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...PÁSKA PŘESTŘIŽENA, ZUŠKA STARTUJE V NOVÉM...



STROM SVÍTÍ, ADVENT ZAČÍNÁ

Nová moderní terénní sociální služba 

Náš Slunovrat 
Náš Slunovrat poskytuje služby 
komplexní podpory asistovaného 
života pro seniory, dlouhodobě 
nemocné, osamělé i osoby se 

zdravotním postižením. Pomáháme jim žít plnohodnotný 
a důstojný život v bezpečí jejich domova. 

Klienty podporujeme 
v běžném životě, 
pomáháme jim řešit 
každodenní starosti, 
nemusí se obávat 
pocitu samoty ani 
bezmoci. V případě 
náhlých situací se nemusí bát o svůj život. Pokud se 
dostanou do potíží, stisknutím jediného tlačítka si mohou 
přivolat pomoc. Kdykoli a odkudkoli. 

Další informace a přihlášku k 
vyplnění naleznete na webových 
stránkách www.nas-slunovrat.cz, 
Při zadání slevového kódu NSHK 
získáte balíček Standard zdarma. 

Neváhejte nás tedy kontaktovat na info@nas-slunovrat.cz 
nebo na telefonním čísle 228 224 923. 

VÁNOČNÍ STROM SVÍTÍ

Na Mírovém náměstí jsme tradičně 
rozsvítili vánoční strom za pěkné účasti 
především rodičů a prarodičů dětí z 
obou našich mateřských škol. Děti za 
doprovodu svých učitelek zazpívaly 
koledy a přednesly básničky s vánoční 
tematikou. Advent může začít…
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Mnozí z vás jste již stačili za-
znamenat, že v části parku je nově 
instalováno deset lamp osvětlení 
na patkách, které byly připraveny 
již před časem. Jelikož park stále 
prochází nějakými úpravami k 
lepšímu, tak kvalitní osvětlení je 
určitě nutnost. To naše současné 
nestojí za nic. Není to zcela jed-
noduché vše udělat najednou, 
budou se časem dělat i cesty. Není 
možné mít park rozkopaný roky a 
čekat vždy jen na peníze a pak po-
kračovat. No ale k těm lampám. 

Jde o první etapu, kde jsme vy-
brali centrální část parku. Jedná 
se o osvětlení solárními lampami 
a nepotřebuje tedy kabel. Ano i 
v parku bude fungovat. Taky tak 
zněla i moje otázka k dodavateli. 
Solární lampy EnSole svítí za-
darmo, tedy bez přívodu placené 
elektřiny, jejíž cena stoupá rake-
tově. 

Lampy EnSole jsou bezúdrž-
bové a pod stálým technickým 
dozorem online (GSM) monito-
rovacího centra výrobce. Nevyža-

dují pravidelné revize (je to 12V 
technika). 

Solární lampa je plně autonom-
ní a sama si optimalizuje inten-
zitu osvětlení s ohledem na ak-
tuální možnosti dobíjení baterií 
sluneční energií. Záruka svícení 
je tedy 365 dní v roce. 

Výrobce udává minimální ži-
votnost baterií na 25 let. Jsem 
plně přesvědčen, že je to správné 
rozhodnutí a že budeme všichni 
spokojeni. 

Libor Koldinský 

V  souvislosti s  výstavbou kana-
lizace v  obci Petrovice bude ome-
zen přístup na cyklostezku podél 
silnice E 11. Těleso stezky bude na 
několika místech porušeno a na zá-
věr dostane nový povrch. Práce na 
výtlačném potrubí podél trasy cyk-
lostezky budou probíhat od prosin-
ce 2021 do konce dubna 2022 smě-
rem od Petrovic k  Týništi. Provoz 
stezky bude omezován vždy v těch 
částech, ve kterých budou provádě-
ny stavební práce.

Prosíme tímto o shovívavost, po-

chopení a  dodržování bezpečnosti 
v souvislosti s provozem na hlavní 
silnici E 11. Bude možné využít 
náhradní trasu od zadního želez-
ničního přejezdu Na Konci podél 
zahrádek a obory směrem k želez-
niční zastávce v Petrovicích.

Eventuální zimní údržba bude 
prováděna v omezené formě vzhle-
dem k přítomnosti stavební firmy.

Libor Koldinský

Chtěl jsem o  tomto počinu na-
psat, až bude komplet hotový celý 
altán ze všech stran. Ovšem tlačí mě 
uzávěrka zpravodaje a také pan umě-
lec je rychlý a  pracuje ve veřejném 
prostoru. Tak se to jen tak neutají, 
ostatně jako v  Týništi nic. Ale mu-
sím popravdě říci, že u  této akce je 
dosud veřejnost na sociálních sítích 
spíše pochvalná a  milá. Celý nápad 

vychází od našeho Spolku přátel 
města Týniště nad Orlicí, když nás 
jeden z našich členů seznámil právě 
s tímto šikovným chlapíkem, panem 
Petrem Lenfeldem, který už má po-
dobných děl za sebou spoustu (třeba 
ve Skuhrově, Kostelci apod.). Na naší 
pravidelné schůzi jsme dle několika 
návrhů vybrali motivy a dílo začalo. 
Chceme, aby malba zaujala pohle-

dem na historii (ulice na Stavě – dnes 
TGM) i pohledem na moderní umě-
ní. No a vandalové? Ti by si nejdříve 
asi měli uvědomit, zdali je ta jejich 
osobní grafika ve srovnání s  touto 
něčemu platná. Já sám věřím, že nám 
všem se tímto trochu zlepší veřejný 
prostor a na celkový dojem už se moc 
těším.

Libor Koldinský

Vážení spoluobčané,
pomalu se nám chýlí rok ke 

svému závěru, nastal čas adventu 
a  nekrásnější období v  roce je již 
za dveřmi. Dosavadní průběh roku 
byl opět jiný, takový, jaký si většina 
z  nás moc nepřeje. Mnohé změnil 
a  společnost je stále více polarizo-
vána. Neustálá omezování života 
společnosti nám určitě k  pohodě 
nepřidají. Život má úplně jiný ryt-
mus a přidávají se nejistoty. Koro-
navirová situace se bohužel nega-
tivně promítne i  na programech 
spadajících do období adventu. 
Vánoční atmosféru města dokreslí 

pouze vánoční strom na Mírovém 
náměstí a  světelná výzdoba po 
hlavních ulicích. Jelikož je advent 
pro mnoho z nás nejkrásnějším ob-
dobím v  roce, záleží nám na tom, 
abychom alespoň trochu do města 
pocitově Vánoce dostali a  vlili li-
dem do žil dávku optimismu.

Přesto jsem přesvědčen, že Vá-
noce si hezky užijeme. Jsou to pře-
ci jen svátky spojené s  rodinnou 
atmosférou. Strávíme je po boku 
svých nejbližších. To je spolu se 
zdravím to nejcennější, co život 
přináší. Přeji vám, abyste prošli 
letošním adventem v  dobré poho-

dě, abyste prožili poklidnou dobu 
Vánoc. Pevně doufám, že již na-
přesrok to bude konečně více po-
lidštěné, protože takto polovičatě 
se žít opravdu nedá a nechce. Mám 
rád, když se lidi setkávají, užívají si 
společně kulturní, sportovní a spo-
lečenský život. K tomu zas musíme 
dojít a já jsem pevně přesvědčen, že 
dojdeme. Takže ode mě osobní přá-
ní pro vás občany jsou pevné nervy, 
dobré zdraví a pochopitelně krásné 
prožití svátků Vánoc a šťastný Nový 
rok.

Libor Koldinský 
starosta města

AUTONOMNÍ OSVĚTLENÍ V PARKU

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA CYKLOSTEZCE DO PETROVIC

GRAFIKA OSVĚŽÍ ALTÁN U VĚŽE

SLOVO STAROSTY
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Vážení čtenáři, milí přátelé, 
v  sobotu 18.  prosince  2021 bude 
skautskými kurýry po celé České 
republice opět rozváženo tradiční 
Betlémské světlo. V  tento den do-
vezeme toto světlo také do Týniště 
nad Orlicí, kde si jej budete moci 
ve 14:30 vyzvednout u  vánočního 
stromu na náměstí a  přenést do 
svých domovů. Kromě toho zde 
připravujeme i živý betlém v podá-
ní dětí a zazpíváme si vánoční kole-
dy. Přijďte mezi nás!

Betlémské světlo je aktivitou, 
která vznikla v sousedním Rakous-
ku již v roce 1986. V tomto roce byl 
plamínek z  místa narození Ježíše 

Krista v Betlémě dovezen do Lince 
jako originální poděkování lidem, 
kteří pomohli dobročinné nadaci 
Světlo ve tmě. V následujícím roce 
byli ke spolupráci při jeho rozná-
šení a  rozdávání přizváni rakouští 
skauti a pro velký zájem se centrem 
této aktivity stala Vídeň. Z  Vídně 
se pak postupně začalo Betlémské 
světlo šířit po Evropě. Zde se ob-
vykle v  polovině prosince scházejí 
skauti z  různých evropských zemí 
na slavnostní bohoslužbě, během 
níž je jim světlo předáváno. Vlastní 
předávání plamínku Betlémského 
světla probíhá na hranicích sou-
sedících států, které jej následně 
předají na dalších hranicích svým 

sousedům. Samotný rozvoz pro-
běhne v sobotu 18. prosince. Tímto 
způsobem se světlo z palestinského 
Betléma dostane do kostelů, ne-
mocnic, hospiců, domovů pro se-
niory a bude rozdáváno sousedům, 
přátelům, rodinám, nemocným či 
osamělým lidem. Cílem této akce je 
udělat druhým radost a ujistit je, že 
na světě není nikdo sám.

Ráda bych vás proto jménem 
místní organizace KDU-ČSL 
a  Mateřského centra Ratolest co 
nejsrdečněji pozvala v  sobotu 
18. prosince od 14:30 k vánočnímu 
stromu na Mírové náměstí v  Tý-
ništi nad Orlicí, odkud si budete 

moci odnést Betlémské světlo do 
svých domovů (nezapomeňte vzít 
si s sebou svíci a lucerničku). Kro-
mě toho zde bude připraven živý 
betlém v podání dětí a nebude chy-
bět ani společný zpěv vánočních 
koled. Poté světlo ještě přeneseme 
do Geriatrického centra seniorům 
a zaměstnancům.

Těšíme se na vás!

Kouzelný advent, radostné vá-
noční svátky a  pevné zdraví v  ce-
lém novém roce přeje

PhDr. Veronika Čepelková,  
zastupitelka města za KDU-ČSL

BETLÉMSKÉ SVĚTLO JIŽ POTŘETÍ V NAŠEM MĚSTĚ

Žádné město, které má být čisté, 
se neobejde bez propracovaného 
systému likvidace komunálního od-
padu. Minimálním základem je sběr 
a svoz komunálních odpadů. Samo-
zřejmostí je již třídění komunálních 
odpadů, kde dlouhodobě dosahu-
jeme výborných výsledků. K  dis-
pozici jsou občanům sběrná místa 
rozmístěná po městě a  přilehlých 
obcích, sběrný dvůr na bio odpad, 

případně je občanům k  dispozici 
sběrný dvůr v  areálu služeb města. 
Je naší snahou umožnit obyvate-
lům zbavit se odpadu cestou, která 
bude co nejvíce šetrná k životnímu 
prostředí. Každá služba ale něco 
stojí. Od obyvatel je vybírán popla-
tek za likvidaci odpadů v částce Kč 
696,– na osobu a  rok. Podnikatelé 
pak uzavírají individuální smlouvy. 
Z  tříděného odpadu získává město 

alespoň nějaké finanční prostředky 
do rozpočtu města. Vybrané poplat-
ky a  prodej vytříděného materiálu 
přinesly celkem do rozpočtu částku 
cca. 6,2 milionu korun za rok 2020.

Provoz celého komplexního 
systému sběru, svozu a  nakládání 
s  odpady včetně sběrných dvorů 
a  stanovišť tříděných odpadů sa-
mozřejmě přináší nemalé náklady. 
Možnost zbavit se zdarma odpadů 

na sběrných dvorech vyčistila, až na 
malé výjimky, okolní lesy a odlehlá 
zákoutí od černých skládek. Celko-
vé náklady na všechny tyto činnosti 
a služby dosáhly za rok 2020 částky 
cca. 9,9 milionu korun. K  tíži roz-
počtu města Týniště šla tedy částka 
cca. 3,5 milionu korun, kterou měs-
to doplatilo.

Pavel Nadrchal
 místostarosta

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA

              
 
 
 

Srdečně vás zveme  
na poslední akci v roce 2021 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

tradiční ohňostroj 
v Týništi nad Orlicí 
na Mírovém náměstí 

 
úterý 31.12.2021 v 18:00 hod. 

   

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
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Další rok se pomalu chýlí ke své-
mu závěru. Pro naši (a věřím tomu, 
že i  pro jiné) organizaci znamenal 
velmi zajímavé, ale i  velmi náročné 
měsíce. Nehleďme však na všechno 
jen černě a pokusme se najít i pozi-
tiva. Ačkoli jsme po velkou část roku 
nemohli vykonávat svou činnost tak, 
jak jsme byli zvyklí, našli jsme si ales-
poň alternativní cestu, jak si předávat 
informace a znalosti, a to především 
ve formě seminářů online. Společný 
pobyt v  přírodě, sport ani skutečný 
fyzický kontakt nám to sice nenahra-

dí, ale tak to teď prostě je.
Jakmile to bylo možné, obnovili 

jsme kroužek a vzápětí jsme vyrazili 
na víkendovou akce. Zde patří díky 
městu Týniště nad Orlicí a Králove-
hradeckému kraji, jejichž dotace nám 
pomohla naše akce realizovat i  na-
vzdory velmi slabému roku. Netrvalo 
dlouho, školní rok skončil a  nastala 
doba letního tábora, což bývá hřeb 
naší celoroční činnosti. Letos se nám 
velmi vydařil a  opět jsme dětem 
přinesli nové a neotřelé motivy, hry 
a příběh.

Před hlavním turnusem proběhl 
instruktorský tábor, kde jsme za-
svěcovali novopečené instruktory 
do tajů příprav tábora a toho, jak to 
vlastně vypadá na „druhé straně“. Pro 
některé se jednalo opravdu o  velmi 
silné procitnutí a zjištění, že to není 
taková pohodička a legrace, jak se na 
první pohled může zdát. Chlapci byli 
postaveni před nový druh zodpověd-
nosti, kterého se ale zhostili s vervou 
a pílí. Každý jsme jeli na doraz, ať už 
se jednalo vymýšlení jednotlivých 
součástí příběhu a  celkovému plá-

nování, které se běžně táhlo až do 
ranních hodin, nebo o  přípravu tá-
borové základny pro příjezd dětí přes 
den. Společnými silami a za pomoci 
některých rodičů se nám to i  letos 
skvěle povedlo. Děkujeme!

Zde přikládáme několik fotek, na 
ostatní se můžete podívat na našich 
facebookových stránkách Crossair.
cz. Už teď se těšíme na příští rok, kte-
rý, jak doufáme, přinese více mož-
ností k  uskutečňování připravených 
akcí než tento.

Tým Crossair.cz

CROSSAIR.CZ – BOJOVÁ ZÁKLADNA
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Podzimní prázdniny byly letos 
v  Týništi prodloužené o  ředitelská 
volna, a tak jsme naše akce nabízeli 
už od pondělí, kdy jsme vyrazili po 
dlouhé době do hradeckého Tonga. 
Děti byly jako vždycky natěšené 
a  celodenní řádění si řádně užily. 
V  úterý byly v  DDM Sluníčko-
hrátky  I., kde jsme vyráběli straši-
dla, hráli hry v  tělocvičně, užívali 
si listí v parku, vařili si oběd a hráli 
deskovky. Ve středu pak proběhly 
Sluníčkohrátky  II., kde se kromě 
her a  vaření vyráběl speciální sli-
zík. A také jedna skupina vyjela do 
rychnovského DDM, kde se kona-
lo krajské kolo v deskových hrách. 
Naše výprava byla poměrně úspěš-
ná a  ze čtyřech her, které se hrály, 
jsme byli, velcí i  malí, několikrát 
„na bedně“. Vyhráli jsme spous-
tu nových her od sponzorů akce, 
několik pohárů a  taky postup na 
MČR, které se koná v  Praze. Nej-
úspěšnější byla mezi dětmi Róza 
a mezi dospěláky Eva.

Začátkem listopadu jsme uspo-
řádali akci Město plné strašidel, 
které mělo již tradičně dvě roviny. 
Jednak pohodovou cestu pro menší 
děti a rodiče či prarodiče a  jednak 
šifrovací závod pro starší děti nebo 
rodinné týmy. Po roční pauze jsme 
se setkali s velkým zájmem a v pod-
večer se mezi strašidla vydalo téměř 
200 lidí. Na stanovištích čekala ča-
rodějnice, čerti, meluzína, nechybě-
la bílá paní, bezhlavý rytíř, jezinka, 
ani vodník, a u GC hlídal lampióny, 
které přinesly děti pro klienty GC, 
ohniváč. Pro všechny účastníky 
jsme měli připravenou skládačku 
netopýra, strašidýlko se zamasko-
vaným lízátkem a  svítící náramky. 
Hlavní odměnou byly ale zážitky 
s hodnými strašidly a pravé straši-
delné počasí s  větrem a  tančícími 
listy všude okolo nás. Strašidla byla 
sice trochu promrzlá, ale všechna 
to zvládla s úsměvem až do konce. 
V  šifrovacím závodě bylo potřeba 
vyluštit, kam se má jít a jaké je tam 

heslo. Tentokrát byla hesla všech-
na z ptačí říše a závod dokončilo 7 
hlídek, další 3 to nestihly. Příští rok 
posuneme start šifrovacího závodu 
hned na začátek, aby nám strašidla 
pak nemizela před očima.

Děkujeme všem dobrým straši-
dlům a také pomocníkům na star-
tu, v  cíli a  spojkám po cestě. Díky 
nim vše klapalo, jak mělo, a my se 
na vás těšíme na ANDĚLSKÉM 
ZVONĚNÍ, které se koná v  neděli 
12. 12. odpoledne.

Programy pro školu
Již několik let děláme v  DDM 

během konce září a října dopolední 
programy pro školu. Každý ročník 
má své téma a je to čas, který určitě 
patří do vzdělávání jako takového. 
Téma přizpůsobené lehce osnovám, 
děti jsou celý den aktivní a paní uči-
telky a  páni učitelé mají možnost 
vidět své děti z  jiného úhlu pohle-
du, pod jiným vedením a  v  jiném 
prostředí. Po loňské vynucené covi-

dové pauze jsme moc rádi, že jsme 
tu letos zase mohli přivítat skoro 
celý 1. stupeň a užít si s nimi naše 
programy.

V DDM už jsme si zvykli na le-
tošní rozvrh a  víme, kde, kdy, co 
je. Do některých kroužků se dá 
přihlásit i  v  průběhu prvního po-
loletí nebo potom po Novém roce 
na pololetí druhé. Pokud jste váhali 
nad kroužky pro prvňáky a druhá-
ky, aby vše stíhali, třeba už budete 
mít jiný názor a  rádi ještě nějaký 
kroužek zvolíte. Těšíme se na malé 
i velké.

Dospěláci v DDM? Jasně!
Na výtvarných dílnách, které 

najdete vždy aktuálně na našich 
stránkách, na deskových hrách 
v  otevřeném klubu, na kurzech 
jógy, angličtiny nebo na speciál-
ních kroužcích určených pro rodiče 
s dětmi. Těšíme se i na vás.

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - PROBĚHLO…
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 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz, 
 www.ddmtyniste.cz, 725435732 

Neděle 12. prosince 
průběžný start 15 - 16 hod. od DDM. 

 

Odpolední cesta mezi anděly, kteří pro vás 
mají andělské poselství, někteří malé hravé 

úkoly a drobnou odměnu.  
Chcete-li být i vy za anděly, vezměte s sebou 

trochu zabaleného cukroví a přání pro           
klienty GC, kterým to udělá velkou radost.  

 

Bližší informace o akci a epidemiologických                 
opatřeních sledujte na našich stránkách. 

 

Vítáme andělíčky                  
v kostýmech,                         

s hvězdou, vánoční            
lucerničkou, nebo třeba        

zvonečkem. 

  
 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz, 
 www.ddmtyniste.cz, 725435732 

středa 1. 12.    KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ   16 - 18 h      
Keramika s lektorkou Hanou Šimánovou. Modelování, pláty, dárečky a dekorace.  
            Cena 160 Kč / 100 Kč (děti)  

(materiál, pomůcky, lektorné a energie)  
 

Středa 1. 12.    MIKULÁŠSKÝ TURNAJ    15 - 16.30 h 
      V UBONGU A PEXESU 
Turnájek pro všechny, kdo mají chuť hrát a užít si legraci. Vyhrát můžete drobné odměny. 
               Cena:  40 Kč 
 

Úterý 7. 12.     PEDIG     17.30 - 19.30 h 
      VÁNOČNÍ ZVONEČKY 
Pro začátečníky i pokročilé. Výroba zvonků jako dekorací na Vánoce nebo jako drobný        
dáreček pro známé a kolegy.     Cena: 40 Kč + spotřebovaný materiál 
 

Středa 8. 12.      FIMO     15 - 17 h 
     ZDOBENÉ VÁNOČNÍ LŽIČKY 
Zdobení lžiček polymerovou hmotou originálním způsobem jako krásný dáreček.  
               Cena: 80 Kč 

(materiál, pomůcky, lektorné a energie)  
 

Úterý 14. 12.   KERAMIKA PRO VŠECHNY  17.30 - 19.30 h 
Keramické tvoření podle vlastních nápadů i naší inspirace, modelování, pláty, dárečky        
a dekorace.          Cena 160 Kč / 100 Kč (děti)  

(materiál, pomůcky, lektorné a energie)  
 

Středa 15. 12    VÁNOČNÍ PŘÁNÍ   15 - 17 h 
     POZDRAVY, JMENOVKY, PFka 
Originální vánoční přání a pozdravy, nápadité jmenovky na dárečky i přání do nového roku. 

Cena: 80 Kč 
(materiál, pomůcky, lektorné a energie)  

  

 

Na všechny akce je nutné se přihlásit předem v systému DDM. První registrace chvíli trvá, ale pak už je 
přihlašování rychlé. Jako školské zařízení máme povinnost všechny účastníky registrovat.                          

Pro bližší informace o aktuálních opatřeních týkajících se našich akcí a dílen sledujte webové stránky. 

I  začal Jan procházet celé oko-
lí Jordánu a  kázal: „Čiňte pokání 
a dejte se pokřtít na odpuštění hří-
chů.“

Lukáš 3,1-6

Je to klasické adventní téma. 
Kolikrát jsme ho už slyšeli? A přes-
to je aktuální každý rok. Vždy je 
co napravit, napřímit a  narovnat. 
A  je jedno, kdo je zrovna u  vlády, 
jestli Tiberius, Pilát, Herodes, Filip 
nebo Kaifáš. I ti jsou jen smrtelní-
ci, hříšníci. I oni patří Hospodinu, 
stejně jako Jan Křtitel a  všichni, 
kterým káže, tedy i my. Stále platí, 
že je co napravovat. I  ty nejmenší 
křivárny a  zákruty, na které jsme 
už zapomněli. Otázka je: Proč to 

dělat? Abychom se zachránili před 
blížícím se Božím soudem? Tak to 
Jan myslel. Ježíš to posunul o něco 
dál. Ne proto, abychom se vykou-
pili z  Božího soudu, ale abychom 
byli osvobozeni od břemena viny, 
tíže hněvu, závisti a nenávisti. Aby-
chom se už teď napřímili a nadech-
li a začali znovu. Spolu, navzájem, 
jeden vedle druhého. Ne sami za 
sebe, ale spolu! Ne až na onom svě-
tě, ale už teď a tady žít podle pravi-
del Boha a jeho království. Jan Křti-
tel to nakousl, Kristus to dořekl. 
Ale i  tak má cenu Křtitele poslou-
chat i když je to bouřlivák. Někdy 
je třeba mluvit hodně nahlas, aby se 
nic nepřeslechlo.

Hospodine, děkujeme ti za Jana 
Křtitele a  jeho hlas. Věříme, že je 
aktuální i dnes. Kéž i nás vede k po-
kání. Amen

Píseň:
1. Slávy Pán přichází opět, ha-

lelujah zpívejme; k  nám přichází, 
vstříc mu pojďme, slavně Pána ví-
tejme! Vemte harfy ze Sióna, hosa-
na chcem plesati, a  na cestu Páně 
spějme ratolesti metati.

2. Zotvírejme Pánu svému brány 
srdce vděčného! V srdci máme ad-
vent slavit Spasitele drahého, v srd-
ci, jež je rouchem ctností k  příští 
Páně zdobeno, v srdci, které spase-
ní své má jen v Kristu složeno.

3. Pojď již tedy, Pane milý, pojď, 

na tebe čekáme; pojď, nad přeslav-
ný tvůj advent vzácnějšího nemá-
me. Pojď a  veď nás rovnou cestou 
tam k  Siónu věčnému, tam, kde 
nebes Jeruzalém, k  příští doveď 
šťastnému!

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
276 Slávy Pán přichází opět (nápěv 
R. Führer, text J. Janata 1890).

Shromáždění v  prosinci se bu-
dou konat (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

12. 12.–10:30 h 3. adventní nedě-
le, bohoslužby s nedělní školou

25. 12.–10:30 h, Boží hod vánoč-
ní, bohoslužby s Večeří Páně.

Jaroslav Matuška

V  sobotu 30.  října se nám ko-
nečně podařilo dokončit kurz 
společenského tance pro mládež, 
který začal v  září loňského roku, 
a  to závěrečným VĚNEČKEM. 
Loni jsme odtancovali pouze 5 
lekcí a  přesto, že jsme nikdo ne-

věřil, že restrikce kvůli dobře 
organizované akci kovid budou 
trvat tak dlouho, ve finále přešly 
dokonce do lockdownu a bylo vy-
malováno. Letos v  září jsme po-
kračovali šestou lekcí – a nakonec 
to vyšlo. Možná za minutu dva-

náct, ale vyšlo to tak, že jste si to 
mohli náležitě užít, a podle všeho 
i  užili. Při této příležitosti bych 
ráda poděkovala panu Jiřímu Jí-
chovi, majiteli cukrárny na ná-
městí, který nám laskavě přispěl 
na ceny do věnečkových soutěží. 

Děkuji také našim mistrům tance 
a kapele a v neposlední řadě všem 
tanečníkům a  jejich rodinám, že 
jste se nenechali otrávit a dotáhli 
to s námi až do konce.

Dana Dobešová

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO MLÁDEŽ 2020
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PRODEJNÍ MÍSTA V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

KNIHKUPECTVÍ AMETYST, TURKOVA 87

SEKRETARIÁT MěÚ, PONDĚLÍ A STŘEDA

Staňte se součástí 
nově se rozvíjející formy

 pomoci rodinám s dítětem 
s postižením

v Královéhradeckém kraji. 

Kontakt:
Mgr. Marie Vrzáková, koordinátorka 
725 190 990
vrzakova@centrum-orion.cz

Chcete homesharing podpořit, ale hostitelství není pro Vás? 
Předejte tyto informace dál. Děkujeme.

Umožňuje pravidelný pobyt
dítěte s postižením 

       v domácnosti tzv. hostitele, 
       který pečuje o dítě stejně  
       jako o člena své rodiny. 

Hostitelem se může stát každý
(jednotlivec nebo celá rodina),
kdo může nabídnout svůj čas,
energii a prostor.

Máte otevřené srdce
 a chuť pomáhat?  

www.centrum-orion.cz
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datum- den čas název druh místo konání

1. 12. st
15:00 - 16:30 Mikulášský turnaj v UBONGU A PEXESU hry DDM
16:00 - 18:00 KERAMIKA pro dospělé tvoření DDM
17:30 Kytarový koncert ZUŠ hudba ZUŠ

3. 12. pá 19:30 S tvojí dcerou ne (52. TDP) divadlo Kulturní dům
4. 12. so 8:00 - 12:00 Speciální celostátní výstava králíků výstava Areál chovatelů
6. 12. po 18:00 Adventní koncert ZUŠ hudba Kulturní dům
7. 12. út 17:30 - 19:30 PEDIG - vánoční zvonečky tvoření DDM
8. 12. st 15:00 - 17:00 FIMO - zdobené vánoční lžičky tvoření DDM
9. 12. čt 10:00 Vánoční čtení a tvoření tvoření Městská knihovna

12. 12. ne
15:00 Andělské zvonění zábava od DDM
19:00 Věra Martinová - vánoční koncert hudba Kulturní dům

14. 12. út
9:30 Vánoční posezení dámského a pánského klubu beseda Městská knihovna
17:30 - 19:30 KERAMIKA pro všechny tvoření DDM

15. 12. st 15:00 - 17:00 VÁNOČNÍ PŘÁNÍ, pozdravy, jmenovky, Pfka tvoření DDM
16. 12. čt 10:00 - 17:00 VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA A DRAHÝCH KOVŮ výkup Kulturní dům

18. 12. so
14:30 Živý betlém (betlémské světlo), pořádá MC Ratolest zpívání Mírové náměstí
19:00 VĚNEČEK - Kurz spol. tance pro mládež 2021 ples Kulturní dům

19.12. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů
28.12. út 16:00 - 17:00 Oblastní soutěž ve zpěvu kanárů – ukázky zpěvu soutěž Areál chovatelů
31. 12. pá 18:00 Ohňostroj slavnost Mírové náměstí

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V PROSINCI 2021

Život občanů v  každém městě 
a  obci se hodnotí podle toho, jaké 
jsou silnice, chodníky, inženýrské 
sítě a  úroveň služeb a  obchodů. To 
jsou však tzv. základní potřeby, které 
občané někdy považují i za samozřej-
most.

Určitou přidanou hodnotou ke 
standardu žití v  dané lokalitě jsou 
však činnosti, které přinášejí obyva-
telstvu nejen naplnění volného času 
a zábavu, ale přinášejí i konkrétní po-
moc rodičům při výchově dětí. Sem 
patří i mimoškolní výchova v rámci 
uměleckých dovedností, péče a roz-
voj dětí v oblasti volnočasových akti-
vit v rámci DDM. V neposlední řadě 
pak na vývoj dětí má vliv jejich vede-
ní ke sportu, kde se kromě podpory 
zdravého růstu vedou děti k disciplí-
ně, ke kamarádství, ale i k zodpověd-
nosti za ostatní v kolektivu.

Vytvořit zázemí pro sportovní 
vyžití je úkolem Sportovního klubu 
Týniště nad Orlicí, který má na da-
nou oblast majoritní podíl ve městě. 
SK dnes sdružuje 540 členů v deseti 
oddílech.

Činnost SK je v  Týništi v  mno-
ha ohledech specifická. Běžný život 
sportovních klubů se provozuje v za-
řízeních patřících městům a obcím, 
ve větších městech pak v zařízeních 
v  majetku podnikatelských společ-
ností, u kterých je provoz a pronájem 
předmětem podnikání.

Vlastnictví prakticky veškerého 

majetku, který slouží k zajištění čin-
nosti klubu, přináší mnoho problé-
mů, s kterými je velmi náročné se vy-
pořádat. V minulosti se řešily v rámci 
města akce zásadního charakteru. 
Byla to rekonstrukce atletického 
stadionu, vybudování fotbalového 
hřiště s  umělou travnatou plochou 
a  naposledy i  rekonstrukce travnaté 
plochy V Olšině. To byly akce v řá-
dech milionů, které zajistily velmi 
vysoký standard úrovně zařízení.

Problém, který trval dlouhá léta, 
však byla vlastní každodenní péče 
o provoz a údržbu, ochranu majetku 
a podobně. Sportovní klub měl a má 
omezené vlastní prostředky a bez po-
moci zvenčí se neobejde. Vlastní pro-
voz byl v minulosti zajišťován zejmé-
na díky podpoře města a  její formě 
financování. Dalším zdrojem je pak 
pomoc ze strany Národní sportovní 
agentury, která je však určena ze-
jména podpoře činnosti oddílů jako 
takových.

K  zásadnímu zlomu v  pravidlech 
zafinancování činnosti SK došlo 
na přelomu roku 2018 a  2019, kdy 
bylo podepsáno s  Městem Týniště 
nad Orlicí „Memorandum o  spolu-
práci při rozvoji sportu“, které bylo 
podpořeno „smlouvou o  zřízení 
předkupního práva“ na majetek SK. 
Tímto okamžikem se dostala činnost 
SK a vlastní spolupráce s městem na 
zcela jinou úroveň. Otevřely se nové 
možnosti v  podpoře sportovní čin-

nosti ve městě, které jsou pak limi-
továny prakticky jen možností města 
a jeho rozpočtu a potřeb SK, které je 
postaveno do pozice řádného hos-
podáře majetku svého, ale i majetku 
smluvně vázaného na svého partne-
ra.

Vedení SK se okamžitě mohlo 
věnovat nejdůležitějším problémům 
v  činnosti, a  to ochraně majetku 
tzn. postupnou rekonstrukcí oplo-
cení objektů, byly uzavřeny pojistné 
smlouvy, a to jak směrem k pojiště-
ní majetku, odpovědnosti statutárů 
i pojištění pracovníků.

Díky vstřícnému přístupu vedení 
města, sportovní komise a  zastupi-
telů, byl dohodnut kromě poskytnutí 
finančních prostředků pro zajištění 
provozu SK i určitý rámec pro nein-
vestiční a  investiční potřeby klubu. 
Rámec byl řádově stanoven ve výši 2 
mil. Kč za rok. Současně byla dohod-
nuta pravidla pro přípravu na roz-
sáhlejší investiční činnost s využitím 
dalších dotačních titulů, vyžadující si 
výraznou spoluúčast investora.

Přišla však doba „Covidová“ s vel-
kým zářezem do rozpočtu města. 
Díky pochopení vedení města i  za-
stupitelstva se však našly prostředky 
pro zajištění převážné části potřeb 
SK. V  průběhu roku 2021 pak byl 
Národní sportovní agenturou vypsán 
mimořádný dotační program „Údrž-
ba a  provoz“. Díky spolupráci mezi 
SK a  městem se našly mimořádné 

prostředky na řešení potřeb i v měst-
ské hale U Dubu, která slouží halo-
vým sportům v rámci výpůjčky.

Pro rok 2022 máme, zatím v rámci 
sportovní komise města, předprojed-
nány potřeby SK v rozsahu respektu-
jícím současnou situaci v omezených 
zdrojích, při respektování růstu cen 
a dalších negativních vlivů.

Všichni zástupci vedení Sportov-
ního klubu věří, že situace v oblasti 
pandemie se zklidní, nová garnitura 
ve vedení České republiky si bude 
vědoma důležitosti a  přínosu ama-
térského sportu a podpora bude ales-
poň na úrovni let minulých.

Co znamená pro příznivce sportu 
zkvalitnění prostředí, ukazuje i  ná-
vštěvnost fotbalových utkání v Olši-
ně, byť největší zásluhu na tom má 
jistě úroveň předváděných výkonů. 
Sama za sebe však jistě mluví velikost 
části publika, které tvoří ženy a děti, 
což jsou návštěvníci, kteří se v počtu 
diváků nevykazují, neboť mají vstup 
zdarma.

Věřím, že podobný vývoj přinese 
záměr města dostat halu U Dubu na 
vyšší úroveň, a  to realizací záměru 
vybudovat hlediště a  další potřebná 
zázemí pro naše sportovce, naše pří-
znivce i pro naše soupeře – návštěv-
níky.

Věříme, že nastoupená cesta spo-
lupráce přinese užitek všem přízniv-
cům sportu v Týništi nad Orlicí.

Ing. Zdeněk Ješina, předseda SK

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VE MĚSTĚ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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OŠETŘENÍ PRO VAŠE NOHY

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

tel.: 777 210 837

PŘEJI VŠEM STÁLÝM KLIENTŮM I TĚM PŘÍŠTÍM

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

A ŠŤASTNÝ, ZDRAVÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2022

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA

Krásný společný podvečer s dět-
mi, rodiči a  zaměstnanci Dětské 
skupiny jsme si užili 5.  11.  2021. 
Strašidýlkový den začal aktivita-
mi již dopoledne. Nechybělo ani 
zvláštní jídelní menu pro naše malé 
strávníky.

Od 16 hodin už sloužila naše vy-
zdobená klubovna našim malým 

strašidýlkům, aby si zde zatančila, 
zasoutěžila a  zadováděla. Děti do-
stávaly za splněné úkoly na stano-
vištích nálepky duchů a  strašidel 
do svého namalovaného hradu. Se 
zaujetím také vytvářely hrady a bá-
bovičky z modelovacího písku a ši-
kovnější i dortík z kostiček.

Paní kuchařka Vanická se pro-

měnila v  čarodějku už dopoledne 
a vykouzlila pro děti a rodiče mufi-
ny, zdobené perníčky, sladké prstí-
ky a dýňové dobroty. Bylinkový čaj 
snad zahnal od nás všechny nemoci 
pryč.

Nakonec se děti dostaly staro-
bylým schodištěm do kouzelné 
rozsvícené zahrady s vyřezávanými 

dýněmi, strašidýlky a mezi nimi si 
hledaly svůj poklad.

Jsme moc rádi, že se akce vy-
dařila a  že jsme mohli našim nej-
menším a jejich rodičům připravit 
příjemné chvíle. Těšíme se na další 
hezká setkání.

za zaměstnance DS Tomík  
Mgr. Lenka Otavová

STRAŠIDÝLKOVÝ DEN V DĚTSKÉ SKUPINĚ TOMÍK
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A) Schvaluje:
 
1. Uzavření Smlouvy č. 1190900820 

o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České 
republiky na akci,Výsadby v  síd-
lišti U Dubu v Týništi nad Orlicí“ 
se Státním fondem životního pro-
středí České republiky, Kaplanova 
1931/1, 148000 Praha 11. a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

2. Výpověď smlouvy o  nájmu pro-
stor sloužících k podnikání, která 
byla uzavřena mezi městem Týni-
ště nad Orlicí a  panem Lubošem 
Luňákem. Důvod výpovědi: opa-
kované porušování závazku vůči 
pronajímateli  – neplacení nájem-
ného a  plnění spojených s  užívá-
ním pronajatého prostoru.

3. Rozpočtové opatření č. 11/2021.
4. Příspěvkové organizaci Mateřská 

škola  – Město Týniště nad Orlicí 
(IČO 750 15 048) na základě žá-
dosti změnu závazného ukazatele, 
která spočívá v  navýšení odpi-
sového plánu o  částku 6 822 Kč 
z důvodu pořízení dlouhodobého 
majetku (interaktivní tabule). Po 
úpravě bude odpisový plán Mateř-
ské školy - Město pro rok 2021 ve 
výši 95 094 Kč.

5. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČO 608 
84 541) na základě žádosti v  sou-
ladu s  ustanovením § 30 odst. 2 
písm. a) zákona č.  250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání rezervního fondu ve výši 
16 580 Kč na  dofinancování ná-
kladů na  nákup komponentů ke 
stávající výpočetní technice.

6. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí (IČO 
428 86 139) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 31 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání fondu investic ve 
výši 80 000 Kč na pořízení dekora-

tivní textilie pro výzdobu malého 
sálu.

7. Příspěvkové organizaci Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí Ce-
ník úhrad za úkony poskytované 
pečovatelskou službou platný od 
1. 1. 2022.

8. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198) na základě žá-
dosti a  v  souladu s  ustanovením 
§ 30 odst. 2 zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
ve výši do 30 000 Kč na zakoupení 
vánočních dárků. Rezervní fond 
byl posílen finančními prostředky 
z obdržených finančních darů.

9. Smlouvu o  dílo číslo SOD 
R2111./2021 „Realizace Informač-
ního panelu pro měření rychlosti 
vozidel RMR-32 bez statistiky 
2 ks mezi smluvními stranami 
EMPESORT s.r.o., Železničního 
vojska 1472, 757 01 Valašské Me-
ziříčí a  Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

10. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
H. P. a H. J., bytem ***, na období 
od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2024.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. E., bytem ***, na období od 
1. 11. 2021 do 31. 10. 2024.

12. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. V., bytem ***, na období od 
1. 11. 2021 do 31. 10. 2024.

13. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. B., bytem ***, na období od 
1. 11. 2021 do 31. 10. 2024.

14. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
D. M., bytem ***, na období od 
1. 11. 2021 do 31. 10. 2024.

15. Výměnu bytu a uzavření nájemní 
smlouvy p. Ř. J., bytem ***.

B) Bere na vědomí:

1. Vyjádření ředitelky příspěvkové 
organizace Kulturní centrum Tý-
niště nad Orlicí k Protokolu o vý-
sledku veřejnosprávní kontroly.

2. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Základní škola Týniště nad 
Orlicí k Protokolu o výsledku ve-
řejnosprávní kontroly. Vyjádření 
ke kontrole neobsahuje opatření 

přijatá ke všem popsaným chy-
bám a nedostatkům, materiál není 
kompletní.

3. Žádost o odkoupení části pozem-
ku p.č. 1446/10 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí a pověřuje OSM o zajištění 
oddělovacího geometrického plá-
nu.

C) Ukládá:

1. Opakovaně příspěvkové organi-
zaci Základní škola Týniště nad 
Orlicí odstranit všechny nedo-
statky zjištěné při  veřejnosprávní 
kontrole.

Termín: 30. 11. 2021 O d p o v í d á : 
Mgr. Marian Janko
2. Zařadit do jednání ZM žádost 

příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Týniště nad Orli-
cí (IČO 712 30 980) o  částečnou 
změnu účelu použití původně 
poskytnutého a  nedočerpaného 
příspěvku zřizovatele na pokrytí 
energií při výuce hudebního obo-
ru v kině na dovybavení ZUŠ. RM 
doporučuje žádost schválit s  tím, 
že uznatelné období pro čerpá-
ní těchto uvolněných prostředků 
účelového příspěvku bude od 
18. 10. 2021 do 15. 12. 2021 s vy-
účtováním do 17. 12. 2021.

Termín: Nebližší jednání ZM O d -
povídá: Ing. Jan Paštika

A) Schvaluje:
 

1. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene  – služebnosti č. IV-12-
2017625/VB/03, Týniště nad Or-
licí, p.č. 1983/12 - kabel NN mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností VČE  – montáže, a.s. 
Arnošta z  Pardubic 2082, 531 17 
Pardubice zastoupena společností 
GEOŠRAFO s.r.o., Zemědělská 
1091/3b, 500 03 Hradec Králo-
vé a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o  zřízení věcného bře-

mene č. sml. 9900102240/1/2021 
plynárenské zařízení STL plyno-
vodní přípojka, T.G. Masaryka 
1095, Týniště nad Orlicí, stavba č. 
9900102240 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 
FATO VM s.r.o. a povinná Město 
Týniště nad Orlicí a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  nájmu  části pozemku 
parc. č. 2286/3 před domem č. p. 
6 o  výměře 1 m2 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro Luxury palace, s. r. 
o., IČ: 086 27 614 za účelem umís-
tění mobiliáře ve výši 1. 665 Kč 
(5 Kč/m2/den) na dobu určitou, 
pondělí - neděle od 02.  11.  2021 
do 30. 09. 2022 a pověřuje starostu 
smlouvu podepsat.

4. Rozpočtové opatření č. 12/2021.
5. Vyplacení odměny pro ředitelku 

příspěvkové organizace Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Zápis z jednání Sportovní komise 
města Týniště nad Orlicí ze dne 
18. 10. 2021.

2. Plnění rozpočtu města Týni-
ště nad Orlicí k 30. 09. 2021.

C) Ukládá:

1. Projednat v ZM využití předkup-
ního práva při prodeji chaty ev.č. 
11. Chata je postavena na po-
zemku p.č. 6956/32 v  k.ú. Holice 
v  Čechách, který je v  podílovém 
vlastnictví Lesního družstva Vyso-
ké Chvojno.

Termín: Nejbližší zasedání ZM O d -
povídá: Ing. Jan Paštika

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-
mativní charakter. Některé údaje jsou 
z dokumentu vypuštěny s ohledem na 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění. Originál 
usnesení je k  nahlédnutí v  kanceláři 
tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 67
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 18. 10. 2021

Usnesení č. 68
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 01. 11. 2021
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Tento měsíc jsme si moc užili. 
Přijelo za námi do školky divadlo 
z Hradce Králové. Představení bylo 
o domečku, ve kterém bydlely samé 
rozbité hračky. Třeba medvídek, 
který neměl ocásek, dále v domeč-
ku bydlela kočička, papoušek, pej-
sek a králíček. To dětem ukázalo, že 
i  s  rozbitými hračkami si můžeme 
dále hrát a nemusíme je hned vyha-
zovat. Dětem se to moc líbilo a diva-
dlo završily velikým potleskem. Moc 

rádi zase divadlo u  nás ve školce 
přivítáme a budeme se těšit na další 
představení.

Dále jsme po dlouhé době moh-
li jet na bruslení, na zimní stadion 
v  Opočně, pod vedením trenéra 
Zdeňka Buryho. Děti si ze začátku 
led zkoušely i  hladit, osahat si ho, 
při čemž zjistily, jak led pořádně 
studí. Poté už se pomalu stavěly i na 
brusličky. Někteří s  hrazdičkami, 
někteří to už zvládaly i bez nich. Sbí-

raly barevné balónky nebo si dávaly 
závody, jak v lezení po kolenou, tak 
v bruslení. Děti byly nadšené a těší 
se na další a další zážitky na ledě.

Na naši zahradu také přibyl krás-
ný nový dřevěný domeček a s dětmi 
jsme pomalovali a pověsili ptačí kr-
mítko, které každý den pečlivě hlí-
dáme, sypeme do něho zrní a čeká-
me, jestli ho ptáčci najdou a budou 
k nám létat.

Do třídy Kočiček nám dorazila 

nová výborná pomůcka, Magic box, 
díky které můžou paní učitelky dě-
tem promítat na desku, na zem, či na 
zeď různé úkoly, hry, pohádky, nebo 
i písničky. Každý měsíc se snažíme 
si naplno užít a jsme rádi, za každý 
společně strávený den ve školce. 
Nejvíce nás těší, spokojené úsměvy 
„našich“ dětí. A o to přeci jde.

Za kolektiv MŠ – U Dubu, 
Effenberková Šárka

Babí léto nás zašimralo na uchu-
…a my jsme si hráli a učili pod jeho 
taktovkou…

Babí léto nám nabídlo spoustu 
aktivit a  tvoření, do kterých se za-
pojila každá třída po svém. Pokud 
se vám podařilo nakouknout do 
každé třídy, mohli jste žasnout nad 
nápaditými aktivitami, které byly 
pro děti připraveny. Proč si třeba 
nezahrát na pavoučí sítě, zacvičit si 
na velké pavučině, převyprávět ta-
jemný příběh za pomoci pavoučího 
spřádání nebo vytvořit z keramické 
hlíny nádherné podzimní obrázky? 

Nástěnky se začaly plnit pavoučími 
sítěmi, pracovními listy, kde si děti 
mohly procvičit počítání.

A zvědavost nás dovedla do dal-
ší třídy…cože se to tady děje? Hra 
s  listy - jejich poznávání, tvoření 
povzbuzující dětskou představi-
vost, která přivádí děti k  pocitu 
radosti nad vzrušujícími činnost-
mi – „Podzimní skřítek z listí“, po-
rovnávání jejich velikostí, počítání.

Z dalších dvou tříd se vykutálely 
dýně…a  za nimi se na děti hrnou 
opět neotřelé aktivity a  činnosti  – 
vyhledat v  bludišti správné cesty 
koulející se dýně, doplnit obrázky 

ve hře „Sudoku“ a co si takhle užít 
legraci při logopedických hříč-
kách  – napodobovat strašidelné 
zvuky a zároveň procvičit mimiku 
obličeje i  různé nálady: mračení, 
zlost, smích, šklebení, radost a i pro 
vás máme jednu radu:

„Na zahrádce leží líně,
už je zralá tahle dýně.
Co s ní dělat jedině?
Odnést ji do kuchyně.“
A co se děje tady?Poslední třída 

už zaujala bojové postavení a chys-
tá se na indiánské téma s  předsti-
hem – je potřeba připravit indián-
ské oblečení, podívat se do knížek 

a zjistit vše o Indiánech, využít bar-
vy a namalovat si je.

A  již je tady den, kdy vyrážíme 
na „Indiánskou stezku“. Podzim se 
nádherně vybarvil a my za dopro-
vodu písničky „Indiáni jedou, co-
pak asi vezou.“ se vydáváme do lesa 
v  indiánském oblečení, baťůžky se 
svačinou a radostným očekáváním, 
zda všechny úkoly splníme a najde-
me poklad.

Babí léto nás opravdu zašimra-
lo na uchu a my se zase těšíme, co 
nám přinesou další podzimní dny.

Za mateřskou školu sepsala 
Ivana Břízová

LISTOPAD V MŠ - U DUBU

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Tak jako celé dění v  republice 
poznamenal Covid, tak doba způ-
sobila problémy i u chovatelů. Pro-
tože se v  loňském roce nekonaly 
výstavy ani chovatelské trhy, nebylo 
kde nakoupit nebo prodat chovný 
materiál. Mnoho chovatelů proto 
neregistrovalo králíky, nekroužko-
valo holuby ani drůbež. Také část 
chovatelů s  chovy skončila, proto-
že byly přetrhány přátelské vztahy, 
předávání zkušenosti a  poznatků 
na chovatelských akcích. To se 
pochopitelně projevilo na počtech 
zvířat na výstavách v  druhé polo-
vině letošního roku. Od července 
byly obnoveny Ptačí trhy každou 
čtvrtou neděli v měsíci, s poměrně 

dobrou návštěvou. Od října začal 
pravidelný rytmus výstav v Týništi 
nad Orlicí.

Na počátku října to byla celostát-
ní výstava českých plemen slepic 
a  slepic australek. Na této výstavě 
bylo vystaveno na 200 kusů drů-
beže. Další chovatelskou akcí byla 
oblastní výstava králíků, holubů 
a  drůbeže, spojená s  celostátní 
výstavou králíků českých albínů 
a  králíků hototských, a  i  zde bylo 
vystaveno přes 200 zvířat. Na konci 
října to byla celostátní výstava krá-
líků malých stříbřitých s  počtem 
320 vystavených králíků, První 
týden v  listopadu zde proběhla 
celostátní výstava králíků činčila 

velká, také s  počtem vystavených 
zvířat přes 320. Poslední akcí le-
tošního roku bude 4. 12. celostátní 
výstava králíků tříslových, aljašek, 
havan, durynských a  bílopesíka-
tých. Všechny tyto výstavy kladou 
na  týnišťské chovatele povinnosti 
při  přípravě klecí, jejich vyčištění, 
desinfekci, a  přípravě na další vý-
stavy. Tuto činnost zajišťují chova-
telé brigádnickou činností. Jsme 
rádi, že speciální kluby chovatelů 
v  Týništi vystavují, že se jim zde 
líbí, a poděkováním vyjadřují spo-
kojenost s poskytnutým prostorem 
a servisem. Je jen škoda, že občané 
našeho města na tyto akce chodí 
málo a ani nevědí, že podobná akce 

proběhla, i když byla ve Zpravodaji 
uvedena. Po proběhlých výstavách 
pak shání zvířata do svých chovů. 
Zároveň je to i  dobrá propagace 
města, protože vystavovatelé jsou 
z celé republiky. Zároveň bych jmé-
nem základní organizace českého 
svazu chovatelů poděkoval městu 
za dotaci na poháry a  čestné ceny 
při oblastní výstavě. Rádi uvítá-
me v  našich řadách nové zájemce 
o chov drobného zvířectva a moh-
li společně naplňovat chovatelské 
heslo „Pro krásu, radost a užitek“.

Za ZO ČSCH Týniště nad Orlicí

MUDr. Jan Vaník

Rádi bychom za organizaci Péče 
o duševní zdraví (PDZ) poděkovali 
firmě ASSA ABLOY Opening Solu-
tions CZ s.r.o. (FAB) za hodnotný 
věcný dar v  podobě nového stol-
ního počítače pro naše středisko 
v Rychnově nad Kněžnou.

Firma Assa Abloy dlouhodobě 
podporuje společenské, kulturní 
a  sociální projekty a  akce v  ko-
munitě, kde působí, a  přispívá tak 
k  jejich rozvoji. Při výběru daru 
pro naši organizaci PDZ byl kla-
den důraz především na přínos pro 
klienty. Těmi jsou lidé s duševním 
onemocněním, kterým pomáháme 
řešit sociální problémy a podporu-

jeme je v běžném životě. Účel daru 
jsme se rozhodli zaměřit na boj se 
sociální izolací a  samotou, kterou 
u  klientů umocnila covidová pan-
demie. Darovaný počítač tak bude 
využíván jako vstupní brána do 
světa internetu, on-line prostoru. 
Umožní našim klientům, kteří čas-
to nemají možnost a prostředky se 
k internetu připojit, získávat infor-
mace, kontakty a spojení se světem. 
Využit bude i pro výuku počítačové 
gramotnosti v  rámci psychosoci-
ální rehabilitace. Firmě FAB ještě 
jednou mnohokrát děkujeme.

Tým PDZ Rychnov nad Kněžnou

CHOVATELSKÝ PODZIM NA BOBKÁRNĚ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ZÍSKALA DAREM POČÍTAČ PRO SVÉ KLIENTY

Chceme se s vámi podělit o jeden 
společně prožitý den. Koncem října 
jsme pro naše členy a seniory z Klu-
bu důchodců zorganizovali výlet do 
termálních lázní ve Velkých Losi-
nách. Už jenom cesta nádhernou 
podzimní krajinou mnohé nadchla. 
Také rozsáhlý park, ve kterém se 
termální lázně nachází, hýřil pod-
zimními barvami. Dojít z  místního 
parkoviště k bazénu bylo pro některé 
z nás náročnější, ale všichni účastníci 
to zdárně zvládli. Po kontrole všech 
potřebných náležitostí (do bazénu je 
potřebné potvrzení o očkování nebo 
aktuální test), nám byl umožněn 
vstup do areálu lázní. Každý si pobyt 
užil po svém. Někdo se spokojil pou-
ze s koupáním v bazénech s léčivou 
vodou o  teplotě 35°C, což prospělo 

především bolavým kloubům a  pá-
teři. Někdo se také prohřál v  sauně 
a  ochutnal dobroty v  lázeňské ka-
várně. Unavení, ale spokojení jsme 
zašli na výborný oběd a v pozdním 
odpoledni se vraceli domů. Autobu-
sovou dopravu nám zajistil pan Jiří 
Matějka, jehož služby využíváme už 
několik let. Našemu městu děkujeme 
za podporu, díky níž můžeme spo-
lečné výlety po naší vlasti uskutečňo-
vat. Zároveň chceme pozvat všechny 
hendikepované občany nebo seniory, 
aby se příště vydali s námi. Pokud by 
měl někdo zájem, kontaktujte vedou-
cí místní organizace paní Janu Kup-
covou na telefonu: 732 744 636.

Za členy Svazu tělesně postižených 
Lýdie Plančíková

VÝLET SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH



strana 15

Je to obrovská šance pro mno-
ho lidí v  dluhových pastech. Lidé, 
kterým se podařilo spadnout do 
exekucí kvůli dluhům u  státních 
institucí, mají jedinečnou šanci 
se z  toho vymanit v  průběhu od 
28. října do 28. ledna 2022 a znovu 
začít normální život. Pokud v  této 
lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu 
dluhu, tedy původní dluh a 908 ko-
run exekutorovi za zastavení exe-
kuce, čeká ho nový životní restart. 
Úroky, penále a  další příslušenství 
stát odpouští, exekuce se zastaví. 
Týkat se to bude těch, co mají dluh 
u  veřejnoprávních institucí, třeba 
u  zdravotních pojišťoven, nemoc-
nic, u  dopravního podniku nebo 
třeba za nájem u  obce.  Milostivé 

léto by tak reálně mohlo pomoci až 
čtvrt milionu dlužníků. S ohledem 
na více než čtyři miliony exekucí 
a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je 
toto reálná šance, jak se s částí na-
hromaděných exekucí vypořádat. 
A současně ctít princip, že dluh se 
musí uhradit.

Jsem rád, že se nám tento návrh 
podařilo prosadit. Jako autor připo-
mínám: šance na odpuštění úroků 
u dluhů vůči státu – milostivé léto – 
bude pouze do 28. 1. 2022. Osobně 
jsem přesvědčený, že toto tříměsíč-
ní období může být výhodné pro 
obě strany, a  to jak pro dlužníky, 
kteří mají reálný zájem na tom své 
dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale 
drahým problémem je pro ně často 

právě příslušenství, které mnohdy 
činí až několikanásobek původní-
ho dluhu. Pro města a obce a další 
věřitele navíc vzniká šance na to, že 
bude původní dluh splacen a  do-
stanou zpět své dlužné peníze, což 
by se u řady dlužníků za standardní 
situace nikdy nestalo. Jedná se tak 
opravdu o pomocnou ruku jak pro 
věřitele, tak pro zodpovědné dluž-
níky.

Vás, kteří čtete tyto řádky, chci 
naléhavě poprosit. Pokud znáte 
ve svém okolí kohokoli, koho by 
se tato podaná ruka státu mohla 
týkat a pomoci mu, tak mu o  tom 
řekněte. Nasměrujte ho do někte-
ré pomáhající instituce, jako jsou 
Charity, občanské poradny, Člověk 

v  tísni apod. Rychlou pomoc vám 
poskytne např. Help linka Člověka 
v  tísni 770 600 800, přesný postup 
najdete i  v  aplikaci nedluzimstatu.
cz/milostive-leto/. Pokud tuto šan-
ci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně 
domáhat. A  první aktivita musí 
být na straně dlužníka! Milostivé 
léto se nebude v blízké budoucnos-
ti opakovat. Díky za vaši pomoc 
s  osvětou. Je to opravdu důležité. 
Považuji to za jednu z výrazně po-
zitivních věcí, které se nám podaři-
lo ve sněmovně v končícím období 
prosadit.

Mgr. Marek Výborný,
poslanec PS PČR, KDU-ČSL

V Petrovicích, stejně jako v celé 
republice, je 11.  listopad památný 
den na symbolické ukončení bojů 
první světové války. Znakem je vlčí 
mák, který si někteří připnuli na 
šat, aby tím dali najevo úctu stateč-
nosti všech, kteří bojovali za naši 
svobodu a státnost.

Stává se tradicí, že místní obyva-
telé a caparti se vydávají k památ-
níku s  rozsvícenými lampionky či 

lucernami ve večerních hodinách. 
Světlo je totiž symbol života. Sraz 
byl situován k  výraznému bodu 
v obci, a to u zvoničky. Příchodem 
k  památníku začala vzpomínka. 
Příchozí byli přivítáni a slovem byla 
připomenuta statečnost místních. 
Bylo symbolické, že svojí účastí 
orámoval oslavu zástupce veteránů 
z Afganistanu a člen Českosloven-
ské obce legionářské jednoty Hra-

dec Králové, která letos slaví 100 let 
od svého založení.

Po státní hymně byl dán prostor 
dotazům na přítomné hosty, kteří 
se debaty zúčastnili a odpovídali na 
otázky. Přítomní položením zapá-
lené svíčky uctili památku 21 obětí 
místních.

Celou akci uspořádalo občanské 
sdružení, JK Briliant a partička ko-
lem Tomáše. O ozvučení se posta-

ral Pavel Blažek a  Ondra Dubský, 
o  občerstvení Kačenka Dubská 
a Tomáš Kindl, svíčky a zázemí sta-
nu dodala firma Stáčená drogerie 
Romana Klimeše, úklid byl prove-
den Službami města Týniště nad 
Orlicí.

Poděkování patří všem, kteří při-
šli a  vzpomněli na konec světové 
války.

Za pořadatele Jaroslav Kumpošt

„MILOSTIVÉ LÉTO“ MŮŽE POMOCI AŽ DESETITISÍCŮM DLUŽNÍKŮ Z DLUHOVÝCH PASTÍ

PIETA ZA VÁLEČNÉ VETERÁNY



Prvním listopadovým víkendem 
skočila na regionální úrovni pod-
zimní fotbalová sezóna 2021 a  je 
čas pro její stručné zhodnocení. 
Po špatných zkušenostech ze dvou 
předchozích sezón, lze konstato-
vat, že letošní fotbalový podzim 
nebyl covidem nijak poznamena-
ný a  všechna mužstva odehrála 
kompletně všechny svoje zápasy 
dle podzimního harmonogramu. 
Všichni si přejeme, aby tomu tak 
bylo i v jarní sezóně a vůbec i v se-
zónách následujících.

V  samotném hodnocení spor-
tovních výsledků musíme začít 
mužstvem nejsledovanějším a  zá-
roveň i  nejúspěšnějším  – našim 
A mužstvem dospělých. Po výbor-
ných výsledcích během jarní pří-

pravy a posílení kádru, se očekával 
útok na postup do krajského přebo-
ru. Ambice byly velké! Ostrý start 
soutěže ovšem přinesl rozčarování 
a  během úvodních kol poztrácelo 
mužstvo hodně bodů a ocitlo se ve 
středu tabulky. Obrat přineslo až 
těžce vybojované vítězství v České 
Skalici a  potom následovala řada 
vítězných zápasů, kdy si z  Olšiny 
hostující mužstva odvážela drti-
vé debakly! Jen pro připomenutí: 
Sobotka 11:1, Nepolisy 8:1, Velké 
Poříčí 12:0, Lokomotiva HK 8:0 
a  v  posledním kole Broumov 9:1. 
V konečné tabulce I. A třídy to po 
podzimu znamená 2. příčku se ztrá-
tou 7 bodů na vedoucí Solnici, která 
si v úvodu sezóny odvezla z Týniště 
výhru 0:5. A-mužstvo hraje pěkný 

kombinační a  útočný fotbal, který 
se musí líbit, okořeněný spoustou 
branek. Však také 74 vstřelených 
branek v 16 zápasech je asi rekord 
soutěže a náš útočník Tomáš Kos je 
po podzimu s 20 brankami nejlepší 
střelec I. A třídy. Trenérům se daří 
zapracovávat do mužstva talento-
vané dorostence a  je předpoklad, 
že by mužstvo mohlo být úspěšné 
i během jara 2022. Domácí zápasy 
A  mužstva mají výbornou divác-
kou kulisu, jsou hojně navštěvo-
vané, a  to i  fotbalovými příznivci 
mimo region Týniště.

V  loňské sezóně založené B 
mužstvo dospělých, jako jediný 
náš celek, změnilo soutěž, protože 
bylo administrativně přeřazeno do 
okresní III. třídy, což byl vlastně 

takový „postup“! Ani v  této vyšší 
soutěži se neztratilo a vede si velice 
úspěšně. Dalo by se říci, že všechny 
svoje soupeře fotbalově přehrává, 
ale mladému kolektivu chybí zkuše-
nosti, a tak zbytečně ztratilo někte-
ré zápasy a po podzimu se nachází 
na 3. příčce. Mužstvo je postavené 
na našich bývalých dorostencích 
a  dle potřeby je doplňováno hráči 
A mužstva a dorostu. Rozhodně se 
jedná o perspektivní tým.

Náš dorost hraje nejvyšší mlá-
dežnickou kategorii v kraji – kraj-
ský přebor U19 a  je v  ní nebývale 
úspěšný! Po rozpačitém startu sou-
těže, kdy do této kategorie přešla 
řada mladých hráčů z  úspěšných 
starších žáků, si mužstvo postupně 
„sedlo“ a v závěru sezóny mělo šňů-
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ru vítězných zápasů, která bohužel 
skončila v  posledním kole pohrou 
s Novým Hradcem! I tak je 3. příč-
ka, s  těsnou ztrátou na vedoucí 
Nový Hradec, vynikající výsledek. 
Pokud by se toto umístění udrže-
lo i na konci sezóny, jednalo by se 
o  nejlepší umístění dorostu v  no-
vodobé historii klubu! Mužstvo je 
výborně vedené trenérem Edou 
Cinou a  hlavně jeho výkonnost 
nestojí na hráčích jednoho roční-
ku. Skutečností je, že v  letošním 
roce postihla dorost řada zranění 
(i těžkých), a to hlavně u klíčových 
hráčů mužstva. O to větší uznání si, 
jako celek, zaslouží.

Odchodem řady hráčů z  loň-
ských úspěšných starších žáků do 
dorostu, vyvstal velký problém 
s  nedostatkem hráčů pro tuto ka-
tegorii, která už, jako první mlá-
dežnická, hraje na velkém hřišti. 
Chvíli to dokonce vypadalo, že 
kategorii starších žáků letos neob-
sadíme! Naštěstí a  s  velkou záslu-
hou Petra Rydrycha, Ládi Gavuly 
mladšího a  Miloše Strnada, jsme 
mužstvo postavili, a to tak, že jsme 
byli nuceni udělat posun nejlepších 
hráčů z mladších žáků do starších 
a  ze starší přípravky do mladších 
žáků. To samozřejmě tyto kate-
gorie výrazně oslabilo, ale trenéři 
všech mužstev si s tím poradili vel-
mi dobře. Pokud by naši starší žáci 
hráli v  kompletní sestavě, tak by 

patřili k lepším celkům soutěže, ale 
nemoci a zranění oslabovaly muž-
stvo vlastně po celý podzim a dnes 
se celek výsledkově pohybuje ve 
spodní polovině tabulky krajského 
přeboru skupiny A. Je však nutné 
ovšem připomenout, že nedostatek 
hráčů je způsobený i  tím, že hned 
5 (!) našich hráčů z  této kategorie 
hraje ve týmech mládežnických 
středisek celostátní soutěže. Což je 
sice uznání naší práce s mládeží, ale 
oddílu to spíše přináší problémy…

Mužstvo mladších žáků, před se-
zónou oslabené z  výše uvedených 
důvodů, hraje skupinu A  krajské-
ho přeboru a po konci podzimu je 
na pěkném 4. místě. Hraje pěkný 
a kombinační fotbal, ale na fyzicky 
zdatnější soupeře to někdy nestačí. 
Mužstvo je výborně vedené Petrem 
Rydrychem a  až do svého zranění 
i Láďou Virághem.

Aby naše starší přípravka moh-
la hrát krajský přebor, spojili jsme 
se starší přípravkou Rychnova 
a  vytvořili tzv. souklubí. Vstup do 
soutěže, která mimochodem trpí 
nedostatkem mužstev, byl velmi 
dobrý, ale závěr podzimu se vůbec 
nepovedl a  v  tabulce je souklubí 
Rychnov/Týniště až na 4. místě z 5 
účastníků. Samotná starší příprav-
ka ovšem vyhrála velký letní turnaj 
v Opočně a ve Fotbalovém poháru 
mládeže (dříve Ondrášovka Cup) 
postoupila ze svojí skupiny ve Vy-

sokém Mýtě. Velmi potěšitelné je, 
že tuto kategorii početně posílilo 
několik nových hráčů a  je před-
poklad, že do jarních soutěží při-
hlásíme i B mužstvo do okresního 
přeboru.

Mladší přípravku letos hrají kluci 
a holky narození v  ročnících 2013 
a  2014. Z  různých příčin nemáme 
v  ročníku 2013 jediného hráče, 
a  tak soutěž hrajeme jen s  hrá-
či ročníku 2014, a  ti navíc, vinou 
covidové pauzy, nehráli ani žádné 
soutěže předpřípravek. Vlastně 
začínají s  fotbalem! Před trenéry 
Pavlem Kalandrou a Tomášem Blá-
hou stojí velký úkol naučit tyto děti 
fotbal hrát a mít ho rád! Zatím se to 
daří. Po špatném, ale očekávaném, 
vstupu do okresního přeboru už 
koncem podzimu začali kluci ně-
které soupeře porážet a velkou de-
vizou je i skutečnost, že hráčů stále 
přibývá a  trenéři dokonce musejí 
dělat před víkendovými turnaji vý-
běr hráčů, kteří se turnaje zúčastní!

Kategorie předpřípravky je kate-
gorie těch nejmenších, školkou po-
vinných děti. V jarních měsících se 
nám podařilo tuto kategorii oživit 
a  během podzimu počet dětí ješ-
tě vzrostl. Vedení a  trénování této 
kategorie je specifické a  náročné, 
protože se na jednom sportovišti 
potkávají děti tříleté ale i  šestileté! 
Je výborné, že s trénováním pomá-
hají i  hráči A  mužstva, které tito 

začínající fotbalisté vidí ob týden 
v  mistrovském zápase a  jsou jim 
i  jakýmisi vzory. V  tomto zimním 
období se už tréninky předpříprav-
ky přesunuly do tělocvičny U Dubu 
a stále trvá nábor chlapců i děvčat 
do této věkové kategorie. Tréninky 
jsou každé úterý a čtvrtek od 16 do 
17 hodin a případné nové fotbalisty 
mezi sebou rádi přivítáme!

Kromě sportovních úspěchů 
se snad podařilo vytvořit z  naše-
ho krásného areálu v  Olšině další 
sportovně  – společenské centrum 
města, kam si obyvatele Týniště 
rádi zajdou nejen za sportem, ale 
i  za dobrým občerstvením a  za 
zábavou. Samostatnou kapitolou 
je stav naši hrací plochy. Bez nad-
sázky lze konstatoval, že v  Olšině 
je nejlepší fotbalový trávník v kra-
ji a  dovolím si tvrdit, že většina 
prvoligových stadionů nemá lep-
ší! K  tomu samozřejmě přispělo 
i  ideální počasí během léta a hlav-
ně podzimu, omezení tréninků na 
hlavní ploše, ale největší zásluhu na 
kvalitě trávníků mají správci Spor-
tovního klubu v  čele s  panem Jar-
dou Pokorným. Všichni věříme, že 
za podpory města Týniště se bude 
náš areál dál zvelebovat a  rozvíjet 
a že na něm v příštím roce uspořá-
dáme další významnou sportovní 
nebo sportovně-společenskou akci.

Ing. Jan Šrajer
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V  pátek 12.  listopadu se v  hra-
deckém Aldisu konalo krajské kolo 
soutěže Talenty pro firmy, kterou 
pořádá Hospodářská komora Čes-
ké republiky. Vítězové okresního 

kola z Tékáčka se utkali při stavbě 
nákladového výtahu ze stavebnice 
Merkur s  dalšími 10 týmy nejen 
z našeho kraje, ale i z Polska.

Našim klukům se podařilo skvě-
le splnit zadání, a nakonec společ-
ně se studenty Střední průmyslové 
školy  – Podorlické vzdělávacím 
centrum z  Dobrušky a  pod vede-

ním kapitána z firmy Bühler CZ ze 
Žamberka obsadili skvělé 3. místo. 
Moc blahopřejeme!

 
Yvonna Ronzová

KRAJSKÉ KOLO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE TALENTY PRO FIRMY

DALŠÍ AKCE V PROSINCI 2021:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC PROSINEC 2021
DEN 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
14:30-16:30

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
15:00-16:00
16:00-18:00

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

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

Odpolední HERNA 
Biblická hodina pro děti

14:30-17:00
od 15:30

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

 ■ 18. 12. (So) Živý BETLÉM u stromečku na náměstí, od 14:30 – mož-
nost zapojení dětí i rodičů i zvířátek. Společné zpívání a Betlémské svět-
lo (můžete si odnést).

 ■ 20.–22.  12.  (Po-St) VÁNOCE v  MC Ratolest  – besídky, ochutnávka 
cukroví, dárky…

 ■ 23. 12.–2. 1. 2022 Vánoční prázdniny - individuální akce v MC

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

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
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Letošní zimní příprava byla na-
dále ovlivněna nemocí covid-19, 
a proto probíhala víceméně u všech 
atletů individuálním způsobem. 
Závody halové sezóny byly značně 
omezené nejen u nás, ale na celém 
světě. Proto se naši atleti zaměřili 
na venkovní sezónu na závody na 
dráze.

V hlavní venkovní sezóně v sou-
těži společného krajského přeboru 
družstev mužů (oddíly z  Králo-
véhradeckého a  Pardubického 
kraje) se po 3 kolech závodů naši 
muži umístili celkově na 7. místě 
a v rámci kraje na 4. místě za TJ Lo-
komotiva Trutnov, SK Dobruška, z. 
s. a TJ Sokol Jaroměř. V této soutěži 
za družstvo bojovali i  naši mladší 
atleti a veteráni. Nejlepšími našimi 
bodujícími atlety byli Patrik Jaro-
měřský a Václav Červinka.

Naši atletiku opět vzorně a kva-
litně reprezentovali na dráze také 
naši veteráni, kteří získali opět me-
daile, a to zlaté všichni, dne 3. čer-
vence v Šumperku v rámci mistrov-

ství ČR veteránů. Leoš Malenovský 
ve věkové  kategorii mužů nad 50 
let ve skoku dalekém výkonem 5,94 
m. V  téže kategorii Ivo Rufer ve 
vrhu koulí (6 kg) výkonem 10,88 m 
a v hodu diskem (1,5 kg) 36,06 m. 
Václav Goldbach v kategorii M 70 
v běhu na 800 m časem 3:21,40 min 
a  na 1500 m časem 6:57,31 min. 
Dne 31.  července se v  Lovosicích 
uskutečnil mezinárodní veteránský 
mítink MAELO 2021, kterého se 
účastnili Ivan Růžička v  kategorii 
M 55 ve skoku dalekém a  obsadil 
2. místo výkonem 4,35 m a Václav 
Goldbach v kategorii M 70 zvítězil 
v  běhu na 1 km výkonem 4:24,71 
min.

Mladší žáci absolvovali 3 kola 
krajského přeboru družstev. Bohu-
žel, v  malém počtu zúčastněných 
našich kluků družstvo získalo málo 
bodů a nemělo šanci na lepší výsle-
dek v  hodnocení družstev a  obsa-
dilo zadní pozice. Každopádně si 
všichni zlepšili své osobní výkony 
v  různých disciplínách a  získali 

další velké zkušenosti s  nejlepšími 
v  kraji. Našimi nejvíce bodujícími 
mladými atlety byli Damián Rous, 
Ondřej Černý, Marek Weisser a Fi-
lip Adamec.

Nejmladší členové klubu sbí-
rali zkušenosti v  krajské soutěži 
družstev přípravek ve čtyřboji, kde 
chlapci i dívky shodně skončili na 
6. místě. V  krajském přeboru jed-
notlivců ve čtyřboji přípravek pak 
Petr Mikysa obsadil ve své věkové 
kategorii (2012) nádherné 2. místo 
a Karolína Vondroušová v kategorii 
(2010-2011) 10. místo.

V  tomto roce oddíl atletiky po-
řádal na stadionu dne 9.  září kolo 
závodů družstev přípravek skupiny 
A.

Dne 28.  října jsme pořádali již 
29. ročník silničního běhu Týnišť-
ské desítky, který byl zařazen do 33. 
ročníku východočeské „Velké ceny 
v  bězích mimo dráhu“ a  „Iscarex 
Cupu 2021“. Hlavního závodu se 
zúčastnilo 162 mužů a žen a v do-
provodném běžeckém programu 

se zúčastnilo 55 dětí. Závody pro-
běhly za slunečného podzimního 
počasí.

Někteří naši atleti si v  průběhu 
sezony vylepšili své osobní rekordy 
a doufáme, že o nich ještě více usly-
šíme v následující sezoně 2022.

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

Za oddíl atletiky bych chtěl moc 
poděkovat Městskému úřadu Týni-
ště nad Orlicí, Českému atletické-
mu svazu, Sportuj s námi – Česká 
unie sportu, všem za finanční pří-
spěvky a ostatním sponzorům, kte-
ří dosud podporovali naši činnost. 
Dále funkcionářům nejen oddílu 
atletiky, ale i  celého Sportovního 
klubu Týniště nad Orlicí, z. s., kteří 
s  námi úzce spolupracovali a  po-
máhali při pořádání atletických 
soutěží a  v  neposlední řadě všem 
dobrovolníkům.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

Na start 29. ročníku běhu Týnišť-
ské desítky (10 km), která se pra-
videlně běhá na počest říjnového 
svátku, výročí vzniku samostatného 
československého státu, se po roční 
odmlce z důvodu covidových opatře-
ní, za slunečného podzimního počasí 
postavilo 162 vytrvalců a vytrvalkyň 
v devíti věkových kategoriích.

Pořadatelé atletického oddílu SK 
Týniště nad Orlicí, z. s. ve spoluprá-
ci s Domem dětí a mládeže Týniště 
nad Orlicí také připravili závody 
předškolních dětí a žactva, kterých se 
zúčastnilo 55 (vyrovnaný rekord) na 
tratích dlouhých od 60 m do 1200 m.

V  kvalitní konkurenci vytrvalců 
za účasti několika českých reprezen-
tantů, například v bězích do vrchu, se 
celkovým vítězem stal Radek HÜBL 
z Vencl týmu Ústí nad Orlicí, výbor-
ným časem 31:16 min. zaostal pou-
hých 9 sekund za traťovým rekordem 
z roku 1999 a nejlepší ženou byla na 
celkovém pěkném 20. místě Marta 
FENCLOVÁ z AC Pardubice časem 

37:33 min. Nejlepším Týnišťákem se 
stal Pavel KRUNČÍK, který se celko-
vě umístil na 38. místě časem 39:05 
min. Nejstarším účastníkem byl Sta-
nislav DOLEŽAL (roč. 1938) z  BK 
Pardubice, který zdolal trať za 64:50 
min.

Před vyhlašováním nejlepších 
vytrvalců proběhla také zajímavá 
tombola losovaných startovních čísel 
závodníků.

Nejrychlejší závodníci hlavního 
vytrvaleckého závodu v jednotlivých 
kategoriích byli odměněni hodnot-
nými věcnými cenami, které předá-
val ekonomický náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje a  aktivní 
běžec JUDr. Ing. Rudolf COGAN, 
Ph.D.

Závody proběhly hladce bez pro-
testu a žádného úrazu.

Poděkování za jinak zdařilou 
sportovní akci patří pořadatelům 
a  rozhodčím z  atletického oddílu 
a dalších členů SK Týniště nad Orli-
cí, z. s., Domu dětí a mládeže, všem 

dobrovolníkům a Městské policii za 
zajištění hladkého průběhu.

Absolutní pořadí mužů a žen:

1. Radek HÜBL – Vencl tým 
Ústí n. O. – 31:16 min.

2. Jaromír HRADECKÝ – Sku-
teč – 32:48 min.

3. Dominik CHLUPÁČ – AK 
BK – 32:52 min.

1. Marta FENCLOVÁ – AC 
Pardubice – 37:33 min.

2. Táňa METELKOVÁ – BK 
Náchod – 38:13 min.

3. Tereza ŠEDOVÁ – Vencl 
tým Ústí n. O. – 38:45 min.

Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

SPRÁVA LESŮ Týniště nad Orli-
cí – paní Franziska STERNBERGO-
VÁ

MĚSTO Týniště nad Orlicí

SPORTUJ S  NÁMI  – ČESKÁ 
UNIE SPORTU

ELEKTRO TELUX, s.r.o. – Týniště 
nad Orlicí

PRODEJ ZAHRÁDKÁŘSKÝCH 
POTŘEB  – Mgr. Milan KOPECKÝ, 
Týniště nad Orlicí

KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍNA  – 
paní Hana DOBEŠOVÁ, Týniště nad 
Orlicí

STRAVOVÁNÍ GERIATRICKÉ 
CENTRUM – pan Leoš Hlaváč, Tý-
niště nad Orlicí

WELDIS Rychnov nad Kněžnou, 
s.r.o. – vše pro svařování, Dlouhá Ves

CYKLO PROFI  – Holice v  Če-
chách

Těšíme se na účast v dalším jubi-
lejním 30. ročníku Týnišťské desítky, 
který se bude tradičně konat ve svá-
teční den, v pátek 28. října 2022.

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

a Ing. Jiří TYAHUR

HODNOCENÍ ČINNOSTI ODDÍLU ATLETIKY SK TÝNIŠTĚ N. O. ZA ROK 2021

29. ROČNÍK BĚHU TÝNIŠŤSKÉ DESÍTKY
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Blíží se doba, kdy se budeme mu-
set rozhodnout, kam povedou naše 
kroky po ukončení ZŠ.

Z tohoto důvodu se v prvním lis-
topadovém týdnu všechny deváté 
třídy naší ZŠ postupně vydaly se 
svými třídními učitelkami na Úřad 
práce v  Rychnově nad Kněžnou. 
Pracovnice úřadu měla pro nás 
připravený pěkný program, který 
trval přibližně dvě hodiny. V první 
části nás seznámila s  tím, s čím se 
na pracovní úřad můžeme obracet. 
Jedná se o poradenství pro žáky zá-
kladních a  středních škol ohledně 

výběru dalšího studia, o  evidenci 
nezaměstnaných, jejich rekvalifika-
ci a další.

Při vyplňování pracovních lis-
tů jsme si připomněli, co je dob-
ré zvážit při volbě střední školy. 
Hovořili jsme o  tom, jaké má mít 
člověk předpoklady a  jaké dosaže-
né vzdělání pro určitou práci po-
třebuje. Také jsme si řekli, jak jsou 
různé práce fyzicky nebo psychicky 
náročné. Pracovnice úřadu nám 
zopakovala všechny důležité termí-
ny týkající se odevzdání přihlášek, 
talentových a přijímacích zkoušek, 

odevzdání zápočtového lístku, pří-
padného odvolání a  v  neposlední 
řadě i burzy středních škol v Hrad-
ci Králové. Tyto termíny najdeme 
i na letáčcích, které jsme obdrželi.

Po krátké přestávce jsme přešli 
k  druhé polovině programu. Vy-
pracovali jsme na počítači test. Po 
zodpovězení třiceti otázek nám 
program vyhodnotil vhodná bu-
doucí povolání podle našich zájmů 
a  pracovnice úřadu nám tento se-
znam vytiskla. Počítačů tam bylo 
jenom pět, tak jsme se postupně 
střídali a  ve zbývajícím čase jsme 
si hledali podrobnější údaje k  jed-

notlivým profesím v  nabídnutých 
složkách.

Závěrem nám pracovnice úřadu 
popřála, abychom se správně roz-
hodli a  na námi vybranou školu 
byli přijati. My jsme poděkovali za 
příjemné dopoledne, které se nám 
všem líbilo, protože jsme si z něho 
odnesli spoustu užitečných infor-
mací. Jsme rádi, že jsme měli mož-
nost úřad práce navštívit.

Bylo zajímavé dozvědět se, 
k čemu vlastně máme vlohy, a dou-
fáme, že nám to pomůže, až se bu-
deme rozhodovat, kam dál…

žáci devátého ročníku

DEVÁŤÁCI NAVŠTÍVILI ÚŘAD PRÁCE

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál…

Již podruhé v tomto roce opustil 
naše sokolské řady vzácný člověk 
a  osobnost, sestra Libuše Nová-
ková. Odešla tiše 21. října 2021 ve 
věku 85 let.

Tato drobná, energická a elánem 
neustále sršící žena, kantorka s  ši-
rokým kulturním rozhledem a zá-
běrem, se zapojila do obnovy So-
kola po sametové revoluci a v naší 
tělocvičné jednotě pracovala s veli-
kou ochotou a nasazením. Zúčast-
nila se všech sokolských sletů od 
r. 1994 až po ten předposlední v r. 
2012.

Sestra Libuše působila jako ve-
doucí Věrné gardy, oddílu našich 
nejstarších cvičenců, a  v  rámci 
své funkce pořádala pro svůj od-
díl nejrůznější aktivity. Pravidelné 
schůzky, cvičení v tělocvičně, výle-

ty, tematické přednášky se zajíma-
vými hosty a samozřejmě zdravotní 
osvětu. Sama prošla těžkou nemo-
cí, s  níž se díky své nezdolnosti 
a  odhodlání zdárně vypořádala, 
pokračovala v  tělocvičných aktivi-
tách a  šířila optimismus a  životní 
nadšení mezi ostatními. Byla velmi 
činorodým člověkem a  dokázala 
pro své nápady nadchnout velkou 
spoustu lidí. Ani ve vysokém věku 
nezahálela, rozdávala radost a  ni-
kdy neváhala podat pomocnou 
ruku potřebnému. Za svou práci 
pro Sokol byla také oceněna, a  to 
Ústředím sokolských klubů seniorů 
za aktivní činnost v oddíle.

Po Libušce zůstalo v naší jednotě 
a zejména v jejím oddíle Věrné gar-
dy hluboké prázdno, avšak v našich 
srdcích zůstane Libuška navěky.

Odešla za Světlem, do sokolské-
ho Nebe… Nezapomeneme!

Za T. J. Sokol Týniště nad Orlicí
Jaroslava Ullwerová

VZPOMÍNKA NA SESTRU LIBUŠI NOVÁKOVOU

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

Vážený pane starosto - děkuji Vám a Sboru pro občanské zále-
žitosti za přání k mým 75 narozeninám. Děkuji též za věcné dary.

Jan Zábranský

Děkuji Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a Sboru pro občan-
ské záležitosti, paní Gavulové a  paní Sekyrové, za přání a  dárek 
u příležitosti mého životního výročí. Jarmila Zelinková

Srdečné poděkování Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a Sbo-
ru pro občanské záležitosti, paní Ješinové a  paní Michálkové, za 
gratulaci a dárkový balíček k mým 85.narozeninám.

Marie Tauchmanová

Dne 6. prosince 2021 vzpomeneme nedožité 80. narozeniny Ing. 
Františka Matonohy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a dcery s rodinami

Dne 5. 11. uplynul rok, co mě navždy odešel milovaný manžel pan 
Jiří Šmíd. S vděčností a láskou vzpomíná manželka Marie Šmídová.

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA
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Čtvrtý říjnový den byl pro naši 
třídu velmi milý a  plný očekávání. 
Bětuška Kalandrová s rodiči dosta-
la skvělý nápad, jak zpestřit hodinu 
hudební výchovy, a  to pozvat je-
jich oblíbeného písničkáře, rodáka 
z Hradce Králové, Michala Horáka. 

O  to větší překvapení bylo, že po-
zvání přijal, a tím nám všem udělal 
velkou radost.

Naše setkání Bětuška zahájila re-
ferátem o zpěvákově osobním živo-
tě, o  budoucí profesi učitele a  jeho 
dosavadních pěveckých úspěších. 

Zajímali jsme se také, s  kým rád 
spolupracuje, jak se natáčí jeho kli-
py, zda si píše vlastní texty a  jestli 
má před koncerty trému… Zazpíval 
nám své veselé a vtipné písničky za 
doprovodu kytary.

Byla to moc příjemně strávená 

hodina naplněná pozitivní energií.
Děkujeme panu Michalu Horá-

kovi za vstřícnost, ochotu a lidskost, 
kterou projevil ke své malé fanynce, 
neboť si tím získal přízeň spousty 
nových posluchačů a fanoušků.

Děti ze 4.B a Soňa Štěpánková

„Tati, já byfem chtěla pfa.“ Tak 
začalo dětské představení Divadla 
Krapet, které zavítalo do Týniště 
nad Orlicí. Protože už bylo jednou 
odloženo, o  to větší radost jsme 
měli, když po tak dlouhé odmlce 
jsme směli konečně navštívit diva-

dlo a připravené divadelní předsta-
vení Maxipes Fík. Děti se moc těšily, 
pro některé z  nich to bylo možná 
úplně první představení, které kdy 
viděly.

Hned v  prvních minutách bylo 
zřejmé, že se všichni skvěle pobaví-

me. Mimořádné herecké výkony ce-
lého souboru, pěkné kostýmy, skvě-
lé kulisy a rekvizity podtrhly celkový 
dojem z celého představení. Největ-
ší úspěch měl ovšem úžasný Fík 
v nadživotní velikosti, který rozzářil 
oči všem dětem. Obrovskou radost 

a veliké nadšení děti projevily, když 
se mohly aktivně zapojit do děje.

Všichni jsme si z divadla odnášeli 
nezapomenutelný a hřejivý zážitek.

Děkujeme a těšíme se na další di-
vadelní představení.

Soňa Štěpánková

Naše ZŠ se zapojila do sběru lízá-
tek pro onkologicky nemocné děti. 
Lízátka jim pomáhají snížit pachuť 
v  ústech po chemoterapii. Přestože 
se jednalo o akci narychlo, za nece-

lý týden se podařilo nasbírat celkem 
2190 lízátek, která poputují do FN 
MOTOL. Děkujeme všem žákům 
i pedagogům, kteří se zapojili. Věří-
me, že dobroty udělají dětem radost. 

Při takové záplavě barevných pochu-
tin by byl hřích je nevyužít v rámci 
výuky. Takže ještě před předáním si 
starší děti s pomocí lízátek natréno-
valy malou násobilku, mladší zase 

postřehovaly počty. Všechny to moc 
bavilo, jediná vada na kráse byla ta, 
že si potom žáci nemohli rozdělat 
sladkou odměnu.

Mgr. Michaela Šerejchová

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

MAXIPES FÍK

SBĚR LÍZÁTEK PRO „ONKOLÁČKY“



Ve dnech 29. 9. až 1. 10. jsme se 
se třídou 6. B vypravili na adaptač-
ní kurz. Se sbalenými batohy jsme 
se vydali vlakem do Rychnova nad 
Kněžnou, kde nám zázemí poskytl 
Dům dětí a mládeže. Spali jsme na 
karimatkách a ve spacácích, zvlášť 
děvčata a zvlášť chlapci.

Cílem našeho pobytu bylo více 
se poznat, stmelit kolektiv, naučit 
se respektu k sobě i druhým, zažít 
zábavu i  poučení. Skupina lektorů 
pod vedením pana ředitele Jose-
fa Solára nám připravila opravdu 
nabitý program. Hráli jsme různé 

hry  – sociální, pohybové, soutě-
živé, spolupracující, poznávací, 
logické. Zpestřením byl místní 
zookoutek, kde jsme mohli pohla-
dit králíka, agamu i hada, vypustit 
želvu, pozorovat činčily. Některé 
děti zde trávily poměrně dost času.

Poznali jsme částečně i  město 
Rychnov, a  to díky interaktivním 
hrám, které jsou k dispozici i ostat-
ním návštěvníkům.

Kromě obědů, které nám byly 
dováženy ze školní kuchyně, jsme 
si jídlo připravovali sami. Jednou 
snídani a  oběd chlapci, podru-

hé dívky. Kluci se vrhli odvážně 
do palačinek a  děvčata do špaget 
s  boloňskou omáčkou. Ke snídani 
byl,švédský stůl“, kde nechyběly 
napečené sladké i slané dobroty od 
rodičů. Tímto jim ještě jednou moc 
děkuji.

Velkým bonusem pro děti byla 
možnost komunikace v anglickém 
jazyce s  lektory, kteří se o  nás bě-
hem tří dnů starali: Olivia z Irska, 
Demi z  Nizozemska, Justin z  Ně-
mecka a Edý z Lotyšska. Edý nám 
také poslední večer předvedl ven-
kovní ohnivou show! Děti se s lek-

tory spřátelily, některé s nimi zůsta-
ly v kontaktu a trénují angličtinu.

Pátek už byl ve znamení zhod-
nocení a  uzavření pobytu, balení 
a úklidu, a loučení.

Prožili jsme spolu s  dětmi sice 
necelé tři dny, ale byly velmi inten-
zivní a obohacující. Myslím, že pů-
vodní záměr byl naplněn a domů se 
nám jelo veseleji, i když bychom si 
bývali rádi pobyt ještě prodloužili. 
Děkuji tímto všem, kteří o nás tak 
báječně pečovali.

A snad někdy příště!
Petra Pokorná, tř. uč.

Se třídou 6. B jsme se ve středu 
22.  9. zúčastnili branného závodu 
v Pardubicích pod názvem BATTLE-
FIELD. Soutěž organizovala Česko-
slovenská obec legionářská ve spo-
lupráci s  Lanovými centry PROUD 
a Kluby vojenské historie za finanční 
podpory Ministerstva obrany České 
republiky. V  Pardubicích se konala 
na Zámečku Pardubičky, v Larischo-
vě vile a jejím okolí. Za heydrichiády 
bylo v  jejím parku popraveno 194 
českých vlastenců, včetně obyvatel 
vypálených Ležáků. Tuto temnou 
část české historie jsme si všichni 
zúčastnění připomněli tichou vzpo-
mínkou a položením zapálené svíčky 

na pietním místě vily.
Závody jsou připomínkou hrdinů, 

kteří v  období druhé světové války 
v letech 1939 - 1945 aktivně působi-
li v  zahraničním i  domácím odboji 
a  zasloužili se o  osvobození okupo-
vané vlasti.

Každý rok je věnován jiným hrdi-
nům 2. světové války. Letos měly děti 
za úkol nastudovat životopisy Josefa 
Koukala a Jaroslava Klemeše s odka-
zem na pořad České televize,Poslední 
parašutista“ a na dokumentární dra-
ma Českého rozhlasu,Neuvěřitelný 
příběh pilota RAF Josefa Koukala“.

Branné závody se sportovně-vědo-
mostními aktivitami se zaměřovaly 

na fyzickou připravenost, týmovou 
spolupráci, schopnost řešení logic-
kých úkolů či prolomení šifer a do-
bové reálie v  souvislostech. Jednou 
z disciplín byla i střelba ze vzduchov-
ky.

Celkem si na pěti místech (Praha, 
Pardubice, Olomouc, Brno, Valaš-
ské Meziříčí, Kladno) zasoutěžilo 51 
týmů z druhých stupňů základních 
škol. Bohužel ani jeden náš tým do 
celostátního kola nepostoupil. Do 
celostátního kola postupují z  da-
ných míst vždy první dva nejlepší 
týmy.

Ale naším hlavním cílem, jako 
nováčků a  i  nejmladších ročníků, 

bylo si soutěž užít a,osahat pro příš-
tě“. Což se povedlo. Každopádně si 
všechny tři týmy vedly skvěle, něco 
nového se naučily, a poznaly, že pro 
úspěch je mnohdy potřeba spolu-
práce. Třída byla totiž dle pravidel 
rozdělena do 3 samostatných týmů: 
Humíci Brumíci skončili na 22. mís-
tě, Škodíci na 24. místě a  Paštikáči 
na místě 40.

Doufám, že příští rok nám okol-
nosti umožní se opět zapojit do této 
zajímavé a obohacující akce. A více 
snad již vypoví přiložené fotografie.

Petra Pokorná, tř. uč. 6. B
ZŠ Týniště nad Orlicí

ADAPTAČNÍ POBYT TŘÍDY 6. B ZŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

BATTLEFIELD – BRANNÝ ZÁVOD V PARDUBICÍCH
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Advent (z  latinského adventus - pří-
chod) zahrnuje období přibližně čtyř 
týdnů před Štědrým dnem a začíná vždy 
v  neděli, která je nejblíže 30.  listopadu, 
svátku sv. Ondřeje. Křesťané se připravu-
jí na příchod Spasitele. V  předvánočním 
období lidé dříve drželi půst, pravidel-
ně navštěvovali kostel, dodržovali zákaz 
tance, zpěvu a  zábavy. I  přesto se postní 
pravidla během adventu často porušovala. 
Liturgická pravidla se prolínala s  pohan-
skými zvyky a obřady zimního slunovratu, 
svátky světců doplňovaly průvody masek, 
domácnosti obcházely tajemné bytosti, jež 
dohlížely na pořádek a  správné chování. 
Lidové zvyky a  obyčeje se dnes udržují 
pouze v  oblastech se silnými folklorními 
tradicemi a pak ožívají ve skanzenech při 
národopisných pořadech. Moderní doba 
jim nepřeje… -ap-
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AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V KNIHOVNĚ V ŘÍJNU

Koncert Miroslava Palečka - 
21. října k nám přijel známý písnič-
kář, který byl ke všem velmi vstřícný. 
Ještě před koncertem si s  publikem 
se zájmem popovídal. Kvůli silnému 
větru nešel odpoledne v  knihovně 
proud, ale do koncertu se naštěstí 
všechno opravilo.

Panu Palečkovi vyšlo v roce 2020 
nové CD s  názvem Písně domo-
va, pocta Jaroslavu Seifertovi, které 
nám s radostí a nadšením představil. 
Všechno začalo před lety, kdy náho-
dou narazil na internetu na báseň 
„Hora Říp“. Při pročítání básně si 
z  ničeho nic začal pobrukovat hu-
dební nápad, který si poznamenal. 
Pak už to šlo samo, zadal do vyhle-
dávače heslo Jaroslav Seifert a  vy-
koukla na něj báseň „Píseň o lásce“, 
která svými verši zapadla do nálady 
a  tempa doprovodu a  bylo hotovo. 
Z antikvariátu si přinesl další a další 
sbírky, které četl, kochal se a vybíral 
pro zhudebnění. Jak sám říká, všech-
no má svou melodii, jen ji uslyšet. 
Básně Jaroslava Seiferta rozněžní, 
rozesmutní, ale také potěší na duši. 
Najdeme v  nich lásku k  mamince, 
dětství, šťastný domov a  silný vztah 
k  rodnému kraji. Zhudebnit báseň 
není tak jednoduché, jak by se mohlo 
zdát. Refrény, bez kterých se písňové 
texty neobejdou, se v  básních příliš 
neobjevují. Přesto se to panu Paleč-
kovi podařilo a  zhudebněné básně 
nás dokázaly zaujmout hned napo-
prvé. Posluchač nabyde dojmu, že už 

to vlastně dávno zná.
…tu nemohu se vynadívat 

a všechno ve mně začne zpívat…
Posluchači, kteří přišli, mohli slyšet 

například Horu Říp, Jarní rondeaux, 
U  pražské Lorety, Píseň o  lásce, ale 
také další písně z  repertoáru, jako 
Hele lidi, Prodavač limonád, Tmavo-
modrý svět, Klobouk ve křoví, Bude 
se vám o mně zdát, Hladce a obrace 
a další. Ovšem jednu píseň jsme zpí-
vali úplně všichni – Život je jen ná-
hoda. (barevné fotografie na str. 27)

Moje srdce bije pro Týniště – toto 
setkání se uskutečnilo dne 26.  října 
a jeho prvním hostem byla Bc. Boh-
dana Pokorná, ředitelka knihovny. 
Přijala pozvání zastupitelky města, 
PhDr. Veroniky Čepelkové, aby za-
hájila tuto řadu besed se zajímavými 
lidmi, kteří pro město Týniště či je-
jich obyvatele dělají něco záslužného, 
nebo zajímavého. Paní Pokorná při-
blížila, odkud pochází, upřesnila svůj 
vztah k Týništi již z dětství, kdy sem 
jezdívala za svým dědečkem. Zmí-
nila se o  knihovnické škole v  Brně, 
ale i  o  práci v  dalších knihovnách. 
Dle fotografie jsme mohli hádat, 
která známá spisovatelka ji v dětství 
hlídala. Největší úspěch měly vtipné 
perličky z knihovnické praxe, které se 
opravdu staly.

Zde malá ochutnávka. V půjčovně 
se ptá knihovnice: „Prosím, a co Vy 
potřebujete?“ Čtenář odpoví: „Děku-
ji, já jsem kompars.“ A podobná si-

tuace. „Vy jste spolu?“ A čtenář s bo-
lestnou grimasou řekne: „Už 5 let.“ 
A na dotaz knihovnice: „Máte nějaké 
změny?“(myslí tím bydliště, telefon 
apod.) přijde pohotová odpověď čte-
náře: „Ne, jen váha se mi mění.“

Paní Bohdana Pokorná zavzpo-
mínala také na větší akce, které se 
v  knihovně pořádaly a  sdělila nám 
i  některé historky, které se při té 
příležitosti staly. Nevšedním zážit-
kem bylo určitě setkání s  Valerií 
Zawadskou, kdy její hlas byl slyšet 
už zdálky a rozléhal se celou knihov-
nou. Přejmenovala Bóďu na Bróďu, 
podle Vlastimila Brodského. Neda-
la si to vymluvit. Miroslav Paleček 
zase dělal vtipy, že místo Bohdance, 
napsal Bohdalce. Vzpomínalo se 
na Miloňě Čepelku, Michala Žáka 
z  České televize, který od nás, jako 
moderátor počasí dostal rosničku 
a  deštník, spisovatele historických 
knih Jana Bauera, který si přivezl 
z Týniště meč, Martina Moravce, ve-
doucího Magazínu MF Dnes, mode-
rátora a spisovatele, který poté napsal 
sloupek o besedě v Týništi s názvem 
Chlebíčky. Ten byl přečten nahlas. 
Dále k  nezapomenutelným akcím 
se řadila i výstava s vernisáží, kdy se 
slavilo 20 let Temna. Na světlo vyšla 
i historka, jak drobná rekvizita, jako 
je rakev s  nebožtíkem, vylekala na-
šeho super rychlého „ajťáka“, který 
vtrhl do místnosti a  nestačil se di-
vit. Vzpomínalo se i  na cestopisné 
přednášky, zdravotní přednášky Jo-

lany Novotné, očistné svíce Michala 
Ježka. Měli jsme tu doc. Kohárovou 
z  Historického ústavu Univerzity 
Hradec Králové, dále u nás proběhl 
koncert JUDr. Ivo Jahelky, kdy prá-
vě p. Paleček, při otázce  – koho do 
knihovny doporučí dále, odvětil: „To 
je těžké, ti nejlepší už tady byli. Tedy 
Ivo a já.“ A šlo se v myšlenkách ještě 
dál, vzpomínalo se na spisovatelku 
Hanu Marii Körnerovou, Hanu Hin-
drákovou ad. Proběhlo u nás mnoho 
výstav, ať už keramiky, historických 
korálkových ozdob, fotografií. Nedá 
se na všechno a na všechny ani roz-
pomenout. Účastníme se i  celore-
publikových akcí. Ale také jsme za-
vzpomínali na dobu covidovou, kdy 
naše knihovna měla mezi prvními 
knihovnami v republice otevřené vý-
dejní okénko, abychom našim čtená-
řům mohli vyjít vstříc. Samostatnou 
kapitolou jsou také akce pro děti, kdy 
nejoblíbenější bývá v létě Pohádková 
cesta a v zimě zase Den pro dětskou 
knihu a s tím spojené vánoční tvoře-
ní. Paní ředitelka také ráda vzpomíná 
na přednášku o Černobylu, kdy při-
jela parta mladých, úžasných lidí, kdy 
každý z nich měl svůj úsek vyprávění 
a bylo to velmi zajímavé.

Štafetu předala p. Pokorná další 
skvělé ženě a  tou je Eva Drábková. 
Na setkání se můžete těšit v příštím 
roce na jaře.

Bc. Bohdana Pokorná
PhDr. Veronika Čepelková



TÝDEN KNIHOVEN V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

25. ročník celostátní akce, kterou 
vyhlašuje Svaz knihovníků a  in-
formačních pracovníků (SKIP), 
proběhl v  letošním roce ve dnech 
4. - 10. října.

Na začátku týdne byla vyhláše-
na výtvarná a  literární soutěž pro 
děti „Máme rádi zvířata“, která 
byla rozdělena do tří soutěžních 
kategorií. Do knihovny bylo doru-
čeno více než sto krásných obrázků 
a prací. Vyhodnocení proběhlo na 
začátku listopadu formou losování 
a  výherci se stali: Anna Magdale-
na Svobodová, Jan Kubec, Simona 

Šimon, Kryštof Hejtmánek, Marie 
Andršová, Barbora Hejná, Domi-
nik Provazník, Natálie Zimová, 
Filip Sedlák a  Tereza Štěpánová. 
Všem výhercům ještě jednou bla-
hopřejeme.

Ve čtvrtek 7.  října se uskutečnil 
interaktivní program s  názvem 
Příroda má geniální nápady!, kte-
rý vedla učitelka přírodních věd 
a  lektorka ekologických seminářů 
paní Tereza Hejtmánková. Děti se 
seznámily hravou formou s  po-
jmem bionika, což je označení pro 
vědní oblast zabývající se aplikace-

mi technických řešení odpozoro-
vaných z  přírody do sféry technik 
a technologií.

Ve výpůjčních hodinách dětské-
ho oddělení byla pro děti přichys-
tána nejen výtvarná dílnička, ale 
i soutěže, kvízy, výstavka knih, vše 
na téma zvířata. Nechyběla tradič-
ní burza knih a  časopisů, amnes-
tie upomínek, možnost zakoupení 
dárkových poukazů a všemi dětmi 
očekávané kolo štěstí.

V  tomto týdnu proběhlo vyhlá-
šení a  ocenění výherců letní foto-
soutěže „Léto s  knihou aneb Kde 

knihy tráví dovolenou“. Celý říjen 
se konaly besedy pro žáky ZŠ, MŠ 
a MC Ratolest.

Myslím si, že úsměv a  spoko-
jenost dětí byla důkazem toho, že 
se akce vydařily. Těším se na vás 
v půjčovně nebo při dalších akcích 
a zároveň vás zvu na výstavu obráz-
ků ze světa zvířat, které nám děti 
poslaly do soutěže. Výstava bude 
otevřena pro veřejnost celý prosi-
nec v otevírací době knihovny.

Jana Novotná
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vás zve na 

Výstavu obrázků 
ze soutěže „Máme rádi zvířata“ 

 

27. 11. – 20. 12. 2021 

 
 

 

Výstava bude otevřena pro veřejnost 
v průběhu otevírací doby knihovny. 

 

pořádá 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ DÁMSKÉHO 

A PÁNSKÉHO KLUBU 

v úterý 14. prosince 2021 od 9:30 hodin 

v oddělení pro dospělé čtenáře 

 
Program: 

Oblíbené vánoční cukroví 

Recepty 

Tradice a zvyky 

Zkuste si vzít na sebe něco zeleného. 

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY:

V letošním roce bude naposledy otevřeno 
22. 12. 2021 do 16 hodin.

Od 23. 12. 2021–2. 1. 2022 bude zavřeno.
V případě potřeby můžete využít bibliobox 

před knihovnou k vrácení knih.

Všem našim čtenářům přejeme krásné 
prožití vánočních svátků a budeme se 

na vás těšit opět 3. 1. 2022.
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Kanoisté, zvláště sjezdaři, jsou 
závislí na počasí a  množství vody 
v řekách.

Letos po zimě, která byla za po-
slední roky štědrá na sníh, se očeká-
vala dobrá sezóna s velkým počtem 
závodů. Bohužel jarní covidová 
situace a s ní nařízená vládní opat-
ření zhatila veškeré plány. Od ledna 
do března nebylo možné využívat 
zázemí loděnice. Proto členové, 
kteří závodí, měli lodě a  vybavení 
doma a trénovali individuálně s ro-
diči, za což jim patří velký dík.

O  to smutnější byl pohled na 
škrtání závodů v termínové listině. 
A  tak jsme přišli o  tradiční jarní 
závody na Kamenici, Čenkově pile 
a Labi pod Špindlerovým Mlýnem. 
Zde se závody měly konat po opra-
vě přehrady po 4 letech. Takže se 
čekalo, až vláda umožní pořádání 
sportovních akcí nad 500 osob.

Tou první akcí v  letošním roce 
byl závod v  Roudnici nad Labem, 
který se konal poslední květnový 
víkend. Zde se na slalomovém ka-
nálu uskutečnil 1. a 2. závod České-
ho poháru ve sprintu.

Zúčastnili se ho i naši závodníci 
Tomáš Viragh v kategorii K1 starší 

dorostenec a  Matyáš Bek v  kate-
gorii K1 mladší dorostenec. Oba 
se umístili ve svých kategoriích do 
desátého místa.

První víkend v  červnu se usku-
tečnily další závody Českého po-
háru, a  to na řece Moravě v  Po-
střelmově, jako náhrada za jeden 
ze zrušených jarních závodů. Tam 
byly na programu po oba dny sjez-
dy na dlouhé trati. I těchto závodů 
se zúčastnili Tomáš s  Matyášem. 
Oba se umístili do desátého místa.

Dalším červnovým závodem 
bylo mistrovství ČR ve sjezdu, kte-
ré se konalo netradičně ve Strako-
nicích. Závodu se zúčastnil pouze 
Matyáš. Tímto závodem skončila 
jarní část sezóny sjezdařů na divoké 
vodě. Během léta jsme se zúčastnili 
několika veřejných závodů pořáda-
ných v našem kraji.

Podzimní část závodní sezóny 
začala v druhé půlce srpna. Tomáš 
s  Matyášem se zúčastnili soustře-
dění SCM sjezdařů v Rakousku na 
řece Salze. Z tohoto soustředění se 
ihned přesunuli na Lipno, kde se 
konaly další závody Českého po-
háru na řece Vltavě. V  sobotu byl 
na programu sprint, který byl ten-

to rok pouze veřejným závodem. 
Vzhledem k náročnosti trati se ho 
zúčastnil pouze Tomáš. Volný čas 
na Lipně využili Tomáš a  Matyáš 
s  ostatními členy SCM k  tréninku 
na lehčích úsecích řeky Vltavy.

Závěr sjezdařské sezóny obstara-
ly první dva zářijové víkendy, kdy 
se konaly v  Českých Budějovicích 
závody ve sprintu. První víkend 
se uskutečnily dva závody České-
ho poháru. Tomášovi se oba tyto 
závody povedly a  umístil se vždy 
do 5. místa. Matyášovi se o  tomto 
víkendu dařilo o něco hůře než na 
předešlých závodech.

Druhý víkend se v Českých Bu-
dějovicích konalo Mistrovství ČR 
ve sprintu, kde si Tomáš s  Matyá-
šem umístění prohodili. Tomášovi 
závod nevyšel podle jeho představ, 
Matyáš se umístil na předním místě 
v individuálním závodě a společně 
se závodníkem z  Vysokého Mýta 
skončili třetí v kategorii C2.

Oběma, jak Tomášovi, tak Ma-
tyášovi, patří poděkování za repre-
zentaci našeho oddílu a  samozřej-
mě i  jejich rodičům za podporu 
a pomoc.

Letos jsme přivítali v  oddíle po 
dlouhé době další děti, které mají 
zájem o  kanoistiku. Ty zatím na 
řece u loděnice nabírají dovednos-
ti a  zdolávají nástrahy, které voda 
chystá. Věříme, že jim elán vydrží 
i  v  dalším roce. I  nadále mezi se-
bou uvítáme nové děti. Přes zimu 
budeme mít každý čtvrtek trénink 
v tělocvičně U dubu od 18.30 hod.

Nejenom vodou žijeme v našem 
kanoistickém oddíle. Starší členové 
oddílu se věnují turistice. Na jaře 
jsme pořádali pochod podél Orlice 
z Litic do Kostelce. Naše turistické 
snažení letos vyvrcholilo výletem 
do Julských Alp, kde jsme vystou-
pali na šestou nejvyšší horu Slovin-
ska Jalovec.

Na závěr bychom chtěli poděko-
vat městu Týniště nad Orlicí a vý-
boru SK Týniště nad Orlicí za fi-
nanční podporu oddílu kanoistiky 
v tomto roce.

Všem občanům přejeme v  roce 
2022 pevné zdraví a  štěstí, spor-
tovcům skvělé sportovní úspěchy 
a  rok bez omezování našich spor-
tovních aktiv.

Za oddíl kanoistiky
Z. Švagr

Říká se, že nejkrásnějším dár-
kem na světě je pohled do veselých 
dětských očí. Spoustu takových 
veselých spokojených dětských očí 
bylo možno spatřit 11. září na hrá-
zích chovných rybníků u  Týniště 
nad Orlicí. Konalo se zde totiž tra-
diční rybářské klání o  Pohár řeky 
Orlice. Pro děti z  široké veřejnos-
ti, bez nutnosti vlastnictví rybář-

ského oprávnění, místní rybářský 
svaz organizoval za štědré podpory 
sponzorů a obcí Týniště nad Orlicí 
a  Albrechtic rybářské závody. Za 
krásné počasí nebylo poděkovat 
komu, nicméně za hodnotné ceny, 
občerstvení a  pořadatelskou čin-
nost by se poděkovat slušelo. Děti si 
užily spoustu zábavy, jelikož chov-
né rybníky skýtaly zdatné soupeře 

v  podobě velkých kaprů, kterým 
se z vody jen tak nechtělo. Mladší 
ze závodníků mohli využít drobné 
pomoci svých rodičů, ti starší se do 
souboje s kapry pustili sami.

Nikdo neměl důvod po závodech 
odcházet domů zklamán. Všechny 
děti odcházely domů s cenami a ti 
nejúspěšnější dokonce s  cenami, 
které jim záviděli leckteří přihlíže-

jící rybáři. Rodiče zase opouštěli 
rybochovná zařízení s tím, že jejich 
ratolesti prožili dopoledne v  pří-
rodě spokojené a  bohatší zejména 
o  veselé zážitky. Aby ne, když na 
úplný konec pršelo z nebe bonbó-
nové štěstí.

Za MO ČRS Týniště
Jiří Skladowski
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2 8 . 1 .  D A L Š Í  R O K Y  V E  S T E J N O U  D O B U2 8 . 1 .  D A L Š Í  R O K Y  V E  S T E J N O U  D O B U2 8 . 1 .  D A L Š Í  R O K Y  V E  S T E J N O U  D O B U
Veronika Freimanová, Zdeněk Žák

Divadlo Bez zábradlí
 

1 8 . 3 .  B E N Á T K Y  P O D  S NĚH E M1 8 . 3 .  B E N Á T K Y  P O D  S NĚH E M1 8 . 3 .  B E N Á T K Y  P O D  S NĚH E M
Veronika Arichteva/Kristýna Janáčková, Jaromír Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl

Pantheon
 

2 5 . 2 .  ŽE N A ,  K T E R Á  U V AŘ I L A  S V É H O  M A NŽE L A2 5 . 2 .  ŽE N A ,  K T E R Á  U V AŘ I L A  S V É H O  M A NŽE L A2 5 . 2 .  ŽE N A ,  K T E R Á  U V AŘ I L A  S V É H O  M A NŽE L A
Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský

UA Pierot
 

2 2 . 4 .  A N I  S P O L U ,  A N I  B E Z  S E B E2 2 . 4 .  A N I  S P O L U ,  A N I  B E Z  S E B E2 2 . 4 .  A N I  S P O L U ,  A N I  B E Z  S E B E
Jana Paulová, David Suchařípa

Divadlo Kalich

R E Z E R V A C E  V S T U P E N E K  O D  1 3 .  1 2 .  2 0 2 1R E Z E R V A C E  V S T U P E N E K  O D  1 3 .  1 2 .  2 0 2 1R E Z E R V A C E  V S T U P E N E K  O D  1 3 .  1 2 .  2 0 2 1

na kc.tyniste.cz / tel. 494 371 693 / v kanceláři KD  (po-pá: 9-16)

C E N A  V S T U P E N K Y  N A  J E D N O T L I V Á  PŘE D S T A V E N Í :  4 0 0  KČC E N A  V S T U P E N K Y  N A  J E D N O T L I V Á  PŘE D S T A V E N Í :  4 0 0  KČC E N A  V S T U P E N K Y  N A  J E D N O T L I V Á  PŘE D S T A V E N Í :  4 0 0  KČ

Vzhledem k nepředvídatelné době, kdy se ze dne na den může stát cokoliv, rozhodli
jsme se na jaro 2022 nedělat abonentky. Jednotlivé vstupenky si můžete POUZE
REZERVOVAT! Zarezervované vstupenky si vyzvednete a zaplatíte dle aktuální
situace, dle postupu a vývoje akce covid-19.

Děkujeme za pochopení.
 


