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SLOVO STAROSTY MěSTAZPRÁVY Z RADnICe

Usnesení č. 79
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 2. 10. 2017

Usnesení č. 80
z elektronického jednání Rady města 
Týniště n. O. konané dne 9. 10. 2017

     

A) Schvaluje

1. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí žá-
dost o vyřazení drobného dlou-
hodobého majetku dle přílohy.

2. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U  Dubu Týniště nad 
Orlicí navýšení počtů dětí ve 
II. třídě z  24 na 27. Počet dětí 
nepřesahuje kapacitu mateřské 
školy 71 dětí, která je uvedena 
v  rejstříku škol a  školských za-
řízení.

3. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U  Dubu Týniště nad 
Orlicí žádost o  vyřazení nepo-
třebného drobného majetku 
z důvodu nefunkčnosti a zasta-
ralosti.

4. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U  Dubu Týniště nad 
Orlicí prodej nepotřebné myčky 
nádobí AEG, nebo případnou 
likvidaci tohoto nepotřebného 
majetku.

5. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-
2015056/VB/01 Štěpánovsko, 
p.č. 37/1, Matějíčková – kabel 
NN mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV 
– Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena spo-
lečností VČE – montáže, a.s. 
se sídlem Arnošta z  Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice zastou-
pená společností GEOŠRAFO 
s.r.o., se sídlem Zemědělská 
1091/3b, 500 03 Hradec Krá-
lové a  povinná město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

6. Dodatek smlouvy č. 1 ke smlou-
vě o  dílo na stavební práce na 
akci „Venkovní opravy objektu 
– obřadní síň – Týniště nad Or-
licí“ mezi městem Týniště nad 
Orlicí a  Tomášem Dostálem, 
Štěpánovsko 3, 517 21 Týniště 
nad Orlicí IČ: 74409883 za cenu 
138 323,98 včetně DPH a uklá-

dá starostovi smlouvu podepsat.
7. Prodloužení nájemní smlouvy 

p. Cachovi Jiřímu, bytem ***, 
na období od 1.  10.  2017 do 
30. 11. 2017.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Michálkové Martině, bytem 
***, na období od 1. 10. 2017 do 
31. 3. 2018.

9. Výměnu bytu a uzavření nájem-
ní smlouvy p. Čonkové Marcele 
na adrese ***. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 1.  10.  2017 
do 31.  12.  2017 s  tím, že tří-
měsíční jistina bude složena až 
k 1. 11. 2017.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Havířové Pavlíně, bytem ***, 
na období od 1.  10.  2017 do 
31. 3. 2018.

11. Změnu „Směrnice o  přidělo-
vání, udržování a vybavení ná-
jemních bytů v majetku města 
Týniště nad Orlicí„ Dodatkem 
č. 2. Změna se týká článku IV., 
bodu č. 2, kde se úhrada třímě-
síční jistiny nebude týkat ná-
jemníků, kterým je přidělován 
byt v  domech s  pečovatelskou 
službou (byty v  domě Na Ne-
třebě čp. 51).

12. Změnu termínu pro podání 
žádostí o poskytnutí individu-
ální dotace z  rozpočtu měs-
ta Týniště nad Orlicí pro rok 
2018 k  31.  10.  2017 z  důvodu 
schválení rozpočtu do konce 
roku 2017.

13. Směrnici č. 2 /2017 - Podroz-
vahu a evidenci pro zpracování 
přílohy účetní závěrky k  § 45-
54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., 
ČÚS 701, kterou se ruší a  na-
hrazuje Směrnice č. 3/2010 
Podrozvaha.

B) Bere na vědomí

1. Informaci příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí o  změně 
výše úplaty za předškolní vzdě-
lávání, která je pro školní rok 
2017/2018 ve výši 385 Kč.

2. Nabídku příspěvkové organi-
zace Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí o  převedení 
myčky nádobí AEG na zřizova-

tele.
3. Zápis z jednání stavební komise 

ze dne 13. 9. 2017.
4. Zápis z  jednání zdravotní a so-

ciální komise ze dne 18. 9. 2017.
5. Dopis Lesů ČR ohledně základ-

ních podmínek pro poskytování 
osvětlení komunikací vystavě-
ných na pozemcích p.č. 1945/1 
a 1945/2 v k.ú. Týniště nad Orli-
cí, v obci Týniště nad Orlicí, uli-
ce Za Drahou, kde jsou uvedeny 
dvě varianty, pro stanovení výše 
částky za poskytování osvětlení 
a upřednostňuje variantu č.2.

6. Projednání stížnosti nájemníků 
domu T. G. Masaryka čp. 400, 
Týniště nad Orlicí.

7. Odložení schválené rekonstruk-
ce bytu p. Cacha Jiřího, ***.

8. Zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Oprava elek-
trické instalace ve společných 
prostorech Na Bělidle 950, Tý-
niště nad Orlicí“ z  důvodu ne-
podání žádné nabídky ve sta-
noveném termínu. Rada města 
doporučuje vypsání nového za-
dávacího řízení s prodloužením 
termínu.

9. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí ke kontrole hospoda-
ření a účetnictví za 10/12/2016 
a 1-6/2017.

10. Výpověď Jiřího Němce, IČ: 620 
69 659 a  Ivety Němcové, IČ: 
728 58 915 s  městem Týniště 
nad Orlicí ze dne 11. 09. 2017 
k  nájemní smlouvě ze dne 
28. 11. 2016 o pořádání trhů na 
náměstí.

11. Nabídku ručně malované 
mapy regionu od firmy CBS 
Nakladatelství, s.r.o., Zlín, kte-
rá bude umístěna na zrekon-
struovaném středu Mírového 
náměstí v  Týništi nad Orlicí 
v roce 2018.

12. Žádost ředitele ZŠ Týniště 
nad Orlicí Mgr. Milana Kajna 
o zpětné umístění žáka 1. třídy 
do mateřské školy.

13. Žádost RG RYCON, z.s., Hra-
dec Králové, pobočka Štěpá-
novsko, o  poskytnutí překle-
novací půjčky v  souvislosti 
se žádostí o  dotaci na projekt 

„Technologický klub Štěpánov-
sko“.

14. Podnět pana Finy k řešení do-
pravní situace v  ulici Na Běli-
dle, Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá

1. Projednat v ZM žádost příspěv-
kové organizace KC Týniště 
nad Orlicí o změnu financování 
Zpravodaje (zdarma pro do-
mácnosti).

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Projednat v  ZM žádost RG 

RYCON, z.s., Hradec Králové, 
pobočka Štěpánovsko, o  po-
skytnutí překlenovací půjčky 
v souvislosti se žádostí o dotaci 
na projekt „Technologický klub 
Štěpánovsko“.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje

1. Dodatek smlouvy č.1 ke smlou-
vě o dílo uzavřené dne 10. květ-
na  2017 na zakázku „Rekon-
strukce ulic Zvoníčkova a  Pod 
Stávkem, Týniště nad Orlicí“ 
mezi městem Týniště nad Orlicí 
a  firmou Stavitelství DS s.r.o., 
Mírová 1446, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou IČ: 25932381 cena 
se zvyšuje o částku 1 215 028,09 
Kč včetně DPH, termín dokon-
čení stavby se mění na 30. břez-
na 2018 a ukládá starostovi Do-
datek č.1 podepsat.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé úda-
je 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 tajem-
níka MěÚ Týniště nad Orlicí.

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA

WWW.TYnISTe.CZ
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TýnIŠťSké POSVíCení 2017

RAP-AIR 2017

     

Přesto, že předpovědi počasí ne-
byly úplně pesimistické - tak nako-
nec pršelo celý den a večer, doslova 
a  do písmene (teplotu jsme raději 
neměřili). Naštěstí jsme stany, které 
byly původně plánované ke stán-
kům jako občerstvovací prostory, 
postavily nad „hlediště“. Museli 
jsme z  bezpečnostních důvodů 
zcela zásadně omezit doprovodný 
program: kvůli mokrému a  tudíž 
smekajícímu se parketu jsme zruši-
li všechna taneční vystoupení, ská-
kací hrad, projížďky na koni, hasiče 
(ti přijeli alespoň na 1/2 hodiny se 

dvěma vozy), dálniční policie par-
kovala mezi diváky ve stanu (ještě, 
že jsme nechali uprostřed velkou 
uličku).

Hudební program zůstal v  avi-
zované podobě: Nadoraz byli jako 
obvykle super a  Jirka Petera si 
dokonce v  půlce koncertu sundal 
sako, takže, kdo jste tam s  námi 
nebyl - můžete z  fotek (které jsem 
dávala na facebook) nabýt dojmu, 
že bylo alespoň teplo - nebylo, Mi-
chal Horák přijel už jednou zmoklý 
z vinobraní na Kunětické hoře a di-
váky svými texty pobavil a některé 

i  roztančil, při Jazz Police už byl 
parket plný tančících mokrých lidí, 
kteří volně pokračovali při Heebie 
Jeebies a  poslední zahrál Michal 
Šindelář s kapelou. Podtrženo - se-
čteno: účinkující předvedli to nej-
lepší, co se v  daných podmínkách 
dalo, a  sklidili zasloužený potlesk, 
totéž platí o  zvukaři a  osvětlova-
či (při chystání a  sklízení zvukové 
a  světelné aparatury opravdu ne-
měli ideální podmínky).

Velký dík patří DDM Sluníčko, 
který i v tomto počasí pod stanem 
zorganizoval pro děti zábavu, ma-

minkám z  MC Ratolest, které při-
nesly a prodávaly domácí dobroty, 
lidem z  RAMPA sportu, kteří do-
dali občerstvení a zdarma všechny 
stany, které se staly pro tento den 
pro diváky tím zdaleka nejdůleži-
tějším. Doufám, že jsem s  tím dě-
kováním na nikoho nezapomněla.

A  na závěr - velký dík a  obdiv 
vám, kteří jste i v tomto počasí při-
šli a  vytvořili senzační atmosféru. 
Děkujeme…

Dana Dobešová
ředitelka Kulturního centra

Dne 14.  července uspořádal Spo-
lek kultuře na dosah již 5. ročník hi-
phopového festivalu s názvem Rap-
-Air.

Pro návštěvníky byl připraven vel-
mi bohatý program, kterým po celý 
večer prováděl náš skvělý moderátor 
Honza Vrba. Jako první se představi-
lo seskupení Aport Support ze Žam-
berka, následoval mladý talent Refre-
sh a seskupení NISKTeam z Děčína. 
Tito tři vystupující vyhráli svou účast 
na našem festivale v  rámci divácké 
soutěže.

Krátce před 20. hodinou se mi-
krofonu ujali TNT Label z  Poličky 
a ExileLabel z Hodonína a nažhavili 
publikum na hlavní hvězdy večera – 
Mc Geye z Brna, který je znám svými 
velice satirickými texty, královéhra-
decké seskupení Blakkwood.

Program vyvrcholil s  nástupem 
Marpa a Troublegangu. Troublegang 
je v  současné době považován za 
špičku české a  slovenské hiphopové 
scény. Jejich frontmana Marpa mů-
žete také znát jako bubeníka kapely 
Chinaski. Je nám tedy velkou ctí, 

že jsme tyto hvězdy mohli v našem 
městě přivítat a  že pro všechny fa-
noušky připravili energickou show 
plnou světelných a ohnivých efektů.

Celý večer uzavřel ještě pražský 
rapper Smack se svou crew. Zapo-
menout nesmíme i  na vynikajícího 
rychnovského dj a  producenta dj 
Saklovského, který doprovázel vystu-
pující po celý večer.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali:

všem návštěvníkům, kteří i  přes 

lehkou nepřízeň počasí naší akci 
podpořili, všem vystupujícím za pro-
fesionální přístup a všem našim po-
mocníkům za vynaložené úsilí

Poděkování dále patří všem našim 
partnerům:

Městu Týniště nad Orlicí, Králové-
hradeckému kraji, společnostem Al-
pha a Cream reality, senátoru JUDr. 
Miroslavu Antlovi a Službám města 
Týniště nad Orlicí.

Tereza Otavová
Spolek Kultuře na dosah



strana 05

LOUčení S LéTeM 2017

PůJčOVnA kOSTýMů OPěT OTeVřenA

     

Tradiční akce s  názvem Lou-
čení s  létem, organizovaná Spol-
kem kultuře na dosah, proběhla 
19.  srpna v městském parku. Pro 
návštěvníky byl připraven celo-
odpolední program pro všechny 
věkové kategorie.

V  rámci dne se představily ta-
neční soubory z  místního DDM 
– Cigi Cigi Cag, Rosegirls a Pom-
pom se svými soutěžními choreo-
grafiemi. Ukázku hasičského vy-
bavení a  techniky předvedl Sbor 
dobrovolných hasičů Týniště, 
kteří nejprve předvedli vyproště-

ní zraněné osoby z osobního auta, 
a  poté uhašení hořícího vozidla. 
Dalším bodem programu poté 
byla ukázka historického šermu 
a po něm již následovala hudební 
skupina Mr. Stanyol z Nového By-
džova, která hrála až do večerních 
hodin.

Mateřské centrum Ratolest 
zajistilo doprovodný program 
s  Karlem  IV., kde se mohly děti 
nejen poučit a  zasoutěžit si, ale 
vyrobit si i  drobné upomínkové 
předměty.

Spolek CrossAir si pro návštěv-

níky připravil vojenský stan, kde 
bylo možné si vyzkoušet airsofto-
vé zbraně na střelnici, či si nechat 
pomalovat obličej maskovacími 
barvami.

Dále si společnost Kooperativa 
pro děti připravila soutěže o věc-
né ceny.

Nejsladším zpestřením progra-
mu byl stánek rychnovské cuk-
rářky Báry Jechové, která přivezla 
spousty vynikajících cupcaků.

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří se s námi podíleli na realiza-

ci toho odpoledne, pomohli nám 
zajistit program a  odměny pro 
děti.

Poděkování patří také našim 
sponzorům:

Město Týniště nad Orlicí, Krá-
lovéhradecký kraj, Škoda Auto, 
a.s., Kooperativa, JUDr. Miroslav 
Antl, Sbor dobrovolných hasičů 
Týniště nad Orlicí a Služby města 
Týniště nad Orlicí

Těšit se na vás budeme opět za 
rok

Tereza Otavová
Spolek Kultuře na dosah

   

Nucené zavření půjčovny kos-
týmů z důvodu rekonstrukce kul-
turního domu a  následně jejich 
„revitalizace“ (po uložení v  ne-
vyhovujících prostorách během 
rekonstrukce) končí.

Velký dík a obdiv patří holkám 
„pračkám“, které byly ochotny 
nejen investovat hodiny a  hodi-

ny práce do  praní kostýmů, ale 
mnohdy i obětovat vlastní pračky, 
které nápor prádla nevydržely. 
Jmenovitě děkuji Evě Bartošo-
vé, Evě Drábkové, Lee Stolínové, 
Aleně Šalatové, Laďce Šťovíčkové, 
Petře Tláskalové a Pavle Vlčkové.

Dana Dobešová
ředitelka Kulturního centra

                                                                                                                                        
                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Tel.: +420 494 371 003 IČ: 62062760 DIČ: CZ62062760

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodářství od roku 1995 a její 

společníci jsou převážně obsluhovaná města a obce. Provozujeme “Překládací stanici a 

sběrný dvůr odpadů”, “Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování 

odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc 

zaručují ty nejlepší služby. 

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na potřeby a požadavky 

každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“

• Svoz a likvidace separovaných odpadů: plast, sklo, papír

• Svoz a likvidace biologického odpadu: tráva, listí apod.

• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny.

• Dodávky odpadových a separačních nádob: 110 – 2 100 l

• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3

• Přeprava nákladů

• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.
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Vážení čtenáři,
ve spolupráci s městem Kostelec 

nad Orlicí v rámci Projektu Rozvoj 
regionálního partnerství v sociální 
oblasti na území obcí Královéhra-
deckého kraje - zajištění informo-
vanosti subjektů a veřejnosti o do-
stupných sociálních službách, se 
uskutečnil dne 4. 10. 2017 v Geri-
atrickém centru Týniště nad Orlicí 
Den otevřených dveří v pečovatel-
ské službě.

Ti, kteří si chtěli prohlédnout 
naše zařízení nebo si poslechnout 
některou z  odborných přednášek, 
přicházeli v  průběhu celého dne. 

V  dopoledních hodinách bylo 
možné zhlédnout ukázku kom-
penzačních pomůcek, zdravot-
nickou a  rehabilitační techniku 
od firmy Sivak z  Hradce Králové. 
Její zástupce pan Dominik Mita-
na všechny „pomocníky“ ochotně 
předvedl, umožnil je zájemcům 
vyzkoušet, a v případě zájmu i ob-
jednat. Ve společenské místnosti 
zároveň probíhalo odborné po-
radenství a  prezentace pomůcek 
pro osoby se sluchovým postiže-
ním pod vedením paní Moniky 
Plačkové z Hradeckého centra pro 
osoby se sluchovým postižením. 

Vedoucí sestřička Jitka Hejnová 
ve spolupráci s  paní Alenou Za-
hajskou prakticky předvedly, jak 
správně pečovat o  imobilní oso-
bu v  domácím prostředí, včetně 
možností využití inkontinenčních, 
antidekubitních a kompenzačních 
pomůcek. Velký zájem vzbudila 
přednáška praktického lékaře Le-
oše Voborníka na téma „Přístup 
k seniorům z lékařského hlediska.“ 
Přítomní se zaujetím posloucha-
li. Prezentaci pečovatelské služby, 
která byla doplněna i o informace 
o  možnostech zajištění pobytové 
služby v  domově pro seniory, za-

jistily vedoucí sociální pracovnice 
Petra Šimečková spolu s  vedoucí 
pečovatelské služby Lýdií Plančí-
kovou.

Po celý den bylo k  dispozici 
velmi chutné občerstvení, které 
připravil pan Josef Vlček se svým 
týmem. Všichni, kdo přišli, měli 
možnost si něco dobrého dát, po-
sedět si a popovídat si s přítomný-
mi hosty. Rádi bychom poděkovali 
všem, kteří se jakkoli podíleli na 
zajištění této smysluplné akce, za 
čas a námahu, kterou vynaložili.

Bc. Lýdie Plančíková
Vedoucí pečovatelské služby

Dne 7.  10.  2017 Osadní výbor 
Křivice ve spolupráci s  TJ Sokol 
Křivice uspořádal již tradiční a hoj-
ně navštěvované Křivické posvíce-
ní.

Akce proběhla na fotbalovém 
hřišti a mysleli jsme při ní i na malé 
návštěvníky, pro které jsme pozvali 
Mobilní zvěřinec z Pardubic. Velcí 
i  malí zájemci se mohli pomazlit 
s  králíčky, hady, agamou, poníky 
a oslem. Zhlédli jsme ukázku krá-
ličího hopu. Projížďka na ponících, 
oslu či vozíku taženém poníky byla 
však pouze dětskou výsadou. Pro 
všechny byl k dispozici stánek, kde 
byla možnost celodenního občerst-
vení. Podávala se posvícenská kače-
na, Pavlišovský řízek i řízek s bram-
borovým salátem.

Nechyběl ani již tradiční posví-
censký fotbalový zápas ŽENATÍ vs. 
SVOBODNÍ, který se hrál pod do-

zorem hlavního rozhodčího p. Ha-
vlíčka. Vzhledem k věku některých 
hráčů, byla přivolána i  „zdravotní 
služba“, kterou zajištovala sl. Bran-
dejsová. Utkání se hrálo netradičně 
na 3 třetiny a  zvítězili ŽENATÍ - 
ovšem až na penalty.

Celé posvícení zakončila taneč-
ní zábava. K  tanci i poslechu jsme 
tentokrát pozvali skupinu MAR-
NÁ SNAHA z Klášterce nad Orlicí, 
která nám celodenní akci příjemně 
zakončila.

Závěrem bych chtěla poděko-
vat všem, kteří přispěli pomocnou 
rukou, finančně i  dobrou radou. 
Hlavně však našemu městu Týni-
šti nad Orlicí, bez jeho finanční 
podpory bychom tyto akce, které 
v dnešní uspěchané době na chvíli 
stmelí lidi, jen těžko mohli uspo-
řádat.

Dagmar Stodůlková

Léto s poutí

V  areálu fotbalového klubu SK 
Petrovice se v  sobotu 12.  srpna 
konala Svatovavřinecká pouť. Tra-
dičního zahájení se ujala dechová 
hudba Týnišťská osmička. Na své 
si v  průběhu celé akce, která byla 
pořádána za finanční podpory 
města Týniště nad Orlicí, přišli děti 
i dospělí. Od počátku byla v oble-
žení střelba na špejle ze vzduchov-
ky, díky níž se mezi maminkami 
a babičkami brzo objevily papírové 
růže. Za tyto nádherné růže by-
chom rádi poděkovali Marii Vá-
genknechtové, která také tradičně 
předvedla krásné vystoupení se 
svými fenami - Ajkou a Corou. Pouť 

bez kolotoče by nebyla poutí, naše 
měla sice malý, ale hezký řetízkový 
a nechyběl také skákací hrad. Hned 
vedle něho pak byl stánek se zmrz-
linou. Jen škoda, že nebylo takové 
horko, aby si ji účastníci vychutnali 
za správných klimatických podmí-
nek. Zájemci se mohli svést na ko-
ních, k vidění bylo divadlo Červená 
karkulka, které sehráli dobrovolní-
ci z řad petrovických i přespolních. 
Kolekci „atrakcí“ doplnila sova Ro-
zárka a kozel Karel. Hlavní událostí 
bylo vystoupení královehradecké 
skupiny Lokálka, která pozvedla 
svým humorem v  hledišti náladu. 
Večer k  tanci a  poslechu zahrála 
skupina Perpetuum mobile, čímž 
letošní bohatý program skončil.

Petrovické vinobraní

Ačkoli se v našich končinách vin-
ná réva stále nepěstuje, v Petrovicích 
se 23. září slavilo vinobraní. Přes ne-
příliš příznivé počasí se lidé sešli, aby 
ochutnali jak burčák, tak vína pře-
vážně od moravských vinařů. Nabíd-
ka byla bohatá a  okoštovat všechny 
vzorky bylo nad lidské možnosti.

Akce začala ve 13 hodin tradič-
ním historickým průvodem pod ve-
dením skupiny historického šermu 
REGO z Vrchlabí a dudáků skupiny 
Grál a kterého se zúčastnili také koně 
z Jezdeckého klubu Briliant Petrovice 
z.s.

Stan ochránil příchozí před ne-
přízní počasí a  společně s  prostory 

obecního domku nabídli místa k po-
sezení. Ti, kdož zůstali venku, mohli 
si poslechnout jak již zmíněný Grál, 
který přidal pár středověkých skla-
deb na pódiu, tak nefalšovanou mo-
ravskou cimbálovou muziku Pavla 
Šafaříka. Kdo měl chuť proložit víno 
dobrým jídlem, k dispozici měl chu-
ťovky z grilu. K večeru na pódiu ex-
celovala stálice petrovických slavnos-
tí, jaroměřská skupina Čokoli. Tmu 
rozzářila ohňová show Draconalis.

Dík patří všem, kteří se na zdaru 
akce podíleli, tedy i  Službám města 
Týniště nad Orlicí, které před víken-
dem pomohly s  úklidem, i  městu 
Týniště nad Orlicí samotnému za 
finanční podporu akce.

Markéta Píšová
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PřeDVÁnOční JARMARk A DnY 
OTeVřenýCh DVeří V CenTRU BeZ BARIéR V nOVé PACe

ve dnech 26.11-27. 11. 2017 v ne-
děli a v pondělí otevřeme areál Ži-
vota bez bariér a přivítáme všechny 
zájemce na Dni otevřených dveří, 
spojený s tradičním předvánočním 
jarmarkem.

Na výrobě zboží, které nabíd-
neme na jarmarku, se významně 
podílí klienti sociální rehabilitace 
a  denního stacionáře, další před-
měty jsou vyrobeny zaměstnanci 
rukodělných chráněných dílen. 
Výrobky si bude možné zakoupit 
v přízemí v budově Centra bez ba-
riér (Opolského 148, Nová Paka) 
po oba dny od 8.30 hodin do 17.00 
hodin.

Kromě nákupů dárečků pro ra-
dost je možno nahlédnout „pod 
pokličku“ celkové činnosti Života 
bez bariér a  prohlédnout prostory 
Centra bez bariér, kde poskytujeme 
naše služby. A které to jsou?

Odborné sociální poradenství 

– pro osoby se zdravotním posti-
žením, seniory a pečující osoby, na 
které jsme, mimo jiné, získali pod-
poru Nadace Agrofert.

Sociální rehabilitace – služba 
určená lidem se zdravotním posti-
žením a  seniorům do 80 let věku, 
která v prvním nadzemním podlaží 
nabízí řadu různých činností, které 
mají posílit a  podpořit samostat-
nost a  nezávislost klientů, rozvíjet 
jejich znalosti a schopnosti a pod-
porovat je v  posílení pracovních 
návyků a  získání odpovídajícího 
zaměstnání dle potřeb a schopností 
klienta. Služba sociální rehabilitace 
je součástí projektu „Služby soci-
ální prevence v Královéhradeckém 
kraji IV“, který je podpořen z pro-
středků Evropského sociálního 
fondu z Operačního programu Za-
městnanost (OPZ).

Denní stacionář je umístěn 
v  přízemí budovy Centra bez ba-

riér. Tato služba je určená lidem 
s mentálním, tělesným nebo kom-
binovaným postižením, kteří mají 
sníženou soběstačnost a  potřebují 
dopomoc druhé osoby. Denní sta-
cionář nabízí svým klientům roz-
manité aktivity s ohledem na jejich 
zájmy a schopnosti. Součástí aktivit 
klientů jsou účasti na sportovních 
a  kulturních akcích. V  letošním 
roce klienti v  rámci muzikotera-
pie (projekt realizovaný za pod-
pory Ministerstva kultury ČR) se 
účastnili několika veřejných akcí. 
V  rámci projektu „Sport handica-
povaných“, podpořený Libereckým 
krajem se mohli klienti věnovat 
sportovním aktivitám (jízda na 
koni, lyžování, kuželník, společné 
klání Hry bez hranic atd.)

Pro všechny návštěvníky bude 
zajímavá také půjčovna kompen-
začních pomůcek, která nabízí po-
můcky pro domácí péči pro osoby 

se zdravotním postižením, v rekon-
valescenci nebo seniory. V půjčov-
ně najdete přes 150 pomůcek, kro-
mě mechanických a  elektrických 
vozíků a  tříkolek také polohovací 
lůžka, pomůcky pro osobní hygie-
nu, motomed a další.

V  prostorách denního stacio-
náře a  sociální rehabilitace budou 
připraveny výtvarné dílničky, kde 
kdokoli může zkusit svůj um a vy-
tvořit vlastní dáreček. Za cenu 10 
Kč lze vyrobit originální tapetovou 
záložku do knihy, z  dostupných 
materiálu či z  papíru vytvořit dá-
rek, který určitě v  nadcházejícím 
čase Vánoc potěší vaše blízké.

Jste srdečně zváni na poslední 
listopadovou neděli a  pondělí ve 
dnech 26.11-27.11 do Centra bez 
bariér v Nové Pace.

 
Jitka Fučíková 

za Život bez bariér

Život bez bariér, z.ú. Nová Paka vás srdečně zve na

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK A 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

26. – 27.  listopadu 2017 od 8:30 – 17.00 hodin

Centrum bez bariér, Opolského 148, Nová Paka (areál bývalé nemocnice)

Program:

Prodej výrobků zdravotně postižených

Prezentace činností organizace

Tvůrčí dílničky 10 Kč/ks

www.zbb.cz
 

WWW. 1 2 3 T E X T I L . E U
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 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 725435731-2-3 

Středa 1. 11. od 16 hod. 
KERAMIKA pro dospělé  
Podvečerní tvoření, originální dekorace a dárky podle 
vlastních nebo našich nápadů. 
Cena 120 Kč. Přihlaste se, prosím, předem. 
  

Čtvrtek 2. 11.  
MĚSTO PLNÉ STRAŠIDEL 
Zveme vás na podvečerní akci, při které můžete v ulicích našeho města potkat hodná straši-
dla všeho druhu a prožít s nimi malé dobrodružství. Jsou opět připraveny dvě varianty:    
Rodinné putování s malými dětmi a Závod 3 – 5 členných hlídek,  kde se předpokládá sa-
mostatný    pohyb po městě. Startovné 30 Kč za osobu. 
Prezence a průběžný start všech příchozích v obou kategoriích v 17 – 18 hod u DDM.  
 

Úterý 7. 11. od 17.30 hod. 
ÚTERNÍ PEDIG - TUŽKOVNÍK  
Podvečerní motání z přírodního materiálu pro začátečníky i pokročilé.  
Začátečníci společně vyzkouší základy pletení na menším projektu – tužkovníku. 
Cena 40,-  + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem. 
 

Středa 8. 11. od 16.30 hod. 
TURNAJ V SUPERFARMÁŘI  
Přijďte si zahrát a procvičit logiku a pravděpodobnost.  
Hru vás na místě naučíme. Vyzkoušet můžete i další hry.  
Čekají vás drobné odměny. Cena 20 Kč. 
 

Úterý 14. 11. od 17.30 hod. 
SMAJLÍCI nebo 
KOCOUŘI NA TRIČKA  
Zkombinujeme různé výtvarné techniky  
a každý si vytvoří originální tričko.  
Sprejem, razítky, a cákáním to půjde každému. 
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál.  
Přihlaste se, prosím, předem. 
 

Úterý 21. 11. od 17.30 hod. 
ÚTERNÍ PEDIG – ZVONEČKY  
Podvečerní motání z přírodního materiálu pro začátečníky i pokročilé.  
Cena 40 Kč + spotřebovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem. 
 

Pátek 24. – sobota 25. 11. 18 – 15 hod. 
NOČNÍ HOLČIČINY  
Akce pro dívky od 1. do 6. třídy, tvoření, vaření, pečení, vánoční dekorace, společné hry a 
nocování v DDM. Bližší informace a přihlášky ve Sluníčku. 
 

Úterý 28. 11. od 17.30 hod. 
ADVENTNÍ FIMOHRÁTKY  
Z polymerové hmoty můžeme udělat cokoliv,  
tentokrát se zaměříme na adventní a Mikulášské motivy, 
čertíky, andílky, ozdoby, jmenovky. Cena 40 Kč + spotře-
bovaný materiál. Přihlaste se, prosím, předem. 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 725435731-2-3 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 

 

HERNÍČEK  1 .— 5. třída    středa 17—19 hod.  8 míst 

CCG DANCE mini MŠ— 2. třída   pátek 15—17 hod.  3 místa 

MATEMATICUS  3.—9. třída    čtvrtek 18—19 hod.  4 místa 

HOLČIČINY II. 3.—6. třída    pondělí 16.30—18.15 3 místa 

ROSEGIRLS II. 4.— 9. třída    po + st 17—19 hod.   4 místa 

FIMO   3.—9. třída    středa 15—17 hod.   2 místa 

CCG DANCE  4.—9. třída    středa 15—17 hod.  3 místa 

RYBÁŘI   3.—9. třída    čtvrtek 17—18.30 hod. 2 místa 

VE KU VE  2.—9. třída    čtvrtek 15.30—17.30  2 místa 

MALÝ VĚDÁTOR 2.—5. třída    středa 16—17.30 hod. 2 místa 

MINIVOLEJBAL  1.—3. třída DÍVKY  út + čt, 15—16.30 hod. 4 místa 

KERAMIKA II. 1.—9. třída    úterý 15.30—17.30 hod. 3 místa 

MINISPORTOVKY 1.—3. třída   čtvrtek 15—16.30 hod. 3 místa 

HOLČIČINY I.  a II.  1.—6. třída   pondělí od 14.45 a od 16.30 3 místa 

ATLETIKA I. a II. 1.— 6. třída   pátek od 16.30 a od 17.30  4 místa 

Podrobnější informace získáte přímo ve Sluníčku. 
Ozvěte se, v případě zájmu, co nejdříve, přihlášky je 

potřeba vyřídit do konce října! 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 
 725435732 

 

Máte chuť a čas něco odpoledne podniknout? 
Máme ještě volná místa! 

 

HOLČIČINY II.  3.—6. třída  pondělí 16.30—18.15  3 místa 
ROSEGIRLS II.  4.— 9. třída po + st 17—19 hod.   4 místa 
KERAMIKA II.  1.—9. třída  úterý 15.30—17.30 hod. 3 místa 
KREATIVKA   2. stupeň  středa 14—16 hod.   2 místa 
DESKOVKY   kdokoliv  středa 17—19 hod.  8 míst 
FIMO    3.—9. třída  středa 15—17 hod.   2 místa 
CCG DANCE  4.—9. třída  středa 15—17 hod.  3 místa 
RYBÁŘI    3.—9. třída  čtvrtek 17—18.30 hod. 2 místa 
VE KU VE   2.—9. třída  čtvrtek 15.30—17.30  2 místa 
MATEMATICUS  6.—9. třída  čtvrtek 18—19 hod.  4 místa 
ANGLIČTINA II.  2 . stupeň   čtvrtek 17—18 hod.  4 místa 
IPP     2. stupeň  neděle 17—19 hod.  4 místa 

 
Podrobnější popis kroužku získáte v naší informační brožurce,  

kterou jste dostali ve škole, na stránkách DDM viz výše,  
na telefonu viz výše, nebo přímo ve Sluníčku. 

 

Ozvěte se, v případě zájmu, co nejdříve, přihlášky je 
potřeba vyřídit do konce října! 
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„„VVáánnooccee  pprroo  uulliiccii    aanneebb    
          aaddvveenntt  jjee  jjiižž  zzaa  ddvveeřřmmii““   

TYRŠOVO NÁMĚSTÍ  26. 11. 2017 
14:00        Slavnostní otevření „uličky“  
14:15 – 14:30  Literárně - dramatický obor 
14:40 – 14:55  Hudební obor 
15:05 – 15:15   Taneční obor 
15.25 – 15.40   Mladý týnišťský big band,z.s. 
15:50 – 16:05  Hudební obor 
16:15 – 16:25  Taneční obor  
16:40     Mladý týnišťský big band,z.s. 
17:00     Slavnostní zakončení  
 
   Host: Mladý týnišťský big band,z.s. 

 

Ježíškova dílna - zdobení perníčků, malování na foukané vánoční ozdoby, výroba placek 
„Pod širým nebem“- výstava a ukázka výtvarných prací žáků ZUŠ na Tyršově náměstí 
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Vytvořme si společně příjemnou a srdečnou 
atmosféru blížícího se adventu.   
 Se svojí rodinou a blízkými můžete 
prožít krásné odpoledne, vypustit všední 
starosti, nasát vůni koláčků a medoviny, 
zakoupit si drobné dárečky, společně se 
zapojit do tvořivých prací, shlédnout 
výstavu „Pod širým nebem“ a to vše za 
doprovodu kulturního programu žáků ZUŠ. 

Součástí programu je vánoční 
jarmark s řemeslnými výrobky. 

Akci pořádá ZUŠ Týniště nad Orlicí 
za finanční podpory města Týniště 
nad Orlicí. 
 

   

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 
 725435732 

 

Už se děti ve škole zaběhly a mají chuť  
vyzkoušet něco zajímavého odpoledne? 

Ještě je čas se přihlásit  
do zájmových kroužků DDM... 

PIDIDIVY  Jana Bahníková  
Předškoláci —1. třída   úterý 12—14.30 hod. 3 místa 
Hudební a dramatická přípravka, hlasová výchova, základy pohybu na jevišti, 
písničky, básničky, dramatizace situací a příběhů. Odvod z MŠ Město a družiny. 
 

HERNÍČEK  Eva Jenčíková   
1 .— 5. třída     středa 17—19 hod.  8 míst 
Deskové hry pro rozvoj logiky, postřehu, pravděpodobnosti a dodržování pravi-
del. Pro předškoláky pouze v doprovodu dospělého. 
 

BABY ROSE Lenka Reslová  
MŠ—1. třída    út + čt 15—16.30 hod.  4 místa 
Základdem je pohybová výchova a výuka základů gymnastiky. 2x týdně.  

 

CCG DANCE mini  Dana Černohousová      
MŠ— 2. třída   pátek 15—17 hod.  3 místa 
Taneční přípravka, pohybová průprava, rozvoj citu pro hudbu, výuka základů 
gymnastiky a akrobacie. V DDM. 

 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 http://ddmslunicko.webnode.cz/ 
 725435732 

 

PIDIDIVY  Jana Bahníková  
předškoláci—1. třída   úterý 12—14.30 hod. 3 místa 
Hudební a dramatická přípravka, hlasová výchova, základy pohybu na jevišti, 
písničky, básničky, dramatizace situací a příběhů. Odvod z MŠ Město a družiny. 

DESKOVKY  Eva Jenčíková   
s doprovodem dosp.  středa 17—19 hod.  8 míst 
Deskové hry pro rozvoj logiky, postřehu, pravděpodobnosti a dodržování pravi-
del. Pro předškoláky pouze v doprovodu dospělého. 

BABY ROSE Lenka Reslová  
MŠ—1. třída    út + čt 15—16.30 hod.  4 místa 
Základdem je pohybová výchova a výuka základů gymnastiky. 2x týdně. 

CCG DANCE mini  Dana Černohousová      
MŠ— 2. třída   pátek 15—17 hod.  3 místa 
Taneční přípravka, pohybová průprava, rozvoj citu pro hudbu, výuka základů 
gymnastiky a akrobacie. 

 
Podrobnější informace získáte přímo ve Sluníčku. 

 

Ozvěte se, v případě zájmu, co nejdříve, přihlášky je 
potřeba vyřídit do konce října! 
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Vítání občánků
Paní učitelka Palánová v  sobotu 

7.  10.  2017 přivítala s  dětmi nové 
občánky našeho města. Děti přiví-
taly i neteř naší paní učitelky Jany 
Říhové, malou Zuzanku.

Cirkus
V mateřské škole si děti již něko-

likrát zahrály na cirkus, ale tento-
krát jsme měli možnost se jít s dět-
mi podívat v  rámci vycházky na 
zvířátka z cirkusu „CARINI,“ který 
navštívil naše město.

V  rámci vycházky také navště-
vujeme náš les, kde máme možnost 
poznávat vše na vlastní oči. Téma 
houby je v  tomto ročním období 

velice oblíbené. Děti rády sbírají 
houby a  nosí poklady svým rodi-
čům, velkým houbařem je Tomá-
šek Grundl ze třídy žabiček, který 
najde pokaždé pravého hřiba.

Bramboráky
Každý rok v  mateřské škole po-

řádáme bramborový týden, kdy si 
děti nosí do mateřské školy bram-
bory a  pod dohledem paní učite-
lek nastrouhají brambory, zpracují 
těsto a potom paní učitelka dětem 
bramboráky usmaží. Děkujeme ro-
dičům za dodání brambor a  paní 
kuchařce Guldánové za přípravu 
ostatních surovin. Tentokrát nám 
zase moc chutnalo.

Divadlo v MŠ
V  září naší mateřskou školu 

navštívila paní MgA. Jana Vyšo-
hlídová z  divadla U  staré herečky 
v  Hradci Králové a  zahrála nám 
pohádku „O  ošklivém káčátku“. 
Vše dobře dopadlo a  nám se po-
hádka moc líbila. Už se těšíme na 
další divadelní představení.

Zahrada v MŠ
Mateřská škola U  Dubu je bo-

hatší o další zahradní prvky. Na za-
hradě je vybudována skluzavka pro 
děti od 2-3 let. Vesmír a  Potapěč, 
který slouží pro bádání a poznává-
ní všeho nového. Vzhledem k  en-
viromentálnímu zaměření jsme do 

MŠ pořídili zahradní didaktické 
panely „Lesní svět“-tzv. třída pod 
širým nebem. Naše zahrada je bo-
hatší o tabuli s divokým prasetem, 
kde mohou děti, ale i  jejich rodiče 
otestovat své znalosti z myslivecké 
hantýrky. Kde byste například hle-
dali světla? Dendrofon je panel, kde 
můžou děti rozpoznat mezi jednot-
livými tóny, jak šumí lípa, dub nebo 
smrk. Kukátka se zvířecími stopa-
mi poukazují na to, jak děti mohou 
stopy jednotlivých zvířat rozlišit. 
A  poslední panel rozlišuje hmyz, 
který nalezneme nejen na louce. 
Děti si mohou ověřit znalosti o pří-
rodním bohatství.

Bc.et Bc. Renata Horká
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AIRSOfTOVý keMP

   

Na Airsoftový kemp jsme se 
těšili a  připravovali ho celý rok. 
Začal na počátku léta a v jeho prů-
běhu jsme si všichni sáhli na dno 
našich sil.

První den
Potom, co se děti ubytovaly, 

podstoupily zátěžovou zkoušku. 
Byly rozděleny podle výsledků 
vytrvalostních a silových disciplín 
do dvou vzájemně vyrovnaných 
týmů. Nejdříve proběhlo seznáme-
ní se spolubojovníky a  pak výuka 
zdravovědy, z  níž museli všichni 
složit lehkou zkoušku. Odpoledne 
už jsme využili rozdělení do týmů, 
kdy jeden tým vybudoval ohniště 
a druhý nanosil dříví na oheň. Pak 
bylo potřeba postavit vojenský stan 
a naplnit pytle hlínou pro pozdější 
budování obranných barikád. Po 
obědě se připravil tým A k výsad-
ku, kde se střetnul s  nepřítelem. 
Mezitím tým B v táboře vybudoval 
barikády pro obranu hlavní zá-
kladny a hned večer je vyzkoušel, 
protože čelil útoku nepřátel.

Druhý den
Po snídani začal výcvik základ-

ních bojových taktik, např. forma-
ce v  lese na cestě, výsadky z  do-
dávky, signály a  mnoho dalšího. 
Odpoledne tým B zdokonaloval 
překážky a obranné pozice v tábo-
ře, tým A měl briefing a vydal se na 
průzkum bojového prostoru u ne-
přátelské základny. Celou dobu 
byl ve spojení se základnou, kde 
se nacházel tým B. Prozkoumávali 
terén nepřátelské základny a  ne-
daleko vybudovali předsunutou 
základnu, kde se najedli a vyspali. 
Na základně probíhaly opět boje, 
ale tým B to zvládl a nemusel volat 
na pomoc tým A.

Třetí den
Ráno se vrátil z výsadku tým A. 

Po snídani proběhl výcvik obou 
týmů na raftech, samozřejmě, jak 
na suchu, tak i  na vodě. Dále si 
kluci vyzkoušeli taktiku a  postup 
v  budovách, který využili dále 
v  nepřátelské základně. Po obědě 
na hlavní základnu zaútočil nepří-
tel. V  tu chvíli jsme opět využili 
dvou týmů, kdy tým A  bránil zá-
kladnu a  tým B prováděl její po-
drobnější průzkum, protože byla 
málo bráněna. Po útocích tým 
A opravoval a vybudoval další ba-
rikády a rozdělil si hlídky na noc, 
protože museli bránit raft, který 
jim byl svěřen. Tým B prozkoumal 
základnu a  velitelovu pracovnu, 
kde našli spousty potřebných ma-
teriálů o jeho plánech a životě, byli 
odhaleni a  nuceni se stáhnout do 
vybudované předsunuté základny 

a zde strávit noc.

čtvrtý den
Tým B se vrátil z  výsadku 

s  kompromitujícími materiály ve-
litele nepřátelské základny. V klidu 
prozkoumali věci, které s  sebou 
přinesli a poradili se s druhým tý-
mem na dalším postupu. Zjistili, 
že v nedalekém rybníku jsou ukry-
ty dokumenty. A  konečně mohli 
využít výcvik na raftech. Nejdříve 
se bojovalo kolem rybníka a  dále 
na raftech s  atrapami nožů. Kluci 
vylovili kufr z  rybníku a  cestou 
zpět si mohli vyzkoušet taktiku při 
přesunech důležitých informací, 
objektů či osob. Navečer nepřátelé 
chtěli samozřejmě získat své věci 
zpět, ale oba týmy ubránily základ-
nu velice dobře.

Pátý den
Po snídani a rozcvičce jsme za-

čali s  výukou komunikace, tedy 
ovládáni vysílaček, handsfree 
a označovaní sektorů. Abychom se 
vyznali při přesunech a výsadcích, 
kde se právě daný tým nachází. 
Odpoledne proběhly boje na naší 
základně.

Šestý den (PekeLný Den)
Byl velice náročný už od rána. 

Oba týmy jsme vzbudili v  0:00 
hlasitými výbuchy a  křikem jin-
dy milých a obětavých vedoucích. 
Následovalo rychlé sbalení a  pří-
prava k  boji, to vše během krátké 
doby. Dále jsme všem zavázali oči 
a  dojeli na vzdálenější bývalou 
vojenskou základnu, kde proběhl 
náročný trénink. Kdo chtěl, mohl 
jej kdykoliv ukončit zazvoněním 
na speciální zvon a  poté celý den 
mohl odpočívat. Při tréninku pro-
běhlo strašení v  temných opuště-
ných bunkrech a  dále cvičení na 
speciální překážkové dráze. Pak 
se mohli na chvíli prospat, ale po 
chvíli přišel budíček, rozcvička 
a  snídaně. Dopoledne byl spíše 
odpočinek a  stavění překážek, ale 
při této činnosti někteří odzvoni-
li. Zbylí měli za úkol dostat se se 
zátěží do nedalekého písníku, kde 
proběhlo další cvičení. Hlavně běh 
do kopce a  cvičení. Také si zde 
mohli najít ukryté jídlo a najíst se. 
Zde opět pár jedinců odzvonilo, 
a  tak zbyli jenom čtyři vytrvalci, 
kteří byli převezeni do tábora, kde 
se ještě brodili v bahně, vodě a bě-
hali. Posledním úkolem bylo na-
psání dopisu o  tom, co na táboře 
prožívají. Při této činnosti všichni 
usnuli, ale nakonec Jan Valda, Jo-
náš Ptáček, Šimon Máslo a Miku-
láš Malík zvládli, jak my říkáme, 
pekelný den, a  za to dostali jak 
věcné dary, tak velkou pochvalu 

   

od všech vedoucích.

Sedmý den
Oba týmy se hned od rána vyda-

ly na útok do nepřátelské základny, 
kterou celý týden prozkoumávaly. 
Všichni měli za úkol zlikvidovat 
bombu. Kromě toho se museli také 
zvládnout naobědvat a  průběžně 
bojovat s nepřáteli.

Osmý den
Ani jsme se nerozkoukali a  je 

tady konec tábora. Samozřejmě 
jsme museli uklidit všechny věci, 
které jsme vybudovali a nastěhova-
li na základnu. Po obědě proběhlo 
slavnostní rozloučení. Pak už začali 
přijíždět rodiče pro děti. V ten oka-
mžik jsme si uvědomili, že je konec 
a  hned jsme začali vymýšlet nové 
nápady na příští rok. A myslím, že 
se máte na co těšit.



strana 13



strana 14

GALeRIe JAROSLAVA DOSTÁLA

PřIJďTe MeZI nÁS DO kLUBU SenIORů V TýnIŠTI!

SPOLečenSkÁ kROnIkA

     

Životní jubilea:
93 let Lenka Provazníková
91 let Zdeněk Blažek
80 let Stanislav Růžička
 Hana Vavřičková
 Věra Cagáňová
 
Vítáme na svět:

Rozálie Csontosová
Matěj Závodní
Viktorie Nováková
Viktorie Brič
Josef Krsek
Dominik Šklíba
Jakub Čáp
Filip Čáp
Simona Kolářová
Klaudie Šubotníková

Rozloučili jsme se:

Václav Brandejs (76)
Marie Dušková (87)
Vlastimil Kacr (73)
Marie Kociánová (88)
Otto Pilný (91)
Bohuslav Tesař (83)
Marie Charouzová (88)
Miroslav Etflaiš (62)

Poděkování

Děkuji tímto delegaci SPOZ 
paní Janě Michálkové, paní Bo-
ženě Švábové i městu Týniště nad 
Orlicí za blahopřání, milý dárek 
a  za příjemné chvíle společného 
posezení a zavzpomínání.

Děkuji také sestře Líbě Nová-
kové, která mi blahopřála jménem 
Věrné gardy Sokola a  předala mi 
dárek i jejich velice milé písemné 
přání s  krásným původním zna-
kem ČOS. Díky!

A  děkuji také všem dobrým 
přátelům i známým za velký počet 
osobních i  elektronických přání 
k mému životnímu jubileu.

Jaroslav Malý

Děkuji za blahopřání a  dárek 
k mému životnímu jubileu Sboru 
pro občanské záležitosti a  paní 
Matonohové za milou návštěvu 
s pozdravem od paní Šponarové.

Božena Micherová

Vzpomínka

V  listopadu uplyne 30 let od 
úmrtí pana Ladislava Bačiny. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Věra, děti Ladislava, 
Zbyněk, Sabina

 

Hledáte nové přátele? Rádi bys-
te strávili příjemné chvíle se svými 
vrstevníky a dozvěděli se něco no-

vého a  přínosného během společ-
ných besed?

Přijďte mezi nás do Klubu senio-

rů v Týništi nad Orlicí!
Setkáváme se každé úterý v  do-

mečku (ulice T. G. Masaryka 121) 

od 14:00 do 16:00 hodin.
Rádi každého seniora u nás při-

vítáme.

   

Rád bych vás touto formou infor-
moval o činnosti našeho spolku Ga-
lerie Jaroslava Dostála v roce 2017. Po 
poměrně bouřlivém roce 2016, kdy 
naše obrazy vyjížděly na výstavy do 
Častolovic a do Lípy nad Orlicí, byl 
rok 2017 pro galerii poměrně klidný. 
Na přelomu roku se upravila expozi-
ce, která v této podobě pro zájemce 
o naše exponáty fungovala v průbě-
hu celého roku. Takže klidnější obdo-
bí, kdy nebylo nutné se obávat o po-
škození obrazů převozem, či vandaly. 
Prohlídky galerie fungují na základě 
telefonického objednání na telefonu 
602 144 832, což sice trochu snižuje 
množství návštěvníků galerie, ale má 
to následující kladný přínos pro nás 
i návštěvníky. Do galerie chodí buďto 
objednané skupiny, nebo návštěvníci, 
které expozice opravdu zajímá. Pro-
hlídky jsou pak přínosné v  tom, že 

se z nich stává dialog, který obohatí 
jak návštěvníka, tak provázejícího 
člena našeho spolku. Kromě provo-
zu naší galerie v  Komenského ulici 
jsme se podíleli na pořádání výstavy 
fotografií pana Ludvíka Uhlíře, která 
proběhla v březnu v Městské knihov-
ně. Poskytnutím většího množství 
exponátů jsme se letos podíleli i  na 
výstavě fotografií ve Vodárenské věži, 
pořádané Spolkem přátel města Tý-
niště nad Orlicí. Dále náš spolek již 
druhý rok provozuje na facebooku 
skupinu Týniště nad Orlicí – toulky 
minulostí, kde zveřejňujeme foto-
grafie a dokumenty z historie našeho 
města. Doporučuji všem návštěvu 
této skupiny. Zároveň si vás všechny 
dovoluji pozvat do naší Galerie Jaro-
slava Dostála.

Štěpán Tomašík, předseda spolku 
Galerie Jaroslava Dostála, z.s.
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DIVADeLní SOUBOR TeMnO: ŠAŠek neBO POLITIk

Předpremiérové rozjímání
(rozhovor s  režisérkou Evou 

Drábkovou)

Redakce: Mohu se zeptat, jaká 
je atmosféra před listopadovou 
premiérou?

E. Drábková: Zatím pohodová, 
řekla bych přímo rodinná. Dvou-
měsíční Elinka (dcerka manželů 
Tláskalových, pozn. redakce) nás 
prakticky na každé zkoušce se zá-
jmem sleduje a my se rádi přizpů-
sobujeme jejím potřebám – době 
kojení… apod.). Ale organizačně 
skloubit všechny lidičky v daném 
termínu je někdy obtížné, protože 
převážná většina souboru jezdí za 
prací mimo Týniště a někteří ještě 
směnují. Ale zatím jsem s postu-
pem nastudování spokojena a po-
kračujeme podle plánovaného 
harmonogramu.

Redakce: Vždy se Temno obdi-
vuje za svoji pestrou dramaturgii 
a  teď jsou avizovány další změ-
ny…

E. Drábková: Zásadní a  dou-
fám, že pozitivní změnou, je naše 
první spolupráce s děvčaty Jiřiny 
Bednářové ze studia SmotArt. 
Spolupráce je pro nás v tuto chvíli 
velmi radostná a  zajímavá. Další 
změnou trochu z  jiného ranku – 
je fakt, že poprvé pojedeme bez 
přestávky. Chceme mít herce i di-
váky plně soustředěné, a  potom 
– ochotnická představení nemají 
být zbytečně dlouhá. Mám raději, 
když naši hosté odcházejí s poci-
tem – to je škoda, že už je konec.

Redakce: Opět jsi „šila svým 
dětem“ role na míru?

E. Drábková: Osvědčilo se to 
v minulých hrách, tak proč nepo-
kračovat v tom, co funguje.

Redakce: Co čeká Temno 
v  příštím období, pochopitelně 
mimo premiéry?

E. Drábková: Za čtrnáct dní 
(29.  10.  ) se moc těšíme do Dět-
ského domova v  Potštejně, kde 
budeme hrát opět u  nich v  obý-
váku. Poprvé jsme tam uvedli hru 
„Unikání neboli cynismus“ – jež-
kovy oči, kolik to je už let?

Redakce: Když jsme u  těch let 
– v únoru TEMNO oslaví nesku-
tečných 20 let.

E. Drábková: No, prosím, jak 
ty moje děti stárnou! Škarohlí-
dům, kteří věštili, že nevydržíme 

    

ani „do švestek“ a  přirovnávali 
nás k velmi nekvalitním automo-
bilům, které nikam nedojedou, 
snad už spadla čelist. I když lidská 
malost nezná mezí.

Redakce: S tou lidskou malostí 

a tupostí jsi měla v poslední době 
také co do činění i ty osobně, že?

E. Drábková: Nemám ve zvyku 
se ohlížet, škaredé věci se snažím 
vytěsnit. Zítra (10. 10. ) nás čeká 
zahájení 48. týnišťského divadel-

ního podzimu, startujeme verni-
sáží kouzelných obrazů Václavy 
Macků, a  to se velmi těším. Tak-
že – čtenáři – přijďte se potěšit 
na další akce našeho divadelního 
podzimu – jste srdečně zváni.



PAMÁTný DUB „U DUBU“

   

Kdo z  nás by neznal starý mo-
hutný dub, podle kterého byla 
dokonce pojmenována část měs-
ta. Mohutný dub letní má výšku 
22 metrů, obvod jeho kmene činí 
úctyhodných 552 cm a jeho odha-
dované stáří je 350 až 400 let. Na 
určité tajemnosti mu také přidává 
skutečnost, že stojí na místě, kde 
se dříve prováděly popravy. So-
litérně rostoucí dub má vhodné 
podmínky a prostor pro růst. Vý-
sledkem je mohutná koruna, kte-
rá musela být na základě znalec-
kých posudků odlehčena silným 
odlehčovacím řezem v kombinaci 
s  řezem redukčním v  roce 2013. 
V  letošním roce byl proveden 
další plánovaný zásah do koruny 
stromu, kdy těsně před zásahem 
vítr odlomil silnou kosterní větev 
napadenou hnilobou. V roce 2017 
byl proveden zásah, který redu-
koval a  zkrátil dlouhé a  přetíže-
né části koruny. Mohutný strom 

ohrožuje hniloba a  jeho vlastní 
velikost. Všechny tyto zásahy 
jsou nezbytně nutné a bez nich by 
památnému dubu hrozil rychlý 
konec. Zdravotní stav stromu je 
odborníky pravidelně kontrolo-
ván a  ošetření stromu je zadává-
no odborným a  specializovaným 
firmám. I  v  dalších letech jsou 
postupně předpokládány zásahy 
do koruny stromu v závislosti na 
tom, jak bude pokračovat hniloba 
a  další stárnutí stromu. Důležité 
je, že po všech těchto zásazích je 
strom hodnocen jako vysoce hod-
notný a dlouhodobě perspektivní. 
Nejstarší duby na území našeho 
státu dosahují stáří více než 800 
let a  náš dub má tak při správné 
péči a  troše štěstí šanci na něja-
kou tu další „stovku“.

Pavel Nadrchal
místostarosta
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exkURZe DO PRAhY

     

V pátek 29. 9. jsme se my, žáci 
V. A, vydali vlakem na exkurzi do 
Prahy. Z  Hlavního nádraží jsme 
šli přímo na Václavské náměstí, 
kde jsme si prohlédli budovu Ná-
rodního muzea a sochu sv. Václa-
va. Poté jsme pokračovali na Sta-
roměstské náměstí. Cestou jsme 
se zastavili u naší nejstarší vysoké 
školy – Karlovy univerzity. Kdo-
ví, možná tu někdo z  nás bude 
v  budoucnu pokračovat ve stu-
diu. Od orloje na Staroměstském 
náměstí jsme spěchali na Karlův 
most. U  sochy Bruncvíka jsme 

si připomněli legendu o  lvu na 
našem státním znaku. A  honem 
přes Malostranské náměstí, Neru-
dovou ulicí kolem domu U Dvou 
slunců do Loretánské ulice číslo 
4. Zde, v  kasárnách Hradní strá-
že, začínal náš hlavní program 
tohoto dne. U  vchodu nás přiví-
tal sám velitel Hradní stráže Ing. 
Jiří Kývala. Měli jsme možnost 
zhlédnout ukázku výcviku slu-
žebních psů, zahrála nám Hudba 
Hradní stráže, potěžkali jsme si 
zbraně vojáků a  mohli usednout 
na jejich motocykly. Po obědě 

jsme zamířili k Pražskému hradu, 
abychom se zúčastnili slavnostní 
výměny stráží. Překvapením pro 
nás bylo zjištění, že mezi členy 
Hradní stráže slouží i  ženy. Po 
přehlídce jsme navštívili Chrám 
sv. Víta, Václava a  Vojtěcha, kde 
jsme sestoupili i  do hrobky čes-
kých králů. Po 287 schodech jsme 
zase vystoupali do jižní věže ka-
tedrály, prohlédli si Prahu z výšky 
a  vyfotografovali největší zvon 
v  ČR zvaný Zikmund. V  Prašné 
věži jsme se dozvěděli stručnou 
historii Hradní stráže. Také jsme 

dostali drobný dárek – upomínku 
na naši návštěvu. Dál jsme pro-
šli Vladislavským sálem a  Zlatou 
uličkou. U  bývalého vězení ve 
věži Daliborka byl čas na rozlou-
čení s naším průvodcem. Tramva-
jí jsme dojeli na Hlavní nádraží 
a vlakem zpátky domů.

A co říci na závěr? Ještě jednou 
mockrát děkujeme panu Ing. Jiří-
mu Kývalovi a všem příslušníkům 
Hradní stráže, kteří pro nás ten-
to zajímavý program připravili. 
Všem se nám u vás moc líbilo.

Žáci V.A ZŠ Týniště nad Orlicí
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                                 www.kc.tyniste.cz                                                                                            

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kulturní centrum města Týniště n. Orl. 
zve na 

 

předvánoční koncert 

Jaroslava Svěceného 
s Julií Svěcenou – housle a Václavem Máchou - klavír 

 

 
Předvánoční koncert rodáka z Hradce Králové,  

jednoho z nejvýznamnějších současných českých houslistů  
a nejvýraznějších osobností české hudební scény. 

 
V Týništi n. Orl. vystoupí se svou dcerou – Julií Svěcenou - housle (držitelkou 
mnoha mezinárodních hudebních ocenění, v současné době studentkou 
Royal Academy of Music v Londýně) a Václavem Máchou - klavír (vítěz 
mnoha mezinárodních soutěží, koncertuje s celovečerními recitály po celém 
světě). 
 
 
 
 
 
 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

Vstupné: 300 Kč 
Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693
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                                                                   48. týnišťský divadelní podzim 2017                    
                                                                              www.kc.tyniste.cz 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Andrew Lloyd Webber a Tim Rice 
autoři muzikálů Jesus Christ Superstar, Cats, Evita, Fantom opery 

český překlad Michael Prostĕjovský 
v podání Nového sdružení neorganizovaných třebechovických divadelníků 

 
 

 

 

 

 

  JOSEF 
A JEHO ÚŽASNÝ 

PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ 
Muzikálový příběh ze starého Egypta v rytmu rockenrolu 

pro sóla, sbor, tanečníky a rockovou kapelu 
režie: Pavla Lochmanová, hudební nastudování: Václav Derner  

 
An amateur production by arrangement with The Really Useful Group Ltd.  

              
 
 
 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

   Pátek 3.11.2017 ve 20:00 hod. 
Vstupné: 100 Kč 

Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 

  
         48. týnišťský divadelní podzim 2017
                                                                                www.kc.tyniste.cz 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
     
       
 

 
                       uvádí                                

vizionářskou komedii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v 
komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být 
pravda! 
 
Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské 
komedii!  
 
 
 
 
 
 
 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 

Neděle  12.11.2017  v  19:30 hod. 
Vstupné: 320 Kč 

Předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo na tel.: 494 371 693 

 
        www.kc.tyniste.cz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

KULTURNÍ CENTRUM MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

pořádá 

kurz společenských tanců 

Taneční polepšovna 
                              pro manželské páry  
                                                 a dvojice 

                                          2018 
 

 

 

 

 

 

Lektoři: taneční mistři Lenka Milá a Orest Janeček   

Začínáme 4. února 2018  
kurz obsahuje 9 lekcí  včetně závěrečného Věnečku s živou hudbou  
dle zájmu budou otevřeny 2 kurzy: začátečníci a pokročilí  
výuka probíhá ve velkém sále KD Týniště n. Orl. 

 ……………………………………………………………....................…………. 

Přihlášky na  www.kc.tyniste.cz  a v kanceláři KD 
telefon 494 371 693; mobil 775 102 260 

Všechny  

rezervace, které  

nebudou vyzvednuty 

do 3. 11. budou dány 

znovu do prodeje  

6. 11. 2017
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                         Středisko východočeských spisovatelů ve spolupráci s Městskou knihovnou 

Týniště nad Orlicí 

 
2. 11. 2017 Městská knihovna Týniště nad Orlicí v 17:30 hodin 

pořádají dne 2. 11. 2017 v 17:30 hod  

v Městské knihovně literární večer 

v rámci Maratonu východočeských spisovatelů 

Ze své tvorby bude předčítat spisovatel 

» PAVEL FRYDRYCH « 

 

román - Poznámky k surrealistickému 

autoportrétu - 

povídky - Zpověď počátku tisíciletí –  

  
 

 

Srdečně vítáni jsou všichni přátelé krásné literatury a mluveného slova. 

BOTANICKÉ VYCHÁZKY PO OKOLÍ TÝNIŠTĚ 
NAD ORLICÍ

Ukončení spojené s promítáním fotografií proběhne 
ve výstavním sále Městské knihovny v Týništi nad 

Orlicí ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v 16 hodin
 

 

 

 

 

Na vaši účast se těší Honza Doležal



ZPRÁVA O čInnOSTI MěSTSké POLICIe ZA ZÁří 2017

     

■ Dne 5.  9.  2017 v  17:00 hod. 
přijala městská policie telefonic-
ké oznámení, že sportovní –do-
pravní hřiště u  základní školy je 
uzamčené, ačkoliv jsou provozní 
hodiny. Byl kontaktován správce, 
vysvětleno zjištěné nedorozumě-
ní a  zajištěno otevření hřiště pro 
veřejnost.
■ Dne 8. 9. 2017 v 15:30 hod. byla 
provedena kontrola městské uby-
tovny „Modrák“ a  mírnění zdej-
šího osazenstva nalézajícího se 
v podnapilém stavu.
■ Dne 9.  9.  2017 v  22:30 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní obyvatele sídliště U  Dubu, že 
neznámý pachatel odcizil jeho 
jízdní kolo zn. MAX BIKE, které 
si ponechal u vchodu do bytového 
domu. Společně s rodinnými pří-
slušníky poškozeného bylo usku-

tečněno pátraní po odcizeném 
jízdním kole v rámci katastru Tý-
niště nad Orlicí. Jízdní kolo bylo 
nalezeno odložené v okrajové čás-
ti města.
■ Dne 11. 9. 2017 v 12:30 hod. ob-
držela městská policie oznámení 
majitele psa plemene stafordšir-
ský bulteriér, že tohoto svého psa 
postrádá s  podezřením na mož-
nost jeho odcizení z  komerčního 
areálu v  ulici Kpt.V. Opatrného. 
Ze strany městské policie byly 
zahájeny úkony směřující k nale-
zení psa, přičemž ve 14:00 hod. 
majitel svého psa nalezl v odlehlé 
části areálu.
■ Dne 11.  9.  2017 v  16:00 hod. 
požádala Policie ČR o  prověření 
telefonického oznámení, že po 
ul. Vrchlického se má pohybovat 
muž se třemi psy, kteří nejsou na 
vodítku. Byla provedena prověr-
ka v uvedeném místě a přilehlém 
okolí. Osoba odpovídající popisu 
však nebyla nalezena.
■ Dne 11.  9.  2017 v  20:10 hod. 
telefonicky oznámila obyvatelka 
ulice V Sítinách, že před vjezdem 
na její pozemek parkuje osobní 
vozidlo. V  rámci následně pro-
vedené prověrky bylo na uvede-
ném místě nalezeno zaparkované 
osobní vozidlo, které však nikte-
rak nebránilo ve vjezdu a výjezdu 
z místa ležícího mimo komunika-
ci. Dále věc nebyla řešena.
■ Dne 13. 9. 2017 v 09:30 hod. se 

s  žádostí o  pomoc na služebnu 
městské policie dostavila senior-
ka z  Týniště nad Orlicí, přičemž 
uvedla, že postrádá svůj mobil-
ní telefon a  má obavu z  možné 
krádeže. Následně provedenými 
úkony bylo zjištěno, že svůj tele-
fon předešlého dne zapomněla na 
zahradě u vnuka.
■ Dne 13.  9.  2017 v  14:40 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení, 
že v Týništi nad Orlicí v Nádražní 
ulici leží na chodníku u kruhové-
ho objezdu nějaký muž. Na místě 
byl strážníky nalezen muž z  Tý-
niště nad Orlicí, který je dlouho-
době bez přístřeší. Důvodem jeho 
počínání byla podnapilost. Stráž-
níky byl probuzen a  ztotožněn. 
Poté se za své počínání omluvil 
a z veřejného prostranství odešel. 
Řešeno napomenutím.
■ Dne 14.  9.  2017 v  18:00 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní, jehož důvodem byla obava 
oznamovatele o  možné zdra-
votní problémy řidiče vozidla, 
které nouzově stálo na výjezdu 
z Týniště nad Orlicí ve směru na 
Rašovice. Na bylo místě zjištěno, 
že důvodem zastavení vozidla je 
technická závada na vozidle.
■ Dne 21.  9.  2017 v  16:40 hod. 
se na služebnu MP dostavil oby-
vatel města, aby učinil oznámení 
o  podezření z  přestupku proti 
bezpečnosti a  plynulosti silnič-
ního provozu, kdy řidič náklad-

ního vozidla zjevně bez řádného 
důvodu blokoval výjezd z  ulice 
Podkostelní na Mírové náměstí. 
Oznámení je prověřováno a  do-
kumentováno.
■ Dne 22.  9.  2017 v  07:30 hod. 
v rámci hlídkové činnosti v okolí 
Základní školy Týniště nad Or-
licí byl strážníky spatřen mladý 
muž ve značně podnapilém stavu, 
který setrvával v  blízkosti ško-
ly a  na děti přicházející ke škole 
vykřikoval vulgární slova. Výzvy 
strážníka směřující k  zanechání 
jednání ignoroval. Osoba byla 
ztotožněna, orientační dechovou 
zkouškou na alkohol zjištěn klad-
ný výsledek 2,85 ‰. Následně 
byla strážníky zajištěna přeprava 
osoby do Protialkoholní záchyt-
né stanice v  Hradci Králové, kde 
byl muž umístěn. Událost byla 
zadokumentována jako přestupek 
proti veřejnému pořádku a ozná-
mena Komisi pro projednávání 
přestupků města Týniště nad Or-
licí k projednání.
■ Dne 22.  9.  2017 v  21:45 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že na vysoký komín kotelny 
v  areálu ECS v  ulici Za Drahou 
leze nějaká osoba. Na místě bylo 
zjištěno, že se jedná o pracovníky 
spol. COMA Polička – poskytova-
tele internetu, kteří zde prováděli 
opravu na přenosovém zařízení.

Jaroslav Forman, strážník MP

Co je „Den pro dětskou knihu“?

Prodej knih, malování na základě četby, divadelní představení, tvůrčí dílny, předčítání, soutěže a další 
aktivity, které knihovny pořádají pro veřejnost.

Tato celorepubliková akce má každý rok jiné téma, ale vždy je oslavou čtení a všech malých čtenářů. 
Letos probíhá již 11. ročník.

Zveme všechny milovníky knížek a čtení v sobotu 2. prosince 2017 dopoledne do dětského oddělení naší 
knihovny!

Zde se můžete v 10 hodin těšit na divadelní představení „Lelky“. Žáci literárně-dramatického oboru 
Základní umělecké školy Týniště nad Orlicí pod vedením Veroniky Půlpánové se nechali inspirovat 
Emanuelem Fryntou a jeho sbírkou dětské poezie Písničky bez muziky. Představení je koláží několika 
humorných básniček, které vedou diváka (malého i velkého) k přemýšlení o světě kolem sebe a lidech 
v něm. Můžete se těšit na neobvyklé a zábavné situace a tak trochu jiné divadlo, na divadlo poezie. Chyťte si 
s námi svého lelka, možná budete překvapeni.

Knihovnice pro vás připravily dílničku Vánoční tvoření s pomeranči a jablky. Přijďte se svými ratolestmi 
oslavit nastávající adventní čas a vyrobit si voňavý svícínek či ozdobit jablíčko.

Chybět určitě nebude Vánoční soutěžení o drobné ceny.

A hlavně - očekávané „Slosování o Rodinné vstupné do Cinestar“ proběhne hned po skončení divadelního 
představení!!!

Těšíme se na vaši účast, na všechny malé i větší návštěvníky.

 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
sobota 2. prosince 2017   

od 9 do 12 hodin 
   Městská knihovna Týniště n. Orl. 
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MATeřSké CenTRUM RATOLeST

DALŠí AkCe V LISTOPADU:

Týdenní PROGRAM MC RATOlesT nA MěsíC lIsTOPAd

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HeRnA
BATOle
- zpívání, cvičení a tancování
- pro děti od 1 roku (chodící)
do 3 let.

09:00-11:30
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…

14:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HeRnA
MIMIn
- cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců 
(dle zájmu, rozdělení do dvou skupin)

09:00-11:30
09:30-10:30

HeRnA
FlÉTnA – školáci
Flétnička – pokr. školka
soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení děti 
a rodičů od 17:00 h.

13:00-18:00
13:30-14:15
15:00-15:45
16:00-17:00

sT

HeRnA
ROlnIČKA
– zpívání, básničky, tanečky…pro děti: 2-4 roky

09:00-11:30
10:00-11:00

HeRnA
VČelIČKA – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry, sportování.
VŠeZnÁleK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…
FlÉTnA – pokr. školka

14:00-18:00
15:00-15:45

16:00-16:45

17:00-17:45

ČT

dětský klub Koala 8:00-12:00 (soukr. akce)
CVIČení s kočárky od 9:30 (sraz před MC)

08:00-12:00
od 10 h.

soukromá Angličtina
Besedy a večerní dílny (dle rozpisu).

15:00-19:00

PÁ

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

09:00-11:30
08:00-12:00

Odpolední HeRnA
Biblická hodina pro děti

14:30-18:00
od 15:00 h.

■ 1.  11.  (St) Dýňová zahradní slavnost, od 15 h, tvoření, hry, dlabání 
dýní, dýňové pochoutky… V rámci kroužků Včelička a Všeználek

■ 16.  11.  (čt) Společný výlet do hradce králové, návštěva zábavního 
parku TONGO

■ 23.  11.  (čt) Pohádkové čtení a  tvoření v  Městské knIhOVně, od 
10:00 h (čtení, tvoření, prezentace nových knih)

■ 30.  11.  (čt) Večerní DíLnA pro rodiče, od 20:00 h, téma: adventní 
výzdoba (věnce, ozdoby, svícny, fimo…)

kontakty výboru MC Ratolest:

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
h. Prokopová 777862483, M. koubová 777 608 207

Děkujeme za celoroční podporu městu 
Týniště n. O. a za dotaci na rok 2017.

Za tento příspěvek jsme zakoupili tiskárnu, fotoaparát
a herní prvky na zahradu (pískoviště a houpačky).

čInnOST ODDíLU STOLníhO TenISU Sk TýnIŠTě nAD ORLICí

     

Oddíl stolního tenisu v  na-
šem městě tvoří dvě družstva. 
V minulé sezoně se družstvo „A“ 
umístilo v regionálním přeboru 2. 
třídy na 6. místě a  „B“ družstvo 
v regionálním přeboru 3. třídy na 
4. místě tabulky. Nutno podotk-
nout, že za toto „B“ družstvo na-
stupuje hráč Ladislav Provazník, 
ročník 1932, s  úspěšností 48 %, 

což je 23 vyhraných zápasů z cel-
kových 48. Vzhledem k  tomu, že 
se v nové sezoně 2017/2018 slože-
ní členů oddílu téměř nezměnilo, 
budou družstva hrát stejné sou-
těže jako v  sezoně minulé. Opě-
tovně došlo k  dalšímu zlepšení 
hracích podmínek, a  to zejména 
výměnou oken a vstupních dveří, 
čímž dojde k úspoře tepla. V bu-

doucnu se uvažuje o  výměně již 
velmi nekvalitního zatemnění, 
které pochází z  doby, kdy mělo 
areál pod správou vojsko.

Přesto, že herna stolního teni-
su je hojně využívaná veřejností, 
nedaří se nám získávat nové zá-
jemce o členství v oddíle. Uvítali 
bychom je.

Závěrem mi dovolte, abych 

poděkoval správci SK panu Jaro-
slavu Pokornému za velmi dob-
rou a  kvalitní pomoc při údržbě 
herny i  celého areálu tělocvičny 
U Dubu a zlepšování sportovních 
podmínek pro sportovce našeho 
města.

Za oddíl stolního tenisu
Petr Sedláček st.
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kULTURní, SPOLečenSké A SPORTOVní AkCe V LISTOPADU 2017

datum- den čas název druh místo konání

1. 11. st
15:00 – 18:00 Dýňová zahradní slavnost tvoření MC Ratolest

16:00 keramika pro dospělé tvoření DDM

2. 11. čt
17:00 Město plné strašidel zábava od DDM

17:30 Literární večer čtení Mě knihovna

3. 11. pá 20:00 Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
(48. týnišťský divadelní podzim) divadlo Kulturní dům

4. 11. so

8:00 – 12:00 Celostátní výstava králíků stříbřitých malých výstava Areál chovatelů

19:00 – 22:30 kurz společenského tance- prodloužená tanec Kulturní dům

14:00 – 18:00 Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům

6. 11. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba
výstava ZUŠ

7. 11. út 17:30 Úterní pedig - tužkovník tvoření DDM

8. 11. st 16:30 Turnaj v superfarmáři zábava DDM

9. 11. čt 16:00 Botanická vycházka pohyb Mě knihovna

11. 11. so 7:30 – 13:00 Celostátní výstava králíků Velkých světlých stříbřitých výstava Areál chovatelů

12. 11. ne
17:30 Beseda: Oldřich kaiser a Jiří Lábus beseda kino

19:30 Žena za pultem 2: Pult osobnosti (Divadlo Kalich Praha),
48. týnišťský divadelní podzim divadlo Kulturní dům

14. 11. út 17:30 Smajlíci nebo kocouři na trička tvoření DDM

15. 11. st 18:30 Zlaté časy na Brodwayi – představení skupiny  
SmotArt Jiřiny Bednářové tanec Kulturní dům

16. 11. čt
9:00 – 12:00 Společný výlet – zábavný park TONGO zábava Hradec Král.

18:30 Zlaté časy na Brodwayi – představení skupiny SmotArt Jiřiny 
Bednářové tanec Kulturní dům

18. 11. so 19:00 – 21:30 kurz společenského tance tanec Kulturní dům

19. 11. ne 14:00 – 18:00 Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené tanec Kulturní dům

20. 11. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba
výstava ZUŠ

21. 11. út 17:30 Úterní pedig - zvonečky tvoření DDM

23. 11. čt 10:00 – 11:00 Pohádkové čtení a tvoření čtení Mě knihovna

24. 11. pá
18:00– 15:00 noční holčičiny (vaření, pečení, ván. dekorace, hry, tvoření…) tvoření DDM

19:30 Šašek nebo politik – premiéra DS Temno
(48. týnišťský divadelní podzim) divadlo Kulturní dům

25. 11. so 19:00 – 21:30 kurz společenského tance tanec Kulturní dům

26. 11. ne
6:00 – 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže hobby Areál chovatelů

14:00 Vánoce pro ulici aneb advent je již za dveřmi (pořádá ZUŠ) hudba
jarmark Tyršovo nám.

28. 11. út
17:30 Adventní fimohrátky (adventní a vánoční motivy) tvoření DDM

19:00 Jaroslav Svěcený + Julie Svěcená + Václav Mácha  
koncert vážné hudby hudba Kulturní dům

30. 11. čt
17:00 Ten píše to a ten zas tohle – beseda

(Zuzana Maléřová a Josef Pepson Snětivý)
literatura
hudba Mě knihovna

20:00 – 22:00 Večerní dílna pro rodiče – adventní výzdoba tvoření MC Ratolest
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DDM SLUníčkO - PROBěhLO…

     

Na týnišťském posvícení jsme 
pro děti připravili odpoledne plné 
her, sportovní stanoviště Corn 
hole, Mölkky a  opičí dráhu, vý-
tvarné tvoření sluníčka a  spinne-
ry a  deskové hry, spolu s  hrou na 
pozadí. Děkujeme všem, kdo v ne-
příznivém počasí vyrazili do parku 
a zastavili se u nás. Počasí této dob-
ře připravené akci opravdu nepřálo, 
ale naši pomocníci si to i tak užili. 
Před zahájením akce jsme totiž tro-
chu opožděně oslavili 30. výročí za-
ložení DDM, na které jsme loni tak 

trochu zapomněli. Děkujeme všem 
našim příznivcům za milá slova, 
vzpomínky a  přání, které se nám 
objevují v naší Kronice vzpomínek 
a přání. Chcete-li nám do ní něco 
napsat i vy, stavte se v DDM.

Koncem září jsme uspořádali pro 
druhostupňáky a  středoškoláky 
Noční herní maraton, a  celou noc 
si v  DDM parádně užili. Na pro-
gramu byly hry společné týmové, 
půlnoční táborák, noční sporto-
vání, chvíle klidu na popovídání, 
palačinky a samozřejmě i hromada 

deskovek. Účastníci byli aktivní 
a  pohodoví, takže se na ně těšíme 
zase někdy příště.

V  říjnu se ve Sluníčku rozběh-
ly  všechny kroužky, a  v  domeč-
ku to začalo naplno žít. Trochu 
komplikací vzniklo díky novému 
elektronickému systému, na který 
DDM přechází, ale postupně jsme 
vše zdárně vyřešili. Děkujeme všem 
rodičům za vstřícnost a pochopení.

Během října se u nás na dopoled-
ních programech vystřídaly téměř 
všechny třídy 1. stupně. Během 

dopoledne máme pro každý ročník 
připravený tematický program, kte-
rý rozšiřuje vědomosti, dovednosti 
a  učitelé mají možnost vidět děti 
z  jiného úhlu pohledu. Prvňáčci 
chodí na program Máme rádi zví-
řata, druháčci na 12 měsíčků, tře-
ťáci na Stromy, čtvrťáci na Bludiště 
a letos poprvé jsme pozvali i páťáky 
na nový program Indiánská stezka. 
Všechny programy probíhají ke 
spokojenosti dětí i učitelů.

Eva Jenčíková
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čeSkOBRATRSkÁ CíRkeV eVAnGeLICkÁ

Z čInnOSTI DOMÁCíhO hOSPICe SeTkÁní

     

     

Domácí hospic Setkání po-
skytuje již čtvrtým rokem služby 
nevyléčitelně nemocným lidem 
a  rodinám, které o  ně pečují až 
do konce jejich života v domácím 
prostředí. Jezdíme na území do 
30-35 km od Rychnova nad Kněž-
nou a  od založení hospice v  roce 
2013 dochází ke stálému nárůs-
tu počtu zájemců o  naši službu. 
Rovněž délka péče o  pacienty je 
výrazně vyšší než na začátku (letos 
je průměrná délka péče o pacienta 
kolem 30 dní). Jsme velmi rádi, že 
veřejnost je o  této službě již lépe 
informována a  přáli bychom si, 

aby se lidé nebáli obrátit se na do-
mácí hospic včas, i když třeba jen 
pro informace o možnostech, kte-
ré můžeme nabídnout.

Hospic je nezisková organi-
zace, má registrovány zdravotní 
a sociální služby a samozřejmě by 
nemohl fungovat bez finančních 
prostředků. Chceme zajistit do-
stupnost péče pro všechny sociální 
skupiny, proto příspěvky klientů 
jsou velmi nízké a zdaleka nestačí 
pokrýt náklady na provoz. Stejně 
jako většina regionálních domá-
cích hospiců, ani ten náš nemá 
smlouvy s  veřejnými zdravotními 

pojišťovnami a  veškeré náklady 
si musí zajišťovat sám z  různých 
zdrojů (dary jednotlivých dárců, 
firem, církví, příspěvky nadací, 
dotace Královéhradeckého kra-
je, měst a  obcí v  našem regionu). 
Část nákladů nám pomáhají po-
krýt také výtěžky benefičních akcí, 
které pořádají přátelé a  dobro-
volníci hospice. V  letošním roce 
proběhly například benefiční 
koncerty v Rychnově a v Náchodě, 
divadlo ve Vamberku, sportovní 
akce v Kvasinách a Rokytnici v O. 
h. nebo v  poslední zářijový den 
Běh pro hospic v  Rychnově. Vel-

kou část letošních výtěžků z  akcí 
přidáváme ke sbírce na nové auto 
pro zdravotní sestry, které bychom 
chtěli zakoupit na jaře.

Tímto bychom rádi poděko-
vali městu Týniště nad Orlicí za 
finanční podporu hospice a  také 
dobrou spolupráci při představení 
naší putovní výstavy „Být spolu“ 
v Týništi. Tato výstava byla po celý 
měsíc říjen součástí výstavy pořá-
dané Královéhradeckým krajem 
ve spolupráci se všemi domácími 
hospici v našem kraji.

Mgr. Andrea Kolaříková

     

Je čas milovat i čas nenávidět, čas 
boje i čas pokoje.

Kazatel 3.8

Prosba, aby nám Hospodin dá-
val čas pokojný, je stále aktuálnější. 
Stačí se podívat na televizi nebo do 
novin a hned vidíme, kde lidé zaží-
vají „čas boje“, jak píše biblický Ka-
zatel. K válce vedle bojů patří také 
nefungující a zpustošená země, kde 
se život lidí stává velmi obtížným. 
Proto jich mnoho opouští své do-
movy a  vydávají se na riskantní 
cestu do zemí, kde je mír a v nichž 
vidí pravý opak toho, co zažívají 
doma. Jenomže s  obrovským po-
čtem těchto putujících lidí je spo-
jeno množství problémů, velkých 
neznámých a  nakonec i  ohrožení 
samotného pokojného času.

Čas pokojný není nic samozřej-
mého, čas pokojný je darem od 
Boha živého. A  o  tento dar smí-
me a  máme prosit neustále. Proto 
s  Martinem Lutherem zpíváme 
stejně jako v  jeho době „Ó Králi 
věků důstojný, rač dávat nám čas 
pokojný“. Požehnaný čas lze vlast-
ním přičiněním lehce ztratit a toho 
si byl vědom i Martin Luther. Sám 
zažil mnoho nepokojů a bouří. Je-
dině Bůh nás může ochránit, a  to 
i tehdy, kdy kolem nás zuří nejrůz-
nější boje a války v pravém i přene-
seném smyslu slova.

Jinak se snáší nepřízeň a těžkosti 
života, když se máme na koho spo-
lehnout a  můžeme doufat v  jeho 
zásah, třeba i  zázračný. Jistě jsme 
se mohli přesvědčit, že některé 
události v našem životě se vyvinuly 

úplně jinak, než jak jsme čekali.

Pane Bože, děkujeme, že smí-
me žít v čase pokoje. Děkujeme za 
všechno dobro, kterým naplňuješ 
náš život. Amen.

Píseň:
1. Jezu, rač ty sám, cestu razit 

nám! Tam, kde tvoje šlépěj svatá, 
tam i duše naše chvátá; veď nás z ci-
ziny v radost otčiny!

2. Bude-li nám zle, uč nás vese-
le bez reptání, bez bolesti všechno 
břímě těžké nésti, vždyť tou strastí 
zde k tobě cesta jde!

3. Jestli vlastní žal srdce rozbo-
dal, jestli cizí bol nás tlačí, potěš ty 
nás v  každém pláči. Povznes mysl 
nám k nebes výšinám!

4. Jezu, v dobách všech řiď ty sám 

náš běh! Když i cesta drsná bude, ty 
jen chraň a  braň nás všude a  pak 
poutníkům otevři svůj dům!

Píseň z  Evangelického zpěvní-
ku č. 555 Jezu, rač ty sám (nápěv 
Adam Drese 1698, text N. L. Zin-
zendorf 1725 / J. Pelíšek 1890).

Srdečně zveme na bohoslužby 
v listopadu (modlitebna ČCE, V. 

Opatrného 58):
12. 11. – 10.30 h bohoslužby s ne-

dělní školou.

Od listopadu do Velikonoc se boho-
služby v Týništi n. O. konají pouze 2. 

neděli v měsíci.

Jaroslav Matuška
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PODZIMní LOUčení S hOUBAMI VI. ROčník hOUBAřSké VýSTAVY

TURnAJ V nOheJBALe TROJIC

SDh TýnIŠTě - DOTACe

     

   

Dne 28.  9.  2017 jsme na nově 
zrekonstruovaném multifunkčním 
hřišti uspořádali Turnaj v  nohej-
bale trojic. Turnaje se zúčastnilo 
10 týmů, které byly rozlosovány do 
dvou skupin. Díky pravidelným tré-
ninkům se dostavily domácí týmy 
z Křivic a obsadili 2. a 3. místo. Ví-
tězství vybojovalo družstvo z Boro-
hrádku č. 2.

konečné pořadí:

1.  Boro 2
2.  Indiáni Křivice

3.  Pakoště Křivice
4.  Boro 1
5.  Opočno
6.  Emma
7.  Imperialisti Křivice
8.  Zábřeh
9.  ACE Albrechtice
10. Čokovoko

Pořadatelé a  výbor Sokola tím-
to děkují městu Týniště nad Orlicí 
za provedenou rekonstrukci hřiště 
a dokoupení potřebného vybavení.

Dagmar Stodůlková

     

Dotace od města Týniště nad 
Orlicí pro Sbor Dobrovolných 
Hasičů

Tak jako každý rok, tak i v roce 
2016 jsme požádali město o  fi-
nanční dotaci na činnost SDH rok 
2017.

Podali jsme žádost na 10 000 
Kč z  rozpočtu města Týniště nad 

Orlicí.
Tato dotace se jako vždy pou-

žila na uspořádání Hasičského 
plesu.Ples se uskutečnil v Kultur-
ním domě 25. 2. 2017.K poslechu 
a  tanci hrála skupina Duha mu-
sic.Na plese vystoupily také děti 
s  tanečního studia SMOT pod 
vedením paní Jiřiny Bednářové.

Tímto bych chtěl paní Bednařové 
poděkovat za pěkné taneční vy-
stoupení,které s dětmi připravila.
Ples se tento rok moc nevydařil. 
Lidí přišlo málo.Bylo to způsobe-
no tím,že v  okolí byl ve stejnou 
dobu ještě jeden ples.Na rok 2018 
máme opět naplánovaný ples,a to 
na 10 března.Věřím,že účast bude 

lepší.
Závěrem bych chtěl poděkovat 

všem členům SDH,kteří se podí-
leli na přípravě plesu a  věnovali 
tomu svůj volný čas.

Za Sbor Dobrovolných Hasičů
V Týništi nad Orlicí

Stanislav Stárek

     

Letošní podzimní počasí se 
nakonec umoudřilo a déšť vystří-
daly sluneční paprsky, které po-
mohly na svět houbám všech dru-
hů. Houbaři a  milovníci tohoto 
českého sportu si letos to sbírání 
užili, bylo a je jich všude mnoho, 
ale všechny nejsou k jídlu.

A  proto bylo možné po dvou 
letech opět uskutečnit již šestý 
ročník výstavy hub, která proběh-
la v sobotu 14.  října v restauraci 
U  Dubu za pomoci pana Jindři-
cha a Martina Špryňara.

Cílem výstavy je nasbírat co 
nejvíce různých druhů hub, které 

si mohou návštěvníci prohléd-
nout a  seznámit se s nimi. Díky 
houbařským nadšencům našeho 
spolku SK Ontario se podařilo 
nasbírat 220 druhů hub. Jejich tří-
dění a popis měli na starosti naši 
pozvaní mykologové pan Ing. 
Slaboň Slavimír a  Karel Lepšík, 
kteří byli celý den k dispozici ná-
vštěvníkům a odpovídali na jejich 
dotazy, ukazovali různé „fígle“ ke 
správnému určení jména houby.

Vystavené houby byly rozdě-
leny do sedmi skupin: dřevokaz-
né, hřibovité, čirůvky, pavučince, 
pečárky, bedly a holubinky. Mezi 

houbami se objevily i velmi vzác-
né exempláře: hřib pružný, cho-
roš oříš, křemenáč hnědý. Děti 
zaujala hadovka smrdutá, která 
svým zápachem své jméno neza-
přela. Mezi vystavenými houbami 
nechyběly ani mochomůrky, byla 
k vidění i  smrtelně jedovatá mo-
chomůrka zelená.

Pro děti byla připravena soutěž 
o  sladkou odměnu, měly za úkol 
poznat pět nejznámějších hub, 
a  ti nejmenší si mohli namalovat 
obrázek.

Výstava byla ještě spojená 
s ochutnávkou houbových speci-

alit. Mohli jste ochutnat polévku 
z kotrče, kyselku, hadrovku, svíč-
kovou s houbami, plněnou seka-
nou, houbové placičky i  tradiční 
guláš.

Chtěla bych poděkovat všem 
návštěvníkům, mykologům, J. 
a  M. Špryňarovi a  členům z. s. 
Ontario za velmi pěknou a vyda-
řenou akci.

E. Burešová

Fotogalerii naleznete 
na 3. straně obálky
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Band-a-SKA, Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a RAMPA Sport 
pořádá

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ   TOMBOLA O HODNOTNÉ CENY
VELKÉ VYTÁPĚNÉ PARTY STANY U KULATÉ BÁBY

VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE 
POUŽIT NA POMOC RADIMOVI BRÁTOVI, 

KTERÝ MÁ DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

Vánoční večírek u 
Kulaté báby

17:00

Disconnexion
Band-a-SKA 
John Wolfhooker

Vánoční výstava
v DDM Týniště nad Orlicí
Rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí
vystoupení dětí z týnišťských 
mateřských škol Město a U Dubu
Vánoční koncert - Mladý 
Týnišťský big band
(oslava 25 let od založení kapely)

15:00

17:30

Sobota 2.12. Neděle 3.12.

17:00

Chata Sněženka


