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A) Schvaluje:
 
1. Smlouvu o  nájmu  části pozem-

ku parc. č. 1765/6 o  výměře 2,1 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro 
Zásilkovnu s. r. o., IČ: 284 08 306 
za účelem umístění Z-BOXU ve 
výši 1000 Kč/rok na dobu neur-
čitou od 1.  10.  2021  a  pověřuje 
starostu města smlouvu pode-
psat.

2. Smlouvu o  výpůjčce 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. Křivice pro TJ Sokol Křivice, z. 
s., IČ: 486 16 982 na dobu neurči-
tou od 1. 10. 2021 a pověřuje sta-
rostu města smlouvu podepsat.

A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 2286/3 o výměře cca 1 m2 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí před 
budovou čp. 6 v  ul. Mostecká 
v Týništi nad Orlicí.

2. Smlouvu o nájmu prostor slouží-
cích podnikání a to části budovy 
čp. 234 na pozemku 230/1 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí o  výměře 
27 m2 pro REMACH UH s.r.o., 
IČ: 03603270 za cenu 5. 535 Kč/
měsíc od 1. 11. 2021 a ukládá sta-
rostovi města nájemní smlouvu 
podepsat.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o  výměře 259 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro D. R., by-
tem *** za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 11. 2021 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlou-
vu podepsat.

4. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí (IČO 712 30 980) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustanove-
ním § 31 odst. 2 písm. d) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-
čtů, v  platném znění, rozšíření 
účelu využití fondu investic na 
potřebné opravy a  údržbu ve 
staré budově po rekonstrukci. 
Čerpání fondu investic do výše 
100 000 Kč bylo původně schvá-
leno usnesením č. 58 pod bodem 
A/10 za účelem nákupu elektro-
nických učebních pomůcek a na 
malování v prostorách staré bu-
dovy ZUŠ.

5. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí (IČO 712 30 980) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustanove-
ním § 30 odst. 2 písm. a) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu do výše 29 000 Kč 
na nákup spotřebního materiálu 
a učebních pomůcek pro výtvar-
ný obor.

6. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a  likvidaci ne-
potřebného majetku z  důvodu 
opotřebovanosti a  zastaralosti 
v  celkové výši 35 764 Kč dle žá-
dosti.

7. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení a  likvidaci nepotřeb-
ného dlouhodobého majetku 
ve výši 44 585,00 Kč a drobného 
dlouhodobého hmotného ma-
jetku ve výši 206 736,69 Kč dle 
žádosti.

8. Obsazení uvolněného bytu 
v DPS v Geriatrickém centru Tý-
niště nad Orlicí pro paní F. J. od 
1. 11. 2021.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol o  kontrole Krajské hy-
gienické stanice KHK ve školní 
jídelně v příspěvkové organizaci 
Mateřská škola U  Dubu Týniště 
nad Orlicí.

C) Zamítá

1. Finanční dar pro spolek NAŠE 
ODPADY, se sídlem Uherčice 
339, 691 62 Uherčice.

D) Ukládá

1. Ředitelce Kulturního centra Tý-
niště nad Orlicí připravit řešení 
občerstvení při konání společen-
ských akcí v prostorách kulturní-
ho centra.

Termín: 31. 10. 2021
Odpovídá: Ing. Dana Dobešová

A) Schvaluje:

1. Smlouvu o spolupráci při výstav-
bě vodovodního řadu a  kanali-
zace mezi Městem Týniště nad 
Orlicí a  Obcí Albrechtice nad 
Orlicí a  Dobrovolným svazkem 
obcí Křivina a pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy.

2. Bezúplatný převod pozemků 
p.č. 678/7, p.č. 678/8 a p.č. 696/8 

v k.ú. Křivice, které jsou ve vlast-
nictví Státního pozemkového 
úřadu do vlastnictví města Týni-
ště nad Orlicí.

3. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola – U Dubu Týniště nad 
Orlicí (IČO 750 17 679) na zá-
kladě žádosti a v souladu s usta-
novením § 34  odst. 1 zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, poskytnutí bez-
úročné návratné finanční výpo-
moci za účelem předfinancování 
dotace z  prostředků Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu poskytnuté v  souvislosti 
s  projektem Zlepšení prostředí 
v  Mateřské škole  – U  Dubu  – 
3D zážitky ve výši 142 000 Kč se 
splatností do 31. 03. 2022.

4. Smlouvu o  návratné finanční 
výpomoci mezi městem Týniště 
nad Orlicí a Mateřskou školou – 
U Dubu Týniště nad Orlicí (IČO 
750 17 679) ve výši 142 000 Kč 
a starostu města pověřuje podpi-
sem této smlouvy

5. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola – U Dubu Týniště nad 
Orlicí (IČO 750 17 679) poskyt-
nutí účelového investičního 
příspěvku, který bude využit 
jako spoluúčast k  dotaci z  pro-
středků Státního zemědělského 
intervenčního fondu poskytnuté 
v  souvislosti s  projektem Zlep-
šení prostředí v  Mateřské ško-
le – U Dubu – 3D zážitky, ve výši 
35 500 Kč.

6. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČO 
608 84 541) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, kte-
rá spočívá ve změně specifikace 
využití účelového neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na opravy 
a  udržování. Účelový příspěvek 
ve výši 220 000 Kč bude využit 
na malířské a  natěračské práce, 
opravy žaluzií a elektroinstalace, 
na opravy nového vybavení škol-
ní kuchyně a na běžné opravy.

7. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČO 
608 84 541) na základě žádosti 
poskytnutí neinvestičního úče-
lového příspěvku zřizovatele ve 
výši 284 598 Kč, který bude vy-
užit na zabezpečení IT v organi-
zaci.

8. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí (IČO 712 30 980) na základě 
žádosti změnu závazného uka-
zatele, která spočívá v  navýšení 
neinvestičního příspěvku zřizo-
vatele na provoz o 1 956 Kč (zvý-
šení odpisů). Celková výše nein-
vestičního příspěvku zřizovatele 
na provoz po úpravě představuje 
částku 116 768 Kč (odpisy 36 768 

Kč).
9. Příspěvkové organizaci Kulturní 

centrum Týniště nad Orlicí (IČO 
428 86 139) na základě žádosti 
změnu závazných ukazatelů, kte-
ré spočívají ve zrušení

• účelového neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele na akci 25. 
týnišťský swingový festival Jardy 
Marčíka

• účelového neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele na akci Ča-
rodějnice 2021.

• Akce se z důvodu mimořádných 
vládních opatření v  souvislosti 
s  pandemií Covid-19 na území 
České republiky nekonaly.

10. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČO 
428 85 086) na základě žádos-
ti změnu závazného ukazatele, 
která spočívá v  navýšení nein-
vestičního příspěvku zřizovatele 
na provoz o 500 000 Kč (zvýšené 
náklady za sběr, třídění, likvi-
daci a  předpravu odpadu, spo-
třeba materiálu, subdodávky). 
Celková výše neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na provoz 
po úpravě představuje částku 
17 369 000 Kč.

11. Sportovnímu klubu Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 85 001) na 
základě žádosti změnu závaz-
ného vztahu, která spočívá ve 
snížení dotace na provoz: výdaje 
na údržbu a  provoz sportovišť 
se snižují o  částku 156 657 Kč 
(uvedené prostředky byly po-
užity odborem správy majetku 
z rozpočtu města na pokrytí vý-
dajů spojených s údržbou spor-
tovní haly U Dubu).
• Celková výše dotace města 

Týniště nad Orlicí na pro-
voz SK Týniště nad Orlicí po 
úpravě představuje částku 
2 418 343 Kč (údržba a  pro-
voz sportovišť 503 343 Kč).

• ZM současně schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o  poskytnutí dotace z  roz-
počtu města Týniště nad Or-
licí. Starostu města pověřuje 
podpisem tohoto dodatku.

• Poskytnutí neinvestičního fi-
nančního daru na účet Jiho-
moravského kraje za účelem 
pomoci obětem tornáda na 
jižní Moravě ve výši 100 000 
Kč.

12. ZM současně schvaluje Darova-
cí smlouvu a starostu města po-
věřuje podpisem této smlouvy.

13. Rozpočtové opatření č. 10/2021.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

2. Informace starosty města.
3. Zprávu finančního výboru.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 65
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 20. 09. 2021

Usnesení č. 66
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 04. 10. 2021

Usnesení
14. zasedání Zastupitelstva města

Týniště and Orlicí konaného 20. 9. 2021
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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

4. Rozpočtová opatření č. 7 - 9/2021.

C) Revokuje

1. Usnesení Zastupitelstva měs-
ta Týniště nad Orlicí č. 12 
z 15. 03. 2021 bod A/11:

2. ZM schvaluje na základě žá-
dosti a  dle svých kompeten-
cí vyhrazených zákonem č. 
128/2000 Sb., o  obcích, v  plat-
ném znění, poskytnutí účelo-
vého příspěvku příspěvkové 
organizaci Základní škola Týni-

ště nad Orlicí (IČO 608 84 541) 
pro rok 2021 ve výši 205 000 
Kč dle následující specifikace: 
Libor Koldinský, starosta

Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze in-

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

Dovolím se krátce vrátit k  nově 
dokončené cyklostezce do Křivic. 
Vandaly vylomená značka a  tím 
projevená neúcta k práci jiných mě 
motivovaly přiblížit vám dlouhý 
proces, který vedl k  vybudování 
cyklostezky.

Na začátku všeho bylo přání 
obyvatel Křivic dostávat se bez-
pečně do Týniště nad Orlicí. Stála 
před námi dlouhá řada úkolů. Za-
čali jsme tím, že v  roce 2017 byla 
cyklostezka zahrnuta do územ-
ního plánu města a  zastupitelstvo 
souhlasilo s  budoucí investicí do 
stavby cyklostezky. Poté celá akce 
započala. Proběhla řada nelehkých 
jednání, na jejichž konci byla část 
pozemků směněna a další pozemky 
byly vykoupeny, neboť podmínkou 
poskytnutí dotace je mít pozemky 
pod stavbou ve vlastnictví města.

Následně proběhla žádost o do-
taci na SFDI, které ale nebylo vyho-
věno z  důvodu nedostatku financí 
(05/2019). Následovala žádost na 
IROP a byla opět neúspěšná z dů-
vodu nedostatku financí, ale byli 
jsme zařazeni do zásobníku čekate-
lů. V mezidobí bylo vydáno územní 
rozhodnutí a  stavební povolení na 
předmětnou akci a byla zpracována 
projektová dokumentace. Nová žá-

dost o dotaci SFDI již byla úspěšná 
(schváleno 05/2020). Z  ceny cyk-
lostezky zaplatilo město pouze 15 
% uznatelných nákladů a  veškeré 
neuznatelné náklady (např. veřej-
né osvětlení). Zbylých 85 % uzna-
telných nákladů pokryla dotace. 
Koordinátorkou dotačních záleži-
tosti byla zejména paní I. Veselá. 
Finanční záležitosti spojené s dota-
cemi řešilo finanční oddělení města 
spolu se správou majetku města. 
Do výběrového řízení na veřejnou 
zakázku se přihlásilo 8 firem. Na-
bídka začínala u  nejlevnější firmy 
PORR a.s. na částce 9 439 000 Kč 
a končila na 15 270856 Kč v cenách 
bez DPH (21%) Vybrána byla firma 
s  nejnižší nabídkou. Byla sepsána 
smlouva o dílo a následovala reali-
zace díla přímo v terénu. Na dohled 
nad stavbou byl vybrán stavební 
dozor společnost IRBOS s.r.o., kte-
rý hlídal kvalitu, termíny a celkový 
průběh díla. Pravidelných kontrol-
ních dnů se pak zúčastňoval zejmé-
na starosta města Libor Koldinský, 
spolu s úředníky ze Správy majetku. 
Tu oku nejzajímavější část jste pak 
mohli už sledovat sami. Na těleso 
stavby nastoupily i někdy málo vi-
děné speciální stroje a akce v teré-
nu se úspěšně rozeběhla. S vítěznou 

firmou PORR byla konstruktivní 
bezproblémová spolupráce a v po-
lovině roku mohlo dojít k předání 
díla a  ke kolaudačnímu souhlasu 
stezky (délka 2214,40 m). Asi vás 
mnohé překvapí množství papírové 
práce a úkonů než dojde k samotné 
realizaci stavby, a  to jsem zde po-
psal jen ty základní. Bez kvalitní 
přípravné (papírové) práce úřed-
níků města nelze stavbu realizovat 
ani žádat o dotace. Ano, je to jejich 
práce, ale je potřeba říci, že byla 

odvedena profesionálně. Tak jako 
se děje i  na jiných akcích města. 
Cyklostezka funguje, je využívá-
na a  má přínos pro naše město. 
Město zároveň získalo pod svou 
správu vodovodní přivaděč Kři-
vina. Snad jsem dokázal maličko 
přiblížit kolik práce je s přípravou 
a  realizací. Mrzí mě proto, když 
vidím jak je dílo a  práce jiných 
ničeno.

Pavel Nadrchal
místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

DLOUHÁ CESTA K CYKLOSTEZCE

Chtěl bych poděkovat celému kolektivu Geriatrického 
centra Týniště nad Orlicí za vzornou a obětavou péči o naši 
maminku paní Marii Votroubkovou.

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
Syn s rodinou

Děkuji Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a Sboru pro 
občanské záležitosti, paní Gavulové a paní Sekyrové, za přá-
ní a dárek k mému životnímu jubileu.

Zdena Prošvicová

Děkuji Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a  Sboru 
pro občanské záležitosti, paní Šponarové, za přání a dárek 
k mému životnímu jubileu.

Zdeňka Mašková
 

PODĚKOVÁNÍ
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Před nedávnou dobou byly v tis-
ku zveřejněny články o  moderni-
zaci železnice v Týništi nad Orlicí. 
Zároveň o  věci jednalo zastupitel-
stvo města. Tyto články i  jednání 
společnost EKO-CONTAINER 
SERVICE, s.r.o. (ECS) vítá a  hod-
notí jako vcelku objektivní a  pří-
nosné.

Společnost by však ráda pro bliž-
ší objasnění věci uvedla několik 
důležitých faktů k  obsahu článků, 
z  nichž by snad mohl vzniknout 
mylný dojem, že společnost ECS 
zdržuje, či dokonce záměrně zpož-
ďuje jednání, nebo že snad ECS 

klade nepřiměřené požadavky.
Společnost ECS je opakovaně 

k  dispozici zástupcům města Tý-
niště nad Orlicí a jedná se zástupci 
projektanta, tedy se SUDOP Praha, 
a.s., tak se zástupci Správy železnic, 
s.o.

Po celou dobu příprav a  od po-
čátku všech jednání, tj. už od roku 
2017 až do současnosti, ECS pone-
chává v  zájmu této stavby vlastní 
pozemky a  jejich části bez využi-
tí vč. budov, aby byly k  dispozici 
v  okamžiku, kdy budou potřebné 
pro zhotovení podjezdu.

Skutečnost je taková, že plánova-

ná rekonstrukce železniční dráhy 
v  Týništi nad Orlicí přímo a  dosti 
závažně zasahuje jak do provozu 
a obslužnosti společnosti ECS, tak 
do přístupových cest areálu ECS.

Nicméně, na oprávněné, rozum-
né a v zásadě kompromisní návrhy 
a  požadavky společnosti, dosud 
nepřišla ze strany projekční orga-
nizace SUDOP Praha, a.s, ani od 
investora, tj. Správy železnic, s.o., 
úplná odpověď.

Od 24.  května  2021 však ECS 
nemá žádnou další reakci ani od 
Správy železnic, s.o., jako investora, 
ani od SUDOP Praha, a.s. jako její-

ho projektanta.
Společnost ECS znovu požádala 

jak SUDOP Praha, a.s, tak Správu 
železnic, a.s, aby se vyjádřily a pří-
padně, pokud nesouhlasí s  návrhy 
řešení společnosti ECS, aby navrh-
ly taková řešení, která umožní jak 
rekonstrukci železniční dráhy, tak 
další fungování a rozvoj jak areálů 
společnosti ECS, tak města Týniště 
nad Orlicí, protože na obojím má 
naše společnost zájem, který, jak 
doufá a  předpokládá, je společný 
i se zájmem města.

EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o.

S  potěšením vám sdělujeme, že 
se nám od září letošního roku po-
dařilo otevřít první dětskou skupi-
nu v Týništi nad Orlicí pro děti od 
1 do 3 let.

Naši snahou je pomoci rodičům 
k uplatnění se na trhu práce a sladit 
vše s péčí o rodinu.

V  rekonstruovaném objektu 
v ulici 17. listopadu je zřízena her-
na s jídelnou a relaxační místností, 
environmentální místnost, šatny 
a  sociální místnosti dle hygienic-
kých norem a  předpisů pro takto 
malé děti. Prostory jsou vybaveny 
novým nábytkem a hračkami, které 
rozvíjejí smyslové vnímání a moto-
riku dětí. Součástí je také kuchyň 
pro přípravu jídla a  zajištění celo-
denního stravování a pitného reži-
mu.

Zařízení rodinného typu bude 
moci poskytovat péči 12 dětem, 
a to celoročně, včetně prázdnin.

Celý den se o  děti starají dvě 
pečovatelky (chůvy) s  pedagogic-
kou, výchovnou a  zdravotnickou 
praxí. Zaměstnanci dětské skupiny 
se individuálně zaměřují na osob-
ní rozvoj a  schopnosti dětí. Učí je 
taktním způsobem sebeobsluze 
a samostatnosti, objevování souvis-
lostí, spolupráci, ohleduplnosti.

Výchovná péče a  vzdělávání 
probíhá v  pravidelných časových 
rytmech. Její součástí je monito-
ring schopností a  poznatků dětí, 
různorodé činnosti v  oblasti ja-
zykové (podporování správné vý-
slovnosti pomocí četby, vyprávění, 
dramatizace, rozhovoru), rozumo-
vé, hudební, výtvarné, pracovně 

technické a pohybové.
U  dětí chceme budovat zdravé 

návyky životosprávy, podporovat 
environmentální cítění, objevová-
ní, zkoumání vlastností přírodnin 
živých a neživých.

K bezbariérovému zařízení patří 
i  bezpečná zahrada s  rozvíjejícími 
herními a environmentálními prv-
ky, která zajišťuje celoroční pobyt 
venku.

Důležitou součástí fungování 
Dětské skupiny Tomík bude úzká 
spolupráce s  rodinou. Budeme se 
snažit v  rámci poradenství, indi-
viduálních pohovorů, přednášek 
a  hlavně vzájemných společen-
ských setkávání i mimo rámec pro-
vozní doby působit v oblasti osvěty 
a hlavně vytvářet příjemné prostře-
dí důvěry a bezpečí.

Po prvním adaptačním měsíci 
máme velkou radost z  dětí, které 
se těší na společné hraní, tvoření, 
procházky, povídání si s  knížkou 
a  také na výborné svačinky, polív-
čičky a  zdravé obědy od naší paní 
kuchařky. I  nejedlíci mají talířky 
prázdné.

Ráda bych poděkovala všem ro-
dičům za jejich trpělivost a důvěru 
nejen před otevřením naší dětské 
skupiny, ale i v následujících dnech. 
Přeji všem rodinám v  nadcházejí-
cích dnech hlavně zdraví a mnoho 
úspěchů doma i v práci a těšíme se 
s rodiči a dětmi na společné hezké 
chvíle.

Mgr. Lenka Otavová a Petra 
Kolaříková - pečovatelky

STANOVISKO FIRMY EKO-CONTAINER SERVICE, S.R.O., 
K ČLÁNKU SLOVO STAROSTY Z ŘÍJNOVÉHO ZPRAVODAJE

DĚTSKÁ SKUPINA TOMÍK V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
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Pro naše mládežnické kluby 
IPP a IPP junior jsme uspořádali 
začátkem října víkendovku, pod 
názvem Expedice ECINTYKOR. 
Výprava začala na týnišťském ná-
draží a  pokračovala směrem do 
Orlických hor, po více než hodi-
nové cestě jsme dorazili vlakem 
a  výlukovým autobusem do Ro-
kytnice, kde jsme se zahnízdili na 
chatě pod sjezdovkou. Po sněhu 
ještě ani památky, ale počasí bylo 
vpravdě horské. Pro některé to 
bylo dost překvapení a myslím, že 
příště se na výpravu lépe vyzbrojí. 
Po zabydlení, orientaci v prostoru 
a  nezbytné večeři jsme si zahráli 

několik drobniček na rozehřátí 
a pak popustili uzdu fantazii v sé-
rii přeměňovacích her. Večerní 
deskovky a  pár písniček s  kyta-
rou bylo příjemné zakončení dne. 
V sobotu se výprava vydala na vý-
let na Anenský vrch. Počasí bylo 
jasné, slunečné a chladné, zkrátka 
ideálně výletní. V  podvečer, po 
návratu, se každý spolupodílel 
na přípravě kotlíkového guláše 
na ohni, hrál se pingpong, des-
kovky a Gargamelova past. Večer 
připravili starší členové večerní 
cestu za tajemstvím chaty a večer 
opět doladily deskovky a  kytara. 
V neděli jsme se rozcvičili evoluč-

ním žadoněním a poté následoval 
Rokytnický 5,5 boj ve speciál-
ních disciplínách. Uvaření oběda, 
úklid celé chaty a  závěrečné slo-
vo předcházely odchodu na vlak 
a přesunu domů. Cílem celého ví-
kendu bylo se lépe poznat, užít si 
společný čas a fungovat ve větším 
kolektivu. To se nám, myslím, po-
vedlo a  na zážitky z  hor budeme 
v průběhu roku určitě navazovat. 
Rádi přivítáme i nové členy, od 6. 
třídy po středoškoláky.

Eva Jenčíková

Kroužky a dílny se v říjnu rozběhly

V  DDM fungují zájmové krouž-
ky od října do května, září a červen 
máme na přípravu nebo naopak na 
úklid po táborech a  stejně tomu je 
i letos. Od října se rozeběhl normální 
kroužkový provoz, kdy funguje na-
prostá většina kroužků z naší nabíd-
ky, u některých se dokonce přidávaly 
další termíny. Do kroužků se mohou 
hlásit zájemci i  v  průběhu školního 
roku, pro informace si zavolejte nebo 
napište, kontakty najdete na našich 
webových stránkách www.ddmty-
niste.cz. Tam také najdete nejaktuál-
nější nabídku a informace o akcích.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - VÍKENDOVKA PRO MLÁDEŽ

Veselím se z  toho, co jsi řekl, 
jako ten, kdo našel velkou kořist.

Žalm 119,162

Ježíš vážně nemocného set-
níkova otroka uzdravil pouhým 
slovem, aniž by jej viděl nebo se 
jej dotkl, jako mnoha jiných ne-
mocných. Tento setník se z  Ježí-
šova slova musel veselit jako ten, 
kdo nalezl velikou kořist, neboť 
se nestalo, čeho se velmi obával. 
O  svého otroka a  přítele v  jedné 
osobě nepřišel. Lze namítnout, 
že vychytralý setník určitě hledal 
nejpravděpodobnější způsob, jak 
přimět Ježíše, aby otroka uzdra-

vil. Ale věříme, že tak to nebylo, 
že setníkova otroka uzdravila 
jen víra jeho pána. Setník třeba 
slyšel o  zázracích, které Ježíš ko-
nal, možná některé z nich i viděl. 
Proto věřil, že uzdravení jedno-
ho nemocného člověka nebude 
pro Ježíše žádný problém, že to 
zvládne jen tak, jak se říká, mezi 
řečí. Poselstvím příběhu může být 
i to, že bychom se neměli stále jen 
snažit vykalkulovat, jak pro sebe 
získat ty nejlepší podmínky, ale 
někdy se jen spolehnout na Hos-
podina. Protože co se nám zdá 
nepřekonatelné, pro něj je „pro-
cházka růžovou zahradou“. A o to 

více se pak můžeme z jeho pomo-
ci radovat.

Pane Bože, pomoz nám nepře-
mýšlet jen o  nejlepším řešení, ale 
spolehnout se na tebe a  tvou po-
moc. Víme, že ty nás neopouštíš. 
Amen

Píseň:
1.V tobě je radost, jinde jen ža-

lost, Pane drahý, Ježíši. Od tebe 
máme dary, neznámé tomu, kdo 
tě neslyší. Zbavuješ viny, vždyc-
ky jsi činný. Kdo se ti dává, tomu 
zůstává svoboda jistá. Haleluja! 
I  v  téhle době hledíme k  tobě. 

Ať umíráme, na tebe dáme, Pána 
a Krista. Haleluja!

Píseň z  Dodatku k  evangelické-
mu zpěvníku č. 649 V  tobě je ra-
dost (nápěv G. Gastoldi 1598, text 
J. Lindemann 1598 / A. Molnár).

Shromáždění v  listopadu se 
budou konat (modlitebna ČCE, 
V. Opatrného 58):

14.  11.–10:30 h bohoslužby 
s nedělní školou

28.  11.–10:30 h, 1. adventní 
neděle, bohoslužby s Večeří Páně 
a nedělní školou.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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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



strana 10

datum- den čas název druh místo konání

1. 11. po 15:00 - 16:30 KERAMIKA pro děti tvoření DDM

2. 11. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA A PEDIG tvoření DDM

3. 11. st

10:00 - 19:00 Malování KERAMIKY tvoření MC Ratolest

15:00 - 17:00 FIMO želvičky nebo přívěsek tvoření DDM

16:00 - 18:00 KERAMIKA pro dospělé tvoření DDM

19:00 Zdeněk IZER - Na plný coole show Kulturní dům

4. 11. čt
17:00 MĚSTO PLNÉ STRAŠIDEL zábava od DDM

17:00 Šifrovací závod soutěž od DDM

5. 11. pá 19:30 QUERIDA (52. TDP) divadlo Kulturní dům

6. 11. so
8:00 - 11:00 Celostátní výstava králíků Činčila velká výstava Areál chovatelů

15:00 Křest CD Bigbanďat (ZUŠ) - ČÁGO SÁGO, DÍKY FÍKY! hudba Kulturní dům

8. 11. po 18:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ

10. 11. st 15:00 - 18:00 Otevřený herní klub hry DDM

11. 11. čt
10:00 Pohádkové čtení a tvoření (MC Ratolest) tvoření, čtení Městská knihovna

17:00 Havajské ostrovy - Petr Nazarov přednáška Městská knihovna

14. 11. ne 15:00 O hledání anděla (52. TDP) pohádka Kulturní dům

16. 11. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA A PEDIG tvoření DDM

18. 11. čt 17:00 David Drábek - beseda ke knižní novince Ochechule beseda Městská knihovna

19. 11. pá 19:30 Relaxační zóna (52. TDP) divadlo Kulturní dům

21. 11. ne 13:30 Rozsvícení vánočního stromu - vánoce pro ulici aneb advent je již za dveřmi slavnost Tyršovo a Mír. n.

22. 11. po 18:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ

24. 11. st 16:30 - 17:30 Malovaný hrníček tvoření DDM

25. 11. čt 17:00 Promítání botanických fotografií - Mgr. Jan Doležal promítání Městská knihovna

26. 11. pá 19:30 Svatá rodina (52. TDP) divadlo Kulturní dům

27. 11. so 9:00 - 12:00 Den pro dětskou knihu - tvoření, soutěže, představení Vačice (ZUŠ) akce pro děti Městská knihovna

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

30. 11. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA A PEDIG tvoření DDM

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V LISTOPADU 2021

OŠETŘENÍ PRO VAŠE NOHY

Matičková Marie
T. G. Masaryka 185, Týniště nad Orlicí

dle objednábí: út – čt
tel.: 777 210 837, e-mail: pedimatickova@seznam.cz

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
bezpečná, vhodná i pro diabetiky | parafínové zábaly nohy, ruce

dárkové poukazy | kosmetika pro domácí ošetření
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Tak jako v  loňském roce jsme 
i  letos vyrazili s  dětmi na již třetí 
čtyřdenní ročník minitábora. Ten-
tokrát jsme se rozhodli podpořit 
oblíbené rekreační zařízení - cha-
tu Jurášku v  Olešnici v  Orlických 
horách, kde nám bylo umožněno 
ubytování v  chatkách a  zajištěno 
stravování během celého pobytu 
přímo na chalupě. K dispozici jsme 
měli celý areál včetně umělého hři-
ště s  večerním osvětlením, velké 
ohniště, kde jsme se každý večer 

scházeli, opékali buřty a povídali si. 
Děti se díky společnému táboráku 
naučily připravit ohniště, rozdělá-
vat oheň křesadlem, řezat dřevo ne-
jen pilou, ale i strunou, a nakonec 
ohniště i  správně uhasit. Během 
našeho pobytu jsme měli milou ná-
vštěvu v podobě Policie ČR. Ochot-
ní policisté nám předvedli vybavení 
policejního automobilu, vybavení 
pořádkové jednotky a  policejní 
čtyřkolku, kterou nám přivezl uká-
zat policista z obvodního oddělení 

Dobruška.
Na našem táboře nechyběly kla-

sické ranní rozcvičky, kontrola po-
řádku v chatkách ani večerní stezka 
odvahy, která vedla přes přilehlou 
sjezdovku a  okraj lesa. Děti si vy-
zkoušely střelbu z  luku a  ze vzdu-
chovky a  podnikli jsme také hor-
skou túru o délce 10 km s výšlapem 
na rozhlednu Feistův kopec a  také 
jsme v  Olešnici navštívili místní 
sbor dobrovolných hasičů, kde nám 
byla představena technika.

Všichni, včetně instruktorů, 
jsme si tábor užili, počasí nám vy-
šlo na výbornou a již teď se těšíme 
na další ročník minitábora. Na zá-
věr nám dovolte velice poděkovat 
Královéhradeckému kraji, městu 
Týniště nad Orlicí a obci Albrech-
tice nad Orlicí za nemalou finanční 
podporu, bez které bychom ne-
mohli tábor a různé aktivity usku-
tečnit.

Za tým instruktorů 
David Chaloupka

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

BAND-A-SKA SE PROBUDILA ZE ZIMNÍHO SPÁNKU

Letošní rok byl pro týnišťskou 
kapelu Band-a-SKA probuzením ze 
zimního spánku způsobeného pan-
demií. Na jaře se začala probouzet 
kulturní scéna a s ní i Band-a-SKA. 
Kapela začala opět objíždět repub-
liku se svým koncertním setem 
a  také se rozpohybovala práce na 
dlouho avizované desce kapely.

K práci na ní pomohlo zejména 
úžasné zázemí vlastního nahrá-
vacího studia v Týništi nad Orlicí. 
To se také letos posunulo o  něco 
dál. Kromě dalšího nakoupeného 
vybavení potřebného k  nahrávání 
kapela zvukově vylepšila režii stu-
dia, kde při natáčení sedí zvukový 
inženýr. Do studia se kromě týnišť-

ských kapel (Band-a-SKA, Mladý 
Týnišťský big band, Bigbanďata) 
podívalo také několik přespolních. 
Z  těch známějších můžu zmínit 
například pražskou kapelu Eddie 
Stoilow. Studio začal více využívat 
k práci na svých projektech zvuko-
vý mistr Václav Vlachý, který patří 
mezi špičku ve svém oboru. Tímto 
bychom chtěli poděkovat Městu 
Týniště nad Orlicí za poskytnu-
tou finanční podporu pro udržení 
a s tím související budování první-
ho týnišťského nahrávacího studia 
B-a-S records.

Všechny zdravíme a těšíme se na 
vás na koncertě!

Michal Procházka, Band-a-SKA
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Do naší mateřské školy přijeli 
4.  října policisté z  Rychnova nad 
Kněžnou se psy jménem Roky 
a Perry. Velice zajímavé byly ukáz-
ky - zadržení pachatele, vyhledání 
osoby, chůze u nohy, štěkání na po-
vel, aport. Děti upoutalo vyprávění 
obou policistů o jejich práci a o ži-
votě psů.

Všichni předškoláci navštívili 
poprvé po prázdninách knihovnu 

U Dubu. Tentokrát bylo téma Med-
vídek Pú. Pohádky, hádanky a ma-
lování na toto téma děti moc bavilo 
a  všichni se snažili plnit zadané 
úkoly. Každého při odchodu čekala 
malá sladká odměna.

Na 11.  říjen jsme se všichni 
v  naší mateřské škole těšili. Čeka-
la nás poprvé podzimní slavnost 
na zahradě nazvaná „Dýňování“. 
Již týden předem jsme písemnou 

formou poprosili rodiče, aby nosili 
dýně a tykve. Materiálu bylo dosta-
tek, tak tvoření na zahradě mohlo 
vypuknout. Atmosféra byla přátel-
ská. Tvoření a dlabání dýní se všem 
dařilo, děti si také mohly hodit 
míčkem do dýně, vyfotit se v  dý-
ňovém fotokoutku, vystřihnout 
z papíru a nalepit na špejli strašilo, 
čarodějnici, nebo ducha. Také tvo-
ření z brambor, mrkve a cuket bylo 

nápadité. Paní kuchařky nám uva-
řily dýňovou polévku, která byla 
výborná a  všem chutnala. Krásně 
vydlabané dýně a  jiné vytvoře-
né dekorace nám ozdobily vchod 
u mateřské školy. Pěkné počasí při-
spělo k dobré náladě a my se těšíme 
na hojnou účast v příštím roce.

Za kolektiv MŠ - U Dubu
Pavla Vlčková

ŘÍJEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE - U DUBU

V rámci celorepublikové připo-
mínky lidí pronásledovaných pro 
víru s  názvem #RedWednesday, 
tzn. Červená středa, bude ve stře-
du 24.  listopadu  2021 nasvícená 
týnišťská vodárenská věž čer-
venou barvou. V  tento den také 
proběhne modlitba za pronásle-

dované pro víru.
Základním poselstvím této ini-

ciativy je prosazování svobody 
vyznání, vzájemné tolerance ve 
společnosti a  podpoření solida-
rity se všemi obětmi pro víru ve 
světě. Vizuálním znakem je roz-
svícené červené světlo symboli-

zující utrpení lidí.

Více se dozvíte na webu
www.cervenastreda.cz.

Ve stejný den také proběhne 
modlitba za pronásledované pro 
víru. Bude se konat v Hradci Krá-

lové v  kapli Nového Adalbertina 
na Velkém náměstí od 14:00.

Děkuji ředitelce Služeb města 
paní Jitce Gažiové, jejímu týmu 
a vedení města za spolupráci.

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města

TÝNIŠŤSKÁ VĚŽ SE OPĚT ROZSVÍTÍ ČERVENĚ
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V září proběhla v prostorách Se-
nátu Parlamentu ČR výstava „Být 
spolu“, která seznámila návštěvní-
ky s  podstatou domácí hospicové 
péče. Výstavu připravil Domácí 
hospic Setkání a záštitu nad ní pře-
vzal senátor Mgr. Jan Grulich, který 
se ujal také úvodního slova při slav-
nostní vernisáži.

Výstavní panely s doprovodnými 
texty a s více než třiceti fotografie-
mi Petra Wagenknechta, Hany Tyl-
šové a  Martiny Vrbové znázorňují 

život takový jaký je… od narození 
až po konec života. Slavnostní ver-
nisáž zahájil pan senátor poděko-
váním za tuto službu a  zdůraznil 
důležitost zabývat se tématem hos-
picové péče také na půdě Senátu. 
Ředitelka hospice Setkání Andrea 
Kolaříková ve svém projevu vy-
jádřila vděčnost za všechny dárce 
a  příznivce hospicové péče. Upo-
zornila také na potřebu finanční 
pomoci státu při zajištění služby 
malých regionálních domácích 

hospiců, které nemají možnost 
splnit současné podmínky zdravot-
ních pojišťoven. O  pěkný hudební 
doprovod se postaral houslista Vít 
Chudý doprovázený akordeonem 
Jakuba Jedlinského a  na závěr ne-
chybělo ani malé občerstvení.

Věříme, že výstava oslovila členy 
Senátu a připomněla, že život plyne 
jako řeka a má svůj konec, který má 
být důstojný. Hospice jsou cestou, 
jak prožít poslední okamžiky ži-
vota s odbornou zdravotní pomocí 

v  laskavém prostředí a  za přítom-
nosti rodiny a nejbližších přátel.

Domácí hospic Setkání poskytu-
je na území našeho regionu služby 
již devátým rokem a  v  současné 
době hledá do svého týmu nové 
zdravotní sestry a lékaře. Bližší in-
formace pro zájemce podá Andrea 
Kolaříková na tel. čísle 733 694 162.

Hana Tylšová, Domácí hospic 
Setkání Rychnov nad Kněžnou

DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ PŘIPRAVIL VÝSTAVU V SENÁTU PARLAMENTU ČR

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V LISTOPADU 2021:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LISTOPAD 2021

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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

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

HERNA
FLÉTNA - školka

+ odvádíme děti do SOKOLA (předškoláci 16 h.)

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

ÚT

HERNA
MIMINKA - konzultace a krátké cvičení s dětmi 
od 3 do 10 měsíců cvičení (balóny, básničky…) 
dle zájmu a dětí

09:00-12:00
09:00-12:00

HERNA
FLÉTNA a KYTARA – školáci

SCUK (výdej)

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

16:00-17:00

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

14:30-17:00
od 15:30

 ■ 3. 11. (St) Malování KERAMIKY 10-19h., počet míst omezen, nutná 
rezervace.

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

 ■ 14.  10.  (Ne) Nedělní pohádka pro děti a  rodiče: O  hledání anděla, 
Kulturní dům, do 15 h., 70,– kč, pro děti od 3 let

 ■ 22.–26. 11. (Po-Pá) Výstava vánočních dárků pro děti - předávání si 
nápadů (hračky, hry, knihy…)

 ■ 27. 11. (So) Den pro dětskou knihu, 9-12, knihovna – dětské oddělení 
a výstavní sál, (divadelní představení, vánoční tvoření, soutěže, půjčo-
vání knížek…)

 ■ 28. 12. (Ne) Prodej občerstvení u VÁNOČNÍHO stromečku - nejlepší 
vánoční cukroví od našich maminek a babiček!

Plánujeme:
MIKULÁŠSKOU nadílku pro děti! LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK 
zahraje pro děti pohádku: Pekelná brána + nadílka od Mikuláše. 6. 12. 
od 16:30h. Kulturní centrum.

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!
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Letošní ročník houbařské výsta-
vy byl pro nás opravdu výjimečný. 
Uplynulo už 10 let od naší první 
výstavy, která vznikla díky našim 
kamarádům  – houbařům. Každý 
rok nás vždy potrápí počasí, které 
nikdy není ideální. Někdy nás trá-
pí veliké sucho, jindy nám sbírání 
hub ztrpčuje déšť. Tento rok jsme 
se opravdu báli, protože houby ni-
kde nerostly nebo pouze na urči-
tých místech.

Nakonec vše dobře dopad-

lo a  v  sobotu 9.  října jsme mohli 
přivítat už v  deset hodin první 
návštěvníky v  restauraci U  Dubu. 
Celý den svítilo sluníčko a  všich-
ni si mohli nakonec prohlédnout 
až 230 různých druhů hub. Naši 
pozvaní mykologové Karel Lepšík, 
Slavomír Slaboň, Vašek Matěj-
ka a Pavel Petelík byli k dispozici 
všem návštěvníkům a ochotně vy-
světlovali rozdíly mezi podobnými 
houbami a sdělovali různé zajíma-
vosti ze světa hub.

Ani na děti jsme nezapomněli, 
byly pro ně připraveny různé pra-
covní listy, které byly samozřejmě 
zaměřené na poznávání hub, a  za 
jejich splnění na ně čekala sladká 
odměna. Všechny děti byly moc 
šikovné a úkoly perfektně zvládly.

Výstava je vždy spojená s ochut-
návkou houbových specialit, která 
je u  návštěvníků velmi oblíbená. 
Oblíbeným jídlem se staly lišky na 
smetaně, ale nechyběla ani tradič-
ní dršťková polévka z hlívy, chlu-

paté knedlíky s houbami, houbový 
guláš, topinky s  houbovou směsí 
a houbový pekáček s bramborami 
tzv. štrachanda.

Chtěla bych moc poděkovat 
všem návštěvníkům, mykologům, 
J. a  M. Špryňarovi, M. Stolínovi, 
obsluze restaurace U  Dubu, čle-
nům z. s. Ontario a všem houbo-
vým příznivcům za vydařenou 
akci, která se stala tradicí týnišť-
ského podzimu.

Mgr. Edita Burešová

HOUBAŘSKÁ VÝSTAVA SLAVILA SVÉ 10. JUBILEUM

Letošní rok nebyl na houby 
příliš dobrý. Rychlé střídání tep-
lot, ale také veliké přívaly srážek, 
které se střídaly se suchem pro-
stě houbám nesvědčilo. Dlouho 
jsme měli o  letošní výstavu oba-
vy, a  proto jsme ji posunuli až 
na začátek října, kdy už bývají 
podmínky daleko lepší. Bohužel 
nebyly, ale i tak jsme se pustili do 
práce a  spousta hledačů vyrazila 
propátrat lesy okolo Týniště, Kři-

vic, Kostelce či Rychnova.
10. výroční výstava se usku-

tečnila v  sobotu 9.  října, jako již 
tradičně v  restauraci U  Dubu. 
Díky velikému úsilí všech hleda-
čů se nakonec podařilo vystavit 
úctyhodných 230 druhů. K vidění 
bylo přes 20 druhů hřibovitých 
hub, spousty holubinek, ryzců, 
čirůvek a dřevokazných hub. Vý-
stavě vévodily hřiby cizopasné, 
klouzek žíhaný, čirůvka krouž-

ková či běložlutavá. Návštěvníci 
nejvíce obdivovali nádherné hři-
by smrkové, obří trsnatce lupenité 
či pýchavky dlabané.

Moc rád bych tímto poděko-
val všem členům SK Ontario za 
skvělé pořadatelské práce a  vý-
borná jídla, která byla během vý-
stavy podávána. Dále také všem 
členům mykologického klubu 
z Rychnova nad Kněžnou a ostat-
ním, kteří se na výstavě podíleli. 

Rád bych ještě všem připomněl 
skupinu na Facebooku Mykolo-
gická poradna MK Rychnov nad 
Kněžnou, kam můžete zasílat své 
dotazy na určení nalezených hub, 
ale také sledovat možnost myko-
logických vycházek či pozván-
ky na další výstavy. Ještě jednou 
všem moc děkuji a už se moc tě-
ším na další ročník.

Karel Lepšík

X. HOUBAŘSKÁ VÝSTAVA
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Ve středu 29. září se v Lesokruhu 
slavil tradiční Hodovníček - slav-
nost, při níž vzdáváme díky Matce 
Zemi za její plody. Poprvé jsme se 
sešli v novém zázemí naší lesní ma-
teřské školy. Jo, počkat, vy asi ne-
víte, že se nám celoroční usilovnou 
prací, překonáním mnoha nástrah 
a  požadavků úřadů a  za vypětí 
všech sil o  prázdninách podařilo 
vstoupit do rejstříku Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy 
ČR. Na pronajatém pozemku na 

Bědovicích bylo přes prázdniny po-
třeba vybudovat zcela nové zázemí 
sestávající z týpí, vojenského stanu 
a nezbytných kadibudek. Abychom 
mohli i  nadále vařit dětem skvělá 
zdravá jídla, bylo nutné v  rodin-
ném domě u  starého zázemí vy-
budovat taky novou kuchyni (v níž 
náš nový kuchař mimochodem vaří 
i  obědy pro veřejnost - koukněte 
na web). Tyto výzvy nebyly vůbec 
jednoduché a  bez pomoci rodičů 
a dalších přátel Lesokruhu bychom 

to vůbec nezvládli - díky za ně.
Zpátky k  Hodovníčku. Slavnost 

spočívá, jak vyplývá už z  názvu, 
zejména z  hodování, kdy rodiče 
a  další hosté připraví na společný 
stůl všelijaké dobroty, nad nimiž 
se setkáváme v družných rozhovo-
rech. Ani děti nezahálí a dopoledne 
připravují v kotlíku na ohni polév-
ku. Aby to nebylo jen o jídle, máme 
pro návštěvníky připraveny nějaké 
dílničky. Letos to byla například 
výroba brambory, která stárne, 

navlékání náhrdelníků z  jeřabin 
a hlohu a tvoření mandal ze slané-
ho těsta a přírodnin. Na zemi pak 
vznikla společná velká mandala 
z  jablek, ořechů, kukuřice, jeřabin, 
slunečnic a dalších darů přírody.

Půjdete-li někdy po modré, smě-
rem na Bolehošť, jistě naše týpí 
nepřehlédnete. Budeme-li „doma", 
klidně se stavte na návštěvu.

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu

Vážení občané,

zveme vás na již tradiční Týden 
vzdělávání dospělých.

O co vlastně jde?

Týden vzdělávání dospělých 2021 
v Královéhradeckém kraji

probíhá každý rok zhruba ve stej-
nou dobu a otevírá dveře široké ve-
řejnosti. V rámci něj nabízíme pest-
rý program zaměřený na vzdělávání, 
osobní rozvoj, komunikaci, řešení 
problémů apod. Novinkou a stěžejní 
formou letošního ročníku bude rea-

lizace v on-line prostředí. Prezenčně 
budou aktivity probíhat v  prosto-
rách spolupracujících organizací 
a  Úřadu práce ČR, na kontaktním 
pracovišti v Rychnově n. Kn. pouze 
za příznivé epidemiologické situace.

Letos se uskuteční v  týdnu 8.  – 
12.  11.  2021, a  my budeme rády, 
když se rozhodnete zúčastnit se 
některé z jeho zajímavých akcí. Ne-
nechte se poplést tím, že aktivity 
probíhají i na úřadu práce. Skutečně 
se může zúčastnit kdokoliv z široké 
veřejnosti – studenti, důchodci, za-
městnaní, podnikající, muži, ženy… 
TVD je akcí neziskovou a účast pro 

veřejnost je ZDARMA na všech ak-
tivitách. Všichni jste srdečně zváni!

V  rámci TVD jsme se zaměřily 
převážně na semináře a  přednášky 
s  různorodou tématikou. Můžete 
se těšit na workshopy, kreativní díl-
ny, dny otevřených dveří, semináře 
a interaktivní přednášky.

Kompletní přehled bude zveřej-
něn v regionálním tisku, na plakáto-
vacích plochách, na www.kr-kralo-
vehradecky.cz a na www.uradprace.
cz dále na www.tydnyvzdelavani.cz 
Tištěná verze programu bude k vy-
zvednutí na úřadech práce.

Další informace vám mohou po-

dat:
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: 

libuse.sychrova@uradprace.cz, tele-
fon: 950 159 323

Eva Buňatová, e-mail: eva.
bunatova@uradprace.cz, telefon: 
950 159 431

Bc. Jana Jirsáková, e-mail: jana.
jirsakova2@uradprace.cz, telefon: 
950159322

Na vaši návštěvu se těší pracov-
nice poradenství Úřadu práce ČR, 
kontaktní pracoviště v Rychnově n. 
Kněžnou

Letošní jaro jsme opět jako to 
loňské nemohli díky covidu or-
ganizovaně sportovat. Jak se říká, 
vše špatné je pro něco dobré, 
a  tak mohla v  klidu proběhnout 
plánovaná rekonstrukce sprch 
v  kabinách domácích. Rekon-
strukce byla financována městem 
Týniště nad Orlicí, tímto bych rád 
městu dodatečně poděkoval. Čle-
nové křivického Sokola mají ke 
sportování zase o něco lepší pod-
mínky. Dále jsme letos svépomocí 
provedli výměnu poslední části 
střešní krytiny. Rád bych ještě 
vyzdvihl stále se zlepšující kvali-
tu našeho trávníku na fotbalovém 

hřišti, o  který pečuje předseda 
Karel Říha.

Kvůli covidu jsme letos neu-
spořádali pálení čarodějnic a ne-
uskutečnil se ani tradiční turnaj 
trojic v nohejbalu, tak snad příští 
rok.

V  létě se naštěstí rozběhly fot-
balové soutěže a v současné době 
může být areál TJ Sokola Křivice 
naplno využíván.

Za TJ Sokol Křivice
Kočí Michal – sekretář

LESNÍ KLUB LESOKRUH

„NEJEN VZDĚLÁVÁNÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU.“

TJ SOKOL KŘIVICE V ROCE 2021
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Vinobraním se označují slav-
nosti spojené s  oslavou úspěšné 
sklizně vína a koná se na podzim 
v místech, kde je vinařství tradicí. 
Vinobraní inspirovalo skladatele 
Oskara Nedbala k sepsání stejno-
jmenné operety, která se od roku 
1916 objevuje na repertoáru di-
vadelních společností. Inspirace 
lahodným mokem, který nelze 
vyrábět jinak než s láskou a poko-
rou, a který se stal pojítkem oslav 
a  součástí společenských událos-
tí, nás dovedla k uspořádání jeho 
oslav i  v  místech, kde je výskyt 
révy ojedinělý a výpěstky stačí tak 
tak pro přímou konzumaci.

Letos se již poosmé vydal 
úvodní průvod Petrovičkami 
a  Petrovicemi, který tradičně za-
hajuje celé vinobraní, vedený his-
torickou družinou za zvuků píš-
ťal a  bubnu k  obecnímu domku. 
Tedy na místo, kde na zúčastněné 
čekal bohatý program a  degusta-
ce vín především z  Moravy. Prá-
vě skupina Grál byla první, kdo 
z  pódia bavil příchozí. Nešlo jen 
o  pasivní produkci, v  závěru vy-
stoupení se mohla čtveřice párů 
z publika naučit dobový tanec. Po 
krátké pauze se na plácku pod pó-
diem rozhořely boje mezi šermíři 
ze skupiny CORPORAL, která le-
tos přijala na akci pozvání. Dal-
ším, již tradičním účinkujícím, 

byla pravá moravská Cimbálová 
muzika Pavla Šafaříka. Bez lido-
vých písní z  míst, kde je vinná 
réva doma, a  které ji opěvují, by 
nebyla atmosféra úplná. Mnoho 
písniček si s  nimi v  chorálu za-
zpívali diváci i pořadatelé. Vždyť 
zpěv je terapií a  vyjádřením po-
hody. S koncem vystoupení se již 
setmělo natolik, že mohla pro-
puknout ohnivá show skupiny 
Draconalis. Opět šlo o úchvatnou 
podívanou, při níž se tajil dech. 
Oheň je živel a  budí respekt. 
Sledovat stopu plamenů letících 
od úst mistrů byl zážitek. Závěr 
programu patřil královehradec-
ké skupině Electrophonix, která 
roztančila obecenstvo skladbami 
známých interpretů.

Souběžně s děním na pódiu se 
nejmladší účastníci akce moh-
li vydovádět na skákacím hradu 
nebo si nechat namalovat obrá-
zek na obličej, čemuž, jak bylo 
vidět, neodolali i někteří dospěli. 
Pro ty tu ale byla hlavně připra-
vena možnost ochutnat řada vín 
od vinařů z  různých moravských 
oblastí a  také jedna ochutnávka 
šumivých vín z Francie. Při pohy-
bu i degustaci vyhládne. V široké 
nabídce byla mimo jiné grilovaná 
zelenina, škvarková pomazánka 
i  grilované maso či klobásky. Ke 
kávě nám napekla paní Volejní-

ková pochoutky, kterým někteří 
propadli a brali si je zabalené s se-
bou domů.

Ač počasí nebylo ideální, bylo 
chladněji než týden před akcí 
a  došlo i  na dešťovou přeháňku, 
lze podle reakcí říci, že máme za 
sebou další povedený ročník, kte-
rý nám potvrdil, že úpravy, které 
jsme udělali, byly přínosné. Další 
nápady přicházejí a  už se těšíme 
na další ročník, že budeme moci 
nabídnout něco nového.

Občas se něco nepovede, a  ne 
vždy máme možnost vše ovlivnit. 
Mimo zmíněného počasí, které 
nebylo podle našich představ, nás 
zklamalo načasování letošního 
burčáku. Díky chladnému počasí 
se včas nerozjel. Na popití na mís-
tě to tím pádem moc nebylo. Ten, 
kdo si koupil PETku s  sebou, už 
den následující mohl zjistit, že se 
obsah dává do kvasu. Stačilo tak 
málo.

Děkujeme sousedům za tole-
ranci, sponzorům za jejich neutu-
chající podporu, zvlášť pak městu 
Týniště nad Orlicí, které naše ak-
tivity podporuje. Velký dík patří 
firmě STAVOKA, která u nás mo-
mentálně provádí výkopové prá-
ce, za pomoc při zdárném průbě-
hu akce. Dík jako vždy patří všem 
nadšencům, které baví dělat akce 
pro lidi ve svém volnu a bez náro-

ku na finanční odměnu.
Na závěr bych chtěl poděkovat 

Fotbalovému klubu Petrovice, 
který nám nabídl bezplatně své 
prostory pro případ, že by sta-
vební práce na kanalizaci omezily 
nebo dokonce znemožnily její ko-
nání na tradičním místě v centru 
obce. Ačkoli to nebylo potřeba, 
rádi bychom konstatovali, že je 
hezké, když si dokážou vyjít sport 
a kultura vstříc.

Za pořadatele Pavel Blažek

Pozvánka na následující akce 
v  Petrovicích pořádané Občan-
ským sdružením, JK Briliant Mar-
kéty Píšové a  partičkou okolo To-
máše:

11. 11. Den válečných veteránů
Uctění památky dědů a  pradědů 
u  památníku padlých, caparti si 
s  sebou vezmou lampionek či lu-
cernu, přesný čas a místo seřazení 
upřesní pořadatelé.

3. 12. Barborky
Předávání laskomin dětem opět 
s živou muzikou a zpíváním koled. 
Procvičíme si z loňska Purpuru od 
oslavence J. Suchého a novou kole-
du. Sraz u obecního domu, přesný 
čas bude upřesněn.
Občerstvení na obě akce bude za-
jištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

V pátek 15. října se vyplnila čle-
nům dechového orchestru ZUŠ Tý-
niště nad Orlicí covidem překládaná 
premiéra – SPOLEČNÉ SOUSTŘE-
DĚNÍ.

Nalodili jsme se do autobusu 
a  vyrazili směr údolí hradu Pecka. 
Čekaly nás tři dny společných zážit-
ků a okamžiků. Nebudeme zde po-

pisovat průběh každého dne, jelikož 
jsme z velké části zkoušeli a věnovali 
se nácviku skladeb.

Psali jsme již na sociální síti (face-
book), propojila se generace žáků 
od 10 do 18 let. Věkový rozdíl nebyl 
vůbec znát, jelikož každý člen je jako 
jeden dílek puzzle a až dohromady 
se vytvoří celek. Starší žáci pomáhali 

mladším žákům a díky tomu se ni-
kdo necítil odstrčen.

Celé soustředění je vlastně jeden 
velký kruh o třech bodech – žáci – 
pedagogové  – rodiče, pokud mezi 
nimi nefunguje důvěra a úcta, nikdy 
by se takovéto soustředění nemohlo 
konat.

Za nás pedagogy to bylo jedno 

velké a  příjemné překvapení, jaká 
chuť a energie z dechového orches-
tru vyzařovala, že i po celodenním 
zkoušení, měli chuť se žáci ve ve-
černích hodinách znovu sejít a opět 
hrát…

Co říci závěrem: byla to Pecka, ale 
i pecka.

ZUŠ Týniště nad Orlicí

8. PETROVICKÉ VINOBRANÍ

BYLA TO „PECKA“
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Poslední díl seriálu o šlechtických 
rodech je věnován Šternberkům. 
Popisovat více než dvousetleté spo-
jení takto významného rodu s naším 
městem však překračuje možnosti 
tohoto příspěvku, zaměřme se proto 
pouze na stopy a památky, které nám 
Šternberky dosud připomínají.

Obora
Známou lesní asfaltku, která spo-

juje Týniště s  Třebechovicemi, není 
třeba zvlášť připomínat. Jedná se 
o  důležitou spojnici našich měst 
mimo hlavní silnici využívanou pře-
devším cyklisty. Někdo o ní dodnes 
hovoří jako o špacíru, jiný zase říká, 
že pojede oborou. Obě místní jména 
připomínají dobu, kdy rozsáhlé lesy 
od Bědovic podél Bolehoště, Týniště, 
Křivic a Rašovic až po Lípu využívala 
šlechta především k  lovecké krato-
chvíli. Oboru o výměře 2100 ha zalo-
žil v tomto prostoru kolem roku 1770 
František Filip hrabě Šternberk.

Jägerhaus
Ohrazení tak velkého polesí si vy-

žádalo zřízení nových mysliven, há-
joven a také vrátnic u bran v místech, 
kde plot obory přetnul důležité cesty. 
Pro lovce nechal již zmíněný hrabě 
František Filip postavit na horním 
konci Týniště za mlýnem dokonce 
dřevěný letohrádek. Říkalo se mu 
Philippsruhe  – Filipův odpočinek. 
Syn zakladatele, František Kristián, 
dal lovecký zámeček roku 1795 pře-
stavět na myslivnu. Stala se sídlem 
lesní správy a  nadlouho se pro ni 
vžilo pojmenování Jägerhaus (něm. 
myslivna). Byla to přízemní budova 
s  mansardovou střechou a  přiléha-
lo k  ní ještě protáhlé boční křídlo 
s  dalšími obytnými místnostmi. Ve 
třicátých let 20. století byla myslivna 
zvýšena o patro a boční křídlo bylo 
ubouráno. Šternberkové vlastnili 
Jägerhaus až do roku 1948, kdy byl 
spolu s  jejich ostatním majetkem 
znárodněn. Poté jej převzaly státní 
lesy a  po roce 1956, kdy byla lesní 
správa přeložena do Opočna, zde 
byly zřízeny byty pro její zaměstnan-
ce. V  roce 1976 pak objekt koupilo 
město a upravilo na Dům služeb (ka-
deřnictví atp.). V 90. letech minulého 
století dům restituovala paní Diana 
Phipps Sternberg, avšak dlouho si 
jej neponechala a  v  roce 2005 svůj 
majetek opět prodala. Dnes je býva-
lý Jägerhaus v  soukromých rukách 
a jsou zde provozovány zdravotnické 
služby.

Gloriet
Další stavbou, jež poskytovala zá-

zemí lovcům v době honů, byl Glo-
riet. Šlo o přízemní obdélnou hráz-
děnou stavbu se sedlovou střechou, 
krytou šindelem. Vznikla roku 1817 
za hraběte Františka Josefa Šternber-

ka. Na počátku 20. století tu Leopold 
Albert Šternberk dokonce několikrát 
hostil následníka rakouského trůnu 
Františka Ferdinanda d’Este. Bohu-
žel, Gloriet v roce 1931 vyhořel, ob-
noven nebyl a  zcela zanikl. Jedinou 
upomínkou na tento lovecký pavilon 
je název přírodní památky U Glorie-
tu.

Církevní památky
Šternberkové nám po sobě v Týni-

šti zanechali ještě dva viditelné vzka-
zy, a  sice erbovní znamení. Jeden 
alianční znak (heraldické vyjádření 
sňatku) je umístěn nad vchodem do 
kostela sv. Mikuláše, druhý zdobí 
kapličku ve Vokliku. Štít se zlatou 
šternberskou hvězdou v  modrém 
poli hovoří jasně o tom, kdo stavbu 
památky financoval. V případě kos-
tela byl štědrým mecenášem Fran-
tišek Kristián, jemuž častolovické 
panství patřilo v letech 1786 – 1811. 
K  výstavbě kapličky Panny Marie 
zase podnítila Leopolda Alberta tra-
gická událost, jež zasáhla jeho rodinu 
roku 1902.

Křížovka:
Šternberkové patří k  nejstarším 

českým šlechtickým rodům. Jejich 
rodokmen prokazatelně sahá až do 
první poloviny 12. století. Příslušníci 
rodu se nesmazatelně zapsali do naší 
historie ve všech směrech: v  politice, 
vojenství, kultuře, vědě a technice. Ob-
divuhodný je například počin hraběte 
Jáchyma Šternberka (1755  – 1808), 
jenž 31.  10.  1790 podnikl (tajenka). 
U  zrodu Národního muzea pak stáli 
přírodovědci František Josef a Kašpar 
Maria hrabata ze Šternberka. Dopo-
drobna se historií rodu zabývá Pavel 
Juřík ve své monografii z  roku 2013 

Šternberkové – panský rod v Čechách 
a na Moravě. (Tajenka z minulého čís-
la: Humprecht, Švihov, Krásný Dvůr).

text a neoznačené foto Adam Prokeš
zn. LK – archiv Libora Koldinského

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ

 � Kaplička ve Vokliku má svoje 
dvojče v  Synkově (vpravo). Tam 
splašený koník zalehl čtyřletou 
princeznu Henrietu při rodinné 
vyjížďce. Její otec hrabě Leopold 
se o tom dozvěděl u nás v Týništi. � Alianční znak nad vchodem 

kostela sv. Mikuláše prozrazuje, 
kdo financoval opravu anebo 
přestavbu našeho kostela. (LK)

 � V  salonním voze na poslední 
leč - hrabě Leopold Šternberk 
objednával pro své hosty zvlášt-
ní vlaky. Ty zastavovaly u lesní-
ho přejezdu poblíž houkvických 
rybníků. (LK)

 � Myslivna Jägerhaus na počátku 
20. století. (LK)

 � Lovecký pavilon Gloriet v roce 
1903. (LK)

 � Jägerhaus v roce 2006
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V  úterý 5.  října  2021 se v  Městské knihov-
ně konalo posezení Dámského klubu při kávě 
a čaji s upečenou bábovkou, kdy jsme společně 
zavzpomínali na Mistra Karla Gotta. Osvěžili 
jsme si v paměti tohoto skromného, pracovité-
ho člověka. Naladili jsme se na krásné povídá-
ní a  vtipné historky z  dění okolo Karla Gotta. 
Navázali jsme i na vyprávění z osobního setkání 
s Mistrem a s tím spojených zážitků. K poslechu 
zazněly slavné písně jako Lady karneval, Kávu 
si osladím, Srdce nehasnou a  mnoho dalších. 
V  odpoledních hodinách se obdobné setkání 
konalo v Klubu seniorů města Týniště nad Or-
licí. Navázali jsme také příjemným povídáním 
a  upečenou bábovkou na paměti Mistra Karla 
Gotta.

Obě sezení se natolik vydařila, že v prosinci 
letošního roku plánujeme další setkání, tento-
krát vánoční.

Pavlína Koďousková

První červencový den byla 
v  Městské knihovně vyhlášena 
letní fotosoutěž „Léto s  knihou 
aneb Kde knihy tráví dovolenou“.

Soutěž probíhala od 1. červen-
ce do 31.  srpna  2021 a  byla roz-
dělena do dvou kategorií  – děti 
a  dospělí. Úkolem bylo zaslat 
jednu nebo dvě fotografie, které 

nám měly prozradit, kde oblíbe-
né knihy tráví léto. Děti a dospělí 
nám poslali celkem 25 fotografií, 
které jste mohli vidět zveřejněné 
na Facebooku knihovny a  v  půj-
čovnách, kde se rovněž hlasovalo.

V dětské kategorii se na prvním 
místě umístili hned dva soutěžící 
se stejným počtem vašich hlasů. 

24 hlasů obdrželi Kristián a  Mi-
kuláš Hájkovi a  Tonička, Matěj 
a  Ája Závodní. Na třetím místě 
skončila Klára Hušková s 23 hla-
sy.

V  kategorii dospělých jedno-
značně zvítězila fotografie Rút 
Matuškové, která obdržela 56 
vašich hlasů. Na druhé pozici se 

umístila Jaroslava Radilová s  15 
hlasy a bronzová příčka patří Ale-
ně Valentové se sedmi hlasy.

Všem velmi děkujeme za zasla-
né fotografie a  za účast v  soutěži 
a  výhercům ještě jednou blaho-
přejeme a  budeme se těšit při 
soutěži příští.

Novotná Jana

POSEZENÍ DÁMSKÉHO KLUBU 
A KLUBU SENIORŮ V RÁMCI TÝDNE KNIHOVEN

FOTOSOUTĚŽ „LÉTO S KNIHOU 
ANEB KDE KNIHY TRÁVÍ DOVOLENOU“ JIŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V ZÁŘÍ

Muzikoterapie
Dne 16.  září  2021, po více než 

dvou letech, jsme v knihovně opět 
rádi přivítali Mgr. Michala Štursu 
s  rozmanitými hudebními nástro-
ji  – zejména šamanskými a  afric-
kými bubny, ale i dalšími jednodu-
chými perkusními i jinými nástroji. 
V  první části probíhalo společné 
bubnování v  kruhu, nejprve přišly 
na řadu ruční bubny, poté djembe 
(africké bubny). Bubnovalo se nej-
prve jednou rukou, pak se účastníci 
učili bubnovat střídavě oběma ru-
kama, levou i  pravou a  v  různých 

tónech. Po hraní s rytmy došlo na 
píšťalky – koncovky. Během tohoto 
programu bylo možné si uprostřed 
kruhu zatančit, či si jen tak lehnout 
a nechat na sebe působit hudbu. Ve 
druhé části pozdního odpoledne 
probíhala relaxace a uvolnění. Mi-
chal Štursa hrál na tibetské mísy, 
tibetské zvonky, použil gong, deš-
ťovou hůl, hromový buben, kalim-
bu, brumle, indiánskou flétnu. Na 
závěr k doladění použil zvonkohry 
koshi. Poté následovalo v  kruhu 
závěrečné sdílení. Děkujeme všem, 
kteří se zúčastnili a  obohatili sebe 

i  druhé o  společné a  nevšední zá-
žitky.

Podzimní botanická vycházka
V  pátek 24.  září  2021 proběhla 
podzimní botanická vycházka do 
okolí železniční stanice v  Týništi 
nad Orlicí. Za slunečného a  větr-
ného počasí skupinka zájemců pod 
vedením botanika Jana Doležala 
prozkoumala ruderální a zarůstají-
cí plochy v okolí odstavných kole-
jišť s výskytem nepůvodní květeny. 
Ze zajímavých zavlečených druhů 
jsme viděli například laskavce bí-

lého, tvořícího statné exempláře, 
které jsou následně unášeny silným 
větrem a  dochází tak k  šíření na 
velké vzdálenosti, nebo nově roz-
lišovaného nepůvodního pryšce 
zapeklitého. Velkým překvapením 
pak byl nález kriticky ohrožené 
kudlanky nábožné, která se v  po-
sledních letech zabydlela přímo 
v Týništi nad Orlicí a evidentně se 
jí zde dobře daří.

Děkujeme všem účastníkům za 
přízeň a budeme se těšit na setkání 
v příští botanické sezoně.

Bc. Bohdana Pokorná
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V  sobotu 18.  9.  2021 se v  Šim-
kových sadech v  Hradci Králové 
konaly Královéhradecké krajské 
dožínky, pořádané Regionální ag-
rární komorou. Přilákaly tisíce ná-

vštěvníků a  Tékáčko mělo tu čest 
prezentovat se vlastním stánkem 
pod patronací Místní akční skupi-
ny Nad Orlicí, o.p.s.

O  náš stánek byl opravdu velký 
zájem a my jsme zde mohli ukázat 
vybrané výsledky naší práce i před-
vést, co vše v Tékáčku děláme. Ná-
vštěvníci si mohli vyzkoušet práci 

na 3D tiskárně, s 3D pery, soutěžit 
s  ozoboty, zkusit robotická auta 
nebo robotickou soutěž Sumo.

Yvonna Ronzová

TECHNOLOGICKÝ KLUB ALBRECHTICE - DOŽÍNKY V HRADCI KRÁLOVÉ
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V  pátek 1.  října se v  Rychno-
vě nad Kněžnou konalo okresní 
kolo soutěže "Talenty pro firmy“. 
Jde o odbornou technickou soutěž 
v sestavování polytechnické staveb-
nice, kterou pořádá Hospodářská 
komora České republiky. Koncept 
odborné soutěže je zaměřen na 
rozvoj jemné motoriky, technic-
ké zručnosti a  kreativity přímých 
účastníků se snahou o animaci pra-
covního prostředí v oblasti průmy-

slové výroby. Soutěž probíhá v celé 
České republice a má i mezinárod-
ní přesah.

Soutěžní týmy tvoří vždy 1 zá-
stupce firmy – vedoucí týmu, 3 žáci 
5. ročníku základní školy, 3 žáci 2. 
ročníku střední školy a 1 pedagog. 
Týmy sestavují model ze součás-
tek polytechnické stavebnice při-
pravené speciálně pro tuto soutěž. 
V daném časovém limitu musí tým 

sestavit funkční a  pohyblivý mo-
del zařízení s důrazem na přesnost 
montáže a dodržení všech stanove-
ných technických parametrů. Od-
borná porota hodnotí čas, kvalitu 
a předepsané technické detaily. Dů-
raz je kladen na přesnost a dodržo-
vání technického návodu. Důležitá 
je rovněž schopnost práce v  týmu, 
rozdělení úkolů a jejich plnění.

Tékáčko vyslalo do soutěže 3 

soutěžní týmy pod vedením zá-
stupců firem SV metal spol. s  r.o. 
z  Hradec Králové, Alpha Vehicle 
Security Solutions Czech s.r.o. 
z  Týniště nad Orlicí a  Bühler CZ 
s.r.o. ze Žamberka. Týmy našich 
dětí doplnili studenti ze Střední 
školy - Podorlické vzdělávací cen-
trum Dobruška a  Vyšší odborné 
školy a  Střední průmyslové školy 
v Rychnově nad Kněžnou.

Yvonna Ronzová

SOUTĚŽ TALENTY PRO FIRMY - SOUTĚŽ TALENTY PRO FIRMY

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
A už je tu zas posvícení čas
Posvícení je velmi oblíbenou 

tradicí, se kterou děti každoročně 
seznamujeme. Lidé ho měli rádi 
hlavně proto, že si mohli odpoči-
nout od práce, pobavit se, setkat se 
s příbuznými a dobře se najíst.

O posvícení jsme si u nás ve škol-
ce nejen povídali, ale děti se nau-
čily nová říkadla a  písničky, které 
rytmicky doprovázely na dětské 
hudební nástroje. Hudba, pohyb 
a  tanec patří k  lidovým obyčejům 

odpradávna. Všechny tyto činnosti 
vedou děti k aktivnímu a radostné-
mu prožívání společných událostí.

Také jsme se nechali inspirovat 
známým příslovím „Bez práce ne-
jsou koláče“ a  opravdu jsme jich 
spoustu ve všech podobách vyro-
bili a vyzdobili si jimi naši školku.

Výstavky nám zaplnily kolá-
če papírové, malované, vyrobené 
z  modelíny, víček, ale došlo i  na 
opravdové – pečené.

Paní učitelka ve třídě se vžila 

do role vrchního pekaře, připra-
vila těsto a  pomáhala dětem plnit 
koláče různými náplněmi. Během 
této přípravy malí kuchaři pozná-
vali suroviny, které do koláčů pa-
tří a také dobře chutnají. Hotovou 
dobrotu nám paní kuchařky upek-
ly v kuchyni. To byla vůně!

A  protože děti přinesly za po-
moci svých rodičů i  různé dru-
hy ovoce, za což jim moc a  moc 
děkujeme, zahráli jsme si novou 
hru „vaříme povidla“. A  protože 

opravdová povidla vařit neumíme, 
připravili jsme si výborný ovocný 
salát se spoustou vitamínů.

A pak už jsme se všichni těšili na 
zahradu, kde nás zábava a  legrace 
provázely všemi úkoly a  soutěže-
mi.

Na konci jsme si všichni mohli 
říci: Naše posvíceníčko je ze všech 
posvíceníček to nejposvíceníčko-
vatější posvíceníčko.

Za mateřskou školu 
Lenka Hamplová
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Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!
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