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Mìstský znak
Týniš�ský mìstský znak v té podobì, v jaké je uveden na obálce Zpravodaje, dovolil 
užívat našemu mìstu panovník, rakouský císaø a èeský král František Josef I. 
Stanovil to v dodatku pøípisu ze dne 1. února 1914, kterým vyhovìl týniš�skému 
obecnímu zastupitelstvu v žádosti o povýšení mìsteèka Týništì na mìsto. 
Stojí v nìm: Weiters haben Wir Unserer getreuen Stadt Tinischt an der Adler die Führung “
des nachstehend beschriebenen und in Farben dargestellten althergebrachten Wappens 
bewilligt als: In einem roten Schilde....”
Dále jsme povolili našemu vìrnému mìstu Týništi nad Orlicí správu dùvìrnì popsaného “

a v barvách zobrazeného starobylého erbu: V èerveném znaku se objevuje zakoøenìná 
pøírodní borovice, na jejímž kmeni je upevnìn štítek, který je napøíè rozdìlen èernou 
barvou nad støíbrnou. Jeho horní polovinou procházejí jako pøíèné trámy dva støíbrné 
pruhy.”

Paž.



USNESENÍ è. 3
                                z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí 
                                konané dne 20.12.2010 

Schvaluje
1. Výbìrovou komisi na akci „Energetické úspory ZŠ Týništì nad Orlicí“ ve složení 

Nadrchal P., Beránek M., Hejna Z., Mouèka T., Mlateèková M. (otevírání obálek, 
hodnocení nabídek).

2. Výbìrovou komisi na akci „Rekonstrukce pøednádraží Týništì nad Orlicí“ ve složení 
Tošovský J., Beránek M., Hejna Z., Serbousková L., Zemanová M. (otevírání obálek, 
hodnocení nabídek).

3. Prodloužení splatnosti nájemného za 4. ètvrtletí 2010 pro Polikliniku Týništì nad 
Orlicí, s.r.o. z 31.12.2010 na 28.2.2011.

4. Oddací dny, kdy nebude vybírán správní poplatek, na pátek od 10.00 do 14.00 hodin a 
sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. 

5. Právo užívání závìsného odznaku pøi významných pøíležitostech a obèanských 
obøadech pro Èernínovou I., Lesenskou V., Otavu J., Nadrchala P., Forejtka B.

26. Pronájem èásti pozemku p.è. 2035/1 o výmìøe 242 m  pro ***. (zahrádka).
7. Podmínky pro prodej pozemkù pro výstavbu garáží v lokalitì U Dubu.
8. Výbìrovou komisi pro otevírání obálek a hodnocení na pozemky pro výstavbu garáží 

ve složení: Polášková I., Vašková D., Matièka J. (náhradník - Forejtek B.).
9. Použití rezervního fondu pøíspìvkové organizace Služby mìsta Týništì nad Orlicí v 

èástce 50.000 Kè na krytí zvýšených nákladù na opravy mechanizaèních prostøedkù.
10. Zmìnu položek pro pøíspìvkovou organizaci Mìstská knihovna Týništì nad Orlicí 

spoèívající v pøesunu èástky 18.000 Kè z položky mzdové prostøedky do položky 
osobní náklady (vyplacení dobrovolných knihovníkù na poboèkách).

11. Snížení odpisù dlouhodobého hmotného majetku v roce 2010 pro pøíspìvkovou 
organizaci Služby mìsta Týništì nad Orlicí o èástku 20.158 Kè (nižší poøizovací 
hodnota traktoru RONDO K 327).

12. Zvýšení odpisového plánu v roce 2010 pro pøíspìvkovou organizaci ZŠ Týništì nad 
Orlicí o èástku 1.414 Kè (nákup nápojového automatu).

13. Rozpoètová opatøení è. 73/2010 k 20.12.2010.
14. Zmìnu nájemní smlouvy pro firmu MERLIN EU, s.r.o., Tøebechovice pod Orebem 

(smlouva ze dne 1.12.2006 je uzavøena s firmou MURPHYS CZ, s.r.o., Týništì nad 
Orlicí) - pronájem nemovitosti èp. 202, 203.

Bere na vìdomí
15. Dílèí kroky k možným úsporám energií.
16. Zprávy o veøejnosprávních kontrolách v pøíspìvkových organizacích MìBP Týništì 

nad Orlicí, ZŠ Týništì nad Orlicí, Mìstská knihovna Týništì nad Orlicí.
17. Zprávu Èeské školní inspekce o inspekci provedené v MŠ U Dubu Týništì nad 

Orlicí.
18. Uzavøení mateøských škol v období od 27.12. do 31.12.2010.
Ukládá - 3/10
19. Projednat na jednání zastupitelstva mìsta podání žádosti pøedsedovi Poslanecké 

snìmovny o udìlení praporu obce
T: 31.1.2011 Odpovídá: Matièka J.

20. Zaøadit do rozpoètu 2011 návrh na poskytnutí finanèní èástky 5.000 Kè pro ZŠ a MŠ 
PROINTEPO, s.r.o., Hradec Králové (dva žáci z Týništì nad Orlicí)
T: jednání ZM                                 Odpovídá: Oubrechtová I.

Ing. Jaroslav Matièka Pavel Nadrchal
         starosta 1                   místostarosta

Z mìstského úøadu



U S N E S E N Í  è.   4
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 10.1.2011 
Schvaluje
1. Organizaèní øád pøíspìvkové organizace Geriatrické centrum Týništì nad Orlicí.
2. Pøijetí daru pro pøíspìvkovou organizaci Geriatrické centrum Týništì nad Orlicí od 

*** v èástce 10.000 Kè na odmìnu pro zamìstnance GC.
3. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpoètu umìní a knihoven pro Mìstskou 

knihovnu Týništì nad Orlicí v rámci programu Veøejné informaèní služby knihoven.
24. Pronájem èásti pozemku p.è. 2035/1 o výmìøe 240 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí pro 

2*** za cenu 5 Kè/m  (zahrádka).
5. Podání žádosti o poskytnutí státní úèelové dotace na prevenci kriminality (vypsaný 

projekt Královéhradeckého kraje).
6. Zmìnu platového zaøazení podle naøízení vlády è. 564/2006 Sb., o platových 

pomìrech zamìstnancù ve veøejných službách a správì, v platném znìní (NV 
381/2010), pro vedoucí pøíspìvkových organizací pedagogických zaøízení.

7. Èleny komisí zøízených radou mìsta takto:
- zdravotní a sociální: Rydrychová Zuzana, Otava Josef, Ondráèková Marie, Vacková 

Marie, Planèíková Lýdie, Máslová Lenka, Tomanová Libuše, Øezáè Martin, 
Herelová Milena

- životního prostøedí: Skalický Ladislav, Zezulka Ctirad, Urbánek Josef, Záliš Jiøí
- bytová: Nedomanská Eva, Køiš�áková Jana, Palán Rudolf
- stavební: Malý Zdenìk, Hašek Jan, Winzberger Ladislav, Bednáø Karel
- sportovní a tìlovýchovy: Rydrych Luboš, Kupec Jan, Beránek Miloslav, Polášek 

Vladimír, Borùvka Milan, Øíha Karel, Dostál Ivo
- projednávání pøestupkù: Polášková Ivana, Machaèová Jaroslava, Štìpánek Martin
- školská a kulturní: Vašátková Jarmila, Beòová Iva, Hejnová Renata, Vacková Marie, 

Ullrichová Alena, Kalousová Jana, Dušková Silvie, Plašil Pavel, Stolín Libor, 
Havlíèek Ivan, Tùma Jiøí, Valentová Marie, Stodùlková Dagmar, Polášková Ivana

- sbor pro obèanské záležitosti: Sekyrová Zdeòka, Michálková Jana, Køiš�anová Eva, 
Šípková Aša, Švábová Božena, Šponarová Eva, Matonohová Pavla, Maršíková 
Jana, Trojovská Milada, Šklíbová Eva, Pelikánová Marie, Morávek Ladislav, 
Machaèová Jaroslava

Bere na vìdomí
8. Zápisy z redakèní rady Zpravodaje mìsta ze dne 10.12.2010 a 15.12.2010.
9. Informace k zajištìní zametacího vozu prostøednictvím DSO Køivina.
Ukládá  - 4/11
10. Zaøadit do návrhu rozpoètu mìsta na rok 2011:

a) spoluúèast na dotaci pro mìstskou knihovnu
b) finanèní pøíspìvek 5.000 Kè na vydání publikace o F. Kryštofovi
c) finanèní pøíspìvek 5.000 Kè pro ÈRS Týništì nad Orlicí na organizování dìtských 

rybáøských závodù
d) spoluúèast na dotaci pro mìstskou policii v èástce 5.500 Kè (prevence kriminality)

      T: rozpoèet 2011                              Odpovídá: Oubrechtová I.
11. Projednat na jednání ZM:

a) smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci pøednádraží
b) zámìr prodeje uvolnìných bytù v majetku mìsta

      T: jednání ZM                                 Odpovídá: Ing. Matièka J.

Ing. Jaroslav Matièka           Pavel Nadrchal 
          starosta                            místostarosta
Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní. Originál usnesení je k nahlédnutí v kanceláøi tajemníka MìÚ Týništì nad Orlicí.
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Cestovní doklady
Vážení obèané, pøinášíme Vám pokraèování výbìru informací na úseku cestovních dokladù.
Pøestupky na úseku cestovních dokladù
(1) Fyzická osoba se dopustí pøestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad pøed ztrátou, odcizením, poškozením, znièením 
nebo zneužitím,
b) neoprávnìnì provede zápis, zmìnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c) se úmyslnì vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladù pøi pøekraèování 
státních hranic Èeské republiky na hranièním pøechodu,
d) pøi opuštìní území Èeské republiky neoprávnìnì pøekroèí státní hranice bez platného 
cestovního dokladu,
e) neprodlenì neohlásí poškození, znièení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního 
dokladu,
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplnìn 
záznamy,
g) neodevzdá cestovní doklad v pøípadì ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté 
nalezne nebo získá zpìt jiným zpùsobem,
h) úmyslnì znièí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
i) poskytne nebo pøijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad pøi 
vstupu do objektu nebo na pozemek,
j) poøídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas obèana podle § 2 odst. 3, nebo
k) neoprávnìnì zpracovává údaje zpracované v nosièi dat s biometrickými údaji.
(2) Za pøestupek podle odstavce 1 písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kè a za 
pøestupek podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 1 000 000 Kè.
(3) Správním orgánem pøíslušným k øízení o pøestupcích podle odstavce 1 písm. a) až j) v 
prvním stupni je obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností, v jehož územním obvodu je 
obèan hlášen k trvalému pobytu. Není-li obèan v Èeské republice k trvalému pobytu hlášen, 
projedná pøestupek úøad obce s rozšíøenou pùsobností pøíslušný podle místa jeho posledního 
trvalého pobytu v Èeské republice. Pokud obèan trvalý pobyt v Èeské republice nemìl nebo 
pokud jej nelze zjistit, projedná pøestupek Magistrát mìsta Brna.
(4) Správním orgánem pøíslušným k øízení o pøestupcích podle odstavce 1 písm. k) je v 
prvním stupni Úøad pro ochranu osobních údajù.
(5) Pøestupky podle odstavce 1 písm. c) a d) mùže projednat v pøíkazním øízení policie 
provádìjící kontrolu cestovních dokladù podle § 3 odst. 3.

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 
neoprávnìnì zpracovává údaje zpracované v nosièi dat s biometrickými údaji.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kè.

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Pøi urèení výmìry pokuty právnické osobì se pøihlédne k závažnosti správního deliktu, 
zejména ke zpùsobu jeho spáchání a jeho následkùm a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovìdnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o nìm 
nezahájil øízení do 1 roku ode dne, kdy se o nìm dozvìdìl, nejpozdìji však do 3 let ode dne, 
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 34b odst. 1 projednává Úøad pro ochranu osobních údajù.
(5) Na odpovìdnost za jednání, k nìmuž došlo pøi podnikání fyzické osoby21b) nebo v 
pøímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovìdnosti a postihu 
právnické osoby.
(6) Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá orgán, který je uložil. Pøíjem z pokut je 
pøíjmem rozpoètu, ze kterého je hrazena èinnost orgánu, který pokutu uložil.
Mìstský úøad Kostelec nad Orlicí, správní odbor
telefon 494 337 258, Slezáková                                                 email: hslezakova@muko.cz
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Informace o veøejných zakázkách

V polovinì záøí 2010 zaèal platit zákon è. 179/2010 Sb., kterým se podstatným zpùsobem 
novelizuje zákon è. 137/2006 Sb. o veøejných zakázkách ve znìní pozdìjších pøedpisù. 
Úèelem pøedmìtné novely je minimalizovat nedostatky zjištìné pøi dosavadní aplikaci 
zákona o veøejných zakázkách a dále zjednodušit, zpøesnit a zefektivnit zadávání 
veøejných zakázek a posílit jeho transparentnost. Úèelem novely je také zaèlenit do 
èeského práva zmìny práva EU na poli zadávání veøejných zakázek. 

Rada mìsta Týništì nad Orlicí již 10.1.2007 schválila Smìrnici pro zadávání veøejných 
zakázek placených z rozpoètu mìsta a jeho pøíspìvkových organizací, kterou upravuje a 
zpøísòuje zákon v oblasti zadávání zakázek malého rozsahu. Touto smìrnicí se zpøesòuje 
postup pøi zadávání zakázek mìsta Týništì nad Orlicí a jeho pøíspìvkových organizací a 
úèelem této smìrnice je sjednotit postup pøi zadávání zakázek malého rozsahu. Jde o to, 
aby každá zakázka pøevyšující èástku 180.000,- Kè (150.000,- Kè bez DPH) byla 
uveøejnìna na webových stránkách mìsta a jiným obvyklým zpùsobem vhodným pro 
konkrétní zakázku a byla realizována na základì uzavøené smlouvy o dílo. Tato smìrnice 
nebyla do konce minulého roku zcela naplòována pouze v oblasti zveøejòování zakázek 
na webových stránkách mìsta, protože pøíslušné úpravy, které by to umožòovaly byly 
provedeny až na pøelomu letošního roku.

Smìrnice kategorizuje veøejné zakázky malého rozsahu dle výše budoucího penìžitého 
závazku :
- výše penìžitého závazku nepøesáhne 50.000,- Kè, možno zadávat tzv. z ruky na základì 

informací z trhu, znalosti trhu a svých zkušeností, formou objednávky popøípadì 
smlouvy o dílo, zodpovídá vedoucí pøíslušného odboru èi organizace,

- kategorie A: výše penìžitého závazku nepøesáhne 150.000,- Kè, zakázka se zadává 
vybrané firmì na základì nabídkového øízení, které vypíše pøíslušný vedoucí odboru èi 
organizace, možno i elektronickou formou, s vybranou firmou bude uzavøena smlouva 
o dílo

- kategorie B: výše penìžitého závazku nepøesáhne 2.000.000,- Kè, zakázka se zadává 
vybrané firmì na základì výbìrového øízení, pøi kterém se osloví nejménì 3 spíše 5 
odborných firem, nabídky budou doruèeny v zalepené obálce v daném termínu a budou 
urèenou komisí otevøeny a vyhodnoceny, s vybranou firmou bude uzavøena smlouva o 
dílo

- kategorie C: výše penìžitého závazku pøesáhne 2.000.000,- Kè, zadávání tìchto 
zakázek je nutné provádìt zcela dle zákona è. 137/2006 Sb. v platném znìní i pokud 
pùjde o stavební zakázky (v zákonì je hranice pro stavební zakázky až nad 6.000.000,- 
Kè)

- všechny výše uvedené ceny jsou udávány bez DPH

Celé znìní smìrnice je uveøejnìno na webových stránkách mìsta Týništì nad Orlicí na 
adrese www.tyniste.cz

V souèasné dobì se pøipravuje další novela zákona o veøejných zakázkách, která by mìla 
zaèít platit v polovinì roku 2011 a pokud pøinese další zásadní zmìny v zadávání 
veøejných zakázek, v co nejkratší dobì se je budeme snažit zapracovat do naší mìstské 
smìrnice.

Odbor správy majetku MìÚ v Týništi nad Orlicí
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Trocha statistiky za rok 2010 z matriky

1. Poèet obyvatel našeho mìsta k 1.1.2011je 6 149. 
    Z tohoto poètu žije v Týništi nad Orlicí 5 232 obyvatel,

v Køivicích    177,
v Petrovicích    200,
v Petrovièkách    149,
v Rašovicích    171,
ve Štìpánovsku    220.

 
2. Poèet narozených dìtí je 69.
    Z toho je 32 dìvèat a 37 chlapcù

3. Nejèastìji užitá jména dìvèat jsou tato: Natálie 3x,
                                                            Nela, Anna, Tereza, Kristýna a Vanesa  2x.
                   U chlapcù to byla jména: Lukáš 5x, 

                                                    Jakub 4x,
    Adam 3x a
    Daniel 3x.

4. Manželství uzavøelo na MìÚ v Týništi n.O.    8 párù a 
                                       mimo úøad   30 párù.

5.  V roce 2010 se od nás odstìhovalo                 128 obèanù a
                          k trvalému pobytu se pøihlásilo  113 obèanù.

6. Nejstarší obèankou mìsta je paní Helena Nováèková z Týništì n. O., která oslavila 
v únoru 2010 100 let.

7. V roce 2010 zemøelo 77 obèanù. Z toho bylo 41 žen a 36 mužù.

Marie  Hlavová
matrikáøka
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Vítáme na svìt
Marie Librová
Tobiáš Bartoníèek
Kryštof Dušek
Natálie Jamnická
Vanesa Kapuciánová
Klára Mašková
Anna Šlechtová

Š�astným rodièùm blahopøejeme.

Zivotní jubilea
101 let
Helena Nováèková

91 let
Rùžena Uhlíøová

85 let
Jiøí Uhlíø

80 let
Josef Netík

Hodnì štìstí, zdraví.

Rozlouèili jsme se
Bohuslav Bednáø (80)
Hana Koïousková (60)
Božena Lochmanová (95)
Josef Svoboda (75)
Josef Vilímek (53)

Èest jejich památce!

Spoleèenská kronika



Vzpomínka

Že èas hojí rány,
je jen pouhé zdání,
stále v našich srdcích je veliká bolest
a tiché vzpomínání.

Dne 11.února 2011 uplyne již šest pøesmutných let, kdy od nás navždy odešla 
naše milovaná dcera, sestra , manželka a maminka paní Jaruška Matoušová, 
rozená Dvoøáková.
Stále s velikou bolestí vzpomínají a nikdy nezapomenou rodièe, sestra s rodinou, 
manžel a dìti.

Bolest nezahojí žádný èas, ozve se v srdci znovu a zas.
Jenom ty vìèný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.

Dne 23.února uplyne již 5 rokù od úmrtí tatínka, syna a bratra 
Jaroslava Archleba z Petrovièek.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera Gábinka, rodièe a 
bratøi s rodinami.

Dne 27.ledna uplynul rok od úmrtí mého manžela pana Miroslava Šponara.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte si s námi.

Rodina Šponarova 

Podìkování

Dìkuji touto cestou zástupcùm Mìstského úøadu v Týništi nad Orlicí, Sboru pro 
obèanské záležitosti, Tìlocvièné jednotì Sokol, Èeskému èervenému køíži, Klubu 
dùchodcù i sousedùm, pøátelùm i známým za blahopøání, kvìtiny i dárky k mým 
90.narozeninám.

Marie Šaldová

Dìkuji Mìstskému úøadu Týništì nad Orlicí a Sboru pro obèanské záležitosti, 
jmenovitì paní Michálkové a paní Švábové, za milé blahopøání a pozornosti, 
kterých se mnì dostalo pøi pøíležitosti životního jubilea.

František Suchý

Omlouvám se panu Suchému za pozdìjší zveøejnìní jeho podìkování.
Libor Stolín
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Èeskobratrská církev evangelická

                                VÍRA,  LÁSKA  A  NADÌJE

Ètení z Bible:
Proto vám pravím: nemìjte starost o svùj život, co budete jíst, ani o tìlo, co budete mít 
na sebe.
Což není život víc než pokrm a tìlo víc než odìv?                                                       

Matouš 6,25
Zamyšlení nad textem:
Buïte upøímní. Ta rada nám pøijde naivní. Èlovìk se o sebe pøece musí postarat. A 
zdaleka nejde jen o jídlo. Je tøeba také nìkde bydlet, mít zamìstnání. Bez auta je to 
tìžké, a kdo není pøipojen k internetu, je mimo hru. Naše životní úroveò se stále 
zlepšuje a nikdo nechce být pozadu. Kromì toho nás všudypøítomná reklama stále 
ponouká, abychom chtìli i to, co nepotøebujeme. Vysledkem je, že vìtšinu svého èasu a 
energie vìnujeme zajiš�ování každodenních vìcí, a dá nám to docela zabrat.
Máme však i opaènou zkušenost. Když pøijde nemoc, když se zaène hroutit manželství 
nebo si nevíme rady s dìtmi – je nám najednou zaøízení bytu èi nové auto zcela 
lhostejné. Jsme až zaskoèeni tím, jak málo by èlovìku staèilo ke štìstí. K èemu jsou 
nám v takové chvíli všechny vymoženosti, které jsme nakoupili, když nejvíc ze všeho 
nám chybí láska a nadìje.
Na jedné stranì pohodlnì zaøízené byty, na druhé stranì prázdnota, která nás pøepadne, 
když zjistíme, co je v životì opravdu dùležité. Naše životní úroveò není špatná a stále 
se zlepšuje. Díky za to. Ale nìjaké zvláštní štìstí nám to nepøinese. Lidé, kteøí žili døíve, 
toho mìli desetkrát ménì a kolikrát byli š�astnìjší než my. To, na èem skuteènì záleží, 
zùstává již po staletí stejné – víra, láska a nadìje. K tomu nám nový mobilní telefon, 
plazmová televize a dovolená u moøe nepomùže.

Modlitba:
Pane, pomoz nám radovat se z tìch nejobyèejnìjších vìcí a vysvoboï nás z touhy mít 
stále víc. Amen.

Píseò:
1. Dùvìøuj se v Pána, ó duše má, / zveèera i zrána on ti pomáhá. / On zná tvou strast, 
promìní ji v slast, /nový kvìt okrášlí tvou pozemskou vlast.. / On v každé dobì, on v 
každý èas / pomoci chce tobì, slyší tvùj hlas.
2. Dùvìøuj se v Pána, ó duše má, / zveèera i zrána on ti pomáhá. /  On z žalosti tvoøí 
radosti,/ jím tvoje nabývá blaho stálosti./ Ó Bože vìèný, jenž srdce znáš / pøijmi dík 
srdeèný ty, Otèe náš! 

Podle pøíruèky Na každý den pøipravil Jaroslav Matuška

Srdeènì zveme na bohoslužby v únoru:
(modlitebna ÈCE, V. Opatrného 58): 
13.2. od 10:30 h - nedìlní bohoslužby s nedìlní školou
16.2. od 16:30 h - støedeèní biblická hodina pro dìti a od 17:00 h pro dospìlé
27.2. od 10:30 h - nedìlní bohoslužby s nedìlní školou
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KINO
únor 2011

Ètvrtek 10. 2. 2011 v 19 hod.
OBÈANSKÝ PRÙKAZ

Film sleduje osudy ètveøice dospívajících mladíkù, jejich pøátel, lásek a rodièù od 
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou obèanský prùkaz, až do chvíle, kdy se v 
osmnácti snaží uniknout vojnì a pokoušejí se získat modrou knížku. Petr, Aleš, 
Popelka a Mí�a totiž dospívají v sedmdesátých letech minulého století.… 
Hoøká komedie, ÈR, doba trvání 137 min, mládeži pøístupný.
Vstupné Kè 69,- + Kè 1,- na fond èeské kinematografie.
Režie: Ondøej Trojan.
Hrají: Jan Vlèek, Aòa Geislerová, Martin Myšièka, Marek Taclík, Kristýna Boková - 
Lišková…

Ètvrtek 17. 2. 2011 v 19 hod.
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

Hrdinka snímku je moderní žena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy svìta 
a souèasnì se pokouší znovu najít a probudit své pravé já. Poté, co jí životní jistoty a 
priority zcela rozvrátí rozvod, si Gilbert vezme v zamìstnání roèní dovolenou a 
naprosto v rozporu se svými zásadami se rozhodne riskovat vše pro to, aby zmìnila 
svùj život..… 
Romantický film, USA, doba trvání 140 min, mládeži pøístupný.
Vstupné Kè 69,- + Kè 1,- na fond èeské kinematografie.
Èeské titulky.

Ètvrtek 24. 2. 2011 v 19 hod.
HABERMANNÙV MLÝN

Drama, ÈR, doba trvání 104 min, mládeži pøístupný od 12 let.
Vstupné Kè 69,- + Kè 1,- na fond èeské kinematografie.
Režie: Juraj Herz.
Hrají: Karel Roden, Zuzana Kronerová, Andrej Hryc, Oldøich Kaiser…

Rezervace a informace na tel.è.  739 625 604
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Pøíbìh je zasazen do pohranièního mìsteèka a jeho ústøední postavou je mlynáø a 
majitel pily August Habermann. Aè Nìmec, nerozlišuje èeské a nìmecké obyvatele, 
pomáhá i za cenu možného vlastního znièení. Pøesto se však v okamžiku osvobození 
stává obìtí lidového lynèe…



CO-KDY-KDE
únor 2011

DIVADLO

18.února(pátek) DNES HRAJEME CYRANA
Po roce se do Týništì vrací herci divadelní spoleènosti HÁTA z Prahy, 
tentokrát v komedii autora Kena Ludwiga. Hra pojednává o zadlužené  
koèující divadelní spoleènosti, kterou postupnì opouštìjí její zoufalí 
èlenové. Dozví se hluchá tchýnì Ethel, jaká hra se dnes hraje?
 Osoby a obsazení:
 George Benson, herec: L. Hruška/ P. Pospíchal/ M. Vašinka
 Charlotte Bensonová, hereèka: I. Andrlová/ O. Želenská
 Rosalind, jejich dcera: J. Birgusová/ H. Kusnjerová
 Ethel, matka Charlotte: L. Molínová/ J. Šulcová
 Paul, herec: V. Limr/ L. Olšovský/ Z. Pantùèek
 Howard, snoubenec Rosalind: M. Hruška/ F. Tomsa
 Eileen, hereèka: A. Gondíková/ L. Zedníèková/ J. Zenáhlíková
 Richard Maynard, advokát: V. Èech/ P. Gelnar   
 Režie: Lumír Olšovský                        
 Zaèátek pøedstavení je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Poøádá Divadelní spoleènost Háta Praha.

KONCERTY

7.února(pondìlí) Žákovský koncert  spojený s výstavou prací žákù výtvarného 
oboru.
 Na tomto koncertì vystoupí žáci, kteøí se pøipravují na okresní kolo 
soutìže ZUŠ ve høe na klavír a ve høe na smyècové nástroje.                           
Zaèátek v 17,30 hodin.
Sál ZUŠ.
 Poøádají ZUŠ a SRPZUŠ.

21.února(pondìlí) Žákovský koncert  spojený s výstavou prací žákù výtvarného 
oboru.

                            Zaèátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Poøádají ZUŠ a SRPZUŠ.

24.února(ètvrtek) Okresní kolo soutìže ve høe na smyècové nástroje
                            Zaèátek soutìžního klání je v 9,00 hodin.

 Sál ZUŠ.
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VÝSTAVY
 

27.února (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   

5.února (sobota) XIX. PLES PRACUJÍCÍCH
K poslechu a tanci hraje kapela Stanislava Vlèka.
Taneèní ukázky! Bohatá tombola!
Vstupné: 40,-Kè s místenkou, 10,-Kè bez místenky.

                            Vstupenky  s místenkou lze zakoupit u MUDr. Vaníka
(tel è. 494 371 335).
Malý sál kulturního domu.
Zaèátek plesu je v 19,30 hodin.

      Poøádá MìV KSÈM Týništì nad Orlicí.

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

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

17.února (ètvrtek) Pøednáška z cyklu LISTOVÁNÍ
Pro všechny zájemce a milovníky historie na téma: 
Nejstarší podoba Týništì a nálezy z rekonstrukce radnice
Pøednáší PhDr. Martina Beková
Zaèátek pøednášky je v 17,00 hodin.
Výstavní sál Mìstské knihovny.
Poøádá Mìstská knihovna Týništì nad Orlicí.

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

Zaèátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.
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Vázení spoluobèané,
novoroèní pøání starosty mìsta probìhlo poprvé z balkonu novì rekonstruované radnice 
provedené v období listopad 2009 až èervenec 2010. Realizátorem celé akce byla firma 
Kerson z Dobrého v Orlických horách. O prùbìhu rekonstrukce jste byli informováni v 
našem Zpravodaji i na webových stránkách mìsta v prùbìhu stavby.
S výsledkem úprav jste se mohli seznámit pøi dnu otevøených dveøí v den zahájení nového 
školního roku v záøí 2010 a seznamujete se s ním pøi Vašich návštìvách radnice pøi 
vyøizování svých záležitostí. Vzniklo zde dùstojné prostøedí bezbariérovì pøístupné všem 
obèanùm, široké schodištì, možnost využití výtahu, prostorné a vzdušné kanceláøe a v 
neposlední øadì dùstojná obøadní síò a velká a malá zasedací místnost. 
Takto rozsáhlá rekonstrukce se mohla zdát nìkomu zbyteèná a pøíliš velkorysá, ale je 
pravda, že vyøešila problémy staré budovy radnice na desítky let. Celá stavba se jeví, jak z 
ohlasù široké veøejnosti, tak stavebních odborníkù a hlavnì podle praktických zkušeností z 
prvních mìsícù provozu, jako povedená, dobøe pøístupná a pøimìøená potøebám mìstského 
úøadu naší velikosti a setkáváme se ve vìtšinì pøípadù s pøíznivým ohlasem na tuto 
investici.
Pro porovnání pøipojujeme pár snímkù budovy pøed rekonstrukcí a po ní.

Odbor správy majetku MìÚ v Týništi nad Orlicí
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Nové vstupní prostory

Pohled na novou radnici Pohled na starou radnici

Stará vstupní chodba



 

Kanceláø starosty

Nová obøadní síò

Nové schodištì
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Stará obøadní síò

Staré schodištì

Zasedací místnost



Druhý pøíbìh našeho mìsta od Jiøího z 
Podìbrad po hrabata ze Šternberka

Pohledy do historie

Èeský král Jiøí z Podìbrad umírá v roce 1471. Dodnes o nìm platí, že v mezinárodní 
politice pøedešel svou dobu o nìkolik století. Bylo to hlavnì návrhem na vytvoøení 
svazu evropských panovníkù „k zajištìní trvalého míru, vzájemné pomoci a spolupráce 
mezi národy“. Také se nemalou mìrou zasloužil o znovuupevnìní èeského státu.
Když týniš�ští sousedé pøišli k vrchnosti v roce 1487 se svou žádostí o obnovení 
mìstských privilegií, byl Jiøí z Podìbrad již 16 let mrtev. Museli se proto obrátit na jeho 
syna, knížete Jindøicha staršího, do jehož majetku Týništì patøilo a který právì pobýval 
na svém sídle v Kladsku. Jejich ponížené prosbì, v níž vystupovali jako vìrní poddaní, 
nešlo nevyhovìt. Byli milostivì vyslyšeni a na dùkaz dobré vùle knížete obdrželi i 
dokument, v nìmž stojí: „My jsouce poddaných našich a zvláštì tìch, kteréž se k nám 
vìrnì a poddanì zachovávají, v jich slušných prosbách neoslyšeti náchylni. Jakož 
slušné jest s dobrým rozmyslem a s dospìlou raddou vìrných našich z minulosti 
knížetské nadepsané poddané naše v Týništi starší i všecku obec nynìjší i potomstvu 
budoucí pøi jich starodávních svobodách právích i erbu, kteréhož jsou pøedkové jich k 
svým mìstským svobodám a právu užívali, kterýchž podle tohoto namalovaného 
zpùsobu byl jest a takový býti má, štít èervený a v nìm strom zpùsobu borovice 
podobný maje kmen všecek barvy požloutlé a vìtvové zelené nechali a zùstavili jsme, 
necháme a zùstavujem tuto jim milost pro jich vìrné zasloužení a hodné zachování s 
raddou vìrných našich uèinivše.“
Kníže se ještì navíc rozhodl vylepšit týniš�ský mìstský znak. Popis tohoto vylepšení je 
v dokumentu rovnìž zaznamenán. Øíká v nìm: „Pøidali jsme jim k jich starodávnému 
erbu erb náš po páních z Kunštatu pøirozený jmenovitì: štít bílá a v nìm tøi štrychy 
èerné, kterýž na borovici v jich starodávném štítu podle toho namalovaného zpùsobu 
jakoby zavìšen byl okazuje a vidí se, kteréhož erbu i všech práv starodávních svobod 
oni i jich dìdicové a potomci bez naše i dìdicùm a budoucím našich pøekážky svobodnì 
a na vìèné èasy užívati mají, mohou a moc budou. Tomu na svìdomí a na potvrzení 
peèe� vìtší našeho knížeckého dùstojenství kázali jsme k tomu listu s našim jistým 
svìdomím pøivìsiti. Jenž jest dán v hradì hrabství našeho Kladského v sobotu pøed 
hodem svatého Ambrože zpovìdníka božího lét a od narození syna božího tisícího 
ètyøstého osmdesátého sedmého.“
Tato obnovená privilej vzkøísila i používání peèeti. V listinì není žádný podrobnìjší 
popis a ani zmínka napø. o tom, jaký vosk mìlo Týništì pøi peèetìní používat. Dá se 
pøedpokládat, že to byl vosk zelený, protože šlo jen o mìsteèko poddanské. Taková 
mìsta smìla používat právì jen  zelený vosk. 
A jak se tehdy vùbec peèetilo? Vtisk peèetidla se neprovádìl pøímo do peèetního vosku. 
Na rozehøátý vosk se pøiložil ozdobný papírový kryt vìtšinou ve tvaru hvìzdice èi 
kruhu a pøes nìj se vtlaèila peèe�. Papírový kryt se tak pevnì zamáèkl do peèetního 
vosku a do nìj se vtlaèil obraz peèetidla. Používání zeleného peèetního vosku však 
nebylo zøejmì pravidlem. Známé jsou totiž i peèetì našeho mìsteèka v èerné barvì.
Obnovení mìstských privilegií mìlo Týniš�ským nahradit znièenou listinu o 
vyzdvižení Týništì na mìsteèko. V dokumentu je mimo jiné stanoveno, že obec bude 
ponechána „…pøi starodávných svobodách“. Jakých, to upøesnìno není!
A když zùstaneme s pomocí fantazie v tìchto dobách ještì chvilku, dokážeme si 
pøedstavit èeské království ve 13. a 14. století jako jednu z nejbohatších zemí v Evropì.
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Právì v této dobì vzniká pøevážná vìtšina našich mìst, nejspíš i to naše. To vzniklo 
pravdìpodobnì neplánovaným vývojem, úpravou starší opevnìné (otýnìné) osady, kde 
její poloha na soutoku øek nasvìdèuje staroslovanskému pùvodu. Taková vyvýšená místa 
byla vyhledávána pro sídla rodin a kmenù.
Jak to pak asi bylo s Týništìm dál? Projdìme se ve struènosti nìkolika stoletími.
Konec 14. století – Týništì náleží Pùtùm z Èastolovic a jedním z tìchto jeho pánù je 
pozdviženo na mìsteèko. A podle „nìmeckých zpùsobù“ mu už tehdy náleží vlastní erb, 
peèe� a právo konat týdenní trhy. (Tyto privileje mu znovu po letech pøiznává právì kníže 
Jindøich).
                                                   
Století 15. – Týništì s oznaèením „statek“ mají v držení bohatí páni z Kunštátu a Podìbrad 
ještì i s Èastolovicemi. Po svatbì s Kunhutou ze Šternberka oddìluje syn krále Jiøího z 
Podìbrad,  kníže Jindøich Minsterberský, hrabì kladský, pán z Kunštátu a Podìbrad 
Týništì od Èastolovic a pøikupuje k nìmu Vodìrady, Ježkovice, Bìdovice a Èestice. 
Po knížeti Jindøichovi se stává pánem a majitelem Týništì Vilém z Pernštejna.  Jako 
moudrý muž potvrzuje již získané výsady mìsteèka a nìkteré i pøidává. V roce 1498 žádá 
dokonce krále Ladislava II. o královskou výsadu, potvrzující konání trhù. Král potvrdil, že 
se v mìsteèku mohou odbývat vždy v pondìlí týdenní trhy a dvakrát do roka, po Kvìtné 
nedìli a na sv. Tomáše, velké trhy výroèní.

Století 16. -  V roce 1507 rozdìluje Vilém z Pernštejna, další majitel Týništì, své panství 
mezi syny Vojtìcha a Jana a sám umírá pozdìji v Pardubicích.
Mladší Jan pøevádí jmìní po smrti staršího bratra, jako jediný dìdic, na svého syna 
Jaroslava. Ten Týništì prodává s dalším majetkem rýnskému falckrabìti Arnoštovi. 
Arnošt prodává Týništì, (zboží týniš�ské), krátce po jeho nabytí Hanuši Haugwitzovi z 
Biskupic. Hanuš postavil v Týništi tvrz za dvorem, tam, kde se øíkalo „na hradì“. Ale již v 
roce 1577 prodal Týništì s tvrzí a vesnicemi Rudolfu II., synu císaøe Rudolfa, který vše 
ještì téhož roku prodal bratrùm Janu, Jiøímu a Vilémovi z Operštorfu.

Století 17. – V roce 1615 témìø celé Týništì vyhoøelo. O 11 let pozdìji, v roce 1626 už stála 
v Týništi nová hospodáøská stavení a rùzné budovy pøi panském dvoru, které vystavìl další 
z Operštorfù, Ota.
Jeho mladší bratr Bedøich byl jmenován císaøským komisaøem pro reformace v kraji 
královéhradeckém. Do Hradce Králové povolal jezuity, založil pro nì ze svého majetku 
kolej a pomáhal jim šíøit katolickou víru. Už v roce 1624 vypovìdìl z mìsta týniš�ského 
duchovního správce „pod obojí“, èili kališnického knìze, do ciziny.
Bedøichùv syn Václav – Ignác mìl zase se svými týniš�skými poddanými velké neshody 
ohlednì obèanských svobod. Byl krutý a chudé mìsteèko neslo tìžce tuto jeho nadvládu, 
která omezovala jejich práva a „krátila“ je na majetku. Když zemøel, vládli Týništi jeho 
synové: Jan, Josef, Antonín, Marcelín a Jan Václav Šebastián. Vláda všech Operštorfù nad 
mìsteèkem trvala 107 let. V roce 1684 bylo Týništì prodáno i s ostatními operštorfskými 
statky hrabìti Tomáši Èernínovi z Chudenic. Na samém konci 17. století , v roce 1695, 
kupuje Týništì (i s Èastolovicemi) nejvyšší purkrabí a místodržitel království èeského 
hrabì Adolf Vratislav ze Šternberka.
Století 18. – Adolf Vratislav umírá v roce 1703 a èastolovicko – týniš�ské panství se stává 
majetkem hrabat ze Šternberka.

První i druhý pøíbìh našeho mìsta byly zpracovány podle:
Kroniky mìsta Týništì nad Orlicí
Dìjin Týništì nad Orlicí Ing. Aloise Èapka
Sborníèkù Èapkova muzea v Týništi nad Orlicí

Paž.
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Úspìšný koncert

Datum 9. ledna 2011 je  pøelomovým dnem  v krátké historii dixilandu ZUŠ Týništì 
nad Orlicí BLACK BUØIÒOS. Konal se totiž køest jejich CD...tak jedem...V rámci 
tradièního Novoroèního koncertu Mladého týniš�ského big bandu byla pokøtìna 
nahrávka, která vznikla v Sound Art studiu v Hradci Králové v èervenci minulého roku 
za velkého pøièinìní zvukového mistra Václava Vlachého. Na CD se objevují skladby, 
které patøí do základního repertoáru dixilandu, který si bìhem relativnì krátké doby 
získal nejen renomé u hudebních znalcù, ale také nespoèet fanouškù prakticky po celé 
Èeské republice. Dokladem toho byla i úèast èlovìka, který si tuto kapelu velmi oblíbil 
už v døívìjší dobì a který svojí úèastí podtrhl vážnost celého nedìlního koncertu. 
Kmotrem CD ...tak jedem... se totiž stal ministr zdravotnictví pan Leoš Heger. Ve své 
krátké øeèi nad již pokøtìným CD vyzdvihl nejen hudební schopnosti mladých 
muzikantù, ale i osoby Pavla Plašila a Karla Koldinského, kteøí kapelu vedou od jejího 
vzniku v roce 2005. Je tøeba ještì zdùraznit, že CD by nevzniklo bez finanèní podpory 
GERERALI POJIŠ�OVNY A.S., firmy Agrico s.r.o. z Týništì nad Orlicí a Hradecké 
lesní a døevaøské spoleènosti a.s.
Doufáme, že všechny, kteøí si CD poslechnou, zaplaví radost a nadšení, které se snaží na 
svých koncertech pøedávat muzikanti z BLACK BUØIÒOS. Tak jako tomu bylo i v  
nedìli 9. ledna pøed beznadìjnì vyprodaným sálem kulturního domu v Týništi nad 
Orlicí.
Ve druhé polovinì koncertu se návštìvníkùm koncertù pøedstavil Mladý týniš�ský big 
band pod vedením Pavla Plašila. Mladí muzikanti si tentokráte vybrali jako hosta 
fenomenálního trumpetistu Pavla Herzoga. Ten je èlenem nìkolika hudebních 
uskupení, napø. Filharmonie Hradec Králové, kapely Sto zvíøat, je také èasto zván do 
studií jako studiový hráè. Vzhledem k jeho úèasti na koncertì se odvíjela i samotná 
dramaturgie MTB. Orchestr se pøedstavil nejen ve starších a osvìdèených skladbách,  
napø. Moonligt Serenada, Sweet Georgia Brown, Embreceable You, ve kterých zaznìl 
hlas zpìvaèky Zuzany Michalièkové, ale i ve skladbách  Arturo Sandovala, Gorda 
Goodwina, které patøí k vrcholùm souèasného repertoáru nejlepších svìtových big 
bandù. 

Mgr. Pavel Plašil
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Dùm dìtí a mládeže, Týništì nad Orlicí, telefon: 494 377 051  
Email: ddmslunicko@seznam.cz, 

http://ddmslunicko.webnode.cz

       ÚNOR

Støeda 2. 2. DÍLNIÈKA – SNÌHULÁK
14 – 15 hod. Rozverný snìhulák pro potìšení z netradièních materiálù.  

Cena 10,- Kè. Pøihlaste se pøedem v DDM!

Støeda 2. 2.  POLOLETNÍ PRÁZDNINY s Rumcajsem
„Víkendovka“ ve všední dny, když není škola… Hrátky s 
øáholeckým loupežníkem, Mankou a Cipískem nejen na snìhu 
(bude-li), ale i ve Sluníèku a na výletì. Pro dìti z 1. – 5. tøídy. 
Omezený poèet míst. Pøihlášky v DDM.

Nedìle 6. 2.             nedìlní PEDIG
13 – 18 hod.    Propletené odpoledne ve Sluníèku. 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.  Cena podle spotøebovaného materiálu 
+ 60,- Kè.

Úterý 8. 2.              úterní PEDIG
od 17.30    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. Cena podle 
spotøebovaného materiálu + 30,- Kè.
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Støeda 9. 2.        støedeèní PEDIG 
od 18.00 Viz info u støedeèního pedigu.

Støeda 9. 2. DÍLNIÈKA – KOÈKY
14 – 15 hod. Úžasné koèky z netradièních materiálù. Cena 20,- Kè.

Støeda 9. 2. 2. kolo MINISTAR – pìvecká soutìž
od 16.30  Pøijïte podpoøit své favority, porota má svùj názor, ale ten váš mùže být 

rozhodující!

Støeda 16. 2. KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPÌLÉ
17 – 19 hod.  Podveèer s hlínou pro zaèáteèníky i pokroèilé.  S sebou: pracovní obleèení, 

70,- Kè na materiál a energii.

Pátek 18. 2. NOÈNÍ MARATON …789S…
od 19.30 Vydržet do rána? To není podmínka, jen jedna z možností… Celonoèní 

maraton her, recesí, aktivit všeho druhu pro sedmáky, osmáky, devá�áky a 
støedoškoláky.     
Domluv se s kamarády a pøijïte strávit dlouhou noc do Sluníèka! 
Pøihlášky pøedem v DDM.

Nedìle 20. 2.      nedìlní PEDIG
        Pletení košíèkù s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jinéhoJ. 

Prosíme o pøihlášení pøedem (staèí email), kapacita dílny je 10 lidièek, 
pøihlášení mají pøednostJ. Cena podle spotøebovaného materiálu+60,- Kè.

Sobota 26. 2.    TRADIÈNÍ DÌTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
        V hotelu Orlice se tìšíme na všechny masky, pøipravené jsou soutìže a hry 

pro dìti i doprovod, soutìž masek, tombola a pøedtanèení našich kroužkù. 
Vstupné 40,- Kè, tombola 5,- Kè. Pøedpokládáme velký zájem, proto 
poøádáme, stejnì jako loni, vzhledem k prostoru dva karnevaly za 
sebou: od 12.30 – 15 a od 16 – 18.30 hod. Pøedprodej vstupenek a lístkù 
do tomboly v DDM od 21. 2. dennì, v dobì 9 -11 hod. a 15 – 18 hod. 
Obèerstvení zajištìno. 

28. 2. – 4. 3. JARNÍ SLUNÍÈKOVÝ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR (jarní prázdniny)
aneb „JAK SE DO LESA VOLÁ, AŽ SE UCHO UTRHNE!“
Pìtidenní pobytový tábor, stravování a ubytování ve Sluníèku, výlety do 
okolí, táborový program plný her, soutìží, zpívání a zimních radovánek.  
Omezený poèet míst, pøihlášky a bližší informace v DDM. Pro dìti z 1. – 5. 
tøídy.

LETNÍ TÁBORY 2011 
ZÁVAZNÌ PØIHLAŠOVAT SE MÙŽETE JIŽ NYNÍ!!!

Po zkušenostech z let minulých vyplynulo:
- Zápisné 50,- Kè vybíráme pøi zapsání dítìte do seznamu a je NEVRATNÉ.                   
   Pokud ho neuhradíte do konce bøezna, posunujeme na vaše místo náhradníka.
- Pøed nástupem na tábor bude provedena kontrola hlavy kvùli vším a na táborech s koly 

vstupní kontrola kol!!!

1. – 11. 7. TANEÈNÍ TÁBOR ØÍÈKY
Tradièní horský tábor nejen s tancem všeho druhu, ale i tábornièením, výlety, výtvarnými 
technikami a dobrou partou. Hlavní vedoucí: PaeDr. Dana Èernohousová. 
Cena 2600,- + 50,- zápisné Kè.
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3. – 8. 7. 1. SLUNÍÈKOVÝ TÁBOR – OHEÒ, VODA, ZEMÌ, VZDUCH
 V budovì DDM urèený dìtem od pøedškolákù do 3. tøídy. Cesty na kolech, pìšky i vlakem, 
celotáborová hra ŽIVLOVÁNÍ S ŽIVLY, ubytování a stravování v DDM. Možnost chodit spát 
domù. Hlavní vedoucí: Jana Tichá. Cena 950,- Kè + 50,- zápisné.

9. – 14. 7. 2. SLUNÍÈKOVÝ TÁBOR – PIPI DLOUHÁ PUNÈOCHA
V budovì DDM urèený dìtem od pøedškolákù do 3. tøídy. Cesty na kolech, pìšky i vlakem, 
celotáborová hra s Pipi dlouhou punèochou, ubytování a stravování v DDM. Možnost chodit 
spát domù. Hlavní vedoucí: Eva Jenèíková. Cena 950,- Kè + 50,- zápisné.

15. – 29. 7.        MARUŠKA a 12 MÌSÍÈKÙ
Pro dìti z 2. – 5. tøídy, které už trochu odrostly z našich „pøímìš�ákù“ a chtìjí zkusit nìco 
nového (zkušenosti z našich pøímìstských táborù ale urèitì zužitkují, takže si dáváme tak 
trochu jako podmínku úèast v pøedchozích letech na nìkterém z nich nebo na nìjakém jiném 
táboøe J). Pobyt v areálu Pavlatova louka v Novém Mìstì nad Metují. Ubytování v 
chatièkách, strava 5x dennì, celodenní pitný režim. Pobyt v pøírodì, sport, hry, samostatnost, 
nové zážitky, soutìže a celotáborovka s Maruškou a jejím putováním za mìsíèky plná legrace 
a nových kamarádù. Hlavní vedoucí: Jana Tichá. Cena: 3950,- + 50,- zápisné

15. – 29. 7. CESTA KE HVÌZDÁM
Pro dìti a mládež 10 – 15 let, které mají smysl pro legraci, chtìjí pobýt 14 dní mezi kamarády, 
sportovat, zažít nìjaké dobrodružství a užít si prázdniny. Celotáborová hra plná zábavy a 
napìtí, pøíroda všude okolo a spousta zážitkù. Kentaur, Gemini, Taurus, Vega, Proxima… 
Doletíte s námi ke hvìzdám?  Pobyt v areálu Pavlatova louka v Novém Mìstì nad Metují. 
Ubytování v chatièkách, strava 5x dennì, celodenní pitný režim. 
Hlavní vedoucí: Jana Kalousová. Cena: 3950,- + 50,- zápisné.

15. – 22. 7.        TÁBOR PRO RODIÈE A DÌTI - KOSTKOVANÝ ROK
Pobyt v areálu Pavlatova louka v Novém Mìstì nad Metují. Ubytování v chatièkách, strava 5x 
dennì, celodenní pitný režim. Táborový program pro dìti (4 – 10 let) i pro rodièe (èi 
prarodièe), nìkdy zvláš� a nìkdy dohromady. Možnost vlastní volby programu. Pro dìti cesty 
pøírodou, soutìže, hry ve skupinì, pro dospìlé sport èi výtvarno, spoleèné kostkované 
pohádkové akce a hlavnì legrace a letní pohoda. Celodenní stravování a pitný režim.
Nejdùležitìjší je váš spoleèný èas a spoleèné zážitky. Hlavní vedoucí: Eva Jenèíková. Cena 
2450,- + 50,- zápisné.

7. – 12. 8.        3. SLUNÍÈKOVÝ TÁBOR – SE ÈTYØLÍSTKEM DO SVÌTA
V budovì DDM urèený dìtem od pøedškolákù do 3. tøídy. Cesty na kolech, pìšky i vlakem, 
celotáborová hra s kamarády ze Ètyølístku, ubytování a stravování v DDM. Možnost chodit 
spát domù. Hlavní vedoucí: Jana Tichá. Cena 950,- Kè + 50,- zápisné.

14. – 20. 8.        LETNÍ ROSEGIRLS
Taneèní soustøedìní dívek z taneèní skupiny Rosegirls, kde se nebude jen tanèit, ale i 
sportovat, soutìžit a hrát. Ubytování a stravování ve Sluníèku. Hlavní vedoucí: Lenka 
Volková.

22. – 27. 8.  VOLEJBALOVÝ TÁBOR – SVÌTOVÌ BAREVNÁ PAVLATOVKA 
Pro dívky od 1. do 5. tøídy, pobyt v areálu Pavlatova louka v Novém Mìstì nad Metují, 
ubytování v chatièkách, strava 5x dennì, pitný režim celý den.
Pøivítáme rádi i nováèky, kteøí se od pøíštího roku chtìjí vìnovat minivolejbalu nebo 
volejbalu. Program je samozøejmì pøedevším sportovní, ale nebude chybìt ani celotáborovka 
a legrace.  Hlavní vedoucí: Eva Jenèíková. Cena 1750,- + 50,- zápisné.

ZÁVAZNÌ PØIHLAŠOVAT SE MÙŽETE JIŽ NYNÍ!!!
Podrobnìjší informace k jednotlivým táborùm dostanete pøímo v DDM.
Pøihlášky budou k vyzvednutí nebo emailem od zaèátku bøezna.
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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 ÚNOR
        
         Dopoledne Odpoledne                                      Veèer
Po  HEJBLÍCI   9:30-10:30  ANGLIÈTINKA I- IV   15:00-17:00  
      HERNA       9:30-11:30  PASTELKY                    16:00-18:00

 HERNA                           16:00-18:00
 Angliètina pro rodièe     17:00-18:00

Út  HERNA pro nejmenší      HERNA                          16:00-18:00
      (do 18 mìsícù)  MALOVANÁ PÍSNIÈKA16:00–16:45 
       9:30-11:30  FLÉTNIÈKA                  17:00-18:00  
St  ROLNIÈKA 9:30-10:30   HERNA + kavárnièka    16:00-18:00
      (pro dìti od 2 let)  ÈÍTÁRNA pro dìti         16:00-17:00 
      HERNA       9:30-11:00  Nìmèina pro rodièe        17:00-18:00
Èt  ROLNIÈKA 9:30-10:30   Cvièení pro tìhotné        18:00-19:00  20:00-22:00
      (pro dìti do 2 let) VEÈERNÍ
      DÍLNY:
      Knihovna: 10.2. 3.2. a 17.2.
Pá  HERNA s programem  ANGLIÈTINKA I- IV   12:30-13:30
       „Tvoøílci“   9:30-11:30  

DALŠÍ akce v ÚNORU:
3.2. (Èt) Veèerní dílna pro rodièe, od 20:00 hod., téma: Valentýn - srdíèka

10.2. (Èt) Pohádkové ètení a tvoøení v MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ, od 9:30 hod.
17.2. (Èt) Veèerní dílna pro rodièe, od 20:00 hod., téma: vaøeèky
28.2. – 6.3. (Po-Pá) Jarní prázdniny (omezený provoz MC Ratolest)

Na mìsíc bøezen pøipravujeme:
! Karnevalový týden v MC Ratolest (7.-11.3. 2011)
! Karneval 11.3. 2011, od 15:30 hod.
! Výroèní schùzi o.s. MC Ratolest, 10.3. 2011

MC Ratolest DÌKUJE za finanèní podporu a spolupráci v r. 2010: 
Mìstu Týništì nad Orlicí, Lékárnì U Krále Jiøího, Lékárnì – poliklinika, UNIFA, 
Knihkupectví, Hraèkáøství(Dostálovi), J. Vlèkovi (stravovací služby), AGRICO s.r.o., 
Malá pumpa, Otèenášek s.r.o., DUNDR s.r.o., ROVEL (p. Štìpán), Flobal a všem dalším, 
kteøí èinnost MC jakýmkoliv zpùsobem podpoøili.

Kontakty výboru MC Ratolest: 
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, J.Vosáhlová 605824548
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eømanová

Jana

Na Podboøí se druhý rok sáòkuje

Novì vznikající lokalita „Podboøí“ na okraji Týništì už druhým rokem láká mnoho pøíznivcù 
zimních sportù a aktivit. Pøedevším místní kopec, který zde vznikl pøi výstavbì ulice, si získal 
oblibu u dìtí i dospìlých. Nevelký kopec staèí na zimní dovádìní se sáòkami, boby a vším, co 
klouže po snìhu. 

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, 
celé sbírky - vìtší množství - pozùstalost po sbìrateli. 

Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92
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Oznamujeme, že od 1.2.2011 bude v Týništi nad Orlicí v prvním patøe budovy KC  
každé úterý od 9.00 – 17.00 hod. k dispozici specialista v oboru pojištìní. 

Generali pojiš�ovna nabízí všechny druhy pojištìní vèetnì finanèního poradenství a 
revize již uzavøených smluv.

Tìšíme se na Vaši návštìvu.

 
Lenka Marešová
Samostatný pojiš�ovací poradce
Generali pojiš�ovna a.s
Tel. 732 444 269
Mail. lenka_maresova@generali.cz

Lyzaøe v Krkonoších a Orlických horách zahøeje ÈRO 
Hradec Králové

Èeský rozhlas Hradec Králové navštíví Ski areály v Krkonoších a Orlických 
horách.  Do bøezna nabídne tým Èeského rozhlasu Hradec Králové kromì horké 
èokolády a sladkostí i pøíjemnou hudbu pøímo na svahu. Budeme tam s naším “
vysíláním a doprovodným programem vždy celou sobotu,“ uvedla Soòa 
Neubauerová. 

5. února to bude ve Špindlerovì Mlýnì, 12. února v Harrachovì a 19. února v Peci pod 
Snìžkou. 
„Vìøíme, že budeme mít  dostatek sil a zimní sezónu uzavøeme  ještì poslední návštìvou 
horského  støediska, a to 5. bøezna v Mladých Bukách,“ dodala Soòa Neubauerová z 
marketingového oddìlení Èeského rozhlasu Hradec Králové.  

Pro další informace kontaktujte: 
Soòa Neubauerová
602 596 592
marketing a PR

Další informace o Èeském rozhlase naleznete 
na stránkách Èeský rozhlas aktuálnì - press

www.rozhlas.cz/press
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Taneèní klub Raz & Dva

                   POZOR       POZOR      POZOR

Pro Vás, kteøí máte rádi pohyb, pro ty, které už nebaví vysedávání         
u poèítaèe a televize – máte jedineènou možnost si trochu protáhnout 
tìlo  a vyzkoušet nìco opravdového.

Pro dívky a chlapce, nejlépe však pro páry od cca 13 let
se koná nábor nových èlenù do taneèního klubu Raz a Dva.

Co Vás èeká?

- nauèíte se základy latinskoamerických a standardních tancù
- protáhnete si tìlo
- na chvíli „vypadnete“ z domu za kulturou
- s kamarády si mùžete pøi povídání koukat z oèí do oèí (ne pouze 
pøes monitor)

- máte možnost reprezentovat naše mìsto na taneèních soutìžích 

Kdy?   Kde?

Každé úterý a ètvrtek od 18,45 do 20,45 ve SMOTU (za nádražím)

Tìší se na Vás Lenka Milá, Orest Janeèek a ostatní èlenové klubu Raz a 
Dva.
S sebou si vezmìte pohodlné obleèení a mìkkou obuv vhodnou do 
tìlocvièny.

Kontakt: lenka.mila@seznam.cz
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Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola  v 
Rychnovì nad Knìznou informuje
Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola v  Rychnovì n. Kn. je školou s širokým 
výbìrem oborù maturitních i uèebních. Jedná se nejen o obory technické z oblasti 
automobilového prùmyslu, ale též i obchodní, gastronomické a øemeslné, jako napøíklad 
truhláø, kominík.
Velikost školy a její materiální a technické zázemí umožòuje kvalitní pøípravu v 
jednotlivých oborech a  rozsáhlou mimoškolní a zájmovou èinnost. Která škola se mùže 
pochlubit tím, že má prvoligový volejbalový tým juniorù, že se podílela na vývoji  
skuteèného  elektromobilu, provádí emisní kontroly vozidel, provozuje vlastní 
autoservis vèetnì lakovny a pneuservisu, diagnostikuje vozidla, provádí døevovýrobu, 
poskytuje obchodní a gastronomické služby ?
Samozøejmì se snažíme vychovávat odborníky a pøíprava není jednoduchá. Abychom 
pomohli rodièùm a našim žákùm pøi øešení rùzných problémových situací, pracuje na 
škole speciální pedagog – etoped. 
Naše škola umožòuje takové pùsobení na žáka pøi jeho poèáteèní odborné pøípravì, pøi 
kterém žák nemusí pøecházet na jinou školu pøi zjištìní špatné volby oboru èi jeho 
vzdìlávací úrovnì, ale pouze pøesun v rámci oborù školy (mezi maturitními a uèebními, 
technickými, øemeslnými, obchodními, gastronomickými). Znamená to, že pro žáka 
najdeme v rámci školy odpovídající vzdìlávací cestu. Ta mùže být završena oborem 
nástavbovým èi oborem vyšší odborné školy. 
K rozvoji školy slouží partnerské vazby na firmy, vysoké školy a i zahranièní spolupráce 
(napøíklad ASSA ABLOY, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav; Univerzita Hradec Králové, 
ÈVÚT Praha, Ba�ova univerzita Zlín;  partnerské školy  v Polsku, Nìmecku, ve Francii).   
Stranou nezùstává realizace rùzných projektù a stáží studentù v zahranièí. Další 
informace na www.vosrk.cz.
Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola, Rychnov nad Knìžnou, U Stadionu 1166
Název oboru                      Kód                   Forma studia   Zpùsob ukonèení
STROJÍRENSTVÍ                          23-41-M/01       denní                 maturita
DOPRAVNÍ PROSTØEDKY         23-45-M/01       denní                 maturita
TECHNICKÉ LYCEUM                78-42-M/01       denní                 maturita
AUTOTRONIK                              39-41-L/01        denní                 maturita
GASTRONOMIE                           65-41-I/01         denní                 maturita
OBCHODNÍK                                66-41-L/01        denní                 maturita
NÁSTROJÁØ                                 23-52-H/01       denní                  výuèní list
KAROSÁØ (KLEMPÍØ)                23-55-H/02       denní                  výuèní list
OBRÁBÌÈ KOVÙ                         23-56-H/01       denní                  výuèní list
AUTOLAKÝRNÍK(LAKÝRNÍK) 23-61-H/01       denní                  výuèní list
MECHANIK OPRAVÁØ
MOTOROVÝCH VOZIDEL          23-68-H/01      denní                   výuèní list
AUTOELEKTRIKÁØ                     26-57-H/01      denní                   výuèní list
TRUHLÁØ                                      33-56-H/01      denní                   výuèní list
KOMINÍK                                       36-57-H/01      denní                   výuèní list
KUCHAØ                                        65-51-H/01      denní                   výuèní list
PRODAVAÈ                                    66-51-H/01      denní                   výuèní list
PROVOZNÍ TECHNIKA (nástavba)  23-43-L/506     denní                   maturita
PROVOZNÍ TECHNIKA (nástavba)  23-43-L/506     dálková               maturita
PODNIKÁNÍ (nástavba)                 64-41-L/524     denní                   maturita
AUTOMOBILOVÁ 
DIAGNOSTIKA A SERVIS            23-45-N/001    denní                   absolutorium
FIREMNÍ EKONOMIKA               63-41-N/014    denní                   absolutorium
Poznámka: Všechny obory jsou urèeny pro chlapce a dívky.   
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Zprávy z knihovny

Pøedstavujeme vám nakladatelství PRÁH

Ing. Martin Vopìnka , èesky píšící židovský spisovatel, cestovatel a publicista, se 
narodil  v roce 1963 a vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálnì inženýrskou ÈVUT. 
Pracoval ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a od roku 1990 se vìnuje výhradnì 
knihám – tìm, které vydává ve svém nakladatelství, i tìm, které píše.
V roce 1991 založil nakladatelství  PRÁH, které lze charakterizovat jako nakladatelství 
s vysokou produktivitou  a dokonalým zákaznickým servisem. Knihy pro dìti a mládež, 
literaturu faktu, odbornou, cizojazyènou, duchovní, pedagogiku, spoleèenské vìdy atd. 
vydává sice v menším množství, ale zato s výjimeènou kvalitou.
                                                         
Za nejvìtší poèin nakladatelství lze považovat návštìvu Madeleine Albrightové v ÈR, 
kterou nakladatelství zajiš�ovalo organizaènì i finanènì u pøíležitosti vydání její 
životopisné knihy Madeleine. Na sklonku minulého roku vyšla zajímavá kniha Tajná 
øeè broží, kde poodhalíte tajemství a symboliku broží, které paní Madeleine Albrighová 
nosí.

Pro dìtské ètenáøe vznikly dvì publikace, které ve spolupráci s Národním divadlem 
napsala  Anna Novotná. Zajímavì výtvarnì zpracované knihy Balet nás baví a Divadlo 
nás baví obsahují nejhranìjší svìtové a èeské balety a divadelní hry. Mohou po ní 
sáhnout také studenti SŠ, ZUŠ, konzervatoøí a dospìlí ètenáøi, kterým vyjasní leckteré 
neznámé výrazy z divadelního a baletního umìní.
Nakladatelství PRÁH  pana Martina Vopìnky  vydalo pro dìtské ètenáøe øadu krásných 
knih.
Patøí mezi nì kniha Lucie Lomové Zlaté èeské pohádky. Tato pøední èeská autorka 
komiksù vytvoøila tuto pùvabnou knihu, ve které najdete pìt klasických èeských 
pohádek a ještì nìco navíc o jejich pùvodu.
Kniha Renáty Fuèíkové Jan Amos Komenský upoutá ètenáøe velkým formátem a také 
velkolepými ilustracemi vèetnì dobových map. Pøedstavuje osobnost, kterou Èechy daly 
Evropì a svìtu, jeho život a dílo a je napsána soubìžnì v anglické a nìmecké verzi.
Díky vyprávìní Aleny Ježkové Prahou kráèí lev poznáváme dìtskýma oèima historické 
krásy našeho hlavního mìsta.
Michaela Voldøichová  vzpomíná ve své knize Kam plaveš, Gastone? na slavného 
lachtana z pražské ZOO a na velkou povodeò v roce 2002.
Nakladatel Martin Vopìnka vytvoøil pro dìti a vlastnì i pro dospìlé krásnou èeskou 
encyklopedii Poznávám život a svìt, která nás nejen informuje, ale i pobaví. Obsahuje 
1111 hesel a více než 600 kreslených obrázkù.

Hezké únorové dny s knihou vám pøeje                 
Josefína Hanzlová
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                                                         Srdeènì vás zveme na další pøednášku 
                                                                       
                                                                        z cyklu LISTOVÁNÍ.

                                                                      Pro všechny zájemce 

                                                            a milovníky historie na téma:

                                                            NEJSTARŠÍ PODOBA 
TÝNIŠTÌ 

                                                                                 A NÁLEZY 

                                                              Z REKONSTRUKCE 
RADNICE

                                                                  Pøednáší PhDr. Martina Beková.

                                                                        ètvrtek 17. února 2011 od 17 hodin 

Tøetí pøíbìh našeho mìsta ve dvou 
dalších stoletích
Pohledy do historie

Šternberkové se o naše mìsteèko starali dobøe. Nechali mimo jiné upravit staré cesty do 
lesù a zøídit nové, aby se mohlo lehèeji svážet døíví z tìchto panských lesù. Již v roce 
1705 postavili na obecním pozemku u dolního mlýna panskou pilu. Prací v lese a kolem 
døeva získalo tehdy mnoho obyvatel obživu.
Život prostých lidí byl tehdy i v Týništi tìžký, a tak i zde hrála dùležitou roli v jejich 
nesnadném údìlu víra v Boha. Silnì prožívali každou událost spojenou s kostelem, 
faráøem a farou. Mnozí z nich tìžce nesli, že po vyhnání kališnického knìze byla svìøena 
duchovní správa èastolovickému faráøi, který tu konal bohoslužby pouze každou tøetí 
nedìli. Až nìkdy po roce 1714 získalo mìsto vlastního duchovního správce. Byl jím 
Antonín Rejpal, rodák z Jaromìøe na Moravì. Bydlel v novì postavené chalupì è.p.276 
pod høbitovem, jež byla nejprve urèena pro školu, a zastával také funkci jakéhosi 
školského dohližitele. Pùsobil u nás až do smrti v roce 1738 a pochován je v týniš�ském 
kostele. Za nìho byly založeny nové matriky. Na faøe bydlet nemohl, protože ta v roce 
1686 vyhoøela a od té doby stála pustá a prázdná. Až teprve roku 1739 byla postavena 
nová (dnešní) fara, a to na náklady týniš�ských mìš�anù a pøifaøených obcí.
Pøínosným byl pro Týništì rok 1752. Tehdy postoupili Hradeètí za poplatek 150 zlatých 
rýnských roènì Týniš�ským vlastní právo na zpracování tabáku. Ten se pak v našem 
mìstì pìstoval až do roku 1806 a mìstu vysloužil název „tabákové Týništì“.
Velké zmìny nastaly v Týništi také o 30 let pozdìji. Od 1.ledna 1782 byl v Èechách 
zaveden nový soudní øád. Bylo z vìtší èásti zrušeno mìstské soudnictví a pro zdejší 
obyvatele to znamenalo, že z námìstí byly odstranìny pranýø i sloup s tabulí, na které 
byla vyobrazena ruka pøe�atá meèem. Ze záplotí zase zmizelo zaøízení s košem, který 
visel nad rybníkem a byl pøichystán k potrestání nepoctivých obèanù. Rovnìž šibenice, 
èi „spravedlnost“, stojící u dubu poblíž obecního lesa, byla odstranìna. Mìsto tak 
ztratilo právo hrdelních trestù. 
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Vývoj mìsta šel stále kupøedu. Mìnilo se mnohé. Tak napø. na hrbolaté a bahnité námìstí 
byl v roce 1842 navezen štìrk a skonèily na nìm provoz „krámy masné“. To vše se událo 
v dobì, kdy „rynek“ sloužil už léta jako místo konání výroèních trhù, a tudíž místo hojnì 
navštìvované. Stávalo na nìm až 110 kramáøských bud. Jeho severní stranu zdobila od 
roku 1838 také nová kamenná radnice.
Pro bezpeènìjší život obèanù se stal dùležitým rok 1843, kdy byla u panského dvora 
postaveno kolna pro obecní i panskou støíkaèku. Požáry velmi sužovaly obyvatele 
mìsteèka a pøinášely vždy velké neštìstí a s tím spojené trápení a bídu. Jen v únoru roku 
1733 vyhoøelo v Týništi 39 usedlostí.
V roce 1860 byl ve mìstì zøízen samostatný poštovní úøad. Roku 1871 je postavena 
„První èeská spolková škrobárna“, pozdìji továrna na nábytek firmy A. Novotný a spol.
Staví se železnièní tratì. V roce 1873 je to tra� severozápadní dráhy, V roce 1875 tra� 
spoleènosti státních drah. S tím narùstá ve mìstì spoleèenský i obchodní ruch. Týništì 
se dostává do povìdomí lidí jako prùmyslové mìsto. Stává se jedním z prvních ve 
východních Èechách. Kvete tu prùmysl døevaøský, koželužský, strojírenský….

Paž

(Zpracováno podle Zápisu historie našeho mìsta panem Karlem Bièíkem. Karel Bièík, 
kupec, byl týniš�ským rodákem. Narodil se zde 8.10.1882 a zemøel roku 1963 v 
Borohrádku. Je podepsán na zakládací listinì Èapkova muzea z roku 1939. V letech 
1950-56 byl jeho pøedsedou. Vždy byl horlivým muzejním pracovníkem a 
spolupracovníkem Ing. Aloise Èapka.)

Vázení ètenáøi,

dovolte  mi, abych se na poslední stránce posledního 
textu tohoto únorového Zpravodaje s Vámi rozlouèila 
jménem svým i celé redakèní rady. Naše setkávání 
trvalo celých dvanáct let.
Zpravodaj mìsta Týništì nad Orlicí v této podobì konèí.
Novému Zpravodaji pøeji stránky plné zajímavého a 
ètivého obsahu, na kterých nebude opomíjena naše 
krásná mateøština, a nové redakèní radì dobrou 
spolupráci.

Mgr. Jitka Pazitná
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