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SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje:

1. Záměr směny pozemku par. č. 
1988/4 o  výměře 105 m2, po-
zemku par. č. 1715/7 o výměře 
17 m2, pozemku par. č. 1988/5 
o výměře 65 m2, pozemku par. 
č. 1988/7 o výměře 21 m2, po-
zemku par. č. 1988/11 o výměře 
7 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
o celkové výměře cca 215 m2 za 
část pozemku par. 2035/1 o vý-
měře cca 107 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

2. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti č.IV-12-
2017140/VB/02, Štěpánovsko, 
78/1, D. Vacek-prodl. kvNN 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín, zastoupena na základě plné 
moci společností VČE  – mon-
táže, a.s., Arnošta z  Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice, za-
stoupena na základě plné moci 
společností GEOŠRAFO s.r.o., 
Zemědělská 1091/3b, 500 03 
Hradec Králové a povinná Měs-
to Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

3. Smlouvu o výpůjčce a darovací 
smlouvu na zapůjčení kompo-
stérů pořízených z dotace obča-
nům a ukládá starostovi města 
smlouvy podepsat.

B) Bere na vědomí:

1. Zápis z  jednání sportovní ko-
mise města Týniště nad Orlicí 
konané dne 26. 06. 2019.

2. Zápis z  jednání komise školské 
a  kulturní města Týniště nad 
Orlicí konané dne 9. 10. 2019.

3. Výroční zprávu Základní školy 
Týniště nad Orlicí za školní rok 
2018/2019.

C) Ukládá:

1. Projednat v ZM prodej pozem-
ku parc. č. 1571/8 o  výměře 49 
m2, parc. č. 1570/6 o  výměře 
15 m2, parc. č. 1571/1 o výmě-
ře 404 m2 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí a pozemku par. č. 1208/2 
o  výměře 281 m2 v  k. ú. Lípa 
nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Odboru správy majetku prověřit 

možnost vytvoření „místa pro 
přecházení“ v Křivicích na silni-
ci č. III/304 31 nejlépe na dvou 
místech (u  požární zbrojnice, 
u školy).

Termín: 31. 12. 2019
Odpovídá: Zdeněk Hejna

D) Zamítá:

1. Žádost o nájem lamp veřejné-
ho osvětlení za účelem umís-
tění reklamních nosičů pro 
firmu Planeo Elektro.

A) Schvaluje:

1. Roční odměnu pro předsedy 
Osadních výborů, kteří nejsou 
zastupiteli, ve výši 2 000 Kč/rok. 
Odměna bude vyplácena jedno-
rázově.

2. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 86 198) v souladu se Zři-
zovací listinou z  důvodu nevy-
užitelnosti ve vlastní  organizaci 
a  v  ostatních příspěvkových or-
ganizacích, vyřazení a  likvidaci 
elektrické pece a  polohovacího 
lůžka BEST III dle specifikace 
v žádosti.

3. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 86 198) v souladu se Zři-
zovací listinou z  důvodu nevy-
užitelnosti ve vlastní  organizaci 
a  v  ostatních příspěvkových or-
ganizacích, vyřazení a  následný 
prodej varného kotle E-B a elek-
trické pece ALBA TPE 30ARS 
dle specifikace v žádosti.

4. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 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 
do výše 210 000 Kč na  dokrytí 
ostatních osobních nákladů do 
konce roku 2019 z důvodu složi-

té personální situace při nezbyt-
ném zajištění služeb klientům.

5. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 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 
do výše 10 000 Kč na zakoupení 
vánočních dárků pro klienty.

6. Na základě doporučení zdravot-
ní a  sociální komise přidělení 
bytu v DPS v areálu Geriatrické-
ho centra v Týništi nad Orlicí pro 
paní D. B.

7. V  rámci mezikrajového plošné-
ho dorovnání platů mimořádnou 
odměnu pro ředitelku Mateřské 
školy – Město Týniště nad Orlicí 
dle žádosti.

8. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene  – služebnosti IZ-12-
2000793/VB/1, Týniště n.O.-Kři-
vice st.p.90, MĚSTO-přel. mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností Energomontáže Vo-
troubek s.r.o., Strojnická 1646, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

9. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě č. smlouvy: E791-
-S-1229/2019 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
Správa železniční dopravní ces-
ty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1  – Nové 

Vážení spoluobčané,
pomalu končí další rok a nastává 

čas adventu. Člověk se ani nena-
dál a  Vánoce nám už opět klepou 
na dveře. Čas, kdybychom se měli 
všichni aspoň na chvíli zastavit, 
zastavit a  vydechnout, vymanit 

se z  toho zběsilého tempa, jakým 
se žene dnešní doba stále kupře-
du. Spousta z  nás má určitě ještě 
v  paměti loňské svátky, vánoční 
stromeček, shon, vaření, pečení, 
uklízení, pracovní stres a  shánění 
dárků. Tutově nechyběla ani nervo-
zita a často i nesmyslné hádky. No 
ale řekněme si upřímně, kdo z nás 
ty zatracené Vánoce nemá rád? Jistě 
si každý alespoň v tomto čase vzpo-
mene na své blízké, na přátele i na 
ty, kteří mezi námi již nejsou. Snad 
všichni s určitou dávkou nostalgie 
zavzpomínají na krásné a neopako-
vatelné Vánoce z  dětství a  mnoho 
z  nás se snaží i  po letech uchovat 
si alespoň kousek z  té nádherné 
atmosféry ve svém srdci. Ten, kdo 
má děti, se snaží vánoční svátky 
udělat opravdu těmi nejkrásnějšími 
stůj co stůj. A  i  když je to období 
největšího shonu, nervozity a  do-
slova šílení, jak v  domácnostech, 

tak na pracovištích, dáte mi jistě za 
pravdu, že i přes to všechno je to to 
nejkrásnější období z celého roku.

Zkuste otevřít oči zimní kráse, 
zamrzlým okenním tabulkám a ve-
černí obloze plné jasných hvězd. 
Zkuste přivonět si k  cukroví, ne-
chat se unášet podmanivou vůní 
jehličí, naslouchat cinkání rolniček 
a krásným koledám, a k tomu vše-
mu vám všem přeji, abyste si našli 
čas na chvíli se zastavit nejen o Vá-
nocích, ale i během roku. Abyste co 
nejvíce času mohli trávit po boku 
svých nejbližších či ve vzpomín-
kách na ty nejhezčí okamžiky vaše-
ho života, abyste v dnešní uspěcha-
né době vždy nacházeli cíl a smysl 
vašeho života.

Takže přátelé, klidně něco vy-
pusťte a místo toho si udělejte hez-
ký večer s rodinou, kamarády ane-
bo klidně i sami. Zapalte si svíčku, 
pusťte si vánoční hudbu a  oddejte 

se klidu a pohodě. Blízcí jistě ocení, 
když si na ně uděláte více času.

Milí spoluobčané, přeji vám ty 
nejmilejší a  požehnané Vánoce, 
jaké si dokážete představit, pře-
ji vám spoustu úsměvů a  pohody 
nejen u  svátečního stolu, ale i  po 
celý adventní čas. Doufám, že i vý-
zdoba v ulicích a vánoční strom na 
náměstí nám všem pomůže vytvo-
řit příjemnou atmosféru v  našem 
městě, jakou se snažili svým osobi-
tým způsobem prokázat pracovníci 
služeb města při této přípravě.

Přeji vám, abyste prošli letoš-
ním adventem v  dobré pohodě, 
našli svou vytouženou cestu a  po-
kud vám mohu radit, vyrazte na ní 
hned, jak ji najdete, neodkládejte 
první krok až na  Nový rok. Víte, 
jak to v  Novém roce chodí. Těžká 
hlava, těžké nohy… a skutek utek.

Libor Koldinský – starosta města

Usnesení č. 21
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 14. 10. 2019

Usnesení č. 22
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 4. 11. 2019
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Město a budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

10. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IZ-
12-2001162/SOBS VB/1 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena na základě jí písem-
ně udělené plné moci Milošem 
Honlem, projektantem společ-
nosti GTT a.s., se sídlem Hor-
ňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8 
a budoucí povinná Město Týniš-
tě nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

11. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Oplocení fotbalového hři-
ště v Křivicích“ firmu Ploty Hra-
dec Králové s.r.o., Horní Ředice 
336, 533 75 Horní Ředice, IČ: 
06771823, za cenu 258 624,80 
Kč bez DPH a ukládá starostovi 
smlouvu podepsat.

12. Plán zimní údržby komunikací 
a chodníků pro Týniště nad Or-
licí, Petrovice, Rašovice, Křivice 
a  Štěpánovsko  – zimní období 
2019/2020.

13. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. L., bytem ***, na období 
od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2022.

B) Bere na vědomí:

1. Informaci o  skutečnosti, že pří-
spěvková organizace Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí 
(IČ 486 16 303), za tři čtvrtletí 
roku 2019 vyčerpala finanční 
prostředky určené na spotřebu 
elektrické energie. Zřizovatel 
povoluje příspěvkové organizaci 
navýšení rozpočtu u účtu 502.20 
spotřeba elektrické energie 
o  11 000 Kč přesunem z  jiných 
nákladových účtů rozpočtu MK.

2. Zápis z  jednání Sportovní ko-
mise města Týniště nad Orlicí 
z 9. 10. 2019.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM odkup chaty 
ev.č. 65 postavené na pozemku 
v  podílovém vlastnictví měs-
ta a  obcí spravovaném Lesním 
družstvem Vysoké Chvojno, p.č. 
4700/7 v k.ú. Holice v Čechách.

T: zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika Jan
2. Provést v měsíci listopadu veřej-

nosprávní kontrolu u  příspěv-
kových organizací Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad  Orlicí 
a Základní umělecká škola Týni-
ště nad Orlicí. Pověření ke kont-
role vydá starosta města.

T: listopad 2019 
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

3. Zapracovat do rozpočtu města 
Týniště nad Orlicí na rok 2020 
poskytnutí finančního daru ve 
výši 40 000 Kč pro  pana R. Š., 
člena reprezentace ČR v kanois-
tice. Darované prostředky budou 
použity na náklady spojené s pří-
pravou na sezónu 2020 a  účastí 
na Mistrovství světa dospělých 
2020 v USA.

T: zasedání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
4. Projednat v  ZM navýšení po-

platku za svoz sběrného odpadu. 
Rada města navýšení doporuču-
je.

T: zasedání ZM 
Odpovídá: Ing. Paštika Jan

A) Schvaluje:

1. Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy na úseku zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku 
Městskou policií Týniště nad 
Orlicí na území obce Žďár nad 
Orlicí.

2. Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy na úseku zajišťování místních 
záležitostí veřejného pořádku 
Městskou policií Týniště nad Or-
licí na území obce Nová Ves.

3. Dohodu o  změně hranice obcí 
upřesňující změnu průběhu 
obecní hranice mezi k. ú. Al-
brechtice nad Orlicí a k. ú. Štěpá-
novsko dle návrhu katastrálního 
úřadu a  obce Albrechtice nad 
Orlicí dle přílohy č. 1 a přílohy č. 
2, a pověřuje starostu podpisem 
dohody.

4. Směnu částí pozemku par. č. 
1998/1 v k. ú. Týniště nad Orli-
cí o  celkové výměře cca 34 m2, 
a  to nově oddělených pozem-
ků dle geometrického plánu č. 
1539-57/2012, oddělené po-
zemky 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, po-
zemek par. č. 1998/11 o výměře 
5 m2, pozemek par. č. 1998/12 
o  výměře 2 m2 do vlastnictví J. 
M., trv. byt. *** za část pozemku 
par. č. 1991/1 v k. ú. Týniště 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 oddě-
lený 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.

5. Prodej části pozemku parc. č. 
443/5 v k. ú. Štěpánovsko a čás-

ti pozemku par. č. 484/1 v  k. ú. 
Štěpánovsko pro J. G., trv. byt. 
*** a L. M., trv. pob. *** za cenu 
150 Kč/m2 a  poplatky s  tím 
spojené. Nový pozemek parc. č. 
443/21 o výměře 208 m2 byl od-
dělen geometrickým plánem č. 
426-103/2019 z  pozemků parc. 
č. 1443/5 a  par. č. 484/1 v  k. ú. 
Štěpánovsko a  pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.

6. Prodej pozemku parc. č. 1571/8 
o  výměře 49 m2, parc. č. 1570/6 
o  výměře 15 m2, parc. č. 1571/1 
o  výměře 404 m2 v  k. ú. Týniš-
tě nad Orlicí a  pozemku par. č. 
1208/2 o  výměře 281 m2 v  k. ú. 
Lípa nad Orlicí pro WH 102 s. r. 
o., se sídlem Akademika Heyrov-
ského 1171, 500 03 Hradec Krá-
lové, IČ: 080 54 053 za konečnou 
cenu 500 Kč/m2 a poplatky s tím 
spojené a  pověřuje starostu pod-
pisem kupní smlouvy.

7. Prodej části pozemku p. č. 2164/11 
o výměře 30 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí Českému rybářskému sva-
zu, z. s., místní organizace Týniště 
nad Orlicí, IČ: 13586084 za cenu 
100 Kč/m2 a poplatky s prodejem 
spojené. Nový pozemek o výměře 
30 m2 byl oddělen geometrickým 
plánem č. 1876-56/2019 z pozem-
ku par. č. 2164/11 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí a  pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.

8. Koupi části pozemku p. č. 2164/13 
a části pozemku p. č. 2132/5 o cel-
kové výměře 30 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí od Českého rybářské-
ho svazu, z. s., místní organizace 
Týniště nad Orlicí, IČ: 13586084 
za cenu 100 Kč/m2. Nový poze-
mek par. č. 2164/25 o výměře 30 
m2 byl oddělen geometrickým 
plánem č. 1876-56/2019 z pozem-
ku p. č. 2164/13 a pozemku p. č. 
2132/5 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
a pověřuje starostu města podpi-
sem kupní smlouvy.

9. Prodej části pozemku par. č. 
1075, části pozemku par. č. 1076, 
části pozemku par. č. 1077, části 
pozemku par. č. 1090, části po-
zemku par. č. 1091, části pozem-
ku par. č. 1092, části pozemku 
par. č. 1093, části pozemku par. 
č. 1094, části pozemku par. č. 
1095, části pozemku par. č. 1096, 
části pozemku par. č. 1097, části 
pozemku par. č. 1098, části po-
zemku par. č. 1182 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí o celkové výměře 1544 
m2, kdy nově oddělený pozemek 
č. 1092 vznikl z  částí pozemků 
výše uvedených dle geometric-
kého plánu č. 1878 - 162/2019 
o  celkové výměře 1544 m2 pro 
FATO VM s. r. o., IČ: 27521800, 
se sídlem Dřevařská 904, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králo-
vé za cenu 1.681.416 včetně DPH 

a  poplatky s  tím spojené a  po-
věřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.

10. Kupní smlouvu na koupi po-
zemku p.č. 2294/48, pozemek 
p.č. 2294/49 a pozemek p.č.607/1 
v k.ú. Týniště nad Orlicí od Čes-
kých drah, a.s., Nábřeží  L. Svo-
body 1222, 110 15 Praha 1, IČ 
70994226 za cenu 624 360 Kč 
včetně DPH a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o  dílo 
č.2/2019 na stavební práce 
„Úprava křižovatky Mostecká 
a  Turkova Týniště nad Orlicí“ 
ve výši 806 312,02 Kč včetně 
DPH mezi smluvními stranami 
Město Týniště nad Orlicí a  Sta-
vitelství DS s.r.o., Mírová 1446, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČ 25932381 a pověřuje starostu 
města dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo podepsat.

12. Uzavření smlouvy o dílo č. 7/2019 
na stavební práce „Rekultivace 
parkoviště a  místní komunikace 
u  kruhového objezdu v  Týništi 
nad Orlicí“ ve výši 1 039 846,17 
Kč včetně DPH mezi smluvními 
stranami Město Týniště nad Or-
licí a Stavitelství DS s.r.o., Mírová 
1446, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ 25932381 a  pověřuje 
starostu města smlouvu o  dílo 
podepsat.

13. Uzavření smlouvy o  dílo č. 
8/2019 na stavební práce „Zho-
tovení chodníku u  kruhového 
objezdu v Týništi nad Orlicí (uli-
ce Mostecká)“ ve výši 280 623,20 
Kč včetně DPH mezi smluvními 
stranami Město Týniště nad Or-
licí a Stavitelství DS s.r.o., Mírová 
1446, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ 25932381 a  pověřuje 
starostu města smlouvu o  dílo 
podepsat.

14. Sportovnímu klubu Týniště nad 
Orlicí (IČ 428 85 001) navýše-
ní účelové investiční dotace na 
dokončení realizace rekonstruk-
ce tribuny na fotbalovém hřišti 
o 255 000 Kč. Celková výše úče-
lové investiční dotace na dokon-
čení tribuny na fotbalovém hřišti 
bude po úpravě pro rok 2019 ve 
výši 1 625 000 Kč.

15. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Kulturní cent-
rum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 139), která spočívá v navýšení 
neinvestičního příspěvku zři-
zovatele na provoz o  75 000 Kč, 
celková výše neinvestičního pří-
spěvku na provoz bude po úpravě 
pro rok 2019 ve výši 4 089 000 Kč.

16. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Služby města Tý-
niště nad Orlicí (IČ 428 85 086), 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení z 6. zasedání
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 21. 10. 2019
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která spočívá v  navýšení účelo-
vého investičního příspěvku zři-
zovatele na nákup příkopového 
mulčovacího ramene o  109 800 
Kč, celková výše účelového inves-
tičního příspěvku zřizovatele na 
nákup příkopového mulčovacího 
ramene bude po úpravě pro rok 
2019 ve výši 459 800 Kč.

17. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Služby města Tý-
niště nad Orlicí (IČ 428 85 086), 
která spočívá v  navýšení úče-
lového investičního příspěvku 
zřizovatele na nákup traktorové 
cisterny o 11 240 Kč, celková výše 
účelového investičního příspěv-
ku zřizovatele na nákup trakto-
rové cisterny bude po úpravě pro 
rok 2019 ve výši 211 240 Kč.

18. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Služby města Tý-
niště nad Orlicí (IČ 428 85 086), 
která spočívá ve snížení úče-
lového investičního příspěvku 
zřizovatele na nákup traktoru 
o 365 950 Kč, celková výše účelo-
vého investičního příspěvku zři-
zovatele na nákup traktoru bude 
po úpravě pro rok 2019 ve výši 
1 084 050 Kč.

19. Rozpočtová opatření č. 14/2019.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti Rady města Tý-
niště nad Orlicí.

2. Zprávu finančního výboru.
3. Rozpočtová opatření č. 9  – 

13/2019.
4. Informace ohledně odkupu po-

zemků v ulici 17.  listopadu v Tý-
ništi nad Orlicí od J. O.

C) Zamítá:

1. Odkup chaty ev. č. 42 postavené 
na pozemku v  podílovém vlast-
nictví měst a  obcí spravovaném 
Lesním družstvem Vysoké Chvoj-
no, p.č. 6956/46 v  k.ú. Holice 
v Čechách.

2. Odkup nemovitosti čp. 92 v  Tý-
ništi nad Orlicí (hotel Orlice) do 
majetku města.

D) Revokuje:

1. Usnesení Zastupitelstva města Tý-
niště nad Orlicí pod bodem A4 ze 
dne 18. 3. 2019:

2. Koupi části pozemku p. č. 2164/13 
a části pozemku p. č. 2132/5 o cel-
kové výměře 31 m2 v k. ú. Týniště 

nad Orlicí od Českého rybářské-
ho svazu, z. s., místní organizace 
Týniště nad Orlicí, IČ: 13586084 
za cenu 100 Kč/m2. Nový poze-
mek par. č. 2164/24 o výměře 31 
m2 byl oddělen geometrickým 
plánem č. 1836-57/2018 z pozem-
ku p. č. 2164/13 a pozemku p. č. 
2132/5 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
a pověřuje starostu města podpi-
sem kupní smlouvy.

3. Usnesení Zastupitelstva města Tý-
niště nad Orlicí pod bodem A5 ze 
dne 18. 3. 2019:

4. Prodej části pozemku p. č. 
2164/11 o  výměře 30 m2 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí Českému 
rybářskému svazu, z. s., místní 
organizace Týniště nad Orlicí, 
IČ: 13586084 za cenu 100 Kč/m2 
a  poplatky s  prodejem spojené. 
Nový pozemek o výměře 30 m2 
byl oddělen geometrickým plá-
nem č. 1836-57/2018 z pozemku 
par. č. 2164/11 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí a pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy.

D) Ukládá

1. Projednat na zasedání zastupitel-
stva města koupi pozemků pod 
chodníkem v  ul. 17 listopadu 

v  Týništi nad Orlicí od J. O. po 
získání veškerých informací.

T: zasedání ZM O d p o v í d á : 
Odbor správy majetku
2. Připravit smlouvu o  podmín-

kách stavby chodníku na pozem-
ku J. G.

T: zasedání ZM
Odpovídá: Odbor správy majetku
3. Zapracovat do rozpočtu města 

Týniště nad Orlicí na rok 2020 
pro Sportovní klub Týniště nad 
Orlicí na investiční a  rekon-
strukční akce finanční prostřed-
ky do výše 2 mil. Kč na základě 
sportovním klubem předlože-
ných žádostí.

T: rozpočet 2020
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

Libor Koldinský starosta
Pavel Nadrchal místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., 
o  ochraně osobních údajů, v  plat-
ném znění. Originál usnesení je 
k nahlédnutí v kanceláři tajemníka 
MěÚ Týniště nad Orlicí.

Stávek, tak se nazývá jedna z nejstarších památek v his-
torii našeho města, které se dochovaly do dnešní doby. 
Je to hráz někdejšího rybníku Voklik, která tvoří severní 
hranici čtvrti Sítiny. Hráz je porostlá různě starými jedin-
ci dubu letního a tvoří velmi cenný soubor dřevin, jenž 
plní významné estetické, rekreační a  biologické funkce 
v zóně styku přírodního a urbanistického prostředí.

Nejstarší dub má obvod kmene přes pět metrů a od-
hadované stáří přes 400 let. Stromy rostou na lesním po-
zemku. V letošním roce došlo ke dvěma nečekaným pá-
dům stromů a poškození přilehlých plotů u nemovitostí. 
U  části jedinců došlo postupně k  výraznému zhoršení 
zdravotního stavu a pádům velkých větví. Zastupitelstvo 
města schválilo prostředky na dendrologický posudek 
a následné arboristické práce, za účelem zajištění provoz-
ní bezpečnosti dřevin.

Na základě posudku, který popsal zdravotní stav dře-
vin, byl určen rozsah prací a byla vybrána firma, která za 
pomoci horolezeckých technik zásah provedla. Samo-
zřejmostí bylo provést zásah mimo rozmnožovací doby 
živočichů. Zhoršený stav je přičítán zejména loňskému 
extrémnímu suchu a poklesu hladiny spodní vody. Osla-
bené stromy jsou také náchylnější na houbové choroby. 
Ořez stromů zajistí zejména bezpečnost na cestě okolo 
Stávku. U  tří nejpostiženějších stromů posudek dopo-
ručil, vzhledem k jejich stavu, ořez na torzo. Vytvořením 
torza dojde ke stabilizaci dřeviny, bude zajištěna její pro-
vozní bezpečnost. Torzo bude fungovat jako biotop pro 
ptáky, obratlovce i hmyz a může na svém stanovišti stát 
ještě 10-20 let. Po provedení biologického průzkumu bu-
deme v ošetřování dalších stromů postupně pokračovat 
i v dalších letech.

Pavel Nadrchal místostarosta
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Město Týniště nad Orlicí ve spolupráci s Armádou České republiky uspořádalo v pondělí 11. listopadu 2019 ke Dni válečných veteránů tradiční pietní 
akt u památníku u Základní školy v Týništi nad Orlicí k uctění památky padlých ve světových válkách. Při této příležitosti položil starosta města květinu 
i k památníku padlých v obci Petrovice.

Čest jejich památce.

Trochu netradičně, ale zato 
upřímněji si občané Petrovic za-
vzpomínali na padlé z první světo-
vé války.

Rodiče, děti a  sousedé se sešli 
v podvečer 11. listopadu 2019 před 
obecním domkem a  s  lampionky 
se vydali cestou k památníku. Pře-

kvapením pro mnohé byla účast 
vojáků armády z  místní posádky 
Týniště nad Orlicí a zástupce Obce 
legionářské v dobové uniformě.

Příchodem průvodu k  památní-
ku byla zahájena pieta proslovem 
a  připomenutím hrdinství našich 
spoluobčanů. Položením kytice, za-

pálením svíček a poslechem státní 
hymny byla akce důstojně ukonče-
na.

Pro caparty byl zadarmo podá-
ván připravený teplý mošt ale i pro 
dospělé se něco našlo. S  údivem 
jsme poslouchali vyprávění, kterak 
rodičové pro své ratolesti po šuplát-

kách hledali svoje lampiony ze své-
ho dětství. Snad se rodí tradice.

Pořadatelé byli mile zaskočeni 
velkou účastí dětí a rodičů. Možná 
tedy nezapadne citát vyrytý ve zně-
ní „Památce našich drahých věnují 
občané zdejší“.

J. Kumpošt

PETROVICKÉ VZPOMÍNÁNÍ



ALPHA Vehicle Security Soluti-
ons Czech s.r.o., dodavatel zámko-
vých sad pro automobilky světo-
vých značek, zaměstnává v Týništi 

nad Orlicí několik set zaměstnan-
ců nejrůznějších profesí. V  říjnu 
u  nás pracovalo o  30 operátorů 
více, než bylo původně v rozpočtu. 

Důvodem byly vyšší objednávky 
od našich zákazníků, než avizovali 
v době tvorby rozpočtu pro letošní 
rok.

Děkujeme našim zaměstnancům 
za dobře odvedenou práci.

AKTUÁLNĚ Z ALPHA VEHICLE SECURITY SOLUTIONS CZECH S.R.O.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ŘÍJEN 2019
 ■ Dne 3.  10.   

2019 v  13:45 
hod. v  rámci 
o b c h ů z k o v é 
činnosti bylo 
strážníky na 
Mírovém ná-
městí nalezeno 

mňoukající kotě uvězněné v ná-
razníku zaparkovaného vozidla. 
Kotě bylo vyproštěno a  v  rámci 
šetření ke zjištění osoby majitele 
v okolí místa nálezu byla „nale-
zena“ osoba svolná s  dočasnou 
péčí o  nalezené zvíře. Tímto 
děkujeme paní Nepeřené za po-
skytnutou pomoc.

 ■ Dne 3. 10. 2019 v 16:12 hod. byli 
strážníci městské policie povo-
láni do ulice 17.  listopadu, kde 
mělo dojít k propadu chodníku. 
Závada ve schůdnosti chodníku 
byla strážníky označena a  k  za-

jištění opravy byl vyrozuměn od-
bor správy majetku MěÚ Týniště 
nad Orlicí.

 ■ Dne 4. 10. 2019 v 14:50 hod. se 
na služebnu městské policie do-
stavil obyvatel města, aby učinil 
oznámení o  rušení nočního kli-
du, kterého se má dopouštět jeho 
sousedka, a  to úmyslným sou-
stavným zvoněním na domovní 
zvonek v  nočních hodinách. Po 
prověření oznámení a  řádném 
zadokumentování věc oznámena 
správnímu orgánu k projednání.

 ■ Dne 7.  10.  2019 v  11:45 hod. 
přijato telefonické oznámení, že 
v  ulici Zvoníčkova se pohybují 
dva podezřelí muži, kteří se do-
máhají kontroly elektroměru. 
Uvedené osoby byly strážníky 
na místě zastiženy a ztotožněny. 
Zjištěno, že se jednalo o pracov-
níky společnosti Bohemia Ener-

gy. Nejednalo se o  protiprávní 
jednání.

 ■ Dne 11.  10.  2019 v  10:55 hod. 
hlídka Policie ČR požádala 
o  součinnost při řešení ozná-
mení o  krádeži hrací konzole 
Playstation v prostorách nádraží 
ČD Týniště nad Orlicí. Strážní-
kem byly provedeny neodkladné 
úkony na místě události, dále věc 
řešena Policií ČR.

 ■ Dne 12.  10.  2019 v  20:20 hod. 
hlídka Policie ČR požádala 
o  součinnost při dohledu nad 
skupinkou silně podnapilých 
mužů v  prostorách nádraží ČD, 
jako prevenci před případným 
rušením veřejného pořádku. 
Preventivní hlídková činnost za-
jištěna do doby odjezdu zmíněné 
skupiny osob.

 ■ Dne 15.  10.  2019 v  16:17 hod. 
bylo přijato telefonické oznáme-

ní o volném pobíhání psa na síd-
lišti U Dubu v blízkosti mateřské 
školky. Oznámení oznamovatel-
ka doplnila tím, že se nejedná 
o  první případ, kdy tento pes 
volně pobíhá po sídlišti. V rámci 
následných pokusů o  provedení 
odchytu se strážníkům podařilo 
zjistit jeho majitele. Pes byl vrá-
cen a přestupek projednán poku-
tou příkazem na místě.

 ■ Dne 25.  10.  2019 v  07:08 hod. 
bylo přijato oznámení pracov-
nice nádraží ČD Týniště nad 
Orlicí, že se v  prostoru stanice 
nachází muž, který je zřejmě bez 
domova a  domáhá se přivolá-
ní rychlé zdravotnické pomoci. 
Na místě byla strážníkem osoba 
ztotožněna a  ověřeny uváděné 
skutečnosti. Následně přivolána 
rychlá zdravotnická pomoc.

Jaroslav Forman, strážník MP

Foto areálu firmy pořízené naším zaměstnancem během nedělního výletu na motorovém padáko-
vém kluzáku

Milan Šabata a motorový padákový kluzák



Den 4.

Na ráno nám vedoucí nachystali 
milé překvapení. Podařilo se jim se-
hnat koblihy! Spokojení jsme potom 
v  dodávkách dojeli na nedalekou 
louku, kde nás čekalo překvapení 
číslo dvě. Pan K si pro nás přichystal 
povídání o své práci. A bez ukázek 
by to nebylo ono, takže jsme si moh-
li potěžkat a  vyzkoušet třeba zbraň 
střílející tenisové míčky, nebo cvič-
né zbraně. S  těmi byla největší leg-
race, protože nám dovolili střílet do 
vedoucích, a  to si vždycky užijeme. 
Viděli jsme zatýkání, prohledávání 
zadrženého, převoz zajatců a mnoho 
dalších věcí. Tyhle znalosti bychom 
určitě ještě mohli zúročit v  našem 
boji o lék. Povídání to bylo moc za-
jímavé a  určitě budeme rádi, když 
bude za rok na táboře znovu.

Po obědě z tenčících se zásob ná-
hle zachrastila vysílačka. Někdo volá 
o pomoc!

„Pomoc! Útočí na mě nějaké zví-
ře! Jsem na těchto souřadnicích,“ 
ozývá se z  vysílačky. Rychle se ba-
líme do plné polní, skáčeme do aut 
a míříme k místu určení. Copak nás 
to asi čeká za potvoru?

Zastavujeme nedaleko hustého 
lesa. Nejdříve tvoříme obrannou 
linii okolo několika z  nás, co dali 
hlavy dohromady a  vymýšlí strate-
gii. Není pochyb, že tu na nás mo-
hou čekat nájezdníci nebo nakažení, 
proto musíme postupovat nanejvýš 
opatrně. Slunce je vysoko na oblo-
ze, a  pokud je naše teorie správná, 
na viráka snad nenarazíme. Co nej-
rychleji, ale zároveň opatrně, postu-
pujeme po cestě mezi dvěma lesy. 

Jsme nervózní, ale zažité boje nás 
stačily poměrně zocelit.

Po jednom prolézáme dírou 
v  plotě a  rozprostíráme se po lese. 
PRÁSK! zazní střela vzduchem. A je 
to tady! Nakažení na nás tlačí smě-
rem od západu. Zaklekáme a palbu 
opětujeme.

„Pomoc! Prosím pomoc! Tady 
jsem! Je tu nějaké zvíře,“ ozývá se 
ze severu. Část z nás se vydá za zvu-
kem, zbytek brání. Netrvá dlouho 
a objevujeme v lese bunkr, za jehož 
mřížemi křičí muž v  bílém plášti 
a  brýlích. „Pomoc! Nemůžu se od-
sud dostat. Dole je nějaké zvíře!“ 
Ukazuje na průchod v  zemi. Sklá-
níme se k otvoru a  svítíme dovnitř 
baterkou. V  tu chvíli se ozve tak 
strašidelné zakvílení, že nám tuhne 
krev v žilách. To vypadá na dalšího 
viráka, a pěkně vzteklého.

„Stejná strategie jako včera?“ ozve 
se jeden z nás. Kýveme na souhlas. 
Teď už jde jen o  to, kdo si troufne 
skočit za virákem jako první. Na-
konec se odhodlal Bořek. Po něm 
naskákalo dovnitř ještě pár kluků, 
zatímco ostatní z  týmu se semkli 
kolem bunkru a bránili ho před úto-
kem nájezdníků. Tak tenhle virák je 
ještě hrozivější než ten včera! Lidské 
rysy u něj vybledly a ve tváři už sko-
ro nepřipomíná člověka. Snažil se na 
nás útočit, ale my jsme se proti němu 
vrhli se světly, a tak mu nezbylo nic 
jiného než se krčit v koutě, a co víc – 
v  kapse měl další zvláštní žetonek. 
Takže už máme tři! Pomohli jsme 
vyděšenému muži ven. Když vylézal 
poslední z nás otvorem ven, virák se 
rozeběhl proti žebříku a  nechybělo 
málo a měl ho. Naštěstí jsme to stihli 

včas. Uf!
„Já jsem tu jen hledal kytičky!“ 

vysvětluje muž, pravděpodobně 
nějaký biolog. „A  pak jsem narazil 
na tohle zvíře, které mě uvěznilo 
v  bunkru. Jéé, hele, taková krásná 
Anemone Nemorosa!“ muž se zasta-
vuje nedbaje nebezpečí a  obdivuje 
bílý kvítek na zemi. Střelba pokraču-
je dál, a tak tvoříme obrannou linii 
kolem biologa a snažíme se mu za-
jistit bezpečný průchod. Ale poprav-
dě, s  tím, že se zastavoval u  každé 
sedmikrásky cestou, to nebyl vůbec 
jednoduchý úkol. Nakažení nás ne-
jen pronásledovali cestou k  dodáv-
kám, ale zaútočili i na naši základnu.

Během dne se nám daří ukořistit 
nějaké další plechovky s jídlem a pár 
dalších útržků. Seskupili jsme se ko-
lem stolu a pořádně si je prohlíželi. 
Některé jako by pasovaly k  sobě. 
Brzy se nám daří sestavit neúplný 
vzkaz.

„To je recept!“
Výborně! Možná přeci jen máme 

naději na záchranu našich kamará-
dů a nejen jich, možná i celého svě-
ta! Ale bohužel nám stále několik 
kousků chybí. Kde by se tak mohly 
nacházet?

S  nápadem přišel Lukáš. „Mám 
tu číslo na dealera z  černého trhu. 
Vždycky, když jsem něco potřebo-
val, neměl problém to sehnat. Ale 
bacha! Není radno si s ním zahrávat, 
jeho ceny jsou vysoké, a  nebavíme 
se o  penězích! Je to nebezpečné“ 
Nedbáme jeho dobře míněných rád 
a prosíme ho, aby dealerovi zavolal.

Domlouváme se s  dealerem, že 
ještě dnes přijede na dané souřadni-
ce. Nechceme ho zavést přímo do tá-

bora, a tak jsme místo setkání určili 
nedaleko odsud. Zbývá nám nějaká 
ta chvíle tam dorazit a  připravit se 
na setkání, ať už proběhne v dobrém 
nebo zlém. Půlka z  nás zůstává na 
základně.

Chvíli po setmění se v  zatáčce 
objeví dva kužele světla, které se 
přibližují. Přijíždí ve stříbrném autě. 
„Stůj,“ voláme a  zastupujeme mu 
cestu. Chceme dealera hezky vytáh-
nout z auta a prohledat, jestli u sebe 
nemá nějakou zbraň. On si našeho 
křiku však nevšímá a  drze projede 
naší obranou. Voláme a utíkáme za 
ním, ale auto mizí v další zatáčce.

O  pár minut později se objevuje 
u bran naší základny. Kamarádi, co 
zde zůstali, ho obklíčí. Auto je za-
mčené, nemůžeme se dostat dovnitř. 
Až po chvíli spustí okénka. „Co tu 
chcete?“ osopíme se na něj.

„Já, co tu chci? Snad vy něco chce-
te!“ opáčí drze.

„Tohle nejsou souřadnice, co jsme 
vám poslali.“

„Když myslíte,“ prohlásí, zařadí 
zpátečku a  couvá zpátky. Očividně 
musíme hrát podle jeho pravidel, 
protože on na naše nepřistoupí a my 
ten recept opravdu potřebujeme. 
Přijíždí zbytek kluků a domlouváme 
se. Nakonec dealera vpouštíme do 
tábora a  nabízíme mu hrnek kávy. 
Mluvení obstarává hlavně Kamil 
a Ondra.

„Potřebuji tento kufr! Pak se mů-
žeme dohodnout.“ Na stůl před nás 
přiletí fotka stříbrného kufříku se 
samolepkou INFECTED. Společně 
s ní nám dává i souřadnice, kde by 
se měl nacházet. „Přineste mi kufr 
a já uvidím, co zmůžu.“ Úkol na dal-
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ší den je tedy jasný. Dealerovo auto 
mizí v dálce, kolem nás je černočer-
ná tma a  řev viráků se nese vzdu-
chem. Ale dnes to není tak depresiv-
ní jako jindy, dnes máme konečně 
naději, že to vše může skončit dobře.

Den 5.

Proviant se nám děsivě ztenčil. Žít 
ve světě po apokalypse není vůbec 
jednoduché, většinu času musíme 
získávat potravu a materiál, jen aby 
se nám zde dařilo přežívat. Protáh-
neme se, sníme zbytky jídla a ozbro-
jení se vydáváme na průzkum oko-
lí, zda se nám nepodaří najít něco 
k snědku. Víme, že to nebude zadar-
mo a  nemýlíme se. Netrvá dlouho 
a  na málo používané cestě vidíme 
rozsypané plechovky různých ve-
likostí. Zřejmě je zde někdo ztra-
til, když narychlo utíkal. A  nejsme 
sami, komu kručí v břiše. V lese na-
proti nám je chvilkami vidět pohyb. 
Určitě to jsou nájezdníci.

Střídavě útočíme, střídavě se 
bráníme. Postupně získáváme část 
zásob, prohráváme, získáváme je 
zpátky. Vymýšlíme různé strategie 
a  měníme taktiku boje přímo na 
poli. Na základnu si postupně doká-
žeme odnést aspoň polovinu toho, 
co jsme prve viděli. Tím ale den 
nekončí, abychom dostali zbytek re-
ceptu od dealera, musíme se dostat 
na místo určení dle jeho návodu.

Mapa nás nasměruje na bývalou 
E11. Dnes se na ní nachází sem tam 
nějaké to opuštěné auto a na jedno 
z  nich ukazují souřadnice. Už už 
se k němu chceme vydat, ale zarazí 
nás pohyb na periferii. Do lesa zabí-

há pár postav, a jestli vidíme dobře, 
nesou si náš kufřík. Dorazili jsme 
pozdě!

Rychle ale tiše dorazíme na kraj 
lesa a  provádíme průzkum. Postu-
pujeme vpřed a  opět se dostáváme 
k  ruinám Týniště. Dnes jako by 
tu nakažených bylo dvakrát tolik 
než posledně. A nás je o pár méně. 
Rozmisťujeme se v  lese a  na po-
vel zahajujeme útok. Jestli je náhlá 
střelba zaskočila, nedají to na sobě 
znát a  hned se začínají bránit. Nás 
ale žene jasný cíl, nesmíme selhat. 
Boje jsou dlouhé, nakažení se nesta-
hují. Občas se nám podaří vyhnat je 
z části ruin, oni se tam zase za chvíli 
probojují zpět. Postupně prochází-
me budovu po budově a pátráme po 
přítomnosti kufříku. A světe div se, 
sice nám to dá spousty práce a úsilí, 
ale nacházíme ho. Je čas na ústup.

Do tábořiště dorazíme řádně una-
vení, ale šťastní. Lukáš měl pravdu 
v  tom, když nás varoval, že dělat 
prácičku pro dealera je nebezpečné. 
Tohle byla zatím naše nejtěžší mise. 
A teď nastal čas zavolat dealera a vy-
měnit zboží.

Dnes přijíždí opět ve stříbrném 
voze, ale poznáváme, že je to jiné 
auto než včera. Zřejmě mu došel 
benzín a bylo jednodušší si vzít jiný 
opuštěný vůz, kterému ještě trocha 
paliva zbývala. Opět má na sobě 
dlouhý černý kabát, rukavice a brý-
le.

„Budeme zase jednat beze zbra-
ní,“ informujeme ho, když usedáme 
ke stolu. V dealerově ruce se objevu-
je zbraň, na kratičký okamžik zamí-
ří na nás, ale pak ji pokládá na stůl 
před sebe. I  my skládáme zbraně. 

Ondra přinese kufřík a pokládá ho 
před dealera. Ten si ho beze slov vez-
me do rukou a pečlivě ho prohlíží.

„No dobrá,“ pronese po dlouhém 
tichu a  na oplátku nám dává tašku 
plnou kousků receptu. Nečeká-
me a hned si je začneme prohlížet. 
Přikládáme je k ostatním a notnou 
dobu se je snažíme složit tak, aby vy-
cházel smysluplný text. Dealer se se 
skrývaným pobavením dívá na naše 
úsilí. Nakonec se nám daří kousky 
složit k sobě, ale…

„Nejsou všechny, pořád nám něco 
chybí,“ pronese nakonec Kamil. Pak 
mu hlavou probleskne nápad a po-
dívá se na dealera. „Pane dealer, asi 
bychom potřebovali ještě pomoc.“

Dealer se narovná a  potutelně 
usměje. „Já bych také nějakou po-
moc potřeboval.“

„A s čím?“
„Až zavolám, přijedete?“
Chvíle zaváhání. „Přijedeme,“ po-

tvrzuje Kamil.
Dealer z  kapsy vytáhne dva listy 

papíru a  pokládá je před nás. Je to 
ucelené znění celého receptu. Ne-
stačíme se divit, proč nám ho nedal 
rovnou? Proč lék sám nepřipravil, 
když měl recept u  sebe? Na tyto 
otázky nám už neodpoví. Zvedne se, 
nechá před sebou nedopitou kávu 
(jak těžké ji je dnes sehnat!) a  zase 
odjíždí. Pozorně si prohlížíme kous-
ky. Recept máme sice již celý, ale in-
gredience jsou označeny čísly, a  co 
přesně které číslo znamená, to zatím 
nevíme.

Pomoc přihází od nečekaného 
člověka. „Já bych asi tušil,“ prone-
se zachráněný biolog, „mám tako-
vou svoji prezentaci o  kytičkách 

a  myslím, že by vám mohla hodně 
pomoc.“ A tak se dozvídáme o léči-
vých schopnostech rostlin, z  nichž 
některé patří i do našeho léku. Teď 
už zbývá je jen sehnat.

„Tuhle jsem zahlídl při průzku-
mu,“ zmiňuje se Jarda. „Ale je to pro 
odvážné.“

Proč pro odvážné se dozvídáme 
záhy – ta bylinka totiž vůbec neroste 
na zemi, a tak se k ní budeme muset 
slanit. Rozdělujeme se na dvě půlky, 
jedna zůstane v  základně, bude ji 
bránit a zároveň se dozví něco zají-
mavého o maskování; druhá dojede 
pro bylinku. A  protože je důležité, 
aby každý z nás získal vlastní vzorek 
bylinky, později se vyměníme.

O  pár minut později již stojíme 
pod mostem, všichni hlavy zvráce-
né vzhůru. „No to je výška!“ A tam, 
někde nahoře na nás čeká bylinka, 
naděje na lék. Teď jen překonat svůj 
strach a  slanit pro ni. Lehko se to 
řekne, ale hůř udělá. Každý dostá-
váme zkumavku na vzorky a jdeme 
na to. Jeden po druhém za bedlivého 
jištění našich vedoucích, se spouští-
me z boku mostu a ze zelené rostli-
ny si trháme jeden list, který pečlivě 
schováváme do zkumavky. Většina 
z  nás se směje, slaňování je prima 
zábava, ti ostatní statečně překoná-
vají svůj strach a spustí se též.

Večer je co oslavovat, ale zkuše-
nosti z předchozích dní nás naučily 
jednat střízlivě, a tak rozestavujeme 
na noc hlídky. Máme první součást 
našeho léku, a ačkoli nám chybí vět-
šina přísad, máme recept. Jsme vám 
v patách, viráci!

Pokračování příště.
Tým CrossAir
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ NA HORÁCH

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – ODDÍL KULEČNÍKU

V červnu se děti z kroužku vyda-
ly na mini tábor do Pasek nad Jize-
rou. Akci pořádal kroužek mladých 
hasičů a  pod bedlivým dohledem 
vedoucích se uskutečnil první ví-
kendový tábor. Turistická ubytovna 
Sokol se nám stala útočištěm, mís-
tem her, odpočinku i  patřičného 
vyblbnutí.

První den proběhlo seznámení 
s okolní přírodou, nechybělo kou-
pání v Jizeře a večer příprava dřeva 
a opékání špekáčků na ohni.

Druhý den už byl náročnější, po 
vydatné snídani, kterou obohatila 

kuchařská show, ve které exceloval 
Kamil s Martinem. Míchaná vajíč-
ka se slaninou na cibulce s patřič-
ným komentářem pana Svatopluka. 
Po snídani seznámení s pátrací akcí 
horské služby, krátká procházka 
a  prohlídka místní hasičské zbroj-
nice. Oběd v restauraci a po zaslou-
ženém odpočinku pátrací akce po 
ztracených turistech. Pohřešované 
turisty se podařilo najít a zachránit. 
Nutno podotknout, že se nejednalo 
o skutečnost, ale o hru, ve které se 
děti v reálných podmínkách sezna-
movaly s  postupy při vyhledávání 

osob. Večer střelba ze vzduchovky 
a  luku, tu nám bohužel překazil 
déšť, a tak se muselo pod střechu.

Večeře v  režii instruktorů a  za-
sloužená diskotéka. Ráno se po sní-
dani a  úklidu střelba zopakovala, 
a  to ke spokojenosti všech střílejí-
cích, následoval oběd a  po obědě 
už nás přijel vyzvednout pan řidič 
a jelo se domů. Uteklo to rychle, ale 
musíme děti pochválit za jejich ši-
kovnost, statečnost, důvtip, trochu 
toho zlobení, a hlavně za pohodo-
vou atmosféru.

Poděkování

Kroužku se věnují instruktoři 
Jirka, Kamil, David, Sváťa, Venca, 
Lucka a  Martin, příjmení nejsou 
podstatná, ale rádi bychom touto 
cestou a  jedním článkem z  našich 
aktivit poděkovali představitelům 
města Týniště nad Orlicí za finanč-
ní podporu. Kroužek navštěvuje 
mnoho dětí z Týniště a za finanční 
podporu od města mají děti novou 
hasičskou proudnici a hadice.

Jiří Proche

V  sezóně 2018-2019 se druž-
stva Týniště nad Orlicí zúčastnili 
soutěží v technických disciplínách 
a trojbandu.

„A“ družstvo postoupilo ze 2. do 
1. třídy a  po 4 kolech je aktuálně 
na 3 místě tabulky.

„B“ družstvo zůstává ve 3. třídě, 
kde je po 4 kolech na 4 místě.

Družstvo „3B“ bude v  nové se-
zóně hrát druhou třídu, tak jako 
v loňském roce.

V  soutěžích nejlepších jednot-
livců na konci sezóny získal Radek 
Sedláček titul přeborníka 2.  třídy 
východočeské oblasti v  jednoban-
du. Dále reprezentoval naše město 
na Mistrovství ČR v  jednobandu, 
kde se umístil na 9. místě a na Mis-
trovství ČR v kádru 52/1 obsadil 5. 
místo.

Na závěr této zprávy si vás do-
voluji pozvat na Mistrovství ČR 
v kádru 52/1, které náš oddíl pořá-
dá v termínu 25.–26. 1. 2020.

Veškeré výsledky najdete 
na www.jvg.cz

Radek Sedláček
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Členové oddílu kanoistiky SK 
Týniště nad Orlicí mají za sebou 
úspěšný rok. Kanoistická sezóna 
dospěla do svého závěru a my mů-
žeme trochu bilancovat.

O  úspěchu Rosti Švagra na čer-
vencovém Mistroství světa U23 ve 
sjezdu na divoké vodě jsme již psali 
v zářijovém vydání. Reportáž z to-
hoto MS odvysílala Česká televize, 
odkaz na reportáž viz. níže.

https://www.ceskatelevizec-
z/…/12945824717-ms-ve-sjezdu-
-na-divoke-vode-  junioru-a-u23-
-2019-slovinsko/

Sezóna sjezdu na divoké vodě 
pokračovala v srpnu a září dalšími 
závody. Český pohár měl ještě dvě 
zastávky, a  to v  Českých Budějo-
vicích a  na Lipně. Víkendových 
závodů v  Českých Budějovicích se 
společně s Rosťou zúčastnil i Tomáš 
Viragh. Závodilo se zde ve sprintu, 
a kromě domácích závodníků byla 
i silná zahraniční konkurence. Ro-
sťa obsadil v  sobotním závodě 21. 
místo a v neděli 16. místo. I Tomáš 
si vedl statečně a v sobotním závo-
dě obsadil celkově 63. místo a ve své 
kategorii K1dorost mladší 13. mís-
to. V neděli skočil na celkovém 68. 
místě a  ve své kategorii zopakoval 
13. místo.

Další víkend se závodníci pře-
sunuli na Lipno, kde se konaly 
poslední závody Českého poháru 
a  zároveň to byly první dva kvali-
fikační závody na MS 2020 dospě-

lých v  USA. Tratě na Lipně patří 
mezi nejtěžší v rámci celého pohá-
ru. Proto zde mohli startovat pouze 
závodníci s druhou a vyšší výkon-
nostní třídou. Z  tohoto důvodu se 
nemohl těchto závodů zúčastnit 
Tomáš. Tak alespoň využil čas na 
Lipně k  tréninku. Rosťovi se tento 
závodní víkend vyvedl. V sobotním 
závodě ve sprintu obsadil 4. mís-
to a v nedělním, kdy se jel dlouhý 
sjezd, obsadil 6. místo v rámci Čes-
kého poháru. Tím si v průběžném 
pořadí kvalifikace na MS drží 4. 
místo, které zaručuje nominaci pro 
toto MS.

I  ostatní mladší členové oddí-
lu o  sobě dali v  tomto roce vědět. 
Jak již bylo zmíněno, je to Tomáš 
Viragh, pro kterého to byla první 
sezóna v kategorii K1 junioři. Hned 
jeho první start v  této kategorii 
byl křest ohněm. Závodil na jedné 
z nejnáročnějších tratí, a to na řece 
Otavě na Čeňkově pile. Tomáš na 
ní uspěl se ctí. V sobotu obsadil 13. 
místo a v neděli 11. místo v katego-
rii K1 junioři. V  dalších závodech 
ve Dvoře Králové obsadil 3. místo. 
Ve Veltrusech, kde byl další závod 
Českého poháru, obsadil v  sobotu 
i v neděli 9. místo. Pak už ho čekalo 
červnové mistrovství ČR v  dlou-
hém sjezdu na řece Berounce. Zde 
obsadil 8. místo v kategorii K1 ju-
nior mladší. Na závěr sezóny se 
konalo Mistrovství ČR ve slalomu 
a  sprintu juniorů. Bohužel kvůli 

nastavení přísnějších pravidel pro 
účast ve slalomu ze strany kanoi-
stického svazu se nemohl Tomáš 
tohoto mistrovského závodu zú-
častnit. Vše si ale vynahradil v Mis-
trovství ČR ve sprintu. Tomáš zde 
zopakoval stejné umístění jako na 
MČR v dlouhém sjezdu.

V  žákovských kategoriích dále 
reprezentovali oddíl Tomáš Berá-
nek a Matyáš Bek. Tomáš Beránek 
se zúčastnil několika závodů ve sla-
lomu, včetně Českého poháru žáků 
na slalomovém kanále na Křivo-
klátě. Trať slalomu po oba dva dny 
zvládl velmi dobře.

Ve sjezdu se kluci zúčastnili ně-
kolika závodů, které se konaly v na-
šem kraji. V  Hanušovicích Tomáš 
obsadil jak v  sobotu, tak v  neděli 
10. místo. Matyáš v sobotu obsadil 
6. místo a v neděli si o jedno místo 
polepšil. Sjezdy ve Dvoře Králové 
a ve Vysokém Mýtě Matyáš ve své 
kategorii K1 žák starší vyhrál. Na 
závodech v  Třebechovicích Tomáš 
obsadil pěkné 3. místo v  katego-
rii C1 žák starší a Matyáš 3. místo 
v  kategorii K1 žák starší. Matyáš 
ještě zabodoval na východočeském 
vodáckém maratonu, kde vyhrál 
žákovskou kategorii. Oba se také 
zúčastnili Mistrovství ČR žáků 
v klasickém sjezdu, kde Tomáš ob-
sadil 25. místo a Matyáš 15. místo 
a společně v posádce skončili na 7. 
místě v kategorii C2.

Matyáš se také účastnil Mistrov-

ství ČR žáků ve sprintu, kde obsadil 
21. místo a v závodech Českého po-
háru žáků v Budějovicích 11. místo.

Na závěr sezony se Tomáš Viragh 
a  Matyáš Bek zúčastnili Krumlov-
ského vodáckého maratonu.

Členové oddílu nestrávili celý rok 
pouze po závodech. Kolem Orlice 
provedli každoroční čištění břehů. 
Bohužel tato snaha byla několikrát 
zmařena velkou vodou po deštích, 
která s  sebou přinesla vždy další 
odpadky. Snažili jsme se udržovat 
čistotu na břehu před loděnicí, kam 
se chodí koupat občané z  Týniště, 
proto jsme také instalovali na břeh 
nádoby na odpadky.

Po závodní sezóně se konečně 
našel čas na rekonstrukci chatky, 
která je v areálu loděnice. Zub času 
na ní zanechal značné poškození. 
Při zachování základní konstrukce 
bylo potřeba tuto konstrukci vyrov-
nat do roviny a položit novou stře-
chu. Pak bude ještě následovat po-
bití palubkami a nátěr. To vše by se 
mělo stihnout do letošních Vánoc.

Také bychom rádi přivítali ve 
svých řadách další děti, které by se 
chtěly naučit jezdit na lodi. Trénin-
ky začnou na jaře 2020. Termíny 
budou vyvěšeny na nástěnce oddí-
lu, která je v ulici TGM.

Závěrem bychom chtěli všem 
sportovcům a  občanům popřát 
hodně štěstí a zdraví v následujícím 
roce 2020.

 Z. Švagr, člen oddílu kanoistiky

KANOISTÉ SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ BILANCUJÍ ROK 2019
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PŘEDŠKOLÁCI MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO VE HVĚZDÁRNĚ
Ve Školním vzdělávacím progra-

mu naší mateřské školy má jeden 
z  integrovaných bloků název „Svět 
kolem nás“. Takže s dětmi zkoumá-
me, co vše se kolem nás děje. Za-
jímá nás nejbližší okolí, ale i to, co 
se děje na druhé straně Země. My 
jsme na podzim naši Zemi opustili 
a  cestovali jsme do vesmíru. Těši-

li jsme se na výlet do Hvězdárny 
v Hradci Králové. Museli jsme se na 
to náležitě připravit – seznamovali 
jsme se s naší Zemí, s atmosférou, 
hvězdami a  planetami kolem nás. 
Dne 14.  10.  2019 v  dopoledních 
hodinách jsme vyrazili s  před-
školáky na plánovanou exkurzi 
do Hvězdárny v  Hradci Králové. 

S  naším průvodcem jsme si po-
povídali o  hvězdách, souhvězdích 
a planetách. Zhlédli jsme pohádku 
o  raketě. Děti byly velice zvídavé 
a zapojily se do diskuse. Průvodce 
je pochválil za poznatky o vesmíru 
a za ukázněnost v sále. Podotknul, 
že děti z mateřské školy mívají zříd-
ka takové vědomosti – za odměnu 

jsme měli možnost se vyfotit s kos-
monautem a podívat se speciálním 
dalekohledem do vzdálené krajiny 
a na slunce. Odjeli jsme s krásnými 
zážitky a novými poznatky.

Za kolektiv MŠ Město
Barbora Koubová a 

Bc. Zdeňka Veselková

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu

Fotbalový oddíl SK Týniště nad Orlicí
pořádá 

NÁBOR CHLAPCŮ, ALE I DÍVEK 
ročníku narození 2013 a 2014 do nového mužstva

M I N I P Ř Í P R A V K Y
Tréninky, pod vedením našich zkušených trenérů,

se konají každé úterý a čtvrtek od 15,30 hod. v tělocvičně U dubu

Případné informace na telefonu – 773682142
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V  Křivicích se 10.  listopa-
du 2019 konala akce pro děti s ná-
zvem Škola strašení. Na děti čekala 
krátká procházka ulicí Na Drahách 
zakončená v  bývalé škole. Během 
této procházky se děti, dočasně 
proměněné v  méně či více děsivá 
strašidla, dvakrát zastavily k plnění 
6 důležitých úkolů. Magický sed-
mý úkol na ně čekal v bývalé škole, 
dnes škole strašení, kde se usídlila 
různá (i hrůzná) strašidla, aby své 
v  dnešní době velmi náročné ře-
meslo a  cenné zkušenosti předala 
mladé nadějné generaci.

Velké naděje byly vloženy v osm 
strašidel předškolního i  školního 
věku a  jejich doprovod. Jenže stát 
se certifikovaným strašidlem není 
jen tak. Přijít do školy v  neděli 
dokážou sice jen ti nejodvážnější, 
ale to pro zdatné strašení nestačí. 
Proto jsme se my, staletími prově-
řená strašidla, rozhodla znalosti 
všech adeptů prověřit a ve strašení 
kvalitně zaučit. Mladá strašidla se 
naučila vyrábět lektvary z  rozlič-
ných surovin rostlinné i  živočišné 
povahy, přičemž pochopila, jak 
moc je důležité jednotlivé ingre-
dience rozeznat. Protože záměna 
surovin může být při kouzlení 
fatální. Žáci strašidláci rozeznali 

jedovaté houby od jedlých, pozná-
vali druhy hlavně bezobratlých ži-
vočichů a  různých bylin a  bobulí. 
Bez správných zaříkávadel a  kou-
zelných formulí bychom ale ani 
s  těmito poměrně sofistikovanými 
znalostmi ničeho nedosáhli. Také 
jsme si trochu zatvořili, protože vý-
tvarná výchova nemůže chybět ani 
ve strašidelné škole. A kdo všech-
ny úkoly zdárně vykonal, vysloužil 
si nejen odměnu, ale i  certifikát 
strašidla, tedy písemné oprávně-
ní ke strašení. Doufáme, že nás 
nová generace strašidel nezklame 
a efektivně zužitkuje znalosti a do-
vednosti získané v naší strašidelné 
škole.

Přes počáteční komplikace způ-
sobené zvýšenou nemocností dětí 
i  rodičů (která se nevyhnula ani 
samotným organizátorům), všich-
ni zúčastnění jednohlasně označili 
akci za více než podařenou. Poba-
vili se děti, maminky i  tatínkové 
a dokonce i prarodiče. Ve škole na 
nás čekala bohatá výzdoba a hlav-
ně zasloužené občerstvení připra-
vené maminkami strašidel. Všem 
zúčastněným moc děkujeme.

Za strašidelný sbor Radka Háj-
ková a Kristýna Nováková, organi-

zátorky akce a hlavní školitelky.

ŠKOLA STRAŠENÍ

28. ROČNÍK BĚHU TÝNIŠŤSKÉ DESÍTKY
Na start 28. ročníku běhu Tý-

nišťské desítky (10 km), která se 
pravidelně běhá na počest říjnové-
ho svátku, výročí vzniku samostat-
ného československého státu, se za 
pěkného podzimního počasí po-
stavilo 203 vytrvalců a  vytrvalkyň 
v devíti věkových kategoriích.

Pořadatelé atletického oddílu 
SK Týniště nad Orlicí, z. s., ve spo-
lupráci s  Domem dětí a  mládeže 
Týniště nad Orlicí také připravili 
závody předškolních dětí a žactva, 
kterých se zúčastnilo rekordních 
55 na tratích dlouhých od 100 m do 
1200 m.

V kvalitní konkurenci vytrvalců 
za účasti několika českých repre-
zentantů, například v  bězích do 
vrchu, se celkovým vítězem stal Pa-
trik VEBR z Vencl Týmu Ústí nad 
Orlicí (č. 47, viz. foto), solidním 
časem 32:27 min. a nejlepší ženou 
byla na celkovém pěkném 13. mís-
tě Marta FENCLOVÁ (č. 129, viz. 
foto) z TJ Sokol Hradec Králové ča-
sem 37:17 min. Nejlepším Týnišťá-
kem se stal Pavel KRUNČÍK, který 
se celkově umístil na 30. místě ča-
sem 39:09 min. Nejstarším účastní-
kem byl Václav CULKA (roč. 1935) 
z Nového Města nad Metují, který 
zdolal trať za 78:25 min.

Před vyhlašováním nejlepších 
vytrvalců proběhla také zajímavá 
tombola losovaných startovních čí-
sel závodníků.

Nejrychlejší závodníci hlavního 
vytrvaleckého závodu v  jednotli-
vých kategoriích byli odměněni 
hodnotnými věcnými cenami, kte-
ré předával místostarosta Týniště 
nad Orlicí, pan Pavel Nadrchal.

Závody proběhly hladce bez pro-
testu a žádného úrazu.

Poděkování za jinak zdařilou 
sportovní akci patří pořadatelům 
a  rozhodčím z  atletického oddílu 
a dalších členů SK Týniště nad Or-
licí, z. s., Domu dětí a mládeže (ko-
lektivu Ing. Kateřiny KUKLOVÉ), 
všem dobrovolníkům a  Městské 
policii za zajištění hladkého prů-
běhu.

Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

SPRÁVA LESŮ Týniště nad Or-
licí  – paní Franziska STERNBER-
GOVÁ | MĚSTO Týniště nad Orlicí 
KRAJSKÝ ÚŘAD Královéhradec-
kého kraje | OVOCE  – ZELENI-
NA  – pan ZÁBRODSKÝ, Týniště 
nad Orlicí | ELEKTRO TELUX, 
s.r.o. – Týniště nad Orlicí | PRODEJ 
ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB – 

Mgr. Milan KOPECKÝ, Týniště 
nad Orlicí | KVĚTINÁŘSTVÍ JAS-
MÍNA  – paní Hana DOBEŠOVÁ, 
Týniště nad Orlicí | STRAVOVÁNÍ 
GERIATRICKÉ CENTRUM – pan 
Leoš Hlaváč, Týniště nad Orlicí | 
WELDIS Rychnov nad Kněžnou, 
s.r.o. – vše pro svařování

Těšíme se na účast v  dalším 29. 
ročníku Týnišťské desítky, který 
se bude tradičně konat ve sváteční 
den, ve středu 28. října 2020.

 Za oddíl atletiky SK Týniště nad 
Orlicí, z. s., Václav GOLDBACH 

a Ing. Jiří TYAHUR 
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Cvičení je koníček, a  pokud 
se ten koníček spojí s  opravdo-
vým koněm, tak to je teprve něco. 
A přesně to splňuje náročná disci-
plína voltiž, která spojuje zdravý 
pohyb, gymnastiku a  krásu koní. 
Paravoltižní cvičení je určeno pro 
osoby se zdravotním postižením 
a  určitým zdravotním oslabením 
- cvičení na koni podporuje hned 
několik důležitých vlastností, které 
každý potřebuje - posiluje odvahu, 
uvolňuje tělo - tedy svaly a  s  nimi 
i  šlachy, zlepšuje pohyblivost klou-
bů, podporuje koordinaci celého 
těla - čili to, jak se mezi sebou do-
mluví jednotlivé svaly, receptory, 
nervy a mozek s míchou. Ovlivňuje 
hluboký stabilizační systém ovliv-
něným dlouhým sezením, zlepšuje 
vnímání rovnováhy a  její udržová-
ní, a  to i  za ztížených podmínek, 
učí zcela nezávisle na sobě ovládat 
končetiny, hlavu, trup a  myšlení. 
Cvičení na koni začíná vždy přípra-
vou cvičenců ze země a také fyzic-
kou i relaxační přípravou. Samotné 
cvičení probíhá na koni opatřeném 
madly a dekou, kdy jeden z asisten-
tů drží koně na 20metrové lonži, 
druhý asistent pomáhá cvičenci se 
správností provádění cviků na koni. 
Cvičenec plní dané cviky dané pra-
vidly voltižního sportu. Cvičenec 
musí prokázat svou zdatnost během 
povinné sestavy a  dále si se svým 
cvičitelem připravuje volnou sesta-
vu, která respektuje individuální 
nároky cvičence.

I  v  letošním roce naši cvičen-
ci získali potřebnou kvalifikaci 
a mohli se tak zúčastnit Mistrovství 

České republiky v Brně. Stejně jako 
v  minulém roce se tato vrcholová 
soutěž konala v krásném areálu Ve-
terinární a farmaceutické univerzity 
v Brně, a  to ve dnech 5. – 6.  října. 
V sobotu nás čekaly povinné sesta-
vy a také první kolo volných sestav. 
Povinné sestavy se vždy skládají 
z  několika cviků, které jsou vždy 
dané a neměnné. Volné sestavy na-
proti tomu dávají prostor fantazii 
a pro prezentaci toho nejlepšího, co 
cvičenec dokáže. Vše v obou sesta-
vách dokresluje hudební doprovod, 
který musí k  daným cvikům ladit. 
Poté se sečte známka za obtížnost, 
technické provedení a  celkový do-
jem.

Stejně jako v minulých letech ob-
sadili naši cvičenci i příčky nejvyšší, 
a to Anna Marie Koudelková, která 
se umístila na 3.místě v soutěži TP2 
(tělesné postižení st. 2). Jan Novák, 
který byl překlasifikován do kate-
gorie TP 1 (tělesné postižení st. 1) 
obsadil krásné 4. místo. V kategorii 
ZO (zdravotní oslabení) se zúčast-
nila a  velmi krásně reprezentovala 
Ema Brátová a  také Terezka Pí-
šová. V  doprovodné soutěži jsme 
měli dvě želízka v  ohni, a  to obě 
nové cvičenky Viktorku a Domini-
ku Pánkovou a obě předvedly moc 
krásné výkony, což Dominice vy-
neslo dokonce 4. místo. V  příštím 
roce pevně věříme, že se již oběma 
podaří kvalifikace a  zúčastní se 
i  MČR. Všechny cvičence úžasně 
„podržela“ klisna Arleta, která je 
nejen koněm pro paravoltiž a  má 
splněny lonžovací zkoušky České 
jezdecké federace, ale je také vyni-

kajícím koněm na hiporehabilitaci 
(= spolupráce mezi odborníkem 
a  speciálně připraveným koněm 
zaměřená na zlepšení kvality života 
lidí se zdravotním znevýhodněním 
a  speciálními potřebami  – zdroj 
ČHS), který má splněny speciali-
zační zkoušky. Je důležité si uvědo-
mit, že mít takto připravené koně 
na nadstandartní úrovni je velice 
náročné na čas, péči a  zahrnuje to 
velmi odbornou přípravu.

V příštím roce nás opět čeká ná-
ročná sezóna a  již teď se se svými 
svěřenci pilně připravujeme na dal-
ší závody, které nás hned začátkem 
roku čekají. Věřím, že i  v  příštím 
roce budou mít naši cvičenci takové 
krásné úspěchy, ale hlavně, že bu-
dou mít dobrý pocit z toho, jak moc 
toho dokážou. Protože pro všechny 
sportovce je důležité překonávat 
vlastní hranice, a pro ty handicapo-
vané to platí dvojnásob!

Děkujeme Královéhradeckému 
kraji za podporu našeho klubu ve 
volnočasových aktivitách, při kte-
rých jsou metodiky voltiže, kvalifi-
kovaní koně a  odborní pracovníci 
také využíváni.

Markéta Píšová

Hubertova jízda 2019 – Jezdecký  
klub Briliant Petrovice, z.s.

Dne 12.  10.  2019 uspořádal Jez-
decký klub Briliant - Petrovice tra-
diční Hubertovu jízdu, což je tak-
zvané ukončení jezdecké sezóny.

Počasí se opravdu vydařilo, a tak 
jsme se dopoledne sešli v  hojném 
počtu koní a  jezdců před stájemi 

a vedeni liškou (jezdec s liščím oca-
sem připnutým na ruce) a mastrem 
vyjeli na dvouhodinovou vyjížďku 
do blízkého lesa.

Při Hubertově jízdě se liška ani 
master nesmí předjet a  pokud se 
tak stane, tak u  nás po skonče-
ní vyjížďky jezdec dělá 50 dře-
pů. Letos lišku ani mastra nikdo 
nepředjel, takže se nedřepovalo. 
Ke konci vyjížďky se liška od ostat-
ních odpojí a  jede schovat „liščí 
ocas“. Zbytek lotu, který je nadále 
veden mastrem, dorazí na určené 
místo a  liščí ocas hledá. Liščí ocas 
našla domácí jezdkyně, takže i  vý-
hra zůstala v  JK Briliant. Kromě 
koní a  jezdců se na procházku do 
lesa vydávají i  pěší, kteří na konci 
také hledají lišku.

Po vyjížďce následoval vy-
nikající oběd, jako každý rok. 
Po obědě jsme pokračovali jezdec-
kými soutěžemi - Trail s  vodičem 
pro děti, Trail bez vodiče a Parkur 
40 cm, který byl určen pro všechny 
děti z  volnočasových aktivit, pro 
členy klubu i ty, kteří nás navštívili 
zdaleka.

Večer se poté konalo posezení, 
kde jsme nejen poseděli, pojedli, 
popovídali, ale i při zvuku kytar za-
zpívali v místním obecním domě.

Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem sponzorům, paní Suchán-
kové z  Jásenné za výrobu stužek, 
Lýdě Šišmové, Monice Morávkové 
a Markétě Píšové za ceny do soutěží. 
A hlavně členům Jezdeckého klubu 
Briliant Petrovice, z.s., bez kterých 
by se tato akce nemohla uskutečnit.

Monika Morávková

JEZDECKÝ KLUB BRILIANT PETROVICE, Z.S. – PARAVOLTIŽ MÁ SVÉ MISTROVSTVÍ
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Nedokážu přesně vysvětlit proč, 
ale již od dětských let mám listopad 
spojený s  nostalgickým vzpomí-
náním. Možná je to tím, že mne 
moje babička o Dušičkách brávala 
s  sebou na hřbitov a  vyprávěla mi 
o  svých, dávno mrtvých, rodičích 
a  příbuzných. Znal jsem je všech-
ny. Nejvíc mi ale bylo líto prastrýce 
Viléma, který byl tělesně postižený 
a zemřel mlád na sepsi od zkažené-
ho zubu. Za druhé války. Jak říkám: 
listopadová nostalgie.

A  pak si takhle 1.  listopadu se-
díte v  hledišti Kulturního centra 

v Týništi nad Orlicí, kam jste se při-
šel podívat na své kamarády z diva-
delní skupiny Temno, z týnišťského 
divadelního souboru Jirásek, díváte 
se na umně odvedené ochotnic-
ké představení, smějete se, občas 
pláčete a jste na necelé dvě hodiny 
šťastný.

Šťastný z několika důvodů. Šťast-
ný ze šťastných vzpomínek. Šťast-
ný z  toho, když si vzpomenete, že 
jakmile jste tuhle podivnou partu 
lidí viděl poprvé hrát, tak jste si 
řekl: „…s  těma bych jednou chtěl 
stát na jednom jevišti!“ A povedlo 

se. Dostal jsem tu možnost. Šťastný 
z toho, když vidíte, s jakou lehkostí 
hrají i nyní. V tuto chvíli a v tomto 
novém kuse. (Excelentní Eva Bar-
tošová a  David Šalata v  titulních 
rolích). A šťastný z toho, že někdo 
(v tomto případě autorka a režisér-
ka hry Eva Drábková) pojmenovala 
a  do divadelní formy převedla to, 
co nás všechny s  přibývajícím vě-
kem tak trochu trápí – všechny, jak 
stárneme, tak nás opouštějí známí, 
kamarádi, příbuzní.

A  to je vlastně memento a  zá-
roveň hlavní zápletka nového di-

vadelního představení Duchařina, 
souboru Temno. Mluvme se sebou, 
dokud to je možné, protože hovořit 
s mrtvými, je tak strašně složité… 
To jen tak na okraj, abych nepro-
zradil děj divákům, kteří se budou 
chtít vypravit na druhou premiéru, 
či další reprízy.

A  svým ochotnickým kolegům 
a  kamarádům přeji mnoho repríz, 
narvaných sálů a diváků tak šťast-
ných, jako jsem byl toho pátečního 
večera já.

Jan Štefek

ZATRACENĚ DOBRÁ DUCHAŘINA
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Milí obyvatelé Kostelce a okolí,
na závěr roku bychom vám chtě-

li touto cestou připomenout po-
slání a  úlohu Domácího hospice 
Setkání ve vašem městě a zároveň 
poděkovat všem, kteří nás podpo-
rují.

Letos uplynulo již 6 let od zalo-
žení neziskové organizace Domácí 
hospic Setkání o.p.s. Najdete nás 
v Rychnově nad Kněžnou v Javor-

nické ulici a  poskytujeme služby 
v  regionu do 30 km od našeho 
města.

Pomáháme rodinám, které se 
rozhodnou pečovat doma o  své-
ho blízkého v  konečné fázi jeho 
života. Pomáháme nevyléčitelně 
nemocným pacientům od boles-
ti a  dalších projevů nemoci tak, 
aby poslední životní etapu mohli 
prožít doma důstojně a s laskavou 

péčí svých nejbližších.
Služby hospice zajišťují 3 léka-

ři, 5 zdravotních sester, sociální 
pracovnice, terapeut a  duchovní. 
Pomoc je dosažitelná 24 hodin 
denně, 7 dní v  týdnu  – telefonic-
ky i  osobně, vždy dle domluvy 
a  individuálních potřeb pacienta 
a rodiny.

Tyto služby by nemohly být 
nabízeny v  tomto rozsahu bez fi-
nanční podpory našich dárců, 
kterým chceme touto cestou veli-
ce poděkovat. Ti, kteří se rozhodli 
podpořit naši činnost, jsou jednot-
livci z  řad spoluobčanů. Podpora 
přichází i  z  Královéhradeckého 
kraje, měst a  obcí v  našem regio-
nu, církví, firem a některých nada-
cí  – výčet všech dárců najdete na 
našich webových stránkách www.
hospicrychnov.cz. Jejich finanční 
dary a  příspěvky nám umožňují 
zajistit mnohé, co je potřeba, aby-
chom mohli sloužit potřebným. 
Od roku 2014 jsme takto mohli 

poskytnout péči více jak 200 pa-
cientům a  jejich rodinám, zakou-
pit potřebné zdravotní pomůcky 
a  vybavení a  tiše a  důstojně jsme 
je doprovodili na jejich poslední 
cestě životem. Za všechno jsme 
vděčni a  uvědomujeme si, že tato 
služba nás dalece přesahuje. Každý 
den se můžeme v rodinách našich 
pacientů učit trpělivosti, laskavos-
ti, soucitu, pokoře a  děkovat za 
možnost být s nimi v těch nejtěž-
ších chvílích. Vidíme jak v bolesti 
i utrpení roste něha, soucit a láska, 
která jediná tady zůstává i po smr-
ti a  dává životu smysl. Přejeme si 
být stále nositeli této naděje a pod-
pora našich dárců nám to umož-
ňuje, děkujeme.

Všem vám přejeme prožití krás-
ných vánočních chvil v  okruhu 
svých blízkých a  v  novém roce 
2020 hodně zdraví, lásky, a  aby 
vám vždy v pravou chvíli bylo do-
stupné to, co je opravdu potřeba.

Domácí hospic Setkání o.p.s.

PODĚKOVÁNÍ Z HOSPICE

PODĚKOVÁNÍ

Když dárky, tak pro všechny…, 
výhodná koupě… zcela zdarma… 
Tak nějak na nás všechny útočí 
a  to nejen v  této blížící se předvá-
noční době, ale v  podstatě během 
celého roku šmejdi. Všichni víme, 
jak se strašně těžko říká ne! Právě 
ono ne je v mnoha životních situ-
acích kouzelným slůvkem, které 
nás může ochránit před obrovský-
mi problémy. Celá řada lidí, kteří 
přijali pozvání na předváděcí akce, 
nebo si domů dokonce pustili dea-
lera a následně podepsali smlouvu, 
přišli často o životní úspory, zadlu-
žili se na dlouhá léta a leckdy přišli 
i o střechu nad hlavou. Toto zamy-
šlení by vám mělo dát několik rad, 
jak se těmto problémům vyhnout 
a ušetřit si nejen finance, ale přede-
vším zdraví.

Nejlepší prevencí před problé-
my plynoucí z  předváděcích akcí 
a podomního prodeje je na pozvá-
ní nereagovat, dealera nepouštět 
přes práh a rychle a rázně se s ním 
rozloučit. Pravidlo, které zcela jis-
tě zabere: NEVIDÍM, NESLYŠÍM, 
NEMLUVÍM… a SPĚCHÁM….

Pokud jste se přeci jen rozhodli 
vydat na předváděcí akci (mnohdy 
je maskována výletem na historic-
kou památku zcela zdarma) UR-
ČITĚ NIC NEPODEPISUJTE!!! 
Co vás může na takových akcích 
potkat? Zcela jistě speciálně školení 
prodejci, kteří již ví jak na vás. Nej-
častěji použijí apel na vaše zdraví. 
Jejich zázračné zboží vám ho zcela 
jistě zajistí. Věty typu „Chcete, aby 
vaše děti, vnoučata trpěly ekzémy 
a  alergiemi?“, „Vy už nechcete na 
tomto světě být?“ Dopomoci ke 
zdraví vám má právě jejich zázrač-
né zboží. Pokud nezabere apel na 
zdraví, následuje většinou losování 
výherců dárků (údajně za desetiti-
síce korun). Jejich získání ovšem 
závisí na dosti zásadní podmínce: 
nabízené zboží si musíte koupit!

Prodejci vědí, že se „kšefty„ lépe 
hýbou, jsou- li účastníci předváděcí 
akce trochu v náladě. Proto občer-
stvení je vždy připraveno a  zcela 
zdarma. Výlet tak mnohdy nekončí 
jen bolehlavem, ale velkým průva-
nem ve vlastní peněžence (často 
i na několik let). Pokud ani alkohol 

nezabere, pak je tu nátlak a obvykle 
i  agrese prodávajících. Projevující 
se v zadržování občanských průka-
zů, urážkách či bránění v návštěvě 
toalet. Nemáte s sebou peníze? Ne-
vadí, rádi s vámi ihned (samozřej-
mě zcela zdarma) po akci do vaše-
ho bydliště zajedou. Pokud zjistí, 
že máte doma hotovost, tak nátlak 
začne nanovo, pokud náhodou váš 
zájem o  zboží opadne. Vyhrožují 
pak exekucí, soudy a kdo z nás by 
se dnes chtěl soudit.

Neuposlechnete-li radu na před-
váděcí akci nechodit a  vyhýbat se 
dealerům, tak alespoň dodržujte 
několik pravidel. Nikdy nechoďte 
na předváděcí akce sami. Morál-
ní opora někoho z rodiny či přátel 
může být stejně důležitá, jako je-
jich případné svědectví, dojde-li ke 
sporu. Nepodepisujte pod tlakem, 
co jste nečetli! Bude-li vás prodej-
ce přemlouvat, že čtení je zbyteč-
né, že vám přece všechno již řekl, 
důsledně trvejte na: NEPODEPÍŠI! 
Umožní-li vám prodejce přečtení 
smlouvy, vždy podepište každý list, 
aby následně do smlouvy něco ne-

podstrčil.
Pokud o zboží navzdory vší logi-

ce opravdu stojíte, vždy důkladně 
zvažujte význam a důsledky podpi-
su i samotné koupě. Pozor si dávejte 
i při převzetí zboží. Nabídne-li pro-
dejce, že vám zboží zaveze domů, 
dejte si pozor na to, co podepisuje-
te. Musí to být pouze jenom doklad 
o převzetí. Obsahuje-li něco navíc, 
žádejte prodejce o vyškrtnutí, opat-
řené datem a  podpisem prodejce. 
Pokud jste již smlouvu podepsali 
a  je jedno, zda zcela dobrovolně 
či pod velkým psychickým nátla-
kem, kterému jste byli vystaveni, 
jsou možná různá řešení. Mnohdy 
však končí dlouhými soudními ta-
hanicemi a  ani když vám dá soud 
za pravdu, tak se nemusíte se svými 
penězi nikdy setkat.

Na závěr mi dovolte položit jed-
nu otázku. Kdo to všechno zboží 
zadarmo, dárky a  výhodné slevy 
zaplatí? NO PŘECI TEN, KDO 
PODEPÍŠE SMLOUVU.

Mgr. Bohuslav Matys
sociální pracovník MěÚ 

Týniště nad Orlicí

ŠMEJDI

Začátkem listopadu byla u mě paní Sekyrová a paní Gavulová, členky 
SPOZ, popřát k mým narozeninám.

Děkuji za krásnou kytici a balíček.
Hana Auerová



Technická památka a  letní mu-
zeum vodárenská věž je veřejnosti 
zpřístupněna již devět let. Co rok 
to jiná výstava se zaměřením na 
místní historii, na řemeslné, kul-
turní a  sportovní tradice, na regi-
onální umělce a osobnosti. Co rok 
to stejná otázka: jak dál? Už delší 
dobu uvažujeme o  vytvoření stálé 
expozice, protože všechny z  uply-
nulých výstav by si pro vložené úsi-

lí k jejich realizování zasloužily být 
zachovány.

Rok 2020 bude pro nás spolkaře 
jubilejním, a  proto bychom rádi 
oslavili deset let fungování věžní-
ho muzea událostí s  přesahem do 
celé ČR. Věříme, že příští výstava 
„Historie policie a  četnictva v  Tý-
ništi nad Orlicí“ svým pojetím za-
ujme, poučí i pobaví. Naši členové 
Martin Urban a Pavel Rulík věnují 

její přípravě maximum. Jimi na-
shromážděné poznatky, historické 
informace a  sbírkové předměty 
velkou měrou doplní a  obohatí tu 
nekonečnou skládanku dějin naše-
ho města.

Za SPMT Adam Prokeš
předseda spolku

Tři dny před Štědrým dnem, tj. 
21. prosince 2019 bude skautskými 
kurýry rozváženo po celé České re-
publice tradiční Betlémské světlo. 
V  tento den bude dovezeno také 
do našeho města, kde si jej budete 
moci v 14:30 vyzvednout u vánoč-
ního stromu na náměstí a  přenést 
do svých domovů. Kromě toho zde 
připravujeme i živý betlém v podá-
ní dětí a zazpíváme si vánoční kole-
dy. Přijďte mezi nás!

Betlémské světlo je aktivitou, 
která vznikla v sousedním Rakous-
ku již v roce 1986. V tomto roce byl 

plamínek z  místa narození Ježíše 
Krista v Betlémě dovezen do Lince 
jako originální poděkování lidem, 
kteří pomohli dobročinné nadaci 
Světlo ve tmě. V následujícím roce 
byli ke spolupráci při jeho rozná-
šení a  rozdávání přizváni rakouští 
skauti a pro velký zájem se centrem 
této aktivity stala Vídeň. Z  Vídně 
se pak postupně začalo Betlémské 
světlo šířit po Evropě. Zde se také 
v  polovině prosince scházejí skau-
ti z  různých evropských zemí na 
slavnostní bohoslužbě, během níž 
je jim světlo předáváno. Do České 

republiky jej dovážejí skauti z  br-
něnského střediska „Řehoře Men-
dla“, aby pak třetí adventní sobotu 
mohlo být ve spolupráci s Českými 
drahami rozváženo po celé zemi 
a  roznášeno do kostelů, nemoc-
nic, hospiců, domovů pro seniory 
a  rozdáváno sousedům, přátelům, 
rodinám, nemocným či osamělým 
lidem. Cílem této akce je zkrátka 
udělat druhým radost a ujistit je, že 
na světě není nikdo sám.

Ráda bych vás proto co nejsrdeč-
něji pozvala v  sobotu 21. prosince 
od 14:30 k  vánočnímu stromu na 

Mírové náměstí v  Týništi nad Or-
licí, odkud si budete moci odnést 
Betlémské světlo do svých domo-
vů (nezapomeňte vzít si s  sebou 
svíci a  lucerničku). Kromě toho 
zde bude též připraven živý betlém 
v podání dětí a nebude chybět ani 
společný zpěv vánočních koled. 
Poté Betlémské světlo ještě přene-
seme do Geriatrického centra, kde 
popřejeme radostné svátky všem 
seniorům a personálu. Přijďte mezi 
nás, těšíme se na vás!

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – ZPRÁVY Z VĚŽE

BETLÉMSKÉ SVĚTLO, ŽIVÝ BETLÉM A ZPÍVÁNÍ KOLED V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Letošní letní sezóna se našemu 
klubu velice vydařila. S  našimi 
střelkyněmi jsme pilně trénovali 
i  účastnili se závodů ve střelbě ze 
sportovní malorážní pušky. Holky 
byly šikovné a  přechod od vzdu-
chovky k  malorážce jim nedělal 
velký problém a  hned jsme mohli 
vyrazit na první závody do našich 
oblíbených Sezemic. Následovaly 

další závody jako třeba GP Hradce 
Králové + mistrovství UNITOP; 
krajský přebor Královehradeckého 
kraje taktéž v  HK; střelecká liga 
Lužský Dědek; VC Chotěboře (1. 
místo v  kategorii SM 60 Dorost 
a  zároveň osobní rekord Denis-
ky);VC Bystřice nad Pernštejnem 
a  další. Koncem léta jsme začali 
s přípravami na naší tradiční stře-

leckou ligu ve vzduchových zbra-
ních, kterou pořádá náš klub v  tě-
locvičně U Dubu, a sjíždějí se sem 
střelci z mnoha koutů ČR. Zároveň 
jsme pomalu spolu s  malorážkou 
zahájili tréninky vzduchovky, aby-
chom byli včas ve formě a podávali 
co nejlepší výkony v  zimní halové 
sezóně vzduchových zbraní. Dne 
26.  10. proběhlo první kolo letoš-

ního ročníku naší ligy, kterého se 
zúčastnilo 73 střelců.

Rád bych tímto poděkoval městu 
Týniště nad Orlicí a  obci Čermná 
nad Orlicí za finanční podporu. 
A velké poděkování p. Pokornému 
za vstřícný přístup pro naši organi-
zaci závodů.

za SSK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
předseda klubu Jaroslav Valenta

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Okresní sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou, z.s., ve spoluprá-
ci s  agenturou SPORT AKTION, 
s.r.o., Chomutov,  MěÚ Rychnov 
nad Kněžnou a pod záštitou před-
sedy ČUS Praha a  starosty města 
Rychnova nad Kněžnou, připravuje 
slavnostní vyhlášení ankety Nejú-
spěšnější sportovec roku 2019, kte-
ré proběhne v pátek 31. ledna 2020 
od 18 hodin v  Pelclově divadle 

v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců 

v žákovské v kategorii, 5 jednotliv-
ců v  kategorii dorostenci-junioři, 
5 jednotlivců v  kategorii dospě-
lí, 3 nejúspěšnější sportovci z  řad 
veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy 
mládeže a 3 kolektivy dospělých, 5 
trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/
SK, pořadatelé významné sportov-
ní akce a předána bude i cena FAIR 
PLAY.

Podmínkou pro zařazení navrže-
ných do nominací na nejúspěšněj-
ší sportovce/kolektivy roku 2019 
jsou:

výrazné úspěchy jednotlivců/ko-
lektivů minimálně na úrovni kraj-
ských soutěží 

dále úspěchy na MČR, případně 
ME, MS, atd.

V  případě trenérů, cvičitelů, 
funkcionářů TJ/SK jsou:

dlouhodobá úspěšná trenérská 
činnost s mládeží i dospělými

pozice osobního trenéra, trenéra 
kolektivů, který splnil kriteria pro 
ocenění jednotlivce nebo sportov-
ního kolektivu

dlouhodobá organizátorská 
funkcionářská práce na úrovni TJ/
SK

Oceněn bude pořadatel vý-
znamné sportovní akce určené pro 
registrované sportovce i  nejširší 
veřejnost a starosta obce s největší 
podporou sportu.

Nejlepší sportovce, kolektivy 
a  trenéry může navrhnout jakáko-
liv právnická či fyzická osoba síd-
lící na území okresu Rychnov nad 
Kněžnou, obce a města, TJ/SK, sva-

zy/komise a další sportovní subjek-
ty nesdružené v Okresním sdruže-
ní ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. 
(Sokol, Auto klub ČR, atd.) s  při-
hlédnutím k těmto zásadám a to ve 
skupinách výše uvedených.

Návrhy podávané na adresu: 
Okresní sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou, z.s., U  Stadionu 
1498, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, nebo e-mailem: cstvrychnov@
seznam.cz musí obsahovat: jméno 
a příjmení sportovce, data naroze-
ní, adresu bydliště, členství v  TJ/
SK na území okresu Rychnov nad 
Kněžnou, oddíl, ve kterém spor-
tuje, sportovní úspěchy dosažené 
v roce 2019, jméno navrhovatele.

Uzávěrka podání návrhů na OS 
ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s. je 
v pátek 3. ledna 2020.

Společnost AUDIS BUS s.r.o. 
děkuje městu Týniště nad Or-
licí za poskytnutí dotace na 
zajištění dopravy handica-
povaných dětí se speciální-
mi vzdělávacími potřebami 

s asistenčním doprovodem do spe-
ciálních ZŠ a  MŠ v  Rychnově nad 
Kněžnou v kalendářním roce 2019.

Díky této dotaci je umožněna 
handicapovaným dětem z  Týniště 
nad Orlicí a Petrovic

doprava za vzděláním 
ve speciálních ZŠ a  MŠ. 
Bez finančního příspěvku města 
Týniště nad Orlicí by tato veřejně 
prospěšná činnost nebyla možná.

Děkujeme tímto zejména jmé-

nem handicapovaných dětí a jejich 
rodičů.

Petr Švach
AUDIS BUS s.r.o.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2019

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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                        kc.tyniste.cz 
                                      KULTURNÍ CENTRUM MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

                                pořádá 

                  kurz společenských tanců 
              s tanečními mistry Lenkou Milou a Orestem Janečkem 

 

                     Taneční polepšovna 
                    pro manželské páry a dvojice 2020 

                                               
          začínáme v neděli 26. ledna 2020 

        kurz obsahuje 9 lekcí včetně závěrečného Věnečku s živou hudbou 
          2 kurzy: mírně pokročilí a pokročilí  

výuka probíhá ve velkém sále KD Týniště n. Orl. 

 

            Veškeré informace včetně rozpisu lekcí a přihlášek zveřejníme na kc.tyniste.cz 
 

       v PONDĚLÍ 2.12.2019 ve 12:00 hod. 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO - PROBĚHLO

Proběhlo…
Podzim se nám pomalu přehu-

puje do zimy a my můžeme říct, že 
jsme si ho užili naplno. Během října 
se nám rozběhly kroužky, na které 
jsme přijali přes šest set přihlášek. 
Velký zájem je tradičně o sportovní 
kroužky, jako je volejbal, tancování 
a atletika. Letošní novinkou je Nerf 
klub, kde si děti trénují přesnou 
mušku a strategické myšlení. Dalším 
kroužkem, který máme letos prv-
ně, jsou Mazlíci, kde se děti starají 
o  křečka, zakrslého králíčka a  dvě 
morčátka. Krásnou novinkou je 
kroužek Spolu, kde si rodiče s dětmi 
užívají netradiční formou společný 
čas, ať už při tvoření, prožitkových 
aktivitách či hrách. Již tradičně pro-
bíhají v podvečerních hodinách tvo-
řivé dílny pro dospělé, jako je Pedig, 
Keramika, nebo Háčkování.

Podzimní čas si k  nám chodily 
užít i děti ze základní školy. Od září 
se u nás vystřídaly na nejrůznějších 
programech téměř všechny třídy 
z prvního stupně. Děti se dozvěděly 
nové informace, zopakovaly to, co 
už vědí a společně strávily čas mimo 
školu.

O podzimních prázdninách jsme 
také nelenili. V úterý jsme se vypra-

vili do Národního zemědělského 
muzea v  Praze. Tam jsme s  nadše-
ním prozkoumali všechny expozice, 
zemědělství, gastronomie, voda, les-
nictví. Také jsme navštívili výukový 
program Voda v  krajině, kde jsme 
se opravdu zajímavou formou do-
zvěděli nejrůznější informace jako 
kde se voda bere, kolik jí na zemi 
je, jaké jsou možnosti vodou šetřit 
v běžném životě. Celé muzeum nás 
moc bavilo.

Ve středu jsme pak strávili den 
na Sluníčkohrátkách, kde nás čekaly 
hry, vyrábění, šifrování, soutěže a to 
všechno s pokémonskou tématikou. 
Nakonec jsme prázdniny zakončili 
krásnou akcí Město plné strašidel, 
kam letos přišlo více než 200 dětí. 
Děti si přinesly krásné lampiony 
a některé přišly i v maskách. Rodi-
ny se vydaly na putování městem, 
kde potkaly třeba kostlivce, vodnici, 
rytíře, bludičky a další. Jedna ze za-
stávek byla opět v Mateřském cent-
ru Ratolest, které s námi každoročně 
na této akci spolupracuje, děkujeme. 
A  děkujeme také všem pomocní-
kům, ať už nás doprovázeli na výletě, 
připravovali program v DDM nebo 
mrzli na strašidelném stanovišti.

Eva Jenčíková

Připravujeme v prosinci

 ■ Neděle 1. 12. - úterý 3. 12. VÁ -
NOČNÍ VÝSTAVA

 ■ Přijďte načerpat vánoční inspi-
raci a pořídit milé drobnosti pro 
sebe i své blízké. Vstupné 20 Kč. 
Bližší informace na samostatném 
letáčku.

 ■ Pondělí 2. 12. SLÁMOVÉ ŘETE-
ZY A  HVĚZDIČKY 17-19 hod. 
Tradiční dekorace zvládnou děti 
i dospělí. Cena 40 Kč + spotřebo-
vaný materiál.

 ■ Úterý 3.  12. KERAMIKA pro 
všechny 17 - 19 hod. Přijďte si 
udělat vlastnoruční dárek nebo 
vánoční dekoraci. Cena 120 Kč.

 ■ Středa 4.  12. FIMO  – VÁNOČ-
NÍ OZDOBY V OŘÍŠKU 15 - 17 
hod. Tvoření z polymerové hmo-
ty pro každého, modelování nebo 
náročnější projekty podle zájmu. 
Vhodné pro kohokoliv. Cena 80 
Kč (v  ceně veškerý materiál, po-
můcky a energie).

 ■ Středa 4.  12. VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 
A  PF 17 - 19 hod. Nejvyšší čas 
myslet na čas adventní. Cena 40 
Kč + spotřebovaný materiál.

 ■ Čtvrtek 5.  12. MIKULÁŠSKÝ 
TURNAJ V  PEXESU 13 - 14.30 

hod. Přijďte si užít turnajový 
Herníček v nesmrtelném pexesu. 
Můžete si vysoutěžit drobné ceny.

 ■ Čtvrtek 5.  12. MIKULÁŠSKÉ 
ČERTĚNÍ 15 - 16.30 hod. Spor-
tovní odpoledne s  čertovskou 
nadílkou pro děti od  předškolá-
ků – 4. tříd ve velké tělocvičně ZŠ. 
S sebou sportovní obuv a obleče-
ní, vstupné 20 Kč.

 ■ Pondělí 9. 12. HÁČKOVÁNÍ pro 
začátečníky i mírně pokročilé 17 
-19 hod. Háček a  přízi s  sebou. 
Rady a nápady má lektorka Mir-
ka.

 ■ Úterý 10.  12. PEDIG  – rybičky, 
ozdoby, doplétání 17.30 - 19.30 
hod. Jednoduché pedigové deko-
race, děti do 10 let s doprovodem, 
vhodné pro začátečníky. Poslední 
letošní setkání nad přírodními 
proutky. Cena 40 Kč + spotřebo-
vaný materiál.

 ■ Středa 18. 12. FIMO – lžičky, dár-
ky na poslední chvíli 15 - 17 hod. 
Tvoření z polymerové hmoty pro 
každého, modelování nebo ná-
ročnější projekty podle zájmu. 
Vhodné pro kohokoliv. Cena 80 
Kč (v  ceně veškerý materiál, po-
můcky a energie).
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Co je to Seniorská obálka, neboli 
I.C.E. KARTA? I.C.E., neboli „In 
Case of Emergency„ je karta pro 
případ naléhavé pomoci, která umí 
pomáhat v krizových situacích a je 
určená pro seniory domů.

Případů, kdy osamělého seniora 
mohou postihnout náhlé zdravot-
ní potíže a musí volat záchrannou 
pomoc, přibývá stejně jako výjezdů 
hasičů nebo policie. V  takových 
situacích je člověk často rozruše-
ný, nesoustředěný, dezorientovaný 
a  nedokáže odpovídat na polože-
né otázky. Velkým ulehčením pro 
přivolanou pomoc je v  této situa-
ci dobře vyplněná I.C.E. KARTA 

umístěná na viditelném místě v do-
mácnosti.

Kartu je třeba vyplnit nejlépe 
s někým blízkým či rodinou. Vypl-
ňují se údaje týkající se nemocí, se 
kterými se dotyčný léčí a léků, které 
užívá. Dále je vhodné uvést jméno 
praktického lékaře, ale především 
údaje týkající se blízkých osob, kte-
rým je nutno podat zprávu o vznik-
lé situaci. Aby karta fungovala, 
je velmi důležité kartu průběžně 
aktualizovat, například při změně 
předepsaných léků. Vyplněnou kar-
tu pak umístit na viditelné místo, 
jedná se konkrétně o dvě přístupná 
místa - na lednici třeba magnetkou, 

nebo do průhledné folie na vnitřní 
stranu vchodových dveří.

Po dohodě se všemi složkami IZS 
(integrovaný záchranný systém) je 
důležité, aby údaje na kartě nebyly 
zastaralé a aby byla karta vidět.

Seniorská obálka se bude distri-
buovat zdarma, prostřednictvím 
sociálního pracovníka Městského 
úřadu v Týništi nad Orlicí (správní 
odbor v přízemí MěÚ) a pečovatel-
ské služby do domácností či domu 
s pečovatelskou službou od 2. pro-
since 2019. Sociální pracovník vám 
poskytne i  potřebné informace 
k  I.C.E. kartě a  v  případě zájmu 
i  nabídne pomoc s  jejím vyplně-

ním.
Cílem sociální politiky je, aby 

byli naši senioři co nejdéle sobě-
stační a  žili doma ve svém přiro-
zeném prostředí. Tento projekt by 
měl tomuto cíli napomoci.

Zároveň bychom rádi poděkova-
li firmě ŠKODA AUTO, a.s., za je-
jich finanční dar Městu Týniště nad 
Orlicí ve výši 23 728 Kč na zakou-
pení 500 plastových obálek, samo-
lepek a klipů s magnety, do kterých 
se seniorské obálky vkládají.

Mgr. Bohuslav Matys
sociální pracovník, správní odbor, 

MěÚ Týniště nad Orlicí

Oddíl kopané mužů v Křivicích 
hrající pod hlavičkou místního TJ 
Sokola se v  loňské sezóně 2018-
19 udržel v nejvyšší soutěži OP II. 
třídy Rychnovska. V  konečné ta-
bulce družstvo obsadilo dvanác-
tou pozici z  celkových čtrnácti 
účastníků. Jarní část jsme odehrá-
li s  dvanácti hráči, a  proto jsme 
v  letní přestávce byli nuceni tým 

doplnit a omladit. To se nám čás-
tečně podařilo, a tak je naše stří-
dačka při podzimních zápasech 
většinou zaplněna. S podzimními 
výsledky je to horší a  momen-
tálně jsme v  tabulce na posled-
ním sestupovém místě. Všichni 
v týmu ale věříme, že po kvalitní 
zimní přípravě nastane velký jar-
ní obrat, kdy sehrajeme hned 8 

zápasů z  12 na domácím hřišti. 
Bohužel během podzimní sezo-
ny nám hřiště již dvakrát navští-
vili divočáci a  totálně ho zničili. 
S velkým úsilím jsme hřiště dávali 
dohromady a některé zápasy jsme 
proto odehráli na hřištích soupe-
řů. K tomuto problému se vedení 
města postavilo čelem a  snad do 
konce roku by zde mělo vyrůst 

zcela nové oplocení. Křivický fot-
bal je jediný organizovaný sport 
v obci a bez každoroční finanční 
dotace od města Týniště by již 
zcela jistě neexistoval. Za přístup 
města ke křivickému fotbalu jsme 
velice vděčni a děkujeme.

Za fotbalový oddíl
Kočí Michal – sekretář 

TJ Sokol Křivice

PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

KŘIVICKÝ FOTBAL 2019

Stojící zleva: trenér – Štěpán M., Kočí, Kamš, Lochman,Toušek, Jícha P., Zima, trenér – Doskočil, Vlček  
Sedící: Berounský, Kučera, Záleský, Řehák, Jícha, Brandejs, Engler
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datum- den čas název druh místo konání

1. 12. ne
15:00 Vánoční výstava výstava DDM

17:00 Rozsvícení vánočního stromu advent Mírové náměstí

2. 12. po

15:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ hudba Geriatrické cent-
rum

16:30 Mikulášská nadílka + loutkové divadlo KOZLÍK zábava Kulturní dům

17:00 - 19:00 Slámové řetězy a hvězdičky tvoření DDM

18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

3. 12. út 17:00 - 19:00 Keramika pro všechny tvoření DDM

4. 12. st
15:00 - 17:00 FIMO - vánoční ozdoby v oříšku tvoření DDM

17:00 - 19:00 Vánoční přání a PF tvoření DDM

5. 12. čt
13:00 - 14:30 Mikulášský turnaj v pexesu hry DDM

15:00 - 16:30 Mikulášské čertění (pořádá DDM) sport, nadílka ZŠ

6. 12. pá 19:00 Věneček A - kurz společesnkého tance pro mládež tanec Kulturní dům

7. 12. so

7:00-12:00 Speciální celostátní výstava králíků výstava Areál chovatelů

17:00 Rozsvěcení vánočního stromu (žesťový soubor ZUŠ) hudba Petrovice

19:00 Věneček B - kurz společesnkého tance pro mládež tanec Kulturní dům

9. 12. po
17:00 - 19:00 Háčkování pro začátečníky i mírně pokročilé tvoření DDM

17:00 Adventní koncert žáků ZUŠ hudba kostel sv. Mikuláše

10. 12. út
15:00 Vánoční koncert žáků ZUŠ hudba Klub důchodců

17:30 - 19:30 PEDIG - rybičky, ozdoby, doplétání tvoření DDM

12. 12. čt

10:00 Vánoční pohádkové čtení a tvoření (MC Ratolest) tvoření Městská knihovna

17:00 Tradiční české vánoce - tvoření - p. Gabesamová přednáška+dílna Městská knihovna

19:00 JAVORY - Hana a Petr Ulrychovy: Vánoční koncert hudba Kulturní dům

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

15:00 Vánoční hvězda - nedělní pohádka pro rodiče s dětmi pohádka Kulturní dům

16. 12. po 18:00 Vánoční koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

18. 12. st 15:00 - 17:00 FIMO - lžičky, dárky na poslední chvíli tvoření DDM

20. 12. pá
17:00 Předvánoční sousedské setkání zábava Vodárenská věž

18:00 Vánoční besídka literárně dramatického oboru ZUŠ besídka ZUŠ

21. 12. so 14:30 Živý betlém (pořádá MC Ratolest) zpívání Mírové náměstí

25. 12. st 10:00 Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční orchestr ZUŠ hudba kostel sv. Mikuláše

28. 12. so 16:00 - 17:00 Oblastní soutěž ve zpěvu kanárů – ukázky zpěvu soutěž Areál chovatelů

31. 12. út 18:00 OHŇOSTROJ zábava Mírové náměstí

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V PROSINCI 2019
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

BRUSLENÍ JE ZÁBAVA

Rybovka zní nad Českem v po-
dání žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí 
a ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

V  neděli 15.  prosince  2019 se 
uskuteční v kostele sv. Víta v Často-
lovicích koncertní provedení Čes-
ké mše vánoční Jana Jakuba Ryby. 
Pozoruhodné na tomto koncertě 
je fakt, že účinkujícími budou sou-
časní i bývalí žáci dvou Základních 
uměleckých škol našeho okresu a to 
muzikanti z  Týniště a  Rychnova 
nad Kněžnou. Co dalo dohromady 
jejich společné muzicírování?

V  letošním roce vyhlásil Český 
rozhlas projekt Rybovka zní nad 
Českem, tzn., že koncerty vybra-
ných orchestrů ze ZUŠ jednotli-
vých krajů České republiky budou 
nahrávány a krajské rozhlasové sta-
nice (v našem případě krajské stu-
dio ČR Hradec Králové) je budou 
uvádět na Štědrý den 24. prosince, 
pravděpodobně v 18.00 hodin.

Jsem rád, že se této ojedinělé 
celostátní akce můžou zúčastnit 
i muzikanti z naší hudebky. Na jed-
né straně se domnívám, že je jen 

ku prospěchu věci, když jednotlivé 
školy našeho typu mezi sebou spo-
lupracují na společných projektech, 
při kterých vznikají nejen nová 
umělecká díla, ale i nová přátelství 
a kamarádství mezi muzikanty. Na 
straně druhé je to i  velká pokora 
k tomuto dílu Jana Jakuba Ryby, tak 
neodlučitelnému s  českými Váno-
cemi. I my zavzpomínáme na dílo, 
které spatřilo světlo světa v  roce 
1796 a  je, ať chceme nebo ne, pro 
svou prostotu i  radostnou a  svěží 
atmosféru srozumitelné a  přístup-
né širokému obecenstvu do dnešní 

doby.

Ve stejném složení zazní vánoční 
hudba Jana Jakuba Ryby také v so-
botu 14.  prosince v  17.30 hodin 
v Doudlebách, v Týništi nad Orlicí 
v rámci mše svaté v kostele sv. Mi-
kuláše 25. prosince v 10.00 hodin. 
Zde si můžete vánoční mši zazpívat 
i vy, pro které je Rybovka krásným 
vánočním symbolem stejně jako 
pro nás.

Pavel Plašil

Od října  2019 jsme s  dětmi za-
čali jezdit jednou týdně na brus-
lení do Opočna, pod vedením 
Zdeňka Buryho. Bruslení je dob-

rovolné pro všechny děti od 4 let. 
Děti hlavně procvičují zábavnou 
formou stabilitu na bruslích, např. 
sbíráním a  počítáním balónků 

podle barev, ale také se u  toho 
úžasně baví. Všechny děti aktivně 
spolupracují a  jsou velmi šikovné. 

Za kolektiv MŠ U Dubu, 
Effenberková Šárka

Základní organizace ČSCH Tý-
niště nad Orlicí i  v  letošním roce 
pokračovala ve své dlouholeté ne-
přetržité činnosti, kdy novodobým 
mezníkem bylo letošních 30 let od 
otevření Areálu chovatelů. Sluší 
se připomenout i  to, že příští rok 
uplyne už 30 let od pořádání zá-
rodku dnešních Ptačích trhů, tehdy 
nazvaných Trhy. Můžeme konsta-
tovat, že dnešní Ptačí trhy proslavi-
ly Týniště nejen v České republice, 
ale i  v  zahraničí  – Polsko, Sloven-
sko, ba i Německo.

Nemálo práce a  investic bylo 
vykonáno ve zvelebování celého 
Areálu od vybavení chovatelským 
fundusem přes vylepšení prostředí 
pro návštěvníky a parkování v blíz-
kosti Areálu.

Kromě bohatě navštěvovaných 

Ptačích trhů je naší hlavní chova-
telskou činností pořádání výstav. 
Jako každý rok jsme uspořádali tra-
diční májovou výstavu Memoriál 
Josefa Holického 1. 5. 2019.

Celostátní výstavou Klubu čes-
kých slepic a klubu Australek jsme 
zahájili podzimní výstavní sezonu. 
Výstavní sezona je nejnáročnější 
fází činnosti našich členů, kdy se 
prolínají výstavy a  Ptačí trhy, a  je 
nutné vždy přestavět výstavní pro-
stor ve všech třech našich halách.

V průběhu výstavní sezony, kte-
rá končí 11.  ledna  2020 Speciální 
celostátní výstavou králíků Rexů 
pořádáme celkem 7 soutěžních 
výstav. Specialitou naší výstavní se-
zony je již tradiční Oblastní soutěž 
zpěvných kanárů  – ukázky zpěvu 
28. prosince, kdy ve vnitřních pro-

storách poskytujeme zázemí Klubu 
zpěvných kanárů pro konání jejich 
soutěže. Celý program výstav včet-
ně termínů Ptačích trhů lze získat 
na pokladnách při konání výstav 
a  Ptačích trhů, nebo na webových 
stránkách naší ZO www.chovatele-
tyniste.cz.

Jako u  většiny společenských 
a  zájmových organizací se i  my 
potýkáme s  přirozeným úbytkem 
členů, uvítáme proto nové zájemce 
z Týniště a okolí se zájmem o cho-
vatelskou činnost a  to i  v  netra-
dičních oborech chovatelství, naše 
prostory a vybavení jsou vám k dis-
pozici.

Chtěli bychom tímto poděkovat 
městu Týniště nad Orlicí za finanč-
ní podporu při zajištění čestných 
cen pro vítězné kolekce a jednotliv-

ce a občanům Týniště za případné 
potíže s  provozem při konání na-
šich akcí.

A na závěr malá pozvánka:

To v Týništi nad Orlicí, tam maj 
trhy, tam to fičí.

Spěchají tam staří mladí, ba i vý-
stavy tam mají.

Vždy před koncem měsíce sejde se 
tam lidí tisíce.

Třicet let už oslavili, Areál zas 
zvelebili.

Nevadí jim silnice, zvířat je tam 
tisíce.

Areál jak z  růže květ, přijďte 
všichni přivonět.

Za ZO ČSCH Týniště nad Orlicí
Miroslav Palhoun

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, ZO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Vernisáž obrazů Mgr. Šárky 
Dvorské proběhla ve velmi pozi-
tivní a  křehké atmosféře. Zde je 
umělecké i životní vyznání malířky, 
které jsem přečetla na úvod výstavy: 
„Dobrý den. Jsem ráda, že jste se 
přišli podívat na mé obrazy. Možná 
vás překvapí, že štětec nevedla ruka, 
ale ústa. Věřte, že je úplně jedno, 
čím obraz vytváříte. Záleží hlavně 
na tom, jestli chcete něco vytvořit 
a  zda jste ochotni dát do procesu 
vlastního tvoření svou duši. Myslím, 
že mé obrazy samy nejlépe před-
stavují mou osobu a mluví za mne. 
V mém životě hrají velkou roli bar-
vy. Jsou všude kolem mne i  uvnitř 
mne, a  proto nesmí chybět ani na 
mých obrazech. Stávají se jejich zá-
kladem. Pomocí nich se dají vyjádřit 
jakékoliv emoce a pocity. Fascinuje 

mne, že pouhým mícháním barev se 
dá znázornit perspektiva a hloubka 
obrazů. Miluji barevný svět a možná 
právě proto pracuji jako psycholog 
na psychiatrii s  lidmi různě zraně-
nými a  nemocnými. Další krásně 
barevnou paletou je pro mne má 
rodina. Mé dvě dcery září těmi nej-
jasnějšími barvami a  vždy rozjasní 
vše kolem sebe. A  já se snažím být 
jim vždy nablízku, užívat si jejich 
bytí a  dávat jim jistotu a  lásku tak 
jako ji dávali a  stále dávají moji 
rodiče mně.  Řád do mého života 
vnáší můj manžel, který je prvním 
a  nesmířlivým kritikem mé práce. 
A to mě motivuje k lepšímu výkonu. 
Všechny mé životní palety - a je jich 
nepřeberné množství - zastřešuje 
paleta Boží, na které se vše míchá 
a tónuje tak, jak to má v životě jít.“

Atmosféru zpříjemnilo milé vy-
stoupení dua „Nos Dames“.

Výtvarná dílnička pro děti při pří-
ležitosti divadýlka „O slepičce a ko-
houtkovi“. Kouzelné vystoupení dětí 
z  MŠ U  Dubu (velké poděkování 
paní učitelce P. Vlčkové) dokreslilo 
tvořivé odpoledne. Děti vyráběly 
netradiční slepičky, pohrály si s di-
vadelními rekvizitami (dřevěnými 
meči, dinosauřími hlavami, králov-
skými trůny…). Moc děkuji slečnám 
D. Vondráčkové a  Ž. Hartmanové, 
které mi nejen pomohly s  pořádá-
ním této akce, ale ochotně a empa-
ticky s dětmi pracovaly.

Po úspěšných besedách  – např. 
s  P. Tomicovou, J. Lábusem, O. 
Kaisrem, E. Holubovou, J. Hřebej-
kem  – letos přijali pozvání Václav 
Kopta a David Drábek. Kdo navští-

vil toto povídání, neprohloupil, pro-
tože bránice dostaly pořádně zabrat 
a chvíle u klavíru např. se semafor-
skými písničkami byly velmi poho-
dové a milé.

Poslední doprovodnou akcí byla 
výtvarná dětská soutěž na téma: 
„auto podle mé fantazie“. S  před-
stihem jsem oslovila paní učitelky 
z  MŠ v  Albrechticích n. O., Čer-
níkovicích, Týništi n.O.  – Město 
i  U  Dubu. Patří jim velký dík za 
poctivě odvedenou práci, která pro-
svítila divadelní chodbu nejen pro 
návštěvníky představení „Technic-
ké pohádky: Jak se staví auto“, ale 
i  jiných aktivit. Vítězné i  nevítězné 
malíře odměníme a doufáme, že od 
útlého věku si vybudují hezký vztah 
k malování, ale třeba i k divadlu.

Dana Dobešová

DOPROVODNÉ AKCE 50. TÝNIŠŤSKÉHO DIVADELNÍHO PODZIMU
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Začátek podzimní části fotbalové 

sezóny 2019-2020 se ještě nesl v do-
znívání oslav 100. výročí založení 
našeho fotbalového oddílu. Osla-
va výročí vyvrcholila sportovním 
odpolednem v  sobotu 22.  června 
a  jednalo se o velmi zdařilou spo-
lečensko-sportovní akci, která měla 
vysoce pozitivní ohlas i  daleko za 
hranicemi našeho regionu.

Náš fotbalový oddíl již roky ob-
sazuje všechny vyhlášené fotbalové 
kategorie a  tak tomu je i  v  letošní 
sezóně. Jak si naše celky vedou na 
konci podzimu, zhodnotíme v ně-
kolika řádcích.

Mužstvo dospělých vedené tre-
nérem Pavlem Krupkou, vstupo-
valo do nové sezóny prakticky se 
stejným mužstvem, se kterým kon-
čilo sezónu loňskou, pouze dopl-
něné o některé končící dorostence. 
Očekávání před sezónou byla velká 
a  tomu odpovídala i  účast na tré-
nincích a povedený vstup do sezó-
ny v krajském poháru. Ovšem rea-
lita krajské I. A třídy byla bohužel 
jiná! Mužstvu se vůbec nepovedl 
úvodní zápas v Broumově i násled-
né domácí utkání s  Lokomotivou 
Hradec Králové. Tyto porážky do-

staly mužstvo do herního útlumu 
a po dalších nepřesvědčivých výko-
nech, to začalo vypadat, že nakonec 
budeme hrát o udržení. V polovině 
soutěže, po domácím vydřeném 
penaltovém vítězství nad Kunčice-
mi, přišel zvrat a  mužstvo začalo 
plně bodovat doma a i venku. Dnes 
hraje líbivý útočný fotbal a v tabul-
ce se dostalo do horní poloviny.

U mužstva dorostu jsme se obá-
vali, že odchodem hráčů naroze-
ných v roce 2000 nebude mužstvo 
stačit na nejvyšší krajskou doros-
teneckou soutěž. Dorostu se opět 
ujal trenér Eda Cina. Mužstvo sta-
bilizoval a hlavně znovu nadchl pro 
fotbal kluky, kteří dříve spíš vyse-
dávali na lavičce náhradníků. Vý-
sledkově i herně si dorost vede nad 
očekávání dobře, a pokud klukům 
vydrží jejich tréninková morálka 
a zaujetí pro fotbal i v dalších sezó-
nách, má týnišťský fotbal slušnou 
perspektivu!

Že kategorie starších žáků bude 
v  nové sezóně kritická, tomu na-
svědčovala už jarní sezóna 2019. 
Naštěstí se nám povedlo vytvořit 
funkční spolupráci s  žákovským 
celkem Sokola Lípa a nově složený 

celek žáků z  Týniště a  Lípy hraje 
v  krajské soutěži důstojnou roli, 
a to ještě navíc hrál, pod hlavičkou 
Lípy, i okresní soutěž starších žáků! 
Mužstvo vedou trenéři Vašek Zima 
a Milan Hartman, vedoucím muž-
stva je Petr Špryňar.

Do kategorie mladších žáků se 
přesunul progresivní a  úspěšný 
trenér Miloš Strnad a  společně 
s  Jardou Zemanem se pokouše-
li pozvednout klesající výkonost 
našich mladších žáků. To se jim 
dařilo, ale koncem podzimu přišel 
výkonnostní útlum, a  tak nakonec 
mužstvo skončilo na 6. místě svojí 
skupiny krajského přeboru.

U starší přípravky jsme letos, na 
přání trenérů, opět improvizovali! 
Do krajského přeboru jsme přihlá-
sili souklubí společně s  Borohrád-
kem a  do okresního přeboru jsme 
přihlásili B mužstvo, jehož kolektiv 
je tvořen převážně kluky ze silných 
ročníků dnešní mladší přípravky. 
Pro trenéry Petra Rydrycha, Láďu 
Virága i  trenéra mladší přípravky 
Láďu Archleba, je to velmi časově 
náročné, ale pro hráče obou přípra-
vek i pro klub velmi přínosné! Co 
se výsledků týká, tak v  kraji naši 

kluci hrají vyrovnané zápasy se vše-
mi soupeři, kromě bezkonkurenční 
Solnice a  v  okrese je naše B muž-
stvo spíše průměr.

A  nakonec asi letošní výkladní 
skříň našeho mládežnického fotba-
lu – mladší přípravka. Mužstvo ve-
dené trenéry Zdeňkem Rektorem 
a Láďou Archlebem je v okresním 
přeboru druhé za vedoucím Rych-
novem. Ostatní soupeře buď herně 
přehrává nebo doslova drtí a na její 
hru je radost pohledět. Před těmito 
kluky je ještě dlouhá cesta k tomu, 
aby mohli svoje nadání a  umění 
předvést na úrovní dospělých, ale 
my věříme, že z  této generace by 
měl náš oddíl v budoucnu těžit!

Úspěchy, které nyní sklízejí obě 
přípravky, pramení z  velmi dob-
ré práce s  těmi úplně nejmenší-
mi – s předpřípravkou nebo někde 
zvanou minipřípravkou, kde jsme 
si prací s  dětmi vytvořili v  minu-
lých letech náskok před ostatními 
mužstvy regionu a  okresu. Bohu-
žel, nábor chlapců, ale i  dívek, do 
naší nové předpřípravky, mnoho 
potencionálních fotbalistů nepři-
vedl! Trenér Eda Cína spolu s dal-
šími trenéry a  rodiči připravuje 
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atraktivní tréninky a  hry, ale dětí 
je nedostatek! Proto bychom chtě-
li využít těchto prostor, které náš 
oddíl dostal v  týnišťském Zpravo-
daji, k  oslovení rodičů a  děti, na-
rozených v  ročnících 2013, 2014 
a  klidně i  starších, aby neváhali 
a  navštívili některý z  našich tré-
ninků v  tělocvičně U  Dubu, které 
se konají každé úterý a  čtvrtek od 
15,30 hod.

Právě končící rok byl úspěšný 
nejen na poli sportovním, ale velmi 
výrazně se změnilo i zázemí naše-
ho klubu. Během zimní a jarní se-
zóny proběhla úplná rekonstrukce 
naší historické tribuny z roku 1941 
a  tribuna byla slavnostně otevřena 
u  příležitosti oslav 100. výročí za-
ložení fotbalového oddílu. V útro-
bách tribuny vznikla nová velká šat-
na, kterou využívá naše A mužstvo, 

a  která poskytuje veškeré zázemí 
a komfort. Na vlastní tribuně jsou 
3 řady nových sedaček, ze kterých 
je krásný rozhled po hřišti a  nová 
zvuková aparatura pro ozvučení 
areálu. V  celém areálu jsou nové 
chodníky ze zámkové dlažby, které 
byly vybudovány brigádně našimi 
hráči a příznivci! Ve velmi dobrém 
stavu je stále hlavní travnatá hrací 
plocha, vzorně udržovaná správci 

areálu, která ovšem trpí v  letních 
měsících nedostatkem vláhy, ale 
i ten problém se již podařilo vyře-
šit! Krásný areál, fotbalové zázemí 
a  nakonec i  předváděný fotbal lá-
kají do Olšiny návštěvníky našich 
zápasů a  turnajů a  my věříme, že 
v  příští sezóně se jejich řady ještě 
rozšíří!

Ing. Jan Šrajer 
sekretář FO SK Týniště nad Orlicí
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Bohužel letošní zimní příprava 
byla prováděna víceméně u  všech 
atletů individuálním způsobem, 
protože tréninky ve skupině se nám 
nedařilo organizovat z důvodů ne-
mocí, zranění, studijních a pracov-
ních povinností, ale i  přesto halo-
vá sezóna byla poměrně úspěšná 
a  některé výsledky byly na solidní 
úrovni.

Z těch zajímavých výkonů a vý-
sledků je možno připomenout vý-
kony Václava Červinky ve skoku 
vysokém 183 cm a o tyči skočených 
solidních 400 cm v  lednu na zá-
vodech v  Pardubicích a  v  Jablonci 
nad Nisou, kde 12.  ledna v  rámci 
halového sedmiboje získal 3 922 
bodů a tím ustanovil rekord oddílu 
v kategorii mužů. Junior Filip Mo-
ravec 19. ledna v Pardubicích skočil 
v  hale ve skoku vysokém 184 cm 
a v letošních halových juniorských 
tabulkách ČR se umístil na děle-
ném 17. místě.

Nezaháleli ani naši starší atleti – 
veteráni, kteří se zúčastnili 9. břez-
na Mistrovství ČR veteránů v hale 
v Jablonci nad Nisou a přivezli nám 
i medaile. Leoš Malenovský zvítězil 
ve skoku dalekém ve věkové kate-
gorii do 55 let výkonem 602 cm. 
Ivan Růžička byl ve věkové katego-
rii do 60 let na 5. místě výkonem 
449 cm a  na 3. místě v  trojskoku 
výkonem 10,05 m. Oba veteráni 
byli nominováni a zúčastnili se dne 
26. 3. 2019 Mistrovství světa veterá-
nů v Polsku v Toruni, kde Ivan Rů-
žička ve své věkové kategorii v troj-
skoku solidním výkonem 10,05 m 
obsadil 11. místo. Úspěšnějším byl 
Leoš Malenovský, který ve své vě-

kové kategorii skočil do dálky vyni-
kajících 6,16 m a získal bronzovou 
medaili a  v  trojskoku skočil 12,39 
m a obsadil pěkné 5. místo. Dle in-
formací se uvedeného MS veteránů 
zúčastnilo v  různých disciplínách 
celkem 3 800 závodníků, z toho 300 
účastníků olympijských her za vy-
soké sportovní úrovně a nádherné 
atmosféry.

V hlavní venkovní sezóně v sou-
těži společného krajského přeboru 
družstev mužů (oddíly z  Králo-
véhradeckého a  Pardubického 
kraje) se po 4 kolech závodů naši 
muži umístili celkově na 6. místě 
a  v  rámci kraje na 3. místě za TJ 
Lokomotiva Trutnov a  TJ Sokol 
Jaroměř. V této soutěži za družstvo 
bojovali i naši mladší atleti a vete-
ráni. Nejlepšími našimi bodujícími 
atlety byli Václav Červinka a Patrik 
Jaroměřský.

Naši atletiku opět vzorně a kva-
litně reprezentovali na dráze také 
naši veteráni, kteří získali opět me-
daile dne 15.  června ve Svitavách 
v  rámci Mistrovství ČR veteránů. 
V  současné době jeden z  našich 
nejlepších veteránů Leoš Malenov-
ský ve věkové  kategorii muži 50 
zvítězil ve skoku dalekém výkonem 
6,27 m a v trojskoku obsadil 2. mís-
to výkonem 12,00 m. Václav Gol-
dbach v  kategorii M 65 vybojoval 
dvakrát stříbrnou medaili v bězích 
na 800 m časem 3:15,47 min a na 
1500 m časem 6:44,17 min. Ivo Ru-
fer v kategorii M 50 ve vrhu koulí 
obsadil pěkné 5. místo výkonem 
10,81 m a v hodu diskem byl 7. vý-
konem 34,23 m. Dne 23.  srpna se 
v Písku uskutečnilo Mistrovství ČR 

krajských družstev, kde byl určen 
vedoucím družstva za východočes-
ký kraj náš veterán Ivan Růžička 
a  mimo jiných i  s  Václavem Gol-
dbachem vybojovali 3. místo. Dne 
15. září proběhlo v italských Benát-
kách Mistrovství Evropy veteránů, 
kterého se úspěšně zúčastnil v ka-
tegorii M 50 Leoš Malenovský a ve 
skoku dalekém obsadil výborné 4. 
místo výkonem 6,06 m.

Nejmladší členové klubu sbí-
rali zkušenosti v  krajské soutěži 
družstev přípravek ve čtyřboji, kde 
chlapci obsadili 5. a  dívky 7. mís-
to. V krajském přeboru jednotlivců 
ve čtyřboji přípravek pak Ondra 
Černý a Bára Hocke obsadili ve své 
věkové kategorii (2009) nádherná 
3. místa.

V  tomto roce oddíl atletiky po-
řádal na stadionu ve dnech 9. květ-
na a 12. září kola závodů družstev 
přípravek a  dne 19.  května kolo 
závodů krajského přeboru družstev 
mužů a  žen. Oddíl dále spolupo-
řádal Běh o  velikonočního berán-
ka, Okresní kolo Poháru rozhlasu 
s Českou spořitelnou (Kategorie III 
a  IV), krajské závody Královéhra-
decké krajské asociace Sport pro 
všechny.

Dále v neděli 28.  července 2019 
oddíl pořádal tradiční letní atletic-
ké veřejné závody a memoriály, a to 
23. ročník memoriálu Ing. Fran-
tiška Matonohy ve skoku do dálky 
mužů, 16. ročník memoriálu Karla 
Bednáře ve skoku do výšky mužů 
a 6. ročník memoriálu Jindry Pod-
horníka ve skoku o  tyči. Závodů 
se zúčastnilo téměř 60 startujících 
v  kategoriích od mladších žáků 

až po dospělé z  atletických oddílů 
ČR, Polska a  reprezentanti z  dale-
kého Thajska. Bohužel, nižší účast 
startujících byla ovlivněna i tím, že 
v té době probíhalo Mistrovství ČR 
mužů a  žen v  Brně, kde atleti bo-
jovali také o možnou účast na MS 
v  Dauhá v  hlavním městě Kataru, 
které proběhlo 27. 9.–6. 10. 2019.

Dne 28.  října jsme pořádali již 
28. ročník silničního běhu Týnišť-
ské desítky, který byl zařazen do 31. 
ročníku východočeské „Velké ceny 
v  bězích mimo dráhu“ a  „Iscarex 
Cupu 2019“. Hlavního závodu se 
zúčastnilo 203 mužů a žen a v do-
provodném běžeckém programu 
se zúčastnilo 55 dětí, což je dětský 
účastnický rekord.

Někteří naši atleti si v  průběhu 
sezony vylepšili své osobní rekordy 
a doufáme, že o nich ještě více usly-
šíme v následující sezoně 2020.

Na kvalitní činnosti oddílu at-
letiky se dlouhodobě podílejí Ing. 
Kateřina Kuklová, Petr Jaroměřský, 
Jana a  Václav Goldbachovi a  Ing. 
Jiří Tyahur.

Za oddíl atletiky bych chtěl moc 
poděkovat Městu Týniště nad Or-
licí, Českému atletickému svazu, 
Královéhradeckému kraji, všem 
za finanční příspěvky a  ostatním 
sponzorům, kteří dosud podpo-
rovali naši činnost. Dále funkci-
onářům nejen oddílu atletiky, ale 
i celého Sportovního klubu Týniště 
nad Orlicí, z. s., kteří s  námi úzce 
spolupracovali a  pomáhali při po-
řádání atletických soutěží a v nepo-
slední řadě všem dobrovolníkům.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

Díky finanční podpoře 
našeho města jsme i v le-
tošním roce mohli uspo-
řádat dva celodenní výle-
ty pro naše členy a místní 
seniory. Na jaře jsme na-
vštívili lázeňské město 
Velké Losiny. Seznámili 
jsme se s  unikátní vý-
robou ručního papíru 
a protáhli tělo v místních 
lázních.

V druhé polovině září 
jsme navštívili krásné 

město v  podhůří Jizerských hor  – Liberec. Počasí nám přá-
lo, tak většina účastníků využila možnost vyjet lanovkou na 
rozhlednu Ještěd a  potěšit se krásným výhledem. Po vydat-
ném obědě v příjemné místní restauraci jsme prošli botanic-
kou a  zoologickou zahradu. Obě zahrady jsou velmi pěkné 
a opravdu stojí za návštěvu. Nestačili jsme obdivovat množství 
rozličných druhů rostlin, cizokrajných ptáků a zvířat.

Lýdie Plančíková

SVAZ TĚLĚSNĚ POSTIŽENÝCH – VÝLETY PO NAŠÍ VLASTI
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V PROSINCI 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC PROSINEC 2019

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky - pro děti 
od 2 roků do 4 let

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

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

15:00-17:30
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 
(říkadla, písničky, básničky…)

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

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci

Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

14:00-18:00
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

14:00-17:30

od 15:00

 ■ 1.  12.  (Ne) Prodej občerstvení u  VÁNOČNÍHO stromečku - nejlepší 
vánoční cukroví od našich maminek a babiček! Čas: 16-18h.

 ■ 2.  12.  (Po) MIKULÁŠSKÁ nadílka pro děti! LOUTKOVÉ DIVADLO 
KOZLÍK hraje pro děti pohádku: Jak Mikuláš berlu ztratil + nadílka od 
Mikuláše. Ve velkém sále Kulturního domu od 16:30 hodin. Objednáv-
ka vstupenek a balíčků v MC Ratolest.

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

 ■ 15.  12.  (Ne) Společná návštěva Divadla v  Týništi, pohádka: Vánoční 
hvězda, od 15 hodin, cena: 70,– kč

 ■ 16.–20.  12.  (Po-Pá) VÁNOCE v  MC Ratolest  – besídky, ochutnávka 
cukroví, dárky…

 ■ 21. 12. (So) Živý BETLÉM u stromečku na náměstí, od 14:30 – možnost 

zapojení dětí i  rodičů i  zvířátek. Společné zpívání a  Betlémské světlo 
(můžete si odnést).

 ■ 23. 12.–2. 1. 2020 Vánoční prázdniny - individuální akce v MC.

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

Děkujeme za celoroční podporu města Týniště n. O. a za dotaci na 
rok 2019. tolest využívá od jara do podzimu „STODOLU“. 

V tomto prostoru probíhají kroužky

Lid, který chodí v  temnotách, 
uvidí velké světlo; nad těmi, kdo 
sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

Izajáš 9,1

Někdy se lidé lásce vysmívají. Že 
prý je jen pro lidi naivní, pro ty, co 
neznají fígle a zkratky, pro hlupáky, 
kteří nevědí, jak se vyhnout prav-
dě, zákonům a mít se dobře. Izajáš 
takových znal mnoho. A  jim vyři-
zuje: běda. Běda těm, kdo zlu říkají 
dobro, kdo tmu vydávají za světlo, 
hořké za sladké, kdo za úplatek 
ospravedlňují darebáka.

Jeho kniha začíná dlouhým po-
pisem úpadku víry v Boha a úpad-
ku země. A  pak najednou Izajáš 

poví: zazáří světlo! Změna nastane! 
Bůh to učiní.

Jak to Bůh změní? Vydá se za 
těmi, na které míří ono „běda“. Za 
těmi, kdo tmu vydávají za světlo, 
hořké za sladké a za úplatek ospra-
vedlňují darebáka. Potká je, dotkne 
se jich svou láskou…

I nás se Bůh dotýká, proměňuje 
nás! A moudrým se stává ten, kdo 
otevře a dovolí, ať se ho Bůh – lás-
ka – dotkne. Je hloupý ten, kdo zná 
fígle a  zkratky pro snadný život 
a lásce se brání.

Bože, ukázni nás tak, abychom 
sami sebe rozpoznali jako příjemce 
tvé lásky. A přáli ji i druhým. Prosí-
me za ty, kdo lásku nežijí. Prosíme, 

dotkni se jich. Amen.

Píseň:
1. Otče náš, milý Pane, dej nám 

Ducha svatého, prosíme, ať se sta-
ne pro Krista, Syna tvého; ať nás 
učí božského pravdu zákona znáti, 
proroctví falešného pilně se vystří-
hati.

2. Kriste, jenž jsi věrným svým 
seslal Ducha svatého, před věky vy-
voleným od Otce nebeského, račiž 
nám této chvíle téhož Ducha sesla-
ti, abychom tebe mile mohli v Slo-
vu poznati.

3. Ó milý Duchu svatý, rač naším 
hostem býti, jenž jsi v darech boha-
tý, nemeškej k nám přijíti. Spravuj 
jazyk k  mluvení, dej dobré nauče-

ní, nachyl uši k slyšení, zapal srdce 
k věření.

 
Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 433 Otče náš, milý Pane (nápěv 
1505 / 1512, text Kliment Bosák 
1636 / 1710).

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  prosinci (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

8. 12.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

25. 12.–Narození Páně – 10:30 h, 
bohoslužby s Večeří Páně

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ



Týden knihoven  – probíhal od 
30. 9.–4. 10.

Na oddělení pro dospělé jsme 
v  rámci Dámského klubu v  dopo-
ledních hodinách hledali odpověď 
na otázku: Jsou knihovny stoleté 
babičky? Připomněli jsme si 100 let 
od přijetí Knihovního zákona v roce 
1919. Tato přednáška se konala 
i  v  odpoledních hodinách v  Klubu 
důchodců ve městě. Tradičně pří-
jemná atmosféra nás utvrdila v tom, 
že se stáří nikdo nemusí bát, pokud 
je aktivní a  má potřebu se scházet 
a naslouchat. V půjčovně si zájemci 
mohli prohlédnout výstavu na téma 
Kroniky knihovny, kde byly vystave-
ny všechny akce, které se v minulos-
ti konaly v knihovně a také výstavu 
To jsou knihy, kde byly představeny 
nejmenší, největší, nejstarší a nejza-
jímavější exempláře z fondu knihov-
ny. Letošní novinkou byla džemiá-
da, kdy jste si mohli přijít vyměnit 
výrobky z  letošní úrody  – džemy, 
marmelády, recepty. Připravená pro 
naše čtenáře byla i ochutnávka v po-
době jednohubek a  ta se shledala 

s velkým ohlasem. Již tradicí je bur-
za knih a časopisů, dárkové poukazy 
a především amnestie upomínek.

Na dětském oddělení největší 
úspěch měla beseda Jak správně 
krmit ptáky, ta proběhla 2.  10. od-
poledne. Mgr. Pavel Světlík vysvětlil 
dětem i  jejich rodičům, co dávat či 
nedávat ptákům do krmítek, proč je 
dobré krmit je celoročně, názorně 
předvedl různé chování, tzv. behavi-
our – zvláště pak let ptáků, který si 
děti nadšeně vyzkoušely. Měl s  se-
bou i makety ptáků a byl velice pře-
kvapen, jaké děti měly výborné zna-
losti. Pro menší děti přivezl i plyšové 
ptáky, které po zmáčknutí vydávaly 
přesně zvuk onoho daného ptáka. 
Tradičně probíhala výstavka knih, 
kolo štěstí, amnestie všech upomí-
nek, burza dětských knih a časopisů.

Zpívající právník JUDr. Ivo Ja-
helka – vystoupil 17. 10. a zpříjem-
nil nám tak podvečer svými písnič-
kami, např. Baladou o  pozitivním 
dopadu školení z bezpečnosti práce, 
Baladou o  nevydařeném Silvestru 

Pepíčka Bočka, Usnesení o  pravdě 
a lásce atd. Na závěr si nechal Kni-
hovnický song, který složil právě ke 
100. výročí přijetí 1. knihovního zá-
kona: „…někdo chvátá do hospody 
z  posilovny  – a  já půjdu posílit se 
do knihovny…“ Samozřejmě hned 
vzápětí dodal v  Týništi nad Orlicí. 
Jeho maminka byla shodou okol-
ností také knihovnice. Na konci 
představení nám poděkoval za skvě-
lou atmosféru, kdy jsme se společ-
ně zasmáli, prodloužili si život a tu 
energii, kterou u nás načerpal, si po-
nechá do dalších soudních jednání.

Miloň Čepelka a  Josef Pepson 
Snětivý: Ten píše to a  ten zas to-
hle  – 31.  10. jsme měli možnost 
užít si literárně  – hudební pořad. 
Nezapomenutelný Miloň Čepelka 
je spisovatel, herec a  básník, který 
se narodil kousek odtud, v  Pohoří 
u  Opočna. Studoval gymnázium 
v  Dobrušce. Má tu spoustu přátel, 
kteří ho nezapomněli přijít přiví-
tat. Většina lidí ho zná hlavně jako 
spoluzakladatele Divadla Járy Cimr-

mana. Uveden byl jako princ Jasoň 
a princ Drsoň právě z Cimrmanovy 
hry Dlouhý, Široký a  Krátkozraký. 
Prozradím malou perličku ze zá-
kulisí: vzal si na publikum v Týniš-
ti hezčí brýle. Četl úryvky ze svých 
knih např. Nebožtík na rynku, Mo-
nology k živým i mrtvým atd. Nyní 
mu vyšla nová kniha Skok sem, skok 
tam. Všechny výše jmenované knihy 
si u nás v knihovně můžete vypůjčit. 
Prozradil, že jeho nejnovější kniha, 
která v  době besedy měla každým 
dnem vyjít, bude pro děti. Dnes už 
víme, že její název je Děda jménem 
Nuel a je to taková pohádka – nepo-
hádka. Josef Pepson Snětivý je hu-
debník, spisovatel a nakladatel knih. 
Do Týniště nad Orlicí se rád vrací, 
byl tu již s  Otomarem Dvořákem, 
nebo se Zuzanou Maléřovou. Posta-
ral se o báječný hudební doprovod, 
kdy zazněly tóny na saxofon a flét-
nu. Vzájemně se s  Miloňem skvěle 
doplňovali a  tím umocnili náš cel-
kový zážitek.

Bc. Bohdana Pokorná, 
Věra Bouzková
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AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V ŘÍJNU V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ



strana 33



strana 34

OTEVÍRACÍ DOBA 
PŘES VÁNOČNÍ SVÁTKY

Naposledy v  tomto roce  
máme otevřeno pro veřejnost:

Odd. pro děti 
středa 18. 12. do 17:00 hodin

Odd. pro dospělé
čtvrtek 19. 12. do 17:00 hod.

Otevíráme pro veřejnost: 6. 1. 2020.

V době uzavření knihovny je možné využít k vracení knih 
bibliobox před budovou knihovny.

Přejeme všem našim čtenářům 
 klidné a spokojené vánoční svátky.

Městská knihovna zvažuje zapojení do projektu Virtuální univerzity 
třetího věku. Jedná se o zájmové vysokoškolské studium pro 
seniory formou promítaných přednášek (bez přítomnosti lektora). 
Studium si účastníci hradí ze svého vždy předem za každý semestr. 
Výuka by probíhala ve všední den dopoledne. Bližší informace lze 
nalézt na internetové stránce  www.e-senior.cz. Vážní zájemci se 
mohou předběžně hlásit v knihovně v oddělení pro dospělé.

a
Květa Gabesamová

pořádájí

přednášku 
s tvořením

vrkoč 
ozdoba na stromeček

vánoční přání

Tradiční
české Vánoce
12. 12. v 17:00 hodin

Cena za materiál: 80,– Kč



inzerce

Zpravodaj Týniště nad Orlicí 93x66 mm 4B 2019 „Vánoce“

Nebojte se 
začít žít
své sny...

Nebojte se 

své sny...

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

Tenisový oddíl SK Týniště nad Orlicí
hledá

správce
tenisových kurtů
ve všedních dnech 
(pondělí-pátek, 4 hodiny denně) 
v termínu květen-září 2020.

Hlavní náplň práce: údržba kurtů –
zejména kropení, výběr pronájmu.
Pro bližší informace se můžete obrátit na:

P. Křížka, tel.603917352

TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Vzorky rámů, paspartovací kartony, 
a další materiály skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí
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SPORTOVNÍ KLUB ONTÁRIO

Partyleaders Praha 
KC TÝNIŠTĚ N.O.

JEDEME      VE STYLU 80-90 LET

hrají:

Partyleaders Praha 
Bohatá tombola   Občerstvení RaJ 
Večerem provází zasloužilý umělec Jiří Proche a hvězda Ein Kessel buntes Simona Skalická

Vstupenky v KC Týniště nad Orlicí v ceně 150 Kčs
Zve závodní výbor ROH U.F.O.

p o ř á d á


