
MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

Z P R AVO DA J

                     LISTOPAD 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.



Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva mìsta
Týništì nad Orlicí 15. - 16. 10. 2010

Z mìstského úøadu

Zvolení èlenové zastupitestva mìsta Týništì nad Orlicí
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U S N E S E N Í
z 23. zasedání Zastupitelstva mìsta Týništì nad Orlicí 
konaného dne 20.9.2010 

Schvaluje
1.  Rozpoètová opatøení k 20.9.2010.
2. Obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný hrací 

pøístroj.
3. Uzavøení dodatku è. 3 ke smlouvì o dílo s firmou KERSON, s.r.o., Dobré, na 

dofinancování víceprací pøi rekonstrukci èp. 90.
4.  Uzavøení dodatku è. 2 mandátní smlouvy s ateliérem Zítko - Plocek - Misík za výkon 

autorského dozoru pøi rekonstrukci èp. 90.
5. Uzavøení smlouvy o dílo s ateliérem Zítko - Plocek - Misík na projekt interiéru a 

výkon autorského dozoru pøi rekonstrukci èp. 90.
6.Uzavøení smlouvy s firmou Michal Starý, truhláøství Hradec Králové, na dovybavení 

8 bytù v èp. 51 Na Netøebì.
7. Uzavøení mandátní smlouvy s firmou DABONA, s.r.o., Rychnov nad Knìžnou, na 

administrování výbìrových øízení a dalších služeb souvisejících s akcí 
„Rekonstrukce pøednádraží Týništì nad Orlicí“ (sankèní ustanovení obou stran 
budou oboustrannì vyvážená).

8. Uzavøení smlouvy s firmou Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Knìžnou, na opravy 
komunikací.

9. Prodej 146 kusù akcií ÈSAD Ústí nad Orlicí za podmínky, že cena bude 500 Kè za 1 
akcii.

210. Prodej pozemku p.è. 1324/3 o výmìøe 70 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí pro *** za cenu 
2150 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

11.Zámìr prodeje deseti pozemkù v lokalitì U Dubu, k.ú. Týništì nad Orlicí, pro 
2výstavbu garáží s nejnižší nabídkovou cenou 500 Kè/m .

212.Prodej pozemku p.è. 1985/8 o výmìøe 330 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí pro *** za 
2cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

213.Prodej èásti pozemku p.è. 265/3 o výmìøe 6 m  v k.ú. Vysoké Chvojno 
prostøednictvím Lesního družstva Vysoké Chvojno, s.r.o a poplatky s prodejem 
spojené.

14.Uzavøení smlouvy s firmou Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, na protipovodòovou 
ochranu stavby Orlice, Albrechtice nad Orlicí.

215. Prodej bytù v majetku mìsta, které dosud nebyly prodány, za cenu 12.000 Kè/m .
216. Zámìr prodeje èásti pozemku p.è. 350/17 v k.ú. Petrovice za cenu 100 Kè/m .

217. Zámìr prodeje pozemku p.è. 671/11, 671/12 v k.ú. Køivice za cenu 100 Kè/m .
18.Zrušení úètu èíslo 182 - 1240103329/0800 u Èeské spoøitelny, a.s., a pøevedení 

zùstatku na úèet èíslo 1240103329/0800.

Bere na vìdomí
19. Zprávu o èinnosti rady mìsta.

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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Obecnì závazná vyhláška mìsta Týništì nad Orlicí è. 3/2010 
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj 
a jiné technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí

Zastupitelstvo mìsta Týništì nad Orlicí se na svém zasedání dne 20.09.2010 usneslo 
vydat na základì ustanovení § 14 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù a v souladu s ustanoveními § 10, písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, obecnì závaznou 
vyhlášku

Èl. 1
Základní ustanovení

1) Mìsto Týništì nad Orlicí vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 
nebo jiné technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí.

2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Mìstský úøad Týništì nad Orlicí (dále jen 
správce poplatku) a pøi øízení ve vìcech poplatku se postupuje podle zákona è. 
337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pokud zákon è. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, nestanoví jinak.

Èl. 2
Pøedmìt poplatku

Poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení 
povolené Ministerstvem financí podléhá každý povolený výherní hrací pøístroj nebo jiné 

1technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle zvláštních pøedpisù.

Èl. 3
Poplatník

Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení 
povolené Ministerstvem financí platí jeho provozovatel.

Èl. 4
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit písemnì správci poplatku do 15 dnù uvedení výherního 
hracího pøístroje do provozu a ve stejné lhùtì oznámit písemnì ukonèení provozu 
výherního hracího pøístroje. V pøípadì jiného technického herního zaøízení 
povoleného Ministerstvem financí je ve stejné lhùtì povinen písemnì ohlásit datum, 
od kterého bylo toto technické herní zaøízení povoleno, a stejným zpùsobem a ve 
stejné lhùtì ohlásit datum ukonèení platnosti tohoto povolení.

2) Pøi plnìní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdìlit správci poplatku název 
právnické osoby, její sídlo, IÈO, statutární orgán a èísla úètù u penìžních ústavù, na 
kterých soustøeïuje prostøedky z podnikatelské èinnosti.

3) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnù jakékoliv zmìny v ohlášených 
skuteènostech.

Èl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká uvedením výherního hracího pøístroje do provozu. U 
jiného technického herního zaøízení povoleného Ministerstvem financí vzniká dnem, 
od nìhož bylo toto herní zaøízení povoleno.

2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukonèení provozu výherního hracího pøístroje. U 
jiného technického herního zaøízení povoleného Ministerstvem financí poplatková 
povinnost zaniká dnem, kdy skonèila platnost povolení.

1) napø. zákon è.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù 3



Èl. 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení 
povolené Ministerstvem financí èiní Kè 5.000,-- za 3 mìsíce. Pokud bude výherní hrací 
pøístroj provozován po dobu kratší než 3 mìsíce, platí se poplatek v pomìrné výši. Pokud 
povolení jiného technického herního zaøízení Ministerstvem financí je platné na dobu 
kratší než 3 mìsíce, platí se poplatek v pomìrné výši.

Èl. 7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ètvrtletnì, nejpozdìji do 10 kalendáøních dnù následujícího 
kalendáøního ètvrtletí.

Èl. 8
Vymìøení poplatku

1) Nebude-li poplatek zaplacen vèas nebo ve správné výši, vymìøí správce poplatku 
poplatek platebním výmìrem. Vèas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich 
nezaplacenou (neodvedenou) èást mùže obec zvýšit až na trojnásobek.

2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost urèenou touto obecnì závaznou 
vyhláškou, lze poplatky vymìøit do tøí let od konce kalendáøního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.

3) Byl-li pøed uplynutím této lhùty uèinìn úkon smìøující k vymìøení nebo domìøení 
poplatku, bìží tøíletá lhùta znovu od konce roku, v nìmž byl poplatník nebo plátce o 
tomto úkonu písemnì uvìdomen. Vymìøit nebo domìøit poplatek lze nejpozdìji do 10 
let od konce kalendáøního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Èl. 9
Pokuty

Tomu, kdo nesplní v lhùtì stanovené touto obecnì závaznou vyhláškou povinnost 
nepenìžité povahy, mùže správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 
37a zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Èl. 10
Pøechodná ustanovení

Poplatník, u kterého novì vznikla poplatková povinnost, je povinen písemnì ohlásit 
provozování výherního hracího pøístroje nebo povolení jiného technického herního 
zaøízení Ministerstvem financí ve lhùtì do 15 dnù ode dne nabytí úèinnosti této vyhlášky.

Èl. 11
Závìreèná ustanovení

1) Touto obecnì závaznou vyhláškou se zrušuje HLAVA IV obecnì závazné vyhlášky               
è. 10/2003 ze dne 08.12.2003.

2) Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti 10.10.2010

Ing. Matièka Jaroslav Nadrchal Pavel
           starosta    místostarosta
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U S N E S E N Í  è.   85
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 13.9.2010 

Schvaluje
1. Výjimku z poètu dìtí ve tøídách v MŠ U Dubu Týništì nad Orlicí.
2. Uzavøení nájemních smluv na byty v èp. 51 Na Netøebì, Týništì nad Orlicí (8 bytù).
3. Zvýšení limitu mzdových prostøedkù pøíspìvkové organizace Služby mìsta Týništì 

nad Orlicí o finanèní èástku 175.000 Kè.
4. Zvýšení limitu mzdových prostøedkù pøíspìvkové organizace GC Týništì nad Orlicí o 

finanèní èástku 84.255 Kè.
5.Èerpání finanèních prostøedkù z investièního fondu pøíspìvkové organizace MŠ 

Mìsto Týništì nad Orlicí v èástce 60.000 Kè.
6.Èerpání finanèních prostøedkù z investièního fondu pøíspìvkové organizace GC 

Týništì nad Orlicí v èástce 100.000 Kè.
7. Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro spoleènost ÈEZ 

Distribuce, a.s., Dìèín, spoèívající v zøízení distribuèní soustavy kabelové sítì na 
pozemcích mìsta za cenu 5.800 Kè (smlouva èíslo IZ-12-2000150/VB/01).

8. Výbìr firmy DABONA, s.r.o., Rychnov nad Knìžnou na administrování výbìrových 
øízení a dalších služeb souvisejících s akcí „Rekonstrukce pøednádraží Týništì nad 
Orlicí“.

9. Pøechod smluvních vztahù - mandátní smlouva na administrování „Zateplení ZŠ 
Týništì nad Orlicí“ z firmy IPI, v.o.s., Žïár nad Sázavou na firmu IPI efekt, s.r.o., 
Praha.

10.Žádost o zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 
(komunikace na pozemcích 2043/5, 2043/15, 1452/3, 1716/1, 1988/3, 1988/6, 
1988/9, 1988/12, 1270/2, 1393/1, 1380/3 v k.ú. Týništì nad Orlicí) z dùvodu 
majetkového vypoøádání s ÈR - Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových.

11.Pøijetí daru pro MŠ U Dubu Týništì nad Orlicí v èástce 20.000 Kè od firmy 
Bazenservis Týništì nad Orlicí (zakoupení sušièky prádla).

Bere na vìdomí
Žádost o poskytnutí finanèní podpory pro Spolek pøátel mìsta Týništì nad Orlicí na 
stavební úpravy vodárenské vìže v roce 2011.

Ukládá
85/10
12. Projednat v zastupitelstvu mìsta:

a) zámìr prodeje pozemku p.è. 350/17 v k.ú. Petrovice za cenu 100 Kè/m2
b) úpravu rozpoètu v souvislosti s dokonèením úprav bytù v èp. 51 Týništì nad Orlicí 

(DPS)
c) uzavøení smlouvy s firmou DABONA, s.r.o., Rychnov nad Knìžnou na 

administrování výbìrových øízení a dalších služeb souvisejících s akcí 
„Rekonstrukce pøednádraží Týništì nad Orlicí“

d) uzavøení smlouvy s firmou Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Knìžnou, na 
opravy komunikací

e) prodej akcií ÈSAD Ústí nad Orlicí
213. Vypsat zámìr prodeje pozemku p.è. 667/11, 667/12 v k.ú. Køivice za cenu 100 Kè/m

T: jednání zastupitelstva mìsta                                     Odpovídá: Ing. Matièka

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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U S N E S E N Í   è.   86
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 11.10.2010 

Schvaluje
1. Rozpoètová opatøení è. 49-50/2010.
2. Výjimku z poètu dìtí v MŠ - Mìsto Týništì nad Orlicí.
3. Výjimku z poètu dìtí ve školní družinì ZŠ Týništì nad Orlicí.

24. Uzavøení nájemní smlouvy na èást pozemku p.è. 1982 o výmìøe 315 m  pro *** (zahrádka 
ÈSAD II).

5. Uzavøení nájemní smlouvy na byt 2+1 v èp. 886 pro *** na dobu do uzavøení kupní 
smlouvy na tento byt prostøednictvím realitní kanceláøe, nejpozdìji však do 31.12.2010.

6. Pøevod finanèních prostøedkù GC Týništì nad Orlicí v èástce 100 tis. Kè z rezervního 
fondu do investièního fondu.

7. Pøíkaz k provedení inventarizace majetku a závazkù organizace k 31.12.2010.
8. Zmìnu úèelu použití nedoèerpaného neinvestièního pøíspìvku v èástce 180 tis. Kè na 

dokonèení výmìny oken v èp. 950 Na Bìlidle pro MìBP Týništì nad Orlicí.
9. Zmìnu úèelu použití nedoèerpaného neinvestièního pøíspìvku v èástce 74.783 Kè na 

rekonstrukci bytu v èp. 485 v Havlíèkovì ulici pro MìBP Týništì nad Orlicí.
10. Odepsání nedobytné pohledávky MìBP Týništì nad Orlicí za paní ***  v èástce 8.585 

Kè (úmrtí jmenované, která nezanechala žádný majetek).

Bere na vìdomí
11. Dopis ÈSAD Ústí nad Orlicí ve vìci odkoupení akcií.
12. Zprávu o hodnocení ZUŠ Týništì nad Orlicí za období 2009/2010.
13. Zprávu z veøejnoprávní kontroly provedené 29.9.2010 v ZUŠ Týništì nad Orlicí.
14. Zprávu z veøejnoprávní kontroly provedené 8.6.2010 v MŠ - U Dubu Týništì nad Orlicí.
15. Zprávu z veøejnoprávní kontroly provedené 7.6.2010 v KC Týništì nad Orlicí.
16. Zápis z jednání školské a kulturní komise ze dne 8.10.2010.
17. Dopis paní *** ve vìci pronájmu mìstského bytu.

Ukládá
86/10
18. Projednat v zastupitelstvu mìsta:

a) odkoupení èásti pozemku p.è. 2294/42 v k.ú. Týništì nad Orlicí od ÈD Praha
b) poskytnutí finanèního pøíspìvku 5.000 Kè na žáka pro o.s. Orion Rychnov nad 

Knìžnou na spolufinancování osobní asistence handicapovaných dìtí pro rok 2011 
(dvì dìti z Týništì nad Orlicí)

c) poskytnutí finanèního pøíspìvku 5.000 Kè pro SK Køivice na veøejné sportovní akce v 
roce 2010 

d) zakoupení party stanu pro potøeby pøíspìvkových organizací
e) poskytnutí daru 1.000 Kè pro Klub èeských turistù na èinnost související s vydáním 

publikace „Studánky v regionu“
     T.: zasedání ZM            Odpovídá: starosta
19. Provìøit souèasný stav zateplení pùdního prostoru objektu èp. 536 a pøedložit návrh na 

pøípadné odstranìní závadného stavu.
      T: 10.11.2010                                                                                    Odpovídá: Hejna Z.
20. Spolupracovat pøi rekonstrukci vánoèní výzdoby ve mìstì
      T: 26.11.2010                                                                Odpovídá: Beòová I., Gažiová 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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17. LISTOPAD – VÍTÌZSTVÍ SVOBODY A DEMOKRACIE

Jsou dny v kalendáøi, které by nikdy nemìly být zapomenuty! Mezi nì bezesporu patøí 
17. listopad!

17. listopad je v naší historii spojen již s rokem 1939, kdy se tehdejší vysokoškoláci v 
Praze rozhodli uspoøádat mohutnou demonstraci na protest proti obsazení 
Èeskoslovenska nacisty. Jejich pokojná manifestace byla krutì a nemilosrdnì potlaèena 
vojskem a na následky zranìní zemøel student mediciny Jan Opletal. Jeho pohøeb vyústil 
v mohutnou národní protifašistickou demonstraci. Vùdcové studentù byli pozatýkáni a 
vysoké školy úøednì uzavøeny.

Pak zachvátil naši zemi svìtový váleèný požár, pøi nìmž mocnosti rozhodly, kudy se 
bude ubírat osud naší zemì, až to nesmyslné vraždìní skonèí.

Pováleèná léta uvrhla naši zem do dalšího temna, barvu  hnìdou vystøídala rudá. Tehdy 
svìtová studentská organizace rozhodla, abychom nikdy nezapomnìli na tragické 
události 17.  listopadu a v kalendáøi se u tohoto data objevil nenápadný nápis - Den 
studentstva.

Rok 1968 pøinesl naší zemi obrovskou nadìji, že by komunizmus mohl dostat lidskou 
tváø. Nepodaøilo se to, protože na konci léta toho roku opìt „do Prahy rudá vojska vjela a 
v ulicích zadunìla dìla…“ Tenkrát nehráli na garmoškách a my jsme se neradovali!. 
Zaèala léta tvrdé normalizace a každý dobrý skutek pro tuto zem byl po zásluze 
nekompromisnì potrestán.
Tìmi, kteøí se nechtìli smíøit s osudem“ovcí“, byli samozøejmì kromì jiných zase 
studenti. Pøi každoroèních skromných vzpomínkových akcích na Den studentstva 
dávali najevo svùj nesouhlas s politikou vládnoucí strany, a tak svými 
svobodomyslnými názory pøímo ohrožovali moc komunistù v naší zemi.

Až do roku 1989 se komunistùm daøilo studenty krotit, ale tehdy se daly do pohybu 
události v celé Evropì a nezadržitelnì se pøiblížil i u nás konec totality. Do èela 
protestních akcí se stateènì postavili pochopitelnì opìt studenti, neohroženì 
nastavovali svá tìla ranám policistù, ledové vodì z vodních dìl, tlaku policejních 
obrnìncù i dalšímu teroru.
Jejich boj vyvrcholil v listopadu 1989, kdy koneènì došla trpìlivost i všem èestným 
lidem této zemì, kteøí pochopili, že je èas zbavit se  nenávidìné tyranie. Studentská 
manifestace v Praze na Albertovì a následný masakr úèastníkù pokojného pochodu na 
Národní tøídì nenechaly nikoho na pochybách, že konèí vláda jedné strany, je konec 
nesvobody a útlaku. Lidé se pøestávali bát, pøidávali se ke studentùm, vyšli do ulic a bez 
obav dávali najevo svou touhu po svobodì a demokracii.

My, kteøí jsme tu dobu zažili, nikdy nezapomeneme na davy v ulicích, na úsmìvy, 
ohleduplnost, na nadìjné vyhlídky! To byla atmosféra listopadu 1989!
Nemìli bychom zapomínat!
                                                                                                                         H.Am.
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Spoleèenská kronika

Vítáme na svìt
Nela Pinkasová
Vendula Faltová
Iveta Fišerová
David Matouš
Natálie Plašilová
Valerie Plašilová
Ema Uhnavá
Vanesa Verecká

91 let
Rùžena Kubínová

80 let
Zdenìk Zehetgruber
Radmila Veselá
Blanka Samková
František Suchý
Eva Jenèíková
Zdenka Píšová

Katarína Ivanèíková (79)
Stanislava Bahníková (69)

Èest jejich památce!

Š�astným rodièùm blahopøejeme.

Zivotní jubilea

 Hodnì štìstí, zdraví.

Rozlouèili jsme se
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Vzpomínka
V neznámý svìt odešel jsi spát, 
zaplakal každý, kdo mìl tì rád.
Roky plynou jak tiché vody proud, 
jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Tu bolest nezahojí žádný èas, 
ozve se v srdci znovu a zas.
Jenom ty vìèný spánek spíš 
a k nám se již nikdy nevrátíš.

Dne 5.10. uplynulo 7 smutných let od úmrtí našeho drahého syna, manžela, bratra a 
kamaráda pana Martina Vacha, který zahynul pøi tragické dopravní nehodì v nedožitých 
30 letech. S láskou vzpomínají rodièe, sestra s Petrem. Kdo jste ho znali a mìli rádi, 
vìnujte mu spoleènì s námi tichou vzpomínku.

Podìkování

Dne 22.9. oslavil své 85. narozeniny pan Václav Fajfr. Dìkujeme tímto Mìstskému 
úøadu a èlenkám Sboru pro obèanské záležitosti za dárky a blahopøání k jeho životnímu 
jubileu.

Rodina Fajfrova

Místní sdružení ODS v Týništi nad Orlicí dìkuje všem svým pøíznivcùm, kteøí neváhali a 
pøi komunálních volbách se rozhodli dát hlas našim kandidátùm. Podpoøili tím 
pravicovou  politiku naší strany i správnou cestu k rozvoji naší krásné zemì.

                                                                                             Dìkujeme!
                                                                             Za MS ODS Týništì n. O. H.Am.

Dìkuji všem spoluobèanùm, kteøí mi vyjádøili svoji podporu v komunálních volbách.
Ing. Karel Janeèek

Kandidáti, kteøí se objevili na kandidátce TOP 09 si vám volièùm dovolují podìkovat za 
vaše hlasy a pøedevším za vaši dùvìru, které si nesmírnì vážíme. V Týništi jsme jako 
nová formace lidí ve volbách obstáli velmi dobøe. Vaši dùvìru se v rámci povolebního 
rozložení sil v novém zastupitelstvu, a tedy našich možností, budeme snažit naplòovat.

Za kandidátku TOP 09 Libor Koldinský

Mìstský výbor Komunistické strany Èech a Moravy dìkuje všem, kteøí volili kandidáty 
KSÈM v komunálních volbách a pøispìli k velmi pìknému volebnímu výsledku. Naši 
zvolení èlenové mìstského zastupitelstva udìlají vše co pùjde k naplnìní volebního 
programu KSÈM tak, aby život v našem mìstì byl pro obèany lepší.

MUDr. Jan Vaník
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eømanová

Jana

CO - KDY  - KDE
listopad 2010

DIVADLO 43. TÝNIŠ�SKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2010
5. listopadu(pátek) VÍKEND

Zahájení letošní pøehlídky amatérského divadla se zhostí DS Šok ze 
Starého Mìsta pod Snìžníkem. Komedie autora Ivana Krause srší 
suchým humorem a ironií. Vypráví o manželském páru, který si 
zdánlivì nedokáže pøedstavit život jeden bez druhého, ale ve 
skuteènosti si pøipravuje „pùdu“ pro nevìru. Režie a úprava Bára 
Hubíková.

                Divadelní sál kulturního domu.
                               Zaèátek pøedstavení je v 19,30 hodin.

                 Cena: 60,-Kè

12.listopadu(pátek) POSTEL PRO ANDÌLA
Ve velice úspìšném provedení komedie J.Kolodìje se Vám pøedstaví 
herci DS J.K.Tyl Mezimìstí. Nestøílejte Pánu Bohu do oken, mohlo by 
Vám to otoèit život na ruby.

                 Režie: Irena Kozáková
                 Divadelní sál kulturního domu.

                               Zaèátek pøedstavení je ve 19,30 hodin.
                 Cena: 60,-Kè

14.listopadu(nedìle)O LÍNÉM PRINCI
Veselá pohádka s písnièkami o tom, jak vyléèit prince z lenosti a 
bázlivosti, jak se mùže stát ze zlého strašidla moudrý král a co dokáže 
zpùsobit  kouzelný kvítek Prubínek. Hrají herci DS J.N.Štìpánka z 
Chrudimi.

                 Režie: Karel Bøíza
                 Divadelní sál kulturního domu.

                                Zaèátek pøedstavení je v 15,00 hodin.
                 Cena: 30,-Kè

19.listopadu(pátek) PROBUZENÍ
Problémy mladých lidí jsou stále stejné. Jde jen o to, jak se øeší, øeší-li 
se vùbec. Nahlédnutí do doby, kdy se mlèelo. Inscenace na motivy 
dramatu od F.Wedekinda: Probuzení jara je hereckým pøedstavením 
LDO ZUŠ Týništì nad Orlicí. 
Režie: Jitka Øíèaøová
 
ADRESÁT NEZNÁMÝ
Absolventské pøedstavení Jindøicha Bartoše o nesmyslném fanatismu 
a jeho dopadech ... Inspirované knihou od T.Kressmanna - Adresát 
neznámý.
Režie: Jindøich Bartoš se supervizí Jitky Øíèaøové
Divadelní sál kulturního domu.
 Zaèátek pøedstavení je v 19,30 hodin.

                 Cena: 60,-Kè
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26.listopadu(pátek) „KDO NESKÁÈE, NENÍ ÈECH!“
27.listopadu(sobota)V tìchto dvou dnech se Vám v 1.a 2. premiéøe pøedstaví herci 

domácí divadelní skupiny TEMNO ve høe, kterou na motivy hry 
P.Koleèka aT.Svobody upravila a zrežírovala Eva Drábková. 
Kvízová otázka: Jaromír Jágr je za A) èeský hokejista 

      B) ruský filozof.
                Divadelní sál kulturního domu.

                                Zaèátky pøedstavení jsou v 19,30 hodin.
                Cena: 80,-Kè

Vstupenky lze zakoupit v kanceláøi kulturního domu, nebo lze objednat na 
tel.è.: 494 371. 

KONCERT
8.listopadu(pondìlí) Žákovský koncert

 spojený s výstavou prací žákù výtvarného oboru.
Zaèátek koncertu je v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Poøádají ZUŠ a SRPZUŠ.

17.listopadu (støeda)  Koncert pro dìti a rodièe
Koncert v rámci abonentní øady D. Na tomto koncertì vystoupí se 
svým programem Jazzování s big bandem Mladý týniš�ský big 
band ZUŠ.
Zaèátek koncertu je v 17,00 hodin.
Sál Filharmonie Hradec Králové.
Poøáda Filharmonie Hradec Králové.

23.listopadu(pondìlí) Žákovský koncert
   spojený s výstavou prací žákù výtvarného oboru.
    Zaèátek koncertu je v 17,30 hodin.
    Sál ZUŠ.
    Poøádají ZUŠ a SRPZUŠ.

VÝSTAVY
6.listopadu(sobota)Okresní sotìžní výstava 

Zaèátek v 7,00 hodin, ukonèení ve 12,00 hodin
Areál Bobkárna.
Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí. 

13.listopadu(sobota)Celostátní výstava králíkù støíbøitých
 Zaèátek v 7,00 hodin, ukonèení ve 12,00 hodin
 Areál Bobkárna.
 Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí. 

20.listopadu(sobota)Celostátní výstava králíkù Velkých svìtlých støíbøitých
 Zaèátek v 7,00 hodin, ukonèení ve 12,00 hodin
 Areál Bobkárna.
 Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí.
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eømanová

Jana

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

JINÉ AKCE
6.listopadu(sobota) PARNAS

11.roèník literární soutìže amatérských autorù z celé republiky. 
Tento den probìhne slavnostní vyhlášení a ètení vítìzných prací. 
Zaèátek v 9,00 hodin.
Malý sál kulturního domu.

14.listopadu(nedìle) Taneèní odpoledne nejen pro døíve narozené
Akce pro milovníky spoleèenských tancù bez rozdílu vìku.  
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláøe.
Zaèátek ve 14,00 hodin.

                                Malý sál kulturního domu.
                                Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.
                                Cena vstupného je 40,-Kè.  

28.listopadu(nedìle) Taneèní odpoledne nejen pro døíve narozené
Akce pro milovníky spoleèenských tancù bez rozdílu vìku. 
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláøe.
Zaèátek ve 14,00 hodin.

                                Malý sál kulturního domu.
                                Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.
                                Cena vstupného je 40,-Kè.  

28.listopadu(nedìle)ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMEÈKU
   spojené s vystoupením dìtí MŠ Mìsto, MŠ U Dubu a ZUŠ.

 Zaèátek v 17,00 hodin.
                               Mírové námìstí v Týništi nad Orlicí.

Poøádají Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí, MŠ Mìsto.

Nìkolika fotografiemi Vám pøibližujeme trnitou cestu vedoucí k vytvoøení nové 
inscenace s názvem Kdo neskáèe, není Èech!”. (Premiéry se uskuteèní 26. a 27. 11. ”
2010).
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Fotky jsou schválnì bez popisu,
abychom neprozradili to, co nechceme.



Vázení obèané mìsta Týništì,
chtìli bychom Vás  informovat o posledních novinkách z dìní na poliklinice,  které se 
udály  a které nás v nejbližší dobì èekají.  Rádi Vám sdìlujeme, že naše poliklinika se 
stala úspìšnou institucí, která se bude podílet  na vzdìlávání mladých lékaøù v oboru 
Všeobecného lékaøství, a tak se postavila po bok  dalším vybraným 10 zdravotnickým 
zaøízením našeho kraje,  vèetnì Fakultní nemocnice,  které se budou  na pøípravì 
mladých praktických lékaøù podílet.
Pøíprava mladého praktického lékaøe je v souèasnosti velmi komplikovaná a také 
pomìrnì nákladná. Každý mladý lékaø, který má zájem o práci praktického lékaøe, musí 
po skonèení vysoké školy nejprve projít výbìrovým øízením na místo takzvaného 
rezidenta. Toto výbìrové øízení vyhlašují zdravotnická zaøízení, která byla vybrána  
MZÈR. Ta musí splòovat øadu odborných kritérií,  aby nad vzdìláváním  mladých 
lékaøù mohla kvalifikovanì dohlížet. Poté,  co je mladý lékaø vybrán z øady 
pøihlášených,  získává statut rezidenta a  stává se zamìstnancem školícího  zaøízení, v 
našem pøípadì Polikliniky Týništì nad Orlicí s.r.o. Od této chvíle se rozbíhá 3 leté 
období rùzných stáží, semináøù, kurzù a pøednášek mladého rezidenta,  na které je 
vysílán svým mateøským zaøízením – tj. naší poliklinikou. Nemalou èást této své 
pøípravy stráví na Poliklinice Týništì n.O. s.r.o.  Celá pøedatestaèní pøíprava je pak 
zakonèena atestaèní zkouškou v oboru Všeobecného  lékaøství . 
Hlavním garantem a školitelem pøípravy je v rámci naší polikliniky MUDr. Martin 
Øezáè. Na místo residenta byla vybrána mladá lékaøka MUDr. Zuzana Dìdková. Její 
pøíprava zaèala 1.10.2010. Na naší poliklinice pak bude pùsobit  pod dohledem 
školitele od jara 2011.  
Touto cestou bychom  chtìli mladé lékaøce popøát mnoho sil a vùle na cestì k atestaci z 
Všeobecného lékaøství. 
Poliklinika Týništì nad Orlicí s.r.o. se neustále snaží rozšiøovat své aktivity ve 
zdravotnictví s cílem stálého zlepšování kvality  zdravotní péèe v tomto regionu.  Její 
výbìr za školící instituci je toho dokladem. 

Poliklinika Týništì nad Orlicí sro

Duchovní hledání

Výchova dìtí nás, rodièe, èasto zastihne bezradné a nepøipravené na situaci, kterou 
musíme v zájmu zdravého vývoje potomka øešit. Než budeme moci hodnotit, zda jsme 
byli, èi nebyli  ve výchovì úspìšní , situací k øešení se nakupí bezpoèet. A proto chci tìm 
z Vás, kdo se potýkáte s výchovou a pøistupujete k ní jako k té nejtìžší nekoneèné a 
vysilující práci a povinnosti svého života, dát tìchto nìkolik – životy mnoha jedincù a 
pokolení provìøených jednoduchých, a pøesto moudrých – rad.
Žije-li dítì káráno – nauèí se odsuzovat.
Žije-li dítì v nepøátelství – nauèí se útoèit.
Žije-li dítì v posmìchu – nauèí se vyhýbavosti.
Ale s povzbuzením se nauèí smìlosti.
S tolerancí se nauèí trpìlivosti.
S pochvalou se nauèí oceòovat.
Žije-li  v poctivosti – nauèí se spravedlnosti.
V bezpeèí se nauèí vìøit.
Žije-li dítì pøijímáno a obklopeno pøátelstvím – nauèí se ve svìtì hledat lásku.

Paž.
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Èeskobratrská církev evangelická
                                 JAKÝ JE ANEB O ÈTYØECH  VLASTNOSTECH  BOZÍCH

Všichni, kdo skládají v Pánu své doufání, pevni zùstávají stále bez 
pøestání, jako Sión stálý jest vždycky, vìky po všecky, vìky po všecky. 
Tìm, kdož jsou pravého srdce, Pán spomáhá, kdož jsou nepravého, 
tìch vždy zamítává; vìrný jeho lid v svém pokoji, pevnì vždy stojí, 
pevnì vždy stojí.

Evangelický zpìvník, píseò 195
Èlovìku se Bùh prokazuje rozliènými zpùsoby, které lze oznaèit jako projevy jeho 
podstaty. Všechny patøí k sobì a nelze kteroukoliv z nich vydìlit. Bylo by málo vìdìt, že 
Bùh existuje, kdybychom nevìdìli, jaký je. Ze zpùsobù jeho jednání, z toho, co mu je 
vlastní, poznáváme teprve plnost Božího života. Bùh je jistì láska, ale je také oheò spalující 
(Židùm 12,29). Tvoøí ráj, ale také uvádí na svìt záhubu potopy… 
Bùh je všudypøítomný. Není zajatce žádného posvátného prostoru, není vázán ani na 
spoleèenství svého lidu. Je i tam, kde bychom ho neèekali, a nikam se pøed ním 
neschováme. „Kam odejdu pøed tvým duchem, kam uprchnu pøed tvou tváøí? Zamíøím-li k 
nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvìtí, také tam budeš“ (Ž 139, 7-8). Èlovìk podléhá 
fyzikálnímu zákonu, že nemùže být na dvou místech souèasnì, Bùh však je všude. „Je 
pøítomen v nebi svou slávou, na zemi svými soudy a milosrdenstvím, v pekle svou hrùzou a 
tresty“ (staøí vykladaèi).
 Bùh je vševìdoucí. Ví o všem, co peèlivì skrýváme ve svém srdci. Zná naše skutky, ale také 
vlastní pohnutky našeho jednání. „Nahé a odhalené je všechno pøed oèima toho, jemuž se 
budeme ze všeho odpovídat“ (Židùm 5,13). Bùh pøedem už ví i to, co mu chceme øíci. Proto 
David vyznává: „Ještì nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno“ (Ž 139,4). 
Ale vševìdoucí Bùh mùže kupodivu dodateènì litovat, že stvoøil èlovìka (Genesis 6,6); 
stejnì tak lituje zkázy Ninive, již pøedtím zamýšlel a ústy proroka Jonáše proklamoval 
(Jonáš 3,10).
Toto nejhlubší tajemství nám Písmo nezamlèuje, ale také neøeší.

Z knihy: Ludìk Rejchrt: Srozumívání. Když se malá víra ptá na velké vìci 
(vyd. Kalich, 2007) pøipravil Jaroslav Matuška

Srdeènì zveme na shromáždìní v listopadu (modlitebna ÈCE, V. Opatrného 58): 
10.11. od 16:30 h - biblická hodina pro dìti a od 17:00 h biblická hodina pro dospìlé
14.11. od 10:30 h - nedìlní bohoslužby s nedìlní školou
28.11. od 10:30 h - nedìlní bohoslužby – 1. adventní nedìle s vysluhováním Veèeøe Pánì
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Pohledy do historie
Týniš�ské radnice - 2. èást

RADNICE PÙVODNÍ stála jen dvacet let (od roku 1666 do roku 1686). Štít smìøoval 
do námìstí, jak to bývalo døíve pravidlem, dole mìla radnice podsíò a byla „pod dvojí 
podlahou“ , tedy jednopatrová. Do prvního patra se chodilo po bednìných schodech,tj. 
pøímo z náspi.
Dole byla svìtnice, kuchyò, komora a síò. Tam bydlel „rathouzský“ Jan Jakub de 
Castel, který také prodával kramáøské zboží. Nahoøe byla radní svìtnice, pøi ní kanceláø 
a síò. Nad ní byly komory „na falc“ – tedy komory na pùdì.
Jednotlivé místnosti byly uspoøádány tak, jak to bylo obyèejem u èeských chalup. 
Vcházelo se do nich z náspi (náspì), která byla na podélné stranì, a nejdøíve se 
vstupovalo do sínì. Od obyèejné chalupy se lišila pøídavkem, kterým byla podsíò 
(tehdy se øíkalo podsení), a ještì zdìným èelem, na kterém byla makovice.
S velkou pravdìpodobností stálo toto Valáškovo stavení v místech levé poloviny 
nynìjší radnice. Soudíme tak podle sklepù, které se nacházejí na této stranì a 
pravdìpodobnì pocházejí, alespoò èásteènì, z budov starších. To se také shoduje s 
obvyklým zaøízením staroèeských chalup, které mají obyèejnì násep s vchodem z 
pravé strany.
Na druhé pùlce radnièního pozemku stála, dle zachovaných zápisù, zdìná brána. 
Podobné mùžeme vidìt ještì i dnes u nìkterých venkovských stavení.
Na opravu Valáškova stavení vynaložila obec mnoho penìz. Postavila i již zmiòovaný 
nový zdìný štít, na nìmž udìlal zedník „koptem rùzné štrychy“. Jinak ale zùstala tato 
staronová radnice „ode døeva“, ovšem mimo sklepy a kus stìny u kamen.
A právì ono døevo se jí stalo osudným. Pøi velkém ohni v roce 1686 shoøela.

Paž.

Cesta za pøáteli do Týništì
Spolek pøátel mìsta Týništì nad Orlicí v nedìli19. záøí 2010 naposled otevøel výstavu 
ve vodárenské vìži.Od slavnostního zahájení 19.èervna si výstavu o historii 
vodárenské vìže  prohlédlo nìkolik stovek zájemcù z blízkého i vzdálenìjšího okolí, 
napø. z Náchoda, Brna, Liberce.
Na slavnostní zahájení pøijela i delegace z Týništì, okres Plzeò jih. Od starosty pana 
Kasla jsme dostali pozvání k návštìvì jejich obce. Po vzájemné domluvì jsme se 
dohodli na pátku 24.záøí 2010 . Pozvání využilo sedm èlenù spolku.
Kolegové s pomalejším vozem vyjeli už ráno, se silnìjším až odpoledne. Nakonec jsme 
se všichni š�astnì potkali v zácpì na dálnici u Plznì.Rychlejšímu vozu se trochu splašili 
konì pod kapotou, ale dopravní policie je zkrotila. To byla snad jediná nepøíjemnost 
našeho výletu.
Po spoleèném pøíjezdu do Týništì jsme byli ubytováni ve velice pìkném místním 
penzionu.Poté jsme prošli obcí a byli slavnostnì pøivítáni u vodárenské vìže vìtšinou 
obyvatel Týništì – kulatým,doma peèeným chlebem a solí. Nechybìl transparent 
Týništáci vítají Týništáky napnutý na násadách zapíchnutých vidlí.Poté jsme byli 
uvedeni do sálu místní hospody u Kaiserù k hodovnímu stolu. Pøekvapení všech bylo 
veliké, nebo� nìco takového nikdo z nás neèekal. Vyzdobený sál, stùl plný domácích 
zákuskù, preclíkù, chu�ovek. Vše pro nás pøipravili pøátelé z Týništì. Hlavním chodem 
bylo peèené prasátko, pøeštické èernobílé. Je to pùvodní plemeno vzniklé v západních 
Èechách, zejména v podhorské oblasti Pøešticka, Domažlicka a Klatovska.Po 
slavnostním pøípitku Ïábelským krvesajem nastala zábava, která nemìla
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konce. Ïábelský krvesaj – to není jen tak nìjaký obyèejný nápoj….spojuje lahodnost 
tøešnové štávy s pálivou chutí sedmi druhù èínského koøení

Vzniká ve firmì Ing.Petr Jenèík-Jenèík a dcery. Firma byla založena v roce 1991. Majitel 
firmy pochází ze staré lihovarnické rodiny, kde se toto øemeslo dìdilo po nìkolik 
generací. Otec Vratislav Jenèík  pracoval celý aktivní život jako vedoucí lihovaru v 
Prádle (asi15km východnì od Týništì), dìda Karel Jenèík byl lihovarníkem v Týništi 
nad Orlicí. Prádlo je obec s nejvìtším poètem lihovarnických  provozù na poèet obyvatel 
v Evropì. Na cca 200 obyvatel jsou zde 3 samostatné firmy (provoz Stocku Plzeò, 
likérka Jenèík a dcery a firma l’Or).                                                          
Samotná hospoda v Týništi je velice pìknì upravená a vyzdobená, nìco mezi galerií a 
muzeem. Vše ale pùsobí domácí pohodou. Hospoda má i stodolu, kde se konají velice 
zajímavé akce. Hostinský nám napøíklad ukázal plakát americké hudební skupiny, která 
mìla turné po evropských  metropolích. V Èesku jen Praha a Týništì.
Pùlnoèním pøekvapením pro nás bylo pouštìní horkovzdušných balonkù pro štìstí. 
Sledovali jsme jejich let na hvìzdném pozadí a každý si mohl nìco tajnì pøát.
V sobotu ráno po spoleèné snídani jsme si prohlédli úpravnu vody s èerpadly. Samotná 
budova stojí v malém oploceném parèíku. Nahlédl jsem do sešitu denní spotøeby vody, ta 

3se pohybuje mezi 4-8 m . Místní dominantu - vodárenskou vìž z roku 1927 - jsme si 
prohlédli i zevnitø.Poté následovala prohlídka obce a obecního úøadu se šatlavou. Zde 
odpoèívá vzornì udržovaná Sborem dobrovolných hasièù bojovnice proti ohni  PS 8.
Celé Týništì pùsobí velice upravenì a èistì. Vše jsme nafotili, vìtšinu fotografií si 
mùžete prohlédnout na .  Mìli jsme v plánu v sobotu navštívit nìkteré okolní památky a 
zajímavosti .Deštivé poèasí nám však nepøálo. V odpoledních hodinách jsme se 
rozlouèili a v neustále sílícím dešti odcestovali k nám do Týništì nad Orlicí.
Jak jsme již psali minule, u vodárenské vìže stojí bukový sloup ozdobený plastikou od 
místního umìlce.Je zde i tabule s následujícím popisem:
Pocestný,
Pozastav se chvíli jen , a podìl se o tuto vùkolní krásu kraje okolního a poslechni pár slov o této naší 
malebné vesnièce zvané Týništì.
Vesnièka leží v nadmoøské výšce 530m a první písemné zmínky jsou až z roku 1542, jako souèást 
panství Lnáøe. V roce1575 byla ves Týništì s dalšími 3vsi koupena Chanovským z Dlouhé Vsi ke statku 
Dožice. Nìkdy po roce 1603 došlo k vytvoøení samostatného statku Týništì. V roce1648 dcera 
Bohuslava Moøice Chanovského prodala ves jinému Pøíslušníkovi drobné šlechty. Roku1657 je v Týništi 
zmiòována tvrz. Byl tu tehdy poplužní dvùr, z nìhož vrchnost platila èížkovskému Faráøi desátky za 
ètyøi podané. Po 20 letech byl statek opìt pøikoupen k panství Lnáøe. Souèástí naší vesnièky je osada 
Luh, která je prvnì zmiòována roku 1548 jako pøíslušenství švihovského panství.. V závìru 16.století se 
dostala k Mìèínu, v 17.století k panství Roupov a Žinkovy. Ke konci18.století tu byla zøízena sklárna, 
která zanikla v pùli 19.století. Pak zde byla postavena pila, která byla 16.-17.5.1889 po tragické povodni 
znièena. Brzy poté probìhla výstavba nového areálu, kterému dodnes dominuje krásná hrázdìná vila 
hrabìte Škody.
Též za povšimnutí stojí Zlatý potok, který pramení pode vsí Skašov a line se až do Pøíchovic, kde se 
vlévá do øeky Úhlavy. Jak sis už milý poutníèe zajisté všiml, dominantou tohoto nádherného místa je 
„náš“ vodojem z roku 1926, který je nejstarší stavbou tohoto druhu na Pøešticku .
Nebudu pocestný Tì zdržovati dále, nebo� pokladù co tento kraj nabízí  je nespoèet a andìl strážný a� 
drží nad tvojí poutí ochranná køídla.

Obyvatelé Týništì
L.P. 29.4.2008 “

V textu jsou použity informace z www stránek firmy Jenèík a dcery a obce Prádlo.
                                                                                            B.P.
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.  Pití nápoje podporuje i 
virilitu, abstinentùm staèí pouze dvakrát pøivonìt.



Pøivítání chlebem a solí.
18

Týniš�áci nás vítají ve stylové hospodì U Kaiserù”.“



Høištì
Tak tohle se opravdu povedlo. O èem je øeè? O dìtském høišti U Dubu.
Høištì zøízené roku 2008 se stalo opravdovým dìtským rájem. Je patrné, že ho vybudovali 
odborníci, znalci dìtských potøeb. Najdete tam všechno, co dìti do dvanáci let - tìm je totiž 
høištì urèeno - pro svou realizaci potøebují. Je zde provazový kolotoè, pískovištì, 
houpaèky, houpací koníèci, prolézaèky, loï se skluzavkou, visutá dráha, pøibyla i šlapadla. 
Nechybí ani tabule pro mladé umìlce, kteøí se zde mohou zdokonalovat ve svém 
kreslíøském umìní.
Asi jsem nevyjmenovala vše, co se na høišti nalézá, ale velmi jsem ocenila poøádek, který 
tam panuje. Však nad ním bdí pøísné oko p.Jar.Dernera, který dokáže  v pøípadì potøeby 
zakroèit a provinilce usmìrnit. Koneènì pravidla pobytu jsou zde vyvìšena a je 
samozøejmì nutné je dodržovat.
Toto høištì je jistì dobrým útulkem nejen pro dìti, ale i pro mámy, táty, babièky a dìdeèky, 
kteøí tam své dìti rádi doprovázejí a sami si též mohou trochu na lavièkách oddychnout. Je 
milé sledovat, jak se tam už všichni znají, pomáhají si, dospìlí dohlédnou i na sousedovy 
dìti, jedni druhé hostí dìtskými pamlsky, starší dìti se hezky starají o mladší, pùjèují se 
hraèky. V neposlední øadì høištì rády využívají i uèitelky Mateøské školy U Dubu a vìøím, 
že jim pobyt na høišti v jejich práci s dìtmi pomáhá.
Tak tedy páni zøizovatelé, dìkujeme za pìkné høištì U Dubu. Povedlo se vám.
                                                                                                                  Mgr. Jiøina Farská
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Slavnostní tabule plná dobrot.

Vodárenská vìž v Týništi.



Výstava malíøe Jaroslava Dostála v Mìstské knihovnì v Týništi n. 
O.
V prostorách Mìstské knihovny probìhla 30. záøí 2010 vernisáž výstavy obrazù malíøe a 
místního rodáka pana øídícího Jaroslava Dostála. Výstava byla uspoøádána u pøíležitosti 
50.  výroèí od jeho úmrtí za podpory èlenù Spolku pøátel mìsta Týništì nad Orlicí o.s., ve 
spolupráci s Mìstskou knihovnou. Zmínìná vernisáž byla zdaøilá, navštívilo ji kolem 
devadesáti lidí, což není u obdobných akcí bìžné. Na vernisáži byla pøítomna jako èestný 
host dcera Jaroslava Dostála, také malíøka, paní Rozkopalová. Malý rozhovor s ní si 
mùžete pøeèíst níže. Jako doprovodný program byl na vernisáži promítnut film o životì 
pana øídícího, s velkým množstvím fotografií a reprodukcí jeho obrazù. Návštìvníci mìli 
možnost si prohlédnout ve výstavním sále knihovny témìø padesát originálù obrazù autora 
ze soukromých sbírek. O obèerstvení se postaralo vedení knihovny. Domnívám se, že se 
tato zdaøilá akce stala dùstojnou vzpomínkou na život a dílo pana øídícího Jaroslava 
Dostála.
Navštívil jsem  paní Jitku Rozkopalovou, roz.Dostálovou, v Apartmánu Na Záplotí, kde 
trávila svùj krátký pobyt v Týništi a kde mi odpovìdìla na pár otázek krátkého rozhovoru.
Malý rozhovor s Jitkou Rozkopalovou, rozenou Dostálovou
Rád bych se zeptal, zda máte nìjakou hezkou vzpomínku na dìtství v Týništi?
Pøestože má maminka zemøela, když mi bylo 6 let, vzpomínám na své dìtství ráda. Tatínek 
byl laskavé a vlídné povahy a snažil se mnì a mému bratrovi maminku všemožnì nahradit. 
Miloval zahrádku a zahradnièení. Rád se pouštìl do pìstování nových odrùd a tìšilo ho 
sledovat, jak vše roste. Jako malá jsem mu pøi práci na zahradì pomáhala.
Tìšila jsem se vždy na Vánoce, které byly u nás plné hudby, a tatínek vždy uhodl naše tajná 
pøání.

K malování Vás pøivedl tatínek?
Ano, já jsem byla jako dítì èasto v jeho ateliéru, když maloval, a pozorovala jsem ho pøi 
práci, takže jsem k malování mìla vztah už od dìtství. Už tehdy jsem si zaèala kreslit 
všelijaké vìci. Mìla jsem ráda kresbièky od Alše a jako dítì jsem podle nich ráda kreslila. 
Tatínek byl mým prvním uèitelem a dokázal ve mnì vzbudit zájem o malování.

Do kterého roku jste žila v Týništi?
Do roku 1953. Uèila jsem chvilku na mateøských školách v Malé Èermné a v Kostelci nad 
Orlicí. Potom mì nutili v Èermné dìlat pøedsedu svazu mládeže a já jsem to odmítla, øekla 
jsem, že pro to nemám vlohy. Bylo mi øeèeno, že pokud to nevezmu, pošlou mì uèit do 
pohranièí. Já jsem si øekla, že nemusím uèit, a protože jsem ráda malovala, tak jsem napsala 
na filmové ateliéry doZlína, Gottwaldova, a oni mì pøijali. Pracovala jsem v grafu, kde se 
dìlaly populárnì nauèné filmy. Seznámila jsem se tady se svým manželem, který byl 
výtvarníkem a architektem u Karla Zemana. Po nìkolika letech spolupráce se manžel 
rozhodl pracovat také pro jiné režiséry (R. Cvrèek, J. Pinkava, V. Táborský, K. Kachyòa a 
další). Vìnoval se rovnìž režii vlastních krátkometrážních, zejména animovaných, filmù. 
V dobì, kdy jsem èekala rodinu, jsem ateliéry opustila a nìjaký èas jsem vyrábìla maòásky 
na zakázku pro mateøské školky z celé republiky. Pozdìji jsem pracovala v Parku kultury 
na poutaèích na filmy, výstavy a podobnì.

Co Váš výtvarný život?
V dobì, kdy jsem uèila, jsem zaèala navštìvovat výtvarné kurzy pro uèitele, které se 
poøádaly napø. v Èeském Krumlovì pod vedením prof. Salzmanna a v Bratislavì pod 
vedením prof. Nevana a Lehotského.  
Zpoèátku jsem malovala nejradìji akvarely v plenéru a tìšily mì také portréty. Pozdìji mì 
zaujalo malování temperou. Tuto techniku používám dodnes. 
Já jsem zaèala vystavovat až dost pozdì. Manžel byl také výtvarník, takže jsme si v tom 
rozumìli. Mìli jsme nìkolik spoleèných výstav napøíklad v Uherském Brodì, Napajedlích, 
Vsetínì a na zámku v Èastolovicích. 20



Stále malujete?
Poøád maluji. Nejradìji pøírodní scenerie. 
Les mì inspiruje v každém roèním 
období.

Mùžeme dát na závìr ještì nìjakou 
zmínku o tatínkovi?
Tatínek maloval hodnì a rád. Své obrazy 
prodával, jak øíkal, podle kabátu. 
Chudším lidem za pár korun, bohatším 
pøidražil. 
Když tatínek zemøel, tak jsme u nìho 
zrovna byli na prázdninách. To bylo velice 
smutné, pøipadalo nám, jako by èekal, až 
pøijedeme, aby se s námi rozlouèil. 
Tatínek taky vyrábìl krásné loutky, vèetnì 
hlavièek a kulis. V obecné škole pak 
dìtem hrál. Také dobøe hrál na nìkolik 
hudebních nástrojù (na housle, hoboj, 
kytaru). Na hoboj hrával v týniš�ském 
orchestru pod vedením p. uèitele 
Formana. Kytara ho provázela Evropou 
po bojištích 1. svìtové války.
Svému tatínkovi nikdy nepøestanu být vdìèná za to, že mì vedl k lásce k výtvarnému 
umìní.

Dìkuji Vám za rozhovor.
Napsal Štìpán Tomašík,

jednatel Spolku pøátel mìsta Týništì nad Orlicí o.s.
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eømanová

Jana

Zprávy z knihovny
Ohlédnutí za 14. roèníkem Týdne knihoven a 
pozvánka na listopadové akce:

V prvním týdnu mìsíce øíjna probìhl také v naší knihovnì týden naplnìný akcemi a 
každý den byl vìnován urèitým cílovým skupinám. Zájemci, kteøí se nezúèastnili dne 
30.záøí bohatì navštívené vernisáže obrazù pana Jaroslava Dostála, mohli v klidu tuto 
výstavu shlédnout i v tomto týdnu. Knihovna pøipravila na každý den nìco „navíc“. 
V pondìlí jsme se snažili pøilákat jako nové ètenáøe seniory, ale také oslovit ostatní 
návštìvníky. V dopoledních hodinách nás navštívili žáci 2. tøíd  ZŠ a poslechli si 
zajímavou besedu ke Dni stromù, kterou si pro nì pøipravila øeditelka zdejšího 
Semenáøského  podniku paní ing. Zuzana Neznajová. Souèasnì v pùjèovnì pro dospìlé 
probíhala po celý den  výtvarná dílna, kde jste si mohli pod vedením mladých lektorek 
vyzkoušet techniky smaltování a filcování a odnést si domù vlastnoruènì vyrobený 
šperk.
V úterý dopoledne, kdy se výtvarná dílna ještì opakovala, tak uèinila skupina maminek 
z mateøského centra Ratolest. Dle mínìní zúèastnìných se jim akce velmi líbila. 
Ve støedu jsme poøádali Den otevøených dveøí. 
Ve ètvrtek jsme zájemce seznamovali s prezentací audioknih, které jsou prioritnì 
urèeny pro ètenáøe s vadami zraku a pedagogickým pracovníkùm. V podveèer jsme 
získávali informace  na besedì o metodì pøírodního léèení REIKI. 
V pátek se v odpoledních hodinách se v Geriatrickém centru uskuteènil poøad, který 
pøedvedli klienti Pobytového støediska v Kostelci nad Orlicí. Centrem se linuly èeské 
národní písnièky v podání dìtí z Arménie, Turecka, Mongolska, Ukrajiny a 
Afghánistánu. Poté následovaly ukázky písní jednotlivých národù vèetnì tancù a také 
prezentace obleèení a malování na tìlo pøírodní hennou. To, že se klienti GC rozezpívali 
spoleènì s dìtmi a každé vystoupení ocenili hlasitým potleskem, hovoøí o tom, jak se 
jim tento poøad líbil. My za Mìstskou knihovnu ještì jednou moc dìkujeme 
úèinkujícím a pracovníkùm Geriatrického centra, že jsme mohli setkání uskuteènit a 
tím pro ty, kteøí již sami do knihovny nedojdou,  alespoò nìjaký poøad z celého prùbìhu 
Týdne knihoven, zprostøedkovat.
Na závìr pøinášíme ještì vyhodnocení tipovací soutìže  „Tolik knih jako knihovna 
doma mít prostì nemùžete“. Návštìvníci knihovny po celý týden mohli tipovat, kolik 
knih vlastní knihovna k datu 1.1.2010. Správná odpovìï je 47 000 svazkù. Nejlépe 
tipoval pan Jan Kytka, druhý byl Bohumil Ptáèek ml. a tøetí nejlepší odhad mìla paní 
Lenka Maryšková. 
Další soutìž: „ Spoèítejte si knihy ve vaší domácí knihovnì“ nemùžeme pro malý poèet 
zúèastnìných vyhodnotit. Všem za snahu a spolupráci dìkujeme. 

Musíme však žít souèasností, a tak bychom Vás rádi všechny pozvali na naši nejbližší 
akci, kterou bude ve ètvrtek 4. listopadu od 17 hodin DIASHOW  Austrálie Ve stínu 
baobabù: Západní Austrálie - z Perthu do Darwinu a zpìt. Liduprázdné konèiny 
obydlené klokany a lidožravými krokodýly, nádherné pláže a zátoky s pøítulnými 
delfíny, park Kakadu, aboridžinci ..
Ve zhruba dvouhodinovém programu nám tuto zemi a její obyvatele pøiblíží Ing. 
Václav Špillar, kterého si jistì nìkteøí pamatují z ledna tohoto roku, kdy u nás s 
manželkou Lenkou vyprávìl o jejich cestách po Havajských ostrovech.
Dovolte mi tedy, abych vám rodinu Špillarových pøedstavila trochu více: 
Ing. Václav Špillar (nar. 1961) je cestovatel, fotograf, dobrodruhJ
Manželka Ing. Lenka Špillarová je spolucestovatelka, spisovatelka, pozorovatelkaJ
syn Václav jr.(1985) je taktéž od dìtského vìku spolucestovatel, fotograf, „geolog“
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Pokud zrovna necestují, žijí ve svém domku v Jablonci nad Nisou. Rádi spoleènì 
poznávají zajímavá místa naší planety a jejich cílem je najít unikátní pøírodní skvosty, 
navštívit zajímavé lidi, poznávat svìt a své poznatky pøedávat dálJ
Své zážitky z cest prezentují na výstavách, pøednáškách, vydávají krásné pohlednice, 
kalendáøe a knihy v edici Toulky svìtem. U nás v knihovnì máme tyto tituly: 
Amerikou cestou necestou (2007)
Austrálie: pouští a pralesem (2006)
Austrálie. Ve stínu baobabù (2008)
Oceánie Perly Havajských ostrovù (1999)
Severní Amerika Krajem zlatokopù (2008)
Severní Amerika V zajetí divoèiny (2003)
Z Asie do Nového svìta (2005)

Pod názvem Americká divoèina – 20 let za objektivem se v Praze od  9. èervna do 18. 
èervence tohoto roku konala jedineèná výstava velkoplošných fotografií ing. Václava 
Špillara. V krásných  prostorách Staromìstské radnice jste si mohli prohlédnout více 
než 200 barevných fotografií s poetickými názvy Polibek slunce, Na rozhraní èi Brána 
do pohádkové zemì. Václav Špillar je nazývaný mistrem krajináøské fotografie a v 
recenzi na tuto výstavu jsme si mohli pøeèíst, že …zachycuje pøírodní skvosty trpìlivou 
rukou fotografa, který nejenže si dokáže poèkat na dobré svìtlo, ale neváhá nìkterá 
místa navštívit opakovanì. Za posledních 20 let projel Ameriku køížem krážem a dal si tu 
práci dopravit se i na místa, která jsou pro ostatní fotografy tzv.“nedostupná“…
Proto si ani vy nenechte ujít jeho návštìvu v našem mìstì. 
Další informace mùžete najít na jejich webových stránkách 

Dále bychom vás rádi pozvali na již 4. roèník akce s názvem
DEN  PRO  DÌTSKOU  KNIHU,

který se koná v sobotu dne 27.listopadu 2010 v dobì od 9 do 12 hodin
Bližší informace na propagaèních plakátech.

Vìra Bouzková

Vás srdeènì zve na
Diashow ing.Václava Špillara

Austrálie 
 Ve stínu baobabù: Západní Austrálie

Ètvrtek 4. listopadu 2010 od 17 hodin
Místo konání: výstavní sál mìstské knihovny

Vstup zdarma
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ddmslunicko@seznam.cz, http://ddmslunicko.webnode.cz                                  

…VÝZVA PRO ŠIKOVNÉ RUCE…
Pokud doma tvoøíte cokoliv, co by mohlo zaujmout návštìvníky naší vánoèní výstavy (28. 
11. – 1. 12. 2010), nabídnìte Vaše dílka k vystavení èi k prodeji. Staèí se v DDM domluvit do 
20. listopadu a letošní výstava bude i vaše J. Nabízet lze pouze vlastnoruènì vytvoøené 
vìci, cenu si urèujete sami. Bližší informace a dohoda v DDM.

LISTOPAD
TÝDEN STRAŠIDEL

Od pondìlí 1. 11. VÝSTAVA  možná i vašich STRAŠIDEL ze strašidelné soutìže J.

Úterý 2. 11.      LAMPIÓNY
17.30 – 19.00    Dílnièka pro dìti do 10 let s rodièi nebo starší dìti. 

Každý si vytvoøí strašidlácký lampion, který mùže využít pøi páteèní akci 
J. S sebou: pøezùvky, 20,- Kè.

Støeda 3. 11.     STRAŠIDELNÝ DÙM 
Tradièní podzimní akce, pøi které je celé Sluníèko obsazeno bubáky a 
strašidly, kdo se nebojí, a� se pøijde podívat… Pouštíme mezi 17.30 – 18.30 
hod. Vstupné 20,- Kè.

Pátek 5. 11.      MÌSTO PLNÉ STRAŠIDEL 
Zveme vás na 2 . roèník podveèerní akce, pøi které mùžete v ulicích našeho 
mìsta potkat strašidla všeho druhu a prožít s nimi malé dobrodružství. 
Pøipravili jsme pro vás dvì možnosti:

 R) Rodinné putování s malými dìtmi s lampiónky, pøíp. v kostýmech.
 Z) Závod 3 – 5 èlenných hlídek v jakémkoliv složení, pøedpokládá se 

samostatný pohyb po mìstì.
Prezence a prùbìžný start všech pøíchozích v obou kategoriích v 17 – 18 
hod. u DDM. Startovné 20,- Kè za osobu. Na všechny úèastníky èekají 
diplomy a odmìny. Kategorie „Z“ bude mít slavnostní vyhlášení výsledkù 
20 min. po dobìhnutí poslední hlídky, mezitím si mùžete zaøádit na 
STRAŠIDELNÉ DISKOTÉCE, která je pouze pro úèastníky akce od 18 
hod. v DDM.

Další listopadová nabídka…
Úterý 9. 11.       DRÁTOVÁNÍ
od 18.30        Pokud máte zájem nauèit se nìco z øemesla dráteníkù, nabízíme vám kurz 

èlenky cechu drátenického – paní Martiny Horákové. Cena lekce je 200,- 
Kè / osoba, každý úèastník si odnese vlastnoruènì odrátovaný hrnek. 
Poèítejte s cca 2 hodinami èasu. V cenì je materiál a veškeré pomùcky. 
Poèet míst je omezen, pøihlaste se, prosím, emailem, telefonicky èi osobnì v 
DDM.

Støeda 10. 11.   KERAMICKÁ DÍLNA
17.00 – 19.00    Podveèerní dílna pro dìti s rodièi, mládež èi dospìláky. Pøipravte si vánoèní 

dárky v mírném pøedstihu J. S sebou: pracovní obleèení, 70,- Kè na energii 
a materiál.
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Ètvrtek 11. 11. dílna - TKANÍ na rámu
od 17.30 hod. Pojïte vyzkoušet nìco z textilních technik pod vedením lektorky Terézie 

Kalinayové. Nauèíte se zakládat osnovu a základy tkaní, urèitì si odnesete 
hotový obrázek a pøíštì tøeba tašku nebo pouzdro na mobil J. S sebou: 
pøezùvky, vidlièku, zbytky vlny, pøípadnì rám na tkaní (jinak zapùjèíme). 
Cena: 50,- Kè + materiál. V dílnì je omezený poèet míst, pøihlaste se, 
prosím, pøedem osobnì, telefonicky nebo emailem v DDM.

Úterý 16. 11. úterní PEDIG
od 17.30 hod.    Další pravidelné setkání s proutím pro zaèáteèníky i mírnì pokroèilé. 

Pletení košíèkù s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J. 
Prosíme o pøihlášení pøedem (staèí email), kapacita dílny je 10 lidí, 
pøihlášení mají pøednostJ. S sebou: pøezùvky, ruèník. Cena podle 
spotøebovaného materiálu + 30,- Kè.

Úterý 16. 11.     ZPÍVACÍ VEÈER
od 19.30 hod.   Pohoda pøi svíèkách a èaji, s kytarou a klávesami. Pøijïte si s námi zazpívat 

nejen táborákové písnièky.

Støeda 17. 11.   PODZIMNÍ PLETKY
…navazují volnì na naše letní motání a zvou vás ke strávení pøíjemného dne s našimi 
výtvarnými dílnami a vyzkoušením rùzných technik. Na všechny dílny se, prosím, pøihlaste 
alespoò týden pøedem kvùli zajištìní materiálu, vezmìte si pøezùvky a pøípadné potøeby 
podle jednotlivých dílen. Dílny jsou urèeny dìtem s doprovodem, mládeži a dospìlým i bez 
doprovodu J.

Název, èas, lektor Popis èinnosti              cena
Pletení košíèkù s pevným dnem, vyplétaným dnem 
nebo cokoliv jiného J. Prosíme o pøihlášení pøedem 
(staèí email), kapacita dílny je 10 lidí, pøihlášení mají 
pøednost J. S sebou: pøezùvky, ruèník.

Dílna, kde se nauèíte vytvoøit originální ruèní barevný 
papír speciální technikou mramorování.

Jednoduché vázání starou tradièní technikou, pokud 
použijte vlastnoruèní mramorovaný papír z ranní dílny, 
tím lépe, kdo nebude mramorovat, dostane barevný 
papír J.

Využití barevných papírových sáèkù od èaje ke skládání 
úžasných originálních hvìzdièek a mandal, které se 
mohou využít jako ozdoby nebo na pøání.

 

Obrázek, šátek èi šál…(šál a šátek pouze pøedem na 
objednání do 5. 11.), základy této výtvarné techniky pod 
vedením zkušené lektorky, zapíjení barev, práce s 
konturou, vyzkoušejte a budete mrkat, jak se vám 
hedvábí vybarví J.
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PEDIG
9 – 13 hod.
a 13.30 – 18 hod.
Eva Jenèíková

50,- 
+ materiál

MRAMOROVÝ 
PAPÍR
10 – 11.30 hod.
Terézie Kalinyová

50,- Kè
+ materiál

JAPONSKÁ 
VAZBA
13 – 14.30 hod.
Terézie Kalinyová

50,- Kè 
+ materiál

TEA BAG 
FOLDING
11 – 12.30 
a 14.30 – 16 hod.
Eva Jenèíková

25,- Kè

MALOVÁNÍ NA 
HEDVÁBÍ
13.30 – 15 hod.
 Hana Šimánová

50,- Kè
+ materiál



Malá pøíprava na Vánoce, z drátkù a korálkù se bude 
motat hvìzdièka a andílek. Šikovné ruce a brýle s sebou 
J.

Pøekvapivì jednoduchá technika malování voskem a 
horkou žehlièkou. Základní princip a správné fígle na 
povedený obrázek.

Ze starých novin se dají vyèarovat košíèky nebo 
vìneèky, když víte, jak na to… Pøipravit papírové 
rulièky s i mùžete i doma, budete mít víc èasu na pletení 
u nás. Návod k dispozici v DDM nebo pošleme 
emailem.

Úterý 23. 11. úterní PEDIG 
od 17.30 hod. Další pravidelné setkání s proutím pro zaèáteèníky i mírnì pokroèilé. 

Pletení košíèkù s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného 
J. Prosíme o pøihlášení pøedem (staèí email), kapacita dílny je 10 
lidièek, pøihlášení mají pøednost J. S sebou: pøezùvky, ruèník. 
Cena podle spotøebovaného materiálu + 30,- Kè.

Støeda 24. 11. SMALTOVÁNÍ – pøívìsky, náhrdelníky a náušnice.
17 – 19 hod. Dílna pro mládež a dospìlé, oddechový veèer pro šikovné ruce. 

Cena 50,- Kè + spotøebovaný materiál a energie

Pátek 26. 11. Poslední termín na odevzdání vlastních výrobkù do prodeje na vánoèní 
výstavu.

Nedìle 28. 11. ZAHÁJENÍ VÁNOÈNÍ VÝSTAVY
15 – 19 hod. Pøed rozsvícením i po rozsvícení vánoèního stromku na námìstí 

mùžete navštívit naši výstavu, kde urèitì objevíte drobné radosti a 
dáreèky pro pøedvánoèní èas. 
Vstupné dobrovolné.

29. 11. – 1. 12.        TRADIÈNÍ VÁNOÈNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
8 – 18 hod.    Najdete u nás drobné vánoèní dekorace, svícny, perníèky, svíèky, 

drátované poklady, knížky, hraèky a hlavnì klid a pohodu. Nebudou 
chybìt ani ukázky nìkterých technik – zdobení perníèkù, drátování, 
vyøezávání ze døeva aj.

Úterý 30. 11.        DRÁTOVÁNÍ
od 18 hod       Další kurz èlenky cechu drátenického – paní Martiny Horákové. Cena 

lekce je 200,- Kè / osoba, každý úèastník si odnese vlastnoruènì 
odrátovaný hrnek nebo zvonek, pokroèilí se pustí do andìla. Poèítejte s 
cca 2 hodinami èasu. V cenì je materiál a veškeré pomùcky. Poèet míst 
je omezen, pøihlaste se, prosím, emailem, telefonicky èi osobnì v 
DDM.

Úterý 30. 11.        INCHIES OBRÁZKY (øíjnové byly super, jdeme do toho znovu J)
od 17.30 hod.     Dílna, ve které si vytvoøíte kolekci miniaturních obrázkù podle vaší 

nálady, oblíbených barev nebo ladìní vaší kuchynì. S sebou: malé 
drobnosti v oblíbených barvách (korálky, knoflíky, koøení, 
odstøižky…), podkladové destièky, barvy a další materiál k dispozici. 
Cena 40,- Kè. 26

50,- Kè
+ materiál

KORÁLKOVÁNÍ
9 – 11 hod.
Monika Koubová

50,- Kè
+ materiál a 
energie

ENCAUSTIKA
13 – 14.30 hod.
Monika Koubová

PLETENÍ 
Z PAPÍRU
10 – 12 hod.
Vìra Štìpánová

50,- Kè + 
materiál



Probìhlo…

POTÁBOROVKA = VÈELÍ MEDVÍDCI MEZI INDIÁNY

8. - 10. 10. 2010 se v DDM Sluníèko konala již tradièní akce – podzimní víkend pro dìti, 
které byly na našich letních pøímìstských táborech. Tématem byl i letos táborový mix – 
vèelí medvídci zavítali mezi indiány. Hned poté, co po poèáteèních neshodách zakopali 
váleènou sekeru a vykouøili dýmku míru, jsme se pustili do pestrého programu: upekli 
jsme si duhovou buchtu na snídani a vyøádili se pøi pexesiádì. Potom už jsme ale rychle 
zalezli do spacákù, protože v sobotu nás èekal velký výlet do bazénu v Rychnovì nad 
Knìžnou a hrátky ve zdejším zámeckém parku. Vyrobili jsme i indiánské koláže – 
dekorace, které potìší babièky a dìdeèky z Geriatrického centra pøi jejich indiánském 
dni. V nedìli jsme potom pøi velké stopované ve mìstì provìøili nejen stopovací 
schopnosti všech zúèastnìných, ale i rychlost, hbitost a postøeh. Víkend nám velmi 
rychle utekl a všichni se již tìšíme, až se sejdeme na nìjaké další akci – tøeba na 
podzimním táboøe ve Dvoøe Králové.

Podìkování patøí všem vedoucím a praktikantùm, kteøí se podíleli na tvorbì programu a 
jeho realizaci – Kátì, Jirkovi, Kaèce, Kahu, Zitì, Monice, Anièce a v neposlední øadì 
kuchaøskému komandu ve složení Jana Kalousová ml. a Petr Procházka.

Eva Jenèíková a Jana Tichá
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Šporclovy výjimeèné housle zahrají v Týništi nad Orlicí Vivaldiho

Adventní nedìle a jiskøivá hudba barokních mistrù v souèasné virtuózní houslové 
interpretaci: to je spojení, na které se mohou tìšit diváci koncertu Pavla Šporcla v 
Týništi nad Orlicí. Vystoupení èeského houslového virtuoza tam bude 5. prosince 2010 
v 10. 30 hodin v Divadelním sále kulturního domu.
Tìžištì Šporclova baroknì zamìøeného koncertu tvoøí mimo jiné kompletní provedení 
Ètvera roèních dob Antonia Vivaldiho. Za doprovodu komorního smyècového orchestru 
Concerto Praha zazní také koncert E dur J. S. Bacha.
„Vivaldiho Ètveráky, jak tomuhle vyhlášenému hudebnímu kousku øíkáme mezi muzikanty, 
pøedstavíme v odvážnì subtilní komorní sestavì. Mezi posluchaèi je Vivaldiho hudba 
pochopitelnì velice oblíbená.  Posluchaèùm chceme nabídnout strhující zážitek v pøíjemné 
pøedvánoèní atmosféøe,“ øíká Pavel Šporcl. Na koncertì zazní také Sonety, které napsal sám 
autor jako programní prùvodce hudbou Ètvero roèních dob.
 Úspìšné album Pavla Šporcla -  Vivaldi – Ètvero roèních dob - získalo v roce 2007 Zlatou 
desku Supraphonu.

Kontakt:
Jana Dioszegi

Mobil: 776 312 509
E mail: jana @pavelsporcl.cz; dioszegi.jana@seznam.cz
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 Mateøské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týništì nad Orlicí
IÈ: 26586746

http://ratolest.ic.cz

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na mìsíc LISTOPAD

         Dopoledne Odpoledne
Po     HEJBLÍCI ANGLIÈTINKA I. 
         9:30-10:30  I.      15:00-15:30   

            II.    15:30-16:00 
         HERNA                          III.   16:00-17:00     
         9:30-11:30                          IV.    17:00-18:00 

PASTELKY    16:00–18:00 
HERNA         16:00-18:00

Út    HERNA pro nejmenší
        (0 – 18 mìsícù) FLÉTNIÈKA  17:00-18:00  
         9:30-11:30 
St    ROLNIÈKA HERNA + kavárnièka  
        9:30-10:30 16:00-18:00 
        HERNA ÈÍTÁRNA pro dìti       
        9:30-11:00 16:00-17:00 

Nìmèina pro rodièe
17:00-18:00

Èt   Mimoøádné akce: Cvièení pro tìhotné
       Knihovna: 11.11. 18:00-19:00  

Pá  HERNA s programem 
      „Tvoøílci“ 9:30–11:30  

Mimoøádné akce v LISTOPADU:
4.11. (Èt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 hod.,  téma: adventní kalendáø pro dìti
5.11  (Po) a  8.11. (Èt) Keramika pro dìti v rámci Tvoøílkù a Pastelek
11.11. (Èt) Pohádkové ètení a tvoøení v KNIHOVNÌ, od 9:30 hod.
12.11. (Pá) Dýòová Zahradní slavnost, od 16:00 hod., 
                 dlabání dýní, soutìže, divadlo, dýòové pochoutky, …
25.11. (Èt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:0, téma: adventní vìnce
28.11. (Ne) 1. adventní nedìle – prodej výrobkù dìtí i maminek (Sluníèko)

Èinnost MC Ratolest podporuje mìsto Týništì n. O.
Dìkujeme!

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

30

 



V ázení a milí spoluobèané, 
už jste slyšeli o projektu „Týden vzdìlávání dospìlých?“ 
Týden vzdìlávání dospìlých se uskuteèní v týdnu od 8. do 12. 
listopadu 2010.
Cílem Týdne vzdìlávání dospìlých 2010 (dále jen TVD) v 
Královéhradeckém kraji je seznámit veøejnost s významem a

 možnostmi celoživotního uèení, motivovat k dalšímu vzdìlávání a nabídnout konkrétní 
vzdìlávací pøíležitosti dalšího vzdìlávání v kraji. Chceme rovnìž  zdùraznit význam 
dalšího vzdìlávání pro zvyšování kvalifikace, produktivity, uplatnìní a udržení se na trhu 
práce a nastolit se zamìstnavateli dialog o potøebách a pøínosech dalšího vzdìlávání. 
Zkrátka – na uèení není nikdy pozdì – a o tom TVD je.
Zadavatelem akce je Královéhradecký kraj a letos poprvé organizaènì TVD zajiš�ují 
Úøady práce v Královéhradeckém kraji, tedy i Úøad práce v Rychnovì nad Knìžnou. 
Nenechte se mást, pokud si myslíte, že TVD je pouze pro nezamìstnané. Naopak! Je 
urèen všem – zamìstnaným, nezamìstnaným, zkrátka všem „dospìlákùm“.
Snažili jsme se program vytvoøit tak, aby zahrnoval nejen profesní, ale také zájmové 
vzdìlávání. Mùžete strávit odpoledne tøeba se zájmovou aktivitou – nauète se s 
poèítaèem, nauète se plést košíky z pedigu, pøijïte si poslechnout pøednášku psychologa 
nebo bìžte na semináø Zahrádkáø od A do Z. A jestli tøeba tajnì pochybujete, že Vám dìlá 
potíže hlasité ètení, nebo nevíte, jak se správnì uèit se svými dìtmi – taky je pro Vás v 
programu TVD ušitá aktivita pøímo na míru. Motoristy budou jistì zajímat novinky v 
dopravních pøedpisech a lidé pøeddùchodového vìku si mohou pøijít poslechnout 
pøednášku o dùchodovém pojištìní pod vedením specialistù z Okresní správy sociálního 
zabezpeèení.
I my na úøadu práce jsme se zapojili do programu a pøinášíme nejen nezamìstnaným, ale i 
všem zamìstnaným pestrou škálu semináøù na následující témata:
„Odpoledne s rekvalifikacemi“ –  Ve 13 hodin zaèíná krátká úvodní informace o 
rekvalifikacích z pohledu úøadu práce. Na své si pøijdou všichni, kteøí se nìjakým 
zpùsobem o rekvalifikace zajímají. Poté se budou zhruba v hodinových blocích 
prezentovat jednotlivé vzdìlávací instituce, se kterými úøad práce nejvíce spolupracuje. 
O jaké instituce se jedná, se dozvíte v programu na www.kr-kralovehradecky.cz. Akce se 
uskuteèní se v pondìlí 8.11.2010 od 13:00 do 17:45 hod.
„Pracák není strašák!“  – Aneb co dìláme, proè to dìláme a jak to dìláme? Semináø 
urèený všem, které zajímá zákulisí úøadu práce – které služby mùžeme nezamìstnaným 
nabídnout, èím se zabývají jednotlivá oddìlení úøadu práce a také trocha informací ze 
zákona o zamìstnanosti. Akce se uskuteèní v úterý 9.11.2010 od 9:00 do 11:00 hod a ve 
støedu 10.11.2010 od 13:00 do 15:00 hod.
„Uèíme se celý život“  – je vám ètyøicet, máte maturitu, ale chtìli byste vysokou? Je vám 
dvacet pìt a stále jen se základní školou? Dìlejte s tím nìco, poradíme vám jak! 
Informace o rùzných formách vzdìlávání. Akce se uskuteèní se v úterý 9.11.2010 od 
14:00 do 16:00 hod.
„Hledání zamìstnání krok za krokem“  – Jste nezamìstnaní, absolventi škol s nulovými 
zkušenostmi s hledáním zamìstnání, nebo se vám prostì jen nedaøí nové zamìstnání 
najít? Hrozí vám výpovìï, èeká vás kolotoè pøijímacích pohovorù? Pøijïte si 
poslechnout odborníky s dlouholetou praxí, co dìlat a jak být úspìšní. Akce se uskuteèní 
se ve støedu 10.11.2010 od 9:00 do 11:00 hod.
Den otevøených dveøí v Informaèním a poradenském støedisku na úøadu práce –  
Akce se uskuteèní se ve ètvrtek 11.11.2010 od 9:00 do 11:00 hod.
Testování Comdi  – aneb pracovní diagnostika. Tento test pracovní diagnostiky v 
hodnotì 800,- Kè si budou moci zdarma udìlat 3 vylosovaní úèastníci, kteøí se zúèastní 
alespoò jednoho z výše uvedených semináøù a budou vylosováni. Podrobná pravidla naší 
mini soutìže se dozvíte od pracovnic úøadu práce na tel. 950 159 231 – Mgr. 
NaïaMartincová nebo 950 159 283 – Lada Doležalová, DiS.
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Zaujalo mì, mohlo by i vás ...
Horoskopy
Lidé, a tedy i Èíòané, sledují odpradávna kromì vzdálených hvìzd i 
pøírodu a v chování i vzhledu zvíøat nalézají odrazy lidských 
charakterù. Troufli si sestavit i ptaèí horoskop. Tvoøí jej 12 ptákù,

kteøí odpovídají dnes už klasickým znamením jednotlivých mìsícù roku. V 
listopadovém èísle Zpravodaje pokraèujeme znamením VODNÁØE, RYB a BERANA.

Znamení VODNÁØE (21.1.-20.2.) odpovídá volnomyšlenkáøský VRABEC. VRABEC 
má velmi dobrý a originální úsudek. Je sbìratelem informací, neustále nìkde poletuje, 
bývá roztìkaný a hledá stále nové a nové známosti a zážitky. Ve spoleènosti podobnì 
smýšlejících osob  bývá nejš�astnìjší. Velmi nerad se k èemukoli zavazuje, nic 
neplánuje, vše nechává náhodì a jedná spíše intuitivnì.
Vztahy s ním bývají velmi komplikované, protože VRABEC je pøípad pro silné nervy. 
Kvùli jeho nepolapitelnosti, nestálosti se na nìj nemùžeme spolehnout.
V práci netouží po nièem jiném než po uplatnìní svých tvùrèích schopností, nesnáší 
však pøesné termíny a dohled nadøízených.Velmi èasto se stává mluvèím skupiny a snaží 
se jejím èlenùm zprostøedkovat dùležité novinky a informace.

Znamení RYB (21.2.-20.3.) odpovídá ZLATÝ BAŽANT. Je nadaný, chytrý i citlivý. 
Miluje klid, proto utíká èasto do pøírody daleko od hluèícího davu. Má velkou intuici a 
dokáže pøedvídat události. Vidí do druhých a nic podstatného mu neunikne. Není s ním 
tudíž snadná komunikace. Okolí všestrannì zajímavého a zvláštního BAŽANTA buï 
pøímo zbožòuje, nebo nenávidí.
Je to velký idealista a má rád harmonické ovzduší. Pøátelí se s lidmi, kteøí mu pøinášejí 
inspiraci , ale v lásce š�astný nebývá. Èasto se totiž zdráhá vyjádøit své city ze strachu, že 
by sklidil posmìch. Pøíliš kurážný není a do popøedí se nedere. Spíše oèekává, že si okolí 
jeho kvalit všimne.
V práci se snaží své závazky plnit, ale obèas mu chybí koncentrace na jeden cíl.

Znamení BERANA (21.63.-20.4.) odpovídá OREL. OREL nápaditì vládne okolí, je 
autoritou, která vede a øídí ostatní. Lidé, zrození pod vlivem ORLA, jsou silní a 
samostatní. Mají mnoho nápadù a jsou vizionáøi a prùkopníci, kteøí vidí vše z vyšší 
perspektivy. Proto se také nezdržují podružnými detaily, ale zásadnì plánují jen velké 
vìci a cíle. Na hrubou práci pøi realizaci svých geniálních myšlenek si zpravidla nìkoho 
najmou.
K soužití si OREL hledá podobný typ, který je také obdaøen pøirozenou autoritou a 
schopností se prosadit. Také vztahy výrazných osobností bývají zkouškou trpìlivosti a 
lásky, protože partneøi mezi sebou bojují a ani jeden nedokáže ze svých výsostných 
pozic ustoupit.
V práci se OREL vždy snaží prosadit a zaujmout také místo, které mu podle jeho názoru 
zaslouženì patøí. K ménì nadaným nebo pomalejším kolegùm se nìkdy mùže chovat 
pøezíravì a dávat jim jejich nedostateènost patøiènì najevo.
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Oslovili jsme mnoho organizací a firem z našeho regionu, které se do TVD zapojily s 
nadšením, a tak vìøíme, že se to promítne i na kvalitì jednotlivých akcí.
Na závìr ještì jedna dùležitá informace – úèast na všech akcích v rámci programu TVD je 
zcela zdarma!
Program naleznete na www.kr-kralovehradecky.cz. Sledujte také tisk a výlepní plochy, 
program bude také již brzy k dostání ve Vašem informaèním centru v tištìné podobì.
Vìøíme, že si v bohatém programu Týdne vzdìlávání dospìlých vybere opravdu každý. 
Všichni jste srdeènì zváni!
V pøípadì jakýchkoli dotazù nás neváhejte kontaktovat na níže uvedená telefonní èísla:

Lada Doležalová, DiS., tel. 950 159 283
Ing. Alena Martincová, tel. 950 159 310
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