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Letošní největší investiční akce, 
rekonstrukce křižovatky Turkova – 
Mostecká, byla uvedena do provozu 
13. září 2019. Ano, slovy v pátek tři-
náctého, proto to určitě bude značit 
jenom štěstí.

Já sám osobně bych tento vcelku 
nemalý počin, ale především jeho 
výsledek pochválil. Byl to velký zá-
sah do docela malého území a navíc 
s  kompletní výměnou inženýrských 
sítí.

Podařilo se skutečně z  minima 
vytěžit maximum. Změnilo se kom-
pletně celé místo a pojetí křižovatky, 
zbouráním domu se otevřel pohled 
dolů do ulice Mostecké až ke kruho-
vému objezdu. Tím se každopádně 
zlepšily rozhledové podmínky a celý 
prostor působí opticky vzdušněji.

Co je nejvíce komunikované téma 
mezi veřejností, je změna přednosti 
v  jízdě. K  ní ale dojít muselo s  vý-
hledem do nedaleké budoucnosti, 
kdy vznikne pod železnicí podjezd 
a doprava ve městě dostane nový řád. 
Vše souvisí s postupným zklidňová-
ním dopravy v centru města a jejím 
logickým nastavením ze severní části 
směrem k obchvatu. V souvislosti se 
změnou hlavní a  vedlejší silnice po 
rekonstrukci křižovatky je potřeba si 
na tento skutek pouze zvyknout. Že 
to vlastně již není ona stará křižovat-
ka ve tvaru T, ale de facto křižovatka 
v  mírné zatáčce při dodržení všech 
dopravních norem, což souvisí pře-
devším s najížděním při odbočování. 
To však platí pouze pro místní, pro-
tože cizí řidiči tuto křižovatku budou 
řešit a  vnímat jako běžné dopravní 
místo. Navíc si myslím, že jsou zde 
dva zvýšené přechody pro chodce, 
snížená rychlost na 30 km/hod., což 

jsou další znatelná a  nová opatření 
vedoucí pouze k bezpečné křižovat-
ce.

Ještě bych chtěl zmínit parkování. 
Kromě nově vytvořeného parkovi-
ště v  Mostecké ulici vznikly v  ulici 
Turkově podél komunikace zálivy 
k možnému odstavení vozidel. I tady 
je, vzhledem k velkému počtu vjezdů 
do nemovitostí a dodržení všech do-
pravních norem, učiněno maximum 
možného na pozemcích ve vlast-
nictví města. Parkoviště v Mostecké 
ulici by mělo v největší míře sloužit 
rodičům, kteří míří s dětmi na poli-
kliniku k lékaři. V průběhu podzimu 
se ještě dostaneme k úpravě prostoru 
u kruhové křižovatky, aby i samotný 
vjezd do města dostal okulahodivý 
vzhled a  zpříjemnil se vstup pěších 
do obchodní zóny.

Božena Němcová v  úvodu své 
Babičky použila jedno již časem 
prověřené a  ustálené rčení, že není 
člověk ten, který by se zalíbil lidem 
všem. A  to samé se nechá napaso-
vat i k projektu a samotnému řešení 
a  realizaci rekonstrukce křižovatky. 
Já však trvám na svém názoru, kte-
rým jsem začal již nadpisem. Za mě 

skutečně dobrý. A to hovořím o sko-
ro čtyřech uplynulých letech, která 
uběhla od samotné koupě demolova-
né nemovitosti až po nedávné uvede-
ní křižovatky do provozu.

Na tomto místě bych rád poděko-
val zastupitelům, kteří odsouhlasili 
finance na koupi nemovitosti, pro-
jekt i samotnou realizaci. Dále bych 
poděkoval za dokonalou projektovou 
dokumentaci firmě VIA PROJEKT 
Hradec Králové. Za velmi kvalitní 
provedení stavby, navíc s šestitýden-
ním předstihem, patří dík firmě DS 
STAVITELSTVÍ Rychnov nad Kněž-
nou, která byla generálním dodava-
telem. A  samozřejmě společnostem 
AQUA SERVIS Rychnov nad Kněž-
nou a  ENERGOMONTÁŽE VO-
TROUBEK Rychnov nad Kněžnou 
za precizní obnovu inženýrských 
sítí. Díky patří Službám města Týni-
ště nad Orlicí za doplňkové činnos-
ti v  průběhu celé stavby a  odboru 
správy majetku města za veškerou 
nutnou administrativu a dohled nad 
celou akcí.

Závěrem teď již přeji všem obča-
nům bezproblémové používání to-
hoto modernizovaného staronového 
koutu města.

SLOVO STAROSTY - ZA MĚ DOBRÝ
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ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje:

1. Cenovou nabídku společnosti 
Centrum Evropského Projekto-
vání a.s. Hradec Králové na akci 
cyklostezka Týniště nad Orlicí – 
Křivice a ukládá starostovi města 
podepsat příkazní smlouvu na 
podání žádosti o dotaci do SFDI.

2. Záměr pronájmu části budovy 
čp. 234 na pozemku 230/1 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí – prodejna Vý-
početní technika. Jedná se o  část 
budovy na náměstí v Týništi nad 
Orlicí o výměře 28 m2 za cenu od 
160 Kč/m2/měsíc od 1. 1. 2020.

3. Dodatek č. 3 Smlouvy o  nájmu 
prostor sloužících podnikání pro 
nájemce MVDr. Jaroslava Še-
divého, IČO 691 71 050 ze dne 
30. 6. 2017. Nájemné za pronajaté 
prostory se zvyšuje o platnou saz-
bu DPH od 01. 09. 2019.

4. Nákup věcných cen ve výši 2 000 
Kč pro tenisový turnaj neregistro-
vaných, jehož pořadatelem je SK 
Týniště nad Orlicí, tenisový oddíl. 
Turnaj se bude konat poslední so-
botu v srpnu.

5. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí dle 
§ 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb. žádost o  přijetí účelového 
daru od města Borohrádku ve 
výši 6 000 Kč na provozní výdaje 
spojené s  reprezentací účastnic 
oddílu mažoretek (Sofie Kubcové, 

Nelly Izákové a  Sabriny Ngueen) 
na ME ČMTF ve Francii konané 
29. 08. 2019–02. 09. 2019. Při po-
užití daru je nutné dodržet § 30 
odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění.

6. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí v sou-
ladu s  ustanovením § 31 odst. 2 
písm. a) zákona č.  250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání fondu investic do výše 
200 000 Kč na pořízení projekční 
techniky a plátna (dovybavení vel-
kého sálu kulturního domu).

7. Na základě doporučení Zdravotní 
a  sociální komise přidělení bytu 
v DPS v areálu Geriatrického cen-
tra v Týništi nad Orlicí pro paní D. 

Č. (***) od 01. 09. 2019.

B) Bere na vědomí:

1. Oznámení o  skutečnostech na-
svědčujících spáchání trestného 
činu v příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí, se 
sídlem Komenského 828, Týniště 
nadOrlicí, 517 21.

2. Zápis z jednání Zdravotní a soci-
ální komise ze dne 15. 08. 2019.

C) Ukládá:

1. Zařadit do jednání ZM změnu 
průběhu obecní hranice mezi k. 
ú. Albrechtice nad Orlicí a  k. ú. 
Štěpánovsko dle návrhu katastrál-
ního úřadu a obcí Albrechtice nad 
Orlicí dle přílohy č. 1 a přílohy č. 

Usnesení č. 17
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 19. 8. 2019

Ještě bych se chtěl se čtenáři podě-
lit s  docela zajímavým historickým 
jednáním. Přepsal jsem a přikládám 
jednu dějinnou událost pro oživení 
výše psaného textu, ke které mi po-
skytl podklady můj kolega ze Spolku 
přátel města. Týká se, na tu dobu, 
zásadní stavební a  dopravní situace 
v Mostecké ulici. Budu částečně cito-
vat z protokolu Komise pro přezkou-
šení regulačních plánů města Týniště 
nad Orlicí, občas vložím i  nějaký 
svůj komentář. Součástí protokolu 
je Zápis o  výsledku komisionelního 
ústního jednání s panem továrníkem 
Františkem Jiruškou ze dne 9.  led-
na  1925 v  době od 4. – 5. hodiny 
odpolední v jeho kanceláři v budově 
tovární (nyní již zbourané koželužně, 
kde dnes stojí obchodní zóna).

Cituji ze zápisu. Na dnešní den sta-
novená komise stavební k žádosti fir-
my Jiruškovy o povolení tovární pro-
vozovny na lukách a  komise okresní 
správní v Kostelci k provádění stavby 

samotné setkala se v bytu churavého 
pana továrníka Jirušky, který pro toto 
stavební komisi nemohl býti přítomen 
na obci, a snažila se ústně smírné do-
hody dostáti tím, že projektovaná ulice 
zúžila by se na 12 m, vedla by se při 
hranicích pozemku, aby tak co nejmé-
ně zabrala místa.

Proti tomuto návrhu p. Jiruška zá-
sadně a  bezpodmínečně se postavil 
a protestuje (pozn, - proto je dodnes 
Mostecká ulice v místě mezi kruho-
vou křižovatkou a mostem přes řeku 
takto úzká). Rovněž nepřistupuje na 
návrh, aby zřízen byl v továrním ob-
jektu jakýsi průjezd v šíři ulice, který 
by byl překlenut a bylo by tak možno 
pro tovární závod využíti celé patro 
i nad ulicí, a  spojení s ostatními bu-
dovami v I. patře bylo by nepřerušené. 
Proti projektované ulici je bezpodmí-
nečně proto, že rozdělila by mu tovární 
závod zase na oddělené bloky a toho 
rozdělení má již v továrně mnoho.

Pan František Jiruška navrhuje 

vést ulici za továrními objekty v  lu-
kách a  zřízení mostu tamtéž (pozn. 
- upozorňuji, že dnešní obloukový 
most byl postaven v  roce 1936, do 
té doby byl přes řeku most dřevěný). 
Pro spojení však z ulice této po nábřeží 
k městu ulicí Pod kostelem rovněž ne-
ustoupí ani o píď země. Byly by tudíž 
na vzdálenosti po 150 m dva mosty 
přes Orlici (pozn. – v současné době 
se řeší de facto stejná problematika 
s mosty a cestou na Albrechtice, toto 
místo je asi zakleté).

Mimo to prohlašuje, že Mostecká 
ulice úplně postačí a  nově projekto-
vané jsou pouze sny a  smyšleniny, 
které se nestanou skutkem snad nikdy, 
anebo až za sto let (pozn. – do této 
současné chvíle si dovoluji o posled-
ní větě pana továrníka říci, že měl, 
bohužel, pravdu). Tudíž přes všechnu 
dobrou snahu a pokusy o smír, tohoto 
docíleno nebylo.

Dále prohlásil p. Jiruška, že projek-
tovanou stavbu (která zabírá i  ulici) 

provede i přes výslovný zákaz, v před-
pokladu, že koná dobrou věc. Bude-li 
k  tomu vývojem událostí donucen, 
zastaví práci na stavbě i v celé továrně 
a pošle zaměstnance k obci, by se o ně 
postarala. Co budou pak státi podpo-
ry v  nezaměstnanosti, bude mít stát 
k „lepšímu“ užitku.

Jelikož nejmenší naděje na smírné 
řešení ze strany p. Jirušky projevena 
nebyla, komise odešla. Zápis provedl 
Jaroslav Rejchl.

Takže, kdybych měl výše uvedený 
historický text uchopit jako parale-
lu s dobou současnou, tak po svých 
zkušenostech to uzavřu tvrzením, že 
se toho opravdu zase tolik nezměni-
lo. Ani v Mostecké ulici a její spodní 
části, ale mnohdy ani v postojích dů-
ležitých účastníků různých staveb-
ních řízení v  současné době, které 
často nesmyslně brzdí rozvoj.

Libor Koldinský – starosta

HISTORICKÁ PERLIČKA Z MOSTECKÉ

Jiruškova koželužna - později Tanex v roce 1994 Vizualizace dostavby Jiruškovy koželužny, o které se píše v citovaném textu
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ZPRÁVY Z RADNICE

TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ JE ZA NÁMI

2, za podmínky, že obec Albrech-
tice nad Orlicí zabezpečí podstat-
nou část administrativy s  touto 
změnou související.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

2. Projednat v  ZM směnu částí po-
zemku par. č. 1998/1 v k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí o celkové výměře cca 
34 m2, a to nově oddělených po-
zemků dle geometrického plánu č. 
1539-57/2012, oddělené pozemky 
par. č. 1998/8 o  výměře 15 m2, 
pozemek par. č. 1998/9 o výměře 
4 m2, pozemek par. č. 1998/10 
o  výměře 8 m2, pozemek par. č. 
1998/11 o výměře 5 m2, pozemek 
par. č. 1998/12 o výměře 2 m2 do 
vlastnictví ***, trv. byt. *** za část 
pozemku par. č. 1991/1 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí, nově oddělený 
pozemek par. č. 1991/11 o výměře 
21 m2 a část pozemku par. 1991/8 
v k. ú. Týništi nad Orlicí, nově od-
dělený pozemek par. č. o výměře 
13 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí, 
kdy celkový výměr obou pozemků 
je 34 m2 do majetku města Týniště 
nad Orlicí.
T: jednání ZM 
Odpovídá: Ing. Paštika J.

3. Provést v  měsících září - listopa-
du  2019 veřejnosprávní kontrolu 
u  příspěvkových organizací Ma-
teřská škola U  Dubu, Městská 
knihovna, Služby města, Základní 
škola a Geriatrické centrum Týni-
ště nad Orlicí. Pověření ke kontro-
le vydá starosta města.
T: září-listopad 2019
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje:

1. Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti IE-12-2006747/
VB/1,Týniště n.O., Hejna – přelo-
žení kvNN mezi smluvními stra-
nami: oprávněná ČEZ Distribuce, 

a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupena na základě plné moci 
zmocněncem Energomontáže Vo-
troubek, s.r.o., Jiráskova 318, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou a  po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

2. Smlouvu o  právu provést stav-
bu: Přestavba areálu firmy Kan-
to v  Týništi nad Orlicí, SO 06 
Komunikace a  zpevněné plochy 
mezi smluvními stranami: M. R., 
***, 517 21 Týniště nad Orlicí a J. 
R., ***, 517 21 Týniště nad Orlicí 
a Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

3. Smlouvu o  právu k  provedení 
stavby: „16010-052364 - RVD-
SL1927_C_H_TYNO42-TY-
NO1HR_MET“ – úprava teleko-
munikační sítě – výměna skříně 
rozvaděče TYN042, včetně jeho 
napojení na telekomunikační 
síť, přípojka NN a umístění pod-
zemního krytu optických rezerv 
mezi smluvními stranami: Česká 
telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 
Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupe-
ná společností TEMO – TELE-
KOMUNIKACE, a.s., se sídlem 
U  Záběhlického zámku 233/15, 
106 00 Praha 10 a  Město Týniš-
tě nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

4. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení služebnosti stavby 
pod označením “16010-052364, 
RVDSL1927_C_H_TYNO42-
-TYNO1HR_MET pro umístění 
podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě, 
síťový rozvaděč a  přípojku NN 
mezi smluvními stranami: budou-
cí oprávněná Česká telekomuni-
kační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 
Praha 3 zastoupená společností 
TEMO – TELEKOMUNIKACE, 
a.s., se sídlem U  Záběhlického 
zámku 233/15, 106 00 Praha 10 

a  budoucí povinná Město Týni-
ště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

5. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198) změnu ceníku 
úhrad za úkony poskytované v do-
mově pro seniory a za úkony po-
skytované pečovatelskou službou 
od 01. 10. 2019.

6. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198) v souladu s usta-
novením § 30 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
ve výši 35 000 Kč na úhradu nákla-
dů za vedení a administraci zadá-
vacího řízení na veřejnou zakázku 
Zajištění stravovacích služeb pro 
klienty, zaměstnance a  ostatní 
strávníky Geriatrického centra 
Týniště nad Orlicí.

7. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí (IČO 
712 37 879) dle § 28 odst. 4 a § 30 
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. žá-
dost o  přijetí účelového daru od 
Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav za 
účelem realizace projektu Popula-
rizace technického vzdělávání. Při 
použití daru je nutné dodržet § 30 
odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění.

8. Odpis pohledávky po zemřelém 
Ladislavu Korčákovi. Jedná se 
o  neuhrazené nájemné plynoucí 
ze smlouvy o  ubytování (o  pře-
chodném nájmu) v  ubytovacím 
zařízení Ubytovna modrák v část-
ce 1 733 Kč (poměrná část nájem-
ného za srpen 2018). Pohledávka 
byla uplatněna v dědickém řízení, 
to však bylo zastaveno.

9. Rozpočtové opatření č. 11/2019.

B) Bere na vědomí:

1. Výroční zprávu příspěvkové orga-
nizace Geriatrické centrum Týniš-
tě nad Orlicí (IČO 428 86 198) za 

rok 2018.
2. Smlouvu č. 19RGI02-328 o  po-

skytnutí dotace Královéhradec-
kým krajem pro příspěvkovou 
organizaci Dům dětí a  mláde-
že Týniště nad Orlicí (IČO 712 
37 879) v  režimu de minimis na 
financování výdajů vynaložených 
na realizaci projektu s  názvem 
Reprezentace ČR na ME Francie, 
město Agen – Mažoretky POM 
POM Dance DDM Týniště nad 
Orlicí.

3. Informaci finančního odboru 
o odepsání nedoplatků z podroz-
vahové evidence.

4. V měsíci červnu 2019 byly, z dů-
vodu prekluze nedoplatků dle ust. 
§ 160 odst. 1 zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, v platném znění, 
odepsány z podrozvahové eviden-
ce tyto položky: pokuty uložené ve 
správním řízení ve výši 24 500 Kč 
a pokuty uložené Městskou policií 
ve výši 8 000 Kč.

5. Úpravu střednědobého výhledu 
města Týniště nad Orlicí na obdo-
bí 2020 – 2022 z důvodu uzavření 
smlouvy o úvěru.

6. Rozpočtové opatření č. 10/2019.
7. Návrh pravidel a zásad pro čerpá-

ní dotací SK Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:

1. Vedoucí finančního odboru pro-
věřit možnosti spolufinancování 
investic formou dotací pro SK Tý-
niště nad Orlicí.
T: 10. 10. 2019 
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

Libor Koldinský Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje jsou 
z  dokumentu vypuštěny s  ohledem 
na zákon č. 101/2000 Sb., o  ochra-
ně osobních údajů, v platném znění. 
Originál usnesení je k  nahlédnutí 
v  kanceláři tajemníka MěÚ Týniště 
nad Orlicí.

Za krásného slunečného poča-
sí jsme si užili taneční vystoupení, 
koncerty, spoustu zábavy pro děti, 
hromadu dobrot ve stáncích... Dě-
kuji všem, kteří se na sobotním 
odpoledni v parku v Týništi n. Orl. 
(21.9.) podíleli - všem účinkujícím, 
jak muzikantům, tak tanečníkům, 
kteří celé odpoledne startovali, těm, 
kteří pro vás   a vaše děti připravili 
doprovodné programy - v první řadě 
týnišťskému DDM, našim hasičům, 
„koňákům“ (jízdy na ponících a jíz-
dy kočárem), rychnovskému Déčku, 

firmě TLAPNET (stánek s virtuální 
realitou) i majiteli skákacího hradu 
pro nejmenší. Děkujeme vám všem, 
kteří jste přišli (bylo vás zase více než 
vloni) a pomohli vytvořit krásnou at-
mosféru. Náš tým už pro vás chystá 
program na příští rok, takže si udě-
lejte poznámku ve svém diáři - Tra-
diční týnišťské posvícení 2020 - v so-
botu 19.9.2020 (jako každoročně dle 
striktně daných pravidel liturgického 
kalendáře - po svátku Ludmily).  

Dana Dobešová

Usnesení č. 18
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 2. 9. 2019

inzerce

     

 



Do střešního okna celou noc 
až do svítání buší dešťové kapky. 
V hlavách 250 cyklistů stejně jako 
v  mé se odehrává krutý boj. Akci, 
na kterou se celý rok těšili, smáčí 
vytrvalý déšť. Silou vůle vstávám, 
snídám, oblékám se a  jedu na ná-
městí. Leje jako z konve. V 7:30 je 
ve startovní listině jenom 14 zápi-
sů. Okolo 7:50 se akce rozjíždí. Při-

jíždějí další cyklisté a  postupným 
vzájemným hecováním a  vtipy na 
psí počasí roste odhodlání vyrazit 
do 93 km dlouhé akce. V  8:10 37 
cyklistů vyráží na trať 37. ročníku. 
Leje. Šlapeme v  dešti a  postupně 
přestáváme déšť vnímat.

Zastávky na čaj jsou letos dvě. 
Pivo v Pekle, rychlé jedno a hlavně 
nevystydnout. Nálada je paradox-

ně výborná. Nepřízeň lidi spojuje 
a  posiluje. Na Jurášce se postupně 
všichni scházíme, sušíme a dáváme 
výborný guláš. Všichni jsou rádi, že 
nakonec jeli a zvítězili nad nepoho-
dou. Na cestu domů se počasí cel-
kem umoudřilo. Závěr na Bobkár-
ně - jako vždy dobré občerstvení, 
diplom, medaile a hlavně spokoje-
nost, že jsme to dali. Letošní Juráš-

ka byla prostě jiný příběh. 37 účast-
níků to ví a nikdy na tento ročník 
určitě nezapomeneme. A příští rok 
přesto doufáme v lepší počasí….

Pavel Nadrchal, místostarosta

PS: Poděkování za skvělou or-
ganizaci lidem okolo Ládi Vaňka, 
Bohouše Forejtka, Petry Čížkové 
a dalších

Vážení senioři, milí přátelé,
ráda bych vás pozvala na ojedi-

nělou divadelní přednášku s  ná-
zvem Senior bez nehod, která se 
uskuteční 17.  října  2019 od 17:00 
v  Kulturním centru v  Týništi nad 
Orlicí.

Přednáška Senior bez nehod 
proběhne formou divadelní scénky 
a bude spojena s odborným výkla-
dem a  audiovizuální prezentací. 
Součástí přednášky budou také 
naučná edukativní videa a  herec-
ké scénky, které budou zajímavou 
a zábavnou formou ilustrovat reál-
né scénky s dopravní tematikou.

Komu je představení určeno 
a  jaká témata budou probírána? 
„Spektrum komunikovaných té-
mat bude opravdu široké. Cílit bu-
deme nejen na řidiče automobilů, 
ale také na seniorské spolujezdce, 
chodce, cyklisty, cestující prostřed-
ky hromadné dopravy. Podrobněji 
hovořeno bude například o  statis-
tikách dopravních nehod a  jejich 
příčinách, o  specifikách chování 

starších řidičů v silničním provozu, 
o  zdravotních prohlídkách šoférů, 
vlivu nemocí či medikamentů na 
výkon řidiče, o  vybavení moder-
ních automobilů a  jak je správně 
využívat, o  změnách v  pravidlech 
silničního provozu a o dopravních 
značkách. Řeč bude i o tom, jak se 
správně chovat jako chodec, jak je 
to s  předností chodců na přecho-
dech, ale také o bezpečné a zdravé 
cyklistice. Dojde i na to, jak správ-
ně cestovat autobusy či tramvajemi. 
Jsem přesvědčen, že skutečně každý 
návštěvník naší přednášky se dozví 
řadu zajímavých a  užitečných in-
formací. Navíc velmi přístupnou 
a  zábavnou formou“, prozrazuje 
dopravní expert Roman Budský.

Jistě bude na co se těšit! Vezměte 
proto své přátele a další potenciální 
zájemce a přijďte ve čtvrtek 17. říj-
na v 17:00 do týnišťského Kulturní-
ho centra. Rádi se s vámi setkáme!

PhDr. Veronika Čepelková, za-
stupitelka města a předsedkyně So-
ciální a zdravotní komise

37. ROČNÍK CYKLORALLYE JURÁŠKA A 37 ÚČASTNÍKŮ

SENIOR BEZ NEHOD:
POZVÁNKA NA OJEDINĚLOU

DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKU
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Centrum Orion podporuje ro-
diny s dětmi s handicapem v rych-
novském regionu už více než 20 let. 
Nabízí dva základní okruhy slu-
žeb – osobní asistenci poskytující 
pomoc přímo v  terénu a  centrum 
denních služeb v prostorech Centra 
v Dlouhé Vsi.

Osobní asistenci využívají děti 
i dospělí ve věku od tří do padesáti 
let s tělesným, mentálním i kombi-
novaným handicapem. V současné 
době se dvanáct pracovníků stará 
o pětačtyřicet klientů. Pomáhají jim 
např. s oblékáním, osobní hygienou, 
jídlem nebo s pohybem - Orion tak 
ulevuje učitelskému sboru MŠ Láň 
Rychnov, ZŠ Kolowratská Rychnov 
a ZŠ Opočenská Dobruška, který se 
může plně věnovat vlastní výuce.

Novinkou je od letošního června 
asistence přímo v terénu, kde zatím 
pracuje jedna asistentka, která má 
dlouholeté zkušenosti právě s oso-
bami s těžkými postiženími, jako je 
autismus či agresivní chování. Nyní 
dojíždí za dvěma klienty. Od října 
náš tým rozšíříme ještě o  dalšího 
asistenta v  terénu, bude jím muž, 
také se zkušenostmi s prací s lidmi 
s handicapem.

Asistenci v  terénu poskytujeme 
v  pracovní dny v  době od 7.00 do 
22 hod, za cenu 120 Kč/ hod. Po 
předchozí domluvě lze asistenci 
poskytnout i mimo tyto dny a časy 
(více informací podá Mgr. Lucie 
Hudečková, 774 455 676, hudecko-
va@centrum-orion.cz).

V centru denních služeb v Dlou-
hé Vsi pečuje čtrnáct pracovníků 
o  více než padesát klientů s  han-
dicapem tělesným, mentálními či 
kombinovaným, ve věku od šesti do 
padesáti let. Během dopoledního 
programu jsou vedeni hlavně k roz-
hodování o  sobě sama a  o  svém 

životě – mají možnost si vybírat 
náplň své činnosti – rozhodují se 
např. mezi nácvikem sebeobsluž-
ných činností, pracovních terapií 
jako je keramika, výroba placek 
nebo péče o  zahradu. Učí se také 
nakupovat, vaří, perou i žehlí, hle-
dají si potřebné informace na inter-
netu, navštěvují kino, kavárnu nebo 
třeba knihovnu, jezdí na exkurze… 
Neméně důležitý je také rozvoj mo-
torických dovedností, se kterým 
výrazně pomáhají různé druhy 
cvičení a masáží. Pohybové i sociál-
ní schopnosti a  dovednosti klienti 

rozvíjejí i v odpoledních hodinách, 
kdy se učí udržet pozornost při prá-
ci, komunikovat se svými vrstev-
níky i  s  dospělými, spolupracovat 
s  ostatními apod. Důraz je přitom 
kladen hlavně na to, aby získané 
dovednosti mohli dále prakticky 
využívat. Také odpolední aktivity 
jsou skutečně rozmanité, jmenujme 
např. sport, fotografování, tech-
nickou dílnu, arteterapii, autiklub 
nebo šachy.

12.  listopadu od 9.00 do 16.00 
hod proběhne v  Centru Orion 
v Dlouhé Vsi Den otevřených dveří. 
Přijďte a budete mít možnost spo-
lečně s klienty nahlédnout do jejich 
světa, vyzkoušet si terapie i pomůc-
ky. Po dohodě můžeme zájemcům 
představit tuto službu i  prostory, 
v  nichž je poskytována, také jindy 
(více informací podá Bc. Gabriela 
Hrobařová, 774 155 180, hrobaro-
va@centrum-orion.cz).

Do širokého portfolia služeb 
Centra Orion patří také terapie 
Neurofeedback, pracující s  tzv. 
biologickou zpětnou vazbou. Je ur-
čena nejen osobám s  handicapem, 
ale také např. dětem s  poruchami 
učení, pozornosti a  soustředě-
ní, s  ADHD, poruchami spánku, 
enurézou apod. Neurofeedback je 
vhodný pro děti od pěti let i  pro 
dospělé (např. po úrazech mozku, 
s migrénami apod.). V praxi vypa-
dá terapie tak, že klient sedí v křes-
le a  sleduje vybranou počítačovou 
hru, kterou ovládá jen svým moz-
kem pomocí tří elektrod na hlavě. 

Nepotřebuje tedy klávesnici, myš 
ani joystick. Neurofeedback vede 
zkušený psychoterapeut a  v  rám-
ci této terapie je poskytována také 
psychoterapeutická podpora celé 
rodině. Jak funguje terapie Neu-
rofeedback a  také o  nové metodě 
s  názvem Acces Bars se můžete 
dozvědět na přednášce v  názvem 
„Aktualizace myšlenkového soft-
waru, aneb jak si pročistit hlavu“, 
která v Centru Orion proběhne dne 
12.  listopadu  2019 od 16.00 hod 
(více informací podá Mgr. Taťána 
Brodská, 603 950 472, brodska@
centrum-orion.cz).

Spektrum aktivit se každoročně 
rozšiřuje – také pro tento rok při-
pravujeme novinku - plánujeme 
otevřít multisenzorickou a relaxač-
ní místnost Snoezelen. Ta je vhod-
ná nejen pro relaxaci, ale také pro 
další rozvoj smyslů, získávání no-
vých prožitků apod. Práce v ní bude 
individuální a předpokládáme, že ji 
nejvíc budou využívat právě klienti 
s těžkým postižením. V současnos-
ti sháníme finance na její vybavení 
(více informací podá Mgr. Mirosla-
va Červinková MBA, 775 369 434, 
cervinkova@centrum-orion.cz).

Pečujete o svého blízkého s han-
dicapem? Obraťte se na nás, umíme 
Vám pomoci.

Chtěli byste se více dozvědět 
o naší organizaci? Zaujala Vás naše 
činnost a chtěli byste nás podpořit? 
Neváhejte a kontaktujte nás.

Mgr. Miroslava Červinková 
MBA, ředitelka Centra Orion

CENTRUM ORION MÁ ŠIROKOU NABÍDKU SLUŽEB PRO HANDICAPOVANÉ SPOLUOBČANY

  

 



Úvod

Svět, jak ho známe, přestal exis-
tovat.

Nic není jako dříve. Nikoho ne-
trápí, kolik úkolů do školy ho ještě 
čeká, neodpočítává dny do dovole-
né. Už totiž žádná škola neexistu-
je, ani dovolená nebo složenky za 
elektřinu…Vše, co nám zbývá, jsou 
naše životy a snaha přežít.

Ptáte se, jak se to stalo? Za vším 
stojí lidská nenasytnost – samozřej-
mě.

Je tomu přes dvanáct let, kdy 
americká vědecká výprava našla 
v  amazonském pralese nový druh 
zvířat. Řád netopýrů, který se pyš-
nil vlastností neobvykle rychlého 
hojení. Po podrobném zkoumání 
zjistili, že za úžasnou schopností 
zvířat stojí dosud nepoznaný vi-

rus. Ten se jim podařilo izolovat 
a ocitl se jim tak v rukou potenci-
onální lék na všechny myslitelné 
i nemyslitelné neduhy lidstva. V tu 
chvíli do toho vstoupila armáda, 
jak jinak. Na tajné vojenské zá-
kladně kdesi v  americkém vnitro-
zemí začala lék testovat na lidech. 
Jen si to představte, super vojáci, 
kteří se rychle uzdraví z  každého 
zranění a  kteří nejsou zpomalová-
ni nedokonalostmi vlastního těla. 
Testování nejdříve provázel nezdar, 
brzy se však dařilo pokusné sub-
jekty udržet naživu. Kromě odol-
nosti vůči nemocím a zrychlenému 
hojení v  nich však virus podnítil 
i  něco… jiného… Zuřivou agresi, 
nadlidskou sílu a chuť zabíjet. Jestli 
si myslíte, že tohle je ta chvíle, kdy 
si vědci řekli STOP, vymyká se nám 
to z rukou, tak jste vedle.

A  pak se to stalo. Dvanácti po-
kusným subjektům se podařilo 
uniknout ze střeženého vojenského 
zařízení a  mohlo tak dát průchod 
svým zuřivým ambicím. Tak zu-
řivým, že vnitrozemí padlo do tří 
dnů. Po něm další a další státy po 
celém kontinentu. Zdravotnictví, 
zemědělství, školství… vše šlo do 
kytek. Než stačil svět zareagovat, 
Amerika padla. Většina obyvatel 
zemřela, zbytek se nakazil virem.

A tak začala Válka. Evropa nasa-
dila do boje naprosto vše, jaderné, 
biologické, konvenční zbraně. Po-
slala na Ameriku kilotuny a kilotu-
ny bomb. Snížila počet mutantů na 
minimum, ale přes veškerou sna-
hu se nákaza dostala díky dopravě 
a ledu až sem. A válka pokračovala.

Nyní se nacházíme v  místech, 
kde kdysi stálo Týniště nad Orlicí, 

dnes tu však stojí pouze doutnající 
ruiny, lidstvo je takřka pryč. Chybí 
jídlo, voda, elektřina, střecha nad 
hlavou… A  to nejhorší, hrozba 
v  podobě viráků, chodí i  nadále 
mezi námi.

Vítej ve světě po Válce!

Den 1.
Nevíme, kterého dne, nevíme, 

v  kolik hodin – všední den, ví-
kend… takové věci už jsou nepod-
statné. Podstatné ale je, že když se 
slunce nachází vysoko na obloze, 
nachází nás osmnáct přeživších 
opuštěnou Bojovou základnu ne-
daleko ruin Týniště. Vydáváme se 
prohledat budovy a  stany a  hned 
záhy se nám daří najít médium 
s  videodeníkem jistého přeživšího 
Lukáše. Díky nahrávce s  pořado-
vým číslem 4015 se dozvídáme, jak 

CROSS AIR - TÁBOROVÝ DENÍK
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jsme se do téhle šlamastyky vlastně 
dostali.

Nedostáváme se ani ke konci na-
hrávky, když z venku slyšíme skří-
pání pneumatik po kamínkách. Do 
stanu vtrhne muž z nahrávky. „Na-
kažení jsou mi v  patách!“ volá na 
nás zadýchaně. „Našli můj úkryt, 
tohle je poslední základna, o které 
neví. A  jestli vy tu se mnou chce-
te přežít, musíte poslouchat pravi-
dla!“ A tak se z nás stávají přeživší 
z poslední bojové základny.

K  přežití je důležitých několik 
věcí. Tak zaprvé jídlo – v Penny ani 
Bille si už překvapivě nic koupit ne-
můžeme, vyprahlá pole leží ladem, 
a naší jedinou šancí na plná břicha 
jsou staré konzervy nebo lov. Za 
druhé, chceme-li elektřinu, musí-
me se pekelně snažit. Někde v okolí 
se stále ještě sem tam dá najít zby-

tek benzínu nebo nafty, které udrží 
v chodu centrálu. Centrála zajišťuje 
světlo, což je naše alfa a omega, jak 
povídá Lukáš, i  když my ještě ne-
chápeme proč.

Nejsme tu však sami, kromě 
viráků – nositelů viru, u  nichž se 
projevují nadlidské schopnosti; 
nakažených – tedy lidí, u nichž gen 
zmutoval jen částečně a připravil je 
o rozum, máme co dočinění i s ná-
jezdníky. Jídla, vody a dalších zásob 
je tak málo, že i my lidé bojujeme 
proti sobě.

Co naplat. Musíme se připravit 
a  opevnit naši základnu, pro pří-
pad, že by nás někdo napadl.

Záhy je vyhlášen poplach. Srdce 
nám buší až v uších, když popadá-
me zbraně a  běžíme na svá místa. 
Sice jen dva nakažení, ale i tak nám 

ukázali, že si s  nimi není radno 
zahrávat. Přestřelka je krutá a nelí-
tostná. Netrvá dlouho a  do zvuků 
střelby se začíná ozývat i  naříkání 
našich žaludků.

„Kluci, zásob mám málo, ale roz-
dělím se s vámi o to, co mi zbylo,“ 
nabízí nám Lukáš a  položí před 
nás talíř plný lahůdek – zelené 
olivy a kroutící se červy. Sice je to 
dobrota, ale hlad to neutiší, a  tak 
se část z  nás vydává prozkoumat 
okolí. A úspěšně, dá-li se to tak říct. 
Odnášíme si sedm konzerv, které 
ukrýváme do spižírny. Rozdělává-
me oheň a hledáme kotlík, ale uka-
zuje se, že tu nic není tak jednodu-
ché, jak by se mohlo zdát.

Za zvuků střel se ze všech stran 
vyřítí nájezdníci a drze si přivlastní 
většinu našich zásob. Útok je to tak 
rychlý a nečekaný, že se nezmůže-

me skoro na nic. Nezbývá tedy nic 
jiného než opustit bezpečí základ-
ny, vydat se do nebezpečného okolí 
a zásoby si vzít zpět.

Na ohni si pak připravujeme 
vepřové s fazolkami. Sedm konzerv 
je pro nás všechny ale dost málo, 
a  tak každý dostáváme jen na dno 
ešusu. Tohle bude opravdu boj 
o přežití!

V  podvečer se opět vydáváme 
vstříc nebezpečí. Boje jsou kruté, 
všude samí nakažení. Vracíme se 
až dlouho v noci, ale s úsměvem na 
rtech a náručí konzerv ke snídani.

Uleháme ke spánku v doprovodu 
šílených zvuků. Viráci o sobě dávají 
z  dálky vědět. Ale my to zvládne-
me! Nebo… možná?

Pokračování příště
Tým Cross Air

CROSS AIR - TÁBOROVÝ DENÍK
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO
Není to tak dlouho, co jsme 

se loučili se školním rokem 
2018/2019. Nastaly prázdniny 
a dalo by se říci, že volno platí jak 
pro děti, tak pro učitele. V mateř-
ské škole ale toto neplatí, protože 
celý červenec jsme pro děti měli 

otevřeno. Dny byly velmi teplé, 
tak jsme spoustu času trávili ve 
stínu stromů naší hezké zahra-
dy. Když nám bylo hodně hor-
ko, osvěžili jsme se v  mlhovišti. 
A pak už nás zase čekaly průlezky, 
houpačky a nová pískoviště.

V srpnu mateřská škola utichla, 
ale ke konci měsíce nám malíři 
vymalovali stěny dvou tříd vese-
lými barvami. Přibyly nejen ve-
selé barvy, ale i  dřevěné obrázky 
na stěny. V září se otevřely dveře 
mateřské školy pro 132 dětí a za-

čal nový školní rok. Nejen pro 
děti, ale i  pro jednu novou paní 
učitelku a  kuchařku. Popřejme 
všem, aby se jim v naší mateřské 
škole líbilo.

Bc. Zdeňka Veselková

inzerce

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva Kristalon
 za rozumnou cenu:

Start žlutý za 80 Kč | Plod a květ modrý za 65 Kč | Jahoda červený za 75 Kč 
(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč | Dusíkaté vápno za 50 Kč
(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO

Letní tábor Chorvatsko - Záhady pána z Biogradu

Rychlé šípy, stínadla, ježek v kleci, Jan Tleskač, létající kolo. 
To je několik vybraných pojmů, které provázely téma letošního 
dětského tábora do chorvatského Biogradu. Již pátým rokem, 
dne 4.  8.  2019, vyrazila banda 34 chrabrých odvážlivců, kteří 
vyzvali místního biogradského pána na souboj důvtipu, od-
vahy, logiky a  týmové spolupráce. Měli za cíl v průběhu týdne 
plnit zapeklité úkoly a hry, které si na ně pán Biogradu se svý-
mi pomocníky (Janou, Markem, Lenkou, Tomášem a Ondrou) 
připravili. Nebylo to lehké a v závěru pobytu již notně ubývalo 
účastníkům sil. Všechny 4 týmy (Ďáblové, Chňapíci, Houmíci, 
Avataři), musely získávat špendlíky za plnění různých her na 
souši a ve vodě, došlo také na návštěvu stínadel, únikovou hru, 
luštění ježka v kleci a konečně stavbu létajícího kola. I když byl 
výsledek velmi těsný, nakonec se na prvních dvou místech umís-
tily týmy Ďáblové a Chňapíci. Někdo vyhrát musí, ale i tak všem 
účastníkům gratulujeme.

Aby hráči měli možnost načerpat nové síly, vyrazili na něko-
lik výletů. Například plavba na trajektu a koupel na jiné pláži. 
Adrenalinovým zážitkem byla návštěva Fun Parku a  jízda na 
atrakcích. No a oblíbený výlet soukromou lodí do odlehlejších 
částí místního pobřeží, návštěva ostrova a koupel v romantické 
laguně.

Závěrem ještě chceme poděkovat Markovi a Lucii, kteří nám 
poskytli skvělé zázemí v kempu Soline a celý pobyt se o nás obě-
tavě starali. Letošní tábor se opět vydařil, pro příští rok máme 
mnoho inspirace a pevně doufáme, že se na stejném místě znovu 
shledáme. Těšíme se na další dobrodružství.

Tomáš Haupt, Jana Kalousová, Marek Kohout, Lenka Reslová 
a Ondřej Kalous.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO

OBČANSKÁ PORADNA JE TU PRO VÁS

Mažoretky POM POM Dance 
DDM Týniště nad Orlicí na Mist-
rovství Evropy ve Francii vAgenu 
ve dnech 28. 8.–2. 9. 2019

Koncem srpna a  začátkem 
září  2019 vrcholila soutěžní sezó-
na pro tým Mažoretek POM POM 
Dance DDM. Skvělé výsledky v po-
době zlatých, stříbrných a bronzo-
vých medailí ve finálových kolech 
České republiky je posunuly až na 
Mistrovství Evropy do francouz-
ského Agenu, městečka na jihu 
Francie, cca 200 km od Biskajského 
zálivu a  cca 150 km od Toulousu. 
Počasí bylo až moc krásné, stále ve-
dro :), ale pořád lepší než déšť. Plně 
jim to vynahradila krásná klimati-
zovaná hala v Kongresovém centru, 
kde se Mistrovství Evropy konalo.

Na cestu vyjely 28. 8. kolem de-
sáté hodiny dopoledne a  druhý 
den kolem deváté hodiny šťastně 
dorazily do Agenu k hale. Omrkly 
prostory, kde proběhl trénink, a ve 
večerních hodinách vystartovaly na 
ubytování, které měly cca hodinku 
cesty od Agenu.

A  pátek ráno to Mažoretkám 
POM POM Dance DDM začalo. 
Na start se jako úplně první po-
stavila Sabrinka Nguyen se svým 
sólem. Hned za ní startovala Kajka 

Saparbajevová, pak v  seniorkách 
následovala Markéta Liana Bímová 
a  jejich závodní dopolední šílení 
uzavřelo duo Elvis, Nellinka Izáko-
vá a Sabrinka Nguyen. Odpoledne 
jim napětí pokračovalo a na start se 
postavila Jaroslava Čechová v kate-
gorii sólo pom classic.

Na vyhlášení sólo formací 
a  dua  si  musely mažoretky počkat 
až do sobotních večerních hodin. 
Byly to nervy, protože konkurence 
byla veliká a parametry na umístění 
na bedně byly přísně dané. Jen pro 
upřesnění, když se náhodou stalo, 
že  kategorie byla málo obsazená, 
porota měla dané bodové rozme-
zí, ve kterém se daná choreografie 
mohla umístit. Takže se také stalo, 
že startovala jedna choreografie 
v dané kategorii, ale byla až čtvrtá, 
což se všem zdálo být objektivně 
ohodnocené, oproti výkonu, který 
soutěžící dívky předvedly. Ale to 
jen na okraj. Prostě nic není zadar-
mo.

Sobotu měly volnou, a tak se po 
dopoledním tréninku vypravily 
do Aqualenu, hned vedle Agenu. 
Nic lepšího si dívky nemohly do-
přát. Voda prostě uzdravuje a  do-
dává sílu. Holčičky byly nadšené, 
ale i rodiče s trenérkami si to užili 
a  byli v  sedmém nebi. Byla to pa-

ráda. No a v neděli už stály v deset 
hodin ráno v  plné polní připrave-
ny porvat se o  co nejlepší umístě-
ní s ostatní konkurencí v kategorii 
velkých formací show kadet.

Byl to velký boj a co start to jiné 
pojetí. Myšlenky trenérek, při sle-
dování ostatních týmů, se začaly 
ubírat úplně jiným směrem. Zjis-
tily, že absolutně netuší, jestli bude 
porotu zajímat preciznost gymnas-
tiky a acroby, nebo počet zvedaček 
až nad hlavu i  v  kategorii kadet. 
Nebo jestli je bude  zajímat práce 
s pomy ve vysokých levlech za se-
bou a  počet výhozů. Pravidla byla 
sice daná, ale pro český tým trošku 
neobvyklá s povolenými zvedačka-
mi až nad hlavu v kategorii kadet. 
Jasně, že holky měly také zvedačky, 
ale ne až nad hlavu, a ne v takovém 
množství jako ostatní. Avšak čes-
ká preciznost, gymnastika, acroba 
a práce s pomy sklidila své vytou-
žené ovoce. Zážitek to byl úžasný 
a výsledky neskutečné.

A  tady už jsou výsledky z  Mis-
trovství Evropy ve Francii EMA 
států EU:

1.místo Sabrina Nguyen, Mistr 
Evropy EMA, sólo pom show kadet

1.místo Markéta Liana Bímová, 
Mistr Evropy EMA sólo pom show 

senior
1.místo  Nella Izáková a  Sabrina 

Nguyen, Mistr Evropy EMA duo 
pom show kadet

2.místo Karolina Saparbajevo-
vá, I. Vicemistr Evropy EMA, sólo 
pom show kadet

2.místo VELKÁ FORMACE 
POM SHOW KADET I.VÍCEMIS-
TR Evropy EMA

9.místo Jaroslava Čechová sólo 
pom classic senior

Rády bychom podotkli, že 
i  umístění na deváté příčce v  ka-
tegorii classic pom senior, tedy 
v první desítce je krásný a úspěšný 
výkon, protože i  kategorie  classic 
senior byla velmi silná, s  kvalitní 
konkurencí.

Mažoretky POM POM Dance 
DDM DĚKUJÍ všem rodičům, kte-
ří je doprovázeli a  všem, kteří jim 
ze svých domovů fandili. Také DĚ-
KUJEME všem, kteří dívky finanč-
ně podpořili, a ony mohly vyjet na 
toto krásné Mistrovství Evropy.

Miroslava Lejla Knajflová
Mažoretky POM POM Dance 

DDM hlavní vedoucí

S  příchodem nového školního 
roku bychom vám rádi znovu při-
pomněli, jaké služby Občanská po-
radna poskytuje.

Naším cílem je poskytovat od-
borné sociální poradenství lidem, 
kteří se ocitli v  tíživé životní a  so-
ciální situaci nebo jim tato situace 
hrozí. Jde především o poradenství 
související s  problémy, které musí 
občan často řešit, např. zadlužení, 
potíže se zaměstnavatelem, rodinné 

neshody (rozvod, výživné), spory 
s  pronajímatelem nebo nájemcem 
bytu, problémy týkající se spotře-
bitelství (reklamace, odstoupení 
od smlouvy, prodejní podvody aj.). 
Našim klientům pomáháme získat 
potřebné informace a  dovednosti 
pro dosažení jejich práv.

Nejsme advokátní poradnou, ne-
pracují u nás advokáti, nemůžeme 
vás zastupovat u  soudu, ani vám 
sepisovat listiny a smlouvy. Poskyt-

neme vám právní radu, informaci 
a  podpoříme vás při sepsání ná-
vrhů, smluv apod. Pro zkvalitnění 
služby využíváme objednávkový 
systém.

Dále bychom vás rádi pozvali na 
přednášku „Novela Insolvenčního 
zákona“, která proběhne v  rám-
ci Týdne vzdělávání dospělých 
a  uskuteční se v  budově rychnov-
ského Úřadu práce, a  to ve středu 
14. 11. 2019 od 10:00 hod. Přednáš-

ka je ZDARMA.

Pokud hledáte pomoc při řešení 
vašich problémů, a  nevíte na koho 
se obrátit, kontaktujte nás na tel. 
734 370 960. Poradenství je posky-
továno bezplatně. Poradna sídlí 
v  ulici Příkopy 530, Kostelec nad 
Orlicí (Komunitní centrum), v prv-
ním patře. V  případě dotazů nás 
můžete kontaktovat také e-mailem: 
opnachod@ops.cz. Další informace 
o službě naleznete na

POVINNOST 
ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. LEDNA 2020

Na základě novely veterinárního zákona musí být každý pes  
od 1. ledna 2020 označen mikročipem. Změny se týkají hlavně  

ze zákona povinné vakcinace psů proti vzteklině.

Od 1. ledna 2020 jen u psa označeného mikročipem lze považovat  
vakcinaci proti vzteklině za platnou. Číslo mikročipu musí být  

zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Výjimku tvoří pouze psi  
označení čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
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Promiňte ...

hlasy: Anička Burdová, Matuša 
Lohniská, Pavel Smetana, David 
Derner, Jindřich Bartoš

Hrají: Veronika Púlpánová, Simona 
Skalická, Andrea Holánková, Kateřina 
Chalupová, Bára Pešková, Libor Stolín, 
Jiří Proche, Martin Hochmal, Honza 
Hašek 
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SÁZÍME LESY NOVÉ GENERACE

Lesy České republiky, s. p., při-
pravují na sobotu 19.  10.  2019 
v  rámci celostátní akce Sázíme 
lesy nové generace Den za obno-
vu lesa. Sázet můžete v  Orlických 
horách, poblíž pevnosti Hanička 
nebo v areálu kolem chaty Švýcár-
na u Slatiňan. Kůrovcová kalamita 
se nevyhýbá ani této oblasti, proto 
zveme všechny, aby v  tento den 
přišli v co nejhojnějším počtu, při-
ložili ruku k dílu a svou účastí vy-
jádřili podporu společnému úsilí 
obnovit naše lesy a vytvořit les pro 
XXII. století. Věříme, že společně 
v tento den vysázíme tisíce nových 
stromků pro další generace. Máme 
pro vás připraven také doprovodný 
program přímo v lese.

Zveme vás do lesa, kde si můžete 
vyzkoušet různé činnosti. Připrave-
né budou lokality pro sázení strom-
ků, ale také pro úklid klestu a ruční 
odkorňování dříví. Lesníci budou 
mít pro vás připravené nářadí a po-
můcky.

Kromě hlavní náplně dne, vý-
sadby lesních dřevin, budou při-
praveny další aktivity, jako je např. 
lesní pedagogika pro nejmenší, 
měření ležícího dříví, měření stojí-
cích stromů, ukázka lesní techniky 
a občerstvení. Tváří celé akce bude 
místní rodák a  známý olympionik 
desetibojař a  dnes moderátor Ro-
man Šebrle a  další pozvaní hosté. 
Všechna pracoviště a  stanoviště 
budou soustředěna do okolí hájen-

ky na Panském Poli.
Až na místo se lze dostat autem 

a  využít parkoviště v  Rokytnici 
v  Orlických horách pod pevnos-
tí Hanička. Cesta bude označená, 
takže určitě nezabloudíte.

Akce bude probíhat od 10 hodin 
do 16 hodin, můžete tedy přijít do-
poledne nebo i  odpoledne. Neza-
pomeňte na pevnou obuv a vhodné 
oblečení, neboť v  lese pracujeme 
za každého počasí. A těm, kteří se 
chtějí zapojit do zalesnění doporu-
čujeme i pracovní rukavice.

Podrobné informace o  celoná-
rodní akci „Den za obnovu lesa, 
den, který nás spojí“, lze získat také 
na speciální webové stránce www.
sazimelesynovegenerace.cz, webo-

vých stránkách Lesů České repub-
liky, s.p. (www.lesycr.cz) nebo na 
informačním letáku. Počet zájemců 
o  sázení je omezen v  jednotlivých 
hodinových intervalech, můžete 
do lesa přijet v  libovolnou hodinu 
mezi desátou ranní a patnáctou od-
polední. Na akci se nelze přihlásit 
nebo objednat.

Každý, kdo zasadí stromky, do-
stane od Lesů České republiky, s.p., 
upomínkový předmět, s  tváří akce 
se můžete vyfotit, na vaše dotazy 
o  lese a  lesnictví vám ochotně od-
poví lesníci v infostánku.

Přijďte a  pomozte nám obnovit 
přírodu a  vysázet lesy nové gene-
race!

Ing. Zuzana Neznajová

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu

splátka do 31. října
Místní poplatek je možno uhradit:

hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech:
pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod

v pátek je pokladna uzavřena

bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800
variabilní symbol - k doptání na kristakova@tyniste.cz,
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MLADÍ BASKETBALISTÉ OBHÁJILI VÍTĚZSTVÍ

BIGBANĎATA POPRVÉ ZA HRANICEMI!!!

Stalo se již tradicí, že první záři-
jový víkend patří basketbalovému 
turnaji smíšených družstev. Neji-
nak tomu bylo i  v  letošním roce. 
Do sportovní haly U Dubu se sjelo 
8 basketbalových týmů z  různých 
koutů České republiky, aby se zú-
častnily čtvrtého ročníku turna-
je O  POHÁR MĚSTA TÝNIŠTĚ 
NAD ORLICÍ. Týmy byly rozdě-
leny do dvou skupin, ve kterých 
odehrané vzájemné zápasy určily 
pořadí pro další boje o umístění.

Skupina A: SK Týniště n. O., BC 
Spartak Rychnov n. K., TJ Náchod, 
Bižuterie Jablonec n. N.

Skupina B: SKB Česká Třebová, 
TJ Šumperk, LOKO Trutnov, BK 
Vysoká n. L.

Vzhledem k  časové náročnosti 
byly tři zápasy předehrány již v pá-
tek 6. 9. 2019, ostatní zápasy se ode-
hrály v  sobotu 7. 9. 2019. Domácí 
vyhráli všechny zápasy základní 
skupiny a  čekal je závěrečný boj 
o  první místo, ve kterém se utkali 

s  vítězem skupiny B, Českou Tře-
bovou. Od začátku náročného finá-
lového zápasu naše družstvo vedlo, 
ale v polovině poslední čtvrtiny se 
podařilo družstvu České Třebové 
vyrovnat díky několika vydařeným 
hodům za 3 body. V  dramatické 
koncovce zápasu naštěstí naši bas-
ketbalisté zachovali chladnou hlavu 
a důležité hody proměnili, čímž na-
výšili skóre a celkově vyhráli 58:50. 
Obhájili tím první místo z  loňské-
ho roku. Třetí místo vybojoval BC 
Spartak Rychnov, který porazit tým 
ze Šumperka.

Nedílnou součástí celého turna-
je je i  soutěž v  trestných hodech 
jednotlivců. Z  každého družstva 
se jí účastní dva nominovaní hrá-
či. Každý střelí 10 trestných hodů, 
ti s  nejvyšším skóre postupují do 
dalšího kola. Do finálové trojice se 
probojovali i  oba naši střelci: Lu-
káš Dostál, který obsadil 2. místo, 
a Luděk Žaba, který skončil 3. Prv-
ní místo vyhrál Pavel Prouza z Ná-
choda.

Celý maraton šestnácti zápa-

sů se mohl pořádat díky finanční 
podpoře města Týniště nad Orli-
cí, Sportovního klubu Týniště nad 
Orlicí, a velké pomoci z řad rodičů, 
za což velice děkujeme. Bez dobro-
volníků by akce takového rozsahu 

nešla uskutečnit. Jsme rádi, že se 
k nám týmy mladých basketbalistů 
rády vracejí, budeme se na ně těšit 
i v příštím roce.

Ivo Dostál,
trenér mládeže oddílu košíkové

Středa 4.  září měla pro Bigban-
ďata v diáři velký význam a možná 
u  většiny z  nich byla psaná tiska-
cím písmem a  červeným perem. 
V  tento den se uskutečnil první 
koncertní zahraniční výjezd kapely, 
která v letošním roce slaví 4. výročí 
existence a  samozřejmě navazuje 
na tradice Mladého týnišťského big 
bandu, který drží v Týništi nad Or-
licí již 27 let stráž nad swingovou 
hudbou. Pokud jste dosud o  mu-
zikantech v  tyrkysově modrých 
tričkách neslyšeli, myslím, že teď 
se postarali o velkou re(prezentaci).

Asi se ptáte, kam se vlastně vy-
dali…? Cíl cesty byl jasně daný 
- mezinárodní soutěžní festival 
Euromusiktage v  severoněmec-
kém městě Bösel. Bigbanďata měla 
velkého „parťáka“ v  hradeckém 
akordeonovém orchestru Safari 
pod vedením Radka Škeříka (ZUŠ 
Střezina), který je nejen v  květnu 
2019 na společný zájezd pozval, 
ale po celou dobu je zájezdem pro-
vázel a byl „starším a zkušenějším 
bráchou“. Ano, ještě možná v Praze 
se jednalo o dva různé soubory, ale 
myslím, že po dlouhé společné ces-
tě autobusem již v  Böselu vystou-
pila jedna velká „rodina“. Společné 
lože v tělocvičně, společný hudební 
program, společné zastávky v  jí-
delně, stejně smýšlející muzikanti 
a  hlavně společná záliba v  kulaté 
„meruně“ (fotbalový míč) vytvo-

řila ze dvou kapel jednu. A  kdyby 
se nekonala soutěžní klání či pře-
nádherný a  velmi honosný po-
chod městem (Parademarch) všech 
zúčastněných kapel a  orchestrů 
(pozn. 36 souborů z  celé Evropy, 
celkem 1 100 hudebníků – nejvíce 
za celou dobu), koncerty po celém 
německém městě či hodinu vzdá-
leném přímořském městě Horu-
mersiel (pobřeží Severního moře), 
bylo by slovo PŘÁTELSTVÍ tím 
nejcennějším oceněním, které jsme 
si z Německa přivezli. Jako pedagog 
se již na Bigbanďata nedívám a ani 
nemůžu dívat jako na žáky naší 
ZUŠ, ale jako na „parťáky a přáte-
le“, se kterými jsme prožili úžasné 
chvíle plné úsměvu a hlavně klidu.

Kapela si odvezla spoustu muzi-
kantských zážitků v  podobě velmi 
náročného programu, kdy každý 
den měla dva koncerty (což značí 
stavění notových pultů, židle, la-
dění, příprava, koncentrace, atd.) 
a  věřte mi, že po nocích stráve-
ných na karimatkách a pro někoho 
brzkém vstávání, síly ubývaly, ale 
nebylo to na nikom znát. Energie 
byla na každém koncertě a  bylo 
vidět i slyšet, že tam ani jeden z 25 
účastníků týnišťské výpravy nebyl 
z donucení.

A třešnička na dortu? Všichni asi 
čekáte, až napíšeme, že si přivezli ze 
soutěže první místo, ale to není ta 
třešnička, kterou mám na mysli…. 

V  pátek ráno se probudíte do no-
vého dne, otevřete dveře z tělocvič-
ny a v tu chvíli vidíte devět rodičů 
našich žáků…. To je ta třešnička 
a obrovská podpora, která za námi 
jela přes 800 km. Více se o výjezdu 
rodičů dozvíte z jejich článku.

Z orchestrální soutěže si obě ka-
pely vezou za skvělé výkony cenné 
medaile. Orchestry sice nestály na 
„bedně“, ale muzikanti se nemají za 
co stydět a vezou si velmi dobré po-
stavení pro další soutěž v letošním 
školním roce vyhlašovanou MŠMT.

Závěrem moc děkujeme za pod-

poru rodičům, kteří s velkou rados-
tí a energií Bigbanďata podporují ve 
všem! Jsou pro ně i nás (pedagogy) 
velkým hnacím motorem v činnos-
ti, Honzovi Pírkovi (kapelníkovi), 
jenž Bigbanďata čtyři roky provází 
a předává jim vše, co k muzikant-
ství patří, a  samozřejmě řediteli 
školy, že je v růstu podporuje nejen 
finančně ale i lidsky!!!

Drahá Bigbanďata, s  velkou 
úctou, důvěrou a hrdostí – DĚKU-
JI.

Tereza Myšáková
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Během května letošního roku 
jsme, jako rodiče, byli pozváni na 
důležitou schůzku našeho bigban-
du do ZUŠ.

Tam jsme se dozvěděli úžasnou 
zprávu, že naše Bigbanďata mají 
možnost jet společně s  dětmi ze 
ZUŠ Hradec Králové (Safari akor-
deonový orchestr) reprezentovat 
naše město a republiku na meziná-
rodní hudební festival do severoně-
meckého městečka Bösel.

My, rodiče, jsme nadšeně souhla-
sili, a někdo si jen tak povzdychl, že 
by jel hned také.

Slovo dalo slovo, a  na Swingo-
vém festivalu Jardy Marčíka, roz-
jařeni nádhernou atmosférou, jsme 
se dohodli, že opravdu pojedeme 
náš bigband do zahraničí podpo-
řit. Nakonec nás jelo devět. Termín 
konání festivalu byl první víkend 
v září a vrcholil nedělní soutěží or-
chestrů.

Děti odjížděly 5. září v noci, my 
rodiče 6. září večer, abychom stih-
li s  našimi dětmi odjet společně 
v  pátek dopoledne do krásného 
přímořského městečka jménem 
Horumersiel, kde měly nejen pro 
návštěvníky tohoto místa hodino-
vý koncert. Než se vše připravilo, 

rodiče pěkně korzovali kolem moř-
ských pláží, kde nikdo málem ne-
byl, jelikož moře mělo zrovna odliv. 
Nám to vůbec nevadilo, aspoň jsme 
si posbírali pár mušliček na pa-
mátku a zaujali jsme místo v jedné 
krásné místní hospůdce, kde jsme 
oprášili základy němčiny.

Atmosféra koncertu byla velmi 
přátelská a naše děti se moc líbily.

Po vystoupení se jelo zpátky do 
Böselu - bigband na večeři, a my na 
ubytování.

V sobotu během dopoledne jsme 
se opět vrátili na místo konání fes-
tivalu, kde jsme si poslechli během 
dne několik různých orchestrů 
a  žánrů. Od dechovky po swing. 
Končili jsme večer tanečkem u čes-
ké dechovky a polky.

V neděli byl vlastní vrchol festi-
valu, který začínal dopolední sou-
těží orchestrů, rozdělených do 10 
kategorií, pokračoval nádherným 
průvodem bezmála 40 soutěžních 
skupin z  celé Evropy a  končil vy-
hlášením pořadí. Mezi soutěžícími 
byli zástupci z  Česka, Slovenska 
(krásně okrojovaný soubor), Pol-
ska, Dánska, Holandska, Litvy, 
Ukrajiny. Naše Bigbanďata se umís-
tila na šestém místě v kategorii big 

Swingový orchestr ZUŠ Big-
banďata slaví právě nyní své 4. 
narozeniny. Na své mládí už toho 
ale mnoho zažil a  rozdával radost 
nejen v  Týništi nad Orlicí. Milov-
níci dobré hudby znají mladé mu-
zikanty z  koncertů ZUŠ a  tradič-
ního swingového festivalu. V  září 
se ctí reprezentovali naši vlast na 
mezinárodním hudebním festivalu 
v německém Böselu společně s hra-
deckým orchestrem ZUŠ Střezina 
Safari.

Velkým zážitkem byl velmi zda-
řilý koncert 12.  9.  2019 ve Vald-
štejnských zahradách, kde sídlí 
Senát ČR. Záštitu nad koncertem 
převzal JUDr. Miroslav Antl. Pří-
jemný podvečer v  těchto nád-
herných prostorách byl naplněn 
známými swingovými melodiemi. 
Bigbanďata si koncert užívala, ba-
vila sebe i diváky sólovými výstupy 
a nápaditou choreografií.

Zaplněné hlediště nadšeně od-
měňovalo hudebníky velkým po-
tleskem. Aby ne, když mezi diváky 
bylo i velké množství nás, pyšných 
rodičů. Rozhodně se patří co nej-
srdečněji poděkovat kapelníkovi 
Janu Pírkovi, řediteli ZUŠ Pavlu 
Plašilovi, Václavu Hlouškovi a  Te-
reze Myšákové, která o všechny sta-
rostlivě pečuje.

Milá Bigbanďata, děkujeme za 
nádherné zážitky, které díky vám 
můžeme získávat. Těší nás, že jste 
taková správná parta, kterou pojí 
skvělá muzika a přátelství. Pan se-

nátor Antl navrhl, abyste si na svém 
transparentu Bigbanďata změnili 
háček nad D na královskou korun-
ku, protože si to skutečně zaslouží-
te. Naprosto souhlasíme a přejeme 

hodně společných radostí s dobrou 
muzikou!

Vděční rodiče

bandů, je to další zkušenost a ta se 
velmi cení. Zřejmě se naši mladí 
velmi líbili, protože byli pozvaní, 
po vyhlášení výsledků, zahrát míst-
nímu sboru dobrovolných hasičů.

Takže, my jsme odjížděli domů 
a naše děti ještě hrály v místní po-
žární zbrojnici. Prostě krása a nád-
hera.

Dojmy všech účastníků naší vý-
pravy na sever za Bigbanďaty jsou 
jen a jen pozitivní.

Poděkování patří Terezce My-
šákové, která nám zařídila krásné 
ubytování, Honzovi Pírkovi za pří-
kladné vedení orchestru, Tomášo-
vi Vašatovi za myšlenku jet fandit 
a bezpečnou jízdu a Mirkovi Más-
lovi za zapůjčení auta a za profesi-
onální odvoz domů. Byl to krásný 
výlet k  Severnímu moři, s  prima 
lidmi, na který budeme dlouho 
vzpomínat.

Spokojení rodiče

CESTA NA SEVER ZA BIGBANĎATY

BIGBANĎATA ROZHOUPALA SENÁT
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – SRPEN 2019
 ■ Dne 1.  8.  2019 

v  době od 8:00 
do 9:00 hod. byla 
strážníkem MP re-
alizována asistence 
při vystěhování 
nepřizpůsobivého 
obyvatele městské 

ubytovny „Modrák“.
 ■ Dne 2. 8. 2019 v 11:30 hod. stráž-

níky městské policie požádala 
o  spolupráci dispečerka Rychlé 
zdravotnické pomoci s  tím, že 
u prodejny potravin v ulici Okruž-
ní leží nějaký muž, který se nemů-
že hýbat. Na místě bylo zjištěno, že 
příčinou počínání je značná pod-
napilost. S  ohledem na uváděné 
bolesti hlavy byl muž převezen do 
nemocnice v Rychnově nad Kněž-
nou k dalšímu vyšetření.

 ■ Dne 4. 8. 2019 v 02:10 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení o ru-
šení nočního klidu z  rodinného 
domu v  okrajové části obce Kři-
vice. Na základě výzvy strážníků 
byla hudba i hlasitost zábavy pří-
tomných hostů utlumena. Řešeno 
domluvou.

 ■ Dne 6.  8.  2019 v  15:40 hod. byli 
strážníci městské policie kontak-
továni Policií ČR, která požádala 

o prověření oznámení o volně se 
pohybujícím psu plemene němec-
ký ovčák v  ulici V  Sítinách. Ná-
sledně byl pes strážníky odchycen, 
zjištěn majitel a pes předán. Řeše-
no pokutou příkazem na místě.

 ■ Dne 15. 8. 2019 v 14:20 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, 
že na zahradě rodinného domu 
„U  Dubu“ se nachází větší had 
a obyvatelé tímto žádají o prove-
dení odchytu. Strážníkem byla na 
místě odchycena užovka obojko-
vá. Následně byla vypuštěna do 
volné přírody v  oblasti nivy řeky 
Orlice za Štěpánovskem.

 ■ Dne 16. 8. 2019 v 15:45 hod. bylo 
přijato oznámení o  podezření 
z  přestupku v  souvislosti poru-
šením obecně závazné vyhlášky 
města Týniště nad Orlicí v chatové 
oblasti Zíkov u Rašovic. Jednalo se 
o volné pobíhání psa. Po provede-
ném šetření byl přestupek vyřešen 
pokutou příkazem na místě.

 ■ Dne 21. 8. 2019 v 10:30 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení pra-
covnice nádraží ČD Týniště nad 
Orlicí, že v prostoru u podchodu 
leží na lavičce silně zapáchající po-
kálený muž a obtěžuje tímto ces-
tující. Muž byl strážníkem vyká-

zán z prostor vlakového nádraží.
 ■ Dne 23. 8. 2019 v 19:00 hod. bylo 

přijato oznámení, že v  parčíku 
před hřbitovem již minimálně 5 
hodin leží muž v  silně zanedba-
ném až život ohrožujícím sta-
vu. Po prověření oznámení byla 
přivolána rychlá zdravotnická 
pomoc a  muž byl převezen do 
nemocnice v Rychnově nad Kněž-
nou.

 ■ Dne 24.  8.  2019 v  02:40 hod. na 
základě telefonického oznámení 
bylo městskou policií řešeno ru-
šení nočního klidu ze zahrádky 
v  ulici Zvoníčkova. Po výzvě ze 
strany strážníků byla hlučná zá-
bava přítomných osob utlumena. 
Řešeno domluvou.

 ■ Dne 25. 8. 2019 v 01:31 hod. byla 
městská policie požádána o  po-
moc s řešením vzniklé situace na 
sídlišti „U  Dubu“, kdy podnapilá 
žena uváděla obyvatelům okol-
ních domů, že z  důvodu ztráty 
klíčů se nemůže dostat do své-
ho bytu, kde se t.č. nacházejí dvě 
nezletilé děti. Po vyčerpání všech 
dalších možností zajištění vstupu 
byli přivoláni příslušníci Hasič-
ského záchranného sboru, kterým 
se podařil vstup do bytu oknem 

na terasu. Následně bylo zjištěno, 
že vstupní dveře jsou uzamčené 
zevnitř a v bytě společně s dcerou 
spí i manžel zmíněné ženy. Podna-
pilá žena byla předána manželovi, 
dále neřešeno.

 ■ Dne 25. 8. 2019 v 03:31 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení o fy-
zickém napadení mezi manžely 
na sídlišti „U Dubu“. Po provedení 
prvotních úkonů na místě udá-
losti, byla věc předána Policii ČR 
k dalším opatřením.

 ■ Dne 30. 8. 2019 v 20:40 hod. bylo 
přijato oznámení o  pohřešování 
muže důchodového věku, který 
v ranních hodinách odjel na hou-
by a do současné doby se nevrá-
til, čímž u  rodinných příslušníků 
vzbudil nemalé obavy. Ve spolu-
práci s  Policií ČR bylo okamžitě 
zahájeno pátrání. V  23:07 hod. 
bylo pohřešování rodinou odvolá-
no, neboť muž se v pořádku vrátil 
domů.

 ■ Dne 30. 8. 2019 v 21:00 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení 
o ukládání směsného komunální-
ho odpadu do kontejneru na plas-
ty u mateřské školky. Oznámení je 
v šetření městské policie.

Jaroslav Forman, strážník MP

Vzpomínka

S životem je to jako s hrou. Nezá-
leží na tom, jak je dlouhá, ale jak se 
hraje. (Seneca)

Dne 11. 10. 2019 uplyne rok, co 
do ochotnického nebe s  hrdostí 
sobě vlastní odešel pan Jan Boha-
tý. Kdo chcete, vzpomeňte s námi.

Pavla, Pavla a Jana s rodinami

Dny, týdny, měsíce
i léta plynou,
ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.

29. srpna uplynulo 40 let, co tra-
gicky zemřel náš milovaný tatínek 
pan Pavel Vanický.

S láskou vzpomíná syn Pavel, 
dcera Markéta a Lenka

Poděkování

Děkuji panu starostovi a  člen-
kám Sboru pro občanské zále-
žitosti paní Šponarové a  paní 
Matonohové za přání a  dárek 
k narozeninám.

Věra Krupková

Děkuji Městskému úřadu Tý-
niště nad Orlicí a členkám Sboru 
pro občanské záležitosti p. Seky-
rové a  p. Gavulové za blahopřání 
a  dárek k  mému životnímu jubi-
leu.

Zdenka Benešová

VZPOMÍNKA, PODĚKOVÁNÍ
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datum- den čas název druh místo konání

1. 10. út

9:30 Jsou knihovny stoleté babičky? - Dámský klub beseda Městská knihovna

14:30 Jsou knihovny stoleté babičky? (pořádá Městská knihovna) beseda Klub důchodců 
město

17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

2. 10. st

15:00 Jak správně krmit ptáky - Mgr. P. Světlík přednáška pro 
děti Městská knihovna

15:00 - 17:00 FIMO PODZIMNÍ TVOŘENÍ tvoření DDM

16:00 - 18:00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ tvoření DDM

17:00 - 19:00 ARTJOURNAL - DÍLNA tvoření DDM

4. 10. pá

18:00 NOČNÍ AKTIVNÍ MARATON zábava tělocvična ZŠ

18:30 Vernisáž výstavy obrazů Mgr. Šárky Dvorské (TDP) výstava Kulturní dům

19:30 PROMIŇTE - premiéra (DK U.F.O.) - TDP divadlo Kulturní dům

5. 10. so 16:00 a 19:30 Kurz společenského tance pro mládež - prodloužená tanec Kulturní dům

6. 10. ne 16:00 - 18:00 NEDĚLNÍ HERNÍ ODPOLEDNE hry DDM

8. 10. út 17:30 - 19:30 PEDIGOVÁ DÍLNA tvoření DDM

9. 10. st 15:15 - 17:00 SPOLU (pro děti s rodiči) tvoření DDM

10. 10. čt
8:00 TO ZUŠ - Barvy života (výchovné představení pro ZŠ) tanec Kulturní dům

10:00 Pohádkové čtení a tvoření (MC Ratolest) čtení, malování Městská knihovna

11. 10. pá 19:30 PRODANÁ NEVĚSTA (DS Alois Jirásek/Úpice) - TDP divadlo Kulturní dům

12. 10. so
11:00 Tradiční posvícení v Křivicích zábava Křivice - fotbalový 

stadion

16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

13. 10. ne 7:00 - 12:00 Celostátní výstava českých plemen slepic a klubu Australek výstava Areál chovatelů

16. 10. st 17:00 - 19:00 SCRAPBOOK tvoření DDM

17. 10. čt
17:00 Senior bez nehod (s videoprojekcí) přednáška Kulturní dům

19:00 JUDr. Ivo Jahelka - zpívající právník hudba, zábava Městská knihovna

19. 10. so
7:00 - 12:00 Celostátní výstava králíků Českých albínů a Ho totských + okresní 

výstava králíků, holubů a drůbeže výstava Areál chovatelů

16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

20. 10. ne 15:00 O kohoutkovi a slepičce (MD Praha) - TDP divadlo Kulturní dům

22. 10. út 17:30 - 19:30 PEDIGOVÁ DÍLNA tvoření DDM

24. 10. čt 17:00 Stkání se zástupci firmy CATALER info Kulturní dům

27. 10. ne
6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů

13:00 a 16:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

29. 10. út 6:30 - 19:30 VÝLET DO PRAHY - Národní zemědelské muzeum poznávací Praha

30. 10. st 7:30 - 15:30 SLUNÍČKOHRÁTKY zábava DDM

31. 10. čt
17:00 Ten píše to a ten zas tohle - Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý literárně- 

hudební pořad Městská knihovna

17:00 - 18:00 MĚSTO PLNÉ STRAŠIDEL zábava od DDM

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ŘÍJNU 2019
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PRACHOVSKÉ SKÁLY A OKOLÍ

S koncem školního roku vyjíždě-
jí žáci na školní výlety. I naše třída 
6. A si výlet naplánovala. Kam? Do 
Jinolic, vesničky nacházející se pod 
Prachovskými skalami, krásného 
zařízení Eden u Jinolických rybní-
ků. Ubytování jsme měli zajištěno 
v dřevěných chatkách a cestu jsme 
zvolili vlakem.

Sešli jsme ráno 20.  5.  2019 na 
vlakovém nádraží v  Týništi nad 
Orlicí, na zádech jsme měli batohy 
s výbavou a spacákem na tři dny. Tu 
těžší a objemnější část jsme mohli 
odložit do auta Kamila Flégla, který 
jel s námi jako druhý dozor. Jediné, 
co se naplánovat nedá, je počasí, 
které nám nepřálo. Obloha byla 
zamračená a  deštivá, důležitým 
společníkem se nám stala pláštěn-
ka. Do Jinolic na nádraží jsme do-
razili před polednem. Následovala 
cesta do Edenu, rozdělení chatek, 
ubytování a  seznámení s  progra-
mem a pravidly. Celý výlet se nesl 
v  duchu týmové práce a  soutěže 
mezi jednotlivými týmy, které mezi 
sebou soupeřily v různých úkolech 
během celého výletu.

První úkol byl jasný – vymyslet si 
jméno a heslo svého týmu a vyro-
bit si vlastní vlajku. Všechny týmy 
byly originální a  daly si opravdu 
záležet. Po poledním odpočinku 
následoval odpolední program. 
Byli jsme rozděleni do dvojic, které 
se losovaly. Úkol zněl: po jednotli-
vých slokách písničky Malá dáma 
od skupiny Kabát naučit druhého 
text nazpaměť a  ten ho musel od-
říkat Kamilovi nebo paní učitelce 
Burešové. Po každé sloce si to dvo-
jice vyměnila. Nejrychlejší dvojice 
získala body pro svůj tým.

Další soutěž pro týmy násle-
dovala a  tou byla střelba ze vzdu-
chové pistole, vzduchové pušky 
a airsoftových zbraní, jež si pro nás 
připravili Kamil Flégl a  Pavel Bu-
reš, manžel paní učitelky. Seznámili 
jsme se s  jednotlivými typy zbraní 
a mohli si je vyzkoušet. Stříleli jsme 
do terčů a podle počtu zásahů jsme 
sbírali body pro svůj tým. Zajíma-
vé bylo, že děvčata byla úspěšnější 
než chlapci, tak nevím, jak by nás 
chlapci ubránili. Po večeři následo-
valo večerní koupání pro otužilé. 
Malí druháci z jiné školy k nám ob-
divně vzhlíželi i jejich paní učitelky. 
Užili jsme si to a následovala sprcha 
v teplé vodě.

Náš den ještě nekončil. Sešli jsme 
se před chatkami, byly nám zavá-
zány oči, a  následoval přesun na 
místo pod chatkami. Drželi jsme se 
jeden druhého za ramena a  byl to 
zvláštní pocit jít potmě a  nevědět 
kam. Uvědomili jsme si, že slepí 
lidé to mají opravdu v životě těžké. 
Ale to nebylo všechno. Došlo k roz-

dělení na dva týmy, chlapci a dívky. 
Každý tým měl za úkol poslepu na-
jít lano, které bylo položené v trávě, 
rozmotat ho a  složit z  něj čtverec. 
Tým, který úkol splní, získá body. 
Je to zajímavé, ale děvčata byla opět 
úspěšnější. Chlapci se mezi sebou 
neustále překřikovali a  nedokázali 
pracovat jako jeden tým. „Každý 
z nich chtěl být velitelem, ale velet 
všichni nemohou.“

Večerní program skončil a  ná-
sledovala večerka. Některé chlapce, 
kteří nemohli usnout, překvapila 
noční stezka odvahy. Všichni ji 
zvládli, i když maskovaného Kami-
la ve svítící kukle se lekli pořádně.

Druhý den po snídani se vyra-
zilo do Prachovských skal. Počasí 
se umoudřilo a sluníčko už na nás 
vykukovalo. Prošli jsme si velký 
prohlídkový okruh pískovcového 
města s  rozmanitými vyhlídkami, 
skalními bloky, stržemi a  roklemi. 
Nechybělo ani polední občerstvení, 
při kterém jsme si odpočinuli a na-
čerpali síly.

Po návratu ze skal následovalo 
koupání v  rybníce, plážová přeha-
zovaná, stavění písečných hradů 
a ping pong. Před večeří byla další 

týmová soutěž, jež spočívala v nej-
rychlejším ustrojení do sedáků na 
lezení a  správném zabezpečení 
jejich karabin. Nejdříve byla prak-
tická ukázka a trénink, potom celé 
družstvo soutěžilo na čas. Po veče-
ři následovala příprava na večerní 
opékání, museli jsme si připravit 
dříví a ohniště. Dívky zase měly za 
úkol připravit Vojtu a  Martina na 
večerní módní přehlídku, chlapci 
se měli převléct za dívky. Módní 
přehlídka se povedla, všichni jsme 
se nasmáli a  chlapci sklidili veliký 
potlesk za svoji odvahu.

Večerní opékání se nám povedlo, 
oheň se podařilo rozdělat, špekáčky 
a párky jsme snědli. Jediným mra-
kem na celém dni se stala nehoda 
při hře na schovávanou, kdy se Ma-
rek sklouzl na mokré trávě a  dře-
věné podlážce chatky a  rozsekl si 
koleno. Šití v  nemocnici zvládl na 
jedničku a choval se jako opravdo-
vý muž, ani slzu neuronil. Na pa-
mátku si domů odvezl čtyři stehy. 
Noc byla klidná, všichni vyčerpáni 
po náročném dni usnuli a ani ráno 
nechtěli vstávat.

Poslední den po snídani následo-
valo uklízení chatek a  balení věcí. 

Počasí se zkazilo a  pršelo, foukal 
silný vítr. Od návštěvy Hruboskal-
ska jsme museli opustit a  náhrad-
ním programem byla návštěva Re-
gionálního muzea a galerie v Jičíně, 
vydali jsme se na cestu s  hůlkou 
Albrechta z Valdštejna, interaktivní 
prohlídku po stopách historie měs-
ta Jičín. Zajímavou výstavou, která 
zde byla ke zhlédnutí, byly „Malé 
krámky pro panenky“ ze sbírky 
sběratelky MUDr. Dobromily Fi-
lové, jež v  současné době vlastní 
1 000 různorodých panenek. Viděli 
jsme miniatury pekařství, nemoc-
nice, galanterie…

Po návštěvě muzea už nás čeka-
la cesta domů vlakem. Na nádraží 
na nás čekali naši rodiče. Závěreč-
né vyhodnocení týmové soutěže 
proběhlo ve škole. Všechny týmy 
obdržely diplom, „fidorkovou me-
daili“ a  bonbóny. Nebylo důležité 
vyhrát, ale naučit se, že tým dokáže 
vždy více než jednotlivec.

Děkujeme panu Kamilu Fléglo-
vi a  panu Pavlu Burešovi za jejich 
účast na našem školním výletě.

 
Mgr. Edita Burešová a žáci 6. A

     



VLASTIVĚDNÁ EXKURZE-UHŘÍNOV

SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU VENDULOU BORŮVKOVOU

Ve středu 17.  6.  2019 se žáci 4. 
ročníků vydali na vlastivědnou ex-
kurzi do  archeologického muzea 
v  přírodě Villa Nova, které se na-
chází v  Uhřínově v  Orlických ho-
rách. Děti se na jeden den přenes-
ly do středověku, do doby panování 
Přemyslovců.

Nejprve si vyzkoušely, co všech-
no se v  letošním školním roce na-
učily. Prvním úkolem bylo poznat 
a  roztřídit archeologické nálezy 
a  zařadit je do správného histo-
rického období. Zjistily, jak se lidé 
ve středověku oblékali a  mohly si 
vyzkoušet oblečení sedláka, selky, 
měšťanky a  šlechtičny. Vyzkouše-
ly  si mletí obilí na pískovcovém 
mlýnku, vochlování a  česání lnu, 
tkaní, snažily se vykřesat oheň 
a střílet z luku.

V druhé části exkurze jsme pře-
šli do skanzenu, kde jsou  stavby 
budovány s  respektováním zásad 
a  principů experimentální archeo-
logie. To znamená, že veškeré prá-
ce jsou prováděny pomocí replik 
dobových nástrojů a  historických 
technologií.  Ve vesnici mezi námi 

běhaly ovce a  kozy, tak jak tomu 
bylo ve 13. a  14. století. Děti pro-
zkoumaly kovárnu, obytné domy 
(polozemnice), ale nejvíce nás zau-
jala past na vlka.

Na závěr si v chlebové peci upek-
ly placky z  vlastnoručně vyrobené 
mouky. Byly výborné.

Díky zasvěcenému a poutavému 
projevu pana Dragouna si mohly 

vytvořit obrázek o nelehkém životě 
ve středověku.

 
Mgr. Šárka Dolečková

Mgr. Zdena Hübnerová

si záležet na svých výtvorech. Z vy-
právění o  malém Jendovi přešla 
Vendula Borůvková ke svému dět-
ství. Žáci měli připravené dotazy, 
které jim velmi ochotně zodpově-
děla a  prozradila zajímavé infor-
mace o sobě. S dětmi se rozloučila 

autogramiádou, kdy podepisovala 
dětem fotografie s věnováním.

Vendula Borůvková za svou 
knihu „1918 aneb Jak jsem dal gól 
přes celé Československo“ získala 
významné ocenění Magnesia Litera 
za knihu pro děti a mládež.

Žákům vznik naší republiky byl 
přiblížen úplně jiným způsobem 
a jinýma očima a dozvěděli se zají-
mavé informace o životě dětí v této 
době.

Mgr. Edita Burešová

Dne 27.  5.  2019 se žáci šestých 
ročníků vydali navštívit Městskou 
knihovnu v Týništi nad Orlicí, která 
pro ně připravila besedu s autorkou 
cestopisné knihy pro děti „Annie 
a berlepsové“ a šéfredaktorkou ča-
sopisu 100+1 historie Vendulou 
Borůvkovou.

Rok 2018 byl ve znamení stole-
tého výročí vzniku naší republiky, 
a  proto vycházelo mnoho knih 
a  různých publikací, které se tím-
to tématem zabývaly. Kniha „1918 
aneb Jak jsem dal gól přes celé Čes-
koslovensko“ vznikla na podnět 
redaktorky dětské literatury v  na-
kladatelství Host Evy Sedláčkové, 
která chtěla vydat dětskou knihu, 
jež by dětským čtenářům toto téma 
přiblížila. Oslovila Vendulu Bo-
růvkovou, která se rozhodla k  té-
matu přistoupit prostřednictvím 
vyprávění o malém jedenáctiletém 
chlapci Jendovi Vosikovi.

Vendula Borůvková dětem při-
blížila stručně děj knihy a  příběh 
malého Jendy a  jeho rodiny. Své 
povídání doplnila čtením ukázek 
z  knihy, vysvětlila dětem základní 
historické události, ukázala členění 
knihy a  ilustrace, jež doplňují děj 
knihy. Žáci také plnili úkoly, které 
měla pro ně připravené. První úkol 
spočíval v  návrhu vlajky a  druhý 
úkol byl zaměřený na návrh měny 
a její název. Úkoly žáky bavily a dali 
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SLAVNOSTNÍ ZAČÁTEK  
NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

NA CESTĚ ZA STŘÍBREM

Jako každý rok byl i ten letošní tradičně zahájen pro-
jevy ředitele školy a starosty města, kteří nejprve přivítali 
všechny žáky a zhodnotili uplynulé školní období. To se 
tentokrát neslo v duchu velkých investičních akcí. Mezi 
největší jistě patřila rekonstrukce školní kuchyně. Nově 
vybavená moderními gastronomickými přístroji bude od 
začátku září sloužit nejenom školákům ale i dalším stráv-
níkům.

Letošní novinkou se stala osobní návštěva ředitele 
a starosty ve všech prvních třídách. Tam společně vyra-
zili mezi novopečené prvňáčky, aby je zde osobně uvítali, 
popřáli jim samé úspěchy a radost v nové životní etapě. 
Oba při této příležitosti také zavzpomínali na svoje školní 
léta strávená v lavicích a konstatovali, že by nebylo vůbec 
špatné tuto návštěvu zopakovat i na začátku příštího roku 
a vytvořit tak novou tradici.

Mgr. Marian Janko

Dne 31.  5.  2019 se vydali žáci 
sedmých ročníků do Kutné Hory, 
bývalého královského města, jehož 
historie je spjata s dolováním stří-
bra a  ražbou mincí. Kutná Hora 
je považována za pokladnici a kle-
not naší země. Může se pochlubit 
řadou různých architektonických 
slohů a nechybí ani unikátní stavby 
z různých historických období. His-
torické jádro Kutné Hory, chrám sv. 
Barbory a  katedrála Nanebevzetí 
Panny Marie v Sedlci byly zapsány 
na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO v roce 1995.

Naše exkurze začala návštěvou 
Českého muzea stříbra na Hrád-
ku, kde nás čekaly dva prohlídkové 
okruhy. I. okruh „Město stříbra“ 
nás seznámil nejen s  historií Kut-
né Hory, nýbrž i zasvětil do života 
podnikatelské „stříbrné šlechty“. 
Nechyběl zde ani sál, nazvaný po-
kladnice, v  němž jsme si mohli 
prohlédnout české mince ražené 
v Kutné Hoře. Nechyběl ani slavný 
stříbrný groš českého krále Václa-
va II. z rodu Přemyslovců.

Všichni jsme s  napětím oče-
kávali, co nás čeká v  II. okruhu 
„Cesta stříbra“. Nejdříve jsme se 
dozvěděli velmi zajímavé informa-
ce ze života středověkých horníků, 
o  vzniku dolů, o  jejich pracovním 
nářadí. Prohlédli jsme si původní 
velký těžní stroj na koňský pohon 
tzv. trejv. Poté následovala nejzají-
mavější část tohoto okruhu. Měli 
jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak to vypadá v  opravdovém stře-
dověkém dole. Oblékli jsme se do 
hornických halen s  kápí tzv. per-
kytlí, nasadili jsme si helmy se sví-
tilnami a vydali se směrem k dolu, 
cesta vede po ulici, a  proto jsme 
u okolních turistů vzbudili pobave-
ní a zájem. Sestoupili jsme do pod-
zemí a postupně pomalu zdolávali 

asi 250 metrů původního středo-
věkého dolu Oslík, některá místa 
byla opravdu velmi úzká a  výška 
některých míst dosahovala pouze 
120 cm. Ti menšího vzrůstu zde 
byli ve velké výhodě, všichni jsme 
ocenili helmy na hlavách, protože 
nikdo z nás se neubránil nárazu do 
stropu. Paní průvodkyně pro nás 
připravila překvapení a zažili jsme 
opravdovou tmu, když všechny sví-
tilny byly vypnuté. Díky tomu jsme 
si uvědomili, že zhasnutí kahánku 
mohlo být pro horníky osudné. Ži-
vot středověkých horníku obnášel 
velké nebezpečí, které podstupovali 
každý den, ale právem byli na svou 
práci hrdi a patřili k váženým obča-
nům Kutné Hory.

Dalším skvostem Kutné Hory je 
chrám sv. Barbory, ten jsme také 
navštívili, seznámili jsme s  jeho 
historií a  nádhernou gotickou vý-
zdobou. Posledním místem naší 
návštěvy se stala podzemní kaple 
hřbitovního kostela Všech svatých 
– Kostnice Sedlec, která má velmi 
zajímavou historii. Stavební mis-
tr František Rint z  České Skalice 
provedl v  roce 1870 mimořádně 
nápaditě výzdobu podzemní kaple 
pomocí kostí a lebek. Ty, které pou-
žil k výzdobě, dezinfikoval a vybělil 
chlorovým vápnem. Doplnil vý-
zdobu Schwarzenberským erbem 
a  do výzdoby zakomponoval i  své 
jméno. Proto bývá považován za 
původního autora tohoto výjimeč-
ného uspořádání lidských ostatků.

Kutná Hora je město, z  něhož 
na vás dýchá jeho dlouhá historie. 
Jeden den na poznání této krásy 
nestačí, byla to pouze ochutnávka, 
na kterou snad naši žáci nezapo-
menou a  někdy se vrátí do Kutné 
Hory zpět.

Mgr. Edita Burešová
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MLADÍ RYBÁŘI POROVNALI SVÉ DOVEDNOSTI NA NÁDRŽI SPORT

Na začátek září se těší nejen nad-
šení školáci, ale také rybáři, pro 
které Český rybářský svaz z  Týni-
ště nad Orlicí pořádá tradiční zá-
vody. Ty letošní připadly na neděli 
8.  září  2019 a  konaly se na vodní 
nádrži Sport. Přestože oproti loň-
skému ročníku bylo méně úlovků, 
celý den provázelo příjemné počasí 
a dobrá nálada.

Hlavní výhry putovaly do Hrad-
ce Králové a Vrchoviny

Celkem 45 účastníků bylo rozdě-
leno podle věku do dvou kategorií. 
Mezi mladšími rybáři, kteří během 

závodu mohou využít asistenci, 
vyhrál Tomáš Trávníček z  Hrad-
ce Králové s  celkovým náskokem 
194 bodů. Stříbrnou pozici získala 
rybářka Hana Fingerová z Kostelce 
nad Orlicí a bronzovou příčku ob-
sadil David Matouš z  Týniště nad 
Orlicí.

Ve druhé kategorii rybaření bez 
asistence zvítězil Viktor Nische 
z  Vrchoviny s  94 body, kterého 
s  bodovým ziskem 76 následoval 
Matěj Kočíř z obce Čankovice. Ry-
bář Jiří Matoušek z Rašovic obsadil 
v  této kategorii třetí místo a  záro-

veň ulovil během dne největší rybu 
ze všech měřených úlovků, a  to 
kapra s délkou 62 cm.

Výhry pro vítěze i  všechny zú-
častněné

Český rybářský svaz, z. s., míst-
ní organizace Týniště nad Orlicí, 
připravil ve spolupráci se sponzory 
krásné výhry a  dárky pro všechny 
účastníky. Podle oblíbeného hesla 
„od nás nikdo neodchází s  prázd-
nou“ čekaly na vítěze poháry, trič-
ka, rybářské pomůcky a  dětské 
šampaňské. Odměny s  rybářskou 
tématikou dostali i  ostatní závod-

níci a nechyběly ani hračky či další 
praktické dárky.

Touto cestou chceme poděko-
vat všem sponzorům, především 
městu Týniště nad Orlicí, obci Al-
brechtice nad Orlicí a  společnos-
tem HECKL, Czech  Boilies, EKO 
– CONTAINER SERVICE,  s.r.o. 
a R E G O D A T, s.r.o. Děkujeme 
také všem, kteří se rybářských zá-
vodů účastnili. Jsme velice rádi, že 
můžeme každoročně navazovat na 
dlouhou tradici této dětské akce, 
která se těší velké oblibě.

Štěpán Sedláček

Tradičně se ve sváteční den, 
výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, v  pondělí 
28. října 2019, poběží 28. ročník 
silničního běhu „Týnišťská desít-
ka“ (10 km). Závod je zařazen do 
seriálu „Velká cena východočes-
ké oblasti“ (již 31. ročník) a „Is-
carex Cupu 2019“. Účastnický 
rekord 253 vytrvalců činí z roku 
2013. Vypsáno je devět kategorií 
mužů, žen a veteránů. Pořadate-
lé z atletického oddílu připravili 
také odměny za překonání tra-
ťových rekordů, které drží Josef 
Pomikálek časem 31:07 min. 
(1999) a Anna Pichrtová časem 

34:18 min. (2001).
Součástí sportovní akce bu-

dou ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže běžecké závody před-
školních dětí až staršího žactva 
od 9.00 hodin.

Prezence závodníků v  tělo-
cvičně U Dubu začne v 8.30 ho-
din. Hlavní závod bude odstar-
tován v 10.30 hodin.

Na tento závod zveme širokou 
sportovní veřejnost.

 
Václav Goldbach a Ing. Jiří 

Tyahur, oddíl atletiky SK Týniště 
nad Orlicí, z.s.

Pozvánka 
na běžeckou 
„Týnišťskou 
desítku“
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Domek čp. 106
V  minulém čísle Zpravodaje 

jsme se seznámili s  pomístními 
jmény částí našeho města. Pod 
pořadovým číslem 14 bylo napsá-
no Na Záplotí, což byl název ulice 
z náměstí za ploty domů, které stá-
ly na rynku. Tato ulice vedla podél 
Mlýnského rybníka. Spojovala ry-
nek a ulici vedoucí směrem na Tře-
bechovice pod Orebem. Dnes nese 
jméno Komenského ulice.

Na starých fotografiích vidíme 
malé domky a  chaloupky podél 
Mlýnského rybníka, který byl v le-
tech 1880 -1883 zpevněn kamen-
nou hrází s dlážděným chodníkem, 
železným zábradlím a  okrasnými 
stromy.

Starší generace si jistě vzpome-
ne, kdo bydlel Na Záplotí a  jak se 
postupně ulice začala proměňo-
vat. Některé chaloupky byly úplně 
zbourány, některé domky přestavě-
ny. Mlýnský rybník ustoupil poža-
davkům rozrůstající se společnosti, 
aby na jeho místě mohly vyrůst bu-
dovy základní školy. Vše je tak lo-
gické, a přitom tak smutné. Klidná 
hladina Mlýnského rybníka, nad 
kterou se skláněly koruny stromů, 
se svým zánikem odnesla i  tichou 
a  poklidnou atmosféru starých 
časů.

Zděný domek, který stál téměř 
u  parku s  číslem popisným 106, 
vyrostl v  polovině 19. století, se 
zachoval do současnosti v  téměř 
v nezměněné podobě. Samozřejmě 
se to týká jeho „kabátu“ a  může-
me porovnávat starou i  současnou 
fotografii. V  tomto domku Na 
Záplotí 106 bydlel rolník a povoz-
ník František Zástěra s  rodinou. 
K  domku patřila zahrada a  dvůr 
a  později byl přistavěn i  chlév 
a stodola. Jako obytný dům sloužil 
dalším generacím rodiny a později 
i nájemníkům.

V  roce 1982 byl domek vyňat 
z  bytového fondu a  tím bylo po-
změněno jeho další užívání. Po 
určitých stavebních úpravách 
Okresní technické a  materiálové 
středisko v  Týništi nad Orlicí tyto 
prostory využilo jako sklad škol-
ních učebnic a potřeb. V roce 1993 
došlo k dalším stavebním změnám 
a  Služby škole v  objektu umístily 
i  vzorkovnu školních potřeb. Po 
roce 1998 domek posloužil jako 
provozovna občerstvení, kde bylo 
prodáváno pečivo a dodávány sva-
činky pro školáky.

Po roce 2001 celý dům a přilehlé 
prostory se zahradou osiřel a měst-
ský úřad zvažoval, k  jakému účelu 
bude využit. Naštěstí dospěl k  té 
nejsprávnější myšlence a  domek 
mohl posloužit nejmladší genera-
ci týnišťských dětí. Pod náležitým 
vedením došlo (a  stále dochází) 
k úpravám prostor a Mateřské cen-
trum Ratolest, s.r.o. zde našlo svůj 
domov. Paní Jana Matušková a její 
kolegyně nabídly maminkám mís-
to, kde se mohou se svými rato-
lestmi scházet, kde si mohou hrát 
a vzdělávat se. A že jsou maminky 
a děti spokojené nám nejlépe uka-
zuje zájem o pobyt i akce, které se 
tam pořádají.

A tak to má být. Dům Na Záplotí 
č.106 žil, žije a bude žít dál.

Texty k foto:
1. Na Záplotí 1911 – cesta z ná-

městí dolů k rybníku
2. Mlýnský rybník
3. Na kraji Záplotí – na levé stra-

ně snímku stojí domek čp.106
4. Zděný dům povozníka Fran-

tiška Zástěry s rodinou, v blízkosti 
je již vidět park

5. Plánek na přístavbu chléva 
k domku v roce 1910

6. Budova Mateřského centra
Josefina Hanzlová

Plánek přístavby sklepu v čp. 106-1

Na kraji Záplotí 1914

Rybník Mlýnský od Alby - rok 1925

 Domek čp.106 - současnost 
MC Ratolest 

Chalupa povozníka Zástěry na 
Záplotí, dnes Ratolest

Na Záplotí 1911
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ŘÍJNU 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ŘÍJEN 2019

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky - pro děti 
od 1,5 roku do 4 let

09:00-12:00
10:00-11:00

HERNA
FLÉTNA - začátečníci školka + odvádíme děti 
do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) od 16 h.
VČELIČKA I. – pro děti od 2 do 4 let, zpívání, 
tvoření hry, sportování…
ANGLIČTINA pro dospělé

15:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

17:30-18:30

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 1 do 2 let 
(cvičení na balónech, říkadla, písničky…)

09:00-12:00
09:00-09:45
10:00-10:40

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci

Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

13:00-18:00
14:30-15:15

od 17:00

ST

HERNA
ROLNIČKA
– zpívání, básničky, tanečky. pro děti: 2-4 roky

09:00-12:00
10:00-10:45

HERNA
TANEČKY (spojovací sál)
VČELIČKA II.
– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…

15:00-18:00
15:00-16:00
15:00-:15:45

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)

08:00-12:00 ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Soukromá angličtina
SCUK (výde)

15:00-16:00

14:45-18:15
17:00-19:00

PÁ

HERNA
Hlídání dětí
-dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

08:00-12:00
08:00-12:00

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:00

od 15:00

 ■ 10.  10.  (Čt) Pohádkové čtení a  tvoření v  Městské KNIHOVNĚ, od 
10:00 h (čtení, malování, prezentace nových knih)

 ■ 18.–20. 10. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin na JURÁŠCE, téma: Ro-
binson Crusoe!

 ■ 29.–30. 10. (Út-St) Podzimní prázdniny, omezený provoz MC

Kontakty výboru MC Ratolest: 

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

Pohleďte na nebeské ptactvo: 
neseje, nežne, nesklízí do stodol… 
Hledejte především jeho království.

Matouš 6,26, 33

Když do místnosti vletí pták, na-
ráží do zdí, neví si rady, není scho-
pen se uklidnit, najít okno a  zase 
vyletět ven. Říkáme si: hloupý pták, 
copak to okno nevidí? Nevidí svět-
lo, oblohu? I  my si ale někdy při-
padáme jako pták, který naráží do 
stěny, už nemůže, není cesty ven 
ani dál. Svírají nás strachy, starosti, 
bolest, samota, stáří, čtyři stěny ne-
mocničního pokoje… a do toho zní 
Ježíšovo: „Nemějte starost…“.

My ale nedokážeme žít v  sladké 
nevědomosti, zapomenout na vý-
sledky lékařského vyšetření, vytěs-
nit z  mysli nepříznivou prognózu. 
Nedokážeme přestat myslet na vý-
pověď z bytu, na nezaplacenou hy-
potéku. Pane Bože, proč nám dáváš 
za příklad ptactvo?

Pohleďme na ptáky. Pohleďme 
nahoru. Otevřme oči. Prosme o mi-
lost, o pokoj. Prosme o pomoc, aby 
nás starosti nesemlely, abychom vi-
děli více do šířky, abychom si všim-
li nebe. Hledejme Boží království. 
Možná to znamená, že naše dnešní, 
často neradostná lidská existence je 
součástí něčeho většího. A že tomu 
všemu tady vládne někdo, kdo nás 

pořád má a bude mít rád.
Pane Bože, klopýtavě hledáme 

tvoje království. Prosíme o  klid 
a  sílu, víru a  naději, že svůj život 
můžeme prožít královsky, když 
nám nabízíš pokoj svého království 
už teď. Amen.

Píseň:
1. Tvá, Pane, láska nám sílu dává, 

je jako číše vody studené. Má sílu 
těšit smutnou duši a zvednout tělo 
zemdlené.

2. Tvá milost, Pane, je nekoneč-
ná, své odpuštění znovu dáváš zas! 
Tvým darem je i milý úsměv těch, 
kteří žijí vedle nás.

3. Ve víře dáváš nám poznat, 

Pane, že nejsme sami – s námi pře-
býváš. Tvé myšlení je o pokoji – má 
zase smysl život náš.

Píseň z  Dodatku k  Evangelické-
mu zpěvníku č. 635 Tvá, Pane, lás-
ka (nápěv R. Edwards 1955; text J. 
Balcar).

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  říjnu (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58):

13.  10.  – 10:30 h, bohoslužby 
s nedělní školou

27.  10.  – 10:30 h, bohoslužby 
Díkčinění s  večeří Páně a  nedělní 
školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

     



30. 9. 2019–4. 10. 2019
• Jsou knihovny stoleté babičky?
(Dámský klub - setkaní v  knihov-
ně: úterý 9: 30 hod.)

• Jsou knihovny stoleté babičky?
(Klub důchodců město: úterý 14: 

30 hod.)

Doprovodné akce po celý týden:
• Výstava: Kroniky knihovny 

(Výstava v půjčovně pro do-
spělé)

• Výstava: To jsou knihy!!! 
(Výstava zajímavých exemplářů 
z fondu knihovny v půjčovně 
pro dospělé)

• DŽEMIÁDA - přijďte si vyměnit 
výrobky z  letošní úrody. Pokud 

už dobroty nemáte, postačí re-
cept. (podrobnosti na plakátu)

• Burza knih a časopisů

• Dárkové poukazy na členství 
v knihovně

• AMNESTIE UPOMÍNEK

TÝDEN KNIHOVEN 2019

Muzikoterapie – dne 15.  8. za 
námi přijel Mgr. Michal Štursa 
s  různými hudebními nástroji – 
djembe (africké bubny), ruční rá-
mové bubny (tzv. šamanské bubny) 
a  další jednoduché perkusní i  jiné 
nástroje. Utvořili jsme kruh, kde 
bubnovali malí, velcí. Celkem se nás 
sešlo skoro 50 účastníků, přestože 
byl inzerován počet menší. Přijeli 
také návštěvníci z okolí - Rychnova 
nad Kněžnou, Kostelce nad Orlicí.

V první polovině jsme nejen spo-
lečně bubnovali, ale hráli i na ostatní 

nástroje – např. tamburínu, trian-
gl, rolničky, dřívka, rumba koule, 
zvonky kartálky, guiro (drhlo) ad. 
Zkoušeli jsme různé rytmy: bub-
novali jsme zvlášť, pak dohromady, 
kdo chtěl, mohl se nechat unášet 
hudbou a  tančit, nebo odpočívat 
uvnitř kruhu. Ve druhé půlce jsme 
leželi na karimatkách a  při světle 
svíček nechávali odplouvat starosti 
posloucháním zvuků dešťové hole, 
zvonkohry Koshi, tibetských mís, 
zvonků a činelek, tónů kalimby, úst-
ní harfy, navažské flétny. Po hudeb-

ním prožitku se nám nechtělo ani 
vstávat, ale Michal nás vyzval, aby-
chom si ještě společně sdělili zážitky. 
Nejvíce jsme se shodli, že se nám lí-
bil mořský buben, který připomínal 
šumění mořského příboje, tříštění 
vln o skály. Pan Štursa nám s úsmě-
vem sdělil, že je to verze levnější 
dovolené. Přestože program trval 
opravdu dlouho, ještě kolem devá-
té hodiny večer se z oken knihovny 
neslo bubnování a  především ženy 
si dělaly starosti, že by už měly jít 
domů, mnoho z nich vydrželo až do 

konce. Potěšilo mne poděkování od 
paní učitelky z místní mateřské škol-
ky, kdy mi řekla, že toto už absolvo-
vala s dětmi a nyní měla možnost si 
to užít sama a bylo to báječné.

Děkuji vám všem, že jste přišli, 
obohatili své obzory a  přispěli tak 
k báječné atmosféře jednoho srpno-
vého odpoledne a následně i večera. 
Vzhledem k velkému zájmu pravdě-
podobně někdy v budoucnu bubno-
vání zopakujeme.

Bc. Bohdana Pokorná
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SRPNOVÉ OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI KNIHOVNY
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PRÁZDNINOVÝ SRPEN V KNIHOVNĚ

PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
NA MĚSÍC ŘÍJEN 2019 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domácí Hosté

5. 10. sobota
09:00 Starší pří-

pravka A
Turnaj (Týniště/Borohrádek, 

Dobruška, Nové Město)

13:00 dorost Týniště Třebechovice

6. 10. neděle 10:00 starší žáci Týniště Rychnov

12. 10. sobota
09:00 Mladší 

přípravka
Turnaj (Týniště, Kostelec, 
Dobruška, Třebechovice)

13:00 Dorost Týniště Nový Hradec

13. 10. neděle
09:00 Mladší 

přípravka

15:30 A mužstvo Týniště Trutnov B

Datum den hodina Družstvo Domácí Hosté

19. 10. sobota
09:00 Starší 

přípravka
Týniště

Vamberk

13:00 Dorost Týniště Chlumec nad 
Cidlinou

20. 10. neděle 10:00 Starší žáci Týniště Velké Poříčí

26. 10. Sobota 09:00 Starší pří-
pravka A

27:10 Neděle
09:00 Starší pří-

pravka B

14:30 A mužstvo Týniště Trutnov B

Změny termínu i hrací plochy vyhrazeny!

První srpnová středa patřila hra-
ní deskových her. Děti a dospělí si 
mohli přijít zahrát nebo vypůjčit 
kteroukoliv hru z naší nabídky. Po-

slední prázdninovou akcí byla tra-
diční pohádková cesta, která byla 
zakončena tombolou. Malí i  velcí 
se prošli v dospělém oddělení mezi 

pohádkovými postavami a  hádali 
dvanáct pohádek. Poté se přesunu-
li do dětského oddělení, kde na ně 
čekala pohádková křížovka a tom-

bola plná zajímavých odměn. Celý 
měsíc se opět točilo Kolem štěstí.

Jana Novotná
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MAŽORETKY POM POM DANCE NA MISTROVSTVÍ EVROPY VE FRANCII 2019

DÍKY NÁM BYDLÍTE LÉPE

MARTINA BAUER
Tel.: 774 483 667

Dobruška, Novoměstská 205

STAVEBKO
ZDARMA

S CÍLOVOU ČÁSTKOU 
200 000 KČ
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