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Semenářský závod oslavil 
půlstoletí své činnosti ...



SEMENÁŘSKÝ ZÁVOD OSLAVIL PŮLSTOLETÍ SVÉ ČINNOSTI

Semenářský závod Lesů České 
republiky v  Týništi nad Orlicí si 
letos připomíná padesát let od za-
ložení. Svým rozsahem je největší 
v  tuzemsku. Všem majitelům lesů 
v zemi dodává kvalitní osivo a po-

skytuje služby související s  luště-
ním, skladováním a  předosevní 
přípravou. Letošní výročí závo-
du si lesníci připomněli v  pátek 
10.  září  2021 dnem otevřených 
dveří pro odbornou veřejnost. Pro 

obnovu lesů má závod zásadní vý-
znam. Téměř tři čtvrtiny semenné-
ho materiálu pro lesy nové genera-
ce byly zpracovány právě tady. Lesy 
ČR sází v současné době 67 procent 
listnáčů a  33 procent jehličnanů. 

Poměr se tak v  posledních letech 
otočil. Letos podnik vysadí rekord-
ních 90 milionů sazenic a  zalesní 
22 tisíc hektarů, což je historic-
ky největší obnovovaná plocha. 

Štepán Tomašík
realitní maklér



           ZAJISTÍME PRO VÁS:

• Klasickou realitní činnost s úplným odborným servisem
• Kompletní poradenskou činnost při nákupu 
 a prodeji nemovitosti
• Ocenění nemovitosti pro potřebu dědického řízení 
 nebo majetkového vypořádání
• Správu nemovitostí
• Dlouhodobý pronájem nemovitostí
• Kompletní zadministrování převodu nemovitosti
• Prověření nemovitosti, kterou se chystáte zakoupit
• Vše potřebné, včetně zastoupení při jednání 
 o koupi nemovitosti
• Znalecký posudek či PENB

<

člen sítě realitních kanceláří IDEAL REALITY
člen Asociace realitních kanceláří České republiky

držitel dokladu o profesní certi kaci
kancelář v Týništi nad Orlicí založena v roce 2000

Kontaktní údaje:
tel. 602 144 832

Komenského 107, 517 21 Týniště nad Orlicí
http://www.idealnet.cz

ideal-rk@idealnet.cz

ččččččččččččččččlleeen

kkkkkkkkaaan



strana 3

A) Schvaluje:
 
1. Záměr výpůjčky pozemků par. č. 

280/4, par. č. 269/5, par. č. 269/4, 
par. č. 269/3, par. č. 269/2, par. č. 
269/1 a par. č. st. 118/2 v k. ú. Kři-
vice.

2. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1765/6 o výměře cca 2,1 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
1633/1 o  výměře 21 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro L. N., by-
tem ***, za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 01. 2022 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlouvu 
podepsat.

4. Záměr prodeje uvolněného bytu 
872/11 (2+1) o  výměře 55,37 m2 
v ulici Čs. armády 872, Týniště nad 
Orlicí, za cenu od 1.950.000 Kč.

5. Záměr pronájmu části budovy čp. 
234 na pozemku 230/1 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí, o výměře cca 27 
m2 za cenu od 196 Kč/m2/měsíc.

6. Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IV-12-2018852/
VB/06, Týniště n-Orlicí, Štěpánov-
sko, p.č. 106/20 mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společností 
ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 
534 01 Holice a povinná Město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

7. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900104498/1/2021 
plynárenské zařízení STL ply-
novodní přípojka pro objekt č.p. 
45 v  ulici Turkova, číslo stavby 
9900104498 mezi smluvními stra-
nami: oprávněná GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, zastoupena na zákla-
dě plné moci společností GasNet 
Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, investor 
Václav Kyncl a povinná Město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  zřízení služeb-
nosti „16010-059665 RVD-
SL1927_C_H_TYNO33-TYNO-
1HR_MUP“ mezi smluvními 
stranami: CETIN a.s., Českomo-

ravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
a Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

9. Smlouvu o  zřízení služebnosti 
„11010-092012 0774/19 FTTB Tý-
niště/Orlicí, Res. TGM, OK“ mezi 
smluvními stranami: CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, 190 00 
Praha 9 a Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

10. Servisní smlouvu číslo 52004073-
2021 o  servisní péči na výtah 
v budově Městského úřadu v Tý-
ništi nad Orlicí mezi smluvními 
stranami KONE a.s., Evropská 
423/178, 160 00 Praha 6 a Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

11. Servisní smlouvu číslo 52007765-
2021 o  servisní péči na výtah 
v budově ZUŠ v Týništi nad Orlicí 
mezi smluvními stranami KONE 
a.s., Evropská 423/178, 160 00 
Praha 6 a  Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat

12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo 
mezi smluvními stranami: KER-
SON, s.r.o, Dobré 80, IČ:45536040 

a  Městem Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města dodatek 
smlouvy podepsat.

13. Nabídku firmy CENTROPOL 
ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 
Ústí nad Labem, IČ: 25458302 
řešící cenovou nabídku elektrické 
energie pro rok 2022 a 2023 pro 
město Týniště nad Orlicí a  jeho 
příspěvkové organizace a  ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

14. Dodatky ke smlouvám o sdruže-
ných službách dodávek plynu na 
období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021 
od firmy Quantum a.s., Brněnská 
122/212, Vyškov, IČ:25307762 
pro město Týniště nad Orlicí 
a  jeho příspěvkové organizace 
a ukládá starostovi města dodatek 
smlouvy podepsat.

15. Nabídku firmy Quantum a.s., 
Brněnská 122/212, Vyškov, 
IČ:25307762 na dodávky ply-
nu pro město Týniště nad Orlicí 
a jeho příspěvkové organizace pro 
rok 2024 a ukládá starostovi měs-
ta dodatek smlouvy podepsat.

16. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
v  souladu se Zřizovací listinou 

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 63
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 30. 08. 2021

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám podat jakýsi raport 

z aktuálního dění kolem investičních 
akcí, které v  našem městě probíha-
jí či probíhat teprve budou. Nejde 
pouze o akce, které jsou financovány 
samotným městem. Těmi ale začnu, 
aby v  tom byl trochu pořádek. O 
cyklostezce do Křivic jsem již psal, 
ta je už dokončená, je v  používání 
veřejnosti a nebojím se říci, že na ní 
poslouchám pouze samou chválu. 
Další nepřehlédnutelnou stavební 
záležitostí je rekonstrukce a dostavba 
základní umělecké školy, která jde do 
finále, blíží se ke kolaudaci a předá-
ní do užívání. U této akce bych chtěl 
zmínit, že proběhla též docela hlad-
ce, za což bych rád poděkoval nejen 
stavební firmě Kerson, ale rozhodně 
zodpovědnému přístupu vedení ško-
ly, které po celou dobu se stavbou 
spolupracovalo. Jsem přesvědčen, že 
pro veřejnost proběhne ještě letos i 

den otevřených dveří, kde uvidí nové 
i opravené prostory a také exteriér. 
Ale v těchto dnech je situace kolem 
docela hektická, jelikož se budova 
nejen uklízí, ale stěhuje se vše, co z ní 
bylo přemístěno jinam, a navíc je po-
třeba zahájit nový školní rok a žáky 
se vším seznámit. Vedení školy by ji 
samozřejmě chtělo zájemcům před-
stavit kompletně připravenou v tom 
nejlepším světle.

Určitě je potřeba říci pár slov k vel-
ké investici v podobě podtlakové ka-
nalizace v Petrovicích a Petrovičkách, 
která je investicí vodohospodářského 
svazku obcí Křivina. Stavba, jejíž 
ukončení bude v dubnu následující-
ho roku, probíhá časově i finančně 
dle harmonogramu. Pochopitelně s 
sebou přináší drobné technické změ-
ny, ale i otázky od místních obyvatel, 
co třeba bude následně s komunikací 
přes celou obec, kterou výkop naru-
šil. Abych byl zcela upřímný, jasnou 
a definitivní odpověď teď hned ne-
mám, budeme řešení s  dopravními 
odborníky teprve konzultovat. Ale 
připouštím, že jistý oříšek to určitě 
je, ovšem to by měl chápat každý zú-
častněný, v jaké finanční době se celá 
naše společnost nachází. Nejpodstat-
nější je, dle mého, konečný výsledek 
z celého projektu a jeho hmatatelný 
smysl pro životní prostředí a komfort 
obyvatel.

Samozřejmě nejen v  Petrovicích 
máme nevalné komunikace poni-
čené stavbou, zrovna takové máme 
chodníky po týnišťských Sítinách i ve 
Štěpánovsku, které prošly investice-
mi ČEZu v podobě ukládání vrchní-
ho vedení do země. V souvislosti s je-
jich opravou probíhají již nezbytné 
projekční práce. I tyto oblasti zřejmě 
budou muset proběhnout na etapy, a 
to logicky pouze z finančních důvo-
dů. Musím říci, že takových případů 
chodníků i silnic tady máme více a 
jsem si toho vědom. V září jsem dělal 
ve spolupráci se Službami města, Od-
borem správy majetku a dopravním 
inženýrem seznam potřebných oprav 
a úprav parkovacích zón. Člověku se 
z  toho, upřímně řečeno, točí hlava, 
když ví, s jakými omezenými finanč-
ními prostředky hospodaří. Určitě 
pro několik dalších let bude nutné 
s tímto, v rámci možností budoucích 
rozpočtů, kalkulovat a postupně dá-
vat povrchy dohromady. 

Asi nejvíce skloňovaným pojmem 
v našem městě je slovo podjezd. Na 
posledním veřejném zasedání  zastu-
pitelstva města jsem o zcela aktuální 
situaci informoval. Zásadní bohužel 
je, že investor stavby „Zvýšení ka-
pacity trati Týniště nad Orlicí – Ča-
stolovice – Solnice, 3. část“, kterým 
je státní organizace Správa železnic, 
vydal pokyn k  přerušení postupu 

projekčních prací spojených s doku-
mentací ke stavebnímu povolení a 
týkajících se technického řešení mi-
moúrovňového křížení trati a želez-
ničního přejezdu na ulici TGM. Toto 
přerušení je dočasné. Odůvodňuje jej 
dodatečnými požadavky společnosti 
EKO-CONTAINER SERVICE, které 
jsou nad rámec vydaného územní-
ho rozhodnutí. Současně investor 
zadal projekční společnosti SUDOP 
Praha požadavek na vypracování 
technicko-ekonomické studie, která 
má řešit mimo způsobů odvodnění 
komunikací také posouzení varianty 
nadjezd. Můj vlastní závěr je prostý. 
Jsem docela smutný, že po pěti letech 
skutečně usilovné práce a stovkách 
hodin jednání po celé republice sto-
jíme de facto zase na začátku. Nic-
méně cítím jako svoji povinnost se o 
naše místní top téma tímto reálným 
způsobem s vámi podělit. Nechci být 
skeptický a vůbec nechci nikoho vi-
nit, i když se to každému po přečtení 
určitě hned nabídne. Chci věřit, že to 
pro potřebu a komfort obyvatel měs-
ta nakonec dobře dopadne.

Chtěl bych vám do podzimních 
dní popřát co nejvíce zdraví a elánu 
a jelikož jsem ve městě zodpovědnou 
osobou i za průběh voleb, tak i v nich 
vám přeji šťastnou ruku.

Libor Koldinský – starosta města

SLOVO STAROSTY
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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

SSppoorrttoovvnníí  kklluubb  OOnnttáárriioo  zz..ss..    
TTýýnniiššttěě  nnaadd  OOrrlliiccíí    

PPOOŘŘÁÁDDÁÁ  XX..  RROOČČNNÍÍKK  HHOOUUBBAAŘŘSSKKÉÉ  VVÝÝSSTTAAVVYY  
SSvvéé  zzkkuuššeennoossttii  aa  rraaddyy  ppřřeeddaajjíí  mmyykkoollooggoovvéé    

IInngg..  SSllaabbooňň  SSllaavvoommíírr,,  LLeeppššííkk  KKaarreell,,  MMaattěějjkkaa  VVaaššeekk  aa  PPeetteellííkk  
PPaavveell.   

KKDDYY??  99..  1100..  22002211  
KKDDEE??  RREESSTTAAUURRAACCEE  UU  DDUUBBUU    
VV  KKOOLLIIKK??  OODD  1100::0000  DDOO  1166::0000  
VVSSTTUUPPNNÉÉ  DDOOBBRROOVVOOLLNNÉÉ  

OOCCHHUUTTNNÁÁVVKKAA  HHOOUUBBOOVVÝÝCCHH  SSPPEECCIIAALLIITT  
SSOOUUTTĚĚŽŽ  PPRROO  DDĚĚTTII    

odepsání nedobytné pohledávky 
ve výši 800,– Kč dle žádosti.

17. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198) na základě žá-
dosti změnu závazného ukazatele, 
která spočívá v navýšení odpiso-
vého plánu o částku 4 464 Kč. Po 
úpravě bude odpisový plán Geri-
atrického centra pro rok 2021 ve 
výši 132 513 Kč.

18. Rozpočtové opatření č. 9/2021.

B) Bere na vědomí

1. Odpis částek 9.000 Kč (pokuty 
uložené ve správním řízení), 3.500 
Kč (pokuty uložené městskou 
policií), 500 Kč (poplatek ze psa) 
z podrozvahové evidence v měsí-
ci srpnu 2021 z  důvodu prekluze 
nedoplatků.

A) Schvaluje:
 

1. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
V. M., bytem ***, na období od 
1. 10. 2021 do 31. 12. 2021.

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem *** na období od 
1. 10. 2021 do 31. 3. 2022.

3. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí v souladu 
se Zřizovací listinou vyřazení a li-
kvidaci poškozeného majetku 22 
ks plastových židlí v  celkové výši 
19 293 Kč dle žádosti.

4. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí v  soula-
du se Zřizovací listinou vyřazení 
a následný bezúplatný převod ne-
potřebného majetku 20 ks plasto-
vých židlí dle žádosti příspěvkové 
organizaci Kulturní centrum měs-
ta Týniště nad Orlicí.

5. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí v  soula-
du se Zřizovací listinou vyřazení 
a  následný prodej nepotřebného, 
zastaralého majetku 14 ks plas-
tových židlí dle žádosti za cenu 
v místě a čase obvyklou (20 Kč/ks) 
dle žádosti.

6. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a likvidaci nepo-
třebného majetku z důvodu opo-
třebovanosti a zastaralosti v celko-
vé výši 15 980 Kč dle žádosti.

7. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí Ce-

ník akcí, pronájmů a kroužkovné-
ho pro školní rok 2021/22.

8. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí Pro-
vozní a pracovní řád DDM Týniště 
nad Orlicí.

9. Smlouvu o  nájmu části pozem-
ku parc. č. 817/5 před domem č. 
p. 297 o výměře 6 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Nguyen Huu 
Phuc, IČ: 014 34 284 za účelem 
umístění zboží ve výši 3.270 Kč 
(5 Kč/m2/den) na dobu určitou, 
pondělí - neděle od 14. 9. 2021 do 
31.  12.  2021 a  pověřuje starostu 
smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Protokol z  veřejnosprávní kont-
roly provedené v  Základní škole 
Týniště nad Orlicí.

2. Protokol z veřejnosprávní kontro-
ly provedené v  Kulturním centru 
města Týniště nad Orlicí.

3. Organizaci školního roku 
2021/2022 v  Mateřské škole  – 
Město Týniště nad Orlicí.

C) Zamítá

1. Žádost Oblastní charity Pardu-
bice o poskytnutí daru k zajištění 

domácí hospicové péče ve výši 
10.000 Kč z důvodu nedostatku fi-
nančních prostředků s doporuče-
ním podání žádosti o individuální 
dotaci na rok 2022.

D) Ukládá

1. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí odstranit 
chyby a nedostatky zjištěné při ve-
řejnosprávní kontrole.

Termín: 30. 11. 2021
Odpovídá: Mgr. Marian Janko
2. Příspěvkové organizaci Kulturní 

centrum města Týniště nad Orlicí 
odstranit chyby a nedostatky zjiš-
těné při veřejnosprávní kontrole.

Termín: 30. 11. 2021
Odpovídá: Ing. Dana Dobešová
3. Zařadit do jednání ZM žádost 

o změnu účelu neinvestičního pří-
spěvku (činnosti spojené s IT) pro 
příspěvkovou organizace Základní 
škola Týniště nad Orlicí.

Termín: Nejbližší jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Ivana Oubrechtová

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 64
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 13. 09. 2021

Dne 11. 9. to bylo už 12 let, co navždy odešel milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan Petr Kofroň.

S láskou vzpomíná manželka Hana,  
syn Petr s rodinou a dcera Iva s rodinou.

VZPOMÍNKA
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Po roční přestávce jsme se dne 
8. 8. 2021 již pošesté vydali do na-
šeho oblíbeného letoviska v Chor-
vatsku Biograd na Moru, kde se 
uskutečnilo táborové dovádění, na 
které se sjeli účastníci z  celé ČR, 
a dokonce jsme měli jednu účastni-
ci z Německa.

Po příjezdu nás čekalo krásné 
počasí, klidné moře a  uvítání od 
osadníků z  Biogradu, kteří sezná-
mili děti s  životem v  osadě a  za-
dali první úkoly. Jejich splněním 
byly děti rozděleny do skupin pod 
vedením zdatných osadníků a spo-

lečně vymyslely názvy svých týmů 
a  bojový pokřik. Pak již nezbýva-
lo nic jiného než začít. Každý den 
musel kmen Trpaslíků, Princezen 
a Draků plnit rozličné úkoly, které 
jim osadnici ukládali. Nešlo o  nic 
lehkého. Týmová spolupráce, fyzic-
ká zdatnost, důvtip a  intelekt byly 
naprosto nezbytné. Úspěšné týmy 
získaly mince, které si střádaly 
v měšcích. Dalším bonusem pro ně 
byl žolík, který mohl týmu přinést 
pět zlaťáků, ale jen za podmínky, že 
úspěšně splní úkoly na daný den. 
Pokud ne, o bonus přijdou a získá 

ho tým, který ten den vyhrál. Kro-
mě her a soutěží se všichni koupali 
v moři a někteří odvážlivci se vydali 
zdolat mořské vlny na šlapadlech.

Druhá polovina tábora se nes-
la v  podobném duchu, nicméně 
všechny účastníky čekal výlet do 
nedalekého Funparku. Zde jsme 
vyzkoušeli různé atrakce, širo-
ko daleko nevídané. Souboje na 
lodích, horské dráhy, strašidelný 
dům a mnoho dalších. Protože vý-
letu není nikdy dost, tak druhý den 
jsme se vydali na plavbu lodí s kou-
páním na ostrově a  putováním za 

delfíny. Okolo lodi nám svou krásu 
a  dovednosti předváděli hned tři. 
Děti je s  úžasem sledovaly, byl to 
krásný a nezapomenutelný zážitek.

Jak už to tak bývá, nic netrvá věč-
ně, a i tábor dospěl ke svému konci. 
Absolutním vítězem se stal kmen 
Princezny, následovaný Draky 
a Trpaslíky. Doufáme, že se za rok 
k  Jadranu opět vrátíme společně 
s  další skvělou partou odvážlivců, 
kteří se utkají s osadníky a připraví 
je o jejich bohatství.

Kalousová Jana

LETNÍ TÁBOR CHORVATSKO 2021 
OSADNÍCI Z BIOGRADU
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Gargamel a

Tradičně v  modré barvě šmou-
lů se neslo volejbalové;, na kterém 
jsme přivítali i  několik nováčků. 
Denně jsme trénovali na stadionu 
základy barevného minivolejbalu, 
užívali si společných her na zahradě 
DDM nebo v  lese, vytvářeli skle-
ničkové šmoulí domečky a  také se 
bránili Gargamelovým kletbám. 
Některé byly určené dětem, ale 
mnohé dopadly i na velké vedoucí. 
S  pomocí taťky Šmouly jsme se ze 
všech zdárně zachránili a Gargame-
lovi zase unikli. Týdenní soustře-
dění vždycky posune volejbalový 
vývoj, což letos, po téměř celém 
školním roce vynucené pauzy, bylo 
obzvlášť potřeba. A bylo vidět, jak si 
děti užívají možnosti být spolu a ne-
řešit pořád nějaká omezení. Většina 
účastníků pokračuje v minivolejba-
lovém kroužku, kde se scházíme 2x 
týdně na stadionu nebo poté v tělo-
cvičně ZŠ.

Děkuji všem zdatným pomocní-
kům: Aki, Pétě, Radimovi, Kubovi 
a  Tobiášovi, za jejich energii, čas 
a aktivitu.

Tady je pár ohlédnutí od dětí: 
S vedoucíma byla zábava. Bavilo mě 
hrát volejbal. Dobře tu vaří. Díky za 
možnost být s kamarády. Nejšmou-
lovatější je taťka šmoula! Nejlepší 
byla rajská. Hrozně rychle to uteklo. 
Vážně musíme denně trénovat? Asi 
jo, no. Díky za medicinbal. Šmoulo-

vé byli prima! Už dám vrchní podá-
ní.   Eva Jenčíková

Průzkumníci

Poslední prázdninový týden byl 
ve Sluníčku plný průzkumníků. 
Poté, co jsme si vyrobili průzkum-
nické sukně, jsme se společně vydali 
otvorem, který se otvírá jen jednou 
za 217 let, do neznámé země, aby-
chom prozkoumali krajinu, o které 
jsme se dozvěděli z  příběhu. Práce 
bylo opravdu hodně  – potřebovali 
jsme zmapovat naše okolí, sehnat si 
suroviny na stavbu základních bu-
dov, obstarat si něco k jídlu, poznat 
místní rostliny a živočichy a v nepo-
slední řadě také rozluštit tajné zna-
ky, které se během tábora objevova-
ly v  různých hrách. Když se zdálo, 
že jsme vše úspěšně zvládli, posta-
vilo se nám do cesty několik zdej-
ších obyvatelů, Polygóťánů, kteří 
nás nejprve chtěli sníst, ale nakonec 
jsme zvládli téměř všechny jejich 
zkoušky, takže nám předali část své-
ho pokladu a umožnili nám návrat 
zpět domů. Na táboře jsme podnikli 
několik kratších cyklovýletů, počasí 
nám je bohužel nedovolilo realizo-
vat v plánované míře. I přesto si však 
děti, soudě dle jejich reakcí, tábor 
užily a  odcházely spokojené. Velké 
poděkování patří všem vedoucím - 
Verče, Lucce, Báře, Vendy a Honzo-
vi za jejich čas a energii.  
Marek Kohout

Pohádkový les

V  neděli 12.  9. proběhla, po 
dvouleté pauze, tradiční akce s ná-
zvem Pohádkový les. Pohádkové 
postavičky byly k  nalezení podél 
cest a  pěšinek v  lese za mateřskou 
školkou U  Dubu. U  startu dostaly 
rodinky orientační mapku se za-
kreslenými stanovišti. Jejich úko-
lem bylo všechny obejít a zjistit, co 
může chybět princezně Nevímjajce 
k  uzdravení. Některé pohádkové 
postavičky nevěděly nic, ale jiné 
daly dobrou nápovědu, a  nakonec 
všechny děti pomohly princez-
nu, samozřejmě s  pomocí prince, 
uzdravit. Celá trasa měřila asi 2,5 
km, místy byla trošku terénní, ale 
všichni překonali drobné nástrahy 
a do cíle došli s úsměvem. Na dva-
nácti pohádkových stanovištích 
mohly děti vidět hejkala se slečnou 
vodnicí, pohádkovou ovčí babičku, 
čarodějnici, Pata a Mata, Pipi Dlou-
hou punčochu, dvě muchomůrky, 
Karkulku s babičkou i vlkem, piráta, 
čerta s Káčou, Dlouhého, Širokého 
a Bystrozrakého a na samém konci 
cesty prince a  nakonec princeznu, 
která měla pro děti připravenou 
drobnou odměnu.

O Pohádkovém lese nám napsali 
účastníci:

„Cesta pohádkovým lesem byla 
moc hezká, všechny postavičky 
milé, úkoly nápadité. Děti byly nad-
šené, užili jsme si to. Děti v posta-

vičkách také poznaly své vedoucí 
z  kroužků a  příměstského tábora 
a  vzpomínaly i  na to. Moc se nám 
líbil i motiv z naší oblíbené pohád-
ky Lotrando a  Zubejda - nemocná 
princezna a hádanka tří věcí, které 
jí uzdraví. A  samozřejmě potěšily 
i  dárečky od uzdravené" princez-
ny.  Ještě jednou všem moc děkuje-
me za krásně strávené nedělní do-
poledne! Zdravíme a  těšíme se na 
další prima akce.“

„Akce se nám líbila, chválíme 
množství stanovišť i  různorodost 
úkolů. Také bylo velmi příjemné, 
že se akce odehrávala na dost vel-
ké části lesa, hezky jsme se prošli.“ 
„Pro příště by bylo lepší cestu ozna-
čit faborkami nebo v místě odboček 
šipkami.“

„Pohádkový les byl strašně hezky 
udělaný. Syn byl poprvé a hrozně se 
mu to líbilo.

Mějte se krásně a budeme se těšit 
na další akci. „

Veronika Chytrá

V  září začali trénovat atleti, mi-
nivolejbalisti a tanečníci, scházeli se 
na stadionu nebo v DDM. Těšíme se 
na nastartování všech kroužků od 
října, někde ještě najdete volná mís-
ta, mrkněte na naše webové stránky, 
přihlašovat se můžete ještě do konce 
října. V nabídce najdete aktivity pro 
malé i školní děti, mládež i dospělé. 
Objevte u nás místo ve Slunci.

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

Úterý 5. 10.   Pedig        17.30 hod. 
Pletení košíku, ošatek, dekorací z přírodního materiálu. Tato dílna je vhodná pro mládež           
a dospělé.         Cena: 40 Kč + spotřebovaný materiál 
 

Středa 6. 10.   Tvoření - Fimo pro děti    15 hod. 
Čarování s polymerovou hmotou. Základní i pokročilejší techniky při výrobě originálních      
dárků, šperků a dalších doplňků. Pro děti od 3. třídy.    Cena: 80 Kč 
 

Středa 6. 10.   Tvoření - Fimo pro dospělé  17.30 hod. 
Čarování s polymerovou hmotou. Tato dílna je vhodná pro mládež a dospělé.   
              Cena: 80 Kč 
 

Středa 6. 10.   Keramika pro dospělé    16 hod.   
Keramikování s lektorkou Hanou Šimánovou. Keramika, modelování, pláty, dárečky                   
a dekorace. Schůzky vždy první středu v měsíci.      Cena: 160 Kč 
 
 

Úterý 12. 10.   Keramika pro všechny    17.30 hod. 
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou, pro začátečníky i pokročilé. Keramika, modelování, 
pláty, dárečky a dekorace.          Cena: 160 Kč 
 

Úterý 19. 10.   Pedig        17.30 hod.  
Pletení košíku, ošatek, dekorací z přírodního materiálu. Tato dílna je vhodná pro mládež           
a dospělé.         Cena: 40 Kč + spotřebovaný materiál 
Středa 20. 10.   Tvoření - encaustika pro dospělé 17.30 hod. 
Malování voskem. Originální přáníčka, obrázky, záložky i cokoliv dalšího. Tato dílna je vhodná  
mládež a dospělé.           Cena: 80 KČ 
 

Úterý 26. 10.   Keramika pro všechny    17.30 hod. 
Podvečerní tvoření s keramickou hlínou, pro začátečníky i pokročilé. Keramika, modelování, 
pláty, dárečky a dekorace.          Cena: 160 Kč 
 

Na dílnu se přihlaste na stránkách ddmtyniste.cz/akce 
 

Není-li uvedeno jinak, je cena za dílnu konečná i včetně spotřebovaného materiálu. 
 

Před vstupem na dílnu je nutné vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti,                           
které je ke stažení na stránkách ddmtyniste.cz v sekci dokumenty ke stažení. 

  

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

Poslední týden v říjnu mají děti dlouhé volno,  
ředitelské dny a podzimní prázdniny. 

 
Na termíny  

pondělí 25. 10., úterý 26. 10., středu 27. 10. 
 

       
       připravujeme pro děti 

      celodenní aktivní hravý program 
      ve Sluníčku i mimo něj. 

 
       Sledujte naše stránky  

    
       www.ddmtyniste.cz 

 

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

KERAMIKA   PONDĚLÍ 15 - 16.30 / 16. 30—17 1x za čtrnáct dní 

POŠKOLÁCI    PONDĚLÍ 16 - 18 

BADATELÁK   PONDĚLÍ 16.30 - 18 

VEKUVE    ÚTERÝ  13 - 15 

HERNÍČEK   ÚTERÝ  13 - 14.30 

KREATIVKA   STŘEDA  14 - 16 

FIMO    STŘEDA   15 - 17 

TURISŤÁK   STŘEDA  15 - 17 

ŠIKULKA II.   ČTVRTEK  12 - 14. 30 (odvod z MŠ a ZŠ) 

PIDIVOLEJBAL  ČTVRTEK 15 - 16.30 

NERF KLUB   čas schůzek dle možností instruktora 

ŘEZBAŘINA II.  ČTVRTEK 17 - 18.45 

MAT A PAT - ŠACHY  ČTVRTEK 17 - 18.30 

ANGLIČTINA ZÁBAVNĚ čas schůzek dle možností instruktora 

RUSKY SNADNO  čas schůzek dle možností instruktora 

ČEŠTINA    čas schůzek dle možností instruktora 

MATIKA    čas schůzek dle možností instruktora 

MAZLÍCI    PÁTEK  12.30 - 14 (odvod ze ZŠ) 

 

  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz,  
 https://ddmtyniste.cz, 725435732 
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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)

dolomitický vápenec mletý 
za 10Kč/kg.

Možnost objednat si i různé substráty výsev a universal 70l. 
Tyto ceny platí pouze do konce roku, 

pak se všechny ceny hnojiv zvyšují o 5Kč/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

Tradičně se ve sváteční den, 
výročí vzniku samostatného 
československého státu, ve 
čtvrtek 28.  října  2021, poběží 
odložený 29. ročník silniční-
ho běhu „Týnišťská desítka“ 
(10 km). Závod je zařazen do 
seriálu „Velká cena východo-
české oblasti“ (již 33. ročník) 
a  „Iscarex Cupu 2021“. Účast-
nický rekord 253 vytrvalců je 
z  roku 2013. Vypsáno je devět 
kategorií mužů, žen a veteránů. 
Pořadatelé z  atletického oddí-
lu připravili také odměny za 
překonání traťových rekordů, 
které drží Josef Pomikálek ča-
sem 31:07 min. (1999) a Anna 
Pichrtová časem 34:18 min. 
(2001).

Součástí sportovní akce bu-
dou ve spolupráci s  Domem 
dětí a mládeže běžecké závody 
předškolních dětí až staršího 
žactva od 9.00 hodin.

Prezence závodníků v  tělo-
cvičně U  Dubu začne v  8.30 
hodin. Hlavní závod bude od-
startován v 10.30 hodin.

Doufejme, že současné pro-
blémy s  covidem-19 nebudou 
tak velké a závody zdárně pro-
běhnou. Prosím, sledujte situa-
ci ve sdělovacích prostředcích.

Na tento závod zveme širo-
kou sportovní veřejnost.

Václav Goldbach  
a Ing. Jiří Tyahur, oddíl atletiky  

SK Týniště nad Orlicí, z.s.

Týnišťská
 DESÍTKA
28. 10. 2021 | 8.30hod

Místní poplatky
za komunální odpad

ze psů

II. splátka
do 31. října

Místní poplatky je možno uhradit:
Hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ v 

Týništi nad Orlicí ve dnech:
pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod

v pátek je pokladna uzavřena
Bankovním převodem na účet číslo: 

19-1240103329/0800
variabilní symbol - k doptání na 

kristakova@tyniste.cz, kasparova@tyniste.cz 
nebo na tel. čísle 494 337 353, 494 337 354
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Prázdniny skončily a nový školní 
rok začal. Před začátkem prázdnin 
nám silná vichřice shodila tři stro-
my na školní zahradě. Za pomoci 
Služeb města Týniště nad Orlicí se 
zahrada upravila a další úpravy nás 
ještě čekají.

Během prázdninového uzavře-
ní mateřské školy jsme se snažili 
vnitřní i  venkovní prostory vy-
lepšit. Při otevření mateřské školy 

překvapily děti vymalované třídy 
s obrázky, relaxační koutky a další 
drobnosti.

Prázdninový provoz jsme dětem 
zpříjemnili „dotekem přírody“, kdy 
jsme přijali nabídku Mgr.  Aleše 
Svobody ze společnosti Ekosfer 
Solutions, s.r.o., který nám přijel 
ukázat obojživelníky. Děti byly 
nadšené, když si mohly na někte-
ré žabky sáhnout nebo pozorovat 

čolky a další obojživelníky ve vodě. 
Znovu si tak připomněly, jak důle-
žité je pomáhat přírodě. Touto ces-
tou bychom chtěli panu Svobodovi 
poděkovat a těšíme se na jeho další 
návštěvu.

1. září jsme v mateřské škole při-
vítali nové děti a  zahájili tak škol-
ní rok 2021 – 2022, ve kterém nás 
čeká mnoho akcí nejen pro děti, ale 
i pro rodiče. Začali jsme divadlem, 

kdy k  nám zavítala paní Vlčková 
a zahrála nám loutkové divadlo Po-
pelka. Dětem se představení natolik 
líbilo, že paní Vlčkovou odměnily 
potleskem ve stoje.

Teď už se společně s dětmi těší-
me na další akce 12

Za kolektiv Mateřské školy – U Dubu
Mgr. Katka Horáková

PRÁZDNINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU

Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší 
oběť než Kain; protože věřil ’ještě mlu-
ví, ač zemřel’.

Židům 11,4

List Židům nám připomíná celou 
řadu svědků. V jejím čele stojí Hos-
podin, Bůh Otec. Svědčí sám o sobě 
a  o  svém díle. Nevíme, jak přesně 
vypadá. Jako ohnivý keř? Jako hlas 
tichý a  jemný nebo burácející nad 
vodami? Hospodin je nejdůležitější 
ze všech svědků. Člověk se nemůže 
zabývat Biblí, a  přitom Hospodina 
vynechat. Učíme se k  němu volat, 
modlit se, zpívat žalmy, poznáváme 
jeho přikázání i jeho milost, nachází-
me v něm oporu a přítele.

List Židům mluví o mnoha svěd-
cích, o  Ábelovi, Henochovi, Abra-
hamovi, Josefovi, o Kristu. Kristus je 

jedním z řady, ničím nevybočuje, do-
kud neotevře ústa. To, co říká, mno-
hé rozčiluje, připadá jim, že tenhle 
chlápek si dělá dobrý den ze všeho, 
čemu Židé věří. Jak to, že je pro něj 
láska k bližnímu důležitější než řády 
a přikázání? A proč se přátelí s hříš-
níky, celníky a  nevěstkami? Mnozí 
jsou rozčileni, ale mnozí jsou nadše-
ni. Z  těch nadšených vzniká církev, 
takový rybářský kroužek, který se ča-
sem rozrostl do nevídaných rozměrů 
a je tu do dnešních dnů.

Řada svědků nemá konce, přichází 
stále noví a noví lidé. Do té řady pat-
říme i my. Stáváme se Božími svědky 
v  tomto světě. Je na nás, abychom 
uměli sdělit, co pro nás Bůh zna-
mená, co nás naučil spolu s Kristem 
a proč v něj věříme. Smíme vědět, že 
nejsme na světě sami. On nás vede za 
ruku. A tuto radostnou zprávu, toto 

evangelium smíme nést jako svědci 
dál.

Bože, veď nás na našich cestách, 
buď naším majákem a stůj v čele zá-
stupů svých svědků. Amen

Píseň:
1. Buď Pánu čest, ó pějte píseň 

chvály, ať slávu jména jeho slyší svět! 
On dobrý jest, to do blízka i dáli po 
země tváří má se rozeznět. Ano chce-
me k oslavení Krále svého sloužit dál, 
chcem být svědky o  spasení, jak on 
nám to přikázal.

2. Buď Pánu čest! Se svatou ucti-
vostí své city vložte v žalmy vroucích 
chval! On dobrý jest, vždyť z pouhé 
laskavosti nám ztraceným se skálou 
spásy stal. Ano chceme k  oslavení 
Krále svého sloužit dál, chcem být 
svědky o spasení, jak on nám to při-

kázal.
3. Buď Pánu čest! Toť nejkrásnější 

úkol: o  jeho lásky činech vyprávět. 
On dobrý jest, to rozhlašujte vůkol, ať 
obrátí se k němu celý svět! Ano chce-
me k oslavení Krále svého sloužit dál, 
chcem být svědky o  spasení, jak on 
nám to přikázal.

Píseň z Evangelického zpěvníku 
č. 171 Buď Pánu čest (nápěv J. E. 
Hallová, text J. E. Hallová, Jan 
Hochman 1915).

Shromáždění v říjnu se bude konat 
(modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):

24.  10.–10:30 h bohoslužby s  ne-
dělní školou.

V neděli 10. 10. jsme zváni na ro-
dinné bohoslužby do Třebechovic 
(od 10 h).

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Jak všichni víte, obce na Břeclav-
sku a Hodonínsku, které 24. 6. 2021 
postihlo nečekané tornádo, byly vli-
vem obrovské celostátní solidarity 
doslova zahlceny přívalem materiál-
ní pomoci. S nadsázkou by se dalo 
říct, že mají naskladněno na další tři 
tornáda. (viz. obrazová příloha).

Proto již v krátkém čase po udá-
losti začaly obce materiální pomoc 
odmítat a pečlivě si vybírat, co ještě 
potřebují a co by jim naopak překá-
želo. My jsme na místo poslali po-
třebný materiál ve třech dodávkách, 
2x jsme využili místo ve vozidle je-
doucí tím směrem a jednou poslali 
"svou" dodávku. Posílali jsme jen 
to, co bylo požadováno, což byly 
nejčastěji pracovní nástroje, lopaty, 

košťata, kýble, pracovní rukavice, 
následně pak baterie, repelenty, kré-
my proti slunci atd…

Zbylo nám velké množství oděvů. 
Bohužel naše město nedisponuje 
prostory, kde by se daly vybrané věci 
uskladnit. Proto jsme po dohodě 
poslali oblečení na diakonii Brou-
mov (https://diakoniebroumov.
org/), která pořádá celoroční sbírku 
ošacení. To následně třídí a posky-
tuje komukoliv, koho zasáhne ži-
velná pohroma či nepřízeň osudu. 
Naplnili jsme dodávku téměř až ke 
stropu.

Jídlo a  hygienické prostředky 
jsme předali nadaci Silvie Dymá-
kové (https://www.laskavost.cz/las-
kavci/silvie-dymakova) dlouhodobě 

podporující matky samoživitelky 
prostřednictvím dodávek potravin 
a  dalších nezbytností. Obdarované 
byly pečlivě vybírány, aby se sku-
tečně jednalo o pomoc matkám na 
hraně existenční nouze, a  aby tato 
dobrota nebyla zneužívána podvod-
nicemi. Některé reakce obdarova-
ných jsou v obrazové příloze.

Zbývá už jen poděkovat. V  prvé 
řadě děkuji každému, kdo nám 
přinesl jakýkoliv dar. Krom páru 
prošlapaných bot to byly všechno 
užitečné a  potřebné věci. Sešlo se 
nám mnoho oděvů, spacáků, velké 
množství potravin, čistících a hygie-
nických prostředků, velké množství 
tekutých mýdel atp. Děkuji firmě 
Flobal za paletu plachet různých ve-

likostí v době, kdy byly tyto plachty 
na místě nejpotřebnější. Za to vám 
všem patří velké DÍKY! Děkuji tý-
nišťským Sokolům za poskytnutí 
prostor, díky taky všem dobrovol-
níkům, kteří se na organizaci, vy-
balování, přebalování a  nakládání 
podíleli, děkuji také řidičům dodá-
vek, kteří se nabídli materiál odvézt. 
V  neposlední řadě děkuji i  vedení 
obce za součinnost.

Myslím, že jsme dokázali, že 
v potřebné chvíli dokážeme efektiv-
ně pomáhat, a že občanů s dobrým 
srdcem a  ochotou přispět trochou 
ze svého lidem v nouzi je v našem 
městě většina.

Ing. Lukáš Tošovský

V  tento den, 8.  října, si připo-
mínáme události, kdy Reinhard 
Heydrych krátce po svém příchodu 
do protektorátu v roce 1941 zahájil 
faktickou likvidaci sokolské organi-
zace a jejich čelních představitelů.

Zásah proti sokolům vyvrcholil 
v  noci ze 7. na 8.  října  1941, kdy 
byla zahájena akce „Sokol“. Byli při 
ní systematicky zatýkáni členové 

vedení sokolské obce, žup i funkci-
onáři sokolských jednot.

Celkem bylo postiženo asi 1 500 
sokolů. Ještě během vlny zatýkání, 
8 října1941, podepsal Heydrich 
úřední výměr o  rozpuštění České 
obce sokolské. Hlavním argumen-
tem byla skutečnost, že organizační 
aparát Sokola sloužil v  masovém 
měřítku odbojovému hnutí.

Pietními akty si v  tento den 
symbolicky společně připomíná-
me také nejen pět tisícovek soko-
lů a  sokolek, kteří položili životy 
v  protinacistickém odboji, a  mezi 
nimiž bylo i  na 150 spolupracov-
níků výsadku Anthropoid podíle-
jících se na přípravách atentátu na 
Reinharda Heidricha, ale i všechny 
sokoly, kteří padli v letech 1. světo-

vé války v řadách československých 
legií bojujících za vznik samostat-
ného státu, stejně jako sokoly a so-
kolky z řad 3. protikomunistického 
odboje.

Čest jejich památce.

Zdroj: Vzdělavatelský odbor ČOS

Jaroslava Ullwerová

Letos uběhne neuvěřitelných 
135 let od založení naší jednoty.

Kdyby byla normální situace, 
pořádali bychom, jak je naším 
dobrým zvykem, sokolskou Aka-
demii.

Jelikož to tak není, přemýšleli 
jsme, jak si toto výročí důstojně 

připomenout.
Nechali jsme tedy opravit hrob 

našeho prvního starosty týnišťské 
jednoty br. Augustýna Vrabce, kte-
rý se nemalou měrou podílel na 
rozvoji Sokola v  Týništi. Shodou 
okolností, v roce 2020 uběhlo 100 
let od jeho úmrtí.

Touto opravou jsme mu, dou-
fám, vzdali důstojný hold, a vlast-
ně nejenom jemu, ale i  všem so-
kolům kteří za budoucí generace 
položili život v  první a  ve druhé 
světové válce, pří vzniku Česko-
slovenské republiky, ale také v od-
bojích.

Chtěla bych velmi poděkovat 
firmě Kamenictví Jirout z  Týniště 
nad Orlicí za příkladný a  citlivý 
přístup ke starému kameni a v ne-
poslední řadě městu Týniště nad 
Orlicí za finanční pomoc.

Jaroslava Ullwerová

VYHODNOCENÍ TÝNIŠŤSKÉ MATERIÁLNÍ SBÍRKY PRO TORNÁDEM POSTIŽENÉ OBCE

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA - VÝZNAMNÝ DEN ČESKÉ REPUBLIKY

VÝROČÍ 135 LET ZALOŽENÍ SOKOLA
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datum- den čas název druh místo konání

3. 10. ne 14:00 a 17:30 Kurz společenského tance pro mládež 2020 + 2021 - PRODLOUŽENÉ tanec Kulturní dům

4. 10. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žákiů výtvarného oboru hudba ZUŠ

5. 10. út

9:30 Dámský (pánský) klub - I kávu si osladíme - vzpomínka na Karla Gotta beseda Městská knihovna

14:00 Klub seniorů město - I kávu si osladíme - vzpomínka na Karla Gotta beseda Klub seniorů město

17:30 Pedig tvoření DDM

6. 10. st

15:00 Fimo pro děti tvoření DDM

16:00 Keramika pro dospělé tvoření DDM

17:30 Fimo pro dospělé tvoření DDM

7. 10. čt 16:00 Příroda má geniální nápady - Tereza Hejtmánková (pro děti i rodiče) čtení, exper. Městská knihovna

8. 10. pá 19:30 DS TEMNO: Duchařina aneb všichni jsme jedna rodina (52. TDP) divadlo Kulturní dům

10. 10. ne 8:00 - 11:00 Celostátní výstava českých plemen slepic a klubu Australek výstava Areál chovatelů

12. 10. út 17:30 Keramika pro všechny tvoření DDM

12. 10. út 17:30 Keramika pro všechny tvoření DDM

14. 10. čt 10:00 Pohádkové čtení a tvoření čtení, tvoření Městská knihovna

15. 10. pá 19:00 Divadlo UNGELT: Pan Halpern a pan Johnson (52. TDP) divadlo Kulturní dům

16. 10. so
7:00 - 12:00 Celostátní výstava králíků Českých albínů a  Hototských + oblastní 

výstava králíků, holubů a drůbeže výstava Areál chovatelů

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

18. 10. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žákiů výtvarného oboru hudba DDM

19. 10. út
17:30 Pedig tvoření Kulturní dům

19:00 Prague Cello Quartet - koncert „vážné” hudby koncert Kulturní dům

20. 10. st 17:30 Encaustika pro dospělé tvoření DDM

21. 10. čt 18:00 Ježkárny a něco navíc - koncert Miroslava Palečka koncert Městská knihovna

23. 10. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež 2020 + 2021 tanec Kulturní dům

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

26. 10.
út 17:30 Keramika pro všechny tvoření DDM

út 17:00 Naše srdce bije pro Týniště – Bc. Bohdana Pokorná beseda Městská knihovna

30. 10. so
7:00 - 12:00 Celostátní výstava králíků stříbřitých malých výstava Areál chovatelů

19:00 Kurz společenského tance pro mládež 2020 - VĚNEČEK tanec kulturní dům

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

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

2. 10. sobota 15:00 B mužstvo Týniště B Žďár n.O.

3. 10. neděle
10:00 Starší žáci Týniště Broumov (hřiště stadion)
15:00 A mužstvo Týniště Trutnov

9. 10. sobota 09:00 Turnaj starší přípravky

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

16. 10. sobota 14:00 Dorost Týniště Vrchlabí

17. 10. neděle 14:30 A mužstvo Týniště Velké Poříčí

23. 10. sobota 09:00 Turnaj mladších žáků
V rozpisu nejsou ještě uvedené turnaje ostatních mládežnických mužstev, kde ještě neproběhlo rozlosování! Změny termínu i hrací plochy vyhrazeny!

SLAVNOSTNÍ ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Letošní slavnostní začátek nové-
ho školního roku byl atypický z dů-
vodu antigenního testování žáků 
2.-9. tříd. Tuto premiérovou no-
vinku jsme zvládli bez problémů. 
Nikdo naštěstí nebyl pozitivní, tak 
nás to všechny naplňuje očekává-
ním, že letošní školní rok by mohl 
být konečně klidnější než ty dva 

předchozí. Atmosféra byla výbor-
ná. Přispělo k tomu i počasí – slu-
neční paprsky s azurovou oblohou. 
Až na několik výjimek dorazili té-
měř všichni žáci. Letos nastoupilo 
do školy 578 žáků, z toho pouhých 
50 prvňáčků, což je historicky snad 
nejméně.

Starosta města Libor Koldinský 

a  já jsme svými proslovy oficiálně 
zahájili letošní školní rok a přivítali 
všechny žáky. Největší pozornost 
patřila našim prvňáčkům, které 
jsme i  navštívili v  jejich třídách, 
abychom je osobně pozdravili 
a přivítali. Malí prvňáčci měli mož-
nost se ptát na cokoliv. Řada z nich 
pokládala velmi zvídavé dotazy, 

které nás překvapily.
Do nového školního roku bych 

nám všem popřál, aby prezenční 
výuka fungovala po celý školní rok. 
Pevně věřím, že pokud k tomu při-
stoupíme všichni maximálně zod-
povědně, výsledek se určitě dostaví.

Mgr. Marian Janko
ředitel ZŠ
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ŘÍJNU 2021:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
BATOLÁTKA – cvičení s dětmi od 10 měsíců
do 2 let, básničky, říkadla, písničky, zpívání, 
tanečky, nástroje… tunel, balóny, čepičky…

09:00-12:00
10:00-10:30

HERNA
FLÉTNA - školka
(dle potřeby rozdělení do 2 skupin, i od 16 h.)
+ odvádíme děti do SOKOLA (předškoláci 16 h.)

15:00-17:30
15:00-15:45

ÚT

HERNA
MIMINKA - 1x za měsíc konzultace a krátké 
cvičení s dětmi od 3 do 10 měsíců cvičení 
(balóny, básničky…)

09:00-12:00 HERNA
FLÉTNA a KYTARA – školáci
(dle potřeby rozdělení do 2 skupin, i od 15:45 h.)
 

14:00-17:30
14:30-15:30

ST

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

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

HERNA
VČELIČKA - školkáči
– děti od 3 do 5 let, (tvoření, hry + hosté, výlety)
VŠEZNÁLEK - předškoláci
- téma, tvoření, hry… + hosté a výlety)

15:00-17:30
15:00-15:45
16:00-17:00

ČT
Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

SCUK (příjem)

08:00-12:00 Angličtina (soukr.)
ATLETIKA - pro děti 3-10 let, atletický stadion
SCUK (výdej)

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

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

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

Odpolední HERNA 
Biblická hodina pro děti

14:00-17:00
od 15:30

 ■ 6. 10. (St) týden knihoven – návštěva s programem v rámci kroužků 
MC

 ■ 8.  10.  (Čt) Bionika (příroda má geniální nápady), v  rámci týdne 
knihoven – program s pí. T. Hejtmánkovou v sále knihovny, od 16 h.

 ■ 10. 10. (Ne) Nedělní pohádka pro děti a rodiče: O Palečkovi a Hrneč-
ku vař, Kulturní dům, do 15h., 70,– kč, pro děti od 3 let

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

 ■ 28.–29. 10. (Čt-Pá) Podzimní prázdniny, omezený provoz MC

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

Děkujeme za celoroční podporu města Týniště n. O.  
a za dotaci na rok 2021.

Dotaci jsme použili na venkovní herní prvky na nové  
hřiště na zahradě. DĚKUJEME!

TJ SOKOL TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN NA ROK 2021 - 2022

Tělocvična základní školy Hala U Dubu

 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 19:30 - 20:30

Pondělí Předškolní žactvo
M. Köhlerová

Úterý

Rodiče a děti od
2 let

R. Brandejsová
L. Otavová

J. Ullwerová

Gymnastika
(18:00 – 19:30)

M. Cibula

Muži a dorostenci
(19:30 – 21:00)

M. Cibula

 Věrná garda
L. Nováková

R. Čtvrtečková

Čtvrtek

Ženy pohybovka
M. Šmídová

Mladší žákyně
(16:30 - 17:30)

P. Vlčková
L. Říhová

Mladší žáci
(17:30 - 18:30)

M. Cibula
P. Kolář

Nácviková hodina
(18:30 - 20:00)
M. Köhlerová
J. Ullwerová

Kondiční cvičení
M. Koubová

Středa
FIT pro ženy

P. Koukolová
B. Malá
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Lesy České republiky, s. p., chys-
tají na sobotu 16. 10. 2021 v rámci 
celorepublikové akce Sázíme lesy 
nové generace další Den za obnovu 
lesa. Sázet můžete na 13 lokalitách 
v celé ČR. Jednou z nich jsou lesy 
nad muzeem Švýcárna ve Slatiňa-
nech. Kůrovec a  vítr se nevyhý-
bají ani této oblasti. Proto zveme 
všechny, malé i  velké, aby v  tento 
den přišli v co nejhojnějším počtu 
a přiložili ruku k dílu. Čekají na vás 
lokality pro sázení stromků nebo 
úklid klestu. Lesníci budou mít při-
pravené nářadí a sazenice. Věříme, 
že společně vysadíme nový les pro 

XXII.století, les pro další generace, 
naše vnuky a pravnuky.

Máme připravený pestrý pro-
gram přímo v  lese určený pro 
všechny členy rodiny. Např. lesní 
pedagogiku pro nejmenší, lesnic-
kou stezku s  ukázkami různých 
činností spojených s hospodařením 
v  lese, počínaje měřením ležícího 
dříví a  stojících stromů, ukázkami 
práce s koňským potahem, trakto-
rem či vyvážečkou dřeva, houbař-
skou poradnou, atd. Absolvováním 
lesnické stezky a  vysaním stromlu 
získají děti Odznak malého lesníka. 
Vyzkoušet si sázení může samo-

zřejmě každý návštěvník akce. Tě-
šit se můžete také na harvestorový 
trenažer a knihobudku, k dispozici 
bude stánek s občerstvením a mož-
ností opékání buřtů. Na vaše dota-
zy o lese a lesnictví ochotně odpoví 
lesníci v Infostánku.

Autem lze přijet na parkoviště ve 
Slatiňanech proti zámku a  odtud 
je to už jen 800 m pěšky na místo 
konání nad Švýcárnou. Akce bude 
probíhat od 10 hodin do 16 hodin. 
Můžete tedy přijet či přijít během 
celého dne, dopoledne i  odpoled-
ne, mezi desátou ranní a patnáctou 
odpolední. Nezapomeňte na pev-

nou obuv a vhodné oblečení, pro-
tože v  lese pracujeme za každého 
počasí. A těm, kteří se chtějí zapojit 
do zalesnění, doporučujeme vzít si 
s sebou pracovní rukavice.

Podrobné informace o akci „Den 
za obnovu lesa, den který nás spojí“, 
lze získat také na speciální webové 
stránce www.sazimelesynovegene-
race.cz, webových stránkách Lesů 
České republiky, s.p. (www.lesycr.
cz) nebo na facebooku. Počet zá-
jemců o sázení je omezen v jednot-
livých hodinových intervalech.

Přijďte! Den za obnovu lesa nás 
zase spojí!

Celkem 154 cyklistů a cyklistek. 
Trasa 94 kilometrů. Nastoupaných 
1000 výškových metrů. Vydařené 
počasí. Malebné Pekelské údolí. 
Náročná stoupání na Lipí a Dobro-

šov. Výborný hovězí guláš na chatě 
Juráška. Rychlý sjezd z   Orlických 
hor. Bolavé nohy a otlačené zadní 
části těla. Ten skvělý pocit, že jsme 
to zase dali.  Pohodové a příjemné 

zakončení na Bobkárně s  dobrým 
jídlem, pivem a dalším občerstve-
ním. Tradičně bezchybná organiza-
ce p. Vaňka, p. Forejtka, p. Čížkové 
a p. Poláška. Taková byla Cyklora-

llye 2021 ve zkratce. Jen se nemohu 
zbavit pocitu, že se mladší ročníky 
bojí kopců.

Pavel Nadrchal
místostarosta

SÁZÍME LESY NOVÉ GENERACE

CYKLORALLYE JURÁŠKA 2021
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Vážení spoluobčané, dovolte mi 
se poohlédnout za poslední kona-
nou událostí v Petrovicích na hřišti. 
Díky této nešťastné covidové době, 
stejně jako loni, nebylo možné 
pořádat žádnou z  tradičních akcí, 
které se pravidelně na hřišti Na 
Brhách pořádaly. A  tak jsme ales-
poň po vzoru loňského „Otevírání 
prázdnin“ uskutečnili setkání dětí, 
rodičů, prarodičů a přátel ke kon-
ci prázdnin s  názvem „Zavírání 
prázdnin s pohádkovým lesem“.

Jak již název napovídá, součástí 
programu byl tradiční pohádkový 
les, který je zahájením celého od-
poledne. Na rozdíl od předešlých 
ročníků došlo k drobným změnám. 
U  vstupu do lesa místo čmeláka 
vítal malé návštěvníky a  jejich do-
provod pirát. Tento korzár rozdával 
kartičky, do kterých se zazname-
návalo splnění jednotlivých úkolů, 
připravených pohádkovými bytost-
mi. Dále účastníci pokračovali ke 
stálici našeho pohádkového lesa  – 
k čarodějnici (panu Zdeňkovi Šklí-
bovi). Letos si čarodějnice vzala 
s  sebou i novou učenku. Následně 
cesta vedla k  partičkám pohádko-

vých bytostí, kde děti plnily rozma-
nité úkoly a sbíraly zápisky do svých 
kartiček. Na konci pohádkového 
lesa čekal pan král s paní královnou 
(manželé Haškovi), kteří dětem 
předali balíček sladkostí. Poté děti 
pokračovaly na hřiště, kde na ně 
hned za vstupem čekala novinka. 
Ve stanu byla nachystána tombola. 
Každý, kdo se prokázal vyplněnou 
kartičkou, vytáhl si los, který smě-
nil za některou z rozmanitých cen. 
Tímto mi dovolte poděkovat našim 
sponzorům, bez kterých by tombo-
la nemohla být tak pestrá.

Pro návštěvníky, kteří si chtěli 
odpoledne ještě více užít, byly na 
hřišti připraveny různé atrakce. 
Například hasičská cisterna, kterou 
si děti i rodiče mohli prohlédnout. 
Za účasti členů JSDH Týniště nad 
Orlicí si též děti mohly vyzkoušet 
hašení ohnivé kulisy. Na fotbalo-
vém pažitu pak byly připraveny 
různé hry  – skákání v  pytli, hod 
na cíl, chůze na chůdách a  samo-
zřejmě nemůžeme zapomenout ani 
na hromadné přetahování lanem. 
Součástí programu pak byla i ukáz-
ka airsoftových zbraní různých dé-

lek. Již tradičně přišli děti potěšit 
i  koně se svým doprovodem z  JK 
Briliant Petrovice. V  neposlední 
řadě je nutno zmínit, že letos pro-
běhl i první rodinný turnaj v kulič-
kách. K  účasti se odvážilo celkem 
8 družstev. Podmínkou byla účast 
minimálně dvou generací v  jed-
nom tříčlenném týmu. Celý turnaj 
byl napínavý, všechny týmy urput-
ně zápolily ve snaze vyhrát. Letošní 
vítezství bylo rozhodčím přiřknu-
to týmu Kuliček. Po tomto turnaji 
bylo možné se přijít podívat ještě 
na krátké ukázky canisterapie.

V podvečer, kdy se začalo stmí-
vat, byla zapálena hranice s  čaro-
dějnicí. Čarodějnice jsou bohužel 
jednou z  akcí, která se v  Petrovi-
cích díky vládním opatřením ne-
mohla uskutečnit. Z  důvodu její 
tradičnosti si organizátoři museli 
čarodějnice alespoň postavením 
a zapálením hranice připomenout. 
Pro všechny návštěvníky Zavírání 
prázdnin bylo připravené boha-
té občerstvení v  podobě gulášku 
a langošů a samozřejmě tradičních 
specialit z  grilu (kuřecí stehýnka, 
makrely).

Celá akce byla zastřešena SK 
Petrovice n. Orlicí. Nicméně vel-
ké díky patří našim sponzorům: 
Kooperativa pojišťovna a.s. (po-
bočka Rychnov nad Kněžnou), 
pivovar Krakonoš, YD Help4you, 
Futurum, Chovatelská stanice Pe-
trovické louky, JK Briliant Petro-
vice, MORRISCZ COMMERCE 
s.r.o. Rovněž mi dovolte poděkovat 
všem účastníkům, kteří doprováze-
li celým programem, připravovali 
dobroty nebo obsluhovali v místní 
hospůdce. Další poděkování patří 
Službám města Týniště nad Orlicí, 
které nám každoročně pomáhají 
s přípravou v areálu a okolí. V ne-
poslední řadě obrovské poděková-
ní patří všem našim návštěvníkům, 
kteří i přes nepěkné vyhlídky poča-
sí přišli a podpořili nás. Prázdniny 
jsme úspěšně uzavřeli – to se nám 
povedlo. Všem účastníkům i  těm 
budoucím přejeme krásný vstup do 
nového školního roku a budeme se 
těšit na brzké shledání na některých 
v budoucnu realizovaných akcích.

Za SK Petrovice n. Orlicí
Leoš Kamenický

Dne 3.  – 5.  7. se na kurtech SK 
Týniště nad Orlicí uskutečnil ofi-
ciální turnaj Českého tenisového 
svazu dospělých kategorie,C“. Tur-
naje se zúčastnilo 20 hráčů, 5 z nich 
se v minulosti účastnilo nebo letos 
bude účastnit prestižní Pardubic-
ké juniorky, kterou si prošla řada 
našich špičkových tenistů. Ačkoliv 
turnaj byl kategorie 4, jeho úroveň 
byla velmi vysoká, protože drti-
vou většinu účastníků tvořili hrá-
či, kteří patřili nebo ještě patří ke 
špičce v  dorostenecké kategorii ve 
východních Čechách. Vítězem tur-
naje ve dvouhře se stal domácí hráč 

Lukáš Praus. Čtyřhru pak ovlád-
la dvojice svitavských spoluhráčů 
Dominik Rouchal a Jan Krejčí, kte-
ří spolu tvoří v posledních letech ve 
východních Čechách nejlepší deb-
lovou dvojici. Turnaj byl uspořádán 
za finanční podpory tenisového 
oddílu SK Týniště nad Orlicí a fir-
my ECS eko  – container service, 
za což jim velmi děkujeme. Turnaj 
se po všech stránkách velmi zdařil 
a doufáme, že zaujme pevné místo 
v  tenisovém kalendáři a  stane se 
v Týništi nad Orlicí tradicí.

Za výbor TO 
MUDr. Rudolf Praus

ZAVÍRÁNÍ PRÁZDNIN S POHÁDKOVÝM LESEM

ZPRÁVA TENISOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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„Vůbec se mi nechce. Zase 
je ráno, skoro jako bych nespal 
ani minutu. Peřiny jsou tak pří-
jemné… Příjemná touha být za-
chumlaný v  peřinách, ten líbezný 
pocit štěstí a spokojenosti… Je mi 
to líto, musím opustit zónu po-
hodlí a nehledě na sebe, být tu pro 
ostatní.“

Letos je to šílené, pro každého 
pořadatele nejen sportovních akcí. 
Do poslední chvíle nevědět, jestli 
se akce smí konat, či nikoli z důvo-
du nařízení Vlády České republiky. 
Už nešlo couvnout, v době, kdy se 
kvůli nákupu potřebám a  nutnos-
tí charitativní běžecké akce musí 
podřídit celá organizace, stále ne-
šlo pořádat jakékoli akce, natož 
sportovní i venku.

Rozhodli jsme. Charitativní 
„Běh týnišťskými pralesy“ v  roce 
2021 bude virtuální.

Neměli jsme zkušenosti s  vir-
tuální akcí, bylo nutno předělat 
webové stránky, formát výsledků, 
naprogramovat si plně nové vy-
hodnocování výsledků, mnohem 
více času věnovat online formě.

3 týdny před závodem Vláda ČR 
povolila sportovní akce, jako byla 
ta naše. Bylo příliš pozdě, již to 
nešlo vzít zpět. Musíme do toho jít 
ONLINE“

Závod se konal 3 týdny, aby měli 
běžci, běžkyně a  běžčata dostatek 
času si zaběhnout trasu kdekoli 
budou chtít. Pro poutavější závod 
inspiroval jsem se u  TERY BEAR 
běhu, který se koná v  Praze, resp. 
již také virtuálně po ČR. Přidal 
jsem kategorii „Nešetřím krokem“. 
Koho by napadlo, že to bude vcel-
ku zábava po celou dobu závodu. 
Účastníci mohli mezi sebou soupe-
řit i v celkovým počtu naběhaných 
kilometrů v termínu závodu. Je až 
neuvěřitelné, kolik běžců a běžkyň 
tuto možnost využilo. Celkem  se 
zaregistrovalo 53 účastníků, nabě-
halo se 1670 km. Jen 15 účastníků 
s  nejvíce kilometry měli společně 
skoro 1400 km.

Výsledky naleznete na www.bez-
ime.cz.

Doma… V blízkém okolí, kde to 
mám rád… nebo třeba i v Týništi 
nad Orlicí, kde jsme pro závod-
níky udělali export tratí, který šel 
nahrát do hodinek nebo telefonu.

Poslední den závodu jsme do-
mluvili společný výběh po trasách 
Týnišťských pralesů, kde  proběhl 
i  proslov k  závodníkům a  pomy-
slný START, i  když už byl skoro 
konec 

„Poslední den závodu… Vstávej!
Jsem na nohou, přes město 

k  tělocvičně U  Dubu na kole. Jen 
potřeba tam být včas, sraz je v  9 
hodin. Zase jedu pozdě… Ustrojen 
na běh jsem, ale radši bych čisté 
běžecké věci, v  tomhle jsem běžel 
včera… Sakra, já nemám klíče… 
Přítelkyně Eliška mi s  úsměvem 
v tváři říká: „jsi blbej“. Super, to mi 
opravdu pomůže.

No co, poběžím za váguse, neby-
lo by to poprvé a ani naposledy.

Jsme tady, přijel Jirka Bláhovec 
ze spolku s přáteli z Pardubic, dále 
Tereza Skořepová s  Petrem, i  teta 
Markéta Tichá a  její kamarádky. 
Čekal jsem, že nikdo nepřijde, tak-
že super.

Sraz byl v  9, start v  9:15. Jirka 
Bláhovec s přáteli na start nečeka-
li… Že přijedou byl  jejich nápad, 
na který jsem doplnil společný 
výběh všech, co budou chtít a mít 
čas. Aniž bych poděkoval, že jsme 
se tu sešli, už jsou u Školky a mizí 
v lese… Občas na zabití 

Trpělivým závodníkům jsem 
poděkoval, že nemyslí jen na sebe 
a  s  krátkým proslovem je  to na 
spadnutí.

START!
Tlesknutí a běžíme. Letos ve for-

mě moc nejsem, teprve se rozebí-
hám. Cítím,  jak  mi  to  nechutná. 
Každý krok, každý metr. Chce se 

mi neběžet, ale to nejde. Jsi pořa-
datel, není možné, abys neběžel, 
když to jde. Na několika místech 
ukazuji běžcům kudy běžet a  sám 
jsem šťastný, že se blížím do cíle. 
Má pýcha mi napovídá, že  jsem 
nejlepší… Vždyť jsem doběhl prv-
ní na trati 6 km při výběhu. Svědo-
mí se rychle přidává a krotí pýchu, 
protože na dnešním výběhu jsem 
trať 6 kilometrů běžel jako jedi-
ný…

Jsem v cíli, cílová páska bohužel 
chybí. Třeba jindy.

Čekám na všechny, kteří s námi 
dnes vyběhli a trpělivě čekám i na 
půl-maratonce, abych  jim po-
blahopřál, zatleskal a  poděkoval. 
Byl to moc krásný a náročný den. 
Krásný a náročný celý závod.

V  roce 2021 se běželo pro Hi-
porehabilitační centrum v  Petro-
vicích, Jezdecký klub Briliant. Dě-
lají skvělou práci, pomáhají malým 
dětem, sociálně slabým, zdravotně 
postiženým. Jsme šťastní, že i přes 
virtuální styl závodu s  hrdými 53 
účastníky a  skvělými sponzory 
a  partnery bylo vybráno 26 tisíc 
Kč.

Příští rok snad už zase prezenč-
ně.

Ing. Michal Sekyra
předseda Běžíme.cz z.s.

VIRTUÁLNÍ CHARITATIVNÍ BĚH TÝNIŠŤSKÝMI PRALESY 2021
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Do výčtu šlechtických rodů, 
jichž Týniště bylo kdysi majet-
kem, patří po Oppersdorfech také 
Černínové z Chudenic. Roku 1684 
převzal zadlužené častolovické 
panství císařský komoří a  říšský 
dvorní rada Tomáš Zacheus hrabě 

Černín. Některé zdroje uvádějí, že 
zámek Častolovice, dvě městečka, 
dvacet čtyři vsí a deset dvorů kou-
pila pro Tomáše Černína v dražbě 
za 195 000 zlatých hraběnka Anna 
Kateřina z  Martinic. Vzhledem 
k  tomu, že manželkou mladého 
Černína se rok nato stala dcera 
paní Kateřiny, můžeme tuto trans-
akci chápat jako věno nevěsty.

Do období Černínova působe-
ní u nás spadá velký požár ze dne 
14.  března  1686. Díky svědectví 
tehdejšího písaře a  radního Jana 
Dyttmana víme, že shořela téměř 
polovina ze čtyřiapadesáti stavení 
v  Týništi včetně kostela, fary, špi-
tálu, školy a radnice. Tomáš Černín 
se však ve východních Čechách asi 
příliš nezdržoval. Veškerý čas a fi-
nance musel vložit do budování dě-
dického sídla ve Lnářích na Strako-
nicku, kde dokončil stavbu nového 
zámku a zároveň tam založil klášter 
bosých augustiniánů. Zřejmě proto 
prodal častolovické panství už roku 
1694 Adolfu Vratislavovi ze Štern-
berka.

Černínové jsou starým domácím 
rodem pocházejícím z Chudenic na 
Klatovsku. Tam již ve 12. století ne-

chali postavit kostel sv. Jana Křtile 
a  tvrz. Podle prvních záznamů 
jména rodu se sami píší Czernino-
vé. Jejich erbem je červeno-modře 
polcený štít, v  modré polovině tři 
stríbrná břevna. Za diplomatické 
a  vojenské zásluhy byl roku 1623 
erb polepšen o habsburské atributy 
- střední štítek a litery F, M, R, jež 
odkazují na císaře Ferdinanda  II., 
Matyáše a  Rudolfa  II. Naopak Di-
viš Czernin z  Chudenic, hejtman 
Pražského hradu, byl roku 1621 
popraven na Staroměstském ná-
městí. V  době protihabsburského 
povstání a  defenestrace roku 1618 
se provinil tím, že do hradu vpustil 
stavovské vůdce. K Prohlášení čes-
ké a  moravské šlechty a  vyjádření 
odporu proti nacizmu z roku 1939 
se připojilo pět Czerninů.

Křížovka: Czerninové dosud žijí 
v  několika rodových větvích po ce-
lém světě. U  nás byl vinořské větvi 
po roce 1989 vrácen zámek Dymo-
kury. Tajenka přiložené křížovky 
ukrývá názvy jiných známých pa-
mátek, které Czerninům v minulosti 
patřily. (Tajenka z  minulého čísla: 
právo vařit pivo).

Adam Prokeš

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ

 � Alianční znak na zámku v 
Kostelci nad Orlicí vyjadřuje 
spojení rodů Kinský a Czernin

 � Erb rodu Czernin



strana 19

Místní knihovna ve Štěpánovsku 
se stala pobočkou Městské knihov-
ny v  Týništi nad Orlicí již v  roce 
1963 a o její provoz se starala paní 
Jitka Plašilová s manželem. Již teh-
dy knihovna měla ve svém majetku 
více než 900 knih.

Knihovna společně s  osadním 
výborem sídlí v  nově opraveném 
domku. V  době koronavirového 
omezení se provedly malé, ale nut-
né opravy. Vymalování, výměna 
podlahy a  poté výzdoba zútulnily 
tyto prostory.

V  místnosti obecního domu se 
kromě schůzí osadního výboru 
scházejí maminky s  malými dět-
mi. Do knihovny to mají jen přes 
chodbu.

V  místnosti knihovny si malí 
i  dospělí čtenáři mohou vypůjčit 
knihy, časopisy, audioknihy. Jsou 
zde naučné knihy, romány, beletrie, 

detektivky, dobrodružná literatura 
pro děti, pohádky, leporela, kní-
žečky pro nejmenší, knihy o  pří-
rodě nebo o historii, sci-fi. Čtenáři 
si mohou knihy zamluvit a  ty mu 
pak budou dodány z fondu městské 
knihovny.

V  knihovně si čtenáři mohou 
i jen tak posedět, pohrát si s hrač-
kami, popovídat si.

Rádi přivítáme vás všechny. Rádi 
bychom také zavedli donáškovou 
službu. To znamená, že bychom 
starším osobám knihy donesli 
domů.

Knihovna je celoročně otevřená 
každé pondělí od 17 do 18 hodin.

Děkujeme paní Jitce Plašilové 
za dlouholetou práci v  knihovně 
a  přejeme ji pevné zdraví a  poho-
du. Těší nás, že jste i  nadále naší 
čtenářkou.

Josefína Hanzlová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - POBOČKA ŠTĚPÁNOVSKO

NAŠE SRDCE BIJE

PRO TÝNIŠTĚ 

BESEDY SE ZAJÍMAVÝMI
OSOBNOSTMI NAŠEHO MĚSTA

Zač ínáme v úterý 
 26.  ř í jna 2021 v 17 :00 

v Městské knihovně
Týniště  nad Orl icí

 

Prvním hostem bude Bc.  Bohdana Pokorná,
ředitelka knihovny

Srdečně  zve 
PhDr.  Veronika Čepelková,  zastupitelka města
ve spolupráci  s  
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MEZIGENERAČNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Dnes uveřejňujeme nejlépe 
ohodnocené příspěvky naší poro-
tou 1. ročníku Mezigenerační li-
terární soutěže s  názvem „Máme 
se rádi“. Připomínám, že soutěž 
probíhala na jaře a účastníci byli 
z celé republiky. Výherci obdrželi 
hodnotné ceny. Přeji všem krás-
né čtení a  Zdence Wittmayerové 
a Karolíně Křížové děkuji za krás-
né řádky.

Bc. Bohdana Pokorná

PŘÍSPĚVEK V.

Co mi na dětech, mladých, 
nejvíce imponuje?

Právě to, co je předností mlá-
dí: neopotřebovanost ducha, těla, 
energie, upřímnost, dětská origi-
nalita, citlivost, hloubka myšlení, 
vděčnost, dětská láska.

Mnohokrát jsem se o tom v uči-
telském životě přesvědčila, stejně 
v  rodině. Jen mládí dokáže říci 
nejpěknější slova. Na mé svatbě 
v roce 1952 byli i žáčkové a 2. den 
mi malá Marcelka pravila před 
celou třídou: „ Prosím, pančelko, 
Vy jste byla včera krásná jako an-
dělíček“ – a já – citlivka jsem celý 
ten obřad proplakala – ženich slzy 
utíral…

Při výtvarné výchově (chodím 
po třídě a povzbuzuji), když jsem 
pochválila žákovi Mirkovi (měl 
trápení s  ekzémem na obličeji, 
býval zamlklý) „že se mu povedla 
ta modrá obloha“ řekl – slavnost-
ně a  vstal: „paní učitelko, to je 
první pochvala, co jsem v  životě 
dostal…“ Děkuji. Stejně dojemná 
slova poslal student (známý jen 
z  akce „Paměť národa“) (asi 14 
roků). Děkuji za příklad… Budu 
se za Vás modlit…

Daniela přišla jednoho dne 
celá v  černém (žákyně 8. třídy). 
Na mou otázku, proč?, pravila 
„Zabili  M. Luther Kinga, držím 
smutek“.

Skautka Krystýna (17 roků  – 
Polsko) vymyslela způsob, jak 
pomoci při domácím násilí (spe-
ciální tísňové volání „tiché řeše-
ní“, aby napadající neslyšel – bez 
nutnosti mluvit. Dostala správně 
„Cenu Evropské unie“ 2021.

Mladý N. Winton je bezbřehá 
ukázka citlivosti lidského srdce. 
Přes 600 zachráněných děti mu až 
ve stáří mohlo poděkovat – neře-
kl ani v rodině, náhodou seznamy 
žena objevila.

Dětská láska obdivuhodná. 
Dodnes mi žáci píší, navštěvu-
jí. Zorka až z  Tr. Teplic. Marta 
udělala (přivedla jsem jí k  atleti-
ce  – životní radosti) merunkový 
dort – děvčata, s kterými jsem ve 
sport. gymnastice získaly stříb-

ro při SHM Prahy, přijely potom 
k nám domů s ubrusem – prý za 
tu radost.

A  což chlapec, který našil 
spousty roušek na C -19.

A  další mladí, co pomáhali 
v  boji s  pandemii (i  ke mně do-
razil bratr skaut Ondra a další ze 
sk. stř. Sever P-8, aby pomohli, 
a opravdu pomohli. (Je mi 90).

Nakonec v  rodině. Vnuk Péťa 
(na táboře se 3 vnoučaty). Když 
jsem se po obědě (uhoněná) pře-
vrhla šálek s kávou, pravil soucit-
ně (5 r.): „Chudáčku, miláčku, je 
toho na tebe moc…“

V r. 1993 jsem si zapsala hezké 
řádky:

„Všechny děti jsou malé  – i  ty 
největší,

všichni dospělí jsou velcí – i  ti 
nejmenší.

My jsme nahoře, děti jsou dole.
Měli bychom se častěji shýba-

ti…
(A  tak aspoň pamatuji malič-

kostí na akce „Světlo pro svět“  – 
v  Africe, atd. Někdy nemůžu 
spát pro hladovou Indii, kde děti 
v noci hledají v odpadcích a spí ve 
křoví, u nás děti bez rodičů, pěs-
tounů). To musí vláda…

A víte, že – zvlášť teď ve stáří – 
pokud jsem chodila, jezdila – čas-
to se na mě mladí – nejvíc dívky 
usmívaly… (I já na ně).

Zdravím a přeji pěkné jaro.
Bude líp!

Zdenka Wittmayerová 1931, 75 
let skautka

A ať se vám daří.

Pandemie do nás bije
statečné však nezabije.
„Vydržet! – spasí svět.
Čti, zpívej, a dej úsměv!

PŘÍSPĚVEK VI.

Čeho si na starších lidech nej-
více vážím?

Víte, moji nejdražší, každým 
vaším pohledem do očí, pohlaze-
ním po dlani,

či přátelským objetím, vyprá-
víte příběh. Příběh, jemuž lze na-
slouchat jen srdcem.

Zahledím se do očí postar-
ší dámy, zmizelo z  nich všechno 
zbytečné a já hledím

do zeleně žíhaného víru klidu. 
Už žádný spěch za lepším, jen 
smíření a  přijetí zítřků jako zá-
zračně všedních dní. Koutky úst 
se mi zvednou k  úsměvu, když 
srdcem poznám dobře známou 
vřelou tvář. Mé pousmání vyvo-
lá otázku zelenooké ženy. „Co ti 

udělalo radost?“
„Ale nic, babi…,“ probudí mě 

otázka zasněnou z pokojného svě-
ta.

Šlechetnost je od pradávna 
vlastností rytířů. Nicméně i  já 
znám jednoho muže, jenž nabízí 
rámě ženě, ačkoli sám se druhou 
rukou opírá o  svou dřevěnou 
vyřezávanou hůlku. Těší se z  ne-
spočetně vnoučat a  ještě více 
pravnoučat. Každé z  dětí oslo-
vuje jménem a  rád si s  nimi po-
vídá. Pokaždé, když se společně 
procházíme po travnaté zahradě 
u domu, cítím se zavěšena v jeho 
paži na chvíli jako opravdová 
princezna. Třebaže nepochybuji, 
že on v  nitru ctnostným rytířem 
doopravdy je.

Ucítím-li teplou vůni letních 
večerů, vyvstane mi na mysli ob-
rázek luk posázených květinami 
a  prašná cesta, na které kráčím 
s mojí babičkou. Již léta jí neřek-
nu jinak

než Mařenka. Moje Mařenka 
je nádherně stvořena. Připomíná 
kytici lučních květů, jež se otáčí

za Sluncem. Když zpívá chvá-
ly, dívá se k  nebesům a  zní jako 
anděl. Právě ona se mnou ruku 
v ruce kráčí polní cestou životem 
a  ukazuje mi, že kromě prachu 
v  podobě starostí nám Bůh při-
pravil i spoustu radostí.

Tento nenápadný postarší muž 
sedící kdykoli ho vidím u  roze-
hřátého radiátoru,

má neobyčejný dar všechny 
dohnat k slzám. Pouhá věta vyslo-
vena jeho moravským dialektem 
způsobí, že přítomní poslucha-
či propadnou smíchu, kdy jim 
vtrysknou slzy do očí.

Naštěstí nás do bezmocných 
stavů nekončícího smíchu dostá-
vá jen vzácně. Dobrý vtip musí 
totiž dlouho zrát.

Jste dámy nebo pánové v  le-
tech, jindy babička nebo dědeček, 
vždy však vážení v  mých očích. 
Až vám budu opět mlčky naslou-
chat, snad prominete, jak moc mě 
uchvacuje stáří.

Karolína Křížová

Písničkář Miroslav Paleček

„Ježkárny a něco navíc“ 
21. 10. 2021 v 18:00 hodin 
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 
  

„Máme rádi zvířata“ 
4. 10. – 31. 10. 2021 

- vyhlášení soutěže pro děti a mládež, vyhodnocení v listopadu 
 

Příroda má geniální nápady! 
7. 10. 2021 od 16:00 do 17:00 

- interaktivní program s lektorkou Terezou Hejtmánkovou 
(učitelkou přírodních věd, lektorkou ekologických seminářů) 

 
 

Soutěže, kvízy, výtvarná dílnička, výstavka knih 
(vše na téma Zvířata) 

4. 10. a 6. 10. 2021 13 – 17 hodin 
 

  
Slavná výročí  

– výstavka knih J. Suchého, J. V. Sládka, F. Hrubína, J. Žáčka  
(besedy s žáky ZŠ na téma poezie) 

 
 Burza knih a časopisů 
 
 Besedy pro děti z MŠ a MC Ratolest  

 
 Říjnové KOLO ŠTĚSTÍ 
 
 Amnestie upomínek (4. – 8. 10. 2021) 
 

Vyhlášení a ocenění výherců letní fotosoutěže  
„Léto s knihou aneb Kde knihy tráví dovolenou“ 

 
 Možnost zakoupení dárkových poukazů do knihovny 

 

 
 

vyhlašuje 

výtvarnou a literární soutěž pro děti 
     

 

  

„Máme rádi zvířata“ 
Zadání:  

Výtvarné téma: Namaluj jakýkoliv obrázek ze světa zvířat 

Literární téma: Můj zážitek se zvířecím kamarádem 

Kategorie:  

1) 2 – 6 let 
2) první stupeň ZŠ 
3) druhý stupeň ZŠ 

 Trvání soutěže: 4. 10. – 31. 10. 2021 
Do soutěže se mohou zapojit návštěvníci knihovny, veřejnost a 

všichni žáci základních a mateřských škol. 

Obrázky posílejte buď elektronicky na email deti@knihovnatyniste.cz nebo 
poštou na adresu: Městská knihovna, ČSA 937, Týniště nad Orlicí, 517 21 

nebo odevzdávejte osobně v knihovně v dětském oddělení. 

Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, adresu, email nebo telefon. 
Vyhlášení celkových výsledků proběhne v měsíci listopadu.  

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých  
v rámci soutěže do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a 
předání výher. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít 
bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. 
 

   
 

 

„I kávu si osladíme“ 

Dámský (pánský) klub – úterý 5. 10. 2021 v 9.30 hodin 
Seznámíme se s knihou Karla Gotta Má cesta za štěstím, poslechneme si jeho největší 

hity z gramofonových desek a trochu si i zasoutěžíme. 
 
 

„I kávu si osladíme“ 
Klub seniorů město – úterý 5. 10. 2021 ve 14.00 hodin 

Seznámíme se s knihou Karla Gotta Má cesta za štěstím, poslechneme si jeho největší 
hity z gramofonových desek a trochu si i zasoutěžíme. 

 
 

Výstava audioknih 
4. - 8. 10. 2021 ve výpůjčních hodinách 

Dostali jste audioknihu a neumíte si ji přehrát? Nemůžete číst klasické knihy? 
 Přijďte se seznámit s možností si knihy poslechnout. 

 
 

Burza knih a časopisů 
 

Amnestie upomínek (4. – 8. 10. 2021) 
 

Vyhlášení a ocenění výherců letní fotosoutěže 
„Léto s knihou aneb Kde knihy tráví dovolenou“ 

 
Možnost zakoupení dárkových poukazů do knihovny 



strana 22

Vždy od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Budova Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí 

Na Výsluní 275

Pobyt venku i v klubu plném her, 

stavebnic a jiného zařízení. 

Cena za 1 den je 300,- Kč a zahrnuje program, 

oběd, 2x svačinu, pitný režim, připojištění dětí atd. 

Přihláška na www.tekacko.cz

Ať jsi holka nebo kluk, sleduj náš web a dozvíš se víc.

www.tekacko.cz

TÉKÁČKO
PODZIMNÍ PRÁZDNINY!
středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny v 
Tékáčku !

JAK VĚCI FUNGUJÍ?

BAVÍ TĚ ZKOUMAT?
OVLÁDAT

ZKUŠENOSTI
CHCEŠ BÝT ČLENEM KLUBU?

TISK
PLC

JSI KREATIVNÍ?

MODERNÍ TECHNOLOGIE

ZAJÍMAVOSTI

3DNOVÍ KAMARÁDI

MÁŠ RÁD ROBOTY?

LEGO
POHODA

KLUB
CNC

DOBRÁ NÁLADAZAJÍMÁ TĚ KYBERNETIKA
ARDUINO

STAVĚT

MERKUR
MODEL

RÁD PRACUJEŠ S PARTOU?
DIGITÁLNÍ

STROJ

FRÉZA

PROGRAMOVÁNÍ
JSI FANYNKA TERMINÁTORA?

2DOBJEVOVAT DIGITÁLNÍ

SCAN
VĚDA

AUTOMAT
STAVĚT

NAVRHNOUT, VYROBIT

PROSTOROVÝ
SCANNER

facebook.com/tekacko

Organizátor akce RG RYCON z.s., http://www.rg.rycon.cz

V  srpnu jsme organizovali dva 
běhy letních táborů, kterých se zú-
častnilo téměř 30 dětí. Kromě prá-
ce v klubovně a spousty her uvnitř 
i venku jsme jezdili s vláčky, létali 
s  dronem, stavěli a  programovali 
auta na páteční soutěž…, ale hlav-
ně si užili spoustu legrace a zábavy.

Už teď se těšíme na Podzimní 
prázdniny ve středu 27. 10. a v pá-
tek 29. 10. 2021

 Navštívili jsme firmu Bühler-
CZ v Žamberku

V rámci letních táborů jsme na-
vštívili úžasnou firmu Bühler CZ 
v  Žamberku. Seznámili jsme se 
s historií firmy, ale i se současným 
moderním programem výroby do 
celého světa - strojů na zpracování 
potravin, na výrobu těstovin, čoko-
lády, krmiva pro domácí zvířata, ale 
také do strojů pro tlakové lití hliní-

ku. Viděli jsme ty nejmodernější 
technologie na zpracování plechů 
řezáním a  ohýbáním, práškovou 
i  mokrou lakovnou, ale také nás 
pozvali na oběd do moderní jídelny 
pro zaměstnance.

Mohli jsme si sami vyzkoušet ře-
zání, pilování, ohýbání či broušení, 
zkrátka jsem si vyrobili vlastní pro-
dukty, a  navíc jsme dostali krásné 
dárky. Opravdu se nám věnovali 

a moc jim za to děkujeme!

Už nyní se těšíme na zážitkový 
den TECHNÉ, který se v Žamber-
ku uskuteční v sobotu 13. 11. 2021. 
Budeme tam soutěžit ve zručnosti 
a technické tvořivosti. Tak nás při-
jeďte osobně povzbudit nebo nám 
alespoň na dálku držte palce.

Yvonna Ronzová

LETNÍ TÁBORY V TÉKÁČKU
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Slyším dobře,
sleva pro každého?
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