
MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

Z P R AVO DA J

                     PROSINEC 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.
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Milí ètenáøi!

Š�astné Vánoce a hodnì zdraví, radosti, úspìchù, 

krásných prožitkù, nových nadìjí a starých dobrých pøátel 

Vám v jubilejním roce 2011, 

v roce 650. výroèí první zmínky o našem mìstì

                                                             pøeje

                                                             

                                                                    vedení KC
                                                a celá redakèní rada Zpravodaje.



Z mìstského úøadu

                                U S N E S E N Í  è.   87
                                z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí 
                               konané dne 1.11.2010 
              
Schvaluje

1. Plán zimní údržby komunikací a chodníkù.

2. Uzavøení smlouvy s KHK Hradec Králové o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace v 
požární ochranì na výdaje jednotky SDH Týništì nad Orlicí pro rok 2010.

3. Zámìr na dozateplení pùdních prostor domu èp. 537.

4. Zámìr na výmìnu osvìtlení chodeb v objektu ZUŠ Týništì nad Orlicí.

5. Poskytnutí drobných vìcných darù pro bezpøíspìvkové dárce krve (10, 20, 40 odbìrù 
krve) z Týništì nad Orlicí.

26. Pronájem pozemku p.è. 1982/14, 1982/15 o výmìøe 226 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí 
pro Skalického Pavla (zahrádka).

7. Rozpoètová opatøení è. 51 - 59/2010 k 1.11.2010.

8. Èerpání finanèní èástky do 30.000 Kè z investièního fondu ZŠ Týništì nad Orlicí na 
zajištìní mincovníku k nápojovému automatu.

9. Uzavøení nájemní smlouvy na byt v DPS Týništì nad Orlicí pro Chaloupku Františka.

Bere na vìdomí

10. Zprávu o veøejnoprávní kontrole pøíspìvkové organizace Služby mìsta Týništì nad 
Orlicí.

11. Výroèní zprávu pøíspìvkové organizace GC Týništì nad Orlicí.

12. Výroèní zprávu pøíspìvkové organizace ZUŠ Týništì nad Orlicí.

13. Informace o uzavøení komunikace na køižovatce u benzinové èerpací stanice pøi 
výjezdu na silnici I/11 ve smìru na Hradec Králové ve dnech 15. - 16.11.2010.

Ukládá
87/10

214. Projednat na jednání ZM prodej pozemku p.è. 1241/3 o výmìøe 193 m  v k.ú. Veliny 
prostøednictvím LD Vysoké Chvojno

      T: zasedání ZM                                                                           Odpovídá: starosta

Ing. Jaroslav Matièka             Pavel Nadrchal
          starosta                               místostarosta
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U S N E S E N Í
z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva mìsta Týništì nad Orlicí
konaného dne 11.11.2010 

A) Volí podle § 84, odst. 2, písmeno n) zák. è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znìní

1. Starostu mìsta Ing. Matièku Jaroslava,  
    který je pro výkon funkce dlouhodobì uvolnìn (§ 84, odst. 2, písmeno n).

2. Místostarosty mìsta
    Nadrchala Pavla
    MUDr. Otavu Josefa,
    kteøí nejsou pro výkon funkce dlouhodobì uvolnìni.

3. Èleny rady mìsta
    PharmDr. Èernínovou Irenu
    Ing. Lesenskou Vladimíru

B) Zøizuje podle § 84, odst. 2, písmeno m) zák.è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znìní, finanèní a kontrolní výbor a volí

      pøedsedu finanèního výboru  MUDr. Vaníka Jana
      pøedsedu kontrolního výboru  MUDr. Beránka Jana

C) Bere na vìdomí
    Složení slibu èlenù zastupitelstva mìsta podle § 69, odst. 2, zák.è. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znìní.

D) Ukládá
    1. Pøipravit návrh na èleny finanèního a kontrolního výboru podle návrhù jednotlivých 

stran
              T: nejbližší zasedání ZM                       Odpovídají: pøedsedové výborù

          2. Pøipravit návrh na pøedsedy a èleny osadních výborù
             T: nejbližší zasedání ZM                                       Odpovídá: rada mìsta

E) Schvaluje
  1. Zástupce mìsta do spoleènosti Odeko, s.r.o., Týništì nad Orlicí Ing. Matièku 

Jaroslava.
2.  Zástupce mìsta do Lesního družstva Vysoké Chvojno Ing. Matièku Jaroslava.
3. Zástupce mìsta do Dobrovolného svazku obcí Køivina Ing. Matièku Jaroslava,  

Nadrchala Pavla, Urbánka Josefa.
4. Poskytnutí odmìn za výkon funkcí neuvolnìných èlenù zastupitelstva mìsta podle § 

72 zákona o obcích a § 84, odst. 1, písmeno o).
                       

Ing. Jaroslav Matièka
                                                                                                                 starosta     
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U S N E S E N Í  è.   1
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 15.11.2010 

Schvaluje
     1. Jmenování pøedsedù komisí rady
         zdravotní a sociální Bc. Tichá Jana
         stavební          Ing. Tošovský Josef
         školská a kulturní                          Koldinský Libor
         bytová                                          Mgr. Beránek Miloslav
         životního prostøedí                          Nadrchal Pavel
         sportovní a tìlovýchovy                          Zábrodský Petr
         pro projednávání pøestupkù          JUDr. Urbánek Jindøich
         SPOZ                                           Adamcová Alena

2. Rozpoètová opatøení è. 60 - 64/2010 k 15.11.2010.
3. Pøevod èlenských práv a povinností v Bytovém družstvu Týništì - Sítiny, èp. 757, 

byt è. 41, ve prospìch *** a ***.
24. Uzavøení nájemní smlouvy na èást pozemku p.è. 1634/1 o výmìøe 126 m  v k.ú. 

Týništì nad Orlicí pro *** (úèel užívání - zahrádka).
5. Zvýšení limitu mzdových prostøedkù pro MìBP Týništì nad Orlicí o 25.000 Kè v 

rámci schváleného rozpoètu pøíspìvkové organizace (zapracování nového 
zamìstnance).

Bere na vìdomí
6. Zprávu o èinnosti o.s. Ontário Týništì nad Orlicí.
7. Hospodaøení mìsta k 31.10.2010.

Ukládá
1/10

8. Projednat návrh na podmínky výstavby a zpùsob prodeje garáží v lokalitì U Dubu.
    T: 30.11.2010                                                                           Odpovídá: Hejna Z.

9. Pøedložit návrhy na jmenování èlenù komisí rady.   
    T: 29.11.2010                                                           Odpovídají: pøedsedové komisí

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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 Mateøské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týništì nad Orlicí
IÈ: 26586746

http://ratolest.ic.cz

 Týdenní PROGRAM MC Ratolest na mìsíc PROSINEC
            Dopoledne              Odpoledne                                         Veèer
Po        HEJBLÍCI  9:30-10:30       ANGLIÈTINKA I- IV  
            HERNA      9:30-11:30        PASTELKY   16:00-18:00

       HERNA          16:00-18:00
Út       HERNA pro nejmenší         MALOVANÁ PÍSNIÈKA
           (do 18 mìsícù)        16:00–16:45 
           9:30-11:30        FLÉTNIÈKA  17:00-18:00  
St       ROLNIÈKA 9:30-10:30      HERNA + kavárnièka 16:00-18:00  
          HERNA       9:30-11:00        ÈÍTÁRNA pro dìti      16:00-17:00

       Nìmèina pro rodièe   17:00-18:00
Èt      Knihovna: 9.12.        Cvièení pro tìhotné                          20:00-22:00

                                18:00-19:00                  VEÈERNÍ
                                Mimoøádné akce:                             DÍLNY:

       9.12. Hrátky se stavebnicí                 2.12. a 
                                GEOMAG                                         16.12.

 Pá   HERNA s programem             Mimoøádné akce:
        „Tvoøílci“ 9:30-11:30         3.12. Mikuláš už je tady

       17.12. Vystoupení dìtí

DALŠÍ akce v PROSINCI:
2.12. (Èt) Veèerní DÍLNA pro rodièe, od 20:00 hod.  
                Téma: 1. panenky ruènì šité a 2. mozaika 3. leptání skla
3.12  (Pá) MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, od 16:00 h., ZŠ – spojovací sál
9.12. (Èt) Pohádkové ètení a tvoøení v KNIHOVNÌ, od 9:30 hod.
9.12. (Èt) TVOØENÍ pro dìti i rodièe se stavebnicí GEOMAG, od 16:00 hod., 
                (možnost zakoupení této stavebnice)
13.–17.12. (Po-Pá) Vánoce v MC (v rámci všech kroužkù)
16.12. (Èt) Veèerní BESÍDKA pro rodièe od 20:00 h.
17.12. (Pá) Vánoèní vystoupení Hejblíkù, Rolnièky, Angliètinky a Flétnièky,
s prezentací èinnosti MC Ratolest a prodejem výrobkù z veèerních dílen a 
výtvarných kroužkù pro dìti! Spojovací sál ZŠ Týništì n/O, od 16:00 h
23.12.- 2.1. 2011  Prázdniny v MC Ratolest

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

POZVÁNÍ, PODÌKOVÁNÍ, PROSBA
Zveme malé i vìtší dìti do Mateøského centra na malování, cvièení, zpívání, tancování, 
angliètinu i flétnièku, nebo jen do herny a rodièe na výuku angliètiny a nìmèiny a do 
tvoøivých dílen.
Dìkujeme za podporu a dary v roce 2010 a 
PROSÍME O PODPORU MC RATOLEST I V ROCE 2011. 
I malý dar mùže udìlat velikou radost.  
Získané prostøedky využijeme na dovybavení uèebny a dílny, zakoupení dalších herních 
prvkù na zahradu a na vánoèní dárky dìtem.
Za finanèní nebo jinou podporu DÌKUJEME!
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Spoleèenská kronika
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Vítáme na svìt
Aleš Drozdík
Daniel Filipi
Adam Gavula
Vojtìch Krejèí

Š�astným rodièùm blahopøejeme.

Zivotní jubilea
92 let
Rosálie Mauerová

90 let
Ilona Kašparová
Marie Šaldová

85 let
Marie Bašová
Irena Bartoòová
Anežka Bašová

80 let
Vìra Písecká
Jaroslava Lohniská
Jiøina �uková

Hodnì štìstí, zdraví.

Rozlouèili jsme se
Zdenìk Šimon (74)
Anna Petrová (88)
Valerie Makaloušová (80)
Radmila Marklová (85)
Bohumila Ulrychová (85)

Èest jejich památce!

Omlouváme se ètenáøùm, že od II. pololetí 2010 nezveøejòujeme 
údaje o sòatku našich obèanù, ale vzhledem ke zmìnám v 
informaèním systému evidence obyvatel po 1.7.2010 nemáme 
potøebné údaje k dispozici.
 



Vzpomínka
Kdo žije v srdci tìch,
které opustil, ten neodešel.

Dne 20.12.2010 uplyne 20 smutných let od úmrtí našeho drahého tatínka, manžela, 
dìdeèka a bratra pana Jaroslava Kapuciána. Kdo jste ho znali a mìli rádi, vìnujte mu 
spoleènì s námi tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina

Podìkování

Dìkujeme MÚ v Týništi nad Orlicí a zástupcùm SPOZ paní Sekyrové a paní Køiš�anové 
za blahopøání k mým 80. narozeninám.

Josef Otèenášek
rodina Otèenáškova

Dìkuji Mìstskému úøadu Týništì nad Orlicí a èlenkám SPOZ paní Janì Michálkové a 
Boženì Švábové za projevené blahopøání k mému životnímu jubileu.

Jan Kouba

Podìkování volièùm: Rád bych tímto za SNK-ED podìkoval volièùm za dùvìru v 
komunálních volbách. 

Pavel Nadrchal

„Miss panenka“ zachraòuje zivoty dìtí 

V roce 2005 zahájil Èeský rozhlas Hradec Králové první roèník akce MISS PANENKA. 
Oslovili jsme základní a støední školy v regionu s výzvou “Vyrobte panenky a zachráníte 
životy dìtí“. Akce navazuje na  projekt organizace UNICEF „Adoptuj panenku, 
zachráníš život dítìte“. Každá vytvoøená panenka  pøedstavuje skuteèné dítì, které bude 
v rámci oèkovací kampanì UNICEF v rozvojových zemích prooèkováno proti šesti 
hlavním dìtským nemocem. Díky Miss panence se podaøilo pro UNICEF získat více 
než 4800 panenek. V tìchto dnech zahajujeme už 6. roèník projektu MISS panenka a 
vìøíme, že se opìt toto èíslo mnohonásobnì zvýší. Bližší informace získáte na stránkách 
www.misspanenka.cz

Soòa Neubauerová,
Marketing a PR

602 196 592 
Èeský rozhlas Hradec Králové
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CO-KDY-KDE
prosinec 2010                           

KONCERTY
5.prosince (nedìle) VÁNOÈNÍ KONCERT Pavla Šporcla na 2. advent

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. 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.

                              Zaèátek koncertu je v 10,30 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.

 Poøádá kanceláø Pavla Šporcla.
Cena: 280,-Kè

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

7.prosince (úterý) Adventní koncert Rycharda Pachmana a Martiny 
             Kociánové

Výtìžek tohoto jedineèného koncertu poputuje do Geriatrického 
centra a do kostela sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí. Záštitu nad 
koncertem pøijali královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek,  
poslankynì Ing. Vladimíra Lesenská a poslankynì Hana 
Orgoníková. Vystoupí ZUŠ Opoèno, Šárka Dohnalová, Tereza 
Paštiková a Tereza Bónová, Jana Lesenská z K.J.J. Praha. Varhany 
- Zuzana Rýdlová.
Kostel sv. Mikuláše na Mírovém nám. v Týništi nad Orlicí.
Zaèátek koncertu je v 19,00 hodin.

   Koncert pøipravil David Novotný za podpory Ing. Vladimíry 
Lesenské.

11.prosince(sobota)Vánoèní koncert žákù ZUŠ
Zaèátek koncertu je pøedbìžnì v 15,00 hodin.
Sál restaurace U Krbù Albrechtice.
Poøádá ZUŠ a SRPŠ.

12.prosince(nedìle) Adventní koncert žákù ZUŠ na 3.advent
Zaèátek koncertu je v 17,00 hodin.
Kostel sv. Mikuláše na Mírovém námìstí v Týništi nad Orlicí.
Poøádá ZUŠ a SRPŠ.

15.prosince(støeda) Vánoèní koncert žákù ZUŠ
Zaèátek koncertu je  v 18,00 hodin.
Sál kina v Borohrádku.
Poøádá ZUŠ a SRPŠ.
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19.prosince (nedìle)VÁNOÈNÍ KONCERT 2010 na 4.advent
Tradièní vánoèní koncert Orchestru Václava Hybše a jeho hostù. 
Jako hlavní host vystoupí Vlastimil Harapes. Dále vystoupí Iveta 
Dufková, Irena Kousalová, Hana Hložková a další. Moderátorem 
poøadu bude  vynikající zpìvák Jan Smigmator.

                               Zaèátek koncertu je v 15,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.

                               Cena: 200,-Kè

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

VÝSTAVY
 4.prosince (sobota)Celostátní výstava králíkù Aljaška, Havana, Durýnský,

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

11.prosince (sobota)Celostátní výstava králíkù Èinèila velká 
Zaèátek v 7,00 hodin, ukonèení ve 12,00 hodin.
Areál Bobkárna.
Poøádá ÈSCH Týništì nad Orlicí.

19.prosince(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   
4.prosince (sobota) Setkání dìtí s èerty a Mikulášem

Setkání dìtí s Mikulášem, andìlem, èerty a èertovou babièkou. 
Letos již po dvacáté. Poøadatelé opìt pøipravili malé dárkové 
balíèky a spoustu soutìží v tancování, zpívání, pøednesu básnièek a 
øíkánek, v pojídání koláèù a mnoho dalších. My se budeme tìšit na 
vaše výkresy a nejhezèí z nich odmìníme.

                              Zaèátek akce je v 16,00 hodin.
                Areál chovatelù Bobkárna.

                             Poøádá MìV KSÈM Týništì nad Orlicí.

16.prosince (ètvrtek) „DANCING CHRISMAS“
Vánoèní vystoupení taneèní skupiny SMOT, bìhem kterého budete 
mít možnost zhlédnout jak choreografie s vánoèní tématikou, tak i 
moderní taneèní styly a na své si pøijdou i ti, co se rádi bojí! Jako 
hosté vystoupí skupina Horské Myši z Rokytnice v Orlických 
horách. Poøadem provází paní Lenka Milá.
Zaèátek vystoupení je v 17,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu.
Poøádá Studio moderního tance v Týništi nad Orlicí.
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31.prosince (pátek) SILVESTROVSKÝ SLAVNOSTNÍ VEÈER
Program: Projev starosty mìsta a novoroèní pøípitek. 
Zaèátek v 18,00 hodin
Tradièní ohòostroj zaèíná v 18,15 hodin.
Mírové námìstí v Týništi nad Orlicí.
Obèany zve srdeènì Mìsto Týništì nad Orlicí.

PØIPRAVUJEME
9.ledna (nedìle) NOVOROÈNÍ KONCERT

Mladého týniš�ského big bandu ZUŠ a jeho hostù
             Zaèátek koncertu ve 14,00 hodin.

 Divadelní sál kulturního domu.
 Poøádá ZUŠ a SRPŠ.
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Duchovní hledání

Adventní a vánoèní èas

Adventní èas je èas pøípravy na Vánoce. Až silnì jsme si nechali vnutit tu nepìknou 
komerèní realitu, že Vánoce zaèínají už prodejními akcemi v supermarketech. A koledy 
nám jsou pak tak protivné, že nás bolí hlava, jen když je zaslechneme o Vánocích. Ale èeské 
Vánoce mají svou dobu pøípravy, advent, a to znamená oèekávání narození Mesiáše – tedy 
Jezulátka. Je to jako když doma chystáme velkou událost (narozeniny, svatbu, nìjakou 
dùležitou oslavu), tak vše pøipravujeme, zveme hosty a tìšíme se, kdo všechno pøijde, 
tìšíme se na naše blízké a pøátele, tìšíme se, že jim bude u nás dobøe atd. Zkrátka advent je 
tìšení se na Vánoce. A do vánoèních svátkù Vám všem pøeji Boží požehnání a radost z 
narozeného Jezulátka. 

P. Ivan Havlíèek, administrátor
Poøady bohosluzeb a setkání v Adventu a o Vánocích
Datum a èas Místo       Poznámka
28.11. 17,00 Ne Týništì n/O., Mírové nám. Rozsvícení ván.stromku
28.11. 17,45 Ne Týništì n/O., kostel                 Dech.kvarteto „Klecandrovci”
  5.12. 17,00 NE Týništì n/O., fara Mikulášská besídka
  7.12.  6,00 Út Týništì n/O., kostel Rorátní mše sv.
  7.12. 19,00 Út Týništì n/O., kostel Adventní koncert
12.12. 17,00 Ne Týništì n/O., kostel Koncert ZUŠ
14.12.  6,00 Út Týništì n/O., kostel Rorátní mše sv.
17.12. 18,00 Pá Týništì n/O., fara Posezení pøi svíèkách u krbu
19.12. 15,00 Ne Týništì n/O., Kult. dùm Koncert orchestru V.Hybše
21.12.  6,00 Út Týništì n/O., kostel Rorátní mše sv.
24.12. 14,00 Pá Geriatrické centrum Vánoèní bohoslužba
24.12. 20,00 Pá Albrechtice n/O., kostel Vánoèní mše sv.
24.12. 22,00 Pá Borohrádek, kostel Vánoèní mše sv.
24.12. 24,00 Pá Týništì n/O., kostel Vánoèní pùlnoèní mše sv.
25.12. 10,00 So Týništì n/O., kostel Rybova Vánoèní mše
26.12.   8,00 Ne Šachov, kostel Svátek sv. Štìpána
26.12.   9,15 Ne Týništì n/O., kostel Svátek sv. Štìpána
26.12. 11,00 Ne Køivice, kostel Svátek sv. Štìpána
26.12. 15,00 Ne Týništì n/O., fara Kolednické posezení s písní
27.12.16,00 Po Týništì n/O., kostel Mše sv.a žehnání vína
27.12. 16,30 Po Týništì n/O., fara Ochutnávka vín
31.12. 17,00 Pá Týništì n/O., kostel Podìkování za rok 2010
01.01. 10,00 So Týništì n/O., kostel Matky Boží Panny Marie
02.01.   8,00 Ne Týništì n/O., kostel Zjevení Pánì- Tøí králù
02.01.   9,15 Ne Týništì n/O., kostel, Zjevení Pánì- Tøí králù

Tøíkrálové pásmo -Dìti z 
MŠ U Dubu

02.01. 15,00 Ne Šachov, kostel Zjevení Pánì- Tøí králù

Adventní nedìlní 
bohoslužby jsou  v  9,15 hod.
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Lidové zvyky adventní doby a Vánoc
(pøevzato z èasopisu pro seniory „STROM“ è.3/2010)
Slovo advent pochází z latinského adventus a znamená pøíchod Ježíše Krista. Adventní 
doba trvá ètyøi týdny a je dobou postní. Adventní doba zaèíná ètvrtou nedìlí pøed 
Vánocemi, jde o pohyblivý svátek, který bývá mezi 27. listopadem a 3. prosincem. 
Letos zaèíná v nedìli 28. listopadu a konèí 23.prosince. Adventní svátky však trvají o 
nìco déle, konèí až Hromnicemi, tedy 2. února následujícího roku.
Roráty, Rorate coeli - Rosu dejte nebesa, to je název pobožnosti, která se už od doby 
Karla IV. konala v adventu pøed svítáním. Své jméno má odtud, že knìz, který kleèel na 
oltáøním stupni, zpíval slova lzaiášova: 
Rorate coeli, tj. Rosu dejte, nebesa, shùry. 
Ejhle, Hospodin pøijde a všichni svatí jeho s ním
a bude v onen den svìtlo velké. Haleluja. 
Rosu dejte, nebesa, shùry a oblakové dštìte 
spravedlivého otevøi se zemì a vydej Spasitele. 
Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou Jeho zvìstuje obloha.

Sláva otci i Synu i Duchu Svatému jako byla na poèátku i nyní
i vždycky  a na vìky, Amen.

Svátek sv. Ondøeje, jednoho z dvanácti apoštolù, je v církevním kalendáøi 30. 
listopadu. V lidových zvycích se tento den vìštilo - lilo se olovo. Pùvodnì se lití olova 
vìnovaly jen dívky. Nad plamenem svíèky roztavily olovo a pøes klíè, jehož zuby 
tvoøily køíž, ho lily do studené vody. Podle tvaru pak hádaly, jaký bude jejich pøíští 
manžel, zda krásný, nebo ošklivý a jaké bude jeho øemeslo. K hádání budoucnosti se 
také nahlíželo do vysekané díry v ledu nebo se klepalo na dveøe kurníku. Když první 
zakokrhal kohout, dívku èekaly v pøíštím roce vdavky. Pokud se ozvala slepice, svatba 
se toho roku nekonala.

Svátek sv. Barbory pøipadá na 4. prosince. Ten den dívky dávaly do vázy tøešòové 
vìtvièky s pupeny, což také souviselo s vdavkami. Pokud vìtvièka do Vánoc rozkvete, 
dívka si do roka najde ženicha.

Svatý Mikuláš je v kalendáøi uveden 6. prosince, ale potkat ho odjakživa mùžeme už v 
pøedveèer svátku tohoto svìtce, kdy obchází domácnosti v doprovodu andìlù a èertù a 
rozdává hodným dìtem sladkosti a ovoce a zlobivým uhlí. Svatý Mikuláš (Nicolas) byl 
podle legendy biskupem v Myøe v dnešním Turecku a byl mimo jiné patronem dìtí. 
Zhruba do 10. století byl jediným prosincovým rozdávaèem dárkù. Ježíšek se objevil až 
pozdìji.

Lucie noci upije, to znamená, že se zaèínají krátit noci a prodlužovat dny, ale také že je 
tøeba zaèít pøedvánoèní úklid. Svatá Lucie prý totiž 13. prosince chodila do domácností 
na kontroly.

Štìdrý den 24. prosinec bývá podnes dnem postním. Stále se ještì traduje, že kdo 
vydrží celý den hladovìt, uvidí veèer zlaté prasátko. Døív se však také vìøilo, že na ty, 
kdo pùst nevydrží, pøijde Perchta –bílá paní párající bøicha. V nìkterých oblastech 
dokonce chodila dìvèata pøevleèená za Perchtu metlou trestat ty, kteøí nedodrželi pùst, 
èi je strašit velkýrn døevìným nožem s èervenì natøenou špièkou symbolizující krev. 
Konec celodenního hladovìní ohlašovala až první hvìzda, která byla znamením pro 
zaèátek štìdroveèerní veèeøe.
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Ježíšek se prvnì objevil v Nìmecku v 16. století. Novému zvyku se zaèalo øíkat Christkind 
(Ježíšek). Prosazoval se tìžce, o to, aby se stal ustáleným obyèejem, bojoval celých sto let. 
Nakonec se tento zvyk rozšíøil témìø po celé Evropì. V èeských zemích se zabydlel v 19. 
století. V øadì zemí se ježíškovská tradice prolnula s tou mikulášskou a nadìluje v nich 
pouze jednou Santa Claus, Pere Noel èi další bytosti.

Boží hod vánoèní 25. prosince se slaví jako svátek Narození Pánì, oslava narození Ježíše 
Krista je jedním z nejdùležitìjších køes�anských svátkù vùbec. Tento den se nemá vùbec 
pracovat, aby se neznesvìtil.

Svatý Štìpán, první muèedník pro Krista, se pøipomíná 26. prosince, Sv. Štìpán je také 
patronem koní. Proto se tento den pøed východem slunce koním pouštìlo žilou, aby byli 
zdraví a èilí po celý rok, a v kostele se svìtil oves.

Svatý Jan Evangelista  27. prosinec  je dnem, kdy podle tradice Jan požehnal a vypil víno, 
otrávené od nepøátel, ale nic se mu nestalo. Proto se 27. prosince svìtilo víno a pak se 
podávalo se slovy: „Pij lásku svatého Jana”. Lidé na venkovì vìøili, že je posvìcené víno 
ochrání pøed hadím uštknutím.

Svátek Mláïátek, pøipomínaný 28. prosince, je vzpomínkou na nevinné dìtské obìti krále 
Herodesa, který nechal v Betlémì a jeho okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let. 
V tento den chodívala mládež ke zpovìdi.

Na Tøi krále o krok dále. Tøi králové jsou svátkem, který slavíme 6. ledna. Jak praví 
legenda, tøi mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar putovali za betlémskou hvìzdou pøivítat 
dary nového krále v jeslích. Od Nového roku až do Tøí králù se chodívalo na koledu. V tento 
den knìz, kostelník a ministranti s kadidlem navštìvovali domácnosti a vykuøovali domy. 
Nad dveøe pak psali svìcenou køídou K+M+B (což ovšem nesymbolizuje jména tøí klálù, 
nýbrž vìtu Christus mansionem benedicat, tedy Kristus požehnej tomuto domu). Pozdìji se 
tøíkrálová koleda stala záležitostí dìtí. Už více než deset let znovu potkáváme v ulicích 
našich mìst a obcí velké i malé koledníky, které k lidem vysílá Charita ÈR. Koledníci 
zpívají koledy u dveøí domù, pøinášejí radostnou zvìst o narozeném Spasiteli a dary, které 
dostávají od lidí do úøednì zapeèetìných pokladnièek, pak slouží potøebným. Také tito malí 
králové píší svìcenou køídou nade dveøe ona tøi písmena - K+M+B.

Na Hromnice o hodinu více. V tento den, 2. února, lidé pøinášejí do kostelù k vysvìcení 
svíèky „hromnièky”, které bìhem roku chrání úrodu pøed hromobitím a dùm pøed 
neštìstím. S rozžatými svícemi se døív obcházely i vèelí úly. Hospodynì si nechávaly v 
kostele posvìtit také vodu a vykrápìly s ní pøíbytek i stodoly. Lidové povìry praví, že o 
Hromnicích se nemá høešit - pomlouvat, klít, tancovat èi žertovat. Hospodynì by nemìly 
brát do rukou jehlu, aby nepøivolaly na stavení blesk, pøed úderem blesku ostatnì bìhem 
roku chránila rozžatá hromnièka.
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Èeskobratrská církev evangelická
Jak za starých, dávných let za hvìzdou se dali v svìt mužové, jež z 
daleka vedla touha odvìká, tak my chceme, Pane, jít, kam nás povede 
tvùj svit. Jako oni spìchali, Krále svého hledali, aby klekli u jeslí, 
dary své mu pøinesli, tak i my ho hledáme, dary své mu skládáme.

Evangelický zpìvník, píseò 303
Skromný Štìdrý den
I ty naše èeské Vánoce zasáhla globalizace – v samotném názvu jsme skloubili èeské 
„noce“ s nìmeckým “Wei“. Datum 25. prosince jsme zdìdili od starých Øímanù, kteøí ten 
den slavili státní svátek zrození nepøemožitelného slunce. Zdobená jedle se objevila teprve 
v polovinì 19. století jako zpoèátku snobská libùstka mìš�anských rodin z Nìmecka. 
Prapùvodní symbolika vánoèního stromku je židovská. Adam a Eva nebyli køes�ané a 
pøesto mají v køes�anském kalendáøi svùj svátek.
Na prvních stránkách Tóry èteme, že si ti dva v zahradì Eden žili jako v ráji. Rajská idylka 
skonèila, když si Eva dala namluvit od hada, že to nejlepší ovoce na stromì poznání 
dobrého a zlého si Bùh nechává pro sebe, a dala jíst i Adamovi. Žádné vyrovnání Bohu se 
však nedostavilo, dostavil se stud, hanba, vyhnání z ráje. Tady ovšem k židovské báji 
pøidalo køes�anství své pokraèování: osudové následky prvních prapralidí napraví Kristus, 
nový Adam, který sejme zloøeèenství z lidského rodu a zase otevøe perspektivu vìèného 
života.
V evangelickém Alsasku nìkdy koncem 16. století zaèali v kostelích pøíbìh o pádu a 
vykoupení lidstva pøedvádìt názornì: na zelený stromek povìsili jablko, které mìla Eva 
podat Adamovi, tedy symbol selhání a pádu. Na druhou stranu povìsili hostii, upomínku na 
Krista, nositele spásy. A ten zvyk se rozšíøil a rozkošatìl – sklenìná koule na stromu 
upomíná na ono prapùvodní jablko, peèivo vèetnì èokoládových figurek na Kristovu obì�.
Slavný Štìdrý den není ale pùvodnì štìdrý, naopak je skromný, patøí ještì do postního 
adventního období. Pùst urèitì znamená více než omezení v jídle. Pùst znamená zjištìní, že 
nemusíme všechno ochutnat, všechno mít, všude být, všechno vìdìt, všechno prožít. 
Naopak, dobrovolná skromnost, dobrovolné sebeomezování osvobozuje od nièivé touhy 
být jako bohové a dovoluje, abychom vdìènì a s rajskou blažeností pøijímali všechny dobré 
dary a dárky, jichž se nám dostává.

Z knihy fejetonù Miloše Rej: Strachy se mìní (vyd. Kalich, 2001)
pøipravil Jaroslav Matuška

 Srdeènì zveme na shromáždìní v prosinci (modlitebna ÈCE, V. Opatrného 58): 
12.12. od 10:30 h - nedìlní bohoslužby s nedìlní školou
19.12. od 15 h - bohoslužby s dìtskou vánoèní hrou, posezením a pohoštìním
25.12. (Hod Boží) od 10:30 h – bohoslužby s vysluhováním Veèeøe Pánì

Kosmetické studio Bellis
!  Celkové kosmetické ošetøení
!  Barvení øas a oboèí
!  Depilace teplým voskem
!  Mikromasáž oèního okolí
!  Køiš�álová masáž

        VÁNOÈNÍ AKCE: Permanentní prodlužování a zhuš�ování øas za 1850,-
Možnost zakoupení vánoèních dárkových poukazù
Adresa: Èapkova 803, Týništì nad Orlicí (v budovì bývalé firmy Pors)
Kontakt: 724/78 28 18
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Týniš�ské radnice – pohled do historie  (3. èást)

TØETÍ RADNICE (1689-1756) se zaèala stavìt v roce 1689 na místì shoøelé 
Valáškovské. Byla ovšem zase roubená, tj.ze døeva. Vìžièku s makovicí dostala 
pozdìji, až v roce 1693. V roce 1696 byly do ní dány hodiny a vìžièka musela být 
rozšíøena . A právì tou vìžièkou s hodinami se z obyèejného poschoïového stavení 
stala úøední budova.
Po 25 letech v roce 1724 byla v této, již úøední budovì, vymìnìna døevìná podlaha za 
cihlovou. V té dobì dostalo Týništì malou vojenskou posádku a na radnici „musil 
zùstávat“ pan kornet. Proto byla po stranì pøidìlána pavlaè a poøízen i zvláštní 
„hejzlík“.
I tento „rathauz“ stál na levé stranì nynìjší budovy radnice, štít mìl smìrem do námìstí 
a vjezd byl po pravé stranì. Od radnice pøedcházející se nelišilo ani umístìní 
jednotlivých svìtnic. Dole byla šenkovna, nahoøe radní síò a kanceláø.

Paž.

XI. roèník Týniš�ského literárního Parnasu
V sobotu 6. listopadu se v sále Kulturního centra v Týništi nad 
Orlicí konalo slavnostní vyhlášení výsledkù XI. roèníku literární 
soutìže „Týniš�ský literární Parnas  2010“.
Tato celorepubliková soutìž si již získala své renomé a letos se jí 
zúèastnilo 17 autorù s celkem 38 básnickými a prozaickými 
pracemi. Mezi letošními ocenìnými laureáty jsou v kategorii
poezie: Jindra Lírová, Mgr. Marie Ungrádová, Pavel Mach (pod pseudonymem Paul 
Mamre) a Libor Stolín. V kategorii próza získala èestné uznání Helena Žižková.
Úèastníci soutìže zvláštì oceòují výborné organizaèní schopnosti poøadatelù,  (zvláštì  
Mgr. Jitky Bøezkové a Libora Stolína), pøízeò a ochranná køídla, která literátùm
 poskytuje Mìstský úøad v Týništi nad Orlicí. Soutìž 
bývá pravidelnì každoroènì vyhlašována v dubnu. 
Potom mají ètyøi porotci dostatek èasu na to, aby 
obdržená díla peèlivì pøeèetli a nezávisle na sobì 
ohodnotili body, aniž by znali konkrétní autory (díla 
jsou pouze oèíslována). Soutìž je urèena pro všechny, 
kteøí milují literaturu a zabývají se jí ve svém volném 
èase. V souèasné dobì se pøipravují nové webové 
stránky, kde si budete moci pøeèíst podrobnìjší 
pravidla i ocenìná díla z letošního roèníku a i z 
nìkolika roèníkù minulých.
Máte doma nìjaké své literární pokusy? Myslíte, že by 
se mohly nìkomu líbit? Neváhejte je pøíští rok poslat 
právì do Týništì nad Orlicí.

Mgr. Jitka Bøezková
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Zprávy z knihovny

Vázení ètenáøi,
po roce se opìt blíží svátky vánoèní. Že se o tìchto svátcích øíká, že jsou nejkrásnìjšími 
svátky v roce, nám urèitì dokazuje i spousta publikací s vánoèní tématikou. A pokud 
byste jste rádi v tuto sváteèní dobu otevøeli hezkou knihu, dovolte nám, abychom vám 
nabídli pár knih, které vás jistì nadchnou zajímavostmi o Vánocích. Jak se slavily 
Vánoce pøed staletími? Na tuto otázku vám zajisté odpoví Kamila Skopová knihou 
Vánoèní svátky o století zpátky nebo kniha Valburgy Vavøinové Malá encyklopedie 
Vánoc. Pokud ale budete chtít zažít napìtí, urèitì vás do nìj vtáhne Agatha Christie a 
její Vánoce Herkula Poirota nebo Lee Harris detektivkou Vražda o Vánocích. Titul s 
názvem Vánoce nebudou! od Johna Grishama vás postraší, že se tento svátek slavit 
nebude. O tom, že se nesprávné události mohou stát i o svátcích, vás pøesvìdèí dílo 
Carol Higgins-Clarkové Vánoèní zlodìj.
Zajímavou knihou je také Svetr k Vánocùm od Glenna Becka, kterou naleznete v 
oddìlení pro dospìlé. Zde si také mùžete vypùjèit povídky Petra Šabacha, dvorního 
scénáristy režiséra Jana Høebejka, které vydal pod názvem Tøi vánoèní povídky. 
Milostné povídky odehrávající se o Vánocích sepsala autorka romantických pøíbìhù 
Jude Deveraux do knihy Vánoèní pøíbìhy, ale pod stejným názvem najdete v dìtském 
oddìlení i knihu populární autorky Astrid Lindgrenové. Shodným názvem díla Vánoèní 
stromek se také mohou pyšnit francouzský autor Michel Battaile a souèasná irská 
prozaièka Jennifer Johnston. Bataillùv útlý román byl v sedmdesátých letech minulého 
století velmi populární V roce 2009 jsme pro vás a pøedevším pro milovníky zvíøat 
zakoupili titul O kocourovi, který pøišel na Vánoce, jehož podtitul zní Neobyèejný 
pøíbìh, který vás rozesmìje a zasáhne vaše srdce. Nakladatelství Práh vydalo letos 
pokraèování a autor Cleveland Amory ho nazval O kocourovi a bruèounovi. Zatoulaný 
bílý kocour a jeho pán vám nabídnou opìt vtipné a dojemné ètení. Vánoèní tématice se 
také vìnuje mnoho knih nauèných, které vám chtìjí tyto svátky zpøíjemnit nabídkou na 
krásnou výzdobu, dobré recepty a pøíjemnou atmosféru plnou štìstí a rodinné pohody. 
Staré tradice se v nich mísí s novými zvyky, a tak si každý mùže vybrat, co je jeho srdci 
nejbližší.
Pokud máte malé dìti, nebo si jen chcete zavzpomínat na mládí, urèitì si vezmìte do 
ruky Josefa Ladu a jeho známé Èeské Vánoce, Zdeòka Milera s knížkou Krtek a vánoce, 
Vánoèní pohádky od Zbyòka Malinského nebo Vánoèní pohádky z celého svìta od 
Martiny Drijverové. Pøedvánoèní èas mùžete s vašimi dìtmi èi vnouèaty také strávit s 
knihou Andrey Popprové Èekání na Vánoce s Luckou, Jendou a Martínkem, zasmát se u 
pøíbìhu Richmala Cromptona Jirka a Vánoce nebo s populárními hrdiny dìtských 
detektivek Joachima Friedricha Ètyøi a pùl kamaráda a vánoèní pøekvapení a Ètyøi a 
pùl kamaráda a vánoèní spiknutí. 
Nejmenším ètenáøùm je urèena publikace Nezapomenutelné Vánoce: Boøkovo zimní 
dobrodružství. Všechny tyto a spoustu dalších vánoèních knih najdete v dìtském 
oddìlení. 

„Veselé Vánoce, Eddie!“ Byl jsem zpozorován. Mamka vytanèila z kuchynì. Otøela si 
ruce o zástìru a natáhla paže jako pozvání k vánoènímu objetí. „Veselé Vánoce, mami,“ 
øekl jsem a opatrnì ji objal. Nechtìl jsem mít mouku z palaèinek na pyžamu a vìdìl 
jsem, že když se obejmeme poøádnì, pìt minut se z její náruèe nevykroutím. Rychle jsem 
ji proto pustil a zamíøil ke stromeèku v koutì. Svítila na nìm jediná øada žárovek, které
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byly na malý jehliènan pøíliš velké. Mezi sklenìnými, døevìnými a papírovými 
ozdobami visely šòùry z pražené kukuøice a lesklé tøepení. Jen velmi málo ozdob jsme 
koupili. Mnohé byly výsledkem školních hodin výtvarné výchovy nebo rodinných 
èinností. Pøemístil jsem zkušený pohled ke stojanu, bylo tam jen nìkolik dárkù, které 
tam vèera veèer ještì nebyly…

…to je úryvek z krásnì melancholické èetby pro sváteèní chvilky. Kniha Glenna 
Becka Svetr k Vánocùm k nám promlouvá vzpomínkami na chlapecká léta se 
skuteènými událostmi. Když byl Eddie malý, zemøel mu na rakovinu tatínek. 
Tatínkovu pekárnu maminka chvíli vedla, ale nikdy nebyla tak vynikajícím pekaøem 
jako on. Proto pekárnu i s bytem prodala a pøestìhovali se do menšího domeèku. Bylo 
to tìžké období, ale spoleènì s babièkou a dìdou to zvládali. Jako dvanáctiletý chtìl 
Eddie k Vánocùm kolo. Bylo to jeho velké pøání a touha. Místo kola mu maminka 
upletla nádherný svetr, který byl úplnì stejný jako ty drahé svetry v obchodním domì. 
„Pitomý, doma pletený ošklivý svetr,“ který zmuchlal a odhodil do kouta pokoje. A s 
ním odhodil i vše, co mìl rád. Odhodil své š�astné dìtství, svou dìtskou naivitu, své 
dìtské pøedstavy a sny.
„ Nìkdy jsou naše silný stránky zároveò našimi slabostmi. Nìkdy musíš k tomu, abys 
byl silný, být nejprve slabý. Musíš se umìt o své starosti podìlit, a když máš problémy 
nebo si neumíš poradit se sebou, musíš se opøít o jiné lidi. Je to tìžké udìlat, ale 
rodina je tady od toho, aby ti poskytla pøístøeší pøed bouøemi, ke kterým dochází v 
každém životì.“
Poznání, že dìti nedostanou vždy to, co by chtìly, Eddieho provází další cestou za 
dospíváním. Je tìžká a bolestivá a zápasí s ní sám se sebou, svojí vírou a rodinou.
„ Všechny cesty k dobru i ke zlu zaèínají jedním malým krùèkem“
Eddieho cesta ho dovedla k pochopení skuteèného významu prostého daru, který mu 
maminka vìnovala s láskou v srdci.
… a proto možná i my bychom se mohli zeptat sami sebe, co je pro nás vlastnì v životì 
nejdùležitìjší.
             Krásné a pohodové Vánoce vám pøeje kolektiv Mìstské knihovny.

Vánoèní pùjèovní doba:
20.12.  PONDÌLÍ    8-12   13-18
22.12.  STØEDA       8-12   13-17
23.12.  ÈTVRTEK     8-12   13-16

24.12.2010 – 2.1.2011 ZAVØENO

zve
týniš�skou veøejnost na akci

„ HOVORY S …“
paní Ilonou Palánovou,

vedoucí stavebního odboru MÚ Týništì nad Orlicí

Výstavní sál Mìstské knihovny.
Ètvrtek 9. prosince 2010.

Zaèátek v 17 hodin.
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Sport

19. ROÈNÍK TÝNIŠ�SKÉ DESÍTKY

Na start 19. roèníku Týniš�ské desítky, která se pravidelnì bìhá na poèest øíjnového 
svátku, se postavilo 141 vytrvalcù a vytrvalkyò v osmi kategoriích. Z kladných 
zkušeností posledních let poøadatelé atletického oddílu SK Týništì nad Orlicí ve 
spolupráci s DDM také pøipravili vložené závody dìtí a žactva na tratích dlouhých od 
100m do 1500m. V tradiènì kvalitní konkurenci vytrvalcù je velkým úspìchem 
celkové vítìzství v kategorii žen domácí Táni METELKOVÉ ve výborném èase 35:25 
min. Celkovým vítìzem se stal Kamil KRUNKA z SK Nové Mìsto n. Metují kvalitním 
èasem 32:55 min. Pøíslibem do budoucna trenéra Ing. Jiøího Tyahura je vynikající 
výkon domácího žáka Jakuba NOVOTNÉHO (roè. 1996), který vítìznì bìžel nejen 
závod starších žákù na 1500m, ale bìžel i závod na 10 km a dosáhl také kvalitního èasu 
41:29 min. Nejlepší v jednotlivých kategoriích byli odmìnìni vìcnými cenami, které 
pøedával starosta mìsta pan Ing. Jaroslav MATIÈKA a radní mìsta za sportovní komisi 
pan Jan KOUBA, který tento den oslavil 70. narozeniny. Blahopøejeme! Nejstarším 
úèastníkem byl Vítìzslav JANTSCH (roè. 1935) z Liazu Jablonec.      

Z výsledkù hlavního závodu bìhu na 10 km uvádíme:
Muži A do 34 let – 44 startujících 
1. Kamil KRUNKA                       SK Nové Mìsto n. Metují                   32:55
2. David HEPNER                         Slávia Hradec Králové                       34:14
3. Jiøí MIØEJOVSKÝ                   TJ Jiskra Ústí n. O.                              34:32

Muži B veteráni 35– 44 let – 25 start.
1. Jan VODEHNAL                       Pardubice                                           34:23
2. Jaromír KREJÈÍ                        Èeské Meziøíèí                                   34:52 
3. Karel ŠESTÁK                           X-Air Ostrava                                   34:54

Muži C veteráni 45-54 let – 32 start.
1. Boøek JANÈÍK                           Svartes Hoøice                                   34:29                                 
2. Václav OŽANA                          TJ Nové Mìsto na Moravì                36:18
3. Josef SIEGEL                              AC Choceò                                       36:59

Muži D veteráni 55-64 let – 17 start.
1. Miroslav KRSEK                        ESAB Vamberk                                  39:12
2. František PECHEK                     TJ Maratonstav ÚPICE                      39:48
3. Václav KUBR                             Hvìzda SKP Pardubice                      40:37

Muži E veteráni 65 let a starší – 7 start.
1. Ludvík ŠTEINC                          AC Vrchlabí                                       44:18
2. Vítìzslav JANTSCH                   LIAZ Jablonec                                   47:37
3. Stanislav DOLEŽAL BK Pardubice                                      
47:46

18



 Ženy A do 34 let – 6 start.     
1. Denisa KOZÁKOVÁ                 SKP Hvìzda Pardubice                       39:43  
2. Vìra ÈEJKOVÁ                         KRB Chrudim                                     41:51 
3. Jana PECHKOVÁ                      TJ Maratonstav ÚPICE                       43:02

Ženy B veteránky 35-44 let – 3 start.
1. Táòa METELKOVÁ                  SK Týništì nad Orlicí                         35:25
2. Anna KRÁTKÁ                          TJ Svitavy                                           39:59
3. Jitka KALNÁ                              Atletika Chrudim                                46:09

Ženy C veteránky 45 let a starší – 7 start.
1. Blanka PAULÙ                           Maratonstav Úpice                              40:56
2. Dagmar KUBROVÁ                   Hvìzda SKP Pardubice                       45:55
3. Eva JIRÁSKOVÁ                       Iscarex Èeská Tøebová                        46:39 

Z výsledkù doprovodního programu závodù žactva uvádíme:
Starší žáci (nar. 1995-96) – 1500 m 
1. Jakub NOVOTNÝ                      SK Týništì nad Orlicí                         07:40,1
2. Jakub VIK                                    Týništì nad Orlicí                              11:02,2

Starší žáci (nar. 1997-98) – 1000 m
1. Jakub GREGORA                        Atletika Albrechtice                           05:00,8

Starší žákynì (nar. 1997-98) – 1000 m 
1. Daniela PÁRTLOVÁ                  AC Choceò                                          05:52,3

Mladší žáci (nar. 1999-2000) – 500 m
1. Milan BARTOŠ                           Týništì nad Orlicí                       02:37,2
2. Vladimír POLÁŠEK                     Týništì nad Orlicí                       02:38,1
3. Matyáš RADIL                             Týništì nad Orlicí                       02:58,1
4. Vítek SKOKAN                            Týništì nad Orlicí                       03:05,8
5. Mikuláš ÈIRIP                              Doudleby nad Orlicí                   03:17,0 
6. Marek PRAUSE                            Týništì nad Orlicí                       03:30,0
 
Mladší žákynì (nar. 1999-2000) – 500 m
1. Monika GREGOROVÁ               Atletika Albrechtice                   02:37,7

Mladší žáci (nar. 2001-2003) – 500 m
1. Filip GREGORA                           Atletika Albrechtice                   02:39,2
2. Josef JAKEŠ                                Týništì nad Orlicí                      02:44,9
3. Josef JIRÁSKO                             SK Srch                                      03:05,1
4. Martin SKOKAN                          Týništì nad Orlicí                      03:06,4
5. Bedøich SMOLÁK                        Èeská Tøebová                           03:09,5
6. Jan ŠESTÁK                                  Úpice                                          03:14,3
7. Matìj URBÁNEK                         Týništì nad Orlicí                      03:17,1
8. Vojtìch KAVØÍK                          Týništì nad Orlicí                      03:18,1
9. Michal VALENTA                        Týništì nad Orlicí                      03:23,2
10. Šimon RADIL                              Týništì nad Orlicí                      03:27,6
11. Dominik RESL                             Týništì nad Orlicí                      03:35,5
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 Mladší žákynì (nar. 2001-2003) – 500 m
1. Sofie ÈIRIPOVÁ                         Doudleby nad Orlicí                           
2. Tereza LUDVÍKOVÁ                 Èeské Budìjovice 
3. Nikol TYAHUROVÁ                  Týništì nad Orlicí 

Nejmladší žáci (nar. 2004 a ml.) – 100 m
1. Dominik BOHUSLAV
2. Marek LUDVÍK
3. Jakub PROCHÁZKA
4. Ondøej TOMŠÙ
5. Matìj RESL
6. Jakub ŠESTÁK
7. Vítek STRNAD

Nejmladší žákynì (nar. 2004 a ml.) – 100 m
1. Lucie POJEZDALOVÁ
2. Míša METELKOVÁ
3. Elena STRNADOVÁ
4. Lucie NOVÁKOVÁ
5. Aneta MARHOLDOVÁ
6. Amálka ŠTÌPÁNOVÁ
7. Barbora PAÏOUROVÁ
8. Johanka CIBULOVÁ

Podìkování za zdaøilou sportovní akci patøí poøadatelùm a rozhodèím z atletického oddílu, 
vedoucím atletiky u Domu dìtí a mládeže a Mìstské policii za zajištìní hladkého prùbìhu.

Poøadatel závodu dìkuje všem sponzorùm, kterými byli:
SPRÁVA LESÙ  Týništì nad Orlicí – paní Franziska Sternbergová
MÌSTO  Týništì nad Orlicí
OVOCE – ZELENINA – pan Zábrodský, Týništì nad Orlicí
BAZENSERVIS s.r.o., Týništì nad Orlicí
OVOCNÁØSTVÍ – pan Kalecký, Ždár nad Orlicí
VÝROBA A PRODEJ BROUŠENÉHO SKLA - pan Zdenìk Plašil, Štìpánovsko
EL- CENTRUM, Týništì nad Orlicí
PRODEJ ZAHRÁDKÁØSKÝCH POTØEB - Mgr. Milan Kopecký, Týništì nad 
Orlicí – námìstí
TTV -  pan Josef Hlaváèek, Dlouhá Ves
KVÌTINÁØSTVÍ JASMÍNA –  paní Hana Bašová, Týništì nad Orlicí
Josef DUDR – Albrechtice nad Orlicí
Geriatrické centrum - stravování, pan Josef Vlèek 

Tìšíme se na úèast v jubilejním 20. roèníku Týniš�ské desítky, která se bude konat opìt ve 
sváteèní den, v pátek 28. øíjna 2011.

                                                                      
        Václav Goldbach 

a Ing. Jiøí Tyahur
                                                         atletický oddíl 

SK Týništì nad Orlicí
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eømanová

Jana
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Upozornìní pro pøedplatitele

Nabízíme Vám opìt možnost pøedplatit si náš Zpravodaj na rok 2010.

Cena pøedplatného èiní 120,-Kè.

Èástku mùžete zaplatit v kanceláøi kulturního domu každý den od 8,00 
hodin do 15,30 hodin.

Lze ji také pøevést pøímo na úèet kulturního domu.
Èíslo úètu je 1242938389/0800.

Do zprávy pro pøíjemce uveïte, prosím, Vaše 
jméno a adresu.

Dìkujeme za Vaši pøízeò a pøejeme Vám hodnì pøíjemných chvil v roce 
2011 nad stránkami Zpravodaje.

Redakèní rada
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 Dùm dìtí a mládeže, Týništì nad Orlicí, telefon: 494 377 051  
 Email:ddmslunicko@seznam.cz, 

http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//  

 PROSINEC 
TRADIÈNÍ VÁNOÈNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
od pondìlí 29. 11. do støedy 1. 12. otevøeno od 8 do 18 hod.
Mùžete zde naèerpat vánoèní inspiraci a poøídit si milé zbyteènosti, tradiènì již i z rukou 
týniš�ských tvoøitelek. Tìšit se mùžete na svíèky, perníèky, ozdoby, pøání, drátované 
doplòky, dekorace zdobené ubrouskovou technikou, pedig, pøírodní dekorace a další.

Støeda 1. 12. KERAMIKA PRO DÌTI
16 – 18 hod. Dílnièka, kde si mùžete udìlat vlastnoruèní dáreèky pro kohokoliv .

Cena 40,- Kè. S sebou: pracovní trièko.

Ètvrtek 2. 12. ŽERTY S ÈERTY
3. roèník veselého putování týniš�ským peklem, od èerta k ïáblu, od 
Lucifera k Belzebubovi… Akce pro dìti s doprovodem dospìlého. 

      Cesta vede podle mapy, peklem køížem krážem. Startovné 20,- Kè. 
           Peklo se otevírá u DDM mezi 17.30 – 18.00 hod.

Pátek 3. 12. MIKULÁŠSKÉ ÈERTÌNÍ
15.00 – 16.45 Sportohrátky pro kluky i holky 1. – 5. tøíd ve velké tìlocviènì ZŠ, 

pøijïte sami, s kamarádem nebo nejlépe ve trojici. Mikuláš také 
nepøijde sám… Startovné 10,- Kè. Ceny a diplomy pro všechny.

6. – 17. 12. VÁNOÈNÍ DÍLNY PRO JEDNOTLIVÉ TØÍDY ZŠ

Úterý 7. 12. DECOUPAGE 
od 17.30 Ubrousková technika na kvìtináèe, sadu obrázkù, pøíprava dýnek na 

košíèky z pedigu… S sebou: tøívrstvé ubrousky, pøípadnì to, co chcete 
„poubrouskovat“. K dispozici budou ubrousky, kvìtináèe, dna na 
pedig, destièky na obrázky. Cena 40,- Kè.

Støeda 8. 12. KERAMIKA pro DOSPÌLÉ
17.00 – 19.00 Podveèerní dílna pro mládež èi dospìláky. 

S sebou: pracovní obleèení, 70,- Kè na energii a materiál.

Støeda 8. 12. UBONGO TURNAJ 
16.00 – 18.00 Boj podle pravidel až do úplného vítìze! Ale nikdo nepøijde zkrátka. 

Hru Tì nauèíme na místì a šanci mají úplnì všichni od pøedškolákù po 
dospìláky. Startovné 10,- Kè.

Úterý 14. 12. PEDIGOVÉ OZDOBY NA STROMEÈEK
17.30 – 19.00  Malé pedigové drobnosti (hvìzdièky, rybièky), dílna je urèena dìtem s 

doprovodem, mládeži nebo samotným dospìlákùm.

Støeda 15. 12. støedeèní PEDIG
od 18.00 Pøedvánoèní pletení, pøestaòte uklízet a šílet a pøijïte se k nám zamotat 

do proutkù. Košíèek nebo zvoneèek, to je na vás... Dílna je urèena 
mládeži a dospìlákùm. S sebou: pøezùvky, ruèník, cena podle 
materiálu.
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Podìkování…
Na naše strašidelné hrátky pøispìli drobnými cenami: p. Jícha - cukrárna, p. Veselý - 
potraviny, lékárna Na Námìstí – DÌKUJEME!
Velký dík patøí také našim pomocníkùm na našich akcích STRAŠIDELNÝ DÙM (a 
zahrada) a MÌSTO PLNÉ STRAŠIDEL. Na obou akcích se sešlo velké množství úèastníkù, 
kteøí si užili duchù, bubákù a strašidel z plna hrdla. Dìkujeme všem za trpìlivost pøede 
dveømi. Ve druhém roèníku našeho ŠIFROVACÍHO ZÁVODU se zúèastnilo pøes 50 
závodníkù, do cíle nakonec dobìhli èi došli všichni, nejrychlejší byla dìvèata Natálka 
Funková a Natálka Ficencová s tatínkem. Všichni závodníci dostali v cíli balíèek jako dìti z 
RODINNÉHO PUTOVÁNÍ a prvních pìt hlídek obdrželo diplom a speciální strašidelné 
ceny. Tìšíme se na pøíští rok, že se pøíští rok do našeho závodu a putování pøidá ještì více 
aktivních rodièù.
V loòském školním 
roce vznikl pøi DDM 
Sluníèko zájmový 
kroužek Dopraváèek, 
který pokraèuje ve své 
èinnosti pod vedením 
paní Nadìždy Pojez-
dalové i tento rok. 
Vzhledem k tomu, že 
potøebná dopravní 
výchova v potøebném 
rozsahu chybí, úzce 
spolupracujeme s 
Mìstskou policií v 
Týništi nad Orlicí. 
Velké podìkování 
patøí p. Štìpánkovi za 
vstøícnost a paní 
Zdenì Pálové, která 
provádí  dopravní  
výchovu na 1. stupni 
ZŠ i v obou MŠ. 
M ì s t s k á  p o l i c i e  
pomáhá DDM a AMK 
p ø i  z a j i š � o v á n í  
místních a základních 
k o l  d o p r a v n í c h  
cyklistických závodù 
na jaøe a na podzim. 
Také všem èlenùm 
AMK pa t ø í  naše  
podìkování.
Dìti z Dopraváèku 
nejen jezdí na kole, 
probírají první pomoc 
a pravidla silnièního 
provozu, ale také hrají 
rùzné hry, soutìží mezi 
sebou a jezdí na výlety.
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Strašidla pøed akcí.

Fronta pøede dveømi.



Mykologická výstava

V sobotu 9.10.2010 obèanské sdružení SK ONTARIO ve spolupráci s firmou MERLIN 
s.r.o. v prostorách restaurace „Ontario bar „ uspoøádalo mykologickou výstavu. Èlenové 
sdružení shromáždili 130 druhù hub, ketré byly rozdìleny do 3 skupin – døevokazné, 
høibovité a lupenité. Každá houba byla pojmenována a zaøazena s oznaèením, zda se 
jedná o houbu jedlou, nejedlou èi jedovatou. Po dobu celé akce byl pøítomen mykolog p. 
Slaboò z Kostelce nad Orlicí, který rád zodpovìdìl veškeré dotazy. Výstavy se zúèastnilo 
asi 150 návštìvníkù.

Obèanské sdružení SK ONTARIO pøeje všem svým èlenùm, pøíznivcùm a obyvatelùm 
Týništì nad Orlicí pøíjemné prožití vánoèních svátkù a mnoho úspìchù a zdraví v 
nadcházejícím roce 2011.

Za SK Ontario Záleský Jiøí
pøedseda sdružení
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Bylo vystaveno 130 druhù hub.
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Z bohaté nabídky každého návštìvníka nìco zaujalo.

Korálovec bukový.



POMÁHÁME  LIDEM  ZÍT  S  DUŠEVNÍ  NEMOCÍ

Zažíváte vypjaté okamžiky kvùli pøedvánoènímu shonu? Vypjaté okamžiky jsou pro 
naše klienty denní rutinou. Proè? Jsou duševnì nemocní. Zajímá Vás život duševnì 
nemocných? K pøíležitosti 15. narozenin naší neziskové organizace Péèe o duševní 
zdraví jsme vytvoøili nové webové stránky na adrese www.pdz.cz, kde naleznete 
odpovìdi na Vaše otázky. 
Š�astné prožití svátkù bez duševních otøesù Vám pøeje PDZ.

Obèanské sdružení Péèe o duševní zdraví. 
Již 15 let se zabýváme pomocí lidem s duševním onemocnìním a jejich rodinám. 
Sociální služby poskytujeme na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jièínsku, 
Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizujeme vzdìlávací kurzy nejen pro pracovníky v 
pomáhajících profesích. Poøádáme osvìtové a kulturní akce na podporu spoleèenského 
povìdomí o životì lidí s duševním onemocnìním.

Kontakt:
Leona Hnilièková

manažerka PR
o.s. Péèe o duševní zdraví

Bìlehradská 389
530 03 Pardubice

W:http://www.pdz.cz 
E:leona.hnilièkova@pdz.cz 

T: 773 915 753
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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. Náš pøehled zakonèujeme znamením BÝKA, BLÍŽENCù a RAKA.

Znamení BÝKA (21.4.-20.5.) odpovídá KACHNA. KACHNA miluje rodinu, je 
mateøská, shánlivá a opatrná. Potøebuje pevné zázemí jak v práci, tak doma. Potrpí si na 
tradice, nemá ráda zmìny a konzervativnì se drží svého rybníka.
Zájem o hmotné statky se u ní projevuje sbíráním nejrùznìjších pøedmìtù, kterými se 
ráda obklopuje. Je velkým labužníkem a miluje oslavy i velkou spoleènost. Ráda zajde 
do obchùdkù se zajímavým obleèením, lahùdkami nebo šperky. Èasto si nedokáže nic 
odepøít a její gurmánská povaha se mùže zrcadlit na její postavì. To pak labužnické orgie 
prokládá krutými dietami.
Jinak ale bývají kachny vzornými rodièi a pro své malé opeøence jsou schopni udìlat 
cokoli. Je na nì spolehnutí, protože rády a ochotnì pomáhají druhým. Nìkdy je to 
cennou radou nebo dobrým skutkem, jindy pùjèkou nebo darem.
V práci se nesnaží intrikánskými klofanci hnát za úspìchem, ale rády vezmou za druhé 
službu, poradí i pomohou.

Znamení BLÍŽENCÙ (21.5.-20.6.) odpovídá STRAKA. STRAKA sbírá s chutí drby. 
Bývá upovídaná a hašteøivá. Neustále èíhá, aby jí nic neuniklo – žádné informace ani 
zajímaví lidé. Je vìènì v pohybu , ráda se baví a navazuje kontakty v dobré spoleènosti. 
Není pøíliš nároèná materiálnì, i když se jí pøisuzují krádeže lesklých pøedmìtù. Je to 
neposedný ptáèek a spíš než hmotné statky ji zajímají klevety.
Soužití s pøelétavou a výøeènou strakou si mohou dovolit jen velmi silné a trpìlivé 
osobnosti, nebo� její èasto se objevující vlastností je velká nespolehlivost. Málokdy 
totiž splní sliby vèas, pøípadnì na nì zapomene úplnì.
Její dobrodružná povaha a „oko planoucí zájmem“ z ní dìlá zajímavého a inspirativního 
spoleèníka. Marné je ovšem pokusit se do straèího života vnést trochu øádu!

Znamení RAKA (21.6.-20.7.) odpovídá VLAŠTOVKA. Jejím hlavním povahovým 
rysem je pracovitost. Je ovšem znaènì ovlivnitelná a velmi citlivá. Každá poznámka 
nebo výtka se jí vždy hluboce dotkne, i když to na sobì nedává znát. 
Nejvíce jí záleží na rodinì a dobrém zázemí. Neustále „kutá“ na hnízdì a nìco 
zdokonaluje. Svým blízkým pøináší jen to nejlepší. Dokáže se obìtovat pro partnerské 
vztahy a rodinu. V zájmu udržení domácí pohody jí nedìlá problém ustoupit a ledacos 
odpustit. VLAŠTOVKA bývá nejen milá a poddajná, ale dokáže se také vcítit do 
ostatních. Bývá upøímným oddaným pøítelem a výborným partnerem, který je druhým 
velkou oporou. A když na ni okolí naloží i velmi tìžké úkoly, vždy všechno v pøedstihu 
splní.

Milí ètenáøi, doufám, že jste se mezi uvedenými ptáèky našli a že jste „nahlédli“ i do 
osob nejbližších. Jenom se neberte pøíliš vážnì! Chtìla jsem vás pobavit a potìšit, i když 
trochu zamyslet se mùžete také.

Paž.
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