


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: An 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 pøes støíbrnou. Jeho horní polovinou procházejí jako pøíèné trámy dva støíbrné 
pruhy.”

Paž.



                               U S N E S E N Í
                               z 1. zasedání Zastupitelstva mìsta Týništì nad Orlicí

               konaného dne 13.12.2010

Revokuje
1. Body A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 z usnesení è. 22 ze dne 14.6.2010.

Schvaluje
2. Rozpoètové provizorium s platností od 1.1.2011. V období rozpoètového provizoria 

budou èerpány pouze nejnutnìjší provozní výdaje a investièní a neinvestièní plnìní.
3. Smlouvu o poskytnutí úèelového finanèního pøíspìvku è. 1004/2010-I. pro TJ Sokol 

Køivice v èástce 5.000 Kè.
4. Rozpoètová opatøení k 13.12.2010.
5. Zmocnìní rady mìsta v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno a), zákona o obcích, v 

platném znìní, k provádìní jednotlivých rozpoètových opatøení v období mezi 
zasedáními zastupitelstva mìsta.

6. Prodej bytové jednotky è. 872/10 v budovì èp. 871, 872, 873 v k.ú. Týništì nad Orlicí 
vèetnì podílu na pozemcích a spoleèných èástech domu pro *** za cenu 780.000 Kè a 
poplatky s prodejem spojené, se zøízením zástavního práva k nemovitosti  v k.ú. 
Týništì nad Orlicí, k zajištìní pohledávky v èástce 780.000 Kè ve prospìch 
zástavního vìøitele Hypoteèní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150.

7. Prodej bytové jednotky è. 884/1 v budovì èp. 883, 884 v k.ú. Týništì nad Orlicí vèetnì 
podílu na pozemcích a spoleèných èástech domu pro *** za cenu 690.000 Kè a 
poplatky s prodejem spojené, se zøízením zástavního práva k nemovitosti v k.ú. 
Týništì nad Orlicí, k zajištìní pohledávky v èástce 690.000 Kè ve prospìch 
zástavního vìøitele Hypoteèní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150.

8. Prodej bytové jednotky è. 886/5 v budovì èp. 885, 886, 887 v k.ú. Týništì nad Orlicí 
vèetnì podílu na pozemcích a spoleèných èástech domu pro *** za cenu 655.200 Kè a 
poplatky s prodejem spojené.

9. Prodej bytové jednotky è. 887/12 v budovì èp. 885, 886, 887 v k.ú. Týništì nad Orlicí 
vèetnì podílu na pozemcích a spoleèných èástech domu pro *** za cenu 327.830 Kè a 
poplatky s prodejem spojené (kupní cena podle znaleckého posudku z roku 2008, 
prodej souèasnému nájemci.

210. Prodej pozemku p.è. 1662/82 o výmìøe 750 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí pro *** za 
cenu 742.500 Kè a poplatky s prodejem spojené.

211. Prodej  pozemku p.è. 1982/23 o výmìøe 210 m , pozemku p. è. 1982/24 o výmìøe 16 
2 2 2m , 1/5 pozemku p. è. 1982/31 o výmìøe 126 m  o celkové výmìøe 251,2 m  v k. ú. 

2Týništì nad Orlicí pro *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.
212. Prodej  pozemku p.è. 1982/29 o výmìøe 249 m , pozemku p. è. 1982/30 o výmìøe 16 

2 2 2m , 1/5 pozemku p. è. 1982/31 o výmìøe 126 m  o celkové výmìøe 290,2 m  v k. ú. 
2Týništì nad Orlicí pro *** za  cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

213. Prodej  pozemku p.è. 1982/27 o výmìøe 236 m , pozemku p. è. 1982/13 o výmìøe 21 
2 2 2m , 1/5 pozemku p. è. 1982/31 o výmìøe 126 m  o celkové výmìøe 282,2 m  v k. ú. 

2Týništì nad Orlicí pro *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.
214. Prodej  pozemku p.è. 1982/25 o výmìøe 388 m , pozemku p. è. 1982/26 o výmìøe 17 

2 2 2m , 1/5 pozemku p. è. 1982/31 o výmìøe 126 m  o celkové výmìøe 430,2 m  v k. ú. 
2Týništì nad Orlicí pro *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.
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215. Prodej  pozemku p.è. 1982/18 o výmìøe 279 m , pozemku p. è. 1982/19 o výmìøe 16 
2 2 2m , 1/2 pozemku p. è. 1982/20 o výmìøe 11 m  o celkové výmìøe 300,5 m  v k. ú. 

2Týništì nad Orlicí pro *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.
216. Prodej  pozemku p.è. 1982/21 o výmìøe 302 m , pozemku p. è. 1982/22 o výmìøe 20 

2 2 2m , 1/2 pozemku p. è. 1982/20 o výmìøe 11 m  o celkové výmìøe 327,5 m  v k. ú. 
2Týništì nad Orlicí pro *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.

217. Prodej  pozemku p.è. 1982/28 o výmìøe 210 m , pozemku p. è. 1982/15 o výmìøe 20 
2 2 2m , 1/5 pozemku p. è. 1982/31 o výmìøe 126 m  o celkové výmìøe 255,2 m  v k. ú. 

2Týništì nad Orlicí  pro *** za cenu 75 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.
2 218. Prodej pozemku p.è. 667/11 o výmìøe 7 m  v k.ú. Køivice pro *** za cenu 100 Kè/m  

a poplatky s prodejem spojené.
219. Prodej pozemku p.è. 667/12 o výmìøe 41 m  v k.ú. Køivice pro *** za cenu 100 

2Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.
220. Prodej pozemku p.è. 350/18 o výmìøe 19 m  v k.ú. Petrovice n.O. pro *** za cenu 

2100 Kè/m  a poplatky s prodejem spojené.
221. Prodej pozemku p.è. 1241/3 o výmìøe 193 m  v k.ú. Veliny, který je v podílovém 

vlastnictví obcí LD Vysoké Chvojno, pro ØSD ÈR, Správa Pardubice.
222. Koupì pozemku p.è. 2294/42 o výmìøe 993 m  v k.ú. Týništì nad Orlicí od ÈD Praha 

do majetku mìsta Týništì nad Orlicí za cenu 120.000 Kè.
23. Obecnì závaznou vyhlášku è. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních 
odpadù s úèinností od 1.1.2011.

24. Obecnì závaznou vyhlášku è. 5/2010 o místním poplatku ze psù s úèinností od 
1.1.2011.

25. Smlouvu o bezúplatném pøevodu nemovitosti od Úøadu pro zastupování státu ve 
vìcech majetkových Èeské republiky - Územní pracovištì Hradec Králové, který 
spoèívá v pozemku p.è. 1393/1, zpùsob využití - ostatní komunikace.

26. Smlouvu o závazku veøejné služby k zajištìní mìstské hromadné dopravy v Týništi 
nad Orlicí a úhradì prokazatelné ztráty.

27.Zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky na Rekonstrukci 
pøednádraží v Týništi nad Orlicí.

28. Darovací smlouvu na poskytnutí daru v èástce 3.000 Kè pro Oblastní charitu 
Èervený Kostelec, støedisko Hospic Anežky Èeské, na èásteènou úhradu nákladù 
pro zlepšení podmínek nemocných.

29. Darovací smlouvu na poskytnutí daru v èástce 2.000 Kè pro *** na èásteènou úhradu 
související s vydáním publikace „Studánky v regionu“.

30. Zvolení èlenù kontrolního a finanèního výboru a pøedsedù a èlenù osadních výborù
- kontrolní výbor: Matìjus Josef Mgr., Kubìnová Ivanka Ing., Skoøepa Aleš Mgr., 
Martinec Radek, Koldinský Libor, Kadrmas Oldøich

- finanèní výbor: Vystavìl Miroslav PaeDr., Èernínová Irena PharmDr., Suchánková 
Zita PhDr., Ondráèková Marie, Stolín Libor

- osadní výbor Køivice: Pechová Simona - pøedsedkynì, Máslo Josef, Šotola Josef, 
Kociánová Jaroslava - èlenové

- osadní výbor Štìpánovsko: Plašilová Jitka - pøedsedkynì, Goldbach Václav, 
Benovský Jaroslav - èlenové

- osadní výbor Petrovice: Šklíba Zdenìk - pøedseda, Blažek Pavel, Píšová Markéta, 
Køížková Milena, Haken Jiøí, Brandejs Jiøí, Hašek Jan, Suchánková Zita, Škopová 
Anna - èlenové

- osadní výbor Rašovice: Winzberger Ladislav - pøedseda, Martínek Petr, Matìjus 
Josef, Martincová Alena - èlenové

Mìsíèní odmìna za výkon funkce pøedsedù osadních výborù, kteøí nejsou èleny 
zastupitelstva mìsta, bude poskytnuta od 1.1.2011.
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Bere na vìdomí
31. Zprávu o èinnosti rady mìsta.
32. Návrh ceny vodného a stoèného pro rok 2011.
33. Zprávu o èinnosti DSO Poorlicko za období 2007 - 2010.

Ing. Jaroslav Matièka
          starosta
Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní. Originál usnesení je k nahlédnutí v kanceláøi tajemníka MìÚ Týništì nad Orlicí.

U S N E S E N Í  è.   2
z jednání Rady mìsta Týništì nad Orlicí konané dne 29.11.2010 Schvaluje

1. Rozpoètová opatøení è. 65 - 68 k 29.11.2010.
2. Uzavøení nájemní smlouvy na byt 1+1 v èp. 400, Týništì nad Orlicí, pro *** 

(uvolnìn bude byt 2+1 v èp.875).
3. Udìlení souhlasu k pøijetí daru na 43. týniš�ský divadelní podzim v èástce 5.000 Kè 

od ***.
4. Odmìny pro vedoucí pøíspìvkových organizací ve smyslu zákona è. 262/2006 Sb., 

v platném znìní.
5. Èerpání finanèních prostøedkù v èástce 14.504 Kè z investièního fondu pro 

pøíspìvkovou organizaci DDM Týništì nad Orlicí na instalaci žaluzií do oken.
6. Èerpání finanèních prostøedkù v èástce 50.000 Kè z rezervního fondu pro 

pøíspìvkovou organizaci DDM Týništì nad Orlicí na vybavení pro jednotlivé 
kroužky (hudebna, atletika, rybáøi).

Bere na vìdomí
7. Hodnotící zprávu DDM Týništì nad Orlicí.
8. Problematiku zadávání veøejných zakázek.

Ukládá
2/10
9. Projednat na jednání zastupitelstva mìsta:

a) Odkoupení obchodního podílu spoleènosti ODEKO, s.r.o., Smetanova 395, Týništì 
nad Orlicí.

b) Poskytnutí daru pro Hospic Èervený Kostelec.
c) Zmìnu kupní smlouvy na pozemky pod protipovodòovou hrází ve Štìpánovsku. 
d) Žádost Spolku pøátel mìsta Týništì nad Orlicí ve vìci poskytnutí finanèního 

pøíspìvku na stavební úpravy vodárenské vìže.
        T: zasedání ZM                                    Odpovídá: Ing. Matièka J.
10. Zpracovat návrh na pøípadné koncepèní øešení Zpravodaje mìsta (obsahová stránka a 
další podle úvahy navrhovatele).
      T: 31.1.2011                                                              Odpovídá: Stolín L., vedoucí KC
11. Zpracovat informativní èlánek o zadávání veøejných zakázek (webové stránky, 
Zpravodaj)
       T: 31.1.2011                                                                                 Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matièka                                     Pavel Nadrchal
         starosta             místostarosta
Tento dokument má pouze informativní charakter. Nìkteré údaje jsou z dokumentu 
vypuštìny s ohledem na zákon è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, v platném 
znìní. Originál usnesení je k nahlédnutí v kanceláøi tajemníka MìÚ Týništì nad Orlicí.
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Mìsto Týništì nad Orlicí
Obecnì závazná vyhláška è. 5/2010 o místním poplatku ze psù

Zastupitelstvo mìsta Týništì nad Orlicí se na svém zasedání dne 13.12.2010  usnesením 
è. 1  usneslo vydat na základì § 14 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška):

Èl. 1
Úvodní ustanovení

1) Mìstský úøad Týništì nad Orlicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psù (dále 
jen „poplatek“).

1)2) Øízení o poplatcích vykonává mìstský úøad  (dále jen „správce poplatku“).

Èl. 2
Poplatník a pøedmìt poplatku

1) Poplatek ze psù platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
2)trvalý pobyt nebo sídlo na území mìsta Týništì nad Orlicí.

3)2) Poplatek se platí ze psù starších 3 mìsícù.

Èl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáøí tøí mìsícù, nebo v 
den, kdy se stal držitelem psa staršího tøí mìsícù.

2) V pøípadì držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pomìrné výši, 
která odpovídá poètu i zapoèatých kalendáøních mìsícù. Pøi zmìnì místa trvalého 
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od poèátku kalendáøního mìsíce 

 4)následujícího po mìsíci, ve kterém zmìna nastala, novì pøíslušné obci.
3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy pøestala být fyzická nebo právnická osoba 

držitelem psa (napø. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), pøièemž se 
poplatek platí i za zapoèatý kalendáøní mìsíc, ve kterém taková skuteènost nastala. 

Èl. 4
Ohlašovací povinnost

1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 
dnù ode dne jejího vzniku. Stejným zpùsobem je povinen oznámit také zánik své 
poplatkové povinnosti.

2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
5)3) V ohlášení držitel psa uvede :

a) jméno, popøípadì jména, a pøíjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný 
identifikátor, byl-li pøidìlen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popøípadì 
další adresy pro doruèování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávnìny jednat v poplatkových vìcech,

b) èísla všech svých úètù u poskytovatelù platebních služeb, vèetnì poskytovatelù 
tìchto služeb v zahranièí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou èinností, v 
pøípadì, že pøedmìt poplatku souvisí s podnikatelskou èinností poplatníka,

c) další údaje a skuteènosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, 
zejména stáøí a poèet držených psù, vèetnì skuteèností zakládajících vznik nároku 
na úlevu nebo osvobození od poplatkové povinnosti. 

d) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto zmìnu 
6)oznámit do 15 dnù ode dne, kdy nastala.
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Èl. 5
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní : 

Týništì nad Orlicí – rodinný dùm
a) za prvního drženého psa Kè 200,--
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     Kè 500,--

Týništì nad Orlicí – bytový dùm 
a) za prvního drženého psa  Kè    800,--
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      Kè 1.100,--

Køivice, Rašovice, Petrovice a Štìpánovsko – rodinný dùm
a) za prvního drženého psa Kè 100,--
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     Kè 250,--

Køivice, Rašovice, Petrovice a Štìpánovsko – bytový dùm
a) za prvního drženého psa Kè 300,--
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kè 450,--

Poplatek ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého dùchodu, který je jeho jediným zdrojem pøíjmu anebo poživatel sirotèího  
dùchodu  
                v bytové domì
                a) za prvního drženého psa Kè 200,--

b)   za druhého a každého dalšího psa téhož držitele      Kè 300,--

Èl. 6
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný nejpozdìji do 15.02. pøíslušného kalendáøního roku, neèiní-li více 
než     Kè 400,--.

2) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozdìji v termínech do 15.02. a do 
15.08. pøíslušného kalendáøního roku, èiní-li více než Kè 400,--Kè.

3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 
splatný nejpozdìji do 15. dne mìsíce, který následuje po mìsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla/ nejpozdìji do konce pøíslušného kalendáøního roku.

4) V pøípadì zániku poplatkové povinnosti se pøeplatek vrací poplatníkovi na základì 
jeho žádosti, èiní-li více než Kè 50,--.

Èl. 7
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je :
a) osoba nevidomá,bezmocná a osoba s tìžkým zdravotním postižením, které byl pøiznán 

III. stupeò mimoøádných výhod podle zvláštního právního pøedpisu
b) osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu  osob uvedených v písmenu a)
c) osoba provozující útulek zøízený obcí pro ztracené nebo opuštìné psy

7)d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní pøedpis

Èl. 8
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa vèas nebo ve správné výši, vymìøí mu 
8)mìstský úøad poplatek platebním výmìrem.

2) Vèas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo èást tìchto poplatkù mùže mìstský 
9)úøad navýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pøíslušenstvím poplatku.
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Èl. 9
Sankce

Pokud poplatník (držitel) nesplní svojí procesní povinnost nepenìžité povahy, která mu byla 
stanovena zákonem nebo správcem poplatku, mùže správce poplatku uložit pokutu podle zvl. 

10)právního pøedpisu.

Èl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Hlava I. - poplatek ze psù, z obecnì závazné vyhlášky  è. 10/2003, o místním 
poplatku  ze dne 08.12.2003

Èl. 11
Úèinnost

Tato vyhláška nabývá úèinnost dnem 01.01.2011.

Ing. Jaroslav Matièka Pavel Nadrchal
         starosta   místostarosta

Mìsto Týništì nad Orlicí
Obecnì závazná vyhláška è. 4/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, 
využívání a odstraòování komunálních odpadù

Zastupitelstvo mìsta Týništì nad Orlicí se na svém zasedání dne 13.12.2010  usnesením è. 1 
usneslo vydat na základì § 14 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“) :

Èl. 1
Úvodní ustanovení

1) Mìstský úøad Týništì nad Orlicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních  odpadù 
(dále jen „poplatek“).

 1)2) Øízení o poplatcích vykonává mìstský úøad (dále jen „správce poplatku“).

Èl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyžívání a odstraòování 
 2)komunálních odpadù platí  :

1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost mùže být poplatek odvádìn 
spoleèným zástupcem, za rodinný nebo bytový dùm vlastníkem nebo správcem; tyto osoby 
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádìjí,

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbì vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek spoleènì a nerozdílnì, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu.

Èl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti 
nejpozdìji do 15 dnù ode dne, kdy mu povinnost vznikla, pøípadnì doložit existenci skuteèností 
zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
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2) Poplatník dle èl.2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. pøíjmení, 
jméno,rodné èíslo,  bydlištì, popøípadì další adresy pro doruèování, evidenèní nebo popisné 
èíslo stavby urèené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba oznaèena 
evidenèním nebo popisným èíslem èíslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístìna.

3) Stejným zpùsobem a ve stejné lhùtì jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své 
poplatkové povinnosti v dùsledku zmìny trvalého pobytu nebo v dùsledku zmìny vlastnictví 
ke stavbì urèené nebo sloužící k individuální rekreaci.

4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlištì na území èlenského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodáøském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede kromì údajù požadovaných v odst. 2 adresu svého zmocnìnce v tuzemsku pro 

3)doruèování .
5) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto zmìnu 

4)ohlásit do 15 dnù ode dne, kdy nastala .

Èl. 4
Sazba poplatku

1) První èást poplatku pro poplatníka podle èl.2 odst. 1 a 2 této vyhlášky èiní Kè 492,-- a je 
tvoøena :
a) z èástky ……Kè 242,-- za kalendáøní rok a 
b) z èástky … ..Kè 250,-- za kalendáøní rok. Tato èástka je stanovena na základì skuteèných 
nákladù mìsta pøedchozího roku na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu za poplatníka 
kalendáøní rok.
2) Rozúètování skuteèných nákladù mìsta pøedchozího roku na sbìr a svoz netøídìného 

komunálního odpadu za osobu je obsaženo v pøíloze, která tvoøí nedílnou souèást této 
vyhlášky.

3) V pøípadì zmìny místa trvalého pobytu nebo zmìny vlastnictví stavby, která je urèena nebo 
slouží k individuální rekreaci v prùbìhu kalendáøního roku, se uhradí poplatek v pomìrné 
výši, která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu nebo vlastnictví stavby v pøíslušném 
kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v prùbìhu kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu 

5)mìsícù rozhodný stav na konci tohoto mìsíce 

Èl. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek pro poplatníka dle è. 2 odst. 1 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, 
vždy nejpozdìji do 30.04. a do 31.10. pøíslušného kalendáøního roku.

2) Poplatek pro poplatníka dle èl. 2 odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorázovì do 30.04. 
pøíslušného kalendáøního roku.

3) Poplatek lze hradit :
a) bankovním pøevodem na è.ú. 19-1240103329/0800 pod pøidìleným variabilním symbolem
b) složenkou smìrovanou na úèet MìÚ Týništì nad Orlicí, pod pøidìleným variabilním 

symbolem
c) v hotovosti na pokladnì MìÚ Týništì nad Orlicí

Èl. 6
Osvobození

1) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby s trvalým pobytem na území Týništì nad Orlicí (vèetnì obcí Štìpánovsko, 

Rašovice, Køivice a Petrovice), které mají ve vlastnictví stavbu dle èl. 2 odst. 2, v 
zahrádkáøské kolonii nacházející se v katastrech obce Týništì nad Orlicí.

b) fyzické osoby po dobu nepøetržitého pobytu v ústavu zdravotní nebo sociální péèe 
umístìných mimo mìsto Týništì nad Orlicí, pokud je nepøetržitý pobyt delší než 6 mìsícù.

c) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnìtí svobody, pokud je nepøetržitý výkon trestu 
delší než 6 mìsícù. 7



d) poplatníci dlouhodobì umístìní v ústavech sociální péèe a léèebnách dlouhodobì 
nemocných, v ústavech sociální péèe pro tìlesnì nebo mentálnì postižené nebo v 
dìtských domovech po celou dobu jejich pobytu v ústavu. Vznik a zánik nároku na 
osvobození je nutno doložit potvrzením ústavu nebo rozhodnutím o umístìní.

e) poplatníci , kteøí se po dobu celého poplatkového roku zdržují v zahranièí. Vznik a 
zánik nároku na osvobození je nutno doložit èestným prohlášením poplatníka 
nebo nejbližšího èlena rodiny. 

f) poplatníci s místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny, pokud se prokazatelnì 
nezdržují v místì trvalého pobytu.

Vznik a zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit 
správci poplatku ve lhùtì do 15 dnù ode dne, kdy nastala nebo zanikla skuteènost 
zakládající nárok na osvobození, a to písemnì nebo ústnì do protokolu.
Ve stejné lhùtì je poplatník osvobozený dle písm. b) a c) tohoto èlánku povinen 
oznámit zánik nároku na osvobození. V pøípadì nároku na osvobození dle písm. d) 
tohoto èlánku, kdy poplatník není z objektivních dùvodù schopen nárok ve stanovené 
lhùtì uplatnit, je povinen ho uplatnit ihned poté, co pominou dùvody, pro které ho døíve 
uplatnit nemohl.

Èl. 7
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve správné výši, vymìøí mu 
 6)mìstský úøad poplatek platebním výmìrem.

2) Vèas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo èást tìchto poplatkù mùže 
7)mìstský úøad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pøíslušenstvím poplatku.

Èl. 8
Sankce

Pokud poplatník nesplní svojí procesní povinnost nepenìžité povahy, které mu byla 
stanovena zákonem nebo správcem poplatku, mùže mu správce poplatku uložit pokutu 

8)podle zvláštního právního pøedpisu.

Èl.9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecnì závazná vyhláška è. 6/2005 o místním poplatku za provoz systému 
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních 
odpadù ze dne 05.12.2005.

Èl. 10
Úèinnost

Tato vyhláška nabývá úèinnosti dne 1. ledna 2011.

Ing. Jaroslav Matièka                           Pavel Nadrchal 
starosta             místostarosta

1) § 14 odst. 3 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 14a odst. 2 zákon o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5) § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
8) § 247 až 249 zákona è. 280/2009 Sb., daòový øád
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Cestovní doklady
Vážení obèané, pøinášíme Vám výbìr informací ze zákona o cestovních dokladech 
/è. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o zmìnì zákona è. 283/1991 Sb., o Policii 
Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù/. V tomto zpravodaji pøedkládáme 
Povinnosti obèanù a oprávnìní orgánù souvisejících s jejich porušením.       
     
Povinnosti obèanù a oprávnìní orgánù související s jejich porušením
(1) Držitel je povinen

 a) s pøihlédnutím ke všem okolnostem a pomìrùm chránit cestovní doklad pøed 
ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím,

b) odevzdat bez zbyteèného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní 
doklad, který je zaplnìn záznamy, orgánu pøíslušnému k jeho vydání, matriènímu 
úøadu, zastupitelskému úøadu anebo neprodlenì na vyžádání orgánùm policie. 
Tyto orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.

(2) Držitel je povinen ohlásit neprodlenì ztrátu, odcizení cestovního dokladu anebo 
jeho nález orgánu pøíslušnému k jeho vydání, popøípadì matriènímu úøadu nebo 
nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o ztrátì nebo 
odcizení cestovního dokladu a souèasnì oznámí tuto skuteènost vèetnì jména, 
popøípadì jmen, pøíjmení, data a místa narození držitele obecnímu úøadu obce s 
rozšíøenou pùsobností, který cestovní doklad vydal.

(3) Držitel je v zahranièí povinen ohlásit neprodlenì ztrátu, odcizení cestovního 
dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úøadu, nestanoví-li jinak 
mezinárodní smlouva. Po návratu do Èeské republiky je obèan povinen ohlásit 
ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu také orgánu pøíslušnému k jeho vydání.

(4) Orgán pøíslušný k vydání cestovního dokladu, matrièní úøad, zastupitelský úøad nebo 
policie mùže zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, který nesplnil povinnost jej 
odevzdat, nebo o kterém lze mít dùvodnì za to, že se stane neplatným na základì 
rozhodnutí podle § 28 odst. 2. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen vydat 
obèanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladnì zaslat cestovní 
doklad orgánu pøíslušnému k jeho vydání s uvedením dùvodù jeho zadržení.

Držitel cestovního dokladu je oprávnìn u kteréhokoliv orgánu pøíslušného k vydání 
tohoto cestovního dokladu nebo u zastupitelského úøadu, s výjimkou konzulárního úøadu 
vedeného honorárním konzulárním úøedníkem, požádat o ovìøení funkènosti nosièe dat 
a správnosti v nìm zpracovaných biometrických údajù. V pøípadì zjištìní nefunkènosti 
nosièe dat s biometrickými údaji, popøípadì nesprávnosti v nìm zpracovaných osobních 
údajù, nebo v pøípadì zjištìní nesprávnosti osobních údajù, zpracovaných v cestovním 
dokladu, má obèan právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového 
cestovního dokladu v tomto pøípadì podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud 
nefunkènost nosièe dat s biometrickými údaji byla zpùsobena okolnostmi, o nichž obèan 
prokazatelnì vìdìl, že mohou zpùsobit poškození nebo nefunkènost nosièe dat s 
biometrickými údaji.
 
(1) Kdo získá cestovní doklad jiného obèana, je povinen jej neprodlenì odevzdat orgánu 

pøíslušnému k jeho vydání, popøípadì matriènímu úøadu, nejbližšímu útvaru policie 
nebo zastupitelskému úøadu. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní 
doklad osoby, která zemøela nebo byla prohlášena za mrtvého, popøípadì ten, kdo 
ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad 
nalezne nebo jej získá zpìt jinou cestou.

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zadržet cizí cestovní doklad tomu, kdo nesplnil 
povinnost jej neprodlenì odevzdat. Orgán, který cestovní doklad zadržel, je povinen 
vydat osobì potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladnì zaslat cestovní 
doklad orgánu pøíslušnému k jeho vydání s uvedením dùvodu jeho zadržení.
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(3) Orgán pøíslušný k vydání cestovního dokladu vrátí držiteli zadržený cestovní doklad do 
15 dnù poté, co jej obdržel, pokud cestovní doklad nepozbyl platnosti. Bylo-li 
rozhodnuto o uložení omezení spoèívajícího v zákazu vycestování do zahranièí podle 
zvláštního právního pøedpisu14), orgán pøíslušný k vydání cestovního dokladu jej 
bezodkladnì zašle orgánu èinnému v trestním øízení pøíslušnému k jeho odnìtí.

14) trestní øád  
V pøíštím èísle Zpravodaje budou zveøejnìny pøestupky na úseku cestovních dokladù.
Mìstský úøad Kostelec nad Orlicí, správní odbor
telefon 494 337 258, Slezáková
email: hslezakova@muko.cz

Daòová slozenka konèí
Projekt „daòové složenky“, který èeská daòová správa spustila v roce 2006, v letošním roce 
konèí. Daòoví poplatníci byli v minulých letech zvyklí, že daòovou složenku, která 
umožòovala zaplacení danì bez úhrady poplatku za pøevod penìz, pravidelnì dostávali, 
pokud se jich týkala daò z nemovitostí. Daòovou složenkou však bylo možné zaplatit 
jakoukoliv jinou daò, protože byla dostupná jak na finanèních úøadech, tak na poboèkách 
Èeské pošty.
Od 1. ledna pøíštího roku se situace zmìní, a to v tom smyslu, že daòoví poplatníci sice pro 
zaplacení danì z nemovitostí složenku obdrží poštou, ale poplatek za pøevod penìz budou 
muset uhradit ze svého. V tomto pøípadì už nepùjde o barevnì odlišnou daòovou složenku, 
ale o klasickou složenku typu „A“, která je bìžnì dostupná na všech poboèkách Èeské 
pošty.
Zrušení této služby daòovým poplatníkùm pøinese státní pokladnì roèní úsporu ve výši       
cca 46,5 mil. Kè.
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Rekonstrukce pøednádrazí v Týništi nad Orlicí.

O rekonstrukci pøednádraží v Týništi nad Orlicí se zaèalo uvažovat již za pøedchozího 
starosty, nìkdy v roce 2002, v souvislosti se zamýšlenou rekonstrukcí nádražních 
budov a peronizací nádraží. Tehdy bylo dohodnuto, že o veøejné prostory pøed nádražím 
se postará mìsto, ostatní je vìcí ÈD. Na projektech se zaèalo pracovat v minulém 
volebním období. 
Všem však bylo jasné, že bez dotací se realizace zámìru  neobejde.
Programovací období pro dotace z evropských fondù bylo vyhlášeno na roky 2007 – 
2011, s èerpáním prostøedkù 2009 - 2013. Postup projektových prací limitoval termín 
podání žádosti. To se povedlo až v roce 2010 a ještì letos jsme obdrželi dotaèní pøíslib. 
Tím samozøejmì ještì u cíle nejsme. Nejprve musíme doložit ještì øadu vìcí, zejména 
vybrat dodavatele stavby a zajistit podíl vlastních financí.
Výbìrové øízení probìhne pøesnì dle zákona, jako otevøené, nadlimitní.
Nyní probíhá schvalování podmínek tohoto výbìrového øízení poskytovatelem dotace
(ROP NUTS II - Severovýchod). 
Pøesný rozsah celkových nákladù a tudíž i spoluúèasti mìsta nám poskytne právì až 
výsledek tohoto výbìrového  øízení.
Nyní známe jen odhad nákladù stanovený projektanty:
- celkové náklady     32,391 milionù Kè
- dotace 19,596 milionù Kè (60,5 %)
- rozpoèet mìsta 12,795 milionù Kè (39,5 %)
Vìøíme, že ve výbìrovém øízení, vzhledem k souèasné situaci na trhu stavebních prací, 
by mohly být vysoutìžené celkové náklady minimálnì o 25 % nižší.
Na to, zda právì toto dílo je ve mìstì potøeba více, èi ménì, jsou samozøejmì rùzné 
názory.
Na poèátku minulého volebního období jsme stáli pøed rozhodnutím, na které akce se 
soustøedit. V té dobì se také velmi mnoho mluvilo o potøebì využít dotaèních 
pøíležitostí právì se rozbíhajícího výše zmínìného programovacího období na dotace z 
EU. Když jsme nechali  potøeby mìsta a naše zámìry porovnat s nabídkou dotaèních 
možností, byla to právì tato akce, která mìla jakousi nadìji na dotaèní úspìch. Proto 
jsme se také na její zajištìní soustøedili.
Jsem pøesvìdèen, že s touto èástí mìsta bylo nutno døíve èi pozdìji nìco udìlat. 
Pøíležitost získat šedesátiprocentní dotaci se v pøíštím programovacím období (kdy 
bude ÈR do fondù EU více platit než z nich získávat) nebude již s nejvìtší 
pravdìpodobností opakovat.

Co se týká rekonstrukce nádražních budov, ta je pøipravena a dle informací od ÈD by se 
mìla zahájit možná také již v pøíštím roce. Jiná je situace s vybudováním podchodù a 
nástupiš�. Ta je projekènì také již témìø dokonèena, ale i pøes èetné intervence  mìsta 
na Správì železnièní dopravní cesty je její zahájení zøejmì dosud v nedohlednu.

Jaroslav Matièka,
     starosta
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CO-KDY-KDE
leden 2011

DIVADLO
21.ledna(pátek) Tøi v tom

Na èetná pøání divákù se na domácí scénu vrací herci divadelního 
souboru Jirásek ve ztøeštìné komedii, která vyniká vtipem, 
zápletkami, fantazií, originalitou a množstvím gagù.
 Režie: Jan Bohatý
 Zaèátek pøedstavení je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.

                 
28.ledna(pátek) „Kdo neskáèe, není Èech!“

 Po velkém úspìchu pøi prosincových premiérách pøicházejí na 
domácí jevištì herci divadelní skupiny TEMNO v 1.repríze, aby 
Vás opìt pobavili  a možná i donutili k zamyšlení.
 Režie: Eva Drábková.
 Zaèátek pøedstavení je v 19,30 hodin.
 Divadelní sál kulturního domu.
 Poøádá Kulturní centrum mìsta Týništì nad Orlicí.

KONCERT
9.ledna(nedìle) Novoroèní koncert Mladého týniš�ského big bandu ZUŠ

 spojený se køtem CD Black Buøíòos.  
                          Zaèátek koncertu je ve 14,00 hodin.

 Divadelní sál kulturního domu.
Pøedprodej vstupenek v kanceláøi ZUŠ a na tel.è.: 494 371 513.
Poøádají MTB ZUŠ a ZUŠ.

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

VÝSTAVY
15.ledna (sobota) Speciální celostátní výstava králíkù Rexù 

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

23.ledna (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.
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JINÉ AKCE    
16.ledna (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.

30.ledna (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.

Slavnostní zasedání sokolù
  

27. 11. 2010 ve 14 hodin se v sokolské klubovnì sešlo 55 sokolù. Konalo se slavnostní 
zasedání u pøíležitosti 20. výroèí znovuobnovení Sokola v Týništi nad Orl. Úvodem zaznìla 
sokolská znìlka, všichni s velkou pozorností pøihlíželi, jak sestry M. Köhlerová a J. 
Ulwerová stály slavnostní stráž v sokolském kroji Libuše, který byl v r.1926 navržen A. 
Muchou a dodnes je ozdobou rùzných sokolských slavností. Starostka sestra Jana Horská 
pøivítala pøítomné. Poté jsme vzpomnìli na všechny bratry a sestry, kteøí opustili naše øady. 
Starostka také podìkovala všem, kteøí a� již jako cvièitelé nebo èinovníci peèují o dobrou 
èinnost naší TJ Sokol. Vyzdvihla i pøíkladnou èinnost Vìrné gardy. Sestra Libuše 
Nováková, vedoucí VG, pøipomnìla bratra ing. M. Èervinku, který se pøed 20 lety nejvíce 
zasloužil o obnovení TJ Sokol v Týništi n. Orl. Z jeho projevu na ustavující schùzi 16. 5. 
1990 citujeme:  Domnívám se, když nyní znovu obnovujeme život sokolské rodiny, že si 

”
musíme všichni bez rozdílu vìku znovu pøipomenout a uvìdomit výjimeènost naší 
organizace, kterou kdysi právem obdivoval celý kulturní svìt.” Rovnìž pøipomnìla prùbìh 
slavnostní ustavující schùze pøed 20 lety a ustavení VG TJ Sokol, která se od 15. 12.1990 
pravidelnì schází 1 x v mìsíci a sdružuje starší vìrné sokoly. Hlavním øeèníkem byl bratr 
Karel Procházka, kerý byl nejbližším spolupracovníkem  bratra ing. M. Èervinky a 
pøipomnìl celý prùbìh událostí spojených se znovuobnovením Sokola v našem mìstì.Bratr 
K. Procházka velmi poutavì a faktograficky mapuje vše, co souvisí s TJ Sokol v Týništi n. 
Orl. Pøipomnìl všechny èinovníky, cvièitele, úèast na XII. všesokolském sletu, kterého se 
úèastnilo mnoho cvièencù i divákù z naší TJ. Také vzpomnìl, jak bratr Jiøí Marèík 
organizoval sokolské šibøinky a rùzné jiné akce.Celé vyprávìní bratra K. Procházky bylo 
velmi pozornì vyslechnuto. Díky Ti, milý Karle, že Tì máme. Naše slavnostní zasedání 
pozdravili i hosté -  bývalá starostka Orlické župy Rùženka Dítìtová, za sportovní komisi  
pan Kouba. Po slavnostní èásti následovalo koncertování bratra Vlèka, Procházky a 
Pelikána. Zazpívali jsme si sokolské a lidové písnì Pøi malém obèerstvení si sokolové 
zavzpomínali a popovídali a potìšili se navzájem. Mladá i starší generace strávila spolu 
velmi pøíjemné odpoledne, a tak s Tyršovým NAZDAR do dalšího dvacetiletí. 
Milé sestry a bratøi, pohodu, štìstí a hlavnì zdraví Vám, milí sokolové, pøejeme ve 
vánoèním èase a v novém roce 2011.

Výbor TJ Sokol v Týništi n. Orl.,                            
Mgr. Libuše Nováková  
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Spoleèenská kronika

Vítáme na svìt
Šarlota Andresová
Nikola Filková
Ondøej Pražák
Lukáš Vadlejch

Š�astným rodièùm blahopøejeme.
Zivotní jubilea
91 let
Jarmila Beèièková

80 let
Emilia Luliaková
Zdenka Nováková
Rùžena Kotlantová
Vladimír Horský
Josef Kinský

Hodnì štìstí, zdraví.
Rozlouèili jsme se
Vlasta Pražáková (95)
Jiøí Kupka (41)
Vladislav Hlaváè (72)
Josef Marek (70)
Zbynìk Boukal (82)

Èest jejich svìtlé památce!

Vzpomínka
Dne 2.ledna uplyne 20 let, co navždy odešel mùj tatínek, dìdeèek 
pan Jaroslav Archleb.
Dne 9.února uplyne již 26 let, co nás navždy opustila jeho 
manželka, moje maminka, babièka paní Marie Archlebová.

Za vzpomínku dìkuje rodina Fišerová

Dne 15. ledna by se dožil 80 let mùj manžel, náš tatínek, dìdeèek a 
jejich ze� pan Josef Fišer z Petrovic.

Manželka  a dìti s rodinami

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

Dne 20. ledna vzpomínáme tøetí smutné výroèí 
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a 
dìdeèka, pana Jiøího Karpíška.
Stále vzpomínáme.

Manželka a dcery s rodinami.
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Podìkování
Jménem Geriatrického centra bych chtìla podìkovat všem, kteøí 
podpoøili Adventní koncert Richarda Pachmana a Martiny Kociánové, 
ale také Šárky Dohnalové, Terezy Paštikové, Terezy Bónové a Jany 
Lesenské za  doprovodu varhaníka Zuzany Rýdlové, který se 
uskuteènil 7. prosince 2010 v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad
Orlicí. Bylo nám umožnìno za pøítomnosti tìchto jedineèných umìlcù 
prožít krásný veèer. Výtìžek, který byl vìnován Geriatrickému centru, 
využijeme k nákupu kompenzaèních pomùcek pro naše klienty. 

Pøedevším bych chtìla vyjádøit podìkování paní Ing. Vladimíøe Lesenské, která tuto akci 
zaštítila, a organizátorovi této akce Davidu Novotnému, bez jejichž obìtavé práce by se tato 
akce neuskuteènila.

Marie Vacková, øeditelka GC

Dìkujeme MÚ v Týništi nad Orlicí a zástupcùm SPOZ p. Sekyrové a p. Køiš�anové za 
blahopøání a dary k 75. narozeninám.

Rodina Vyšehradova

Dìkuji touto cestou Mìstskému úøadu a Sboru pro obèanské záležitosti v Týništi nad Orlicí 
za blahopøání, kvìtiny a vìcný dárek k mým 80. narozeninám. Zároveò dìkuji dalším 
pøátelùm za ústní a písemné blahopøání.
Pøi této pøíležitosti pøeji Mìstskému úøadu v Týništi n. Orl. v nastávajícím novém roce 
mnoho úspìchù v jejich nelehké práci a zároveò i pøi zvelebování našeho mìsta.

Vìra Písecká, Geriatrické centrum

Zemìtøesení v Týništi

Že by? A kdy vlastnì?
Pøed 110 lety, dne 10.1.1901 postihlo i naše mìsto krátké zemìtøesení, jehož epicentrum 
bylo v okolí Trutnova . Kolem pùl ètvrté ráno se otøásla zemì na pomìrnì rozlehlém území 
o rozloze 50 000 km2.
Oèití svìdkové pak vypovídali, že:
V Bolehošti pocítili všeobecný náraz, pohyb kupøedu i dozadu, od jihu k severu. Stejným 
smìrem se kývala i visací lampa. Øinèela železná kamna, okna i sklenice. Asi 5 vteøin byl 
slyšet podzemní hromový rachot.
V Tøebechovicích zaznamenali trvání zemìtøesení po dobu 3 vteøin s pøedcházejícím 
podzemním dunìním. Smìøovalo pravdìpodobnì od jihovýchodu k severozápadu. Nádobí 
se tøáslo a padalo na zem.
Z Týništì podal hlášení Dr.V.Pumr. Ve 3 hod. 45 min. bylo cítit krátké dunìní s 
následujícím nárazem zemì. Do pohybu se dal šatník a pøedmìty na nìm stojící se 
pohybovaly od jihozápadu k severovýchodu.
Nejzajímavìjší pozorování pøišlo z Vamberka od G.Laška, historika našeho okresu. Otøes 
zemì s podzemním rachotem tam trval 10-12 vteøin, tøásla se okna a drnèelo nádobí.
Zapøažení konì se zastavili a nato se plašili. Pes zalezl den pøedtím pod kamna a celý den 
nic nežral. Želvy, pohøížené do zimního spánku, v pøedveèer zemìtøesení vylezly ze svého 
úkrytu a živì se pohybovaly.
Tak o všem pojednává spisek J.N.Woldøicha „Zemìtøesení v severovýchodních Èechách ze 
dne 10. ledna 1901“. Dr.Karel Režný ve své práci  „Zemìpis Východoèeského kraje“ z 
konce 20. století uvádí, že šlo o doznívající horotvorné pochody na zlomu 
hronovskopoøíèském, jenž je dosud nezacelenou jizvou našeho kraje.
Podobné zemìtøesní bylo už v r.1883 a rovnìž jeho epicentrum bylo u Trutnova.

Paž.
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První pøíbìh našeho mìsta a co mu 
pøedcházelo

Pohledy do historie

Svìt a jeho kultura s historií i souèasností patøí všem, kdo se k nim umí v dobrém 
pøiblížit. I pøíroda, hory, lesy a louky pøijímají každého, kdo jim umí naslouchat. Staré 
zkušenosti, nové prožitky a vìdomosti sdìlí vnímavému pozorovateli mnohé, co 
obohatí jeho život. A s fantazií se stává nauèná literatura i dokumentární materiál všeho 
druhu nejnapínavìjší èetbou a zároveò pramenem pouèení. 

Území Èech a Moravy je nepøetržitì osídleno od chvíle, kdy se ve støední Evropì 
objevil první èlovìk, až do souèasnosti.
Pravìká spoleènost na našem území dospìla vrcholu pøibližnì mezi lety 400 pø.n.l. až 
100 n.l., kdy èeské zemì osídlily keltské kmeny. Na svých opevnìných oppidech (napø. 
Závist nad Zbraslaví, Strakonice u Berouna, Tøísov u Èeského Krumlova, Staré 
Hradisko u Prostìjova) soustøeïovaly pomìrnì vyspìlou øemeslnou výrobu i obchod, a 
dokonce razily mince. Keltové usedlí v západní èásti dali Èechám také jméno 
(Boiohemum – vlast Bojù, z toho Bohemia, Bohéme i Böhmen).
Historický pøedìl tvoøí v 9.století Velkomoravská øíše, první státní útvar západních 
Slovanù. V dobì svého nejvìtšího rozmachu zøejmì zaujímala nejen jihovýchodní 
Moravu, kde byla její nejdùležitìjší støediska (Mikulèice u Hodonína, Pohansko u 
Bøeclavi, Staré Mìsto u Uherského Hradištì), ale také zbývající èásti Moravy, západní 
Slovensko, vìtšinu Èech a èást dnešního Maïarska, Rakouska, Nìmecka a Polska.
Právì v letech, kdy pohasínala síla Velkomoravské øíše, na sklonku 9.století, se v 
Èechách formoval pøemyslovský stát. Po roce 1018 k nìmu pøipojili Pøemyslovci 
Moravu. Na poèátku 13.století skonèila jeho feudální rozdrobenost a mezinárodnì byla 
uznána svrchovanost èeského státu a dìdiènost královského titulu jeho panovníka ve 
Zlaté bule sicilské v roce 1212.
Politické uklidnìní ve 13.století umožnilo znaèný hospodáøský rozvoj. Jeho 
nejvýraznìjším projevem bylo zakládání mìst jako støedisek øemesel a obchodu. 
Nejstarší doklady o uplatnìní mìstského práva se vztahují na Moravì k Unièovu 
(r.1213), v Èechách ke Hradci Králové (r.1225).
K nejvìtšímu feudálnímu hospodáøskému,politickému a kulturnímu rozvoji èeské 
zemì došlo za vlády Karla IV. (1346-78). Výsledkem císaøovy úspìšné politiky bylo 
mj.získání øíšské nìmecké koruny (r.1346) a pøipojení Slezska (1335), dolní Lužice 
(1368) a Braniborska (1374). Mimoøádný kulturnì politický poèin znamenalo založení 
univerzity v Praze jako prvního vysokého uèení ve støední Evropì (1348).
O 13 let pozdìji, v roce 1361, se v tzv. „Liber erectionum“ èili „Knize vìnování“, 
založené právì císaøem Karlem IV., již píše o Týništi jako o mìsteèku s rychtáøem 
v èele. Je to uvedeno na pøiložené listinì, která se zachovala a nese název 
„Vìnování Mutiny a Sezemy z Dobrušky ku kostelu týniš�skému“.
A právì tento zápis ukazuje, že již pøed tím musely existovat listiny o povýšení 
(vyzdvižení) Týništì na mìsteèko (mìstys) i jeho privilegiích, kterými bylo mìsteèko 
tehdy pøi dnes už neznámé pøíležitosti obdarováno. Prvním privilegiem bylo právo na 
používání mìstského znaku a mìstské peèeti. K tomu patøila výsada poøádat týdenní a 
výroèní trhy. To vše potvrzené králem.
Takhle si to pamatovali týniš�ští sousedé po mnoho desítek let. Když pak v roce 1487 
žádali u knížete Jindøicha staršího, vévody Minsterberského, hrabìte Kladského,….u 
syna krále Jiøího z Podìbrad o obnovení privilegií, uvedli, že všechny dokumenty 
potvrzující jejich dávné udìlení shoøely v husitských válkách. Paž.
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Týniš�ské radnice – pohled do historie (4. èást)

ÈTVRTÁ RADNICE (1756-1838) stála až do doby, kdy o životì ve mìstì a okolí psali 
„pamìtní knihy“ syndikus (písmák)Pelikán a páter Èižinský. A jak už to tak bývá, právì 
o radnici se zachovalo nejménì zpráv. Víme jen, že byla jednopatrová a døevìná a  že 
roku 1796 byl „dolní štok z døevìného kameny pøestavìn, a to zvláštì setnice (místnost) 
šenkovní“. Tato radnice již nestála èelem do námìstí, ale stranou podélnou. Mìla i 
vìžièku s hodinami podobnou té, která zmizela v nenávratnu s tou nejposlednìjší 
pøestavbou v roce 2010. Støecha se sbíhala ze všech ètyø stran. O vnitøním uspoøádání 
radnice se toho moc neví, ale dole byla zase nejspíš šenkovna a nahoøe pak radní 
místnosti. Radnièní budova vydržela sice o nìco déle než její pøedchùdkynì, ale pøesto 
byl „její život“ pomìrnì krátký.
PÁTÁ RADNICE, stojící vlastnì do roku 2010, byla vyzdvižena v roce 1838. 
Podnikatelem, dnes bychom øekli hlavním investorem stavby, byl Antonín Vilímek z 
dolního mlýna. Byl to vlastnì neodborník, který celou vìc jen financoval.
Alois Èapek v jednom svém èlánku napsaném kolem roku 1940 ještì dodává, že radnice 
je støízlivá stavba oko neurážející, solidní, jíž možno jen tu chybu vytknout, že její 
støecha pùsobí dojmem, jako by fronta námìstí utíkala dozadu.
Pøibližnì o ètvrt století pozdìji doplòuje Èapkùv text ing.Zelenka o nìkolik poznámek. 
(Vyšly rovnìž v již zmiòovaném Sborníèku Èapkova újezdního muzea v øíjnu r.1968). 
Uvádí , že v roce 1960 získal mìstský národní výbor dùm è.p.91 (týniš�ská radnice mìla 
è.p.90) po jeho pravé stranì pøevodem z majetku národního podniku „Pramen“, 
kterému dùm v této dobì náležel. V jeho pøízemí bývalo po nìkolik desetiletí øeznictví a 
v letech 1962-67 také i klubovna týniš�ských dùchodcù. Do 1. patra, døíve obytného, 
byly potom rozšíøeny mìstské úøadovny a také umístìna kanceláø komunálních služeb. 
Navenek zùstaly oba domy témìø beze zmìn.
Na zmìny se ale pomýšlelo již po II. svìtové válce, a to na vnitøní zmìny ve staré 
radnièní budovì i na úpravu fasády (vsazením jiných typù oken) a zmìnu støechy. 
Rozpaky, zda má být stará budova, co do vnìjšího vzhledu, zachována, èi nikoliv, 
provedení plánované pøestavby zabránily.
Chátrající prùèelí u obou domù, è.p. 90 a 91, bylo upraveno až teprve v kvìtnu a èervnu 
roku 1968. Došlo tak ke sjednocení vzhledu obou budov. Staré fasády nahradila svìtlá 
škrabaná omítka bez jakýchkoliv ozdob.
Zmizelo støízlivé orámování oken i mírné èlenìní v omítce radnice a u vedlejšího domu 
vzalo zasvé krásnì rozèlenìné prùèelí již døíve však porušené rozšíøením masny. Z 
bývalé PÁTÉ RADNICE zbyla jen pøíkrá støecha se dvìma vikýøi a s vìžièkou, jež 
odedávna oznaèovala ,na starých týniš�ských obrázcích, radní dùm. Na vìžièce zùstal v 
posledních desetiletích jen starý ciferník, který byl souèástí radnièních hodin 
poøízených v roce 1875 za 635 zlatých. Hodiny vyrobil podìbradský hodináø Jan 
Janata. (Dnes ciferník najdete v muzeu ve vodárenské vìži. Pozn. Paž).
Hodinový stroj sloužil ovšem dál, a to v hodinách na kostelní vìži, kam byl roku 1941 
pøenesen. Kostelní vìž byla kvùli hodinám zvednuta o 3 metry, a došlo tak údajnì k 
porušení výškových pomìrù kostelního prùèelí.

Paž.
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Duchovní hledání

                                 Èeskobratrská církev evangelická

                       
                       Syn Boží se nám narodil! Vítej, Pane, vítej!
                       Andìlé nám dali radu, abychom mu vzdali chválu. Vítej, Pane, vítej!
                       Protož i my se radujme, s andìly jemu zpívejme. Vítej, Pane, vítej!

Kdo jsou ANDÌLÉ?
V Bibli se postava andìla objevuje èasto. Ve starém zákonì hned na zaèátku. 
Adam a Eva jsou vyhnáni z Ráje ANDÌLEM-STRÁŽCEM. Andìl zde má roli strážce 
Božího svìta. ANDÌL-POSEL se objevuje u Abrahama a Sáry. Zde je andìl Božím poslem, 
který má významnou roli – vyøizovat naplnìní Božích slibù. A tak se od tohoto andìla 
Abraham a Sára dozví, že se jim narodí syn Izák. V novém zákonì se setkáváme s 
ANDÌLEM-VYSVOBODITELEM. Vysvoboditel, to je skuteènì velké poslání a velký 
úkol. Tento andìl osvobodil Petra z vìzení i pøesto, že ho hlídalo plno vojákù a strážcù. 
Marii navštívil ANDÌL-ZVÌSTOVATEL. Tento andìl zvìstoval radostnou zprávu, že se 
narodí syn Boží, Ježíš Kristus.
Kdo jsou tedy andìlé? Andìlé jsou strážci Božího svìta, jsou to poslové, kteøí vyøizují Boží 
vzkazy, andìlé pøinášejí lidem od Boha vysvobození a nakonec také andìlé zvìstují slovo 
radosti a nadìje.
Jsou i dnes mezi námi andìlé?
Ano! Andìlem mùže být opravdu kdokoliv, koho si Pán Bùh zvolí za svého posla.
Andìlé jsou lidé, kteøí se èasto nijak neliší od ostatních. Jak je poznáme? 
Poznáme je jen podle toho, že z nich pøímo èiší radost Ducha Svatého. 
I dnešní andìlé jsou poslové Boha samého, nositelé jeho milosti a lásky.
Rozpomínejme se, jestli jsme se nìkdy s andìlem setkali.
A ještì se zamysleme – byli jsme my nìkomu andìlem? Protože je škoda každého dne, kdy 
jsme andìlem nebyli.

Pøipravil Jaroslav Matuška.

Pøejeme vám, a� jste èasto andìlem pro druhé
a a� se èasto s andìly setkáváte i v roce 2011.

Srdeènì zveme na shromáždìní v lednu (modlitebna ÈCE, V. Opatrného 58):
9.1. od 10:30 h - nedìlní bohoslužby s nedìlní školou

12.1. od 16:30 h - biblická hodina pro dìti a od 17:00 h biblická hodina pro dospìlé
23.1. od 10:30 h - bohoslužby s nedìlní školou

Na høišti u školy se bruslí!!!

Milé dìti a milí rodièe, vezmìte brusle a pøijïte si zabruslit ke škole. Mráz pomohl panu 
školníkovi vyrobit na høišti krásné kluzištì, tak mùžete vyzkoušet své bruslaøské 
dovednosti. Led na kluzišti budeme udržovat podle aktuálního stavu poèasí.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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Ohlédnutí za rokem 2010 v Køivicích
Právì se nacházíme na prahu nového roku a máme jedineènou pøíležitost pohlédnout zpìt 
a zamyslet se nad tím, jaký vlastnì byl ten rok uplynulý. Nejdøíve je tøeba pøiznat, že v 
minulosti nebývalo èasté, aby o sobì obèané Køivic dávali veøejnì vìdìt. Rok 2010 byl 
dle mého názoru pro Køivice natolik mimoøádný až pøelomový, že jsem se rozhodla 
informovat o této skuteènosti ostatní obèany Týništì nad Orlicí a pøilehlých obcí. 
Prvotní impuls pro „zmìny“ v obci dalo obèanské sdružení Statek Pod zelenou Køivinou, 
jehož cílem bylo vedle zvelebování obce také obnova tradic a zvykù. Chu� a odvaha 
manželù Máslových pøilákaly brzy zájem dalších obèanù.  Výsledkem snažení všech 
aktivních rodièù bylo to, že v prùbìhu minulého roku se v Køivicích uskuteènilo nìkolik 
zajímavých akcí pro dìti – maškarní karneval, velikonoèní koledování, prùchod lesem s 
plnìním úkolù pøi pøíležitosti dìtského dne, keramická dílnièka, dýòování a stezka 
odvahy na konci mìsíce øíjna, vyprávìní o Martinovi a lampionový prùvod zakonèený 
pøíjezdem Sv. Martina na koni a Mikulášská besídka. Dùležitým momentem bylo pak 
letní slavnostní otevøení èásteènì zrekonstruovaného dìtského høištì, kterého se 
zúèastnil místostarosta pan Pavel Nadrchal. Rodièe následnì svépomocí ještì natøeli plot 
u dìtského høištì, který si to již zasluhoval. Dospìláci mìli možnost zúèastnit se pletení 
košíkù z pedigu èi tradièní výroby adventních vìncù.
Ráda bych se také zmínila o tom, že jsme navázali pøíjemnou a pro Køivice jistì pøínosnou 
spolupráci s vedením mìsta Týništì nad Orlicí. V roce 2010 se podaøilo zrealizovat 
nasvícení místního kostela Sv. Vavøince, bylo provedeno osvìtlení „tmavé“ ulice v centru 
obce poblíž bývalé školy, a jak jsem již výše zmiòovala, došlo k èásteèné renovaci 
dìtského høištì. Zároveò byla provedena oprava nìkterých kanálù, byl opraven rozhlas a 
realizovaly se další práce bìžné údržby. Nezbývá než podìkovat panu starostovi, 
minulým i novì zvoleným èlenùm zastupitelstva a dalším pracovníkùm Mìstského úøadu 
v Týništi n. Orl. za vstøícné jednání, které, jak pevnì vìøím, bude pokraèovat, nebo� v 
Køivicích je ještì spousta záležitostí, které by se mìly døíve èi pozdìji øešit.  Všem 
spoluobèanùm pak pøeji pøedevším pevné zdraví v roce 2011.

Jménem aktivních obèanù Køivic
Bc. Jaroslava Kociánová

Slavnostní pøestøižení pásky pøi pøíležitosti otevøení dìtského høištì v Køivicích
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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 LEDEN

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 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
       (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: 
            6.1. a 20.1.

Pá  HERNA s programem ANGLIÈTINKA I- IV 12:30-13:30 
      „Tvoøílci“ 9:30-11:30  

DALŠÍ akce v LEDNU:
6.1. a  20.1. (Èt) Veèerní DÍLNY pro rodièe, od 20:00 hod.  
13.1. (Èt) Pohádkové ètení a tvoøení v KNIHOVNÌ, od 9:30 hod.

Plánujeme:
Keramiku pro dìti v rámci Pastelek a Tvoøílkù.

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

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

Jana

Mikuláš 2010 v Týništi nad Orlicí
Když se už v listopadu v Týništi zeptáte dìtí, jestli se tìší na Mikuláše, èerty a èertovu babièku, 
odpoví vám velmi hlasité „ANÓÓÓ“.
Pozvali jsme je na sobotu 4. 12. 2010 v 16 hodin do Areálu chovatelù.  Na Mikuláše, andìla, 
ètyøi èerty všech vìkových kategorií, a dokonce dvì èertovské babièky se pøišlo podívat a 
zaøádit si s nimi asi 120 dìtí v doprovodu rodièù nebo prarodièù.
Každý malý návštìvník dostal hned u vchodu od Mikuláše a andìla balíèek s dobrotami. To ale 
nebylo všechno. Na dìti èekala ještì spousta dalších krásných dárkù, ty si však musel každý 
zasloužit. A tak se soutìžilo v tancování, v pojídání koláèù, dìti pøedvádìly, jak jsou šikovné pøi 
chytání korálkù do kelímku, odmìnìny byly i donesené výkresy pøevážnì s mikulášskou a 
èertovskou tematikou.  Tentokrát na nás nebeská a pekelná návštìva mìla dost èasu, takže dìti si 
mohly s èerty zatancovat, zazpívat, ale vidìla jsem, že nìkteré zlobivce strèili i do pytle. Ti 
nebojácní se s nimi také fotili, prý na památku aspoò do pøíštího roku než pøijedou znovu. 
Každý rok vyhodnocujeme nejmladšího úèastníka. Tentokrát jimi byly hned dvì dìti ve vìku 
jeden rok a jeden mìsíc /na dny jsme to už opravdu nezjiš�ovali/ a odmìna -  krásní plyšáci, dar 
jednoho ze sponzorù.
Nejvzdálenìjších úèastníkù letošní besídky bylo opravdu hodnì – 12 dìtí od  5 do 8 let – 
turistický oddíl se svými tøemi vedoucími až z Prahy. Tìm nevadilo, že to poøádají komunisté. 
Patøí totiž k lidem, kteøí vìdí, co to je práce s dìtmi a pro dìti… Z naší besídky si odnesli nejen 
krásné vzpomínky a hromadu dárkù, ale také nového maskota, plyšového pejska a samozøejmì i 
pozvání na pøíští rok, které s nadšením pøijali.
Celou besídku zahájil pøedseda MìV KSÈM MUDr. Jan Vaník, ale potom už se moderování 
ujala Dana se svými dvìma dcerami.  Pøes poèáteèní obavy, protože to bylo jejich první 
vystoupení v této roli, se do toho všechny tøi vžily tak, že dokázaly strhnout dìti ke  skvìlé 
spolupráci a dobrým výkonùm.
Premiéru, a opravdu povedenou, mìl letos i pan Králíèek z Borohrádku, který nám zajiš�oval 
hudební doprovod celým programem.
Dobøe pøipravit takovou akci pøedstavuje  dobré plánování, vymýšlení programu, shánìní 
dárkù, shánìní sponzorù, zajištìní živé hudby, ale hlavnì lidi, kteøí to všechno udìlají. A takové 
tady ještì naštìstí máme, a proto jim celý mìstský výbor moc dìkuje a tìší se na další spolupráci. 
Byl to už náš 17. „Mikuláš“, ale pokaždé, když vidíme rozzáøené oèi našich malých návštìvníkù, 
víme, že za rok do toho pùjdeme zase. 

Za MìV KSÈM Týništì nad Orlicí    M. Ondráèková
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Výprava do knihovny

„ Ale co teï? Díky Anièce a ostatním dìtem se Radílek nauèil èíst, 
psát a poèítat. Za krásné vysvìdèení dostal knížku, ale tu už mìl 
dávno pøeètenou. Vzpomnìl si, že paní uèitelka mluvila o místì, 
kde se pùjèují knihy. Hned dostal chu� se podívat do knihovny. 
Nikdy pøedtím tam nebyl…“

Ukázkou z knihy Zuzany Pospíšilové Školní detektiv bychom vám rádi pøedstavili 
nakladatelství Portál a jeho produkci:
Toto firemní logo nakladatelství vzniklo v roce 2010, kdy 
Portál oslavil 20 let trvání na èeském knižním trhu. Z malé 
firmy, kterou tvoøila skupinka nadšených zakladatelù 
vydávající nìkolik titulù za rok, se postupnì stal stabilní, 
moderní a vážený nakladatelský dùm. Dnes ho tvoøí okolo
 padesáti zamìstnancù a produkují roènì pøibližnì sto novinek, èímž se Portál øadí 
mezi dvacítku nejvìtších èeských nakladatelství.
Více než polovinu vydávaných titulù tvoøí odborné publikace z oboru psychologie, 
pedagogiky, sociální práce, sociologie, politologie atd. Odbornou psychologii 
doplòuje i øada populárnì psychologické literatury. Svoji nezastupitelnou roli má 
produkce v edici rádci pro rodièe a vychovatele, doplnìné knihami her, cvièení a 
námìtù k rozvoji tvoøivého myšlení. Široké veøejnosti jsou urèeny také publikace z 
oblasti zdravého životního stylu a rozhovory a beletrie se zajímavými osobnostmi. 
Další cílovou skupinou jsou dìti, pro které nakladatelství vydává øíkadla, pohádky, 
písnièky, dobrodružné pøíbìhy a v neposlední øadì i knížky tzv. prvního ètení. Do této 
nabídky patøí i výše zmínìná ukázka, jejíž autorka je zajímavá tím, že patøí ke tøem 
nejvydávanìjším autorùm nakladatelství.
Mgr. Zuzana Pospíšilová (1975) je dìtská psycholožka a pracuje ve Speciálnì 
pedagogickém centru pro dìti s mentálním postižením v Ostravì. Píše pohádky, 
básnièky pro dìti, publikuje i v èasopise Sluníèko a poøádá velmi zajímavé besedy a 
pøednášky pro školy a knihovny. Škoda, že je Ostrava od nás tak vzdálená, oslovili jsme 
ji s nabídkou akce pro naši knihovnu, ale bohužel nás odmítla právì z dùvodu velké 
vzdálenosti od místa bydlištì. Tak bychom vám alespoò rádi nabídli další tituly této 
autorky, které naše oddìlení pro dìti a mládež vlastní:
Domeèek pro šneka Palmáce
Hádám, hádáš, hádáme
Pohádky pøed spaním
Popletená abeceda
Školní strašidlo – s hlavní postavièkou Radílka volnì pøedchází knize Školní detektiv
Už vím, co udìlám
V letošním roce se ještì mùžete tìšit na novou knížku s názvem Veršovaná 
encyklopedie.
Více o autorce naleznete na http://www.zuzanapospisilova.svet-stranek.cz/
Knižní produkci Portálu také doplòují ètyøi periodika: Dìti a my, Psychologie dnes, 
Rodina a škola a Informatorium. O roku 2006 Portál poøádá navíc také odborné 
semináøe pro pedagogy a vychovatele a kurzy pro rodièe. Provozuje také sí� 
vlastních knihkupectví v Praze, Brnì, Plzni a e-shop. Øeditel nakladatelství ing. 
Jaroslav Kuchaø dvacetiletí Portálu shrnuje takto:  „Posláním nakladatelství je svou 
produkcí pomáhat èlovìku žít svobodnì a odpovìdnì vlastní život. Portál chce být 
nejlepším nakladatelstvím díky kvalitnímu výbìru a pøípravì produkce, profesionální 
práci a lidským vztahùm“.
Sami ètenáøi posoudí, jestli firemní slogan: Knihy, které mají duši je platný a zda jeho 
produkce a ostatní aktivity je oslovují a pomáhají jim.
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Pøelomovým dílem nakladatelství se stalo v roce 2010 vydání dosud nepublikovaného díla 
zakladatele psychoanalýzy, které bylo desítky let ukryté v trezoru. 
Èervená kniha švýcarského psychoanalytika Carla Gustava JUNGA je znalci nazývána 
„klíèem“ Jungova díla a vrhá svìtlo na pùvod jeho psychologických teorií. Do svého fondu 
si ji pro vysokou poøizovací cenu (3 850,-Kè) ale poøídí jen vìdecké knihovny.
Pøesto mnohé mìstské knihovny naší velikosti produkci nakladatelství Portál pro své 
ètenáøe poøizují a v poslední dobì mohou využít i nabídky na zakoupení multimediálních 
titulù, které v roce 2010 nakladatelství zahájilo. 
Pro zajímavost vám nabízíme také nìkolik zajímavostí v èíslech:
Portál v èíslech (stav k 31. 7. 2010):
Roèní produkce: cca 100 knižních novinek, desítky dotiskù a 11 èísel 4 èasopisù
Celkový poèet vydaných titulù: 1.391
Celkový náklad knižní produkce: cca 3.500.000 knižních novinek
Nejúspìšnìjší tituly:
Pøíbìhy pro potìchu duše – Bruno Ferrero (24 vydání v celkovém nákladu 52.500 
výtiskù)
Hry pro maminky s dìtmi – Jana Hanšpachová (20 vydání v celkovém nákladu 45.000 
výtiskù)
Pedagogický slovník – Jan Prùcha, Eliška Walterová, Jiøí Mareš (10 vydání v celkovém 
nákladu 24.000 výtiskù)
Nejvydávanìjší autoøi:
Bruno Ferrero – pøíbìhy (13 titulù)
Irvin D. Yalom – psychologie a psychologická beletrie; 
Jan Prùcha - pedagogika (11 titulù)
Zuzana Pospíšilová – knihy pro dìti (10 titulù)
Kuriozity:
Nejvìtší poèet autorù jedné knihy:105 - Pedagogická encyklopedie, ed. Jan Prùcha
Nejtlustší kniha: 5,6 cm a 936 stran - Pedagogická encyklopedie, ed. Jan Prùcha
Nejtìžší kniha: 3,428 kg – Psychologie, Rita L. Atkinson a kol.

Na závìr vám nabídneme výbìr z posledních novinek, které mùžete najít na regálech v 
oddìlení pro dospìlé:
Èapkovi, Jan a Markéta:  Pozitivní výchova sourozencù v rodinì
Kniha vznikla na základì Kurzù efektivního rodièovství. Oba autoøi prošli výcvikem 
Terapie pevného objetí, které propaguje Jiøina Prekopová, známá dìtská psycholožka.
Kniha pomáhá s øešením problémových situací ve vztahu rodiè-dítì, které musí být 
založeno pøedevším na vzájemné dùvìøe. Kniha podává návod, jak tuto dùvìru vybudovat.
Foøtíková, Jitka: Se Šikulou za zvíøátky aneb Jak zabavit nadané dítì vìku 3 až 5 let.
První titul svého druhu, který se zamìøuje na aktivity pro nadané dìti, ale také první 
metodický materiál pro pøedškolní pedagogy. Publikace si bere za cíl jak rozpoznat a 
pøistupovat k tìmto dìtem. Vše bylo prakticky ovìøeno na skupince dìtí a doplnìno 
ilustracemi a pracovními listy, které výtvarnì zpracovala ilustrátorka Edita Plicková, 
která naši knihovnu navštívila v listopadu roku 2010 pøi spoleèné besedì pro žáky ZŠ s 
další zajímavou autorkou tohoto nakladatelství Danielou Krolupperovou.
Hrubínová, Markéta: Co mi povíš, Matìji? Rozvíjíme øeè pøedškolních dìtí
Mluví mé dítì správnì? Jak mu mohu pomoci a jak podpoøit vývoj øeèi mého dítìte? Kniha 
pro rodièe a uèitelky mateøských škol. 
Lukáèová, Markéta: Enkaustika. Malování horkým voskem
Nová,  u nás ne pøíliš známá metoda, pøestože její poèátky sahají do doby 500 let pø.n.l. Její 
moderní evropské pojetí doznává v posledních letech velké obliby a pro svoji 
jednoduchost ji lze využít pro malování obrázkù na papír, kov, døevo, sklo a také tøeba 
vajíèka.
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Praško , Ján a kolektiv: Nadmìrné obavy o zdraví. Rady pro klienta a jeho rodinu. 
Nìkteøí klienti opakovanì žádají o lékaøská vyšetøení, ale není nalezen žádný tìlesný 
podklad jejich potíží. Autoøi shrnují informace o tom, jak nadmìrné obavy o zdraví 
rozpoznat a jakou terapii zvolit. Kniha je doplnìna praktickými pøíklady.
 Prekopová, Jiøina: Prvorozené dítì. O sourozenecké pozici 
Již výše zmínìná psycholožka a rodinná terapeutka se v této publikaci zamýšlí nad 
psychologickým výzkumem, který ukazuje, že poøadí ve kterém se dìti rodí je významnì 
ovlivòuje. Sama byla druhorozeným dítìtem a na spousty otázek a traumat z dìtství našla 
odpovìï až v dospìlosti bìhem své psychologické praxe.
Prekopová, Jiøina: I rodièe by mìli dìlat chyby
Autorka v knize shrnuje svoji celoživotní praxi a zamýšlí se nad tím, proè u mnohých rodièù 
výchova selhává. Øada výchovných problémù vzniká v neschopnosti rodièù stanovit dìtem 
pravidla a podnítit jejich sebereflexi.
Schreiber, David Servan: Jak èelit rakovinì
Úspìšný titul lékaøe, který na vlastním životním pøíbìhu pøedstavuje soubor pøirozených 
prostøedkù, které kromì klasických lékaøských postupù a psychoterapie pøispívají v boji 
proti rakovinì. 
Štern, Pavel: Probace a mediace. Možnosti øešení trestných èinù
První ucelená odborná publikace, která vyšla v ÈR k tomuto tématu. Knihu využijí sociální 
pracovníci, soudci, advokáti, pracovníci ve vìzeòské službì, policisté a pøedevším studenti 
VŠ právních a sociálních oborù.
Kdo by mìl zájem si produkci tohoto nakladatelství prostudovat podrobnìji, nalezne v 
knihovnì nabídkový katalog nebo mùže navštívit webové stránky nakladatelství na adrese  
www.portal.cz nebo www.facebook.com/nakladatelství/portal. 
E-shop Portál získal 1. místo v anketì internetový obchodník roku 2009 v kategorii knihy. 
Zboží si mùžete objednávat na http://obchod.portal.cz

Jarmila Vašátková

Barevná hledání ve výtvarném oboru ZUŠ

Výstava žákù VO ZUŠ

Slavnostní zahájení výstavy probìhne ve støedu  ve 14,00 hod.
ve výstavním sále Mìstské knihovny v Týništi n.Orl.

Výstava potrvá do 10. února 2011 a bude otevøena v pondìlí, ve støedu a 
ve ètvrtek ve výpùjèních hodinách knihovny.
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Srdeènì vás zveme na další pøednášku z cyklu 
LISTOVÁNÍ

tentokrát s panem Mgr. Pavlem Plašilem, 
øeditelem ZUŠ Týništì n. Orl.

Pøednáška se uskuteèní ve ètvrtek dne 27. ledna 2011 od 17 hodin ve výstavním sále 
mìstské knihovny a zároveò si budete moci prohlédnout vystavené práce žákù výtvarného 
oboru 

Barevné stopy

12. ledna 2011



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

DDM Sluníèko 
dìkuje všem svým pøíznivcùm za pøízeò 

a pøeje všem dìtem a dospìlákùm v novém roce hodnì zdraví a pohody.

LEDEN
V yhlašujeme pìveckou soutìž pro dìti a mládež 

„MINISTAR 2011“
Zúèastnit se mùže kdokoliv, 

tøeba i ve dvojici s kamarádkou nebo kamarádem. 
Prùbìh soutìže bude upøesnìn podle poètu pøihlášených.

První kolo probìhne ve støedu 19. 1. v DDM.
Bližší info a PØIHLÁŠKY od 3. 1. do 14. 1. v DDM.

Støeda 5.1. MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
14 – 15 hod. Dílnièka pro šikovné ruce. Malujeme obrázky podle vaší fantazie. 

S sebou: pøezùvky + 45,- Kè na materiál (30,- rámeèek, 15,- barvy).
Pro dìti i dospìlé.

Støeda 5.1.        STØEDEÈNÍ PEDIG
od 18 hod. Pletení košíèkù s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného 

J. Prosíme o pøihlášení pøedem (staèí email), kapacita dílny je 10 
lidièek, pøihlášení mají pøednostJ. S sebou: pøezùvky, ruèník. 
Cena podle spotøebovaného materiálu + 30,- Kè.

Støeda 12. 1. PLETENÍ Z PAPÍRU aneb Sny odložených novin
od 18.00  Pøijïte vyzkoušet, co všechno se dá umotat ze starých novin. Košíèky, 

zvoneèky, vìneèky… S sebou: staré noviny nebo rovnou umotané 
rulièky (návod na požádání zašleme nebo dáme v DDM), pøezùvky. Cena 
30,- Kè. Prosíme o pøihlášení pøedem (staèí email), kapacita dílny je 10 
lidièek, pøihlášení mají pøednost J.

Ètvrtek 13. 1. ÈTVRTEÈNÍ PEDIG
od 16 hod. viz. Støedeèní pedig

Nedìle 16. 1. ZÁJEZD NA HORY
Areál pod Masarykovou chatou na Šerlichu, lyžování i pro zaèáteèníky 
pod vedením zkušeného instruktora. Možnost výuky jízdy na 
snowboardu. Volný výlet s vlastní iniciativou.  Vhodné i pro rodièe s 
dìtmi. Závázné pøihlášky s platbou v DDM do 12. 1. 2011.

Støeda 19. 1. PEDIGOVÝ KOŠÍÈEK
14 – 16 hod. Jednoduché pletení pøírodním proutím na pevném dnu, pro dìti i 

dospìláky. Cena podle materiálu + 20,- Kè.

Støeda 19.1. 1. kolo MINISTAR – pìvecká soutìž 
Pøihlášky od 3. 1. do 14. 1. v DDM.

Nedìle 23.1. ZÁJEZD NA HORY
Viz info u pøedchozího zájezdu.
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Úterý 25.1. ÚTERNÍ PEDIG
od 17.30 viz. Støedeèní pedig

Støeda 26.1. DRÁTOVÁNÍ – zvonek a ryba
od 17.30            Zaèáteèníci si odrátují hrnek a ti, co už hrnek nebo zvoneèek zvládli, 

se pustí do ryby. Cena dílny 200,- Kè, poèítejte s 2 hod. èasu. Tìší se 
na vás drátenice Martina Horáková. Pøihlaste se pøedem v DDM!

Ètvrtek 27.1. ÈTVRTEÈNÍ PEDIG
od 16 hod. viz. Støedeèní pedig

Otevíráme II. POÈÍTAÈOVÝ KURZ  pro dospìlé i seniory!
Pøihlášky do konce ledna! Cena za 16 hod. 400,- Kè.

Kurz je zamìøen na základní práci s PC + práce s internetem.
Termíny dle dohody s lektorem. Lektor: Ladislav Dlab. Tel.: 608362136

Pøipravujeme…
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. 
Pøihlášky v DDM.

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.

ROZPIS LETNÍCH TÁBORÙ najdete v únorovém Zpravodaji!

Probìhlo…
Konec listopadu a zaèátek prosince byl ve Sluníèku tradiènì ve vánoèním duchu, pøi 
rozsvícení vánoèního stromku jsme zahájili naši VÁNOÈNÍ VÝSTAVU, kde tentokrát 
vystavoval opravdu rekordní poèet Týniš�ákù, ostatní úèastníci byli z okolí a všichni, kdo 
si zde poøídili drobné dárky a ozdoby, odcházeli spokojeni. Dìkujeme za pochvaly, které 
jsme v prùbìhu dostali, a jsme rádi, že si nìkteøí dospìláci uvìdomují, že zajistit 
takovouto akci není vùbec jednoduché. DÌKUJEME našim nezištným pomocníkùm p. 
Kalousovi, Anèe, Kaèce, Monice a Lence a všem pracovníkùm DDM za neomezený èas, 
který tu strávili. O výzdobu chodeb a výstavní místnosti se pøièinily dìti z našich 
výtvarných kroužkù. Podìkování patøí také maminkám z MC Ratolest, které mìly na 
starosti vánoèní obèerstvení a zvláš� domácí upeèené dobroty byly vynikající. 
Na naší èertovské podveèerní akci se díky vysokému mrazu nesešlo mnoho úèastníkù, 
zato èerti si to opravdu užili. Dìkujme jim za èertovské aktivity! Už se na vás tìší pøíští 
rok, kdy pozvou na pomoc andìly a nebude taková zima! 
V našem turnaji ve spoleèenské høe UBONGO zvítìzil mezi dìtmi Kamil Krištof, zúroèil 
tady své zkušenosti z letošní úèasti ve finále Mistrovství Èeské republiky v deskových 
hrách v Praze, kde se umístil na krásném 9. místì. V kategorii 10 – 16 let se ve stejné høe 
stala mistryní republiky Anna Jenèíková. Gratulujeme!
Bìhem prosince se u nás v dopoledních hodinách prostøídaly jednotlivé tøídy z 1. stupnì 
ZŠ a také okolní školy (Borohrádek, Žïár n.O., Lípa n.O., Èermná m.O., Èestice). V 
rámci pracovní výchovy u nás tvoøily podle svého výbìru z 8 možností VÁNOÈNÍCH
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DÍLEN. Nejvìtší zájem byl letos o TEA BAG FOLDING, skládání hvìzdièek a 
stromeèkù z èajových sáèkù, které se dá využít nejen jako ozdoba, ale i jako jmenovka 
nebo pøáníèko.
 Každý mìsíc nabízíme nejrùznìjší VÝTVARNÉ DÍLNY, zájem o nì roste a naše nabídka 
se díky tomu neustále rozrùstá. Velmi úspìšné byly PODZIMNÍ PLETKY, kdy jsme 
využili volného státního svátku a celý den ve Sluníèku pletli z pedigu, malovali na 
hedvábí, pletli z papíru, enkaustikovali, korálkovali, skládali z èajových sáèkù a 
mramorovali. V dalších termínech probíhaly dílny drátování, inchies, decoupage, 
keramika a pedig. Pøijïte si k nám taky nìkdy zatvoøit, neudìláte si doma nepoøádek a my 
vás u toho ještì pochválímeJ.

Eva Jenèíková
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Semináø v MŠ U Dubu

Vzdìlávání v naší školské soustavì se netýká jen  dìtí.  V rámci celoživotního 
vzdìlávání jsou pedagogùm poskytovány semináøe a vzdìlávací kurzy, protože 
povinností každého pedagoga je neustále se vzdìlávat. Mateøská škola U Dubu byla 
zaøazena do vzdìlávací nabídky  Školského zaøízení pro další vzdìlávání 
pedagogických pracovníkù Královéhradeckého kraje.
Pro øeditelky a uèitelky mateøských škol jsme na škole pøipravili program z naší 
èinnosti. Obsahem byla ukázka výchovnì vzdìlávací práce v mateøské škole, která 
klade dùraz na zachování èeských tradic a ekologii, vìnuje se lidové písni a zpìvnosti. 
Úèastnice zhlédly vedení a práci se sborem s využitím orffových metod. V místní 
sportovní hale se úèastnily ukázky z tìlesných aktivit podporujících zdraví. Byly 
poskytnuty informace o školním programu „ Lesní školka“, pøedvedeny materiály a 
fotografie ze školních projektù. Návštìvnice si se zájmem prohlédly výstavku 
výtvarných prací a seznámily se  se zkušenostmi  a  materiály z návštìv  pøedškolních  
zaøízení v zahranièí. Souèástí byla diskuze i výmìna námìtù na další èinnost v práci 
uèitelek mateøských škol.
Podle zájmu i ohlasù jsme tuto vzdìlávací akci dobøe pøipravili i realizovali. Rádi jsme 
pøedali své zkušenosti, dovednosti a schopnosti ostatním a doufáme, že jsme malým 
dílem pøispìli jako inspirace ostatním v jejich nároèné uèitelské práci.

Bc. Alena Ullrichová,
øeditelka školy
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