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A) Schvaluje:
 

1. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene  – služebnosti č. IV-12-
2020543VB/1, Týniště n/Orlicí, 
Rašovice p.č.202/3-knn mezi 
smluvními stranami: oprávně-
ná ČEZ Distribuce, a.s., Teplic-
ká 874/8, 405 02 Děčín zastou-
pena společností ELRO Czech, 
s.r.o., Ostřetín 288, 534 01 Ho-
lice a  povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

2. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Řešení solárního osvětle-
ní pro město Týniště nad Orli-
cí“ firmu ENSTORE spol. s r.o., 
Koněvova 2615/242, 130 00 
Praha 3, IČ: 05590477 a ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

3. Smlouvu o využití systému od-
padového hospodářství a  za-
jištění zpětného odběru elek-
trozařízení s  f. ELEKTROWIN 
a.s., Michelská 300/60, 140 00 
Praha 4. a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

4. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 1665 o  výměře cca 
259 m2 v k. ú. Týniště nad Or-
licí.

5. Smlouvu o  výpůjčce pozemku 
parc. č. 576/2, par. č. 576/7, par. 
č. 577/6, par. č. 577/7, par. č. 

576/6, par. č. 577/8 a par. č. st. 
225 v k. ú. Petrovice nad Orlicí 
pro SK Petrovice n. Orlicí, z. s., 
IČ: 486 17 024 na dobu neurči-
tou od 1. 9. 2021 a pověřuje sta-
rostu smlouvu podepsat.

6. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U  Dubu Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a  likvidaci 
neopravitelného a  nevyhovují-
cího majetku (zahradního do-
mečku) v celkové výši 26.002,– 
Kč dle žádosti.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. M., bytem ***, na období 
od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2024.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. R. M., bytem ***, na období 
od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. J., bytem ***, na období od 
1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Z. M., bytem ***, na období 
od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022.

11. Změnu nájemní smlouvy p. P. 
A., bytem *** z důvodu úmrtí 
nájemce p. P. K.

12. Schválení splátkového ka-
lendáře pro p. K. N. původně 
bytem ***. Konečný dluh je 
ve výši 15.511,– Kč, navrže-
né splátky ve výši 3.000,– Kč/
měs, počínaje měsícem srp-
nem 2021.

13. Ředitelská volna pro Základ-
ní školu v  Týništi nad Or-
licí ve dnech 25.  10.  2021  – 
26. 10. 2021 a 22. 12. 2021.

14. Povolení výjimky z  nejnižší-

ho počtu žáků Základní školy 
Týniště nad Orlicí ve školním 
roce 2021 – 2022 ve dvou tří-
dách 1. ročníku, a  to ze 17 na 
16 žáků.

15. Na základě žádosti výboru 
tenisového oddílu SK Týniště 
nad Orlicí nákup věcných cen 
(pohárů) ve výši 2 000  Kč pro 
tenisový turnaj neregistrova-
ných ve čtyřhrách, který se 
bude konat 28. 08. 2021.

16. Na základě žádosti výboru 
oddílu košíkové SK Týniště 
nad Orlicí nákup věcných cen 
(pohárů, medailí, diplomů) ve 
výši 2 500  Kč pro turnaj dětí 
v basketbalu, který se bude ko-
nat 11.  09.  2021 ve sportovní 
hale U Dubu.

17. Přesun položek v  rozpočtu 
příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí 
dle žádosti.

18. Příkazní smlouvu č. 05/2021 
mezi smluvními stranami: 
Bc. Tomáš Hlava, Ostrovní 
278, 500 09 Hradec Králové 
a  Město Týniště nad Orlicí, 
IČ: 00275468, ve věci BOZP 
a PO a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

19. Rozpočtové opatření č. 8/2021.

B) Bere na vědomí

1. Informaci pro obce a  měs-
ta provozující sběrné dvory 
a sběrná místa ve věci přijímání 
ojetých pneumatik na tato mís-
ta.

2. Vyjádření ředitele Základní 
školy k  výsledku šetření Čes-
ké školní inspekce - stížnosti 
ČŠIH – 457/21 – H.

C) Zamítá

1. Žádost Michala Maryšky, před-
sedy SVJ Vrchlického 227, 
Týniště nad Orlicí o  odkup 
pronajatých pozemků zahrad 
a plochy parkoviště p.č. 2017/2, 
2015/1 a  555/2 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí.

2. Vyplacení odměny za 1. polo-
letí 2021 pro ředitele Základní 
školy Týniště nad Orlicí.

D) Ukládá

1. Zařadit do jednání ZM žádost 
o  změnu účelu neinvestičního 
příspěvku na opravy a  udržo-
vání pro Základní školu Týniště 
nad Orlicí.
T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 62
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 09. 08. 2021
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Centrum Orion, z.s. je nezis-
ková organizace, která pomáhá 
dětem i  dospělým osobám s  po-
stižením tělesným, mentálním 
i  kombinovaným a  také jejich 
rodinám, v  rámci celého rych-
novského regionu. Poskytujeme 
sociální službu osobní asistence 
a  centrum denních služeb, kte-
ré využívá cca 80 rodin. Sociální 
služby jsou dlouhodobě finančně 
podporovány také městem Týniště 
nad Orlicí.

Mimo sociální služby nabízíme 
další aktivity, např. terapii Neuro-
feedback, terapii Acces Bars nebo 
psychoterapeutickou podporu 
rodinám, které mohou využívat 
nejen rodiny dětí s postižením, ale 
i s dalšími potížemi (např. s poru-
chami učení či chování, s  problé-
my s grafomotorikou či řečí, s úz-
kostmi, depresemi, potížemi se 
spánkem apod.). Právě nyní také 
začínáme s realizací zcela nové for-
my podpory rodin s těžce postiže-

nými dětmi, a  to prostřednictvím 
Homesharingu… Více informací 
o  našich službách i  dalších akti-
vitách a  projektech, díky kterým 
můžeme pomoci třeba právě Vám, 
naleznete na webových stránkách 
ww.centrum-orion.cz.

Naším patronem je již několik 
let hudební virtuóz mistr Pavel 
Šporcl…, se kterým nyní společ-
ně plánujeme benefiční koncert. 
Pokud chcete po velmi dlouhé 
době opět vyrazit za kulturním 
zážitkem, máte rádi hudbu Pavla 
Šporcla a zároveň byste rádi pod-
pořili Centrum Orion, již nyní si 
ve svých diářích rezervujte pátek 
1.  října  2021, kdy se v  krásném 
prostředí Kulturního domu v Sol-
nici rozezní struny modrých hous-
lí…

Tentokrát připravujeme pro-
gram s  prózou a  poezií s  názvem 
„Láska a  nenávist“. Pavel Šporcl 
společně s  klavíristou Petrem 
Jiříkovským zasvětili tento pro-

gram lásce a  vášni, která vede až 
k  démonickým stavům. Atmosfé-
ru programu doplní uměleckými 
texty herečka Barbora Šporclová 
Kodetová, také vystoupí naše kli-
entka Lenka, která zpívá opravdu 
nádherně… a  my věříme, že vás 
čeká dokonalý umělecký zážitek.

Vstupenky je možno koupit pří-
mo v Centru Orion, v Dlouhé Vsi 
116, objednat lze na 494 530 079, 
výtěžek benefice bude sloužit vý-
hradně pro další aktivity osob 
s postižením.

Mgr. Miroslava Červinková, MBA 

„Centrum Orion se dlouhodobě 
zabývá velmi záslužnou činnos-
tí – snaží se dělat život rodinám 

s dětmi s handicapem jednodušší, 
příjemnější a plnější. Je pro mě ctí 

s nimi spolupracovat a podílet se 
tak na snazším zařazení těchto 

rodin do společnosti.“ Pavel Šporcl, 
houslista, patron Centra Orion

KONCERT PAVLA ŠPORCLA PRO CENTRUM ORION

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ

pro firmy i domácnosti

KOMPLETNÍ 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Profesionálně a s dopravou zdarma

Objednávejte na tel: 603 701 992 
nebo na www.penjak.cz
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Petrovické folkování, je festivá-
lek, který letos oslavil šesté naro-
zeniny. Není to mnoho a  stále je 
cítit, že se vyvíjí, neztrácí na energii 
a  přitažlivosti. Také letos dorazilo 
dost diváků a  takřka zdvojnásobili 
počet obyvatel zde žijících. Akce se 
dostala do podvědomí díky domácí 
atmosféře, kterou si chválí i vystu-
pující. Faktorů je jistě víc, letošní 
posun termínu umožnil organi-
zátorům oslovit Českou televizi 
a  zapojit se úspěšně do projektu 
Česká tleská, díky čemuž se vysílala 
upoutávka v  celostátním vysílání. 
Lákadlem byl i program, respekti-
ve výčet účinkujících kapel. Kolem 
půl druhé rozjel hudební produkci 
Mazzec, po němž následovali Epy-
demye, Žalman a spol, Dou NaBo-
so a  Hrnek. Závěr patřil skupině 
Marien. Každá vystupující kapela 
si již tradičně odvezla keramickou 
sošku z  dílny paní Jarkovské. Zá-
klad sošky je pokaždé jinak doz-
dobený. Na té letošní mezi kvítky 
posedávají ptáčci. Publikum bylo 
skvělé, reagovalo spontánně, čímž 
bylo spojení mezi hledištěm a  je-
vištěm dokonalé. Každý přidával 
aspoň po jedné písničce. Mezi ná-
vštěvníky byli i členové kapel, které 
zde hrály v minulých letech. Často 
bylo vidět, jak se k účinkujícím při-
dávají a  nejen oni. Folk je hlavně 
o textu a malebnost českého jazyka 
převedená do písní, které lidi oslo-

ví, znamená, že si je zpívají pro sebe 
i v chorálech festivalů jako ten, kte-
rý právě skončil.

Do programu patřilo i vyžití pro 
děti, které si mohly ve výtvarné díl-
ničce něco namalovat nebo vyro-
bit, nebo si nechat od šikovné paní 
výtvarnice namalovat obrázek na 
obličej. Pro vybití energie jim byl 
k dispozici skákací hrad.

Nejen na něm však dokáže vy-
hládnout. Pro všechny bylo připra-
veno občerstvení firmou KKrest 
a  nově i  stan k  jeho konzumaci. 
Předpověď počasí totiž zpočátku 
nebyla nijak optimistická a  velký 
stan byl jen s  lavicemi ke sledová-
ní programu. Sluníčko nám však, 
až na malou podvečerní přeháňku, 
přálo. K chuti tak přišlo nejen jídlo, 
ale třeba i  točené pivo Welzl z  pi-
vovaru v  Zábřehu nebo čepované 
prosecco, což jsou v  tomto místě 
vcelku raritní nápoje. Jídelní lístek 
pak také zahrnuje speciality, napří-
klad veganskou polévku, grilova-
nou zeleninu, marinovanou červe-
nou řepu nebo domácí meruňkové 
knedlíky z  tvarohového těsta. Ani 
milovníci sladkého nejsou ochuze-
ni. Medovníky, které pro akce peče 
místní šikovná cukrářka, paní Vo-
lejníková, patří mezi vyhledávanou 
delikatesu. Nejen že jsou výtečné, 
mají na svém vrchu logo festivalu.

Na petrovických akcích se podílí 
desítka místních nadšenců a  jejich 

přátel, které baví bavit lidi. V prů-
běhu roku se vymýšlí, co by se dalo 
udělat jinak, lépe, co zachovat či 
nahradit. V  daném termínu, od 
ranních hodin v  pátek do ponděl-
ního poledne připravují prostory, 
staví stany, zabezpečují chod akce 
a pak vše balí a uklízejí. Bez nároku 
na honorář. Akci podporují spon-
zoři a  město Týniště nad Orlicí, 
pod které obec spadá. Všem jim 

patří velký dík za podporu kultury, 
jenž teď po dva roky chřadla. Rád 
bych zde uvedl, že zmíněné per-
fektně zapadající soukolí nadšenců 
a sponzorů chystá na 18. září osmé 
Petrovické vinobraní a na 16. dub-
na 2022 sedmý ročník Petrovického 
folkování, což je jeho obvyklý ter-
mín. Přijďte se podívat a pobavit.

Pavel Blažek, 
Jaroslav Kumpošt a Tomáš Kindl

Letos tomu je už 27 let, co mám 
tu čest být v  týnišťském zastupi-
telstvu. V  roce 1994 to vše zača-
lo, když mě hlasy mnohých z  vás 
vynesly do pozice místostarostky 
pro stavební činnost. A  pak už 
jsem od vás dostávala důvěru při 
volbách do zastupitelstva opako-
vaně. A když jsem v roce 2006 byla 
zvolena i  do Poslanecké sněmov-
ny, tak jsem se to Týništi snažila 
vrátit, ať už benefičními koncerty, 
anebo sponzováním řady týnišť-

ských spolků nebo speciálních 
zařízení.

Při tom mém sedmadvacetile-
tém „tažení“ v komunální politice, 
a sedmileté zkušenosti s politikou 
celostátní, jsem nejčastěji dostáva-
la dva dotazy.

Tím prvním bylo, jak to, že 
jsem „taková normální, když se 
dovedu bavit na rozdíl od ostat-
ních politiků o  úplně normálních 
věcech“. Ono vždy záleží, jestli se 
necháte volenou funkcí změnit, 
anebo si pamatujete, kdo vás do 
ní zvolil. Jako stavební inženýrka 
jsem pracovala jak v  soukromé 
firmě, tak i  na investičním oddě-
lení krajského úřadu. Vím, co je 
to být zaměstnaná a mít šéfy, kte-
ré si nevybíráte. Několik let jsem 
i  soukromě projektovala, takže 
vím, jak to mají živnostníci těž-
ké, aby se mnohdy vůbec uživili. 
Vím, jaké je to být hlavou rodiny, 
když vyděláváte více než manžel. 
Zejména pak, když přestavujete 
dům a  musíte se ještě více snažit, 
abyste to finančně zvládli. Stejně 
tak vím, jaké to je vychovat dvě 

holky, postarat se, aby vystudova-
ly, našly práci a  vylétly z  hnízda. 
A když vám manžel podlehne ra-
kovině, tak ano, i o tom něco vím, 
že je třeba nezoufat, snažit se a jít 
dál. Ale o  tom je život. Ono pak 
není těžké se s lidmi bavit o úplně 
normálních věcech, pokud si jimi 
sami projdete.

A  druhou nejčastější reakcí od 
lidí bylo, jak to můžu mezi tou vět-
šinou chlapů zvládat, jestli na mě 
vůbec dávají. Ono totiž záleží, jak 
se k tomu postavíte. Za mě mohu 
říct, že jsem na pánské kolekti-
vy zvyklá. Od studií na hradecké 
stavebce a  pražské ČVUT, až po 
práci ve stavebních firmách nebo 
na krajském úřadě, jsem vždy byla 
obklopena výhradně muži. Nic-
méně tam se jednalo o  stavební 
činnost, kde byla rozhodující od-
bornost a  nikoliv pohlaví. A  roz-
hodně nemohu říct, že by na mě 
kolegové stavaři nahlíželi jinak jen 
proto, že bych byla žena. Zvolení 
do Poslanecké sněmovny mě po-
stavilo před další pánský kolektiv. 
Samozřejmě, že máte obavy, jak 

vás přijmou. Jestli si o  vás nebu-
dou říkat, že přeci nemůžete ro-
zumět obraně, bezpečnosti či prů-
myslu a obchodu, jen proto, že jste 
žena. Nemluvě o  tom, že budou 
posuzovat, jak se oblékáte nebo jak 
působíte. Vy se k tomu ale musíte 
postavit čelem, protože pokud zů-
stanete sedět v té lavici s obavami, 
a nepůjdete k pultíku pronést pro-
jev, žádat po ministrech vysvětlení, 
či přímo předložit návrh zákona, 
tak hlas občanů Královéhradecké-
ho kraje nebude slyšet. Musíte si 
říct, že nejde o vás, ale především 
o  lidi. Nejsem fanynkou uměle 
vytvářených genderových kvót. Já 
totiž věřím, že každá žena, bude-li 
chtít, toho dokáže vykonat tolik, 
jako jakýkoliv muž.

„Normální“ zvládnu být i  na-
dále. Pány myslím, že také ještě 
zvládnu. Ovšem co určitě zvládnu, 
tak je dál hájit zájmy občanů naše-
ho krásného města.

Děkuji vám za dosavadní pod-
poru.

Ing. Vladimíra Lesenská, 
členka zastupitelstva města

PETROVICKÉ FOLKOVÁNÍ

OHLÉDNUTÍ „NORMÁLNÍ ŽENSKÉ“ ZA DVACETI SEDMI LETY V ZASTUPITELSTVU
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Třetí prázdninový týden se vrát-
ka Lesokruhu otevřela pro děti 
mladšího školního věku, které tu 
strávily týden na příměstském 
táboře na téma vesmír. První den 
jsme v  lese našli mimozemšťana, 
jenž ztroskotal na planetě Zemi 
a bylo tak potřeba mu během týd-
ne vyrobit novou raketu, aby se 
mohl vrátit domů. V  úterý jsme 
se věnovali tvoření: podle šablon 
jsme si ozdobili černá trička svým 
znamením zvěrokruhu a  na čer-

ných čtvrtkách pomocí suchých 
pastelů a  foukacích fix vznikaly 
vesmírné obrazy. Ve středu jsme 
se vlakem a autobusem vydali do 
Hvězdárny a  planetária v  Hradci 
Králové, kde jsme se proletěli po 
vesmíru, navštívili ISS a  obdivo-
vali hvězdná souhvězdí. Čtvrtek 
byl ve znamení Sluneční soustavy 
a jejích planet a pátek jsme věno-
vali letům do vesmíru, dokončení 
rakety pro mimozemšťana a  roz-
loučení se s ním. Celý týden jsme 
přemýšleli taky nad vznikem Ves-
míru, života a vůbec.

A  to další tři tábory navazují. 
O tom, že se tábor vydařil, nechť 
podá důkaz e-mail jedné rodiny:

Naše milé průvodkyně,
velmi děkujeme za krásné 

a  vtipné ohlédnutí a  za úžasné 
fotky a  videa. Vojta si tábor užil 
maximálně a  v  pátek prohlásil, 
že jde hned na další a  byl velmi 
zklamán, když zjistil, že dalšího 
turnusu se jeho osoba jaksi nezú-

častní. Každý den nám vyprávěl, 
co prožil a díky ohlédnutí jsme si 
to krásně pospojovali. Děkujeme 
za vaše úžasné kreativní nápady, 
za bezvadný výlet, na který jste 
děti vzaly. Věřte, že jako učitelka 

si toho cením dvojnásob.
Jste prostě skvělé!!! Lucka, 

Ruda, Eli a Vojta
 

Martina Kašparová

V LESOKRUHU NENÍ NUDA ANI O PRÁZDNINÁCH

Velké poděkování Městskému 
úřadu v  Týništi nad Orlicí, přede-
vším panu starostovi Koldinskému 
a  Sboru pro občanské záležitosti 
paní Šponarové za blahopřání a dá-
rek k mým narozeninám.

Jindřich Vávra st.

Chtěla bych touto cestou po-
děkovat MÚ Týniště nad Orlicí - 
Sboru pro občanské záležitosti a TJ 
Sokol za dary a přání k mému vý-
znamnému jubileu.

Jaroslava Rázková

PODĚKOVÁNÍ



strana 8

POKÉVIŽŇOV
Letní tábor ve Vižňově odstartoval 

letošní prázdniny s DDM. Tentokrát 
jsme celotáborovou hru motivova-
li tématem Pokémonů. Silné téma 
a  efektní detaily měly za následek, 
že se všichni účastníci nechali po-
hltit příběhem. Během celého týd-
ne mohly děti nalézt nejrůznější 
pokémony nakreslené na malých 
kamíncích. Každý trenér mohl své 
pokémony cvičit v  předem domlu-
vených utkáních, ve kterých získávali 
zkušenosti a stávali se tak silnějšími 
vůči jiným pokémonům. Děti puto-
valy světem pokémonů a  setkávaly 
se s jejich trenéry. Od těch získávaly 
odznaky, samozřejmě za splnění růz-
ně náročných úkolů, díky kterým se 
mohly dostat do pokémonové ligy. 
Tou vrcholil celý týden. Ne každý se 
ale do ligy dostal. Atmosféra posled-
ního dne byla úžasná. Účastníci ligy 
byli nalosováni do zápasů, nechybě-
ly roztleskávačky, maskot, fanoušci, 
hudba, rozhodčí, svačinový stánek 
s párkem v rohlíku. Ve velmi vyhro-
ceném finále, kde tekly nejen nervy, 
ale i slzy, se vítězem pokémonové ligy 
stala Róza. Domů jsme všichni od-
jížděli se spoustou krásných zážitků 
a už teď plánujeme příští rok. Velké 
díky patří celému týmu a úžasné tá-
borové partě. Jste skvělí.

Veronika Chytrá

TROLÍCI
Prvním letošním táborem na půdě 

Sluníčka byli Trolíci. Tento příměst-
ský tábor byl určen pro menší děti 
a  tomu byl přizpůsoben i  celý pro-
gram. Celý týden jsme si užívali hry, 
vyrábění, scénky, vaření a  nakonec 
i přípravu svatby. Spolu s princeznou 
Poppy jsme zachránili trolí kamará-
dy od zlých bergenů, kteří si mysleli, 
že mohou být šťastní jen, když sně-
dí trola. Naše celodenní putování 
pro záchranu kamarádů bylo velmi 
náročné, na každém kroku na nás 
čekali bergení komáři, kteří nám 
nedali chvíli vydechnout. Nakonec 
jsme překonali všechny nástrahy 
a kamarády zachránili. Pak jsme Ber-
geny naučili, že mohou být šťastní 
i bez trolíků a během toho se bergení 
princ Kroupa zamiloval do Brigity, 
kterou si v  pátek vzal za ženu. Děti 
připravily svatební dort, udělaly vý-
zdobu a vytvořily svatební šaty. Díky 
skvělým dětem a celému táborovému 
týmu, který se nebál žádné výzvy, 
jsme si všichni užili spoustu legrace. 
Díky všem.

Veronika Chytrá

DOBRODRUŽSTVÍ S  MIC-
KEYM MOUSEM

V  týdnu od 26.  7. do 30.  7. se 
naše Sluníčko změnilo v  Mickeyho 
klubík. Hned první den jsme se se-

tkali se zlým padouchem, který nám 
ukradl zvířecího kamaráda králíčka. 
Pomocí myškavěcí se nám ho poda-
řilo zachránit. V úterý jsme se vydali 
na kolách po stopách žraloka k řece. 
Středa byla ve znamení tučňáčího 
kvízu a hledání barev. Čtvrtek nás za-
vedl za klokanem na celodenní výlet 
do Lípy nad Orlicí, kde na nás čekaly 
řízky a klokaní evoluce. V pátek jsme 
se dali na medvědí stopovanou, při-
čemž se nám podařilo zneškodnit 
padoucha. Celý týden panovala dob-
rá nálada, vytvořili jsme si táborová 
trička a  zažili jsme spousty dobro-
družství. Děkuji Fíce, Lee, Terezce, 
Elišce, Tobimu a Verče za jejich skvě-
lou spolupráci a nadšení.

Tereza Nyčová

PIRÁTI
Začátkem srpna se v  DDM sešli 

piráti, kteří se chtěli nalodit na palu-
bu lodi Síčkolun. Všichni prokázali 
svoji zdatnost, a  loď mohla vyplout 
na širé moře. Neděle byla na otesto-
vání posádky, jízdu na malých kolo-
vých škunerech, rozdělení do kajut, 
drobné hry a  seznámení s  životem 
na palubě. Vyrobili jsme si také truh-
ličky na případný výdělek. Postupně 
jsme se v týdnu vylodili na několika 
ostrovech a zažili nevídané věci. Na 
ostrově MABULOMOUZ se nováč-
ci učili zacházet s lany, vysílali první 
signály do okolí, zkoušeli, stejně jako 
někteří členové vedení, práci s kom-
pasem a nakreslili si i vlastní mapu. 
Vyzkoušeli si také střílení z luku, hod 
oštěpem, doladili trička. Papoušek, 
který vždy seděl kapitánovi na rame-
ni, nám občas dobře poradil a obje-
vili jsme díky němu tajnou kajutu na 
naší lodi, kde jsme postupně otvírali 
záhadnou bednu. V  úterý jsme se 
dostali na ostrov hladu, což bylo 
nemilé, ale statečně jsme se s  tímto 
vypořádali. Bylo životně důležité ne-
jen se nenechat pozřít lidožrouty, ale 
také si obstarat dostatek surovin na 
večerní nakrmení přeživších. Odmě-
nou byl druhý den ostrov hojnosti, 
kde bylo tolik jídla, že piráti místo 
do míče kopali do kokosů. Také si 
mohli dopoledne vydělat spoustu 
peněz v  přístavech a  odpoledne je 
mohli rozmnožit v riskantních hrách 
nebo utratit v  nejlepším pirátském 
krámě na moři. Na každém ostrově 
jsme vždy získali klíč a otevřeli další 
část obsahu bedny. Ve čtvrtek jsme 
objevili pustý ostrov, kde nebylo nic. 
A ještě celý den propršel, fakt pusto. 
Ale povedlo se nám během dne obje-
vit kód k poslednímu zámku a zjistili 
jsme, že nám poslední klíč schoval 
pirát X na jiný ostrov v moři. Naštěs-
tí to byl ostrov pokladů a piráti byli 
tak dobří, že ho zvládli objevit. Tábor 
tedy končil dělením kořisti a  domů 
se sice všichni těšili, ale zároveň byli 

smutní, že už je konec. Kromě pirát-
ského života probíhal na palubě Síč-
kolunu i ten docela obyčejný táboro-
vý život, který byl možná i důležitější. 
Táborové služby, volný čas, zahradní 
rej, deskovky, blbnutí s  vedoucími, 
starost o své věci atd. Pod pirátskou 
vlajkou pluli jako vrchní posádka 
Honza, Káťa, Bára, Radim a  Tobiáš 
a patří jim od kapitána Vy velké díky 
za zvládnutí lodi a  za jejich čas vě-
novaný pirátům. Vypadá to, že příští 
rok piráti znovu připlují. Papoušek 
vzkazuje: „JSTE DOBRRÝ!“

Eva Jenčíková

ČOKOTÁBOR
Během druhého srpnového týdne 

se naše Sluníčko proměnilo v továrnu 
na čokoládu. Všichni šťastní nálezci 
zlatého kuponu prožili týden v  pří-
tomnosti Willyho Wonky, který pro 
ně připravoval různé výzvy na každý 
den. Nechybělo navrhování vlastní 
sladkosti, tvoření továrny na čokolá-
du, táborák či čokobingo. Ve středu 
nás Willy Wonka poslal na rybník 
Výskyt, kam jsme dokázali všichni 
dojet na kolech. Na kolech jsme tedy 
ujeli krásných 28 kilometrů. Sedm 
statečných se rozhodlo dojet ještě 
dál, a  tak od Výskytu pokračovali 
na Rytířské hradiště. Po návratu se 
tedy pyšní 36 ujetými kilometry. Na 
čtvrtek si vedoucí připravili obrov-
skou výzvu pro celou skupinu. Děti 
se totiž na čtvrteční dopoledne staly 
vedoucími a vedoucí dětmi. Program 
děti zvládly připravit i realizovat na 1. 
Věřím, že jsme si tábor všichni užili 
a  těšíme se na příští rok LEVO TE-
NETE FÍAN. Veliké díky patří také 
vedoucím, Anetce, Terezce  V., Te-
rezce N., Nelče, Fíce a Vojtovi, kteří 
byli… prostě nejlepší!

Lea Vondroušová

Září v DDM
Se začátkem školního roku se 

v  budově DDM uklízí, třídí, likvi-
duje, zařazuje a připravuje se vše na 
rozběhnutí kompletního rozpisu zá-
jmových kroužků a  klubů pro děti, 
mládež a  dospělé. Ty oficiálně začí-

nají většinou až v říjnu, jen sportov-
ní kroužky zahajují již v září. Pevně 
věříme, že letošní školní rok bude 
už normálnější, než ten minulý, a že 
se s přihlášenými účastníky budeme 
vídat pravidelně každý týden. Na-
bídka našich kroužků je pro všechny, 
i když samozřejmě nejvíc pro děti ze 
ZŠ. Ale své si mohou najít i dospěláci 
a mládež. Kompletní nabídku najde-
te na jiném místě v tomto zpravodaji 
nebo na našich webových stránkách 
www.ddmtyniste.cz.

Čtvrtek 2. 9. TEXTILNÍ HRÁT-
KY NA ULICI, mezi 17  – 18 hod. 
si můžete do naší speciální dílny 
přijít udělat originální tričko nebo 
látkovou tašku. Najdete nás v  ulici 
Lipská mezi MŠ Město a  hasičár-
nou. S  sebou bavlněné světlé tričko 
a pracovní oděv na sebe. Cena dílny 
40,– Kč (lektorné, materiál, pomůcky 
na 1 ks trička nebo tašky) + 20,– za 
každý další textil. Tašku lze na místě 
zakoupit (50,–), Přihlášky předem na 
našem webu.

Neděle 12.  9. POHÁDKOVÝ 
LES, start mezi 9.30 – 11 hod. od MŠ 
Dub, v září upřesníme povinnou re-
gistraci, v  rámci epidemiologických 
nařízení. Rodinná akce s  pohádko-
vými postavičkami, které mají pro 
děti a  někdy i  pro dospělé drobné 
pohádkové úkoly.

Sobota 18.  9. na TÝNIŠŤSKÉM 
POSVÍCENÍ nás najdete ve velkém 
stanu, kde se dozvíte vše, co vás bude 
o DDM zajímat a máme pro vás při-
praveny dětské soutěže a hry na téma 
našich letošních táborů.

Úterý 21.  9. PLETENÍ Z  PEDI-
GU PRO ZAČÁTEČNÍKY  – LU-
CERNIČKY 17.30 – 19.30

Pletení z  přírodních ratanových 
proutků je skvělý relax pro mladší 
i  starší zájemce, postupně se naučí-
te zakládat osnovu, několik druhů 
opletků a vzorů a doplňování dalším 
přírodním materiálem. Přijít mo-
hou i  pokročilí a  věnovat se svým 
projektům dle vlastního přání. Cena 
40,– (lektorné, pomůcky, energie) + 
spotřebovaný materiál podle ceníku.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI TÁBORY V DDM A JINDE
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Hlavní akce pro seniory v  královéhradecké diecézi se 
v tomto roce uskuteční v Hradci Králové v den, kdy slaví-
me Světový den seniorů, tj. 1. října. Téma setkání zní: Stáří 
jako inspirace k aktivitě. Všichni milí senioři jsou srdečně 
zváni!

Program je následující:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

• 8:45-9:15 - Modlitba seniorů za mladé
• 9:30-10:30 - Slavnostní bohoslužba: celebrují králové-

hradecký biskup Mons. Jan Vokál a apoštolský nuncius 
Mons. Charles Daniel Balvo

Nové Adalbertinum - Velký sál

• 10:50-11:15 - Pozdrav seniorům: Mons. Charles Daniel 
Balvo

• 11:15-12:00 - Duchovní život seniorů: PhLic. Kateřina 
Lachmanová, ThD.

• 12:00-13:15 - Přestávka: malé občerstvení, sdílení, in-
formace z Diecézního centra pro seniory

• 13:15-14:00 - Starší lidé jako výzva pro pastoraci: Mons. 
Josef Suchár

• 14:00-14:15 - Přestávka
• 14:15-15:00 - S  každým z  nás se počítá (reflexe): 

Manželé Marie a Pavel Klimešovi
• 15:00-15:15 - Přestávka
• 15:15-16:00 - Benefiční vystoupení královéhradeckého 

dětského sboru Jitro (výtěžek podpoří Domácí hospic 
Setkání Rychnov nad Kněžnou)

Přihlášky (do 29. 9. 2021):

Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360
e-mail: dcs@bihk.cz, cepelkova@bihk.cz (koordinátorka)
web1: www.dcshk.cz, web2: www.simeon.cz

Těšíme se na vás!
PhDr. Veronika Čepelková,

vedoucí Diecézní centra pro seniory a zastupitelka města

POZVÁNKA NA HLAVNÍ AKCI PRO SENIORY V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI

Falešné váhy jsou Hospodinu 
ohavností, kdežto v  přesném zá-
važí má zalíbení.

Přísloví 11,1

Falešné váhy jsou přesně tou 
ukázkou lidské chytrosti nebo 
spíše vychytralosti. A  jak moc 
se vychytralost mezi lidmi cení! 
Stále překvapuje, jak jsou mistři 
falešných vah obdivováni jako 
hrdinové. Říká se: „Ten je ale 
chytrý, pěkně jim to nandal. Jo, 
ten se ve světě neztratí.“ Žijeme 
v  době falešných hrdinů. A  že se 
s nimi roztrhl pytel. Člověk, který 
několikrát zjevně a  promyšleně 
lže v  přímém přenosu, kupodivu 
neskončí s ostudou, ale pokračuje 
dál a  jinak a  lidé mu ještě fandí. 
Vážil falešnou váhou a  sklízí ap-

laus a uznání. „Je chytrý“, řeknou 
mnozí a hodí mu hlas při volbách. 
Drzost dosahuje vrcholu, když 
svou vychytralost vystavují takoví 
lidé na odiv jako moudrost, a ješ-
tě vedou rádoby moudré řeči. Ale 
budiž. Svět asi jiný nebude. Ov-
šem Hospodin ničemu takovému 
nefandí. To berme vážně. To, co 
je super u  lidí, nemusí být dobré 
v  Božích očích. Na to pamatuj-
me. Neboť i  my, lidé víry, máme 
tendenci zlehčovat vychytralost 
našich oblíbenců, když chceme 
být na jejich straně. Ale jak říká 
Ježíš, nelze sloužit dvěma pánům, 
je třeba si zvolit. A ta volba je na 
nás. A tak dřív než začneme mlu-
vit o  Pánu Bohu, začněme raději 
tím přesným závažím a važme po-
ctivě všem.

Hospodine, chceme být prav-
divými svědky tvého slova. Pro-
síme, dej nám k tomu sílu. Amen

Píseň:
1. Z  milosti tak hojné, štědře 

ukázané, lidem z lásky dané, Jezu 
Kriste, Pane, tebe všechno chválí, 
věčný nebes králi.

2. Ó náš Pane milý, ty jsi dár-
cem síly, v  zármutku a  kříži po-
moc tvá se blíží: útočiště jisté jsi 
nám, Jezu Kriste.

3. Vyslyš naše hlasy, Bože věčné 
spásy, dej, ať v lásce stálé žijem ke 
tvé chvále, tebe v úctě máme, zá-
konů tvých dbáme.

4. V  poslední pak chvíli, až se 
den náš schýlí, a  my před tvým 
soudem státi, Kriste, budem, 

milost rač nám dáti, slávy věčné 
přáti.

Píseň z  Evangelického zpěvní-
ku č. 250 Z milosti tak hojné (ná-
pěv 1410, text z českých rorátníků 
16. stol. / Kancionál katol. 1921).

Shromáždění v  září se budou 
konat (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58):

26.  9.–10:30 h  – bohoslužby 
s nedělní školou.

Výroční sborové shromáždění 
se koná 5. 9. v Třebechovicích (od 
9 h).

V  neděli 12.  9. jsme zváni do 
Třebechovic, kde od 9 h proběhne 
oslava 150. výročí založení naše-
ho sboru.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Mám neodbytný pocit, že už 
to máme za sebou (ne COVID, 
ale restrikce a  omezování) a  před 
námi je zářná kulturní budoucnost 
(lépe řečeno, všechno se vrátí do 
normálních kolejí), a  proto jsme: 
- na webových stránkách KC 
znovu obnovili systém on-line 
prodeje vstupenek s  možnos-
tí platby kartou (eVstupenka) 
- dali k  dispozici 100% kapacity 
sálu

Na kc.tyniste.cz byl aktualizován 
program akcí KC na podzim 2021: 
1.  Byla vložena  všechna diva-
delní představení 52. týnišťské-
ho divadelního podzimu 2021. 

PRODEJ A  REZERVACE VSTU-
PENEK budou spuštěny 30. 8. 2021 
v 8:00 hod. - proto když do té doby 
kliknete na okénko "REZERVACE" 
- objeví se Vám zpráva, že nelze 
rezervovat. Od 30.  8.  2021 bude 
možné znovu jak rezervovat, tak 
rovnou zaplatit kartou a vytisknout 
si eVstupenku na všechna diva-
delní představení 52. TDP 2021. 
Do TDP jsme zařadili jako hos-
ta profesionální divadelní sou-
bor - Divadlo UNGELT/Praha 
s představením: Pan Halpern a pan 
Johnson  (Petr Kostka a  František 
Němec), které bylo původně sou-
částí neuskutečněného jarního 
divadelního abonmá 2021. Vzhle-
dem k tomu, že jsme změnili cenu 
vstupného - v rámci TDP je to 250 
Kč (jarní cena byla 400 Kč), byly 
jsme nuceni zrušit všechny rezer-
vace učiněné na toto představení 
na původní termín. Omlouváme se 
a žádáme vás, abyste si udělali nové 
rezervace, příp. rovnou eVstupen-
ky od 8 hod. 30. 8. 2021, kdy bude 

na našich webových stránkách 
spuštěn prodej a rezervace.

2. Přeložená představení: 
- 19. 10. 2021 - Prague cello quar-
tet - rezervace zůstávají v platnosti, 
zbylé vstupenky jsou k  dispozici 
-  3.  11.  2021 - Zdeněk Izer  - ně-
kolikrát přeložené představení 
-  rezervace zůstávají v  platnos-
ti, navíc byla rozšířena kapacita 
sálu na 100% - vstupenky si mů-
žete rezervovat a  kupovat hned 
-  12.  12.  2021 - Věra Martino-
vá  -  rezervace zůstávají v  platnos-
ti,  navíc byla rozšířena kapacita 
sálu na 100% - vstupenky si můžete 
rezervovat a kupovat hned

3. Byl vložen  Kurz spole-
čenského tance pro mládež: 
Zároveň běží kurz 2020 
(který nebyl kvůli COVI-
Du dokončen) a  kurz 2021. 
Prosíme - orientujte se dle roz-
pisů pro jednotlivé kurzy, které: 
- jste dostali e-mailem 
- jsou na webových stránkách na 
úvodní straně KC v programu

- jsou na webových stránkách 
v sekci „TANEČNÍ“

Případná zdravotní opatření 
a omezení budeme dle aktuální si-
tuace sledovat a  dávat vám opera-
tivně na vědomí v aktualitách (kur-
zisté tanečníci e-mailem).

Co vás čeká v září 2021:
- Kurz společenského tance pro 

mládež – v sobotu 4. 9. 2021
- Výkup zlata, stříbra atd. ve foy-

er KD – v pátek 10. 9. 2021 od 10:00 
hod.

- MAXIPES FÍK  – dopolední 
pohádka pro MŠ a  ZŠ  – v  úterý 
14. 9. 2021 od 10:00 hod.

- Tradiční týnišťské posvíce-
ní v  Městském parku - v  sobotu 
18. 9. 2021

Podrobnosti na kc.tyniste.cz.
Pokud chcete mít aktuální infor-

mace, zaregistrujte se na kc.tyniste.
cz k odběru novinek – v pravé části 
úvodní stránky: @NOVINKY NA 
MAIL.

- Dana Dobešová -

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

HANDBIKE PRO JIŘÍHO - www.donio.cz/HandbikeProJiriho
POŘADATELÉ ZÁVODU VĚNUJÍ 50% STARTOVNÉHO  

A VÝTĚŽEK DOBROVOLNÉ SBÍRKY KONANÉ V PRŮBĚHU ZÁVODU 
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datum- den čas název druh místo konání

4. 9. so
8:00 Cyklorallye Juráška sport Mírové náměstí

16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež 2020 + 2021 TANEC Kulturní dům

8. 9. st
15:00 - 18:00 Bazar oblečení, hraček, sportovních potřeb bazar MC Ratolest

17:00 Bali a ostrovy Gili (Indonésie) - Tomáš Černohous přednáška Městská knihovna

10. 9. pá 10:00 - 17:00 Výkup zlata, stříbra a drahých kovů výkup Kulturní dům

12. 9. ne 15:00 a 18:00 Kurz společenského tance pro mládež 2020 + 2021 TANEC Kulturní dům

14. 9. út 10:00 Maxipes Fík (pohádka pro MŠ a ZŠ) divadlo Kulturní dům

16. 9. čt 17:00 Muzikoterapie - bubnování s Michalem Štursou zábava Městská knihovna

18. 9. so 15:00 Tradiční týnišťské posvícení slavnost městský park

19. 9. ne 15:00 a 18:00 Kurz společenského tance pro mládež 2020 + 2021 TANEC Kulturní dům

23. 9. čt 10:00 Pohádkové čtení a tvoření čtení Městská knihovna

24. 9. pá 15:00 Podzimní botanická vycházka - Mgr. Jan Doležal vycházka info Městská 
knihovna

25. 9. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež 2020 + 2021 TANEC Kulturní dům

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

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁŘÍ 2021
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PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU 
SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2021 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

1. 9. středa 17:00 Starší žáci Týniště Nové Město

4. 9. sobota 17:00 Dorost Týniště Jičín

5. 9. neděle 16:30 A-mužstvo Týniště Sobotka

11. 9. sobota 16:30 B-mužstvo Týniště B Dobré

12. 9. neděle 10:00 Starší žáci Týniště Police nad Metují

18. 9. sobota 14:00 Dorost Týniště Slávia Hradec Králové

19. 9. neděle 16:00 A-mužstvo Týniště Nepolisy

26. 9. neděle
10:00 Starší žáci Týniště Červený Kostelec
15:30 B-mužstvo Týniště B Petrovice

V rozpisu nejsou ještě uvedené turnaje ostatních mládežnických mužstev, kde ještě neproběhlo rozlosování! Změny termínu i hrací plochy vyhrazeny!

Stalo se  již  tradicí, že se v  září 
a  říjnu koná festival Týdny pro 
duševní zdraví. Ten  nabízí spous-
tu  kulturních  akcí, které informu-
jí  o  duševním  zdraví  a  jeho  pre-
venci, zároveň vyvrací  mýty 
a předsudky  spjaté s  touto proble-
matikou.  Jeho cílem je detabuizo-
vat téma duševního zdraví, přimět 
společnost o něm otevřeně hovořit 
a podpořit tak lidi, kteří se s dušev-
ní nemocí potýkají. Ve východních 
Čechách se  do pořádání jeho  26. 

ročníku zapojilo 19 organizací, kte-
ré připravily bohatý program ve 13 
městech.

 
Na Rychnovsku připravily dvě 

akce přímo v Rychnově nad Kněž-
nou. Promítat se bude úsměvný 
norský film Elling 30. září v Měst-
ské knihovně od 17 hodin, po kte-
rém bude následovat beseda s  lid-
mi, kteří mají osobní zkušenost 
s duševní nemocí. Před zahájením 
projekce zde můžete navíc zhléd-

nout připravenou výstavu fotogra-
fií Michala Jirouška s názvem Kos-
telecké postřehy.

Další připravené akce jsou také 
v nedalekém Ústí nad Orlicí. 7. září 
se zde utkají jednotlivé týmy soci-
álních služeb působících v  Pardu-
bickém kraji na Turnaji v pétanque 
na podporu duševního zdraví. A ve 
středu 29.  září se uskuteční Bese-
da a  workshop s  peer konzultanty 
v  restauraci Popráč. Zajet může-

te také do Hradce Králové, kde se 
program bude konat každý den 
v týdnu od 1. do 8. října. K návště-
vě láká např. koncert rockových ka-
pel v  Lodivadle na Kavčím plácku 
1.  října či soutěžní večer s kvízem 
na téma duševního zdraví na Ná-
plavce 7. října.

Další informace o festivalu a pro-
gramu naleznete na FB.com/Tydny.
pro.dusevni.zdravi či na www.tdz.
cz. Těšíme se na vaši účast.

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
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MATEŘSKÉ CENTRUM RA-
TOLEST - je spolek, který byl za-
ložen v roce 2002.

Cílem MC Ratolest je dávat dě-
tem od narození do předškolního 
i školního věku, možnost: 

objevovat svět v  novém pro-
středí, setkávat se s  vrstevníky, 
poznávat se, učit se hrát s  nový-

mi kamarády a  zapojovat se do 
kolektivu v  různých kroužcích 
(výtvarných, hudebních, sportov-
ních, naučných…) rozvíjet svoje 
schopnosti

Také maminkám (rodičům) 
MC umožňuje vytvořit si nová 
přátelství, vyměňovat si s  ostat-
ními své zkušenosti navzájem se 

inspirovat o  možnostech využití 
volného času, na dílnách vyzkou-
šet své dovednosti při různých 
technikách tvoření.

MC Ratolest má svůj týdenní 
program, nabízí také další akce 
(patří mezi ně: Besedy s  hosty 
(logopedie, rehabilitace, výchova 

dětí…), Zahradní slavnosti, spo-
lečné výlety a  akce, pohádkové 
čtení a tvoření v Městské knihov-
ně, velikonoční a  vánoční akce 
pro děti a rodiče (vystoupení dětí 
a prezentace výrobků MC…), pří-
městské tábory a prázdninové hlí-
dání dětí a akce města, na kterých 
spolupracujeme.

DALŠÍ AKCE V ZÁŘÍ:

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO KROUŽKŮ, KTERÉ PRO VÁS CHYSTÁME!

1. - 10. září 2021

NABÍZÍME ZATÍM TYTO KROUŽKY:

DOPOLEDNE
pro děti 0-4 roky

ODPOLEDNE
pro děti 3-10 let

ODPOLEDNE-VEČER

MIMINKA - cvičení s dětmi od 3 do 12 měsíců VĚLIČKA – pro děti od 3 let do 5 let, 
pohádka s tvořením, zpíváním, malováním 
- na zahradě i v MC.

- Odpolední dílny 
pro rodiny: keramika,

BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 12 měsíců do 2 let VŠEZNÁLEK - pro předškoláky – pohádka 
s tvořením, malováním + grafomotorika, 
divadlo, hry… na zahradě i v MC.

BESEDY 
- pro rodiče 
- pro děti

ROLNIČKA – zpívání, básničky, tanečky 2-4 roky FLÉTNIČKA – zpívání, hra, nauka… pro 
děti od 4 do 10 let. Začátečníci a pokročilí.

ZAHRADNÍ slavnosti 
-téma: Večerníček…

HERNA – hračky, skluzavka, zahrada, pískoviště, 
trampolína, hry…

KYTARA – zpívání, hra, nauka… pro děti 
od 6 do 10 let. Začátečníci. Omezený poče

Kurz ANGLIČTINY pro dospělé 
-omezený počet

KNIHOVNA - 1x za měsíc ATLETIKA - pro děti od 3 let do 13 let, 
rozcvička, základy atletiky (běh, skok, hod), 
hry…na atletickém stadionu. Dle počasí.

BAZAR – oblečení, hraček, sport. potřeb, 
2x za rok

HLÍDÁNÍ dětí - každý pátek 8-12h., dle domluvy 
v MC, max. 4 děti

HERNA – hračky, skluzavka, zahrada, 
pískoviště, trampolína, hry…

Ceník: Herna 10 (5Kč) | Kroužek…30 (20Kč) | Permanentka: 10 lekcí 290Kč (190Kč) | Půlroční kroužek: září- leden 500Kč (330Kč) | Dílny:  
od 20 do 40Kč (dle materiálu) Ceny uvedené v závorce jsou pro členy spolku MC Ratolest. Členství na školní rok je 100Kč dítě a 100Kč dospělý.

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ZÁŘÍ

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO HERNA 09:00-12:00 HERNA 15:00-18:00

ÚT HERNA 09:00-12:00 HERNA 15:00-18:00

ST HERNA 09:00-12:00 HERNA 15:00-18:00

ČT Dětský klub Koala (soukr. akce) 08:00-12:00 SCUK – výdej 16:00-18:00

PÁ HERNA
Hlídání dětí

09:00-12:00
08:00-12:00 HERNA 15:00-17:00

 ■ 8. 9. (St) BAZAR oblečení, sport. potřeb, hraček, 15-18h.
 ■ 13.–16. 9. (Po-Čt) Ukázkové hodiny dopoledních i odpoledních kroužků
 ■ 14. 9. (Út) DIVADLO, Maxipes Fík, od 10h., cena 50,– Kč, v Kulturním 

Centru
 ■ 18. 9. (So) Týnišťské posvícení - prodej občerstvení, výrobků z dílen, 
 ■ malování a balónky 
 ■ 23. 9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 

h - čtení, malování, prezentace nových knih

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

H. Prokopová 777862483, M. Koubová 777 608 207

Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.
a Královéhradecký kraj. Děkujeme!

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST



strana 23



strana 24

Eastwicked Promotion  – parta 
činorodých žen, která se u  našich 
sousedů v Kostelci nad Orlicí stará 
již několik let o kulturní a společen-
ské vyžití, uspořádala v srpnu třetí 
ročník Kostelecké náplavky s pod-
titulem Spolu na jedné lodi. Vyzý-
vatelky přišly tentokrát s nápadem 

uspořádat přehlídku netradičních 
alegorických plavidel. Diváci tak 
měli možnost vidět plout po Orlici 
místo obvyklých kánoí například 
výčep, prádelnu, pirátskou kocábku 
anebo kouzlící čarodějky. Na akci 
mělo zastoupení také Týniště, a sice 
naše vodní bobisty. Mladí naděj-

ní sportovci si na této „neckyádě“ 
vyzkoušeli prototyp říčního bobu 
vlastní konstrukce. První spuštění 
na vodu dopadlo nad očekávání 
dobře: plavidlo je v zákrutách sta-
bilní, prosakuje minimálně a  díky 
unikátnímu hydrodynamickému 
tvaru dosahuje vysoké rychlosti. 

Průkopníci nové sportovní disci-
plíny hodlají se svým Superbobem 
prorazit na letní olympiádě v Paříži 
2024. Držme jim palce!

Slávka Vodouchová
sportovní komentátorka

VODNÍ BOBISTÉ Z TÝNIŠTĚ SE PŘIPRAVUJÍ NA OLYMPIÁDU
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S příchodem září a nového škol-
ního roku začíná i nový cvičební rok 
pro všechny členy TJ Sokol Týniště 
nad Orlicí.

Po loňské „Covidové = necvičeb-
ní“ sezoně se již všichni těšíme na 
společné cvičební aktivity, při kte-
rých si rozpohybujeme a opět i tro-
chu posílíme naše těla. Všichni pev-
ně doufáme, že tomu tak bude moci 
být při pravidelných každotýden-
ních setkáních ať už v tělocvičně zá-
kladní školy nebo během cvičebních 
hodin venku na čerstvém vzduchu.

V  týnišťské tělocvičné jednotě 
pracuje celkem 11 oddílů a  na-
vštěvují je cvičenci od 2 do 94 let. 
Všechny oddíly začnou pracovat 
v druhém zářijovém týdnu, tedy od 
6. září. V týdnu od 27. – 30. 9. 2021 
se naše tělocvičná jednota zapojila 
do projektu České obce sokolské 
#BeActive Sokol spolu v  pohybu = 
týden sokolského cvičení pro veřej-
nost. Ve všech našich oddílech tedy 
proběhnou „Dny otevřených dveří“, 
kdy budou veřejnosti představeny 
sportovní a pohybové aktivity a zá-
jemci o pravidelné cvičení v někte-
rém z našich oddílů se budou moci 
přijít podívat, zjistit, jak to u  nás 
chodí, nebo si nezávazně zacvičit 
s  našimi cvičiteli. A  my věříme, že 
se tato zkušenost stane důvodem 
zapojit se do činnosti naší sokolské 
jednoty.

Dovolte mi představit vám oddíly 
týnišťské TJ Sokol a  pozvat vás, či 
vaše děti, do některého z nich.

Začněme těmi nejmenšími cvi-
čenci, kterým jsou 2-4 roky a chodí 
do svého prvního oddílu - RODIČE 
A  DĚTI. Jak již název napovídá, 
tito maličcí sokolíci berou na své 
„cvíčo“ i  dospěláky, kterými jsou 
jejich rodiče či prarodiče. Dětičky 
se seznamují s  novým prostorem 
velké tělocvičny, během cvičebního 
roku u nich dochází k odstraňování 
psychických zábran a včleňují se do 
kolektivu, získávají jistotu v cílených 
pohybových aktivitách, seznamují 
se s  pomůckami  – nářadím a  ná-
činím a  naučí se překonávat různé 
překážky z nářadí. Během jejich ho-
din zní tělocvičnou dětské říkanky 
a písničky, při kterých se dětem cvičí 
nejlépe. To vše se letos bude dít pod 
vedením cvičitelek Jarušky Ullwero-
vé a Renaty Brandejsové vždy v úte-
rý mezi 17.00 a 18. 00.

Děti ve věku 4-6 let chodí cvičit 
již bez doprovodu. Pravidelně se 
schází v  pondělí od 16 do 17 hod. 
v oddíle PŘEDŠKOLÁCI. Malí cvi-
čenci se seznamují a prohlubují své 
dovednosti v  různých oborech po-
hybových aktivit - cvičí na nářadí 
a s náčiním, hrají míčové a pohybo-
vé hry a pronikají do základů atleti-
ky a gymnastiky. Hodiny jsou často 
tematicky zaměřené, kdy jeden ná-

mět provází děti od prvotního za-
hřátí, přes rozcvičku, hlavní náplň 
hodiny až po závěrečnou relaxaci. 
Děti tak při hře vystřídají mnoho 
pohybových aktivit. Již tradičně se 
tento oddíl zapojuje do celorepub-
likového projektu Se Sokolem do 
života – Svět nekončí za vrátky, cvi-
číme se zvířátky, který děti provede 
sportovní všestranností. Za každou 
zvládnutou sportovně-pohybovou 
aktivitu si děti vylepí samolepku 
do svého Deníčku malého cvičen-
ce. Cvičitelkou tohoto oddílu je pro 
letošní rok Martina Köhlerová a její 
pomahatelky.

Další věkovou kategorií je žactvo 
školou povinné. Oddíl ŽÁKYNĚ 
vedou již řadu let cvičitelky Lída 
Říhová a  Pavla Vlčková. Pro dívky 
připravují pestré cvičební hodiny, ve 
kterých cvičí na nářadí a s rozmani-
tým náčiním, hrají míčové, pohy-
bové a netradiční hry, cvičí postřeh 
a hbitost a seznamují se s prvky ae-
robiku. Pravidelné schůzky děvčat 
jsou ve čtvrtek od 16.30 do 17.30 
hod.

O  všestranný pohybový rozvoj 
ŽÁKŮ se starají cvičitelé Mirek 
Cibula a  Petr Kolář. Při různých 
sportovních hrách a aktivitách jsou 
chlapci vedeni a  motivováni k  po-
dávání co nejlepších výkonů a důraz 
je kladen i na slušné chování a  fair 
play. Cvičební hodiny tohoto oddílu 
jsou ve čtvrtek mezi 17.30 a  18.30 
hod.

Oddílem, ve kterém se ke spor-
tovním výkonům mohou scházet 
cvičenci a  cvičenky ve větším vě-
kové rozptylu – od žáků až po do-
spěláky je oddíl GYMNASTIKA. 
Cvičenci do tohoto oddílu musejí 
projít „výběrovým řízením“ cviči-
tele Mirka Cibuly. V  hodinách se 
pak věnují řádné rozcvičce, všeo-
becné gymnastice, cvičí i s náčiním 

a  na konci hodiny nezapomínají 
na strečing. Pohybově nadaní cvi-
čenci mají rezervovanou tělocvič-
nu v  úterý od 18.00 do 19.30 hod. 
Cvičení pro ženy je v naší TJ umož-
něno hned ve čtyřech oddílech. 
Převážně mladší ženy se schází 
v tělocvičně ZŠ ve středu ve 20 hod. 
a cvičí pod vedením Pavly Koukolo-
vé a Blanky Malé v oddíle FIT PRO 
ŽENY. Cvičenky se rozehřívají při 
stepaerobiku a  pak posilují a  pro-
tahují všechny svalové skupiny při 
pilatesu a kalanetice.

O  oddíl POHYBOVKA se stará 
sestra Maruška Šmídová. Cvičitelka 
vymýšlí náplň cvičebních hodin pro 
zralé ženy – společně se věnují zdra-
votnímu tělocviku, trochu aerobiku, 
posilování a hojně využívají cvičeb-
ní náčiní. To vše vždy ve středu mezi 
19.00 a 20.00hod.

V  tělocvičně U  Dubu si fyzičku 
udržují ženy pod vedením Moni-
ky Koubové, a  to každé pondělí 
od 19.30 do 20.30 hod. Rychlejší 
rozcvička, malé činky, posilovací 
gumy, trenažér bruslení, medicinba-
ly, klouzavé disky, kruhový trénink, 
prvky z  piloxingu či tabatu  – to 
vše a  ještě něco navíc nabízí oddíl 
KONDIČNÍ CVIČENÍ. Navštivte 
ho a „dejte si do těla“.

V  činnosti nadále pokračuje 
i  skupina žen, jež se účelově vy-
tvořila k  nácviku sletové skladby 
Ženobraní. Tentokrát se ženy chys-
tají nacvičovat skladbu Optimistky, 
se kterou vystoupí v  květnu 2022 
na SokolGymu v  Brně. I  k  tomuto 
oddílu ŽENY NÁCVIK je možné 
se připojit a  s  veselou a  optimis-
tickou myslí, která mezi cvičenka-
mi vládne, se každý čtvrtek večer 
(18.30-19.30 hod.) věnovat pilnému 
nácviku. S  cvičitelkami Martinou 
Köhlerovou a Jaruškou Ullwerovou 
brzy přijdete na to, že není nácvik 

jako nácvik a že cvičitelkami jsme si 
všechny navzájem.

Cílem oddílu MUŽI je rozvoj 
veškerých pohybových dovedností 
za udržení tělesné a  duševní svě-
žesti všech cvičenců pod bedlivým 
dohledem Mirka Cibuly. Po úvodní 
části hodiny, která je naplněna sviž-
nou rozcvičkou, kondičním cviče-
ním a cvičením s náčiním, je druhá 
polovina hodiny věnovaná všestran-
ným aktivitám a kolektivním hrám. 
Mužům patří tělocvična v ZŠ v úte-
rý mezi 19.30 a 21.00 hod.

A nyní vám představím oddíl na-
šich nejstarších cvičenců. SENIOŘI 
= VĚRNÁ GARDA se ke cvičení 
schází v nevelkém počtu, neboť je-
jich věk již často přesáhl 80 let. V tě-
locvičně ZŠ (středa 17.00  – 18.00 
hod.) se věnují udržování kondice 
a zpomalení projevů stárnutí, prota-
hují zkrácené svalové skupiny a udr-
žují pohyblivost kloubů. Pro členy 
tohoto oddílu pravidelně připravuje 
i  zajímavý kulturní program cviči-
telka Libuška Nováková, s  kterou 
se na  vedení oddílu podílí cvičitel-
ka Renáta Čtvrtečková. Při různých 
besedách a  výstavách je v  sokolské 
klubovně vždy velmi živo a  členů 
oddílu zde bývá o poznání více než 
v  tělocvičně. Dalšími aktivitami 
oddílu jsou i  návštěvy divadelních 
představení či knihovny.

Toto je kompletní nabídka našich 
oddílů. Pokud máte chuť, přijďte 
mezi nás, cvičitelky a  cvičitelé vás 
rádi na svých hodinách přivítají.

Děkujeme městu Týniště nad Or-
licí za finanční podporu, která nám 
umožňuje věnovat se nejen pravi-
delným pohybovým aktivitám, ale 
i  účastnit se různých sportovních 
soutěží dětí a žactva.

Martina Köhlerová, náčelnice 
TJ Sokol Týniště nad Orlicí

NA ZNAČKY! ANEB ZAPLŇME OPĚT TĚLOCVIČNY
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V  seriálu o  šlechtických rodech 
navážeme po měsíční odmlce ro-
kem 1575, kdy tehdejší majitel 
Týniště Hanuš Haugvic z Biskupic 
byl nucen své panství prodat. Do 

finančních potíží se Haugvic do-
stal kvůli sporům se svým často-
lovickým sousedem Albrechtem 
Bryknarem z Brukštejna. Německý 
šlechtic, jenž Častolovice vlastnil 

pouhých pět let, jednoduše zarazil 
přítok vody do Alby a  nechal tak 
Hanušovy rybníky na suchu. Hos-
podářské ztráty a soudní výdaje na-
konec Hanuše Haugvice z Biskupic 
přiměly týnišťské panství opustit.

Dnes je těžké říci, zda to byl od 
královského prokurátora Bryknara 
předem promyšlený tah, faktem 
ale zůstává, že Týniště i  s Častolo-
vicemi naráz odkoupila za nema-
lý peníz Česká královská komora. 
Naše městečka tedy po dobu dvou 
let vlastnili císařové Maxmilián  II. 
a po něm jeho syn Rudolf II.

Roku 1577 koupili týnišťské i ča-
stolovické panství bratři Jan, Jiří 
a  Vilém Oppersdorfové. Původem 
slezský vladycký rod se těšil velké 
přízni Habsburků. Jan z  Opper-
sdorfu pomohl Ferdinandovi  I. 
potlačitl stavovské povstáni v  roce 
1547 a  také bojoval proti Turkům. 
Za to získal panství Frýdštejn 
a  Dub v  severních Čechách, poté 
následovalo povýšení do panského 
stavu a polepšení erbu (hlavu gryfa 
doplnila obrněná paže držící meč).

Oppersdorfové si za své nové 
východočeské sídlo zvolili Často-
lovice, kde již v té době stál nevel-
ký zámek postavený kolem roku 

1560 Jindřichem z  Regeru. Oproti 
týnišťské tvrzi se nepochybně jed-
nalo o  reprezentativnější stavbu 
a  pravděpodobně proto muselo 
naše město ustoupit už napořád do 
pozadí. Až do moderní doby zůsta-
lo Týniště součástí častolovického 
panství, jak si Jan z Oppersdorfu ve 
své závěti přál.

Oppersdorfové u  nás působili 
přes sto let až do roku 1684. Týnišť-
ský historik Alois Čapek považuje 
za nejschopnější z rodu především 
Bedřicha († 1615), stavitele nového 
častolovického zámku, a  jeho syna 
Ottu († 1646), hejtmana hradec-
kého kraje, kterého popisuje jako 
skromného člověka a horlivého ka-
tolíka. Své syny nabádal ke studiím 
a k získávání zkušeností v cizích ze-
mích. Za Otty z Oppersdorfu pobý-
val v Častolovicích mladý Bohuslav 
Balbín, osobnost českého baroka, 
jezuita, literát, historik a pedagog.

Křížovka: Týniště mělo kdysi 
(tajenka). Tuto výsadu městečku 
odňali Oppersdorfové roku 1659. 
Náhradou za to bylo obyvatelstvo 
zbaveno pěší roboty, lidé mohli 
svobodně uzavírat sňatky a  rychtář 
směl vést pozemkové knihy.

Adam Prokeš

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ
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Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodář-
ství od roku 1995 a  její společníci jsou převážně obsluhovaná měs-
ta a  obce. Provozujeme “Překládací stanici a  sběrný dvůr odpadů”, 
“Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti 
v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby.

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

 
Nabízíme služby občanům:

• Svoz a likvidace odpadů „TKO“
• Svoz a likvidace separovaných odpadů plast, sklo, papír
• Svoz a likvidace biologického odpadu tráva, listí apod.
• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve
• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, 

separované suroviny.
• Dodávky odpadových a separačních nádob 110 – 2 100 l
• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3
• Přeprava nákladů
• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)
• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

Smetanova 395
Týniště nad Orlicí, 517 21

tel.: +420 494 371 003

www.odeko.cz

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná
hnojiva Kristalon

za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč

Plod a květ modrý za 70 Kč
Jahoda červený za 75 Kč 

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč
Dusíkaté vápno za 50 Kč

(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986,
e-mail: jira.fiser@email.cz

Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky
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POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY

Ve středu 28.  července  2021 se 
v Městské knihovně konala tradič-
ní oblíbená pohádková akce pro 
děti i dospělé.

Malí i  velcí se prošli v  dospě-
lém oddělení mezi pohádkovými 

postavami, kde měli najít dvanáct 
pohádek a  napsat jejich názvy. 
S  hádáním jim pomáhaly hodné 
víly. Druhým úkolem bylo vyluštit 
pohádkovou křížovku. Odměnou 
bylo kolo štěstí, na kterém si děti 

vytočily dárek z naší tomboly. Kaž-
dý si mohl zkusit své znalosti pohá-
dek v několika kvízech, menší děti 
nadšeně vybarvovaly omalovánky 
a prohlížely pohádkové knížky.

Velká účast (82 návštěvníků) 

a  úsměv na tváři dětí i  dospělých 
byl důkazem, že se tento den vyda-
řil. Budu se těšit na další akce, na 
kterých jste všichni srdečně vítáni.

Novotná Jana
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SOUTĚŽ „MALUJEME POHÁDKY“ MÁ SVÉ VÍTĚZE

Na začátku června vyhlásila 
Městská knihovna výtvarnou sou-
těž „Malujeme pohádky“.

Soutěž probíhala od 1.  června 
do 15.  července  2021 a  byla roz-
dělena do tří soutěžních kategorií 
(2-6 let, první stupeň ZŠ a  druhý 
stupeň ZŠ). Zadání znělo: Nama-

luj jakýkoliv obrázek z  tvé oblí-
bené pohádky. Děti odevzdaly 83 
obrázků. Bylo velmi těžké určit ten 
nejkrásnější, proto vyhodnocení 
soutěže proběhlo na konci čer-
vence formou losování. Všechny 
obrázky byly moc povedené a my 
za ně velmi děkujeme.

Výherci se stali Barbora Vac-
ková, Amálie Lepšíková, Anič-
ka Bendová, Elenka Broulíková, 
Nikola Kovářová, Anna Marie 
Havlová, David Dospěl, Jakub 
Brandejs a  Elen Bašová. Každý 
z  vylosovaných si odnesl diplom 
a  věcnou cenu. Ještě jednou gra-

tulujeme a  zveme vás do knihov-
ny, kde jsou díla malých i  větších 
výtvarníků vystavena. Obrázky 
budou vystaveny a  zpřístupněny 
návštěvníkům ve výstavním sále 
knihovny celý měsíc září.

Novotná Jana
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Týniště nad Orlicí 190x58 mm 4B 2021 „Tchán 2“

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Proč jen jsem si
nenechal poradit!

MC RATOLEST - FOTOSTRANA
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