
www.tyniste.czZáří 2013

ZPRAVODAJ 
Týniště nad Orlicí

Hasiči slavili 140 let

52. ročník



POVODNĚMI ZNIČENÝ RUDNÍK



strana 3

Usnesení č. 62
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 22.07.2013

A) Schvaluje

1. Přidělení bytu DPS – Na Netřebě pro paní 
*** a paní ***, které žijí ve společné domác-
nosti. Podmínkou je přihlášení se k trvalému 
pobytu v Týništi nad Orlicí, včetně uzavření 
nájemní smlouvy na dobu určitou.
2. Pronájem části pozemku před domem čp. 
233 v Týništi nad Orlicí, o výměře 5 m2 pro 
MARSTONS CZ, s.r.o., IČO 27555453, za úče-
lem umístění stolků před provozovnou  Mon-
tana na dobu od 24.7.2013 do 30.9.2013 za 
cenu 1725 Kč.
3. Čerpání investičního fondu Městského by-
tového podniku Týniště nad Orlicí na finan-
cování výměny oken v domě č.p. 485.
4. Prodloužení smluvního nájemného pro 6 
bytových jednotek ve střešní zástavbě domu 
č.p. 536 -537, ul. Čapkova, Týniště nad Orlicí, 
na dobu určitou v trvání dvou let  v částce 45 
Kč/m2.
5. Rozpočtová opatření č. 25 – 29/2013.
6. Smlouvu o finanční podpoře v požární
ochraně na mimořádné výdaje JSDH pro rok 
2013 s Královéhradeckým krajem.
7. Pronájem pozemků v Petrovičkách pro 
paní *** a ukládá starostovi města a Josefu 
Urbánkovi přesně specifikovat plochy k pro-
nájmu za cenu 500 Kč/ ha.

A) Bere na vědomí   

1. Informaci ve věci předání finančního daru
obci Rudník, včetně poděkování starosty 
obce Ing. Aleše Malocha.
2. Zprávu o provedené veřejnoprávní kontro-
le ze dne 8.6.2013 v příspěvkové organizaci 
Služby města Týniště nad Orlicí.
3. Hospodaření města k 30.6.2013.

C) Ukládá

1. Starostovi města dílčí jednání se zájemci 
pronájmu zemědělských pozemků  v Křivi-
cích. T: 09.08.2013 Odpovídá: Ing. J. Matička
2. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku 
pod garáží  U Dubu – Týniště nad Orlicí č.p. 
1752/108  pro pana ** a ***.  T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. J. Paštika
3. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku 
pod garáží  U Dubu – Týniště nad Orlicí č.p. 
1752/110  pro pana ***. T: jednání ZM O d -
povídá: Ing. J. Paštika
4. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku 
pod garáží  U Dubu – Týniště nad Orlicí č.p. 
1752/114  pro pana ***. T: jednání ZM O d -
povídá: Ing. J. Paštika
5. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku 
pod garáží  U Dubu – Týniště nad Orlicí č.p. 
1752/109 pro pana ***. T: jednání ZMOdpo-
vídá: Ing. J. Paštika

Usnesení č. 63
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 12.08.2013

A) Schvaluje

1. Přidělení bytu DPS – Na Netřebě pro paní 
***. 
2. Rozpočtová opatření č. 30 – 33/2013.
3. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v 
celkové rozloze cca 1.4674 ha v k.ú. Petrovice 
nad Orlicí pro paní *** za cenu 750 Kč/rok s 
platností od 01.09.2013.
4. Pronájem části pozemku v k.ú. Štěpánov-
sko p.č. 172/18 a 172/21  pro pana ***  o cel-
kové ploše  0.1 ha za cenu 150 Kč/rok.
5. Výběrové řízení na obsazení 0.5 pracovní-
ho úvazku do správního odboru ve věci 
zajišťování sociálních služeb.

B) Bere na vědomí   

1. Informaci o  žádosti ***  ve věci pronájmu 

nemovitosti č.p. 234  a ukládá starostovi měs-
ta  dále jednat  ve výše uvedené záležitosti.
2. Informaci ve věci majetkového vypořádá-
ní kruhového objezdu a poskytnutí finanční
podpory a ukládá uvedenou věc předjednat 
ve FV a následně rozhodnout, zda uvedenou 
záležitost zahrnout do rozpočtu příštího 
roku, nebo rozpočtového opatření ještě v 
tomto roce.

C) Zamítá

1. Žádost pana *** o povolení zhotovení 
chodníku na pozemku p.č. 410, který je
ve vlastnictví Města Týniště nad Orlicí a na-
vrhuje alternativní řešení, které bude projed-
náno s žadatelem.

C) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku 
p.č. 43/12 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP 310-
60/2013) o výměře 238 m2 do majetku *** 
za cenu 100 Kč/m2 a poplatky s prodejem 
spojené (23.800 Kč). T: jednání ZM Odpovídá: 
Ing. J. Paštika
2. Zařadit do jednání ZM prodej pozemku  p.č. 
43/1 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP 310-60/2013) 
o výměře 249 m2 a pozemku p.č. 43/14 v k.ú. 
Štěpánovsko (dle GP 310 -60/2013) o výměře 
33 m2 do majetku *** za cenu 100 Kč/m2 a 
poplatky s prodejem spojené (28.200 Kč). 
T: jednání ZM Odpovídá: Ing. J. Paštika
3. Prověřit možnost kontroly všech výher-
ních automatů umístěných v restauračních 
zařízeních města. T: 31.08.2013 Odpovídá: 
Bc.I.Oubrechtová

Ing. Jaroslav Matička, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze informativní charakter. Někte-
ré údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zně-
ní. Originál usnesení je k nahlédnutí v kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE

Vítězná firma, která nabídla nejnižší cenu, započala přestavbu divadla
na multifunkční moderní zařízení. V současné době probíhají vnitřní 
hrubé bourací práce dle projektu a zároveň probíhá stavební proces, 
který zajistí statiku budovy.
V průběhu projektu se konají pravidelné kontrolní dny za účasti zástup-
ců města, zhotovitele stavby, projektanta, stavebního dozoru a ostat-
ních, kteří spolupracují na rekonstrukci. Stálý dozor nad stavbou pro-
vádí městem najatý stavební odborník, který má za úkol dohlížet nad 
kvalitou, rozsahem prací a dodržováním projektu. Je to v podstatě člo-
věk, který hlídá a kontroluje stavební firmu, hájí zájmy města a je ve stá-
lém kontaktu se starostou, projektantem a stavební firmou. Každodenní
kontroly také provádějí zaměstnanci města z odboru správy majetku. 
Mým cílem je tímto krátkým článkem seznámit občany s kontrolními 
mechanismy na projektu rekonstrukce divadla. 

 Pavel Nadrchal, místostarosta

ZAČALA PŘESTAVBA DIVADLA
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Divná národní vlastnost

Věčná nespoko-
jenost Čechů. 
Dovolil jsem si 
tenhle náš po-
věstný nešvar 
povýšit na vlast-
nost. Hloupou 
vlastnost. Říká 
se o nás, že jsme 
také národem 
Švejků. Že by 

tedy švejkovství byla také nějaká odnož 
vlastnosti? Naštěstí však jeden z našich 
národních hrdinů, dobrý voják Švejk, 
nebyl nikdy žádný hudral. O tom svědčí 
především jeho stále usměvavá tvář. Po-
slední dobou z něj však u Čechů vidím 
jen naducané tvářičky či pivní bříško. A 
to zrovna tuším jsou výtvory, které mají 
více společného s dostatkem, možná 
spíše s přebytkem a ne s nutností být 
nespokojen. 

Zdá se mi, že věčně nespokojení Češi 
jsou nyní nespokojenější než obvykle. 
Pochopitelně na to mělo vliv počasí, jak 
jinak. Všude člověk měsíc kolem sebe 
poslouchal, jaký děsný vedro nás otra-
vuje. No jasně, vždyť je přeci léto. Za pár 
týdnů uslyším, že je tu zas dlouhá zima, 
že se protopí mraky peněz. A to je stále 
„Káčo kolem“, tohle už neřeším, to se ni-
kdy nezmění.

Trochu se nás pokusím i zastat. Sluš-
né lidi pochopitelně zlobí neutěšená 
politická situace. Jsou naštvaní na ty 
vlevo i na ty vpravo i na ty rádoby upro-
střed. Jednou víc na ty, podruhé na ony. 
Ovšem to už je od chvíle, kdy nám zabili 
Ferdinanda národní sport, to snad nepo-
třebuje detailnějšího komentáře. Kon-
krétně v pár uplynulých měsících to však 
už nepovažuji za národní sport, ale za 
národní ostudu, možná přímo tragédii. 
A to si také kolikrát opravdu od plic za-
nadávám. Bohužel nadarmo. Raději pryč 
od šedé nicneřešící politiky!

Nevím, jak hodně je tento náš nadávací 
folklor znám v zahraničí, ale nějak jsem 
si na letošní dovolené nevšiml, že by 
tamní obyvatelé byli zamračení a roz-
zlobení. Právě naopak. Vyzařovala z nich 
pozitivita, ochota i snaha ke komunikaci 
a především úsměv. A to nás české re-
cenze jen varovaly, že se ve Španělsku 

krade, na ulicích hrozí nebezpečí pře-
padení a panuje zde naprostá neochota 
komunikovat jinak než v jejich řeči. Kde-
pak, na nic takového jsme nikde nena-
razili. Vyvodil jsem z toho jediné. Mají to 
v naturelu a taky si váží práce. Výslovně 
nás upozorňovali na krádeže na pověst-
né barcelonské pěší zóně La Rambla. Já 
tam snad toho zloděje i vyhlížel. Fakt nic. 
Jsme opravdu mnohdy děsní negativci 
a strašáci. Já se v lidech snažím hledat 
to pozitivní. Ve mně zanechali Katalán-
ci jen ten nejlepší dojem. Přesto zemi 
sužuje obrovská nezaměstnanost, lidé 
si musejí opatřit prostředky na zbytek 
roku v průběhu turistické sezony. Pak se 
většina prodejen, hotelů a dalších slu-
žeb uzavírá. Na jedné křižovatce v Barce-
loně jsem si z autobusu vyfotil člověka, 
který držel ceduli s nápisem a ukazoval 
ji řidiči stojícího vozidla. Tuto fotografii
přikládám pod úvodní slovo. Neumím 
španělsky, ale natolik mě emotivní po-
hled toho muže zaujal, že jsem zmáčkl 
spoušť fotoaparátu a věděl jsem, že to 
budu chtít doma alespoň přeložit. Že to 
použiji v našem zpravodaji, mě skutečně 
v tu chvíli nenapadlo. Tajemník Paštika 
mi napsal, že text v rukou muže je násle-
dující – Prosím, pomoc, nemám co jíst. 
Dejte mi naději pro život. Bůh ti požeh-
ná. Mnohokrát děkuji. 

Proč o tom všem hovořím? Protože jsem 
byl nucen si v tom úžasném Středomoří 
pěkně zanadávat a být správně po česku 
nespokojen. S kým ale? S Čecháčky milí 
čtenáři. Zdali jsem na to měl právo, po-

suďte sami. Při snídani vedle nás v hote-
lu seděla rodinka jak vystřižená stravová-
ním u McDonaldu. Paní si již po najedení 
dělala do kabely zásoby ve formě peči-
va, uzenin, sýrů i ovoce. Pochopitelně 
toto hotel zakazuje. Najez se, co ti hrdlo 
ráčí i neráčí, ovšem nic neodnášej mimo 
jídelnu. Všiml jsem si toho dvakrát a pak 
jsem si všiml, že to zaregistroval i perso-
nál. Obsluhující číšník to přešel, ale další 
den ráno se na dveřích jídelny objevil 
přeškrtnutý symbol tašky. Samozřejmě 
správná reakce hotelu a navíc velmi de-
centní. Mě to ale namíchlo několikaná-
sobně. Ta rodinka byla od nás z Česka a 
ostatní slušní Češi tam pak museli strávit 
podezřívavé pohledy od obsluhujícího 
personálu. Bylo mi nanic. Proto jsem byl 
nespokojený a nadával. Ne proto, že to 
dělám ze setrvačnosti, ale protože jsem 
se styděl. Nedalo mi to a paní jsem další 
den řekl, že když nebudou celá rodina 
měsíc jíst, že se jim zhola nic nestane. 
Pochopitelně jsem to náležitě schytal ...
Nemáme zapotřebí dělat národu tako-
vou ostudu. Většině z nás není tak špat-
ně, jak tvrdíme a skuhráme. Jsou na tom 
někde i mnohem hůř a my si to opravdu 
nedokážeme ani představit.

Libor Koldinský
šéfredaktor
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea

92 let Thořová Eliška
85 let Aleš Gabriel
 Marie Stárková
 Miloslav Šinták
 Josef Pešek
 Hana Matoušková
 Emilie Kovaříčková
80 let Karel Michalíček
 Jitka Špačková

Vítáme na svět

Rozloučili jsme se
Helena Pátková (84)

Ludvík Nuska (81)
Vladimír Bureš (80)

Jan Šimon (71)
Alena Zahradníková (67)

Michael Soukup
Tomáš Fikr

Sofie Kindlová
Sofie Lohniská

Ondřej Martinec
Adam Pohl

Filip Sedláček

KULTURNÍ POZVÁNKY

Neděle 22. září, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna

PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
    

Sobota 7. září, 8:00 hodin, Mírové náměstí

CYKLORALLYE JURÁŠKA 2013
Prezence účastníků je od 7.15 do 7.45 hodin, rozdílení cen v 16.00 hodin v restauraci 
Bobkárna v areálu chovatelů, hudba a občerstvení zajištěno.
Pořádá Město Týniště nad Orlicí.

Sobota 7. září, 19:00 hodin, sál hotelu Orlice

Taneční kurz pro začátečníky
Zahajovací lekce. POZOR!!! Do sálu nebude vpuštěn nikdo bez společenského oděvu!
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 8. září a neděle 22. září, 14:00 hodin, sál hotelu Orlice

Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 15. září, 14:00 hodin, Mírové náměstí

Tradiční Týnišťské posvícení aneb loučení s létem
Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program.
V případě nepříznivého počasí se kulturní program přesouvá do sálu hotelu Orlice.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

VÝSTAVY

JINÉ AKCE
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

Dopoledne pro děti 0-3 let Odpoledne pro děti 3-7 let Večer pro dospělé

HEJBLÍCI – cvičení,  říkadla, rytmizace BARVIČKY – malování, keramika, tvoření ANGLICKÁ konverzace

ROLNIČKA – zpívání, básničky, tanečky ANGLIČTINKA – písničky, hry, malování NĚMECKÁ konverzace

TVOŘÍLCI – malování, tvoření, kuchtění ZVONEČEK – zpívání, divadlo, hry VEČERNÍ DÍLNY 
(v září: plstění a pedig)

MIMINKA-dětský koutek pro nejmenší FLÉTNIČKA – zpívání, hra na flétnu BESEDY

KNIHOVNA1x za měsíc ( v září: 19.9.) HERNA

HERNA ZAHRADNÍ SLAVNOST
( září – VEČERNÍČKOVÁ)

Ceník: 
Herna 10,- (5,-) Kč, kroužek: ...25,- (20,-) Kč
Při zakoupení permanentky: 10 lekcí 240,- (190,-) Kč
Večerní dílny: od 20,- do 50,- Kč (dle materiálu)
Ceny uvedené v závorce jsou pro členy o.s. MC Ratolest. Členství 100,- dospělý, 20,- dítě.

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc ZÁŘÍ bude upřesněn a vyvěšen!

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O. Děkujeme!
Kontakty: J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377, H. Prokopová 777862483

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

- je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2002. 
Cílem sdružení je dávat dětem od narození do předškolního věku, možnost:
- objevovat svět v novém prostředí
- setkávat se s vrstevníky, poznávat se, učit se hrát s novými kamarády a zapojovat se do kolektivu v různých kroužcích (výtvar-
ných, hudebních, sportovních, naučných, ...) rozvíjet svoje schopnosti

Také maminkám (rodičům) MC umožňuje 
- vytvořit si nová přátelství, vyměňovat si s ostatními své zkušenosti 
- navzájem se inspirovat o možnostech využití volného času, 
- ve večerních dílnách vyzkoušet své dovednosti při různých technikách tvoření.

MC Ratolest má svůj týdenní program, nabízí také další akce (patří mezi ně: Besedy s hosty (logopedie, homeopatie, rehabili-
tace, výchova dětí, znaková řeč pro batolata), Zahradní slavnosti, společné výlety a akce, pohádkové čtení a tvoření v Městské 
knihovně, velikonoční a vánoční akce pro děti a rodiče (vystoupení dětí a prezentace výrobků MC, ...).

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
V pondělí 2. 9., ve středu 4. 9. a v pátek 6. 9. 2013!

Otevírací doba: 9:30-11:30 a 16:00-18:00 h.
Můžete si prohlédnout prostory MC, pohrát si „doma“ i na zahradě, zaskákat si na trampolíně a  

ZAPSAT se do kroužků, které pro vás chystáme!

Nový školní rok 2013/2014  v Základní umělecké škole 
bude zahájen v pondělí 2. září ve 13. hodin, kdy přivítáme nové i staronové žáky ve všech oborech. 
Ten, kdo nestihl podat přihlášku do konce června, má možnost dodatečného přihlášení v měsíci září. Jedná se přede-
vším o zájemce výuky ve výtvarném a literárně dramatickém oboru. V hudebním oboru přijímáme přihlášky nových 
žáků hlavně ve smyčcovém oddělení (housle, violoncello). 

Konkrétní informace o studiu můžete získat na tel. číslech 494 371 513, 775 188 450
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NOVÁ ČIPOVÁ KARTA IREDO

Od 1. října vícedenní jízdenky pouze 
elektronicky

Nová čipová karta IREDO bude platit 
na zónové i časové jízdné IDS IREDO, 
nejrozsáhlejšího dopravního systému v 
České republice.

Nová čipová karta IREDO nahradí stáva-
jící papírové jízdenky. 

Všechny papírové vícedenní jízdenky tak 
budou mít svoji elektronickou variantu, 
která se na prodejním místě nahraje na 
kartu. Karta tedy bude plnit roli jízdenky 
a prokazovat se jí budete při cestování 
v rámci všech autobusů a vlaků Králo-
véhradeckého a Pardubického kraje za-
pojených do Integrovaného dopravního 
systému (IDS) IREDO. Jejich seznam na-
jdete na www.oredo.cz.
Karta bude fungovat také jako elektro-
nická peněženka pro nákup jednorázo-
vé jízdenky. Kredit si koupíte (nabijete) v 
autobuse či na železniční stanici, kterým 
můžete platit ve všech autobusech a vla-
cích zapojených v IDS IREDO.

Jak to funguje?
Při nákupu časové nebo zónové jízden-
ky na železniční stanici nebo v autobuse 
dojde k jejímu nahrání na čipovou kar-
tu. Současně vám bude vydán daňový 
doklad, sloužící ke kontrole platnosti 
nahrané jízdenky i k reklamaci. (Daňový 
doklad ale neslouží jako jízdní doklad.) 
Na kartu lze nahrát všechny druhy jízd-

ného dle platného tarifu IREDO. Kont-
rola platnosti vícedenní nebo jednodu-
ché jízdenky bude probíhat přiložením 
čipové karty k odbavovacímu zařízení v 
autobuse, k přenosné pokladně průvod-
čího ve vlaku nebo ke čtečce revizora.

Bude ještě možné jezdit i na papíro-
vou jízdenku?
Čipová karta nahradí všechny papírové 
vícedenní jízdenky IREDO, jejichž prodej 
bude ukončen – viz. tabulka níže. V papí-
rové formě budou vydávány a uznávány 
pouze jednorázové nepřestupní jízden-
ky a to všech typů (obyčejné, poloviční, 
žákovské, studentské, ZTP atd.) a  jedno-
denní papírová síťová jízdenka.

Kde čipovou kartu IREDO koupím?
Novou čipovou kartu IREDO je možné 
zakoupit na kontaktních místech od 1. 
srpna 2013. Jejich seznam najdete na 
www.oredo.cz.

Žádost o vydání čipové karty IREDO

Zažádat o kartu můžete od 1. 9. 2013 
prostřednictvím elektronického formu-
láře na www.oredo.cz nebo na kontakt-
ním místě již od 1. 8. 2013. Seznam kon-
taktních míst najdete na www.oredo.cz. 
Informace vám také poskytne v pracovní 
dny od 8:00 do 16:00 operátor na bez-
platné telefonní lince 800 10 15 20.
Vydávány budou také anonymní (pře-
nosné) karty, které si mohou cestující 
půjčovat. Na tento typ karty bude mož-

né nahrát kredit na nákup jednotlivých 
jízdenek. Naopak časovou jízdenku na 
anonymní kartu nebude možné zakou-
pit.

K zřízení karty budete potřebovat: 
• vyplněnou Žádost o čipovou kartu IRE-
DO 
• doklad totožnosti (občanský nebo jiný 
průkaz obsahující jméno, datum naroze-
ní a fotografii žadatele)
• průkazovou fotografii (3,5 × 4,5 cm)
• žáci a studenti – potvrzení o studiu v 
předtištěné kolonce Žádosti, nebo plat-
ný Žákovský průkaz

Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti a 
studenti zaplatí v rámci slevy od 1. 8. do 
30. 9. za pořízení karty pouhých 80 Kč.
U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost 
i vyzvednutí karty IREDO zákonný zá-
stupce, který předloží rodný list žadatele 
nebo svůj platný občanský průkaz, má-li 
v něm dítě zapsáno. Podat žádost a vy-
zvednout kartu může i třetí osoba (ne-
jen manžel/manželka). Potřebovat bude 
vyplněnou žádost a písemnou (neověře-
nou) plnou moc žadatele.

Při vyzvednutí čipové karty IREDO na 
kontaktním místě nebo na pokladně ČD 
předloží žadatel nebo jeho zástupce po-
tvrzení o přijetí žádosti nebo svůj průkaz 
totožnosti.

Životnost čipové karty je 6 let.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu 
svou práci. Ale sedmý den je den odpo-
činutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš 
dělat žádnou práci. 
2. Moj. 20,9-10

Možnost nepracovat sedmého dne je 
dobrý Boží dar lidstvu. Je to Bůh, kdo 
nám dává ve své štědrosti každý den o 
trochu víc, než potřebujeme, a proto si 
můžeme sedmý den odpočinout, aniž 
bychom trpěli nouzí. V tomto přikázání 
nejde o zákaz práce, ale o jakési „ředitel-
ské volno“ nebo „placený svátek“. Sedmý 
den je skutečně svátek, který si může-
me a máme patřičně vychutnat, místo 
abychom doháněli to, co jsme během 
týdne nestihli. V neděli ráno se můžeme 
vděčně rozhlédnout kolem sebe a říci si: 

„ Dnes se o mě stará Bůh. Dnes jsem jeho 
hostem.“
Není na světě člověka, který by nepotře-
boval pravidelný den odpočinku. Všední 
den můžeme přetáhnout třeba do noci 
a ukrátit spánek, ale neděle je po šesti 
dnech pouze jedna. Kdo si myslí, že ne-
děli nepotřebuje, ten možná krátkodobě 
leccos dokáže, ale nic dobrého mu to ne-
přinese.

Díky, Hospodine, za nedělní den se vším, 
co nám v něm a skrze něj nabízíš. Amen.

Píseň:
1. Za dar Slova, Bože milý, přijmi srdcí na-
šich dík! Byl jsi s námi v tuto chvíli, buď 
dál každý okamžik! Halelujah! Ke tvé 
chvále žíti chceme, Bože náš; posiluj nás 

neustále; z milosti tvé život náš!
2. Nechť tvé světlo jasně vzplane a ostří-
há našich cest! Bezpečně vždy noha sta-
ne, když tvé slovo svící jest. Halelujah! 
Cestu tvoji najít chceme, Bože náš; z ne-
pokoje ku pokoji jediný ty vodit znáš!
Píseň č. 452 z Evangelického zpěvníku 
(nápěv D.S. Bortnjanskij, text G.A. Mol-
nár 1915)

Srdečně zveme na shromáždění v září 
(modlitebna Českobratrské církve evan-
gelické, ul. V. Opatrného 58):
8.9. – od 10:30 h bohoslužby s nedělní 
školou
22.9. – od 10:30 h bohoslužby s nedělní 
školou a od 16 h Zpívání rodin s dětmi

Připravil Jaroslav Matuška
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MĚSTSKÁ POLICIE

Činnost Městské policie
červenec 2013

Dne 1.7. 2013 v 14:35 hod. 
na základě oznámení správce 
místní ubytovny byl strážní-
kem řešen jeden z ubytova-
ných pro narušování občan-
ského soužití, neboť v opilosti 
obtěžoval ostatní ubytované. 
Řešeno na místě, zjednána 
náprava. 

Dne 2.7. 2013  v 16:45 hod. 
byl na základě telefonického podnětu zprostředkován odvoz 
poraněného mláděte opeřence, nalezeného na Tyršově ná-
městí do Stanice poraněných zvířat Jaroměř.

Dne 2.7. 2013 v 19:30 hod. na základě upozornění místní-
ho občana byl zabezpečen – označen otvor na vozovce v ulici 
Jiráskova, který vznikl propadem v blízkosti kanálové vpusti 
a ohrožoval provoz v uvedené ulici. Událost byla oznámena 
odboru správy majetku při MěÚ Týništi nad Orlicí k zajištění 
opravy. 

Dne 4.7. 2013 v 11:48 hod. telefonicky oznámila barmanka 
Murphys baru na Mírovém náměstí, že v jednom z hotelových 
pokojů hotelu Orlice je ubytována žena, která na pokoji zřejmě 
spadla, poranila se, nemůže vstát a vzhledem k uzamčeným 
vstupním dveřím pokoje a klíči v zámku není možné jí pomoci. 
Za aktivní pomoci hostů baru se podařilo do pokoje vniknout 
pootevřeným oknem a po následném otevření dveří byla po-
skytnuta první pomoc a přivoláni rodinní příslušníci, kteří za-
jistili následnou péči.  

Dne 8.7. 2013 v 22:00 hod. telefonicky oznámil správce ho-
telu Orlice na Mírovém náměstí, že zde má hosta, který nemá 
prostředky na zaplacení dalšího pobytu, avšak nechce opustit 
pokoj, je podnapilý a chová se agresivně. Po ztotožnění byl 
muž strážníkem z prostor hotelu vykázán. 

Dne 9.7. 2013 v 14:00 hod. byl v průběhu hlídkové činnost 
zaznamenán v ulici Lipská výskyt starší ženy na invalidním vo-
zíku, která z důvodu poruchy vozíku nebyla schopna dalšího 
samostatného pohybu. Strážníkem byla poskytnuta pomoc a 
žena byla převezena do místa bydliště.  

Dne 9.7. 2013 v 16:00 hod. bylo přijato oznámení, že na poli 
se strništěm v místě zvaném „u kolomazné pece“ doutnají 
zbytky slámy. Po příjezdu strážníka na místo bylo zjištěno, že 
zde na ploše cca 50 m2  hoří strniště a také okraj lesního poros-
tu. Shodou okolností se na místě nacházel další občan, který 
požár právě oznamoval na linku 112. Srážníkem bylo upřesně-
no místo požáru a navedeny zasahující jednotky hasičů. 

Dne 9.7. 2013 v 22:40 hod. bylo od občana trvale bydlícího 

na Mírovém náměstí přijato oznámení, že zde právě dochází 
k rušení nočního klidu a tímto žádá o nápravu. V prostoru u 
kašny byla strážníkem zastižena skupinka mladých lidí, kteří se 
bavili hlasitěji, tudíž byli vyzváni ke ztišení. Dále po projedná-
ní věci s barmanem Murphys baru došlo k utlumení hudby v 
uvedeném baru. 

Dne 13.7. 2013 v 01:35 hod. bylo přijato telefonické oznáme-
ní o rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou z 
baru U Sluncí v ulici Turkova. Strážníky byla věc projednána s 
obsluhou baru a hudba byla utlumena. 

Dne 13.7. 2013 v 18:45 hod. byla na základě žádosti poskyt-
nuta výpomoc jednočlenné hlídce Policie ČR při prověření 
oznámení z linky 158, kam oznámil starší muž žijící na sídlišti 
U Dubu, že se na něho do bytu dobývá přítel jeho dcery, cho-
vá se agresivně a proto má obavy o svůj život a zdraví. Před 
příjezdem hlídky na místo muž z místa uprchl. Z vysvětlení po-
daného oznamovatelem byla ustanovena osoba „agresivního 
muže“, který byl následně kontaktován v místě svého bydliště 
a věc byla dále řešena Policií ČR. 

Dne 14.7. 2013 v 00:00 hod. oznámil barman Murphys baru 
na Mírovém náměstí, že se v baru nacházejí dva podnapilí hos-
té (muž a žena), kteří obtěžují ostatní hosty a nedbají výzev 
obsluhy k opuštění podniku. Osoby byly z baru vykázány, věc 
byla řešena domluvou. 

Dne 14.7. 2013 v 00:12 hod. při dokončování zákroku v Mur-
phys baru na Mírovém náměstí byl strážníky zaslechnut hluk 
připomínající pád kontejneru na odpad, který zazněl z jedno-
směrné ulice vedoucí z Mírového náměstí k budově školy. V 
uvedené ulici byl vzápětí nalezen převrácený a vysypaný kon-
tejner na domovní odpad a od zde procházejícího páru získán 
popis pachatele. Bezprostředně po tomto byl podezřelý muž 
dostižen u budovy základní školy. V rámci šetření mu vina byla 
prokázána a následně se k činu doznal. Vzhledem k této poleh-
čující okolnosti byl přestupek proti veřejnému pořádku řešen 
pouze uložením blokové pokuty. 

Dne 17.7. 2013 v 13:10 hod. a v 16:45 hod. byli na základě 
oznámení ostrahy prodejny PENNY Týniště nad Orlicí, ul.  Mos-
tecká, řešeni jakožto pachatelé přestupků proti majetku dva 
muži, kteří byli ostrahou přistiženi při krádeži zboží. V obou 
případech byla záležitost řešena blokovou pokutou. 

Dne 22.7. 2013 v 10:00 hod. byli strážníci městské policie po-
žádáni o součinnost z dispečinku rychlé zdravotnické služby 
s tím, že na kruhovém objezdu v ulici Mostecké mělo dojít ke 
kolapsu staršího muže a v souvislosti s tímto žádají o resuscita-
ci do doby příjezdu zdravotníků z RZP. Na místě byla poskytnu-
ta první pomoc a osoba byla předána zdravotníkům.

 
Martin Štěpánek
velitel MP 
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15 LET DIVADELNÍHO SOUBORU TEMNO

Seš normální?
Premiéra: 21. 11. 2008

Když se řekne „Seš normální?“, tak se kaž-
dému z nás vybaví štace Staré město pod 
Sněžníkem a jejich divadelní přehlídka 
ŠOKÁČEK. Hráli jsme tam jednu únoro-
vou neděli od 14.00 hod.  Když vezmete 
téměř stokilometrovou vzdálenost a čas 
na naložení kulis do autobusu a jejich 
následné vyložení a postavení scény, 
znamenalo to, že sraz v divadle byl v 
10.00 hod. To by  nebyl žádný problém, 
pokud by den předem neměli dva z na-
šich (David Šalata a Jirka Proche) matu-
ritní ples a většina z nás na něm nebyla. 
Ale ples byl a my na něm byli. Skoro do 
pěti do rána. V divadle jsme se sešli jako 
banda „špatně vyvoraných myší“ (to říkal 
vždycky můj tatínek – i když ve skuteč-
nosti netuším, a možná to netuší ani on, 
jak vlastně taková špatně vyvoraná myš 
vypadá). Když nás viděla naše režisérka, 
tak ji málem trefil šlak. „Takhle chcete jet
na soutěžní přehlídku!? To bude ostu-
da!“ 

Naložili jsme kulisy do autobusu a vyrazi-
li. Asi po 10 km to chtěla Evička (režisér-
ka) otočit. Takhle s námi nikam nepojede. 
Půl autobusu mrtvol. Při životě nás držel 
jenom tác plný řízků, které zbyly z plesu. 
Nakonec jsme ale do Starého Města do-
razili, scénu postavili a divadlo odehráli. 
A jak? Ve zpravodaji Starého Města pod 

Sněžníkem Zlatý roh (duben 2009) stálo: 
Divadelní přehlídka ŠOKÁČEK 2009

...Poslední kámen do mozaiky zasadila 
skupina TEMNO z Týniště nad Orlicí. Měl 
jsem trochu výhodu, protože jsem již 
viděl některá představení tohoto diva-
delního uskupení (např. hry Meresjev, 
Vrány) a mohl se tudíž připravit na „zlatý 
hřeb“ přehlídky. Rukopis autorky hry a 
režisérky Evy Drábkové je natolik čitelný, 
že je prakticky nepřehlédnutelný. Způ-
sob, jakým se „zmocní“ tématu, je natolik 
originální, ale i přijatelný pro širokou di-
váckou obec, že nemů-
že v žádné konfrontaci 
s ostatními soubory za-
padnout. A tak se stalo 
i u nás. Týniště vyhrálo, 
co se dalo. Hlavní cenu 
divadla ŠOK keramic-
kou sošku ŠOKÁČKA a 
cenu diváka v kategorii 
představení pro dospě-
lé............. Ruda Šmůla.
Takže: Konec dobrý, 
všechno dobré.

Jenže,  když jedete na 
štaci, tak se z ní taky 
chcete vrátit. A to se 
nám nějak nedařilo. Po 
pár kilometrech jízdy 
zasněženou krajinou 
se náš autobus dostal 
k dopravní nehodě. 
Nějaký polák otočil 

svoje auto napříč celou silnicí, takže za-
blokoval celou cestu v obou směrech. 
Nezbylo než čekat, až budeme moci jet 
dál. Tentokrát jsme se zase krmili krem-
rolemi, které jsme dostali od pořadatelů 
přehlídky, a postupně vychládali. Auto-
bus totiž topil pouze, když se jelo (v tom 
lepším případě – on totiž někdy netopil 
vůbec). A tak čekáte, mrznete, a najed-
nou začnete potřebovat na záchod. Ale 
kam? Všude stojí auta, nervózní řidiči 
pobíhají kolem, hasiči s technikou uvol-
ňují vozovku. A nikde žádný příkop a les, 
ale po obou stranách silnice mantinely 

sněhu. Spásná myšlenka napadla Honzu 
Štefka, který vzal nerezový tác od řízků a 
vysekal nám s ním do sněhu kójky, kde 
se dalo nerušeně vy...(Mimochodem rok 
na to si vzal Honza s sebou pro jistotu lo-
patku, ale tentokrát to nebylo potřeba).
Nakonec jsme se tedy do Týniště vrátili. 
S několikahodinovým zpožděním, ale v 
pořádku a se ŠOKÁČKEM v kapse. Vlast-
ně v ruce, protože do kapsy by se nám 
nevešel.

Eva Bartošová
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ROZPIS BASKETBALOVÉ SOUTĚŽE

II. LIGA   ŽEN  2013-2014

Sobota  21.09.13     SK Týniště nad Orlicí   -  TJ Šumperk
Sobota  28.09.13     SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Voltage Bílovice
Neděle 29.09.13      SK Týniště nad Orlicí  -  Proton Zlín 
Sobota 26.10.13      SK Týniště nad Orlicí  - Sl. Mladá Boleslav
Neděle 27.10.13      SK Týniště nad Orlicí  - TJ Nymburk

1. kolo ČESKÉHO POHÁRU ŽEN:
Pondělí 28.10.13     SK Týniště nad Orlicí  -  UP Olomouc 

Sobota 21.12.13      SK Týniště nad Orlicí  -  BK Příbor
Neděle 22.12.13      SK Týniště nad Orlicí  -  OSK Olomouc
Sobota 01.02.14      SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Poděbrady
Neděle 02.02.14      SK Týniště nad Orlicí  -   TJ Pelhřimov

VÝCHODOČESKÁ LIGA MUŽŮ 2013-2014

Sobota 21.09.13          SK Týniště nad Orlicí -  TJ Svitavy „B“
Neděle 22.09.13          SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Vysoké Mýto
Sobota 26.10.13          SK Týniště nad Orlicí  -  TJ  Holice
Neděle 27.10.13          SK Týniště nad Orlicí -  Baskeťáci Josefov
Sobota 07.12.13          SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Jiskra Hořice
Sobota 15.12.13          SK Týniště nad Orlicí   -- Rychnov n. Kn.
Sobota 18.01.14          SK Týniště nad Orlicí  -  TJ  Pardubice B
Neděle 19.01.14          SK Týniště nad Orlicí  -  TJ  Chrudim

OBLASTNÍ PŘEBOR DOROSTENEK U19 
Systém: polsky

Sobota 12.10.13           SK Týniště n. Orl.  -  Studánka Pardubice  
Sobota 26.10.13           TJ Litomyšl  -   SK Týniště nad Orlicí  
Sobota 09.11.13           SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Vysoké Mýto
Sobota 23.11.13           TJ Havlíčkův Brod  -  SK Týniště n. Orl.
Sobota 18.01.14           Studánka Pardubice  -   SK Týniště n. Orl.
Sobota 01.02.14           SK Týniště nad Orlicí  -  TJ  Litomyšl
Sobota 15.02.14           TJ Vysoké Mýto  -   SK Týniště nad Orlicí 
Sobota 01.03.14           SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Havl. Brod

OBLASTNÍ    PŘEBOR   ŽÁKYŇ  U19
Systém: polsky

Sobota 12.10.13           SK Týniště n. Orl.  -  Studánka Pardubice  
Sobota 26.10.13           TJ Litomyšl  -  SK Týniště nad Orlicí  
Sobota 09.11.13           SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Vysoké Mýto
Sobota 23.11.13           TJ Havlíčkův Brod   -   SK Týniště n. Orl. 
Sobota 18.01.14           Studánka Pardubice   -   SK Týniště n. O.
Sobota 01.02.14           SK Týniště nad Orlicí  -  TJ  Litomyšl
Sobota 15.02.14           TJ Vysoké Mýto  -  SK Týniště nad Orlicí 
Sobota 01.03.14           SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Havl. Brod

OBLASTNÍ   PŘEBOR   JUNIORŮ -  U 19 
Systém: polsky

Sobota 28.09.13         SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Havlíčkův Brod  
Sobota 12.10.13         TJ Turnov  -   SK Týniště nad Orlicí   
Sobota 26.10.13         SK Týniště nad Orlicí   -  Spartak Choceň
Sobota 09.11.13         SK Týniště nad Orlicí  -  Daren Chrudim
Sobota 23.11.13         TJ Trutnov  --  SK Týniště nad Orlicí
Sobota 07.12.13         TJ Havlíčkův Brod  -  SK Týniště nad Orlicí  
Sobota 18.01.14         SK Týniště nad Orlicí  -  TJ Turnov
Sobota 01.02.14         Spartak Choceň  -  SK Týniště nad Orlicí  
Sobota 22.02.14         Daren Chrudim --  SK Týniště nad Orlicí
Sobota 01.03.13         SK Týniště nad Orlicí  --  TJ Trutnov 

Ivo Dostál
SK Týniště nad Orlicí, Oddíl košíkové

DIVADELNÍ SOUBOR TEMNO ZAHRÁL V PLUMLOVĚ

Týnišťský divadelní soubor Temno zahrál 
na začátku srpna svoji nejnovější hru Kou-
le na zámku v Plumlově na Prostějovsku. 
Právě Plumlov je už tradiční štace místních 
ochotníků. A to i proto, že odsud pochází 
herečka Laďka Štovíčková, představitelka 
atletky Mileny ve zmíněné divadelní hře. 
Návštěva Plumlova je vždy velká společen-
ská událost, vřelé přijetí, milí lidé, nadšení 
diváci a fantastická atmosféra. Přesně tak, 
jak se na Moravu sluší a patří. Představení 
Koule se hrálo v bývalé konírně. Zdánlivě 
zchátralý prostor s perfektní akustikou vy-
tvořil nezapomenutelný zážitek.
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NAVÁZÁNO SPOJENÍ SE SEVEROČESKÝM TÝNIŠTĚM

Letošní dovolenou jsme mimo jiné trávili poznáváním sever-
ních Čech na pomezí Libereckého a Ústeckého kraje. Už při 
plánování našich cest jsme věděli, že navštívíme Zubrnice, 
obec se zachovalou historickou zástavbou, kam jsou od konce 
osmdesátých let dvacátého století přenášeny ohrožené ob-
jekty lidové architektury Českého středohoří a Podkrušnohoří, 
čímž tu vzniká ojedinělý skanzen. Vedou sem také koleje, po-
slední to zachovalý úsek někdejší tratě Velké Březno - Úštěk, 
na kterých provozuje své jízdy společnost Zubrnická museální 
železnice. No a konečně součástí zde popisované obce je ves-
nička Týniště. Vyhledali jsme proto zubrnického starostu pana 
Pernekra a předali mu malé poselství v podobě upomínkových 

a propagačních předmětů od Spolku přátel města Týniště nad 
Orlicí, kterými jsme představili naše město a region, kde žije-
me. Pan starosta takovou návštěvu samozřejmě nečekal, byl 
velice překvapen a zároveň potěšen a vzkazuje, že případné-
mu navázání bližších kontaktů se nebrání.
Určitě se jeďte do severních Čech podívat - je tu moc krásně a 
uvidíte tam spoustu zajímavých věcí!
 
Zuzana a Luboš Rydrychovi

Foto 1:  Luboš Rydrych se starostou Zubrnic panem Pernekrem
Foto 2. Mlým týnišťský č. p. 27

DAR OBCI RUDNÍK

Na mnoha místech Královéhradeckého 
kraje povodně ze začátku letošního červ-
na napáchaly škody za miliony korun, 
voda zaplavila desítky domů i aut, de-
vastovala obecní majetek. Jedním z nej-
postiženějších míst v kraji se stal Rudník, 
horská obec nedaleko Trutnova. Do výše 
jednoho metru zde bylo rychlým vzestu-
pem vody zatopeno 109 domů, na třech 
potocích a bystřinách, které tudy pro-
tékají, bylo zničeno několik důležitých 
mostů. Největší nebezpečí a ohrožení 
života hrozilo při větších sesuvech půdy 
a následných pádech vzrostlých stromů. 
Jeden tamější občan se s prožitými hrů-
zami nedokázal vyrovnat a pokusil se o 
sebevraždu.
V některých obyvatelích našeho města, 
kde problematika povodní není věcí ne-
známou, zavládla větší dávka empatie 
vůči živelnou pohromou postižené lo-
kalitě a zrodil se nápad této krkonošské 
obci finančně pomoci. Mimo jiné jedním
z dalších důvodů, proč právě Rudníku, 
se stal fakt, že je soupeřem našich míst-
ních fotbalistů v krajském přeboru. Tato 
aktivita prošla jednáním rady města a 
ta ji zařadila do programu zastupitel-
stva města, které návrh na 15. zasedání 

schválilo.
Město Týniště nad Orlicí se tedy nako-
nec nepřipojilo k výzvě Úřadu Králové-
hradeckého kraje soustředit finanční
prostředky na jeden účet a poté je po-
stiženým obcím přerozdělit. Zastupitelé 
chtěli, aby dar našeho města byl jedno-
značně adresný. 
Částku 100 000 korun, schválenou zastu-
piteli, symbolicky předal 18. července při 

osobní návštěvě starosta Ing. Jaroslav 
Matička, který s rudnickým starostou 
Ing. Alešem Malochem připojili své pod-
pisy ke smlouvě o daru.
Fotogalerii přibližující obec Rudník šest 
týdnů po povodni přinášíme na druhé 
straně obálky. 

Libor Koldinský
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ NESMÍ ZANIKNOUT

M. Herelová: „Červený kříž nesmí nikdy 
zaniknout!“

Historie Červeného kříže se začíná psát 
rokem 1863, letošní rok je tedy pro něj 
jubilejním. Tradiční organizaci, která 
pracuje na neziskovém principu, trápí 
nedostatek peněz a slábnoucí členská 
základna.

Podpora nejnižších složek ze strany stá-
tu je podle předsedkyně místní skupiny 
Českého červeného kříže v Týništi nad 
Orlicí Mileny Herelové stále nižší, členů 
ubývá a sponzorů je málo. Červený kříž 
se mimo široké osvěty zabývá dárcov-
stvím krve. „Na 14. červen připadá Světo-
vý den dárcovství krve. V záplavě různých 
jiných mezinárodních dnů se bohužel 
na tento den zapomíná. V našem městě 
Červený kříž přispívá ke zvýšení vážnosti 
a obecného uznání těch, kteří poskytují 
potřebným dar nejcennější, dar života – 
vlastní krev,“ říká Milena Herelová, která 
zdejší místní skupinu vede úctyhodných 
čtyřicet let. „Pravidelná setkání držitelů 
zlatých křížů a zlatých plaket za 40 od-
běrů jsou malým dárkem a obyčejným 

poděkováním všem těm občanům, kteří 
jsou důsledkem malého zájmu sdělova-
cích prostředků a veřejnosti opomíjeni 
a trpí nedostatkem obecného uznání. 
Vždyť v našich řadách máme třeba člo-
věka, který daroval krev více jak 160krát,“ 
doplňuje s vážnou tváří Herelová.

Poslání musí mít člověk v sobě

V Týništi převzala štafetu předsedkyně 
v sedmdesátých letech po manželce 
místního lékaře. „V Červeném kříži jsem 
ale díky své mamince již od patnácti let,“ 
vzpomíná Milena Herelová, která byla 
nedávno v Senátu odměněna vyzname-
náním Za celoživotní práci v Červeném 
kříži. „Akce byla v příjemné a vřelé atmo-
sféře s bezvadnými lidmi. Naše dobro-
volná práce je vlastně lidským posláním 
a dělají ji převážně lidé výborných vlast-
ností,“ chválí Herelová, která vyzdvihla 
pomoc zahraničních organizací Červe-
ného kříže. „I proto často tvrdím, že čin-
nost Červeného kříže by měla navždy 
přetrvat, protože je vzhledem ke své ná-
plni moc důležitá a potřebná pro všech-
ny lidi,“ přidává s nadějí a optimismem k 

budoucnosti.  

Základna stárne, mladí se nehlásí 

Snahou místní skupiny je nabídnout i 
proškolení první pomoci. „Prováděli jsme 
osvětu v domě dětí, kde projevili zájem, 
školili jsme třeba ve školkách, základní 
škole, sportovce nebo v autoškole, která 
je však v dnešní době už odmítá, proto-
že má povinnost školení akreditovanou 
sestrou, kterou ve svém středu nemáme. 
I proto dnes už nemůžeme dělat dob-
rovolné hlídky na různých sportovních 
i společenských akcích, protože i zde je 
povinnost přítomnosti lékaře. Navíc při-
bylo obrovské množství papírování, ně-
které věci vidím jako zbytečné. Na něco 
musí být i certifikát splňující evropské
normy,“ zlobí se paní Milena, která i pro-
to apeluje na potřebu získávání nových 
členů. „Současná čtyřicetičlenná základ-
na stárne a mladých zájemců nepřibývá. 
V tom momentálně vidím největší pro-
blém,“ pokračuje Herelová.

Místní dobrovolníci vyvíjejí i další aktivi-
ty spočívající v pravidelném sběru nepo-
třebného ošacení, kterého zde pro jedi-
ného odběratele nashromáždili mnoho 
desítek tun. Nepochybně zajímavou je i 
služba, které tu říkají pracovně soused-
ská výpomoc. „Jelikož město není zas 
tak velké, tak se mezi sebou známe a 
víme, kde kdo bydlí a co potřebuje. Po-
máháme takto nemohoucím lidem s ná-
kupem, cestou k lékaři i třeba s vyzved-
nutím léků, či dopisu na poště,“ hovoří 
zcela samozřejmě o výpomoci Milena 
Herelová, která ke svému celoživotnímu 
poslání dodává „Věřím, že až to budu 
potřebovat někdy já sama, tak mi to zas 
někdo oplatí“.

Libor Koldinský

Vznik ČSČK v našem městě spadá do 
let po první světové válce. Jeho úko-
lem bylo zajistit výchovu „samaritánů“. 
Základní zdravotnickou pomoc a hygi-
enický dohled zajišťovaly diplomované 
ošetřovatelky. Po druhé sv. válce byla v 
obvodu MUDr. Stanislava Žabokrtské-
ho ustavena místní organizace ČSČK. 
Jejími předsedkyněmi se v tomto ob-
dobí staly sestry Frimlová, Roubalová a 
Wagenknechtová. Byla také obnovena 

činnost dorostu ČSČK – „Zdravotní třílet-
ka na školách“ – „Mládež sobě a republi-
ce“ – „Dětem více kalorií“.

Po roce 1955 bylo naše město rozděleno 
na dva zdravotní obvody: MUDr. Josefa 
Vlasáka a MUDr. Stanislava Žabokrtské-
ho.  Tím vznikly i dvě skupiny ČSČK. I po 
roce 1960 zůstaly 2 skupiny ČSČK. Po 
MUDr. Vlasákovi nastoupil MUDr. Fran-
tišek Vavřička a předsedkyní se stala p. 

Růžena Urbánková. Ve skupině tehdy 
pracovalo asi 340 členů. Druhý obvod, 
po odchodu MUDr. Žabokrtského, patřil 
MUDr. Štanderovi. Předsedkyní se sta-
la paní B. Vaníková. Počet členů zde byl 
350.

Od roku 1973 převzala vedení této sku-
piny Mgr. Milena Herelová. V té době 
také vznikají zdravotnické družiny na zá-
vodech. V roce 1971 byly uděleny první 

ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ V TÝNIŠTI
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zlaté plakety dr. Janského za 40 bezpří-
spěvkových odběrů krve. Červený kříž 
zajišťoval zdravotnickou službu na spor-
tovních akcích, vyškolil dobrovolné pe-
čovatelky, dorostové skupiny na školách 

a studijní zdravotní střediska. V mateř-
ských školách slavila úspěch zdravotně 
výchovná hra „Když Alenka stůně“ a na 
ZŠ „Abeceda docela malých doktorů“. Na 
činnost ZŠ navazují zdravotnické krouž-

ky a hlídky mladých zdravotníků. V roce 
1980 zahájil činnost nový dlouhodobý 
program „Úcta ke starším“. ČK patřil mezi 
největší společenské organizace u nás. V 
Týništi v této době bylo asi 700 členů a 
1200 bylo bezpříspěvkových dárců krve. 
Velkou zásluhu na tom měla i sestra Ale-
na Šatavová.

Po roce 1989 nastal úbytek členské zá-
kladny, a tak zůstala pouze jedna místní 
skupina ČSČK, a po rozdělení státu sku-
pina Českého červeného kříže pod do-
hledem MUDr. Františka Vavřičky. Před-
sedkyní je už 40 let Mgr. Milena Herelová 
a členy výboru obětavá pokladní Libuše 
Wagenknechtová, Eva Nedomanská, 
MUDr. Vavřičková a Jaroslav Bílek. Do 
loňského roku i Stanislava Čermáková.

Vzhledem k průměrnému věku základny 
se soustřeďujeme na charitativní akce, 
sousedskou výpomoc a rozvoj bezpří-
spěvkového dárcovství krve.

ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ V TÝNIŠTI

Zdravotní sestry z Charitní ošetřova-
telské služby z Oblastní charity Hradec 
Králové se starají o nemocné lidi z kraj-
ského města a blízkého okolí. Jezdí za 
nimi do jejich domovů jednou dvakrát 
týdně, u těžších případů mnohdy i ně-
kolikrát denně. Přijedou, ošetří, potěší 
a jedou dál za dalším nemocným. Takto 
každý den, již více než 20 let.
Lidský přístup sestřiček, jejich ocho-
ta, zodpovědnost a především vysoká 
odborná profesionalita jsou správnou 
cestou k uzdravení a klidnému průbě-
hu nemocí lidí, ke kterým jezdí.  

„ Loni jsme ošetřily 737 pacientů“ říká 
vrchní sestra Charitní ošetřovatelské 
služby Markéta Bohuslavová. „Nejčastěji 
se jednalo o dlouhodobě nemocné po 
cévních mozkových příhodách, s one-
mocněním oběhového systému, paci-
enty s bércovými vředy, sklerózou multi-
plex, diabetem a onkologicky nemocné. 
Dalších 45 lidí jsme vyprovázeli na jejich 
poslední cestě životem. Pro tuto péči byl 
letos v dubnu vytvořen komplexní tým, 
který se domácí hospicové péči syste-
maticky věnuje. 

Sestry za volantem 
„Většinu času mezi jednotlivými návště-

vami trávíme v autech. Nejhorší je samo-
zřejmě zima. Ale kolikrát je cestování ná-
ročné i bez sněhu a náledí. Nemoci jsou 
nevyzpytatelné a jejich průběh také. 
Myšlenkami jsme u návštěvy minulé, je 
třeba se soustředit na jízdu, ale vlastně 
již také myslíte na člověka, ke kterému 
jedete. Je to práce o lidech a pro lidi. Je 
důležité umět se rychle a správně roz-
hodnout. Při návštěvách jsme samy, je to 
velká zodpovědnost.“ 

„Naše péče je hrazena zdravotními pojiš-
ťovnami. Pacient neplatí nic. Ani náklady 
na dopravu. Předepsat ji může ošetřující 
lékař. Následně je potřeba nás jen kon-
taktovat a domluvit si vhodné termíny. 
Domácí zdravotní péči může předepsat 
i ošetřující lékař v nemocnici, a to na 
dobu 14 dní po propuštění z nemocni-
ce. Jezdíme za pacienty žijícími v Hradci 
Králové a blízkém okolí do 20 km.“

Ošetřovatelské výkony
„Při našich návštěvách odebíráme bi-
ologický materiál, aplikujeme injekce, 
inzulín, infúze. Podáváme léky, využívá-
me i injekční dávkovač. Ošetřujeme po-
operační rány, dekubity, bércové vředy a 
nádorové rány. Zavádíme permanentní 
močové katetry, nasogastrické sondy, 

pečujeme o pacienty s perkutánní gast-
rostomií, s Broviac katetrem, s tracheos-
tomickou kanylou a další. Naše práce se 
týká i aktivizace psychiatricky nemoc-
ných. 
Zajišťujeme také zdravotní péči i u tří pa-
cientů, kteří jsou neustále napojeni na 
domácí umělou plicní ventilaci. U jedné 
z nich dokonce 24 hodin denně již de-
set let. Těmto lidem je díky naší službě 
a technickému vybavení umožněno žít v 
domácím prostředí v kruhu své rodiny a 
přátel. Svůj život by jinak museli trávit ve 
zdravotnickém zařízení.“

„Naši přítomnost vnímám také nesmírně 
důležitou pro nejbližší, kteří se o nemoc-
né doma starají. Často se na nějaký čas 
staneme součástí jejich životů. Známe 
jejich příběhy. Otevírají nám nejen dve-
ře, ale i svá srdce. Prioritou samozřejmě 
zůstává naše profese zdravotníka, ale 
víme a cítíme, že pro ty, kteří na nás v na-
ději čekají, je stejně důležitý a „zázračný“ 
náš úsměv, milé slůvko... „ říká Markéta 
Bohuslavová.  

Petra Zíková, 774 836 276
Oblastní charita Hradec Králové
www.charitahk.cz

SESTŘIČKY Z CHARITY
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  

725435732
ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  

Pondělí

12.00 – 14.30 ŠIKULKA I. VS 1301 Eva Jenčíková
Od 30. 9., cena 550/1100,- Kč. Výtvarně tvořivé aktivity pro 
předškoláky, kreslení, lepení, stříhání, čtení, hry, malé dárečky 
a ozdoby, zaměřeno na rozvoj jemné motoriky a fantazie, od-
vod z MŠ město.

15.00 – 16.30 HOLČIČINKY VS 1302 Eva Jenčíková
Od 30. 9., cena 500/1000,- Kč. Vaření, pečení, výtvarné techni-
ky – Fimo, smaltování, decoupage, keramika, drobné dárky a 
dekorace, 2. - 5. tř.

16.30 – 18.00 HOLČIČINY VS 1303 Eva Jenčíková
Od 30. 9., cena 500/1000,- Kč. Vaření, pečení, výtvarné techni-
ky – Fimo, smaltování, decoupage, keramika, drobné dárky a 
dekorace, 5. - 9. tř.

15.00  STOLNÍ TENIS VS 1304 Mirek Kalous
Infoschůzka 30. 9., cena 400/800,- Kč. Základy hry, přátelská 
utkání, pro chlapce i děvčata od 4. tř. v herně v tělocvičně U 
Dubu.

15.00  - 16.30 ROSEGIRLS  II. VS 1305 Aneta Matoušová
Infoschůzka pátek 20. 9. v 17.30 hod., cena 500/1000,- Kč. Pro 
1. – 4. tř., taneční skupina, hry s hudbou, nácvik vystoupení, 
účast na soutěžích

15.30 – 17.00 NOTIČKA VS 1306 Jana Bahníková               
Od 30. 9., cena 400/800,- Kč. Zpívání, hry s rytmem, hudební 
nauka a hudebně pohybové hry, nacvičování dětského muzi-
kálu, pro 2. – 6. tř.

17.00  - 19.00  ROSEGIRLS  IV. VS 1307 
Lenka Volková, Míša Dušková
Infoschůzka pátek 20. 9. v 17.30 hod., cena 500/1000,- 
Kč. Pro 7. tř. – 9. tř, taneční skupina, nácvik vystoupení.                                                                                         
                             

Úterý

17.30 FLÉTNIČKA I. a II. VS 1308     
Infoschůzka 24. 9. v 17.30, cena 300/600,-Kč. Pro 1. - 5. třídu, 
příp. šikovné předškoláky. Základy hry na zobcovou flétnu, 
hudební nauka formou hry, písničky, zpívání. Nutnost vlastní-
ho nástroje. Rozdělení do skupin podle možností a časových 
dispozic.

13.00 – 14.40  FERDA VS 1309 Eva Jenčíková
Od 1. 10., cena 450/900,- Kč. Tvořivý kroužek pro 2. – 4. třídu. 
Výtvarné tvoření, pokusy, konstrukční stavby, rozvoj fantazie 
a spolupráce. 

15.00 – 17.00 PIDIVOLEJBAL VS 1310
Eva Jenčíková, Jana Kalousová
Od 3. 9. na stadionu, od října v těl.  ZŠ, cena 500/1000,- Kč. 
Všeobecná sportovní průprava se zaměřením na míčové hry 
(přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu). Pro dívky 1. – 2. tř., 
2x týdně.

15.00 – 17.00 MINIVOLEJBAL VS 1311 Eva Jenčíková
Od 3. 9. na stadionu, od října v těl.  ZŠ, cena 500/1000,- Kč. 
Přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu, turnaje, hry, soutě-
že, pro dívky 3.- 5. tř.

Pozor! Tato nabídka se bude ješ-
tě doplňovat! 

Sledujte aktuální informace na 
http://ddmslunicko.webnode.
cz/ 

Vyberte si z naší nabídky pra-
videlných zájmových kroužků, 
kurzů a příležitostných akcí, kte-
ré pořádáme každý měsíc.

Přihlášky do kroužků si můžete 
vyzvednout v DDM nebo stáh-
nout na našich stránkách a ode-
vzdat během měsíce září v DDM. 
Pořadí odevzdaných přihlášek je 
rozhodující pro přijetí do krouž-
ků, o který je velký zájem, a není 

možné přijmout všechny zájem-
ce. Výjimkou mohou být spor-
tovní a taneční kroužky, kde při 
velkém počtu zájemců mohou 
být provedeny talentové zkouš-
ky.

Zápisné můžete uhradit na celý 
rok nebo na 1. pololetí na náš 
účet 78-8971070227/0100, s VA-
RIABILNÍM SYMBOLEM, který je 
uvedený u každého kroužku v 
rozpise. KAŽDÝ KROUŽEK JE PO-
TŘEBA ZAPLATIT ZVLÁŠŤ! Do ko-
lonky pro příjemce uvést jméno 
dítěte, které bude daný kroužek 
navštěvovat! Za třetí a každý dal-
ší kroužek pro stejné dítě máme 
slevu 50 Kč, pouze u placení na 

celý rok. Po zaplacení celé částky 
na účet vám vrátíme tuto slevu 
hotově ve Sluníčku po kontrole 
placení!

Zahájení činnosti kroužků nebo 
infoschůzky najdete rozepsány 
přímo u jednotlivých kroužků. 
V případě infoschůzek je možný 
přesun kroužku na jiný den pod-
le možností vedoucího.

Pozor! Některé kroužky začínají 
již začátkem září. V některých je 
omezený počet míst. 
První cena uvedená u kroužků je 
na pololetí, za lomítkem na celý 
rok (např. 550/1100,- Kč)

Nabídka pravidelných zájmových kroužků pro školní rok 2013/2014
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15.00 – 17.00 VOLEJBAL VS 1312 Eva Jenčíková
Od 3. 9. na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ, cena 500/1000,- 
Kč. Základy a rozvoj volejbalových dovedností, turnaje, hry, 
pro dívky 6. – 9. tř.

15.00 – 16.50 ROSEGIRLS III. VS 1313 Eliška Vohnoutová
Infoschůzka 20. 9., v 17 hod., cena 500/1000,- Kč. 
Pro 5. – 7. tř., taneční skupina, hry s hudbou, nácvik vystoupe-
ní, účast na soutěžích, 2x týdně.

17.00 RYBÁŘI VS 1314 Zdeněk Chaloupka
Infoschůzka 26. 9., cena 400/800,- Kč. Pro začátečníky a pokro-
čilé, možnost získání rybářské povolenky, od  4. – 9. tř.

17.00 – 18.00  ROSEGIRLS I. VS 1315 Lenka Volková
Infoschůzka 20. 9., v 17 hod., cena 500/1000,- Kč. 
Předškoláci – 1. tř, taneční přípravka, hry s hudbou, nácvik vy-
stoupení, účast na soutěžích, 2x týdně.

17.30 – 19.00  TVOŘENÍČKO VS 1316 Eva Jenčíková
Od 8. 10., podvečerní tvoření pro děti s rodiči, jednoduché i 
náročnější projekty, protože máte 4 ruce. 
Cena 250/500,- Kč + materiál nebo 40,- /jednotlivá dílna + ma-
teriál. Vždy 2. a 4. úterý v měsíci.

Středa                                                            
                                     
13.00 – 16.00 PALETA I. a II. VS 1317 Jana Kalousová
Od 2. 10., cena 500/1000,-Kč. Kresba tužkou, pastelkami, mí-
chání barev, kresba tuší, suchý pastel, voskovky, perokresba, 
origami, modelování, batika, pro děti 1. - 5. tř., odvod z druži-
ny.

14.00 – 15.30 JUGUETEO VS 1318 
Lea Vondroušová, Lenka Látová, Eva Jenčíková
Od 2. 10., cena 300/600,- Kč. Hravé odpoledne zaměřené na 
rozvoj spolupráce, logiky a fantazie. Pro aktivní děti 1. – 5 tř., 
odvod z družiny.

14.00 – 16.00  KREATIVKA VS 1319 Hana Šimánová 
Od 9. 10., cena 500/1000,- Kč. Kreativní tvoření - batika, kera-
mika, bytové doplňky, 6. – 9. tř., 1x za 14 dní.   

15.00 – 17.00  CIGI CIGI CAG VS 1320 Dana Černohousová 
Od 18. 9., cena 500/1000,- Kč. Taneční aerobic a gymnastika, 
moderní tanec, vystoupení, 1. tř. – SŠ v tělocvičně ZŠ.
                                                    
16.00 – 18.00 KYTARA VS 1321 Jana Kalousová
Od 2. 10., cena 400/800,- Kč. Základy hry na kytaru, akordy, ryt-
mus, písničky k táboráku, pro začátečníky i mírně pokročilé.

16.00 – 18.00 KERAMIKA VS 1322 Žaneta Brendlová
Od 2. 10., cena 500/1000,- Kč. Kreativní tvoření – keramika 
(modelování, pláty, točení na kruhu) + dárečky a dekorace, 1. 
– 9. tř., 1x za 14 dní.

16.00 – 18.00 DS POŠKOLÁCI VS 1323 Jana Bahníková
Od 2. 10., cena 500/1000,-Kč. Základy dramatické výchovy, na-

cvičování velkého představení na závěrečné vystoupení, pro 1. 
- 6. tř., děti z loňska mají přednost.

16.00 – 18.00 TARDE VS 1324 Eva Jenčíková
Od 2. 10., cena 350/700,- Kč. Do lesa, k vodě, na louku, do měs-
ta, na kolech, pěšky i vlakem. Poznávání okolí i sebe sama, hry, 
akce, spolupráce s kamarády, bojovky a další hry nejen v pří-
rodě. Pro 4. – 7. tř. 

16.30 ŠPANĚLŠTINA I. VS 1325 Andrea Nečasová
Infoschůzka 25.9.,  cena 400/800,- Kč. Základy španělštiny 
hrou, pro 1. – 5. tř.

16.30 ŠPANĚLŠTINA II. VS 1326 Andrea Nečasová
Infoschůzka 25.9.,  cena 400/800,- Kč. Základy španělštiny 
hrou, pro 6. – 9. tř. + SŠ.

17.00  ANGLIČTINA I. VS 1327 Kateřina Rulfová
Infoschůzka 25. 9., cena 400/800,- Kč. Hravá angličtina s obráz-
ky, písničkami a pohádkami, pro 2. – 4. tř.

17.00  ANGLIČTINA II. VS 1328 Kateřina Rulfová
Infoschůzka 25. 9., cena 400/800,- Kč. Hravá angličtina, doučo-
vání, pro 5. – 6. tř.

17.00  KEYBOARD VS 1329  
Infoschůzka 18. 9., cena 1000,- Kč. Základy hry na elektrické 
klávesy, základy hudební nauky, doprovod písní, zpívání s klá-
vesami, vystoupení, 1-3 děti v hodině (po dohodě), pro 1.- 9. 
tř., středoškoláci a dospěláci. Den a čas schůzek dle individu-
ální dohody!

17.00 SEBEOBRANA I. VS 1330
Roman Vanický, Zdeněk Kvasnička, Petr Urbánek
Infoschůzka 18. 9. v 17 hod., zahájení 2. 10., cena 350/700,- Kč. 
Velké řádění v malé tělocvičně DDM, základy sebeobrany, pro 
1. – 5. tř.

17.00 SEBEOBRANA II. VS 1331
Roman Vanický, Zdeněk Kvasnička, Petr Urbánek
Infoschůzka 18. 9. v 17 hod., zahájení 2. 10., cena 350/700,- Kč. 
Bojové sporty, posilování, základy sebeobrany, pro 6. – 9. tř. + 
SŠ

18.00 – 20.00 THE SWAG II. VS 1332 Lenka Reslová
Infoschůzka 26. 9., v 18. 00 hod., cena 500/1000,- Kč. Taneční 
skupina, hip hop, R �n B, účast na soutěžích, tanec pro radost, 
pro 8., 9. tř a SŠ.

Čtvrtek 

12.00 – 14.30 PIDIDIVY VS 1333  
Od 3. 10., cena 1100,- Kč. Pro děti od 5 let, divadelní přípravka 
– zpívání, hudebně-pohybové hry, dramatizace písniček, po-
hádek a básniček, nacvičování vystoupení, spolupráce, udrže-
ní pozornosti. Odvod z MŠ město a z družiny.

13.00 - 14.30 HERNÍČEK VS 1334 Eva Jenčíková
Od 3. 10., cena 600,- Kč. Pro 1.– 4. tř., odvod z družiny, sezná-
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mení s moderními spol. hrami, které rozvíjejí logiku, paměť, 
strategii,  pomáhají se soustředěním a pozorností. Pravidelné 
hraní, seznamování s novinkami, turnaje.
                                               
15.00 - 16.00 MINISPORTOVKY VS 1335 Jana Kalousová 
Od 3. 10., cena 500,- Kč. Pro předškoláky až 3. tř., odvod z MŠ 
a družiny, sportovní hraní pro malé neposedy v tělocvičně 
DDM. 

15.00 DUBÍNEK VS 1336 Veronika Pokorná
Infoschůzka 19. 9., cena 350/700,- Kč. Máte rádi přírodu? Tak 
pojďte s námi poznávat a objevovat krajinu. Hrajeme hry, tvo-
říme, jezdíme na výlety a učíme se poznávat přírodu a život v 
ní. Pro 1. – 4. tř.

15.00 – 16.30 PIDIVOLEJBAL+MINIVOLEJBAL I.
Eva Jenčíková
viz úterý
                                                                          
15.00 – 16.50 ROSEGIRLS III. Eliška Vohnoutová
viz úterý

17.00  POČÍTAČE VS 1337 Filip Šrámek
Infoschůzka 16. 9., cena 400/800,- Kč. Výuka práce na PC a hry 
na PC po síti i na internetu, pro 1. – 9. tř.

17.00 KLUB XY VS 1338 Eva Jenčíková a kol.
Infoschůzka ve čtvrtek 19.9., cena 100/200,- Kč. Čas schůzek 
podle dohody. Pro zájemce od 6. tř., aktivní odpoledne mezi 
kamarády, výzvy, hry, bojovky, překvapení, vlastní spoluúčast 
na tvorbě programu, spolupráce s ostatními.

17.00 – 18.00 ROSEGIRLS I.  Lenka Volková
viz úterý

18. 00 THE SWAG I. Lenka Reslová
Infoschůzka 26. 9., cena 500/1000,- Kč. Taneční skupina, hip 
hop, R n B, účast na soutěžích, tanec pro radost, pro 5. – 9.tř.

Pátek
 

12.00 – 14.30 ŠIKULKA II. VS 1339 Eva Jenčíková
Od 6. 10., cena 500/1000,- Kč. Výtvarné tvoření pro předško-
láky a 1. třídu, kreslení, lepení, stříhání, čtení, hry v tělocvičně, 
malé dárečky a ozdoby, zaměřeno na rozvoj jemné motoriky a 
fantazie, odvod z družiny.

15.00 – 16.30  MINIVOLEJBAL II., VOLEJBAL   
Eva Jenčíková, Anna Jenčíková
viz úterý

15.00 – 16.50 ROSEGIRLS II. Aneta Matoušová
viz pondělí

17.00 ROSEGIRLS I., II., III., IV.   
Infoschůzka 20. 9. pro všechny Rosegirls najednou, rozdělení 
podle věku a schopností, jednotlivé skupiny mají své termíny 
v nabídce.

17.00 – 18.30 ATLETIKA VS 1340 Katka Kuklová
Od 30. 8., cena 400/800,- Kč. Pro 1. – 6. tř., všeobecná sportovní 
průprava, atletické disciplíny, účast na závodech. V září na sta-
dionu, od října v tělocvičně ZŠ.

17.30 – 19.30 ROSEGIRLS  IV. Lenka Volková         
viz pondělí
               
17.30 – 19.30 DESKOVKY VS 1341 Eva Jenčíková
Od 4. 10., cena 200/400,- Kč paušál nebo 20,- za večer. Od 4. 
třídy, mladší děti pouze s doprovodem. Pravidelné hraní des-
kovek. Rozvoj logiky, spolupráce, taktiky a herních možností. 
Vítáme i středoškoláky a dospěláky.

19.00 – 20.00 CIGI CIGI CAG Dana Černohousová 
viz středa

Neděle

17.00 – 18.30 KLUB IPP (instruktoři, praktikanti, pomocníci) 
VS 1342 Eva Jenčíková
Infoschůzka 1. 9., cena 100/200,- Kč. Čas schůzek dle dohody. 
Pro aktivní lidičky od 7. tř., kteří se chtějí podílet na přípravě 
akcí pro mladší i starší kamarády, tvořit dětský časopis, pomá-
hat při akcích DDM, jezdit na víkendovky a letní tábory.    

Pro mládež a dospělé

KURZY VÝTVARNÝCH TECHNIK - OTEVŘENÉ DÍLNY  
Vždy 1. a 3. úterý v měsíci (17.30 - 20.00) si k nám můžete přijít 
vyzkoušet výtvarné techniky podle aktuální nabídky (PEDIG, 
FIMO, ENCAUSTIKA, DECOUPAGE, PŘÍRODNÍ DEKORACE aj.). 
Tyto dílny jsou vhodné pro druhý stupeň, mládež a dospělé, 
mladší děti pouze v doprovodu dospělého. Cena 40,- Kč + ma-
teriál. Lektorka Eva Jenčíková

KLUB IPP (instruktoři, praktikanti, pomocníci)
Infoschůzka v neděli 1. 9. v 17.00 hod., čas schůzek dle dohody. 
Pro aktivní lidičky od 7. tř., kteří se chtějí podílet na přípravě 
akcí pro mladší i starší kamarády, tvořit dětský časopis, pomá-
hat při akcích DDM, jezdit na víkendovky a letní tábory.

KLUB XY
Infoschůzka ve čtvrtek 19. 9. v 17.00 hod., čas schůzek podle 
dohody. Pro zájemce od 6. tř., aktivní odpoledne mezi kamará-
dy, výzvy, hry, bojovky, překvapení, vlastní spoluúčast na tvor-
bě programu, spolupráce s ostatními.

HOROLEZECKÁ STĚNA
vám bude k dispozici po absolvování horolezecké přípravy s 
našimi horolezci. Doporučujeme pro děti s rodiči, pro aktivní 
mládež i dospělé. Horolezecké aktivity jsou u nás vždy v pon-
dělí od 18.30 do 20.00 hod. Do 14 let je vstup povolen pou-
ze s dohledem proškolené dospělé osoby. Doporučujeme se 
předem přihlásit, vzhledem k omezené kapacitě místnosti.  
Zahajujeme v pondělí 30. 9. Cena 40,- Kč/1,5 hod. Lektor P. No-
votný.
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

POZVÁNKA

MO ČRS Týniště n.Orl. si Vás dovoluje pozvat na rybářské zá-
vody

O POHÁR ŘEKY ORLICE,
které se uskuteční v sobotu 14. září 2013 na chovném rybnič-
ním zařízení MO ČRS Týniště nad Orlicí.

Časový program:
 5.00    -    6.30  prezentace účastníků, losování
 6.30    -    7.00  odchod na místa, příprava závodníků
 7.00    -    9.00  1.poločas závodů
 9.00    -  10.00   přestávka, občerstvení
10.00   -  12.00  2.poločas závodů
13.00   vyhlášení výsledků závodů, předání cen

POZVÁNKA

MO ČRS Týniště n.Orl. si Vás dovoluje pozvat na dětské rybář-
ské závody

O POHÁR ŘEKY ORLICE, 
které se uskuteční v neděli 15. září 2013 na chovném rybnič-
ním zařízení MO ČRS Týniště nad Orlicí.

Časový program:
7.00   -    8.00 prezentace účastníků, losování
 8.00   -    8.30 příprava závodníků
 8.30   -  10.00 1. poločas závodů
10.00  -   11.00 přestávka, občerstvení
11.00  -   12.30  2. poločas závodů
13.00  vyhlášení výsledků závodů, předání cen

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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HERNÍ KLUB POHODA
Moderní společenské hry neboli zkráceně „deskovky“ jsou tu 
nejen pro děti, ale především pro mládež a hravé dospělé. Děti 
do 10 let pouze s doprovodem. Každý pátek od 4. 10., 17.30 
– 20.00 hod. pro veřejnost, vstupné 20,- Kč.

KURZY ANGLIČTINY
Začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí, info: PaeDr. Dana Čer-
nohousová, tel: 777016858.

KURZ ŠPANĚLŠTINY
Začátečníci i mírně pokročilí, info: Mgr. Andrea Nečasová, 
tel.:736638729. Infoschůzka ve středu 25. 9. v 17.00 hod.

KERAMIKA pro dospělé 
1x měsíčně podvečerní tvoření pro zamazané ruce. Pracujete 
podle vlastních návrhů nebo se necháte inspirovat. 
Poprvé ve středu 10. 10. od 17 hod. Cena 90,- Kč. Lektorka 
Hana Šimánová.

JÓGA
Infoschůzka v úterý 11. 9. v 18 hod. Pro mládež a dospělé, lek-
tor Jan Čipčala, 607010482

ZÁŘÍ VE SLUNÍČKU

Pondělí 2. 9.  INFO SLUNÍČKO 7.30 – 15 hod.
Ráno před školou a od 10 hod. ve Sluníčku se můžete stavit 
pro přihlášky, informovat se na kroužky a na naše akce. K dis-
pozici bude náš letáček s nabídkou všech kroužků.

Čtvrtek 12. 9. VYKUTÁLENÉ SLUNÍČKO 16.30 – 18.30 hod. 
Akce na zahradě DDM plná míčů, míčků, kuliček, kuželek, ob-

ručí a vykutálených her a soutěží. VYSTOUPENÍ našich taneč-
ních kroužků, INFOCENTRUM k letošním kroužkům, 
výstava TÁBOROVÁ OHLÉDNUTÍ. Možnost opečení vlastních 
buřtíků. Vstup zdarma!

Neděle 15. 9.  POSVÍCENÍ SE SLUNÍČKEM od 14 hod.
Na náměstí, na zahradě a ve Sluníčku se, v rámci posvícenské 
akce KC, můžete potkat s pohádkovými táborovými postavič-
kami a užít si s nimi sluníčkové odpoledne.

Úterý 17. 9. úterní PEDIG – dílna pro každého od 17.30 hod.
Dílna pro začátečníky i pokročilé, kteří se rádi zamotají do pří-
rodních proutků a sami si vytvoří košík, ošatku nebo třeba zvo-
neček. Přihlaste se, prosím, předem, v dílně je omezený počet 
míst. Cena 50,- + spotřebovaný materiál.

27. – 29. 9. POTÁBOROVKA MAČALESTRA 
Vzpomínkový víkend na naše letní tábory plný her, kamarádů, 
pohody a výletu s překvapením.

Eva Jenčíková

Případné dotazy Vám zodpoví p. MŇUK Petr na tel.: 605 771 763 a p. KUPKA Josef na tel. 603 935 941. 

Kurzy anglického jazyka  2013/2014
zahájení říjen 2013

Velmi mírně pokročilí – pondělí 16.15 – 17.45 (7. 10. 2013)
Mírně pokročilí – čtvrtek 17.30 – 19.00 (3. 10. 2013)
Konverzační kurz – pondělí 17.45 – 18.45 (7. 10. 2013)
Začátečníci dle domluvy
Místo konání: DDM Mírové náměstí, Týniště nad Orlicí
Zahájení: 1. týden v říjnu (viz datum u jednotlivých kurzů), přihlášení do 
kurzu na základě telefonické domluvy, první dvě hodiny zdarma
Cena kurzu v rozsahu 60 hodin: 2 650 Kč
Kontakt: 777 016 858, 494 371 113
e-mail: dana.cernohousova@tiscali.cz
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Milí čtenáři, tentokrát jsem zamířila pro zpravodajový rozhovor do 
prodejny bytového textilu a podlahových krytin, která patří k ro-
dinné firmě Burda interiéry. Majitelem je pan Jiří Burda, jemuž ve
vedení a provozování živnosti pomáhá manželka Eva. Živnost zalo-
žila maminka pana Burdy, paní Hana Burdová, v roce 1999. Po dvou 
letech se k ní syn přidal, čímž se značně rozšířila nabídka služeb pro 
vás - zákazníky. Že se jedná o nabídku velmi pestrou, jsem se mohla 
přesvědčit na vlastní „kůži“ a ráda se s vámi o tyto informace podě-
lím...

ŽIVNOSTNÍCI NA TÝNIŠŤSKU

Co konkrétně zákazníkům můžete na-
bídnout?
Nabízíme prodej zboží a služby v oblasti 
bytových interiérů. Manželka je převážně 
v obchodě, kde máme pro zákazníky širo-
ký sortiment zboží. Je toho opravdu velmi 
mnoho, dalo by to na celé vydání Zpravoda-
je. Základem jsou asi dekorační látky, záclo-
ny, bytový textil, matrace, záclonové tyče, 
koberce a jiné podlahové krytiny. Nabízíme 
spousty dalšího drobného bytového a ga-
lanterního zboží, zákazník je kolikrát pře-
kvapený, co vše u nás nalezne. Dodáváme 
také textilní vybavení do školek a penzionů 
(ručníky, polštáře, přikrývky, povlečení,...).
Já se osobně starám o zajištění služeb mimo 
prodejnu. Jsem v kontaktu se zákazníky u 
nich doma, kde provádím interiérové práce 
od jejich počátku až do konce. Snažím se 
dělat každou práci v takovém rozsahu, aby 
nebyli zákazníci nuceni hledat ještě další ře-
meslníky pro danou objednávku. Pokládám 
podlahy, zasazuji dveře, vyrábím vestavěné 
skříně na míru apod. Počátek mé práce je v 
osobní návštěvě zákazníka u něj doma, kde 
provedeme konzultaci, měření a se získa-
nými údaji pak připravuji cenovou nabíd-
ku. Až do této chvíle je vše zdarma. Pokud 
zákazník s cenou a podmínkami souhlasí, 
pokračujeme v dalších krocích. Moje práce 
v oblasti služeb se prolíná s prodejem zboží 
v kamenném obchodě, což nám umožňuje 
poskytovat zákazníkovi full servis. Provede-
ní služby ale není podmíněno nákupem u 
nás. Výhodou kompletní dodávky ovšem je, 
že poskytujeme záruku na celou zakázku. 
Pokud pracuji s materiálem či výrobky za-
koupenými jinde, je pouze na zákazníkovi 
jakou kvalitu a potažmo i vlastně životnost 
daného si zvolí. Ani není pravdou, že velké 
hobby prodejny nabízejí levnější ceny. Koli-
krát lákají na ceny v akci, které my máme na 
stejném zboží zcela běžně a býváme i lev-
nější. Jde o to dívat se a porovnávat. Kdyby 
se někteří zákazníci přišli nejdříve přeptat k 
nám, tak by ušetřili ještě víc, neboť člověk 
stále zapomíná na položku v pořizovací 
ceně, kterou činí projeté pohonné hmoty 
či jízdenky a že to není položka zanedba-
telná.

Zpestřením je i poradenská činnost a zaři-

zování interiérů, neboť si nás několik zákaz-
níků „pustilo k sobě domů“ a nechalo vše na 
nás.

Jak se podniká v dnešní době (hospodář-
ská krize) a jak se podniká v Týništi?
Dopad hospodářské krize zatím (nerad bych 
to ale zakřikl) nijak dramaticky nepociťuje-
me. Je pravda, že lidé třeba při nákupu více 
přemýšlejí, déle vybírají a také konzultují, 
ale to je pouze k dobru věci, neboť je vidět, 
že jim není lhostejné, za co své peníze vydá-
vají. A při komunikaci se zákazníkem vzniká 
vazba, která je potřebná pro spokojenost 
obou stran. V Týništi jsme již 14 let a za tu 
dobu jsme si vybudovali, troufám si říct, 
dobré jméno, o které rozhodně nechceme 
přijít. Poskytujeme služby ve vysoké kvalitě, 
volíme osvědčené a prověřené dodavatele 
a zákazníci se k nám rádi vracejí a naše služ-
by opakovaně objednávají nebo nás dopo-
ručují dál. To je nejvíc, co si obchodník může 
přát. A my se ženou „makáme a makáme“ a 
na chleba zatím máme - smích.

Oplácí něčím městu a okolí, potažmo zá-
kazníkům Vaše firma?
Přispíváme různými věcnými dary na kul-
turní akce, které pořádá město. Angažu-
jeme se ale i v jiných oblastech. Jsou nám 
blízké sportovní akce a v době, kdy jsme 
měli malé děti, jsme přispívali a pomáhali i v 
prostorách místního Mateřského centra Ra-
tolest. Prováděl jsem tam ve svém volném 
čase i různé opravy či úpravy a manželka se 
do činnosti MC aktivně zapojovala.

Může se v dnešní době počítačů - nákup 
přes internet - uživit člověk i když prodej 
po internetu nenabízí? Vyžadují po vás 
zákazníci (klienti) vznik webových strá-
nek?
Webové stránky máme, ale pouze pro pre-
zentaci a zveřejnění kontaktů. Chceme být 
viděni a chceme, aby se o nás vědělo, takže 
„jdeme s dobou“ a na internetu nás zákazní-
ci naleznou. Prodej a služby ale provádíme 
pouze osobně, chceme u nákupů našich zá-
kazníků být a mít možnost poradit. Takže za 
nás ano, uživíme se bez internetu, ale inter-
net nabízí další možnost prezentace.

Proč právě k Vám by měl zákazník zaví-
tat? 
Je toho spousty. Poradenský servis zdarma. 
Dovážka nakoupeného zboží v naší prodej-
ně zdarma. Úprava bytových textilií za při-
jatelné ceny. Nenabízíme kvantitu, ale kva-
litu. U nás nefungují body za nákup, aby byl 
v určitém časovém období zákazník spoko-
jen, že „něco“ dostane zdarma od prodejce 
zpět. Preferujeme čestný, vstřícný a osobní 
přístup k zákazníkovi, kdy si „dárky“ odnáší 
již při nákupu. My máme na zákazníka čas 
a nakupování se tak stává příjemnou a ne-
stresovou záležitostí. Zboží zakoupené od 
nás vydrží dlouhá léta, i když ho používáte 
denně. To si myslím, že je to, co zákazník ve 
finále od své investice očekává -  velký vý-
běr kvalitního zboží, zkušený a milý perso-
nál, dlouhou životnost.

Za tím, že pan Burda nemusel ani v „době 
hospodářské krize“ svou živnost ukončit, 
nestojí žádné jmění bohatého strýčka či 
tetičky nebo snad nenadálé dědictví, ale 
opravdu poctivá a časově velmi náročná 
práce. V dnešní době, kdy je zvykem od 
všeho a ze všeho hned utíkat a za nic nebo-
jovat, drží manželé Burdovi při sobě v dob-
rém i zlém. Jejich manželství je zcela propo-
jeno s jejich živností. Osobní život a jejich 
potřeby jdou dost stranou, ale oni vědí, 
že pokud chtějí, aby to dobře fungovalo, 
musí investovat maximum. A na maximum 
opravdu jedou. Moc bych jim přála, aby se 
i nadále jejich živnost držela. O tom, jak 
příjemní to jsou lidé a jak dobře svou práci 
dělají, se můžete přesvědčit i vy. Prodejnu 
bytového textilu naleznete na adrese Tur-
kova 84, Týniště nad Orlicí. Služby si můžete 
objednat buď přímo na prodejně, nebo na 
tel. čísle 494 371 532, mobilu 603 875 843 či 
na e-mailové adrese burda.podlahy@tiscali.
cz. Podrobné informace o provozu a rozsa-
hu živnosti najdete na webových stránkách 
www.burdainteriery.cz, které jsou ale v sou-
časné době ve fázi úprav.

Jitka Mašková
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II. Týnišťská výstava kaktusů, 
sukulentů a exotických rostlin

2. – 5. 9. 2013 
ve výstavním sále Městské knihovny Týniště 

Zahájení výstavy v pondělí 2. 9. 2013 od 17:00 spojené s pro-
mítáním fotografií kaktusů a sukulentů. Výstava přístupná v 
otevírací době knihovny (po předchozí domluvě možno vý-
stavu navštívit i mimo otevírací dobu). Prodej kaktusů a su-
kulentů zajištěn
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