstavbu 
øadových garáží

      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. Originál usnesení je k nahlédnutí v kanceláøi tajemníka MìÚ Týništì nad Orlicí.
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Oznamujeme obèanùm,

že Mìstský úøad Týništì nad Orlicí bude 
z technických dùvodù

 od 20.8. do 27.8.2010

UZAVØEN.

Dne 30.8.2010 bude mìstský úøad otevøen 
v novì zrekonstruované budovì

 na Mírovém námìstí.

Den otevøených dveøí 
budovy Mìstského úøadu

v Týništi nad Orlicí

1.9.2010 

od 8.00 do 17.00 hodin

Starosta mìsta Týništì nad Orlicí zve veøejnost k návštìvì
novì zrekonstruované budovy mìstského úøadu.

V uvedený den bude otevøena a zpøístupnìna
obøadní síò, zasedací místnosti i jednotlivé kanceláøe v budovì.

Všichni jste srdeènì zváni.
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CO-KDY-KDE
 srpen 2010

JINÉ AKCE

1. srpna (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.

15. srpna (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.

29. srpna (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

22.srpna (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.
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Vítáme na svìt

Š�astným rodièùm blahopøejeme.

Zivotní jubilea

Hodnì štìstí, zdraví

Buïte jeden o druhého bohatší.
Rozlouèili jsme se

Èest jejich památce!

Lukáš Cina

95 let
Božena Lochmanová

92 let
Anna Matoušová

91 let
Miroslav Waldmann

90 let
Kvìtoslava Hakenová

85 let
Julie Rückerová

80 let
Jaroslava Doležalová
Slavomír Kleprlík
Zdenìk Jaroš
Marie Plašilová
Božena Jandová
Vìra Svatošová

                            
Øekli si ANO
Martin Zástìra a Petra Vlèková
Martin Novotný a Lenka Komzalová

Milan Panchártek (59)
Jiøina Hašková (68)
Antonín Martinec (84)
Marie Jiroutová (66)
Josef Pátek (85)
Irena Kremplová (83)
Ivan Kain (78)

Spoleèenská kronika

4



Vzpomínka

Dne 12. srpna vzpomeneme první smutné výroèí, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dìdeèek pan Jaroslav Kopecký. S úctou a 
láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, dcera, syn a vnuèka 
s manželem.

Podìkování
Touto cestou bych ráda vyjádøila jménem Geriatrického centra 
podìkování žákyni Základní školy nižšího stupnì v Týništi nad 
Orlicí Terezce Sokolové, která 17.6.2010 obìtavì poskytla pomoc 
naší obyvatelce pøi jejím pádu v mìstském parku.

Marie Vacková

V pátek 9.7. se uskuteènilo rozlouèení s panem Ivanem Kainem. Chtìla bych touto cestou 
podìkovat p. Filipové, MUDr. Øezáèovi a manželùm Hloupým (Rùže a Zdeòkovi).

Manželka M. Kainová s rodinou
 

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. Jsme nedílnou souèástí Královéhradeckého kraje. 

Ona závìreèná vìta v úvodní èásti mé dnešní poznámky patøila Královéhradeckému 
kraji. Pro mnohé je to jen jakýsi mlhavý vyšší samosprávní útvar. Jako krajský zastupitel 
však vím, že Královéhradecký kraj je zejména partnerem pro samosprávní orgány ve 
mìstech a obcích – naše Týništì z tohoto partnerství samozøejmì nevyjímaje. 
Královéhradecký kraj napøíklad pøerozdìluje sumu ve výši desítek milionù z rùzných 
grantových programù, jejichž cílem je zlepšení kvality života v jednotlivých sídlech na 
území kraje. Tyto investice smìøují do klíèových oblastí, jakými jsou dopravní 
obslužnost, školský systém, zdravotní péèe èi sociální oblast. Nezapomínejme ani, že v 
našem blízkém okolí je i øada obcí. Královéhradecký kraj totiž vládne též efektivním 
finanèním nástrojem s názvem Program obnovy venkova, v rámci kterého bude v 
letošním roce poskytnuto pro rozvoj obcí 45 milionù korun. Mimo to kraj pøerozdìluje   
peníze z grantových programù na životní prostøedí, kulturu èi regionální rozvoj. I zde se 
jedná o sumy ve výši desítek milionù korun. Cílem Královéhradeckého kraje je pro 
letošní rok získat i maximum financí z evropských fondù. Mluví se o závratné èástce ve 
výši až dvì miliardy korun.  Pochopitelnì, i tyto peníze nezùstanou na „kraji“, ale budou 
použity na zlepšení dopravní infrastruktury, rekonstrukce nemocnic, škol, objektù 
sociálního zamìøení apod. I z tìchto penìz bude profitovat Týništì a jeho okolí.
 Chtìl jsem v dnešní poznámce poukázat na konkrétní kroky, kterými Královéhradecký 
kraj zlepšuje kvalitu života obyvatel, a odstranit obecnì rozšíøený omyl, že je to jen jakýsi 
mlhavý vyšší samosprávní útvar, který funguje jen sám pro sebe a konkrétnì nepomùže.

Ing. Karel Janeèek – èlen zastupitelstva Královéhradeckého kraje                
email: janecek@kr-kralovehradecky.cz 
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Duchovní hledání
Køes�anská víra – 1. èást

Filozofie, vìda i náboženství jsou èásti lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné okruhy 
lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespoèívá v tom, co tvrdí nebo v co vìøí, èi nevìøí, ale v tom, jak jednají.

Køes�anská víra 
má svùj pùvod v 1. století po Kristu a vychází z osobnosti židovského  kazatele Ježíše.

Ježíš Kristus
je ústøední osobou køes�anské víry. Bìhem svého pouze tøíletého veøejného pùsobení 
vyzýval k obrácení a k víøe v Boha a svým životním stylem nastavoval mìøítka. 
Svou smrtí zaplatil za høíchy každého èlovìka. Podle oèitých svìdkù vstal z mrtvých.

Duchovní život
Základem køes�anského života je osobní vztah k Bohu. To se prakticky projevuje:

- modlitbou
- ètením Bible
- bohoslužbami a spoleèenstvím s dalšími køes�any
- praktickou láskou k bližnímu
- pøedáváním køes�anské zvìsti

Spisy
Bible je Boží slovo – je inspirováno Bohem, psali je lidé. Skládá se ze Starého a Nového 
zákona, celkem 66 knih, které vznikly v období let 1500 pøed Kristem až 100 po Kr. Bible je 
závazným zjevením Boží vùle.

Základy víry
Bùh stvoøil lidi z lásky jako svùj obraz. Od doby, kdy se první lidé rozhodli postavit se proti 
Bohu, je celé lidstvo od Boha oddìleno tím, co Bible nazývá høích.

Ježíš Kristus pøišel na svìt jako Boží Syn, aby svou smrtí na køíži a zmrtvýchvstáním 
pøekonal propast mezi Bohem a èlovìkem.

Boží milost každému èlovìku umožòuje smíøit se s Bohem. K tomu staèí pouhá víra, že 
Ježíš zemøel a vstal z mrtvých pro odpuštìní osobních høíchù. Tato víra vede k duchovnímu 
znovuzrození.

Køes�ané chtìjí žít podle Ježíšova vzoru.  Duch svatý, který se pøi obrácení nastìhuje do 
srdce každého vìøícího, mu pomáhá poznávat a konat Boží vùli. Køes�an žije celý život z 
Boží milosti, protože selhání patøí k tomu, že jsme lidmi.

Po smrti èeká každého vìøícího vìènost v dokonalém vztahu s Bohem.
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Pøedstava o Bohu
Køes�anská víra je pøedevším láskyplný vztah mezi Bohem a èlovìkem.
Skrze Ježíše Krista vytvoøil sám Bùh pøedpoklad k tomu, aby lidé mohli navázat osobní 
vztah s ním. Tento vztah Bùh nabízí každému èlovìku. Èlovìk má svobodnou možnost 
volby, zda chce s Bohem žít.

Pøevzato z èasopisu Ethos 3/2008
Paž.

                                

                                Èeskobratrská církev evangelická

Život nám ubíhá, den za dnem plyne, snažme se neminout cíl, jejž dal Pán. Z lenosti 
zachraò nás i všechny jiné, kterým byl pro život stejný cíl dán. Život nám ubíhá, dej 
nám i sílu, abychom dovedli nezlomit hùl, když úspìch není dán našemu dílu. A� 
svìtlo svìta jsme a jeho sùl.

Mùj tatínek vyprávìl, že se  v jejich vesnici na Drahanské vrchovinì jednoho dne 
objevil na místním obchùdku nápis: Dnes za peníze, zítra zadarmo. Tatínek, tehdy 
desetiletý kluk, byl nadšen. Vstoupil do obchodu a se zájmem si prohlížel, co všechno se 
zítra stane jeho vlastnictvím. Nemohl se doèkat rána. 
Tušíte, jak dopadl. Když se ráno vøítil do obchodu, obchodník ho uzemnil. Ano, platí, co 
je tam napsáno,  ale dnes za peníze, chápeš? A dnes je dnes.
A mnì to obèas vrtá hlavou. Zdali my dospìlí neklameme sami sebe, že dnes to sice za 
moc nestojí, ale zítra …
Prázdniny a dovolené jsou tu. Tìšíme se, spøádáme sny. A pak koneènì nastane èas, na 
který se tìšíme. Už je tady! Teï jsme na dovolené, teï máme klid, dnes ráno nebudí 
budík. Tak na tohle jsme se tìšili. Teï sklízíme plody všech pøíprav, teï zaèaly naše 
našetøené úspory pracovat pro krásný èas, po nìmž toužíme. Pøeji nám, aby se nám to 
daøilo. Abychom èas skliznì všech pøíprav a tìšení dokázali pøijmout a vìdìli si s ním 
rady. Užili jej. Chutnejme poøádnì a dychtivì vše, co od nìj èekáme a naè se tìšíme. 
Abychom po prázdninách a dovolených nebyli zklamáni. Jako kdysi otec v obchùdku. 
Abychom sami sebe neklamali, že teï sice nic, ale pøíštì. Den po dni by tak mohl 
plynout a žádné pøíštì by nemuselo nastat. 
Pøeji dobrý den!

Z knihy: Pøeji pìkný den od D. Ženatého
pøipravil Jaroslav Matuška

Srdeènì zveme k bohoslužbám v srpnu (modlitebna v ul. V. Opatrného 58):
8.8. od 10:30 h
22.8. od 10:30 h. 
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Pøátelství

Když tohle slovo vysloví, všichni víme, o co jde. Smysl, hloubka i význam 
pøátelství ale v prùbìhu èasu nabyly velkých zmìn.  Jinak prožíval pøátelství mùj 
dìdeèek, když ho kamarád ranìného odnesl z bojové linie 1.svìtové války a zachránil 
mu tak život, jinak mùj otec s kamarády skauty. Každý i dnes ví o pøátelství své. Ne 
nadarmo si pøátelství a pøátel všimla i lidová moudrost: „V nouzi poznáš pøítele,“ èi  „V 
nouzi dobrou radu dá ti mnohý pøítel, ale málokterý dá ti mouky pytel“. A to jsou jen ta 
dvì nejznámìjší pøísloví! Prostì pøátelství patøí k životu, který mùže být díky pøátelùm 
bohatší a š�astnìjší, ale i komplikovanìjší a tìžší. Pøijde na to, jací pøátelé nám vstoupí 
do života, èi jaké do nìj vstoupit necháme!

Do života lidí z našeho mìsta, kteøí se stali èleny novì vzniklého Spolku pøátel mìsta 
Týništì n.O.,o.s., vstoupili noví milí a srdeèní pøátelé ze stejnojmenného Týništì, 
vesnièky ležící jihovýchodnì od Pøeštic mezi obcemi Újezd a Skašov v okrese Plzeò-
-jih. Týništì je pùvodní název jejich obce, který byl zaznamenán již v roce 1582, a žili 
tam pøevážnì rolníci. V roce 1880 mìla obec 175 obyvatel. V souèasné dobì jich má 
jen 52. Dùvodem je nedostatek pracovních pøíležitostí. V Týništi není mateøská ani 
základní škola. Tu mají žáci v obci Letiny, kam jezdí autobusem. V samotné obci není 
žádný obchod, lékaø, dokonce ani kultura. V roce 1990 se Týništì osamostatnilo a 
zrekonstruovalo svùj obecní úøad, kaplièku a její okolí, vodárnu a náves.

A byla to právì jejich vodárenská vìž, která spolu s názvem obce, jenž nám je více než 
blízký, pøivedla L. Koldinského na myšlenku pozvat zástupce jejich obce na slavnostní 
otevøení muzea v naší vodárenské vìži. To se konalo 19.èervna 2010 dopoledne a 
posezení s milými hosty se uskuteènilo téhož dne veèer v místním KC.

Bylo to setkání zcela neformální, i když starostové, náš i jejich, nechybìli. A o èem se 
vedla øeè? O životì tam i tady, o vodárenské vìži, která je témìø stejnì stará jako ta naše 
a je i té naší podobná, o dìtech, škole, pøírodì, lese, zvìøi, fotbale…

Moc se mi líbilo povídání o hasièích a hasièském bále s velkou tombolou. Kvùli ní 
zakoupili poøadatelé, dobrovolní hasièi, maringotku, aby v ní mohli ceny do tomboly 
schovat a ochránit pøed pøípadnými zlodìji. Pár nocí pøed bálem na ni svítí a hlídají ji. 
Jejich hasièský bál je v širokém okolí právì touto tombolou vyhlášen a sami 
poøadatelé, týniš�ští hasièi z jižních Èech i jejich rodiny, si na ní zakládají.

Když jsme se druhý den ráno s hosty z jihoèeského Týništì louèili, bylo na nich vidìt, 
že dlouhé cesty, která je zavedla až k nám, nelitují, že naopak pøijeli rádi a vracejí se 
domù už jako naši noví pøátelé.

Paž.
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9

Libor Koldinský pøedává 
knihu o našem Týništi 
starostovi Týništì u Plznì 
Lubomíru Kaslovi.

Pøátelé z obce Týništì 
v expozici ve vìži.



Dva starostové Týništì – Ing. Jaroslav Matièka a Lubomír Kasl.

Obec Týništì (okres Plzeò-jih) s vodárnou z roku 1925.
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Z Týništì nad Orlicí do Týništì pøes Týništì
Spolek pøátel mìsta Týništì nad Orlicí v letošním roce pøipravil expozici týkající se nejen 
historie naší vodárenské vìže, ale vodárenství jako takového vùbec, instalované právì v 
interiéru této místní technické památky.
Pøi hledání materiálù pro tuto výstavu se zjistilo, že v Týništi - okres Plzeò jih, mají 
funkèní vodárenskou vìž postavenou ve 20. letech 20. století. Došlo k prvním kontaktùm 
se zastupiteli této obce, od kterých jsme obdrželi fotografie této vodárny. Právì to byla ta 
doba, kdy nás napadlo jet se tam na ni podívat. O našem plánu jsme hovoøili i s našimi 
novými západoèeskými pøáteli, kteøí pøijeli na slavnostní otevøení vodárenské vìže 
19.6.2010.
A jeden z našich èlenù se rozhodl tuto cestu absolvovat stylovì, na dnes již historickém 
kole od firmy Š�ásek z Týništì nad Orlicí. Jeho cílem bude pøijet a prohlédnout si obec 
„inkognito“ a podat nám zprávu o zjištìných skuteènostech. K tomu si ještì náš 
„objevitel“ pøidal úkol poznat co nejvíce památek týkajících se „vody ve službách 
èlovìka“ a navštívit obce, v jejichž názvu se vyskytuje slovo „Týništì“.
A nyní již zážitky našeho cestovatele.
Nevím, jestli tomu nìkdo vìøil, ale den D nastal. Pøi pohledu na mapu ÈR zjiš�uji, že nám 
známé obce s názvem „Týništì“ leží od nás západním smìrem.
Za ranního svítání vyjíždím beze svìdkù od  naší vodárenské vìže smìrem Týništì - 
okres Kutná Hora. Cestou  míjím nedaleko Semína vodní most, skuteèné mimoúrovòové 
køížení dvou vodních tokù. Projíždím Kladruby nad Labem, kde si fotím zajímavou 
vodárenskou vìž. Týnec nad Labem, i zde je pìkná vodárenská vìž, ale  obklopená 
rodinnými domky. Sjíždím prudký kopec a už podruhé pøekonávám Labe. Poprvé to bylo 
v Kunìticích. Jedu okolo kostnice v Sedlci a vidím panoráma Kutné Hory. Mìsto, které 
stojí za prohlídku. Já si vše prohlížím z velocipédu, mám strach ho nìkde odložit a nechat 
by� jen chvilinku o samotì. Chrám sv. Barbory je po pražském Svatovítském chrámu 
druhou nejvìtší a nejvýznamnìjší gotickou svatyní u nás. Než se k nìmu dostanu, 
bloudím v systému jednosmìrek (nechci pøece tlaèit kolo po chodníku). Obdivuji 
Kamenný dùm s reliéfní výzdobou štítu i Kamennou kašnu, do které pøivádìli vodu až z 
Bylan. Zde je další technická památka, kterou chci vidìt, spojená s vodou. Kamenný 
akvadukt postavený koncem 15.století, celková délka pøes 50 metrù, výška 8 m., šíøe 2 m. 
Nedostatek vody v poddolované Kutné Hoøe si vynutil budování mìstského vodovodu ze 
studny v Bylanech. Most v poèátku svého vzniku pøivádìl vodu od bylanského  pramene 
v døevìném korýtku, pozdìji v døevìných trubách.Vodovod vedl až do vnitøního mìsta, 
kde se vìtvil a napájel až 16 kašen. Po prohlídce už míøím do mìstyse Malešov.
Souèástí Malešova je i malá obec Týništì. Žije zde asi 50 obyvatel. Je tu upravená 
železnièní zastávka na trati è. 235 z Kutné Hory do Zruèe nad Sázavou. Dávám se zde do 
øeèi s p. Petrem Vajglem-truhláøem.
Jsem zaujat novì opraveným mostem pøes malý potùèek, pod nímž je i novì opravená 
studánka. Ve vitrínce na návsi je nìkolik fotografií z prùbìhu oprav mostu. Fotím obec a 
užívám si neuvìøitelného ticha, klidu a vynikajících višní. Dál pokraèuji pøes Albrechtice 
do Košic, míjím odboèku do Rašovic a pøes Uhlíøské Janovice, Sázavu a podle øeky se 
dostávám až do Týnce nad Sázavou. Cestou podjíždím hluènou dopravní tepnu D1, 
mávám Posázavskému Pacifiku  i vodákùm na vodì.
Z Týnce nad Sázavou pøes Sedlèany smìøuji do Kamýku nad Vltavou. Pøejíždím Vltavu 
po 110 metrù dlouhém mostì a nechci vìøit tabulce, kde a jak vysoko byla Vltava v roce 
2002. Míjím Rožmitál pod Tøemšínem a po silnici è.19 pøekonávám Brdy. A už opìt na 
vedlejší cesty. Struhaøe - zde jsou všechny domy situovány štíty na oválnou náves. Na ni 
je kaple a kolem kvetoucí lípy, odpoèívám a poslouchám vèely nad hlavou. Posledních 
nìkolik kilometrù - projíždím Láznì Letiny, Skašov a již vidím na kopci cíl.
Týništì leží 530 metrù nad moøem a je zde 50 stálých obyvatel. První písemná zmínka

11



nalezena z roku 1379. Katastrální plocha je 810 hektarù. Z toho orná pùda jen 11%, 80% 
katastrální výmìry jsou lesy. Pokud se vydaøí rok, jezdí na houby do lesa s koleèkem. 
Nedílnou souèástí historie obce je malá osada  Luh, ležící 2km západnì od Týništì .
Zdolám tedy poslední stoupání a už jsem v centru, zapomenu pøibrzdit a jsem opìt pod 
kopcem. Otáèím se a všímám si opevnìní ve svahu jedné ze zahrad a vidím hlaveò dìla, 
které brání obecní vodní zdroj a pøístup do Týništì. Pozdìji se dozvídám, že dìlo má 
zastrašit  loupežníky. Majitel pozemku byl už nìkolikrát vyloupen, rovnìž tak zmizely 
mìdìné okapy a svody  z obecní studny. Jedu znovu na náves, dìlám fotografie centra, 
obecního úøadu, kaple a pøedevším vodárenské vìže. Vìž je vysoká 15 metrù, vodojem má 

334 m . Na volné zatravnìné ploše je dubový sloup s vyøezanou plastikou, vedle vyøezaná 
buková lavice z jedné velké èásti kmene. Konají se zde i svatby.
Mám hlad a míøím do hospody u Kaiserù - je hned vedle vìže. Vítá mne zde hostinský a 
nabízí pivo. To nechci, chci se najíst, prosím alespoò o polévku. Jak zjiš�uji, v hospodì se 
nevaøí. Pøesto dostanu s úsmìvem a pøáním dobré chuti velký talíø polévky vèetnì peèiva. 
Pozdìji se dozvídám, že hostinský zhruba za dvì hodiny odjíždí na dovolenou. Již s plným 
žaludkem se ptám, kdy se vrací starosta z práce (je pátek, tudíž pracovní den). Pøedstavuji se 
a chci pøedat poselství od Spolku našeho mìsta. Nastává trochu zdìšení, protože náš 
pøedseda Spolku  nevydržel a poslal místním obyvatelùm zprávu, že pøijedu, ale až v sobotu. 
Tím jsem jim nechtìnì pøekazil jejich slavnostní uvítání, které pro mne chystali (mìl jsem 
projet slavobránou, kterou pro mne veèer mìli dokonèit).
Po prohlídce obce a posezení s pøáteli nasedám a odjíždím. Zde v Týništi mìl být pùvodnì 
cíl mého putování. Po kontrole kola se rozhoduji pokraèovat do dalšího Týništì (okres 
Karlovy Vary). Vydám se  tedy pøes Luh, Pøeštice, objíždím západnì Plzeò a mám namíøeno 
do Manìtína. Mìsta oznaèovaného za barokní perlu západních Èech. Ve mìstì a nejbližším 
okolí zaujme velké množství soch a sousoší, které nechala zbudovat tehdejší majitelka 
panství, hrabìnka Marie Gabriela Lažanská z Bukové.
Projíždím Verušièky, ptám se na cestu. Mám jet po „polòaèce“ a nemùžu zabloudit. 
Pøijíždím pozdì veèer do Týništì a první, co vidím, je západ Slunce nad rybníkem. Staèím 
ještì nafotit nìkolik místních zajímavostí, snažím se opìt navázat kontakty. Mluvím s paní, 
která ještì pamatuje název obce Thönischen. Týništì s asi 20 obyvateli, dnes souèást obce 
Verušièky, je poprvé pøipomínáno v roce 1378 jako lénní statek jistého Protivy. Za jakéhosi 
Štìpanka (1394-1404) vznikla v Týništi tvrz, která po roce 1630 pozbyla na významu a záhy 
beze stopy  zanikla. Na návsi je novì opravená kaple. Opravu zaplatili bývalí obyvatelé a 
jejich potomci, kteøí byli po druhé svìtové válce odsunuti. Obec byla témìø celá 
vystìhována. Když jsem se ptal místních, co je u nich zajímavého, tak mne upozornili na 
zbytky stodol po Nìmcích, tøi rybníky, mlýn s náhonem. Pøed válkou zde byla škola, 
øeznictví, obecní úøad. V dnešní uspìchané dobì se sem opìt stìhují k trvalému pobytu 
mladí lidé, kteøí hledají klid.
Jelikož už bylo hodnì pozdì, našel jsem 
si pokosenou louku a v klidu se vyspal 
ukryt za balíkem sena. Ani mi nevadila 
technopárty poøádaná na kopci nad 
obcí.
Zde jsem ukonèil své putování za 
Týništi a vydal se do našeho mìsta nad 
Orlicí.
Celou akci jsem pøipravoval zhruba dva 
mìsíce,informace èerpal z www 
stránek jednotlivých obcí, map a 
rùzných turistických prùvodcù, 
informaèních tabulí pøímo na místì.
Návštìvu Týništì v okrese Ústí nad Labem  si necháme napøíštì.

Bohumil Ptáèek /bopta/
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Zprávy z knihovny

Prázdninové knižní tipy:

Prázdniny jsou v polovinì, pøed námi je ještì jeden mìsíc dovolených, a proto si vám 
dovolujeme nabídnout nìkolik tipù na zajímavé knihy:

SMITH, Wilbur A.: KOPÍ OSUDU
Po odchodu z armády se Leon Courtney stane v Africe profesionálním lovcem divoké 
zvìøe. Když nevyzpytatelnou divoèinou provází nìmeckého velkoprùmyslníka, jehož 
továrny vyrábìjí letouny pro armádu nìmeckého císaøe, odhalí nekalé plány na oslabení 
britských sil. Leon dìlá všechno, aby uhasil jiskru doutnajícího konfliktu, ale neohrozí 
ho skrytá tajemství nepøítelovy svùdné milenky? Vìøíme, že velmi oblíbený autor vás  
potìší i tímto novým románem.

GAVALDA,  Anna: BÁJEÈNÝ ÚNIK
Kdo by netoužil znovu prožít jeden den ze svého dìtství?  Hlavním hrdinùm, tøem 
sourozencùm, se to podaøí. Nejètenìjší francouzská autorka si svými romány získala 
oblibu po celém svìtì. Velký úspìch mìl také její román Èlovìk není nikdy úplnì 
š�astný.  

PRASCHL-BICHLEROVÁ, Gabriele:  Naše milá SISI. Pravda o arcivévodkyni 
Žofii a císaøovnì Alžbìtì na základì dosud nezveøejnìných dopisù.
Jak je z podtitulu patrno, po pøeètení této knihy se dozvíte další nové zajímavosti ze 
života císaøovny Alžbìty a je nanejvýše pravdìpodobné, že na základì publikování 
tìchto dopisù historie pøepíše mnohé kapitoly ze života této zajímavé historické 
postavy.

MORO,  Javier : ÈERVENÉ SÁRÍ.  Když se moc platí životem
Poutavý román o životì Sonii Gándhíové, významné osobnosti, ale také o nelehké cestì,
Indie k moderní demokracii a sjednocení zemì. 

CHRISTIE, Agatha: HODINY
K létu a dovoleným patøí dobrá detektivka. Autorka, která je zárukou dobré detektivky, 
vám jednu takovou nabízí k pøeètení.

GRAFTONOVÁ,  Sue:  U…jako UTRPENÍ
Nabízíme vám ještì jednu detektivku: známá autorka pøidává další písmeno do mozaiky 
svých detektivních románù. Tentokrát jde o tajemný únos dìvèátka, který vypluje na 
povrch až po mnoha letech, kdy se objevuje mladík, který má k tomu co øíci.

SCHOTTOVÁ,  Hanna: DÌTI STEPI: nové setkání s mámou Masajù
Volné pokraèování románu, který naleznete u nás v knihovnì. Je o ženì pùvodem z 
Nìmecka, která již 25 let pomáhá Masajùm v daleké Africe.

BESSEROVÁ, Miroslava: MARTIN DEJDAR. Hercùv úsmìv, smích i pláè
Životopis vìènì usmìvavého herce, který svùj úsmìv rád rozdává. Nade vše je mu jeho 
rodina a má rád slušné lidi. 

13



LEWY,  Shawn: PAUL NEWMAN: životopis
Oscarová legenda s modrýma oèima: výborný herec, èlovìk,  který vše, co získal, 
rozdal na charitativní úèely… co je také zajímavé -  žil ve stabilním manželství, což u 
tohoto oboru nebývá obvyklé. Vìnoval se také sportu, a o jaký se jedná, se dozvíte pøi 
ètení celkem obsáhlé životopisné knihy. 

SILVA, Daniel:  PØEBÌHLÍK, UMÌNÍ ZABÍJET
Dva nové romány se špionážní tématikou mezi našimi ètenáøi velmi oblíbeného 
spisovatele. Autor je bývalý zpravodaj CNN, a tak mùže èerpat z témat, kterými se 
zabýval, a spisovatelská profese mu tolik nesvazuje ruce.

DRNEK,  Jan: ŽÁBA  A  ŠKORPION (fantazie o jiné 2.svìtové válce) 
Nìkteøí z vás již drželi v ruce a se zájmem si pøeèetli pøedchozí titul autora s názvem 
Žáby v mlíku. Tato kniha navazuje na pøedešlý titul a je to úvaha o válce v duchu „ co by 
bylo, kdyby…“

Pøejeme vám hezký zbytek léta strávený s tìmito èi jinými tituly knih a 
upozoròujeme vás, že naši knihovnu mùžete také navštívit, máte-li potøebu využít 
bezplatnì jednu ze stanic veøejného internetu. 
Za hezkého poèasí je možné posedìt v oddìlení pro dospìlé také na venkovní 
terase a nahlédnout do èerstvých èísel novin a èasopisù.  Nakupujeme pro vás 
celkem 66 titulù, mimo jiné napø. Xantypu, Ženu a život, Kvìty, Story, Týden, 
Turistu, Regeneraci, Computer, Mladou frontu, Orlické noviny, èasopisy o 
bydlení a zahradì, hobby magazíny, a tak si jistì ten svùj titul vybereteJ

Vìra Bouzková
Pozvánka do oddìlení pro dìti: 

Prázdniny vrcholí a srpen je druhý mìsíc, kdy se nemusí do školy. Užíváte si léta a 
volných chvil plnými doušky. Knížka je v této dobì ta správná spoleènice a dìtem 
nabízíme nìkolik ukázek pøíjemného ètení.

Víte, kdo chodí celý život ve fraku? Správnì, tuèòáci. A právì èerný fráèek zpùsobí 
dvìma zatoulaným tuèòákùm Alfì a Betovi nejednu svízel. Touží po jediném: dostat se 
do krajù, kde je poøádná zima. A tak putují na sever a cestou zažívají jedno 
dobrodružství za druhým. Jak to všechno dopadne, si pøeètete v knize Rudolfa 
Èechury Dva ve fraku. 
 
Láká vás dobrodružství? Tak to jste na správné cestì stát se novináøem! Než k tomu 
opravdu dojde, pøeètìte si více než dvì desítky reportáží Elvíry Pobrkané. V knize 
Kláry a Jana Smolíkových Senzaèní reportáže se navíc dozvíte, jak se Elvíra stala 
novináøkou a co všechno tato práce obnáší. 

Jste zvìdaví? Otevøete knížku Simony Wagnerové Špicberský deník neposedné 
maminky a rychlé sánì se s vámi rozjedou… Po bílé èepièce naší Zemìkoule se prohání 
neposedná maminka na èervených saních tažených psím spøežením a prožívá na 
snìhových pláních napínavá dobrodružství. Tento dìtský cestopis vás zavede na 
ostrovy Špicberky do zaèarovaného ledového království do rodiny ledních medvìdù s 
malým medvìdím synkem Kiliánem. 

Josefína Hanzlová
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Výstava obrazù
Mìstská knihovna Týništì nad Orlicí

1. záøí - 23. záøí 2010

Vernisáž se koná 1. záøí od 17.00
ve výstavním sále 

Mìstské knihovny Týništì nad Orlicí.
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Podìkování 
Dìti a personál z Mateøské školy U Dubu dìkují panu Zdeòku Kittlerovi za              
sponzorský dar – zaplacení autobusové dopravy na hrad Potštejn  – školní výlet. 

Bc. Renata Horká

Mateøské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týništì nad Orlicí
IÈ: 26586746

 http://ratolest.ic.cz

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na mìsíc SRPEN:
        Dopoledne    Odpoledne           Veèer
Po  16:00-18:00 h HERNA
St 16:00-18:00 h HERNA
Èt  18:00-19:00 h 

Cvièení pro tìhotné      20:00–22:00 h
               VEÈERNÍ DÍLNY:
               12.8. a  26.8.

Pá   9:30–11:30 h HERNA
Mimoøádné akce v SRPNU:
12.8. a 26.8.  Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 h
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.
Plánujeme také výlety pro rodièe s dìtmi do okolí vlakem nebo na kolách! 
(Èastolovice, Bìleè, Choceò, Tøebechovice, …)

Èinnost MC Ratolest podporuje mìsto Týništì n. O. Dìkujeme!
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824548
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Stáøí

Stáøí a staroba. Nemohoucí a bezmocné stáøí, èasto bezradné až dìtinské. Opuštìné èi 
dokonce odvržené. Opomíjené, zanedbávané i zapomenuté bývá stáøí. Prostì, stáøí!

Moc se o nìm nepíše, nemluví, a dokonce se na nì ani èasto nemyslí. Nechce se nám. Je 
pohodlnìjší na nì zkrátka nemyslet. Až pøijde, tak tu bude! Ale nezaskoèí nás pak? 
Možná, kdo by to ale teï øešil! Naše myšlenky od nìj utíkají, naše vìdomí ho vytlaèuje. 
Jen naše podvìdomí ho bere obèas na milost.

Avšak obklopí-li nás se vším všudy, by� jen na chvíli, musíte se nad ním chtì nechtì 
zamyslet. Mnì se to stalo v Domovì dùchodcù v Albrechticích n.O., kam jsem se pøišla v 
èervnu podívat hlavnì proto, abych se u vedení domova, øeditele Mgr. Ing. Karla Vacka a 
vedoucí sociálního úseku Jany Tiché, informovala o výstavbì zaøízení pro klienty 
nemocné Alzheimerovou demencí. Stáøí bylo všudypøítomné, nebylo však opuštìné, 
zanedbané, èi dokonce odvržené. Bylo to stáøí klidné, zabezpeèené, stáøí s respektem, 
obklopené všudypøítomnou péèí, pochopením, snahou poradit a pomoci. Navíc bylo 
barevné, èisté, spokojené. V souèasnosti zde pøipadá 48 zamìstnancù na 57 klientù.

A co jsem se dozvìdìla o výstavbì tøí objektù – domù, z nichž každý je urèen pro 8 
klientù nemocných Alzheimerovou demencí? Právì se dokonèují a svítí novými 
omítkami. Každý dùm se liší jemným doladìním omítky v teplém barevném tónu. 
Všechny tøi nové objekty Domova dùchodcù jsou dobøe vidìt z cesty po hrázce, jdete-li 
smìrem k Týništi a ohlédnete-li se pár krokù od restaurace „U Kateøiny“ vlevo.

Propojeny budou mezi sebou prosklenou chodbou zakonèenou krásným altánem s 
kvìtinami, posezením a výhledem do okolí. Celé toto zaøízení bude po dokonèení 
jediným svého typu v republice. Jeho výstavba byla zahájena v záøí r. 2009 a dokonèena 
má být za rok, tedy už v záøí letošního roku. Celkové náklady na výstavbu ve výši 38 
milionù Kè zajistilo z vìtší èásti Ministerstvo práce a sociálních vìcí (25 milionù) a 
zbytek (13 milionù) je od Královéhradeckého kraje.

Všechny 3 budovy jsou jednopatrové s výtahem. Klientùm tu bude zajištìn jak 
vybavením, tak péèí pobytový nadstandard. V pøízemí každé z nich je obývací èást, která 
bude sloužit pro všech 8 klientù nejen jako obývák, ale bude zároveò jídelnou, dílnou, 
prostorem k setkávání , spoleènému pobývání i drobným èinnostem. V 1.patøe každé z 
budov jsou 4 dvoulùžkové pokoje se sprchovacími kouty a spoleènou koupelnou s 
veškerým nutným vybavením.

Už na podzim zabydlí 24 klientù nemocných tolik obávanou a zatím nevyléèitelnou 
nemocí stáøí, Alzheimerovou demencí, nové prostory.

Bude jim zde umožnìno prožít poslední etapu svého života, o které už nebudou schopni 
sami rozhodovat ani ji øídit, s lidskou dùstojností, obklopeni tolik potøebným 
pochopením a všestrannou péèí. Obojího se ostatnì dostává všem klientùm Domova 
dùchodcù v Albrechticích n.O. v hojné míøe i dnes.

Podìkovat za to se sluší jak vedení domova, tak všem zamìstnancùm ze zdravotního i 
sociálního úseku. Myslím, že odvádíte dobrou práci!

Paž.
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Výstavba 
byla zahájena.

Pokraèuje.

Pomalu konèí.



Zaujalo mì, mohlo by i vás…

Název kalendáø vzniká v antickém Øímì a souvisí se slovem kalendy (calendae), což je 
první den v mìsíci. V dnešní dobì je mnoho druhù kalendáøù a dìlí se do tøí základních 
skupin:podle pohybu Mìsíce (lunární), podle pohybu Slunce (solární) a podle pohybù 
Slunce a Mìsíce (lunisolární).

Èínský kalendáø
Nejstarším lunárním kalendáøem na svìtì je zøejmì èínský, jeho základy jsou staré 
zhruba 5000 let. První èínský kalendáø byl uspoøádán už v roce 2637 pøed naším 
letopoètem a dodnes se používá hlavnì v Èínì, na Tchaj-wanu, ale také v Japonsku a 
Koreji.
Den podle èínského kalendáøe trvá 24 hodin, 50 minut a 28 vteøin. Je to tím, že lunární 
den se poèítá jako doba, která uplyne mezi odlivem a pøílivem. Mìsíce mají 29 nebo 30 
dní a v roce jich je obsaženo 12. Proto má èínský rok buï 354 nebo 355 dní. Jedná se o 
lunární rok, který je odvozen od Mìsíce. Ten hraje u Èíòanù velmi dùležitou roli a 
Èíòané vìøí v jeho vliv na obyèejné smrtelníky. Ve starovìku se jím øídí zemìdìlci, aby 
optimalizovali úrodu. Dnes ho využívají meteorologové k pøedpovìdi poèasí.

Rok draka, hada…
Èínský rok zaèíná zpravidla na pøelomu ledna a února. Ke každému roku v èínském 
kalendáøi jsou pøiøazena zvíøata podle èínského zvìrokruhu, jejichž jména se opakují 
stále dokola:myš, buvol, tygr, králík, drak, had, kùò, ovce, opice, kohout, pes a prase. 
Tento zvíøecí kolobìh se týká všech èasových údajù vèetnì dní a hodin a vychází z 
šedesátkové soustavy. Tím se odlišuje od jiných kalendáøù. Šedesátileté cykly se 
poèítají od roku 2637 pøed naším letopoètem za vlády legendárního císaøe Chuang-ti 
(vládl asi 2697-2697 pø.n.l.)
Podle legendy vyzve Buddha všechna zvíøata, aby se s ním , než odejde ze zemì, 
rozlouèila. Pøišlo jich jen 12. Buddha pak za odmìnu podle nich pojmenuje roky podle 
toho, v jakém poøadí dorazila.

Toto jsou nejtypiètìjší znaky povahy lidí, kteøí se narodili v jednom ze 12 zvíøecích 
znamení èínského kalendáøe:

1. MYŠ - Život je pro mne radostná cesta.
2. BUVOL - Trpìlivì tlaèím kolo osudu.
3. TYGR - Celý svìt je mým velkým jevištìm.
4. KRÁLÍK - Vznáším se nad všedností.
5. DRAK - Jsem neuhasitelný oheò.
6. HAD - Má je moudrost vìkù.
7. KÙÒ - Jsem stálý jen ve své nestálosti.
8. OVCE - Štìstìna mi hledí do tváøe.
9. OPICE - Má dokonalost je nepøekonatelná.
10. KOHOUT - Vyhledávám poøádek a øád.
11. PES - Jsem ochráncem práva.
12. VEPØ - Ze všech dìtí Boha mám nejèistší srdce.

Z odložených novin a starých èasopisù zpracovala Paž.
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Srdeènì zveme na III. roèník zahradní slavnosti pro všechny 
vìkové skupiny, který se koná v pátek 6. srpna 2010 na prostranství u 
kostela a na farním dvoøe.
Zajištìn je bohatý program her a zábavy pro dìti, pro dospìlé doprovodný 
program s hudbou a obèerstvením. Novì také SUSHI WORK SHOP s 
ochutnávkou v 16 hod., v 17 a 18 hod.

Páter Ivan Havlíèek,administrátor 

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

kontakt pøes léto: 773 581 913 – Eva Jenèíková
DDM Sluníèko poøádá

LETNÍ PLETKY
6. – 8. srpna 2010

Víkend pro šikovné ruce zaèáteèníkù i mírnì pokroèilých.
PEDIG+DRÁTOVÁNÍ+PLETENÍ Z PAPÍRU+ENKAUSTIKA+SMALTOVANÉ ŠPERKY
Nabídka: Máte možnost se pøihlásit na celý víkend vèetnì noclehu nebo si vybrat jednotlivé 
dílny podle vašeho èasu a zájmu. U všech dílen jsou zajištìny veškeré pomùcky a materiál 
(kromì novin na pletení z papíru). Doporuèujeme pohodlný pracovní odìv a pøezùvky.
Ubytování:
a) spaní doma Jb) spaní v DDM na karimatkách, ve vlastních spacákách á 50,- Kè
Stravování:
vlastní, s možností využití naší plnì vybavené kuchyòky, restaurace v okolí J.
Placení:
Záloha 200,- Kè proti potvrzení v DDM do konce èervna nebo bìhem èervence pøevodem na 
úèet: 78-8971070227/0100, VS: 20108. Souèasnì je potøeba dát vìdìt termín placení a jméno 
na e-mail (nahoøe). 
Záloha bude vyúètována pøi placení dílen a materiálu. Pøi neúèasti je nevratná.
Pøihlášky:
Na všechny dílny je nutné se pøedem pøihlásit e-mailem nebo telefonicky, zkuste to i tìsnì pøed 
termínem nebo v prùbìhu akce, tøeba budete mít štìstí a uvolní se místo… J. Kapacita dílen je 
omezená!
Program:
A – PEDIG - pletení košíèkù, zvoneèkù a dalších dekorací z proutí 
(lektorka Eva Jenèíková, DDM Týništì n. O.)
I – pátek 17 – 22 hod.  II – sobota 9 – 14 hod. 
III – sobota 15 – 20 hod. IV – nedìle 9 – 14 hod. 
dílna = 50,- Kè + cena zpracovaného materiálu (dna, pedig na váhu) 
(za každou další dílnu -10,- Kè = 40, 30, 20 J).
B – DRÁTOVÁNÍ 
(lektorka Martina Horáková, èlenka cechu drátenického, Pøedmìøice n.L.)
I – nedìle 9 - 11 hod. – hrníèky II – nedìle  12 – 14 hod. – zvonky a svíèky
1 dílna = 200,- Kè
C – ENKAUSTIKA - malování žehlièkou, dílna = 50,- Kè
(lektorka Mgr. Monika Koubová, DDM Týništì n.O.)
I –  sobota 10 – 11.30 hod. II - nedìle 14.30 – 16 hod.
D – SMALTOVANÉ ŠPERKY 
(lektorka Mgr. Hana Šimánová, ZŠ Týništì n.O.)
I – nedìle od 16 hod., dílna = 50,- Kè + spotøebovaný materiál
E – PLETENÍ Z PAPÍRU – košíèky a vìneèky z papírových rolièek 
(lektorka Vìra Štìpánová, Týništì n.O.)
I – pátek od 20 hod., II – nedìle od 14 hod., dílna = 50,- Kè, 
s sebou namotané papírové rulièky (návod pošleme všem pøihlášeným) 
nebo 5x staré noviny (+ 1 hod. pøípravné práce)
Pøihláška na LETNÍ PLETKY v DDM Týništì nad Orlicí, 6. – 8. 8. 2010
Osobnì, emailem nebo telefonicky se pøihlaste na jednotlivé dílny + pøíp. nocleh v DDM.
Zapla�te zálohu, viz. výše J. Tìšíme se na letní pohodu ve SluníèkuJ.
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