
www.tyniste.czZáří 2012

ZPRAVODAJ 
Týniště nad Orlicí

U Věže si dali dostaveníčko milovníci 
starých automobilů...

51. ročník



OBRAZEM

OLDTIMER  GENTLEMAN VÍKEND U VĚŽE
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Usnesení č. 40
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 16.07.2012

A) Schvaluje

1. Pronájem  městského bytu v Týništi 
nad Orlicí, ulice Čapkova č.p. 536, pro 
paní ***.  Podmínkou je  trvalý pobyt ža-
datelky v Týništi nad Orlicí.
2. Podnájemní smlouvu na urologickou 
poradnu v objektu Polikliniky v Týništi 
nad Orlicí.
    

Usnesení č. 41
z jednání Rady města Týniště nad 

Orlicí konané dne 30.07.2012

A)  Schvaluje

1. Rozpočtová opatření města  č. 28 – 33/
2012.
2. Pronájem části pozemku p.č. 1596 o vý-
měře 378 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 
manžele *** s platností od 01.08.2012 za 
cenu 2 Kč/m2
3. Pronájem části pozemku p.č. 32 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí, před domem čp. 96 
v Týništi nad Orlicí o výměře 3 m2 pro 
*** za účelem umístění stolků před pro-
vozovnou na dobu od 01.08.2012 do 
07.09.2012 za cenu 420 Kč.
4. Uzavření smlouvy č.RR/2012/024-
-SDH/MV/1-2 s Královéhradeckým kra-

jem a přijetí účelové neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje JSDH Týniš-
tě nad Orlicí pro rok 2012 v částce 100 
000 Kč.
5. Převod finančních prostředků 150 000
Kč pro ZŠ Týniště nad Orlicí z rezervního 
do investičního fondu  a uvolnění 317 
000 Kč z investičního fondu na nákup 
myčky.
6. Použití finančních prostředků cca 340
000 Kč z fondu reprodukčního a investič-
ního majetku pro GC  na nákup elektric-
ké zvedací vany a elektrického zvedáku.

B)  Zamítá

1.  Žádost p. *** na pronájem bytu v Tur-
kově ulici 786.
2.  Žádost p. *** na povolení pořádání 
prodejních trhů v našem městě.

C) Bere na vědomí

1. Protokol z kontroly  České školní in-
spekce  v Základní škole v Týništi nad 
Orlicí.
2. Odpověď starosty města ve věci do-
tazu  občanky města ohledně třídění a 
manipulace s odpady.
3. Informaci  o hospodaření města k 
30.06.2012.

D) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM  žádost o fi-
nanční příspěvek ve výši 25 000 Kč pro 
Sokol
Týniště nad Orlicí. T: jednání ZM Odpoví-
dá: Ing.Jan Paštika
2. Zařadit do jednání ZM žádost MŠ  Měs-
to  navýšení rozpočtu na úhradu  plynu 
o 76 000 Kč. T: jednání ZM Odpovídá: 
Ing.Jan Paštika
3. Zařadit do jednání ZM žádost MŠ  U 
Dubu  navýšení rozpočtu na úhradu  ply-
nu o 135 000 Kč. T: jednání ZM Odpoví-
dá: Ing.Jan Paštika
4.  Vypracovat odpověď ve věci stížnosti 
MUDr. Šimka v souvislosti s překročením 
přípustné míry obtěžování zápachem 
a kouřem z ubytovny Modrák. T:10/08/
2012 Odpovídá: Ing.Jaroslav Matička 
5. Informovat RM  o přijatých opatře-
ních k nápravě nedostatků zjištěných 
veřejnoprávní  kontrolou ze dne 11/6 a 
12/6/2012 provedenou v MŠ Město a MŠ  
U Dubu
T: do 31/08/2012 Odpovídají: ředitelky 
MŠ

Ing. Jaroslav Matička, starosta  
Pavel Nadrchal, místostarosta
           
Tento dokument má pouze informativní charakter. 
Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem 
na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění. Originál usnesení je k nahlédnutí v 
kanceláři tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE

MOJE MALÉ POTĚŠENÍ II
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výstava fotografií
LENKY LESENSKÉ
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Bez bláznů to prostě nejde!

Ano, je to 
opravdu tak, 
jak uvádím 
v nadpisu. 
Nebýt part 
n a d š e n c ů , 
zapálených 
pro činnost, 
kterou mají 
rádi a přede-
vším je baví, 

nevznikly by projekty a akce, které 
zpříjemní život a volný čas i ostat-
ním.
Jedna taková událost proběhla v so-
botu 4. srpna a zpestřila poklidnou 
atmosféru v okolí vodárenské věže. 
Akci pod názvem 4. OLDTIMER GEN-
TLEMAN WEEKEND pořádali členové 
klubu AUTO – MOTO VETERÁNI OR-
LICE. Toto sdružení patří k partne-
rům Spolku přátel města Týniště nad 
Orlicí a podobná společná akce není 
rozhodně akcí poslední.
Na prostranství okolo věže byly 

vystaveny desítky nádherných sta-
rých automobilů a motocyklů. Ně-
které posádky vozidel byly oděny 
do dobového oblečení. Součástí 
týnišťského zastavení spanilé jízdy 
veteránů byla i prohlídka galerie ve 
vodárenské věži. Téměř 80 účastníků 
akce této prohlídky využilo a přišlo 
si prohlédnout expozici. Většinu při-
lákal i vyhlídkový ochoz.
Návštěvníci galerie velmi chválili ne-
jen interiér samotné věže, ale i dobře 
zásobené informační centrum, které 
spolek přátel města provozuje.
„Ičko“ ve věži funguje jako amatér-
ské a neoficiální a vzniklo jenom díky
nadšení pro turismus, kdy členové 
spolku si na svých cestách a výle-
tech vyměňují propagační materiály 
s podobnými zařízeními v regionu.
A tímto se jen potvrzují úvodní slova 
textu, že bez bláznů a nadšenců to 
nejde a díky za to, že jsou!

Libor Koldinský
šéfredaktor a předseda Spolku přá-
tel města Týniště nad Orlicí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea Vítáme na svět Rozloučili jsme se
91 let Eliška Thořová
 Oldřich Kadrmas
85 let Božena Bartošová
80 let Zdeněk Merganc
 Václav Franc
 Božena Micherová
 Ladislav Provazník

Antonín Prášek (85)
Stanislava Čermáková (77)
Květoslava Hakenová (92)

František Koza (86)
Božena Podzimková (84)
Miloslava Vaníčková (87)

Matěj Benda
Petr Hofman

Zuzana Chaloupková
Marek Lipowski

Amálie Nováková
Marek Oračko
Jan Trnavský

Michal Vilímek

VZPOMÍNKA

V měsíci září by se dožila 100 let paní 
Růžena Hladká a 95 let pan Stanislav 
Hladký. (na fotografii)

Stále vzpomíná syn a vnoučata s rodi-
nami.

Dne 20.9.2012 uplyne 6 let od úmrtí mé 
manželky, maminky a babičky  paní Lídy 
Růžičkové. Všichni, kdo jste ji znali, vě-
nujte jí tichou vzpomínku.

Manžel František Růžička, dcery Iva a 
Věra s rodinami.
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KULTURNÍ POZVÁNKY

jiné akce
Sobota 8. září , 8:00 hodin, Mírové náměstí Týniště nad Orlicí
30. ročník CYKLORALLYE JURÁŠKA
Pořádá Město Týniště nad Orlicí. Prezence 7:15 - 7:45 hodin. 
Start v 8:00 hodin z Mírového náměstí Týniště nad Orlicí. Star-
tovné je 80 Kč. Oběd zajištěn na chatě Juráška. Rozdílení cen v 
16:00 hodin v restauraci U Krbů Albrechtice nad Orlicí, hudba 
a občerstvení zajištěno.

Sobota 8.září, 16:00 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 9.září, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Neděle 16.září, 14:00 hodin, Tyršovo náměstí
Tradiční Týnišťské posvícení aneb loučení s létem
Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program.
V případě nepříznivého počasí se kulturní program přesouvá 
do kulturního domu.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Sobota 22. září , 5:00 hodin, neděle 23.9., 7:00 hodin, 
chovný rybník MO ČRS
Rybářské závody - O POHÁR ŘEKY ORLICE
Pořádá MO ČRS Týniště nad Orlicí

Neděle 23.září, 14:00 hodin, malý sál kulturního domu
Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
K poslechu a tanci hraje kapela Filipa Koláře.
Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
                        
Pátek 28. září , 17:00 hodin, Vodárenská věž Týniště nad Orlicí
FRANCOUZSKÝ VEČER II
Na programu tentokrát čistě hudebního večera zaznějí v po-
dání dua Nos Dames písně velikánů francouzského chansonu 
druhé poloviny 20. století Yvese Montanda a Gilberta Bécauda, 
dále pak písně Francise Cabrela a současných francouzských 
zpěvaček Carly Bruni a Zaz.
Pořádá Spolek přátel města Týniště nad Orlicí.

výstavy
Neděle 23. září, 6:00 – 10:00 hodin, areál chovatelů Bobkárna
PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

I VOZÍČKÁŘ POTŘEBUJE CESTU K LIDEM

V minulých dnech jsem měla možnost  
doprovázet  expertku pro bezbariéro-
vost arch. Silvii  Heinzmann ze Švýcarska. 
Stalo se tak v rámci projektu financova-
ného z Fondu Partnerství programu Švý-
carsko – České spolupráce. Cílem bylo 

získat oboustranné poznatky v rámci 
bezbariérovosti budov, infrastruktury a 
venkovních prostranství v ČR a společné 
konzultace s českými experty na téma 
architektura a bezbariérovost. 

Při cestách Královéhradeckým krajem 
jsme navštívili větší i menší města. Pro-
sím, zkuste se vžít do situace vozíčkáře, 
řekla nám švýcarská expertka, a pokuste 
se bez obtíží nakoupit v obchodě, vybrat 
si peníze z banky, vyřídit něco na úřadě, 
případně si zajet vlakem někam na výlet. 
A ukázala na konkrétních příkladech, kdy 
kolikrát rozhodují „pouhé“ centimetry z 
přechodu přes silnici na chodník, rozmě-
ry vchodových dveří do úřadu, vysoká 
madla, schodišťové plošiny s nosností 
pouze do 220 kg, někde dokonce schází 
i základní orientace pro pohyb v budově 
a bylo by možno ještě pokračovat. Žel, 
příkladů, jak znesnadnit či úplně zne-
možnit pohyb vozíčkáře na veřejnosti i 

uvnitř objektů, starších i těch novějších, 
bylo opravdu hodně.  Na druhé straně - s 
uznáním hodnotila práci našich projek-
tantů, stavbařů, jak ve městech i obcích 
řeší tyto problémy i přes různé těžkosti, 
aby odpovídaly příslušným normám. 

Pro mne však, jako stavební inženýrku 
a projektantku, vyplývá z této návštěvy 
cenný poznatek.  „Provětrat“ stávající  
novelizovaný stavební zákon a přijít na 
jednání poslanecké sněmovny s  dopl-
ňujícími body, aby byly v souladu i s po-
žadavky EU. Aby to bylo ku prospěchu 
lidí – vozíčkářů v naší společnosti. 

Ing. Vladimíra Lesenská
poslankyně ČSSD
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti za měsíc 
ČERVENEC 2012

Dne 9.7. 2012 v 18:00 hod. 
byl na základě dříve přijaté-
ho oznámení a provedeného 
šetření městskou policií řešen 
v blokovém řízení přestupek 
proti majetku, kdy podezřelý 
byl odborným lesním hospo-
dářem přistižen při krádeži 
dřeva v lesním porostu u Pet-
rovic nad Orlicí , který je v ma-
jetku města Týniště nad Orlicí.  

Dne 10.7. 2012  v 14:15 hod. personál Geriatrického centra 
Týniště nad Orlicí telefonicky požádal městskou policii o po-
moc při pátrání po seniorce, která odešla z GC a vzhledem ke 
zhoršené orientaci zřejmě zabloudila. Žena byla strážníkem 
nalezena u benzinové čerpací stanice Benzina, a.s., a doprave-
na zpět do Geriatrického centra.  
Dne 12.7. 2012 v 22:30 hod. bylo přijato oznámení, že na Mí-
rovém náměstí dochází k rušení nočního klidu. Na místě bylo 
strážníkem zjištěno, že se zde nacházejí tři muži, kteří ruší noč-
ní klid míčovou hrou. Muži byli zklidněni a hra ukončena. 

Dne 18.7. 2012 v 15:30 hod. bylo přijato telefonické ozná-
mení, že v prostoru nádražní haly ČD se nacházejí osoby, kte-
ré zde v rozporu s vyhláškou města Týniště nad Orlicí veřejně 
konzumují alkohol a také v tomto zastřešeném prostoru kouří. 
Strážníky byly na místě zastiženy dvě podnapilé osoby konzu-
mující alkohol, načež byly z místa vykázány. Další dvě osoby 
byly řešeny pro porušení zákona z důvodu kouření na místě, 
kde to je zakázáno. V jednom případě byla záležitost řešena 
domluvou a v druhém případě byla osoba strážníky předvede-
na na  služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti a poté přestu-
pek vyřešen blokovou pokutou. 
Dne 26.7. 2012 v 20:10 hod. bylo cestou L156 přijato ozná-
mení o psu volně pobíhajícím v kolejišti železniční stanice 
Týniště nad Orlicí. Pes byl strážníkem odchycen a umístěn do 
záchytných kotců městské policie. 
Dne 30.7. 2012 v 22:45 hod. bylo od občana města  přijato 
oznámení, že jej na Mírovém náměstí ohrozil svou jízdou řidič 
osobního automobilu o němž se domnívá, že byl v podnapi-
lém stavu. Na základě tohoto oznámení byl strážníkem kontro-
lován řidič zmíněného vozidla, přičemž provedenou orientační 
dechovou zkouškou byla potvrzena přítomnost alkoholu – 2,3 
‰. Věc byla k dalšímu opatřením předána věcně příslušné Po-
licii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. 

Martin Štěpánek , velitel MP

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Podzim v knihovně

V září, v říjnu kdekdo zjistí,
že všem knihám žloutne listí.

V listopadu, tradadá,
všechno listí opadá.

Ale z jara kdekdo zjistí:
knihám raší nové listí.
Rozvine se do řádek,
bude plné pohádek.

Co říkáte?  Pěkné, že!  A víte, kdo je au-
torem? Ing. Jiří Žáček, spisovatel, pře-
kladatel, básník, sběratel a také tvůrce 
aforismů. Narodil se 6. listopadu 1945 v 
Chomutově. Dětství a školní léta prožil v 
Kadani-Prunéřově  a v jihočeských Stra-
konicích. Vystudoval Střední průmyslo-
vou školu stavební ve Volyni  a stavební 
fakultu ČVUT v Praze. Nejprve pracoval 
na vodohospodářské správě v Benešově 
u Prahy, pak se stal redaktorem nakla-
datelství Československý spisovatel, na-

kladatelství Carmen a  časopisu Vlasta. 
Nakonec si zvolil cestu spisovatele na 
volné noze.  Žije v Praze, je ženatý a má 
dvě děti.

Ber život jako peříčko,
a odfoukne tě vítr,

ber život jako balvan,
a potopí tě ke dnu.

Knihy Jiřího Žáčka se představují samy. 
Laskavý humor, krásný český jazyk a 
zdařilé ilustrace, obzvláště u dětských 
knížek, to jsou hodnoty, po kterých 
sáhne každý vnímavý čtenář.  Jiří Žáček 
píše básně, prózu, aforismy, divadelní a 
televizní hry, píše veselé knihy pro děti 
a překládá.

Výchovná zásada:
Dospěla-li lenost k mozku,

už je pozdě na rákosku.

Proč je málo humoru
Klasik praví: Humor je sůl země.
Nu a solit se má s mírou, jemně.

Chcete-li se blíže seznámit s knihami Ji-
řího Žáčka, přijďte k nám do knihovny. 
Pan Žáček stále píše, hlavně pro děti. 
Dříve jezdíval po knihovnách a besedo-
val s dětmi i dospělými. Bohužel nemoc 
způsobila, že přišel o hlasivky a tak svůj 
čas, myšlenky a nápady věnuje přede-
vším psaní. 

Podzim

Na obloze tiše čtu si:
na jih odlétají husy.

Na zahradě za úvozem
jablíčka už zvoní o zem.

V polích podzim hospodaří,
k večeři si mlhu vaří.  

Ve dnech 3. – 6. 9. 2012 proběhne ve výstavním sále Městské knihovny Týniště nad Orlicí
I. Týnišťská výstava kaktusů, sukulentů a exotických rostlin

Zahájení výstavy v pondělí 3. 9. 2012 od 17:00 je spojené s přednáškou Jana Doležala 
(Kvetoucí kaktusy Jižní Ameriky) a Josefa Matouše (Chile 2012).
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
- je občanské sdružení, které bylo zalo-
ženo v roce 2002. 
Cílem sdružení je dávat dětem předškol-
ního 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 (výtvarných, hudebních, 
sportovních, naučných, ...) rozvíjet svoje 
schopnosti.
Také maminkám (rodičům) MC umož-
ňuje 
- vytvořit si nová přátelství, vyměňovat 
si s ostatními své zkušenosti 
- navzájem se inspirovat o možnostech 
využití volného času, 
- ve večerních dílnách vyzkoušet své do-
vednosti při různých technikách tvoření.

MC Ratolest má svůj týdenní program, 
nabízí také další akce, mezi které patří 
besedy s hosty (logopedie, homeopa-
tie, rehabilitace, výchova dětí, znaková 
řeč pro batolata), zahradní slavnosti, 
společné výlety a akce (Bambiriáda, 
Den dětí, Jičín - město pohádek,...), 
pohádkové čtení a tvoření v městské 
knihovně, maňáskové divadlo, veliko-
noční a vánoční akce pro děti a rodiče 
(vystoupení dětí a prezentace výrobků 
MC, ...).

MC RATOLEST VÁS ZVE NA TÝDEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne od 3.9. 
do 7.9.2012. Můžete si prohlédnout pro-
story MC,  pohrát si „doma“ i na zahradě, 
zaskákat si na trampolíně a zapsat se do 
kroužků, které pro vás chystáme!

Kroužky pro děti (1 měsíc - 7 let):
• cvičení pro nejmenší (HEJBLÍCI)
• pohyb, tanečky, rytmizace, znaky 
(ZNÁČEK)
• písničky, tanečky, zapojení hudebních 
nástrojů (ROLNIČKA)
• malování, tvoření, keramika (BARVIČ-
KY)
• hra na flétnu (FLÉTNIČKA)
• učení angličtiny zábavnou formou 
(ANGLIČTINKA)
• tvoření, malování, kuchtění s nejmen-
šími (TVOŘÍLCI)
• HERNY pro nejmenší a odpolední HER-
NY pro všechny

SPOLEČNÉ akce pro děti i rodiče
• odpolední tvořivé dílny
• návštěva knihovny
• zahradní slavnosti
• víkendové pobyty
 
Nabídka pro rodiče: 
• VEČERNÍ DÍLNY – seznamování s různý-
mi technikami 
• NĚMECKÁ konverzace
• ANGLICKÁ konverzace

Ceník: 
Herna 10 Kč (5 Kč), kroužek 25 Kč (20 Kč)
Při zakoupení permanentky: 10 lekcí 
240 Kč (190 Kč)
Angličtinka: 4měsíční kurz 500 Kč (400 
Kč)
Večerní dílny: od 30 do 60 Kč (dle ma-
teriálu)
Ceny uvedené v závorce jsou pro členy 
o.s. MC Ratolest. Členství 100 Kč dospě-
lý, 20 Kč dítě

Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc 
ZÁŘÍ bude upřesněn a vyvěšen

Další akce v ZÁŘÍ:
3.9 - 7. 9. (Po – Pá) TÝDEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ v MC Ratolest, zápisy do kroužků, 
ukázky práce s dětmi v kroužcích, volná 
herna 
6.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, 
od 20:00 hod., téma: výroba kytek + 
twistart
13.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v 
KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
13.9. (Čt) Odpolední tvoření pro děti 
i rodiče. Od 16:00 hod. do 19:00 hod. 
Téma: tři způsoby tvoření z korálků 
(plstěné, látkové, dřevěné)
20.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 
20:00 hod., téma: pedig
21.- 23.9. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin 
v Říčkách

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Někdo rozdává a přibývá mu stále, 
kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedo-
statek.
Přísloví 11,24

Kéž by tomu tak bylo, mohli bychom si 
povzdechnout. Ale autor Přísloví není 
zase tak naivní, jak by se mohlo zdát.
I když nám naše zkušenost a povrchní 
zobecnění říkají, že ten, kdo je skoupý, 
ten se má, a ten, kdo rozdává, tomu při-
bývá leda tak dlužníků. Ovšem ono se 
na to dá podívat i z jiné strany. A právě 
tenhle pohled je pohledem víry a život-
ní moudrosti, k níž nás biblická Přísloví 
chtějí vést.
Jedna dávná moudrost říká, že láska ros-
te rozdáváním. Že to podstatné v životě 
máme umět dávat. A že ten, kdo umí dá-
vat ze svého, ten také dostává, ten roste, 
tomu přibývá ne nějakých čárek za dob-
ré skutky, ale velkodušnosti, moudrosti, 

lásky, prostě toho opravdu potřebného 
a podstatného pro život.
Ono to může mít i své praktické důsled-
ky. Kdo neumí dávat, ten může mít neu-
stále pocit, že nikdy nemá sám dost. Ale 
ten, kdo rozdává, ten ví, že má sám dost, 
ba že má něco navíc, o co se může podě-
lit s potřebnými. A nad to mu je dopřáno 
poznání, že jsou věci podstatné a méně 
podstatné a že to podstatné – třeba srd-
ce nebo okruh lidí, s nimiž ho pojí něco 
víc než jen peníze, mu roste.
 
Modlitba:
Předrahý Pane Ježíši, ty své učedníky 
učíš, že kde je náš poklad, tam bude i 
naše srdce. Dej, ať své srdce máme dost 
veliké, pro tebe, ale i pro druhé. Amen

Píseň: 
1. Není lepší na tom světě nežli Boha ctíti, 
jeho vzývat, jemu sloužit, jeho velebiti.

2. Není lepší na tom světě nežli druhým 
dávat, však bohatství s jeho strastí ani 
nepoznávat.
3. Není lepší na tom světě než v pokoji 
bývat, místo zlostí, mrzutostí, Pánu Bohu 
zpívat.
4. Není lepší na tom světě než svědo-
mí čisté. To nám dávej, uchovávej, milý 
Pane Kriste.
Píseň č. 611 z Dodatku k Evangelickému 
zpěvníku (nápěv a 1. sloka česká lidová, 
text 2.-4. sloky L. Rejchrt)

Srdečně zveme na bohoslužby v září 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
9.9. od 10:30 h s nedělní školou
23.9. od 10:30 h s nedělní školou

Připravil Jaroslav Matuška
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Ohlédnutí za tábory...

TANEČNÍ TÁBOR V ŘÍČKÁCH                                                                                      

Letošní taneční tábor CIGI CIGI CAK v 
Říčkách proběhl skvěle. Počasí nádher-
né, parta super, program nabitý taneč-
ními kreacemi, diskotékami, zachraňo-
váním princezen, setkáním s ještěrem a 
upíry, návštěvou masážního salónu Mgr. 
Kudlákové, čínským dnem a spoustou 
dalších věcí, které najdete na www.cigi-
ricky.wz.cz. Dana Černohousová

KRAKONOŠ
1.Sluníčkový tábor                                                                               

Dobrodružství s Krkonošskými pohád-
kami jsme zažívali celý týden. Během 
tábora se děti snažily zachránit sojku 
z Trautenberkových rukou a s pomocí 
Kuby, hajného a Anči se naučily spous-
tu nového a zajímavého. Krkonošské 
počasí s častými přeháňkami nás sice 
trochu potrápilo, ale sojku jsme nakonec 
zachránili a na naše bodovací plány se 
snesla hora sněhových vloček jako od-
měna. Poděkování patří všem vedoucím 
i praktikantům, kteří si vedli skvěle a po-
radili si s nováčky a předškoláky, kterých 
bylo opravdu hodně. Jana Bahníková

LOUPEŽNÍCI
2. Sluníčkový tábor                                                                                        

Druhý červencový týden se děti setkaly 
s hlavním loupežníkem Alievou a jeho 
7 a 1⁄2 pomocníky, kteří pozvali své ka-
marády z českých i zahraničních hvozdů. 
Rumcajs naučil malé loupežníčky sbírat 
žaludy a seznámil je s dalšími kamarády 
od Jičína. Ronja, dcera loupežníka z dale-
kého severu, s kamarádem Birkem zase 
ukázali, jak se dá žít v lese a naučili děti 
vařit pravou loupolífku bramborovou na 
ohni. Odpočinkový den na koupališti se 
povedl náramně a ve čtvrtek si všichni 
s Lotrandem užili nejen loupežnickou 
školu, ale i odpolední bambitkování v 
lese a přepadení „cizími“ loupežníky.  Ve-
černí kino a stezka pro odvážné završily 
loupežnický týden a v pátek už čekala 
jen Náhoda a příprava loumerendy s 
rodiči. Malí i velcí loupežníci byli úžasní, 

díky malým za aktivitu a velkým za jejich 
čas a energii.    Eva Jenčíková, hlavní ve-
doucí 

HARRY POTTER
Pavlatovka                                                                                          

        
Náš letošní nejdelší tábor se uskutečnil 
ve dnech 14.7.- 26.7.2012 a zúčastnilo se 
ho 41 dětí od předškolního věku až do 
sedmé třídy. Pavlátova louka u Nového 
Města nad Metují se proměnila v hrad 
Bradavice, kde se mladí čarodějové a 
čarodějky učili kouzelnické dovednosti. 
Měli hodinu lektvarů, obrany proti černé 
magii, bylinkářství nebo létání na koštěti, 
kromě toho taky hráli utkání v famfrpále 
a potýkali se s nejrůznějšími nástrahami 
Zapovězeného lesa, kde raraši, trojhlavý 
pes nebo dvouhlavý troll jim dali pořád-
ně zabrat. Velké poděkování patří celé-
mu týmu vedoucích – Janě Pomfreyo-
vé, Anče Hoochové, Jirkusovi Snapeovi, 
Martě Burbageové, Kátě Whiteové, Símě 
Prýtové, Evě Hagridové, Monče Quirello-
vi a Zitě McForejtkové.  

PŘEŽITÍ

Jak už název tábora napovídal, neměla 
to skupina táborníků jednoduché. Bojo-
vé hry, bojové podmínky, trošku vrtkavé 
počasí, ale nakonec všichni s pomocí 
vedoucích přežili a z tábora si odnesli 
nevšední zážitky a zkušenosti. Vyzkou-
šeli airsoft, paintball, celý den strávili v 
lanovém centru na Stříbrném rybníce 
v Hradci Králové a odvahu prokazovali 
třeba i při slaňování z mostu do lodí. Je 
vidět, že toho k životu moc nepotřebují, 
po tomto táboře zbylo ve Sluníčku nej-
víc věcí. Dík patří Petrovi Urbánkovi jako 
hlavnímu vedoucímu a všem jeho po-
mocníkům.

FERDA MRAVENEC
tábor pro rodiče a děti

Na přelomu července a srpna se sjelo 8 
rodinných týmů do rekreačního areálu v 
Pecce, aby zde strávili týden aktivní do-
volené na mravenčím táboře pro rodiny 
s dětmi. Zatímco děti dopoledne mizely 
s oddílovými vedoucími v lese jako lesní 

mravenci, rodiče a prarodiče měli mož-
nost vyřádit se na hřišti a na přilehlých 
travnatých plochách při nejrůznějších 
sportovních aktivitách nebo se věnovat 
individuálnímu odpočinku. Povětšinou 
byl ale zájem o aktivitu velký a tak se 
hrálo Ringo, volejbal, Šimbal a mnoho 
drobných pohybových her. Odpoled-
ne bylo vždy vyhrazeno velké mravenčí 
hře pro všechny věkové kategorie, ve 
kterých nešlo ani tak o to vyhrát, jako 
si užít netradiční úkoly a vychutnat si je 
společně. Čas se našel také na malé vý-
tvarné dílničky pro šikovné ručičky dětí 
i dospělých. Během týdne jsme si od-
barvili trička, vznikla celá řada lezoucích 
mravenců a broučků, bachratých pa-
vouků na pavučinách a hromada lžiček 
ozdobených Fimem. Podvečerní spor-
tování nebo menší společné hry vždy 
ukončovalo zpívání s kytarou a večerka 
pro děti. Ta ovšem neplatila pro dospělé, 
kteří se každý večer scházeli na večerní 
dospělácký program, který porůznu pro-
věřoval především smysl pro recesi a le-
graci a občas dal i trošku zabrat, třeba při 
vědomostním turnaji týmů ve hře Česko 
pod názvem „Fšichni jsme Pytlíci“. Velké 
poděkování patří nejen oddílovým ve-
doucím dětí Lence, Kačce, Anče a Ríšovi 
(který tam jel původně na dovolenou), 
ale také všem aktivním účastníkům, 
protože tady víc než jinde platilo – jací 
účastníci, takový tábor. A tábor byl SU-
PER! Mravenčí královna Eva Jenčíková

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 
1. příměstský tábor

Od 30. 7. do 3. 8. se DDM Sluníčko změ-
nilo v kouzelnou zemi Fantazii a 17
táborníků se všemi silami snažilo zachrá-
nit pohádkové příběhy před nicotou.
Každý den děti provázela jiná postava 
z knihy Nekonečný příběh. S Kameno-
žroutem se děti vydaly na výlet na hrad 
Potštejn, závodily na dětské olympiádě 
pod dohledem závodního hlemýždě a 
nakonec pomohly i samotné dětské cí-
sařovně. Tábor se celkově vydařil a to, že 
děti odcházely domů spokojené je další 
bod k dobru pro trio vedoucích – Kateři-
na Rulfová, Jirka Linhart a Zita Forejtko-
vá.

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

494 377 051, 725435732
ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  
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Vyberte si z naší nabídky pravidelných zá-
jmových kroužků, kurzů a příležitostných 
akcí,  které pořádáme každý měsíc.
Přihlášky do kroužků si můžete vyzved-
nout v DDM nebo stáhnout na našich 
stránkách a odevzdat během měsíce září 
v DDM. Pořadí odevzdaných přihlášek je 
rozhodující pro přijetí do kroužků, o kte-
rý je velký zájem, a není možné přijmout 
všechny zájemce. Výjimkou mohou být 
sportovní a taneční kroužky, kde při vel-
kém počtu zájemců mohou být provedeny 
talentové zkoušky.

Zápisné na celý rok uhraďte na první 
schůzce zájmového kroužku. Po dohodě je 
možné zaplatit zápisné ve dvou splátkách 
(říjen, leden). Za třetí a každý další kroužek 
pro stejné dítě máme slevu 50,- Kč.

Zahájení činnosti kroužků nebo infoschůz-
ky najdete rozepsány přímo u jednotlivých 
kroužků. 
V případě infoschůzek je možný přesun 
kroužku na jiný den podle možností ve-
doucího.

Pozor! Některé kroužky začínají již začát-
kem září. V některých je omezený počet 
míst.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 

Pondělí

12.00 – 14.30  ŠIKULKA I. 
Eva Jenčíková, Jana Kalousová
Od 1. 10., cena 1100  Kč. Výtvarně tvořivé 
aktivity pro předškoláky, kreslení, lepení, stří-
hání, čtení, hry, malé dárečky a ozdoby, za-
měřeno na rozvoj jemné motoriky a fantazie, 
odvod z MŠ město.

13.00 – 14.30   NOTIČKA   
Jana Bahníková                  
Od 1. 10., cena 800  Kč. Zpívání, hry s rytmem, 
hudebně pohybové hry, nacvičování zpívané 
pohádky, pro 1. – 5. tř., přednost mají pokro-
čilí z loňska, odvod z družiny.

15.00 – 16.30  HOLČIČINKY  
Eva Jenčíková
Od 1. 10., cena 1000  Kč. Vaření, výtvarné 
techniky, drobné dárky a dekorace, 2. - 4. tř.

16.30 – 18.00 HOLČIČINY  
Eva Jenčíková
Od 1. 10., cena 1000 Kč.  Vaření, výtvarné 
techniky, drobné dárky a dekorace, 5. - 9. tř.

16.00 – 18.00 DIVADELNÍ SKUPINA 
Jana Bahníková
Od 1. 10., cena 800 Kč. Nová divadelní skupi-

na pro akční lidi od 6. třídy. Nácvik muzikálu.

15.00   STOLNÍ TENIS Mirek Kalous
Infoschůzka 24. 9., cena 800 Kč. Základy hry, 
přátelská utkání, pro chlapce i děvčata od 4. 
tř.

15.00  KYTARA  Daniel Šín
Infoschůzka 17. 9., cena 800 Kč. Základy hry, 
zaměřeno na trampskou píseň, od 3. tř.

18.00 SEBEOBRANA I.  Petr Urbánek
Infoschůzka 17. 9., cena 700 Kč. Velké řádění 
v malé tělocvičně DDM, základy sebeobrany, 
pro 1. – 5. tř.

Úterý

13.00 – 13.45 FLÉTNIČKA I.      
Jana Bahníková
Od 2. 10., cena 600 Kč. Pro 1. - 5. třídu, příp. ši-
kovné předškoláky. Základy hry na zobcovou 
flétnu, hudební nauka formou hry, písničky, 
zpívání. Nutnost vlastního nástroje. Odvod z 
družiny.

13.45 – 14.30 FLÉTNIČKA II.   
Jana Bahníková
Od 2. 10., cena 600 Kč. Pokročilí z loňska.

13.00 – 14.45  FERDA Eva Jenčíková
Od 2. 10., cena 900 Kč. Tvořivý kroužek pro 
2. – 4. třídu. Výtvarné tvoření, pokusy, kon-
strukční stavby, rozvoj fantazie a spolupráce. 

15.00 – 17.00  PIDIVOLEJBAL  
Eva Jenčíková, Jana Bahníková
Od 4. 9. na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ, 
cena 1000  Kč. Všeobecná sportovní průpra-
va se zaměřením na míčové hry (přehazova-
ná, vybíjená, základy volejbalu). Pro dívky 1. 
– 3. tř., 2x týdně.

15.00 – 17.00  MINIVOLEJBAL  
Eva Jenčíková, Jana Bahníková
Od 4. 9. na stadionu, od října v tělocvičně ZŠ, 
cena 1000 Kč. Přehazovaná, vybíjená, zákla-
dy volejbalu,turnaje, hry, soutěže, pro dívky 
4.- 7. tř.

17.30 – 19.00   TVOŘENÍČKO   
Eva Jenčíková
Od 9. 10., podvečerní tvoření pro děti s rodi-
či, jednoduché i náročnější projekty, protože 
máme 4 ruce. Cena 500 Kč + materiál nebo 
40 Kč /jednotlivá dílna + materiál. Vždy 2. a 4. 
úterý v měsíci.

Středa 

13.00 – 15.00  DS POŠKOLÁCI  
Jana Bahníková
Od 3. 10., cena 1000 Kč. Základy dramatické 
výchovy, nacvičování velkého představení na 
závěrečné vystoupení, pro 1. - 5. tř., pokročilí 
z loňska mají přednost, odvod z družiny.

                                     
13.00 – 15.00   PALETA Jana Kalousová
Od 3. 10., cena 1000 Kč. Kresba tužkou, pas-
telkami, míchání barev, kresba tuší, suchý 
pastel, voskovky, perokresba, origami, mo-
delování, batika, pro děti 1.-5. tř., odvod z 
družiny.

13.30 – 16.00 HOLUBNÍK Eva Jenčíková
Od října můžete zaletět pokecat do klubovny, 
do tělocvičny, zahrát si stolní fotbal nebo ně-
jakou moderní společenskou hru, po dohodě 
na počítače nebo na trampolínu. Příchody a 
odchody jsou na vás. Cena 100 Kč/rok nebo 
20 za odpoledne.

14.00 – 16.00   KREATIVKA   
Hana Šimánová 
Od 10. 10., cena 1000 Kč. Kreativní tvoření - 
batika, keramika, bytové doplňky, 6. – 9. tř., 
1x za 14 dní.   

15.00 – 17.00  CIGI CIGI CAG         
Dana Černohousová 
Od 19. 9., cena 1000 Kč. Taneční aerobic a 
gymnastika, moderní tanec, vystoupení, 1. tř. 
– SŠ v tělocvičně ZŠ.

16.00 – 17.30   HERNÍ KLUB   
Eva Jenčíková
Od 3. 10., cena 400 Kč paušál nebo 20 Kč za 
odpoledne. Pravidelné hraní moderních spo-
lečenských her. 
Rozvoj logiky, spolupráce, taktiky a herních 
možností. 
                                                      
16.00 – 18.00   KERAMIKA  
Žaneta Brendlová
3. 10., cena 1000 Kč. Kreativní tvoření – kera-
mika (modelování, pláty, točení na kruhu) + 
dárečky a dekorace, 1. – 5. tř., 1x za 14 dní.

17.00  KEYBOARD       Jana Bahníková
Infoschůzka 26. 9., cena 1000 Kč. Základy hry 
na elektrické klávesy, základy hudební nau-
ky, doprovod písní, zpívání s klávesami, vy-
stoupení, 1-3 děti v hodině (po dohodě),  pro 
1.- 9. tř., středoškoláci a dospěláci. Den a čas 
schůzek dle individuální dohody!

17.00 – 18.30  SEBEOBRANA II. 
Petr Urbánek
Infoschůzka 17. 9. v 18 hod., zahájení 3. 10., 
cena 700 Kč., viz pondělí.

17.00   4.0.9.    Adéla Cínová
Infoschůzka 17. 9., cena 1000 Kč. Hiphopová 
taneční skupina, 1. – 9. tř.

Čtvrtek 

12.00 – 14.30    PIDIDIVY Jana Bahníková
Od 4. 10., cena 1100 Kč.
Pro děti od 4 let, přípravka DS Poškoláci – zpí-
vání, hudebně-pohybové hry, dramatizace 
písniček, pohádek a básniček, nacvičování 

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

494 377 051, 725435732
ddmslunicko@seznam.cz,  http://ddmslunicko.webnode.cz/  
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NÁZOR POSLANKYNĚ
vystoupení, spolupráce, udržení pozornosti. 
Přednost mají pokročilí z loňska. Odvod z 
MŠ.

13.00 - 14.30    HERNÍČEK    
Eva Jenčíková
Od 4. 10., cena 600 Kč. Pro 1.– 5 .tř., odvod z 
družiny, seznámení s moderními spol. hrami, 
které rozvíjejí logiku, paměť, strategii,  pomá-
hají se soustředěním a pozorností.
                                               
15.00 - 16.00   M I N I S P O R T O V K Y           
Eva Jenčíková
Od 4. 10., cena 500 Kč. Pro předškoláky až  
3.tř., odvod z MŠ a družiny, sportovní hraní 
pro malé neposedy ve velké tělocvičně ZŠ. 

14.30 – 16.00 PIDIVOLEJBAL  
Eva Jenčíková, Jana Bahníková
Od 4.9. na stadionu, od října v tělocvičně, viz 
úterý
      
17.00     ANGLIČTINA I.     
Kateřina Rulfová
Infoschůzka 26. 9., cena 800 Kč. Hravá anglič-
tina s obrázky, písničkami a pohádkami, pro 
2. – 3. tř.

17.00  ANGLIČTINA II.     Kateřina Rulfová
Infoschůzka 26. 9., cena 800 Kč. Hravá anglič-
tina, případně doučování, pro 4. – 5. tř.

16.30   KLUB IPP 
(instruktoři, praktikanti, pomocníci)
Infoschůzka 4. 10., čas schůzek dle doho-
dy. Pro aktivní lidičky od 7. tř., kteří se chtějí 
podílet na přípravě akcí pro mladší i starší 
kamarády, tvořit dětský časopis, pomáhat 
při akcích DDM, jezdit na víkendovky a letní 
tábory.    
                                                                        
16.00   POČÍTAČE   
Ladislav Dlab
Infoschůzka 20. 9., cena 800 Kč. Výuka práce 
na PC a hry na PC po síti i na internetu, pro 
1. – 9. tř.

16.00 – 18.00  RYBÁŘI 
Zdeněk Chaloupka
Od 4. 10., cena 800 Kč. Pro začátečníky a po-
kročilé, možnost získání rybářské povolenky, 
od  4. – 9. tř.

Pátek 

12.00 – 14.30  ŠIKULKA II.  
Eva Jenčíková
Od 5. 10., cena 1000 Kč. Výtvarné tvoření pro 
1. třídu, kreslení, lepení, stříhání, čtení, hry, 
malé dárečky a ozdoby, zaměřeno na rozvoj 
jemné motoriky a fantazie, odvod z družiny.

15.00 – 17.00    MINIVOLEJBAL  
Eva Jenčíková, Jana Bahníková
Od 5. 9., viz úterý.

17.00   ROSEGIRLS I.     
Veronika Bartošová, Lenka Volková
Infoschůzka 14. 9., cena 1000 Kč. Od 5 let, ta-
neční přípravka, nácvik vystoupení.    

17.00   ROSEGIRLS II.   
Nikola Krejčíková
Infoschůzka 14. 9., cena 1600 Kč. Pro 2. – 5. tř., 
taneční skupina, nácvik vystoupení.    

18.00         ROSEGIRL S  III. a IV.    
Lenka Volková         
Infoschůzka 14. 9., cena 1600 Kč. Pro 5. tř. 
– SŠ, taneční skupina, nácvik vystoupení.                                                              
                 
17.00 – 18.30    ATLETIKA        
Katka Kuklová
Od 31. 8., cena 800 Kč. Pro 1. – 6. tř., sportovní 
průprava, atletické disciplíny, účast na závo-
dech. V září na stadionu, od října v tělocvičně 
ZŠ.

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 tech-
niky podle aktuální nabídky. Tyto dílny jsou 
vhodné pro druhý stupeň, mládež a dospělé, 
mladší děti pouze v doprovodu dospělého. 
Cena 40 Kč + materiál. Lektorka Eva Jenčíko-
vá

KLUB IPP (instruktoři, praktikanti, pomoc-
níci)
Infoschůzka ve čtvrtek 4. 10. v 16.30, čas 
schůzek dle dohody. Pro aktivní lidičky od 7. 
tř., kteří se chtějí podílet na přípravě akcí pro 
mladší i starší kamarády, tvořit dětský časo-
pis, pomáhat při akcích DDM, jezdit na víken-
dovky a letní tábory. Eva Jenčíková
  
HOROLEZECKÁ STĚNA
vám bude k dispozici po absolvování horo-
lezecké přípravy s našimi horolezci. Doporu-
čujeme pro děti s rodiči, pro aktivní mládež i 
dospělé. Horolezecké aktivity jsou u nás vždy 
v pondělí a ve středu od 18.30 do 20.00 hod. 
Do 14 let je vstup povolen pouze s dohledem 
proškolené dospělé osoby. Doporučujeme se 
předem přihlásit, vzhledem k omezené kapa-
citě místnosti.  Zahajujeme v pondělí 1. 10. 
Cena 40 Kč/1,5 hod. Lektor Petr Novotný.

HERNÍ KLUB POHODA
Moderní společenské hry jsou tu nejen pro 
děti, ale především pro mládež a hravé do-
spělé.  Každou středu od října, 16.00 – 18.00 
hod. pro veřejnost, vstupné 20 Kč.
. 
KURZY ANGLIČTINY
Začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí, info: 
PaeDr. Dana Černohousová, tel: 777016858

KERAMIKA pro dospělé 
1x měsíčně podvečerní tvoření pro zamaza-
né ruce. Poprvé ve středu 10. 10. od 17 hod. 
Cena 90 Kč. Lektorka Hana Šimánová.

KURZ ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ
Infoschůzka 27. 9. v 18 hod., úplné začátky 
programování JAVA, pro zájemce z řad stu-
dentů a dospělých (příp. od 8. třídy). Lektor 

Jiří Linhart 721663396..

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ I SENI-
ORY
Kurz je zaměřen na základní práci s PC, Word, 
Excel, vyhledávání na internetu. 
Termíny dle dohody s lektorem: Ladislav Dlab 
– 608362136.

JÓGA
Infoschůzka v úterý 11. 9. v 18 hod. Pro mlá-
dež a dospělé, lektor Jan Čipčala, 721138460

AEROBIC 
Od 21. 9. od 19 hod. ve velké  tělocvičně ZŠ, 
cena 500 Kč nebo 30 Kč/hod., pro mládež a 
dospělé, taneční aerobic, protažení těla, stre-
čink, páteční pohoda. Lektorka Dana Černo-
housová.

ORIENTÁLNÍ TANCE
Infoschůzka ve středu 26. 9. v 18 hod. Kurz 
orientálních tanců. Lektorka Zdena Máslová 
– www.harmoniezivota.wz.cz 

PROGRAM NA ZÁŘÍ

Ve Sluníčku se uklízí, předělávají okna, 
připravují se nové místnosti a probíhá 
stěhování některých místností.  Většina 
kroužků se rozjíždí od října. Těšíme se na 
vás, čtěte pozorně naši nabídku...

čtvrtek 6. 9.  16 – 18 hod. 
OVOCNÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Vítáme vás po prázdninách! Ovocné 
hrátky a soutěže, vystoupení Rosegirls, 
malá diskotéka, jízda na koni, občerst-
vení, sluníčkové infocentrum, zahradní 
atrakce. Vstupné dobrovolné!

Neděle 16. 9. od 14 hod.
ČARODĚJNÝ PARK
Hravé úkoly z Bradavic v rámci týnišťské-
ho posvícení + sluníčkový infostánek.

Úterý 18. 9. a středa 19. 9. od 15 hod.
DOPRAVNÍ CYKLISTICKÉ HRÁTKY  
Pro všechny děti z Týniště, příprava na 
středeční závod. S sebou helmu a pití.

Sobota 22. 9. od 10 hod.  
TURNAJ V DOMINIONU
Přijďte si zahrát jednu z nejzajímavějších 
her poslední doby. Vítáme začátečníky i 
pokročilé, pravidla naučíme i na místě. 
Startovné 30 Kč.

úterý 25. 9. od 17.30 hod. 
ÚTERNÍ PEDIG 
Pletení košíčků s pevným dnem, vypléta-
ným dnem nebo cokoliv jiného. Prosíme 
o přihlášení předem (stačí email), kapa-
cita dílny je 10 lidiček, přihlášení mají 
přednost :o). Cena podle spotřebované-
ho materiálu + 35 Kč.

27. 9. – 29. 9. 
POTÁBOROVKA KRA-LOU-STVO
Akce pro účastníky našich Sluníčkových 
táborů.
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Kdysi dávno se osadníci z Vrbice rozhod-
li, že si postaví svůj vlastní boží stánek, 
aby k modlitbám nemuseli docházet do 
vzdálených kostelů v okolí. Stavět se za-
čalo na návrší nad vsí. Stavba se dařila, 
základy byly položeny, a když se den na-
chýlil ke konci, šli dělníci znaveni domů 
spát. Nastala noc. Ráno ale všichni s údi-
vem zjistili, že to, co předešlého dne nad 
Vrbicí postavili, ocitlo se v sousedních 
Chlenech na návsi. S námahou dopravili 
stavební materiál zpět a stavěli znovu. 
Avšak když se přenášení opakovalo po-
třetí, rozhodli se nakonec Vrbičtí posta-

vit kostel na místě určeném tajemnými 
silami. 

Návrší nad Vrbicí nese v současných ma-
pách jméno Na Kastele (původně Kostel, 
Na Kostele) a v roce 1988 tu byly rych-
novským Klubem archeologů zaměřeny 
pozůstatky jednolodního kostela s věží. 
Nacházejí se v lesíku uprostřed pole po-
blíž rozhledny, která vrbickému kopci vé-
vodí v současné době. Podle skromných 
nálezů (terénní stopy, části zdiva, zbytky 
malty)a s ohledem na nedostatek písem-
ných pramenů byl kostel datován do 13. 

- 14. století, poté zanikl. Zdá se tedy, že 
kostel ve Vrbici sloužil věřícím pouze sto 
let, poté byl z nějakých důvodů opuštěn, 
chátral, až nakonec zpustl a jeho zdivo 
bylo postupně rozebráno na jiné sta-
vební účely. V průběhu staletí se na něj 
zapomnělo; pouze v ústním podání se 
o kostelíku udrželo mlhavé povědomí, 
které pak dalo vzniknout pověsti o jeho 
přenášení do Chlen.  Chlenský kostel sv. 
Apolináře, biskupa a mučedníka, je ze 
stejného období (první zmínka z roku 
1384) a protože byl na rozdíl od vrbic-
kého využíván, čekal jej úplně opačný 
osud.

Nedaleko od Chlen na vrchu Homole 
stojí z daleka viditelný poutní kostel 
Panny Marie Bolestné. Také tento chrám 
měl původně stát na jiném místě ... ale o 
tom zase příště.

Text a foto: Adam Prokeš

Literatura: 

Bohumír Dragoun,  Zaniklý sakrální ob-
jekt na katastru obce Vrbice, okres Rych-
nov nad Kněžnou. Orlické hory a Podor-
licko, 1994, sv. 7

Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. 
SOkA Rychnov n. Kn., 2002

MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

O tajemných silách, které přenášely kostely I.
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Obnova Bělečského mlýna v Podorlickém 
skanzenu v Krňovicích úspěšně pokračuje. 
Po dokončení tady lidé najdou expozici vě-
novanou mlynářství.

Další etapa dokončovacích prací na obnově 
patrového vodního mlýna z Bělče nad Orlicí 
probíhá v současnosti v Podorlickém skanze-
nu v Krňovicích u Třebechovic pod Orebem. 
Ke konci se blíží záchrana jedné z nejohrože-
nějších památek regionu.
Bělečský mlýn je od roku 1958 nemovitou 
kulturní památkou a představuje jeden z nej-
významnějších příkladů lidové architektury. 
„Bohužel vlivem dlouhodobého zanedbává-
ní údržby se dochoval jako pouhá hromada 
sutin, nelichotivá vizitka naší státní památ-
kové péče. V roce 2003 byl proveden transfer 

zbytků mlýna z původního místa u Mlýnské-
ho rybníka v Bělči nad Orlicí do areálu Podor-
lického skanzenu v Krňovicích,“ řekl Adam 
Záruba ze správy skanzenu. V letech 2004 
až 2010 se uskutečnily přípravné práce k ob-
nově památky a vloni proběhla hlavní část 
stavebních prací. „Ty zahrnovaly kompletní 
rekonstrukci zděných i roubených nosných 
konstrukcí stavby, její zastřešení včetně po-
krytí střechy šindelovou střešní krytinou, osa-
zení oken a dveří, vymazávky spár a nátěry 
konstrukcí i práce v interiéru stavby, jako jsou 
položení podlah a stropů a osazení schodišť,“ 
vypočítává Adam Záruba.  Zvenku je objekt 
mlýna kompletně dokončen a zkolaudován, 
návštěvníci skanzenu si ho již mohou pro-
hlédnout. Letos přišly na řadu práce na do-
končení interiérů a náročné práce na obnově 

mlýnské technologie. Po dokončení tady lidé 
najdou expozici mlynářství, včetně funkční-
ho mlecího soustrojí, řešeno je i vodní hos-
podářství mlýna.   „Pokud půjde vše dobře, 
mohl by být mlýn dokončen a zpřístupněn 
veřejnosti v roce 2013,“ dodal Adam Záruba.
 Obnovu památky zajišťuje dřevozpracují-
cí družstvo ve spolupráci s Českým svazem 
ochránců přírody, základní organizací Orlice. 
V návaznosti na rekonstrukci mlýna probíhá v 
jeho sousedství rozsáhlejší projekt Revitaliza-
ce toku, nivy a mokřadů u Krňovic. Zahrnuje 
vytvoření několika větších i menších vodních 
tůní a mokřadů, které se stanou biotopem 
pro řadu druhů rostlin a živočichů. Mlýn i celý 
skanzen by tím měly dostat esteticky a ekolo-
gicky zajímavé krajinné zázemí.

Eva Ženíšková 

ZAJÍMAVOST Z OKOLÍ
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ROZPIS ZUBNÍCH POHOTOVOSTÍ

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00

MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Ježková Marie
MDDr. Kačerová Veronika
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip         
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří

Poraďte se zdarma o zubních náhradách!
V září dorazí do našeho města Corega Hlídka, aby zdarma radila nositelům zubních náhrad. Na dentální hygienistku a 
vyškolenou hostesku se lidé budou moci obracet s dotazy a problémy, které souvisejí s částečnými i úplnými snímacími 
zubními náhradami.

Posádka Hlídky bude k dispozici v centru města na volně přístupném prostranství po celý den, od 8 do 17 hodin. Přesné 
místo a datum zastávky Corega Hlídky bude ještě upřesněno, sledujte, prosím, webové stránky města, plakátovací plochy, 
nástěnky a také městský rozhlas. Využijte možnost bezplatně se poradit s odborníky o zubních náhradách a získejte dárek! 
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Po dvouleté odmlce proběhla v sobotu 
4.8.2012 v Petrovicích akce, kterou zor-
ganizovalo Občanské sdružení Za roz-
voj Petrovic za spoluúčasti SK Petrovice, 
Mysliveckého sdružení Petrovice a jez-
deckého oddílu Briliant v prostorách fot-
balového hřiště. Každý, kdo při vstupu do 
areálu přispěl dobrovolným vstupným, 
dostal program a na památku keramic-
ké srdíčko. Cestou od vchodu si zájemci 
mohli prohlédnout bojový transportér, 
zaskákat si na trampolíně, koupit si cuk-
rovou vatu či pouťové koláčky.

Stejně jako v minulosti, byla i tentokrát 
vyhlášena soutěž o nejlepší petrovický 
koláček. Letos se ho však zúčastnil tak-
řka dvojnásobný počet pekařek. Celkem 
bylo testováno 22 donesených vzorků.
Pro vítěze byly připraveny ceny s peče-
ním související. Hodnotící komise ne-
měla lehkou situaci a tak nakonec byla 
udělena dvě třetí místa, o něž se podělily 
paní Krpačová a paní Kubánková. Odnes-
ly si každá po pěti kilech mouky. Na dru-
hém místě pak skončila paní Kuřátková, 
která byla odměněna lahví Tuzemáku. 
Pro cenu za první místo, předplatné ča-
sopisu GURMET, si došla paní Zilvarová. 
Vyhlášení vítězů soutěže bylo součástí 
bohatého programu, jenž byl provázen 
slovem Jiřího Pavlíka.

Zahájení akce bylo úkolem pro decho-
vou hudbu Týnišťskou osmičku. Program 
„Hvězda co se nezdá“ byl určen dětem a 
TS Bonifác do něj umně zapojil i dospě-
lé publikum. Zasoutěžili si mezi sebou i 
zástupci místních organizací za podpory 

publika. Z plochy hřiště se vznesly k ex-
hibici modely dvou vrtulníků, na trávě za 
hřištěm se zájemci mohli svést na koních 
místního jezdeckého klubu Briliant. Na 
podiu se o zábavu dále postarala skupi-
na Jirky Pavlíka Puzzlejazz se zpěvákem 
Martinem Růžou., kouzelnické vystou-
pení Duo Waldini do své produkce vtáhl 
malé i velké dobrovolníky, duši roman-
tiků pohladil zpěvem a hrou na kytaru 
bývalý člen divadla Semafor, písničkář 
Mirek Paleček. V podobném duchu navá-
zala opočenská country skupina TOMY a 
zakončila svými písněmi odpolední blok. 
Noční taneční zábavou provedla skupina 
Skromný Leon. Po celou dobu se o jídlo a 
pití pro publikum i účinkující starali dob-
rovolníci z řad sportovního klubu.

Celá akce by se neuskutečnila bez fi-
nanční podpory hlavních sponzorů, 
Královehradeckého kraje a města Týniš-
tě nad Orlicí. Dalšími, kdo akci finančně
podpořili, byli Condec s.r.o., autoservis 
Weisbauer, Autoklub Petrovice, Ing. Vla-
dimíra Lesenská, Hasičská pojišťovna 
pí Kubrtová, Jan Novák, Ondřej Novák, 
Zdeněk Šklíba a FORTYS pizza Hradec 
Králové.

Děkujeme všem dalším spoluobčanům, 
kteří přispěli svými aktivitami ke zdárné-
mu průběhu celé akce, a těšíme se opět 
na další ročník.

Pavel Blažek
Občanské sdružení Za rozvoj Petrovic

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ V PETROVICÍCH

Nabídněte nebo přijďte koupit zimní bundy, kombinézy, 
oteplovačky, lyže, brusle a další. Z důvodu kapacity pro-
storů jsme nuceni omezit příjem „normálního“ oblečení na 
max. 10 ks na osobu. Zimní oblečení a ostatní věci jsou bez 
omezení. 

Objevili jste doma věci (hračky, knížky, hry, domácí potřeby, 
bytové doplňky), o které už nemáte zájem, ale jsou v dob-
rém stavu, kompletní a vám je líto je vyhodit? Nabídněte je 
za symbolickou cenu v našem Bleším trhu, možná někomu 
udělají radost.

Poplatek za zprostředkování je 10% z prodaného zboží 
+ paušál 30 Kč + 20 Kč za věci nad 300 Kč. 
Jsme přátelé recyklace věcí, přijde nám zbytečné nakupo-

vat vždy všechno nové,  když je možnost získat funkční věci 
z druhé ruky = podpořte nás!!!

PŘÍJEM VĚCÍ DO PRODEJE
Úterý 18. 9. 17:30 – 20:00 hod.
středa 19. 9. 8:00 – 12:00 hod. 

PRODEJ
středa 19. 9. 15:00 – 19:00 hod.
čtvrtek 20. 9. 10:00 – 15:00 hod.

VÝDEJ neprodaných věcí 
čtvrtek 20. 9. 17 – 18:30 hod.

BURZA SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB + BLEŠÍ TRH
18. září – 20. září



OBRAZEM

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ V PETROVICÍCH
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