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Držte si klobouky…
Skutečně nejsem člověk, který 

záměrně šíří strach a  obavy, jsem 
v  základu pozitivní bytost, což 
mnoho z vás ví. Ovšem jsem přede-
vším realista s vrozenou zodpověd-
ností. Ať již ke zdraví, svěřenému 
majetku, potažmo tedy k nakládání 
s financemi. Jako starosta si oprav-
du nemohu počínat ani jinak. Pro-
to se nemohu smířit se zcela pro 
mě nepřijatelným rozpočtovým 
počínáním naší vlády, které má, 
ale především bude mít, nemilý 
důsledek v  letech následujících. 
Přeci není možné žít jen na dluh, 
který navíc ani nesnižuji možným 
opatřením, ale naopak jej zvětšuji 
pouze pro své populistické sklony 
v  obchodu s  voličskou veřejností 
a  s  banálním odůvodněním, že za 
vším je koronavir. Za vším rozhod-

ně ne, opravdu ne. Zdraví je pro mě 
to nejpodstatnější, tedy problémy 
kolem covid-19 v žádném případě 
nebagatelizuji, neviním vládu z pr-
votních opatření proti šíření viru, 
která byla v  pořádku. Spíše cílím 
na systémové řešení a  především 
na pravdivé informace, kterých se 
nám však pravidelně nedostávalo 
a dosud nedostává a na zcela zby-
tečné vyhazování peněz na předra-
žené zakázky. Žádný jedinec si toto 
nemůže dovolit, protože by dlouho 
nemohl existovat. To si přece kaž- 
dý normálně smýšlející člověk, 
který hospodaří s  běžným domá-
cím rozpočtem, musí uvědomit. 
Nic není zadarmo, ale navíc ještě 
zadarmo z  vypůjčeného na dluh? 
Strašná představa. Proto se mi zdá, 
a zde navážu na nadpis, že jedeme 
z kopce. Zatím si to ještě neuvědo-
mujeme v plné míře, ale ty dopady 
na jedince jednoznačně musí přijít. 
Při představě, že se dosud nesáh-
lo na důchodovou reformu, raději 
ani neuvažovat. A to je pouze část 
ekonomických operací státu, ov-
šem pro ony jednotlivce důležitá. 
Znovu opakuji, nestraším, pouze 
rekapituluji a  po svém komentuji 
rozhodnutí Poslanecké sněmov-
ny k  astronomickému, a  s  největší 
pravděpodobností ne konečnému, 
schodku státního rozpočtu, u  kte-
rého ani nebylo dáno řádně najevo, 
jak se s prostředky bude nakládat, 
do čeho poputují a  jak se deficit 
bude sanovat. Dosud to není vů-
bec nikde vidět, jen slova o číslech, 

která mají tolik nul, že to nejde 
ani ukázat na displeji kalkulačky. 
I  účetní Jan Ducháček v  podání 
Vlasty Buriana ve slavné předváleč-
né komedii by se rozhodně ohledně 
dluhu ohradil a zeptal: „Když je ně-
kdo důsledně nedůsledný, tak kdo 
to tam dá?“ Odpovím prozaicky, 
my všichni.

Když se z úvahy celospolečenské 
přenesu do hospodaření našeho 
města, tak my se skutečně nemů-
žeme chovat tak, jak je výše popsá-
no, to už by bylo město spravová-
no někým jiným a každopádně by 
nemělo žádnou šanci rozvoje. To 
samozřejmě nikdo z  nás nechce 
dopustit. Samozřejmě bylo nutné 
již při počátku nouzového stavu 
zatáhnout za brzdu a  začít šetřit 
ve stávajícím rozpočtu města, kte-
rý prozatím má třicetiprocentní 
propad na příjmové straně. Ně-
které akce však už tou dobou byly 
pod smlouvami a  bylo a  bude je 
nutné dokončit. Jednou z  nich je 
již realizovaná parkoviště v  sídlišti 
U Dubu, kde vzniklo více jak šede-
sát nových parkovacích míst. Další 
investicí, která je již po vysoutěže-
ní zhotovitele a  pod smlouvou, je 
rekonstrukce a  dostavba základ-
ní umělecké školy, která se začne 
realizovat v  září a  její dokončení 
bude v příštím roce. Město získalo 
napotřetí dotaci na cyklostezku do 
Křivic, jejíž výstavbu chce rozhod-
ně v  příštím roce provést. Finan-
cování je však způsobem ex post, 
tedy plnění ze strany poskytovatele 

dotace je po dokončení a  převze-
tí stavby, takže je nutné nejprve 
stavbu uhradit z  rozpočtu včetně 
neuznatelných nákladů, kterých 
též není zrovna málo a které nepo-
krývá dotace. Jsem přesvědčen, že 
si technicky s financemi poradíme, 
i kdybychom na stavbu cyklostezky 
sjednali krátkodobý úvěr a  splatili 
jej obratem jednorázově prostředky 
získanými z dotace.

Rozpočet města Týniště nad 
Orlicí je z  nedávné minulosti již 
splácením jednoho úvěru zatížen. 
Jedná se o  úvěr na investiční akci 
Křižovatka Turkova  – Mostecká, 
která byla dokončena v  minulém 
roce. Vzhledem k očekávaným niž-
ším příjmům ze sdílených daní je 
zastupitelstvo připraveno pracovat 
s  realitou a  nic nepodceňuje. Sle-
dujeme vývoj na příjmové straně, 
činíme možná úsporná opatření 
a  další vyhodnocení směřujeme 
k  podzimnímu jednání zastupitel-
stva, kdy budeme rozhodovat na 
základě v té době aktuálních čísel.

Na úvod jsem řekl, že jsem po-
zitivní člověk, proto věřím, že si ve 
městě s financemi poradíme. Věřím 
proto, protože jsme jako zastupitelé 
zodpovědní. Ovšem stejně tak bych 
chtěl věřit zodpovědnosti k  finan-
cím vládě. Tam to však u mě drhne, 
protože mám asi na zodpovědné 
chování přísnější metr.

Přeji vám pěkné prožití léta 
a mnoho dalších pozitivních zážit-
ků.

Libor Koldinský - starosta města

SLOVO STAROSTY DRŽTE SI KLOBOUKY…
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A) Schvaluje:
 
1. Prodloužení nájemní smlouvy p. 

Č. M., bytem ***, na období od 
1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

2. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. G., bytem ***, na období od 
1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. M., bytem ***, na období od 
1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

5. Dodatek nájemní smlouvy p. L. 
Š., bytem ***, kde v  úvodních 
údajích nájemní smlouvy dochá-
zí od 1. 7. 2020 ke změně příjme-
ní nájemce na S. Š.

6. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-
2020543/VB/01 název stavby: 
Týniště n/Orlicí, Rašovice, p.č. 
202/3-knn mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností PEN – projekty energetiky, 
s.r.o., Arnošta z  Pardubic 2835, 
530 02 Pardubice a budoucí po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

7. Územní studii Křivice – lokalita 
Z79/SV v k.ú. Křivice.

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo 
č.1/2020 na stavební práce „Par-
koviště U Dubu (ul. ČSA) Týniš-
tě nad Orlicí“ ve výši 342 427,37 
Kč bez DPH mezi smluvními 
stranami Město Týniště nad Or-
licí a Stavitelství DS s.r.o., Mírová 
1446, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ 25932381 a  pověřuje 
starostu města Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo podepsat.

9. Vytyčení 2 parkovacích míst pro 
zákazníky u obchodu Maso uze-
niny na parkovišti v ul. Okružní 
812, Týniště nad Orlicí na zákla-
dě žádosti pana Rostislava Něm-
ce. Parkovacích místa budou 
s omezením stání max. 30 minut 
pouze v otevírací době prodejny.

10. Úpravu ceny za ubytování 
v  kempu Písák ve výši 950 Kč/
chata/den.

11. Vyplacení odměny za I. pololetí 
2020 pro ředitelku příspěvkové 
organizace Mateřská škola  – 
U Dubu Týniště nad Orlicí.

12. Člena školské rady Základní 
školy Týniště nad Orlicí MUDr. 
Leoše Voborníka.

13. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí 

(IČ 608 84 541) účetní závěrku 
za rok 2019 vč. hospodářské-
ho výsledku - ztráty ve výši  – 
130 571,68 Kč a  její vypořádání 
pokrytím z  rezervního fondu. 
Zároveň schvaluje vypořádání 
hospodářského výsledku z účet-
ní závěrky za rok 2018 ve výši 
290 932,48 Kč přídělem do re-
zervního fondu.

14. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Or-
licí (IČ 712 37 879)

15. v  souladu s  ustanovením 
§ 30 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání re-
zervního fondu do výše 23 000 
Kč na vybavení klubovny;

16. 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 do výše 30 000 Kč na re-
konstrukci nevyužité místnosti.

B) Bere na vědomí:
 
1. Informaci ředitelky příspěvkové 

organizace Městská knihovna 
(IČ 486 16 303) o získání dotace 
od  Ministerstva kultury na pro-
jekt Výměna aplikačního serveru 
ve výši 27 000 Kč. Spoluúčast 
k financování projektu je již za-
pracována ve schváleném roz-
počtu organizace.

2. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené za období 
1. 7. 2019 – 31. 3. 2020 v příspěv-
kové organizaci Základní škola 
Týniště nad Orlicí.

3. Informaci ředitele Základní ško-
ly o dnech ředitelského volna ve 
dnech 16.11 a 21 – 22. 12. 2020.

C) Ukládá:

1. Řediteli Základní školy Týniště 
nad Orlicí odstranit nedostatky 
zjištěné při veřejnosprávní kon-
trole.

T: 31. 3. 2021
Odpovídá: Mgr. Marian Janko

D) Revokuje:

1. Usnesení RM č. 35 z 11. 5. 2020 
bod 9: Smlouvu o  budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a  dohodu o  umístění 
stavby č. IV-12-2020543/VB/01 
název stavby: Týniště n/Orlicí, 
Rašovice, p.č. 202/3-knn mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena společností PEN – pro-
jekty energetiky, s.r.o., Arnošta 
z  Pardubic 2835, 530 02 Pardu-

bice a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí.

A) Schvaluje:

1. Koupi pozemku parc. č. 816/1 
o výměře 485 m2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí od Ing. L. J., trv. pob. 
*** za cenu 700 Kč/m2 a poplat-
ky s  tím spojené a pověřuje sta-
rostu podpisem kupní smlouvy.

2. Prodej pozemku parc. č. 816/4 
o  výměře 8 m2 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí pro manžele L. a M. J., 
trv. pob. *** za cenu 700 Kč/m2 
a  poplatky s  tím spojené a  po-
věřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.

3. Účetní závěrku města Týniště 
nad Orlicí za rok 2019 včetně 
výsledku hospodaření ve výši 
23 761 003,22 Kč.

4. Celoroční hospodaření města 
a  závěrečný účet města Týniště 
nad Orlicí za rok 2019 včetně 
Zprávy Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje o  výsledku 

přezkoumání hospodaření města 
Týniště nad Orlicí za rok 2019 
bez výhrad.

5. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Kulturní cent-
rum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 139), která spočívá ve snížení 
účelového neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele na akci Čaro-
dějnice 2020 o 495 160 Kč. Akce 
se z důvodu mimořádných vlád-
ních opatření v souvislosti s pan-
demií koronaviru na území Čes-
ké republiky nekonala. Celková 
výše účelového neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na akci Ča-
rodějnice 2020 bude po úpravě 
pro rok 2020 ve výši 4 840 Kč.

6. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Kulturní cent-
rum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 139), která spočívá ve zrušení 
účelového neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele na akci 25. 
týnišťský swingový festival Jardy 
Marčíka 2020. Akce se z důvodu 
mimořádných vládních opatření 
v souvislosti s pandemií korona-
viru na území České republiky 
nekonala.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 38
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 22. 06. 2020 USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva  

města Týniště nad Orlicí  
konaného dne 15. 6. 2020

                                                                                                                                        
                                                                                                                    ODEKO s. r. o.

Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí 

Tel.: +420 494 371 003 IČ: 62062760 DIČ: CZ62062760

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodářství od roku 1995 a její 

společníci jsou převážně obsluhovaná města 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

• Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

• 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)

• Přeprava nákladů, osob (až 8)

• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, motorová pila, kalové 

čerpadlo, bubnová sekačka, 

elektrocentrála

• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.
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V sobotu 27.  června se v Petro-
vicích na hřišti Na Brhách konalo 
netradiční oslavení Dětského dne 
spolu s  pálením čarodějnic. Celá 
akce byla podmíněna uvolněním 
omezení pro pořádání kulturních 
akcí. Pořadatelé s určitým napětím 
doufali ve zdar akce v početném za-
stoupení dětí a rodičů.

Pro děti a  jejich doprovod vše 
začalo vstupem do Pohádkového 
lesa, kde přítomné uvítal čmelák. 
U  krmelce tradičně vyparáděná 
hodná čarodějnice (pan Zdeněk 
Šklíba), která společně se zvířátky 
dostála svému postavení. Je nutno 

podotknout, že toto je pohádková 
bytost, na kterou se děti těší. V lese 
poté děti potkávaly postavy z  po-
hádek, celkem devět zastavení, sa-
mozřejmě s předáním cukrovinek. 
Při východu z lesa čekal na děti král 
a královna a každé dítě dostalo zla-
tý čokoládový dukátek.

Po zdárném putování v  lese na 
děti a doprovod pořadatelé připra-
vili na hřišti a v přilehlých prosto-
rech další soutěže. Tradiční jízdu 
na koních od chovatelky Markéty 
Píšové, střelnici Tomáše Bera-
na z  Albrechtic, nechyběla nově 
rybářská školička a  další míčové 

a  dovednostní soutěže samozřej-
mě s odměnou. Svoje umění se psy 
ukázali v dovednosti Canis terapie 
Jitka a  Leoš Kameničtí, skupinové 
vystoupení výcviku služebních psů 
provedl Pavel Condek z  Polánek. 
Přetahování lanem je vyvrchole-
ním dětského snažení.

Celé odpoledne a večer bylo sa-
mozřejmě připraveno bohaté po-
hoštění, ryby, kuřata, guláš a  deli-
kátní trubičky od paní Dolečkové.

Celou akci uspořádal nákladově 
SK Petrovice, další sponzoři JK Bri-
liant Markéty Píšové, Band a SKA, 
Jitka a  Leoš Kameničtí a  Adéla 

a  David z  Hradce Králové. Podě-
kování patří všem, kteří nám s akcí 
pomáhali. Je potřeba poděkovat 
Službám města Týniště nad Orlicí 
za pomoc při úklidu v areálu a oko-
lí.

Akce se tedy přes počáteční na-
pětí opravdu povedla. Dětem pře-
je výbor SK pohodové prázdniny 
a rodičům zaslouženou dovolenou.

Širší fotbalovou veřejnost si do-
volujeme pozvat na 23.  8.  2020 - 
v čase 17:00 bude sehráno mistrov-
ské utkání s  mužstvem Kostelec 
nad Orlicí „B“.

Jaroslav Kumpošt

7. Změnu závazného ukazatele 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Základní ško-
la Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541), která spočívá ve zru-
šení účelového neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na opravy 
a  udržování prostor a  zařízení 
sloužících ke školní výuce.

8. Pozastavení čerpání investiční 
a  neinvestiční dotace pro SK ve 
výši 615.825 Kč. O  případném 
čerpání bude rozhodnuto na 
následujícím zasedání ZM na 
základě aktuálního vývoje daňo-
vých příjmů města.

9. Rozpočtové opatření č. 4/2020.
10. Pověření rady města rozhodo-

vat v případě nezbytné potřeby 
o  použití finančních prostřed-
ků evidovaných v  rozpočtu 
pod odvětvovým tříděním 6409 
(Ostatní činnosti jinde nezařa-
zené) a  druhovým tříděním na 
5901 (Nespecifikovaná rezerva) 
na akce zařazené a  schválené 

v rozpočtu města maximálně do 
výše 10 mil. Kč v období do ná-
sledujícího jednání ZM.

11. Zásadní nesouhlas se zámě-
rem Obalovny Týniště s.r.o.,-
Modernizace obalovny Týniště 
nad Orlicí“ obnášející přechod 
z  plynového paliva na kombi-
nované vícepalivové vytápění 
zemní plyn/ uhelný multiprach 
a vyjadřuje plnou podporu ob-
čanským aktivitám vyjadřující 
nesouhlas s tímto záměrem.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

2. Plnění úkolů z minulého jednání 
zastupitelstva města.

3. Zprávu finančního výboru.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2020.

C) Ukládá:

1. Příspěvkové organizaci Základní 

škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) v souladu s ustanoveními 
§ 28, odst. 9, písm. b) a § 31 odst. 
2 písm. c) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, odvod z  fondu investic 
do  rozpočtu zřizovatele ve výši 
650 000 Kč (odvod bude usku-
tečněn v  okamžiku, kdy fond 
investic bude těmito finančními 
prostředky naplněn).

Termín: 15. 08. 2020
Odpovídá: Mgr. Marian Janko

D) Zamítá:

1. Odkup chaty ev. č. 25 v k.ú. Ště-
pánovsko postavené na pozem-
ku parc.č. 392/6 v  podílovém 
vlastnictví měst a obcí spravova-
ném Lesním družstvem Vysoké 
Chvojno.

2. Odkup chaty ev. č. 4 v k.ú. Holice 
v Čechách postavené na pozem-
ku parc.č. 6956/37 v  podílovém 

vlastnictví měst a obcí spravova-
ném Lesním družstvem Vysoké 
Chvojno.

E) Revokuje:
 
1. Usnesení ZM č.9 ze dne 

29. 9. 2008 pod bodem A 7. (Pro-
dej pozemků p.č. 1446/5, 1446/9 
v k.ú. Týniště nad Orlicí budou-
cím vlastníkům Ing. G. J., man-
želům B., manželům K., po geo-
metrickém zaměření na náklady 
žadatelů, za cenu 200,– Kč /m2 
a poplatky s prodejem spojené)

Libor Koldinský, starosta 
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

PETROVICKÉ OTEVŘENÍ PRÁZDNIN

ZPRÁVY Z RADNICE



Kdo by pomyslel, že se toho jed-
nou dočkám, včasně. Modrá azurová 
obloha. V  dálce skotačí dva divocí 
koně, prohánějí se, hrají si. Jeden sa-
metově bílý, druhý jako saze temně 
černý. Šelest větru protkává nehybné 
lístky stromu, jako by hráli nekoneč-
nou hru. Jsem tu sám, nikde nevidím 
jiného člověka, jak jsem se sem do-
stal? Takový ráj… Slunce pomalin-
ku mění svou barvu ze sytě žluté na 
oranžovou, až jako zapadající vysílá 
poslední paprsky, který panenskou 
oblohu zbarvuje do ruda.

Paprsky zmizely. Tma prostupuje 
každým koutem ještě před vteřinou 
zářících lesů, louky a  nakonec se 
i  nade mnou rozprostírá čirá tma. 
Nevidím nic. Záblesk. Lekl jsem se. 
Ohlušující hřmění mě paralyzuje. Jak 
se to stalo, taková změna. Z  ráje se 
během okamžiku vytratil život a je tu 
černočerná nepřátelská tma útočící 
na všechny smysly a vjemy. Každým 
dalším okamžikem se ocitám roze-
rván. Přijde mi to ale povědomé, jako 
by mě něco vytrhávalo z místa, kde 
jsem, kde jsem byl a vracelo mě to na 
místo, kde být mám.

Ne. Vytržen z krásného snu, zabít 
budík. Nesnáším ho! Každým oka-
mžikem ztrácím povědomí o  snu, 
který jsem prožil, až téměř nevím, 
o čem vlastně byl. Pocity místa plné-
ho energie, krásy a  úžasu však pře-
trvávají. Pamatuji si ho, snad na tu 
krásu nezapomenu.

4 hodiny ráno. Dlouhou dobu mi 
trvá vylézt z postele, ale dnes je den, 
na který jsem čekal tak dlouho. Již 
nevím, jestli jsem se těšil na závod 
samotný nebo jako ředitel akce na 
bezproblémový průběh, klid a  pří-
jemné pocity co akce skončí. Zodpo-
vědnost, ale i zábava a radost.

Vstávám. Eliška i  Jirka Bláhovec 
jsou také na nohou a  chystáme se. 
Poslední přípravy než odejdeme. 
Dnes se koná charitativní Běh týnišť-
skými pralesy. Už 5. ročník, kdo by 
pomyslel, že ty roky plynou rychlým 
tempem bez vidiny šance smlouvat 

s časem, aby byl na všechny milejší.
Jirku s  Eliškou nechávám v  are-

álu, práce mají dosti. Lucka chystá 
potřebné doma, za chvíli dorazí i se 
synovci. Sakra ti kluci rostou jako 
z vody.

Kontrola tratí a poslední přípravy 
před příchodem armády dobrovol-
níků je povinností. Povinností, na 
kterou se vždy těším. Projíždím tratí, 
kde nikdo není, všude tak krásná pří-
roda, měnící se krajina, občas lehce 
divočina, místy prales. Od značky ke 
značce, jak jsme to předešlé odpole-
dne stavěli. Sedí to, na jednom místě 
značka zmizela, ale našel jsem ji o 5 
metrů opodál v roští. Je tam znovu, 
zatlučená pořádně, kdyby náhodou 
se někomu opětovně znelíbila.

Jsem u  tělocvičny, startu a  záro-
veň cíle závodu. Naši nenahraditelní 
pomocníci se postupně trousí jako 
mravenci na čerstvě objevenou kos-
tičku cukru. Šup dovnitř, vyzved-
nout tričko, visačku, svačinu a čekat 
na pokyny. Letos jsem měl velkou 
oporu v  Jiřím, který si svou premi-
éru vedoucího registrací odbyl loni, 
ale oproti loňsku dobrovolníky řídí, 
nebojí se rozhodovat. Loni byl spíše 
super pomocníkem, letos již lídrem 
registrací a areálu. Zlepšit cit pro de-
taily a trochu více zájmu o přípravy, 
byl by z  něho skvělý manažer. Ale 
klobouk dolu, velký progres. Lucka 
to samé, dobrá práce na přípravách. 
Snažím se pomáhat komandovat po-
mocníky v dobrém, čím dříve se vše 
postaví, tím lépe.

Záhy přijíždí pan senátor JUDr. 
Miroslav Antl. Sympatický člověk. 
Náš charitativní závod získal záštitu 
pana senátora, děkujeme za důvěru.

Cisterna s pitnou vodou je také na 
místě, hurá na registrace. 

S  každou přibývající minutou po 
8. hodině ráno přibývají závodníci, 
zájemci o závod. Připraveny jsou tři 
místa pro registrace, která se přelévají 
dle potřeba. Při přiblížení k registra-
cím mnohdy lidem zatrne, mě urči-
tě. Neřiditelný živel, nejde přehlušit, 

nejde umlčet, lze jen přihlížet. Živel, 
kterému jsme vydáni na milost a ne-
milost. Jmenuje se Tereza Skořepová. 
Na tu je i Jirka krátký. I přesto, že je 
jejím kapitánem v  běžeckém týmu 
„Its a  state of mind“, má to marný.  
Ale v dobrém.

Blíží se start Rodinného běhu. 
Startovné je dobrovolné, kdo nechce, 
nic platit nemusí, dostane startovní 
číslo, v cíli medaili závodu. A stejně 
je na startu kolem 30 lidí každý rok, 
čekal bych více. Stejně tak v kategorii 
Děti do 15 let včetně pro hlavní závo-
dy, kteří mají registraci zdarma. I zde 
se pohybují počty velmi nízko, což je 
škoda. Jen ať se děti hýbají, ale běh 
není pro každého, to chápu. Všechny 
bavit nemůže, jako vše.

Je to tady, na hodinkách 9:10, mo-
derátor svolává a  informuje účast-
níky na start. Moderátorem akce je 
jako každý rok neskutečný, poutavý, 
napínavý, vždy se ptající na správnost 
vyhlašování a skvělý Jiří Proche. Jed-
ním slovem nepostradatelný.

9:15, je to tady, po krátkých in-
strukcích od ředitele akce, je odstar-
továno. Všech 30 účastníků, rodičů 
s  běžícími dětmi nebo v  kočáru se 
vydávají vstříc 3,5kilometrové trase 
závodu.

Naštěstí se všichni dostali do cíle, 
úsměvy prosvětlují napětí a  nervo-
zitu závodníků hlavního závodu. 
Z  toho mám vždy tak krásné poci-
ty…

Vše připraveno, čekáme na start.
Poslední vteřiny. Koncentrace 

závodníků je na maximální úrovni. 
Sem tam si někdo šušká, jaké pocity 
má a  jak vidí dnešní závod, ale ne-
nechávám je na startu stát zbytečné 
chvíle navíc.

START. Každým rokem početnější 
dav závodníků se vydává do závodu 
přes závodní bránu. Všech 207 běž-
ců je měřeno čipovou časomírou, čip 
mají na kotníku. Vpředu startovního 
pole jsou blázni, ty časy jaké běhají, 
to je pro mě jako z jiné planety. Vždy 
sem byl běhající dinosaurus, nic moc 

technika, ale naběhanými objemy 
jsem ty kilometry požíral… Zbytek 
pole jsou běhající požitkáři, i když to 
bolí, je třeba si to vychutnat. Startovní 
pole uzavírají závodníci v očekávání, 
přišli to zkusit nebo podceňují svou 
výkonost. Mnoho rozdílů, mnoho 
povah, mnoho povolání, mnoho roz-
dílů ve vzdělání, tady ne. Tady rozdíly 
nejsou, rychlejší, pomalejší, rychlík, 
požitkář… Všichni spojeni běháním, 
kilometry v tréninku, kilometry v zá-
vodě. Nikdo stejný a přitom všichni 
jako jeden.

Čipová časomíra umí predikovat 
přibližný doběh do cíle, na trati je 
kontrolní brána, ze které se bere čas. 
Software má nastaveno, kudy se běží, 
převýšení, terén. Milan Fait z Czech 
Sport Timing má skvělou technolo-
gii pro měření závodů všeho druhu. 
Profesionál, přátelský přístup, velké 
překvapení a milé potěšení. Časomí-
ra toho umí mnohem více, tak určitě 
v roce 2021.

Zatím v  cíli nikdo, za pár minut 
by měl dorazit první závodník, Dle 
predikce nesmrtelný rychlík Mojmír 
Svoboda. Trať 6 km v  čase 22:32,7. 
Tento charismatický chlapík prostě 
nestárne. S dobrou náladou a úsmě-
vem od startu do cíle. S  průběhem 
závodu dobíhají další a další závodní-
ci, kteří protínají pomyslnou cílovou 
pásku, probíhají cílovou bránou. Do-
stávají účastnickou medaili, pamětní 
list, sundat a  vrátit čip a  honem na 
občerstvení v cíli. Voda, pomeranče, 
banány, napečené buchty od mého 
otce a  maminčiny dovezené Míša 
řezy.

Charitativní Běh týnišťskými pra-
lesy je rodinným závodem, všichni 
pomocníci, přátelé, kamarádi, jedna 
velká rodina. Úžasná rodina plná 
ochoty s velkým srdcem.

Na tvářích dobíhajících závodníků 
by se dala očekávat únava, vyčerpá-
ní, zničení. Nic z toho v očích nikdo 
nemá. Radost, úsměv, hrdost, od-
hodlanost, překonání sebe sama, lás-
ku, jiskru, oheň a zažehnutý plamen. 
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To mají v  očích závodníci. Prošli 
závodem, prošli zkouškou sebepo-
znání. V nekomfortní osobní zóně se 
o sobě dozvíme nejvíce.

S  čipovou časomírou není časo-
vých zádrhelů pro vyhlašování, tak 
do toho šlapeme, co to jde a  Jirka 
s Jirkou se snaží vyhlašovat, vyhlašo-
vat, vyhlašovat.

Tombolu vykoupili účastníci bě-
hem hodiny a půl. Občerstvení v po-
době toastů, párků v  rohlíku, piva 
a dalšího vzali také útokem. Vším se 
přispívá na Pohádkovou zahradu.

Lucie Proche, moje sestřička, ka-

ždého běžce v  cílové rovince fotí. 
Nikdy jsem neměl rád velké závody, 
kde si člověk musí zaplatit za své 
fotky z  cíle a  podobně. Fotky sami 
posíláme emailem po akci, jakmile 
rozřadíme stovky a stovky fotek. Po-
dobný model „peníze za vše“ (fotky, 
diplom…) nemám rád, opovrhuji 
jím. Běžecké akce a  závody se dají 
dělat s  radostí, láskou, pomáhat si 
můžeme i  bez přímého profitu. Že 
jsou i  méně kvalitní akce dražší na 
startovném, nás nedonutí, abychom 
cenu zvedali. Kdo chce přispět nad 
rámec startovného, může sám skrze 

náš závod nebo přímo Pohádkové 
zahradě.

Společně žijeme, sportujeme i po-
máháme.

Pro projekt „Pohádková zahrada“ 
se charitativním závodem vybralo 
25 000 Kč.

Děkujeme všem účastníkům, 
všem podporovatelům, všem spon-
zorům a obrovský dík přispěvatelům 
nad rámec ceny registrace. Jste úžas-
ní se srdcem na správném místě.

Všem děkujeme, Váš tým Běžíme.
cz…

Ing. Michal Sekyra, Ing. Jiří Blá-

hovec a Bc. Lucie Proche, DiS., jejich 
rodiny, spousta kamarádů a přátel.

Za rok zase na shledanou 

Ing. Michal Sekyra
Foto: Andrea Holánková, Kristýna 

Nováková, Martin Krčmář

PS: Poslední poděkování patří mé 
přítelkyni Elišce. Co se mnou vytr-
pěla při přípravách akce a  při akci 
samotné je obdivuhodné, že je stále 
mou oporou. Děkuji, že jsi.

Období koronavirových zákazů 
přineslo našim stolním tenistům 
několik nestandardních událostí. 
Po vynucené dvouměsíční přestáv-
ce, kdy byly herny po celé republi-
ce uzavřeny, okresní svaz rozhodl, 
že které z  družstev chce své zápa-
sy skrečovat, například z  obavy 
o  zdraví svých členů, bez penali-
zace může. A které je chce dohrát, 
a  bude mít s  kým, tomu se také 
bránit nebude. A  tak díky pořadí 
a stavu v tabulce první třídy okres-
ní soutěže bylo naše A  družstvo 
postaveno do situace, že pokud se 
chce v  soutěži udržet, zápasy pro-
ti silným soupeřům prostě dohrát 
musí. A  další zápasy bylo nuceno 
odehrát i v baráži, právě o udržení. 
I  když výsledky nedopadly zrovna 
podle přání našich hráčů, shodou 
příznivých okolností naše Áčko 
dále pokračuje v  nejvyšší okresní 
soutěži. A tak to má být.

Družstvo B bude hájit barvy Tý-
niště v soutěži čtvrté. Naše mládež 
si už začíná zvykat v  soutěži do-
spělých a  tak v  následující sezóně 
budou zápasy družstva C čistě v je-
jich režii. V páté třídě je pak doplní 
ještě naše nové nejmladší družstvo 
D, složené převážně z  dospělých 
členů, nadšenců a  amatérských 
sportovců, kteří si zamilovali stolní 
tenis podobně jako my ostatní. Tak 
jim držme palce, ať se jim v soutě-
ži daří. Zejména jejich vzájemná 
utkání budou jistě dramatickými, 
i  když přátelskými, bitvami. A  to 
vše, díky štědrosti sponzorů, v no-
vých barvách konečně společných 
dresů.

Naše mládež rozhodně neza-
hálela a  v  průběhu sezóny kromě 
nespočtu tréninkových jednotek 
a  vzájemných utkání, navštívi-
la i  několik venkovních dětských 
turnajů. Podle zápasového deníku, 
který máme k  dispozici na našich 
oddílových stránkách www.pi-
nectyniste.cz, sehráli největší počet 

utkání Dan, Pepa, Lucka, Lukáš, 
Šimon a  Adam. Naše město tak 
reprezentovali nejen v  domácích 
podmínkách, ale i v Kostelci, Dob-
rém, Českém Meziříčí, Voděradech 
a Hradci Králové. Právě v posledně 
zmiňovaném Hradci pak někte-
ří z nich měli možnost postavit se 
za stolem elitním hráčům jejich 
věkové kategorie, kteří mají profe-
sionální tréninkové podmínky se 
vším všudy. I  když utkání našich 
dětí nebyla zakončena vítězstvími, 
věřím, že jsme se dobře zapsali a na 
dalších turnajích se bude čím dál 
více s Týništěm počítat.

V  našich dvou dlouhodobých 
soutěžích - charakterové i  doved-
nostní - letos nasbíral nejvíc bodů 
Pepa, a  tak mu po zásluze patří 
„prestižní” žlutý trikot. Zdatně mu 
sekundovali Lukáš, Lucka a Adam. 
Aktuální stav mládeže nyní činí 16 
nadšenců, z  toho čtrnáct chlapců 
a dvě dívky. A stále platí, že dveře 
našeho Oddílu stolního tenisu mlá-
deže jsou nově příchozím otevřeny. 
Stolní tenis je krásný, bezkontaktní, 
technicky náročný, ale zároveň do-
cela levný sport, který můžete dělat 
za každého počasí. Kdo se k  nám 
bude chtít přidat, toho si v prvním 
měsíci vyzkoušíme. Pokud se mu 
hra zalíbí a  zapadne do kolektivu, 
rádi ho mezi sebe přijmeme. A roz-
hodně to není jen pro chlapce. No 
řekněte sami, v kterém jiném spor-
tu se může proti dvoumetrovému 
svalnatému chlapovi postavit malá 
třináctiletá holka a  s  přehledem 
ho „rozstřílet”. A  takových zápasů 
jsem už viděl desítky! Mimocho-
dem děvčata - tancování je vážně 
super zábava, ale viděly jste někdy, 
jak vypadá veřejné vystoupení pa-
desátiletých tanečnic? :-) Oproti 
tomu, jaký respekt vyvolá padesá-
tiletá hráčka stolního tenisu, když 
s  přehledem, skoro by se dalo říci 
levou rukou, porazí sebevědomého 
mladíka. Kdepak, to se vážně nedá 

srovnat. A  na vzhledu a  postavě 
u  stolního tenisu fakt pramálo zá-
leží…

Stolní tenis je prostě ten správný 
sport pro holky i  kluky všech vě-
kových kategorií. V  našem oddílu 
máme celkem 35 členů, z toho 6 dí-
vek a žen a zbytek kluků - mladých 
nadšenců i  ostřílených veteránů. 
Zkrátka máme hráče a hráčky od 8 
do 88 let! A to je nejvíc;-)

Od září budou naše tréninky 
mládeže dvakrát týdně - ve středu 
a  v  pátek od 16 do 18 hodin. Po-
kročilejší mládežníci trénují ještě 
v  družstvu C, které má tréninky 
i v úterý a ve čtvrtek také mezi 16. – 
18. hodinou. A kdo chce, u toho se 
jistě najde prostor i pro individuál-

ní přípravu. Díky štědrosti vedení 
našeho krásného města a  sportov-
ního klubu můžeme k  tréninkům 
využívat i  výborné tréninkové po-
můcky, za což mimochodem velmi 
děkujeme! A  jakou cenu za to vše 
u  nás zaplatíte? V  sezóně 2020-
2021, v  rámci dobré vůle kvůli 
koronavirové pauze, stále pouze 
„úsměvných” 700 Kč. Jiné speciál-
ní požadavky, mimo aktivní zájem 
o  stolní tenis, u  nás nemáme. Tak 
proč se nezapojit do sportu, který 
v  České republice - málo se to ví, 
ale je to ověřitelný fakt - provozuje 
největší procento obyvatel…

Za Oddíl stolního tenisu SK 
Týniště nad Orlicí

Zbyněk Závodní, trenér mládeže
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BĚH TÝNIŠŤSKÝMI PRALESY 2020

DLOUHÁ SEZÓNA STOLNÍCH TENISTŮ
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Už v sobotu 11. července vypukl 
IndiGO FIFA20 Cup, první esport 
turnaj pod širým nebem v  Králo-
véhradeckém kraji. Hráči se měli 
možnost několik týdnů registrovat 
v síti Ticketportal a o zmíněném ví-
kendu změřili své síly ve fotbalové 
videohře FIFA20 na platformě Pla-
yStation4. Maraton kvalifikačních 
turnajů startuje na náměstí F. L. 
Věka v Dobrušce.

„Je to první z pěti kvalifikačních 
turnajů. Z každého z nich postoupí 
nejlepších šest hráčů do velkého fi-
nále, které se uskuteční v polovině 
srpna znovu v  Dobrušce,“ říká za 
organizátory Honza Dušek. Cel-
kem je na programu pět kvalifikač-
ních turnajů.

11. 7. Dobruška
18. 7. Kostelec nad Orlicí
25. 7. Rychnov nad Kněžnou
1. 8. Týniště nad Orlicí
8. 8. Borohrádek
15. 8. Finále Dobruška

Hrát se bude vždy v  5 arénách 
pojmenovaných po partnerech tur-
naje - Stating Aréna, Matrix Aréna, 
Seca Aréna a Kofola Aréna. Ta nej-
větší IndiGO Aréna na velkoplošné 
LED obrazovce, další menší na vel-
koformátových monitorech. Hrací 
systém nabízí dramatické zápasy 
v základních skupinách a pak play-
-off, které rozhodne o  vítězi a  po-
stupujících do finále.

„Esport je teď velmi moderní. 
Naším cílem je ho propagovat v re-
gionu.

Jsme přesvědčení o  tom, že tur-
naj pro amatéry a  nadšené party 
kamarádů, může být velká zábava 
a  příjemně strávená sobota,“ říká 
Dušek.

Organizátoři navíc počítají 
i  s doprovodným programem. Ce-
lodenní hudební program, pivní 
stan od Pivovaru Rampušák, chi-
lli-out zóna s  bezplatným připo-
jením na wifi. Společnost IndiGO 
group s.r.o. jako generální partner, 
ve spolupráci s  herním světem X-
-Play, přiveze speciální hrací stan, 
kde si budou mít hráči mezi zápasy 
FIFA, ale i  diváci, možnost zahrát 
další multiplayerové hry. Na místě 
bude i moderní závodní simulátor. 
„Chceme, aby hráči měli zážitek 
z každého kvalifikačního turnaje co 
nejlepší. Věříme, že náš doprovod-
ný program je bude bavit,“ říká za 
generálního partnera Pavel Bran-
dejs.

Partnerem turnaje se stala i Fot-
balová asociace České republiky, 
a  tak součástí každého sobotního 
programu bude i  nábor mladých 

rozhodčích.
Zájemci o  rozhodcovské řemes-

lo budou mít možnost na místě 
vyzkoušet dovednosti sudích, po-
suzovat herní situace, vyplnit testy 
z pravidel a získat zajímavé ceny.

Patrony turnaje se stali dva nej-
lepší fotbalisté z regionu Rychnov-
ska.

Rodák z Lična, bývalý reprezen-
tant a kapitán Girondins Bordeaux 
Jaroslav Plašil. A  Tomáš Petrá-
šek, současný kapitán polského 
týmu Rakow Czestochowa, který 

je mimojiné i součástí hry FIFA20 
a  v  hodnocení síly patří mezi 
TOP10 hráčů.

Harmonogram kvalifikačních 
turnajů:

7:30 - 8:30 Registrace hráčů
8:30 Losování turnaje
9:00 Začátek turnaje

Generální partner turnaje věno-
val exkluzivní ceny. Hlavní cenou 
celého turnaje je exkluzivní herní 

počítač v  hodnotě 40 tisíc korun, 
2. cenou je herní notebook a 3. nej-
lepší hráč si odnese PlayStation4 
Pro. Ceny jsou připravené i  pro 
další hráče v každém kvalifikačním 
turnaji.

Startovné na kvalifikační turnaje 
jsou stále k dispozici v síti

Ticketportal: https://www.ticket-
portal.cz/event/INDIGO-FIFA20-
-CUP

Více informací o  turnaji, včetně 
pravidel, najdete na www.indigofi-
facup.cz

INDIGO FIFA20 CUP – 1. 8. 2020 V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
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Prší už několik dní. Země 
i  vzduch jsou nasáklé vodou. Na-
kládáme kulisy a  kostýmy  – jak 
jinak než v  dešti! Míříme do Po-
tštejna, který je celý zatopený, na 
vozovce centimetry vody, do domu 
vstupujeme přes pytle s  pískem… 
zvláštní pocit. Ale v domě je útulně 
a příjemně. Za chvíli budeme hrát 
v obýváku Dětského domova – již 

potřetí  – tentokrát naši hru „ŠA-
ŠEK NEBO POLITIK“.

Mimochodem, vilu věnovali dě-
tem manželé Dr. h. c. Karel B. Mádl 
(spisovatel a historik umění) a Ma-
rie Mádlová, kteří mají na zahradě 
bílý mramorový pomníček, kde je 
uložen jejich popel.

Za dětmi jezdíme už řadu let  – 
nejdéle naše paní režisérka (celých 

25 roků).
Představení proběhlo ve velké 

pohodě, šašek i ostatní postavy děti 
moc pobavily a  potlesk byl velmi 
srdečný. Všichni nám ochotně po-
mohli s  úklidem kulis a  rekvizit. 
Na závěr měli větší chlapci pro nás 
překvapení – ač za stálého deště – 
nám pod přístřeškem na zatopené 
zahradě ugrilovali maso. Co maso? 

Ohromnou lahůdku! Poseděli 
jsme, s  dětmi jsme prožili příjem-
ný podvečer a už se těšíme na další 
společné chvíle. Tentokrát jsme po-
zváni 5. září na dětskou pouť a my 
na oplátku budeme hostiteli na 
představeních 51. týnišťského diva-
delního podzimu.

- TEMŇÁCI –

DIVADLO V OBÝVÁKU



 ■ Dne 1. 6. 2020 
v  19:49 hod. 
bylo přijato 
t e l e f o n i c k é 
oznámení, že 
v  prostoru za-
hrádek ved-
le tělocvičny 

v  ulici Družstevní se zřejmě 
neoprávněně zdržují dvě ženy 
a  chovají se nevhodně. Toto 
bylo specifikováno tím, že za 
přítomnosti dětí konzumují 
alkohol a  vykonávají potřebu. 
Strážníci na uvedeném místě 
zastihli dvě ženy se svými dět-
mi, přičemž v  obou případech 
se jednalo o nájemce zahrádek. 
Protiprávní jednání nebylo zjiš-
těno.

 ■ Dne 2. 6. 2020 v 07:00 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, 
že v  ulici Vrchlického se nalé-
zá sražený holub. Strážníci ná-
sledně zajistili péči u místního 
chovatele holubů.

 ■ Dne 6.  6.  2020 v  22:35 hod. 
obdržela městská policie ozná-
mení o  rušení nočního klidu, 
k čemuž má docházet z průmy-
slového areálu bývalého podni-
ku TOFA v ulici T.G. Masaryka. 
Uvedené prostory jsou v  sou-
časnosti využívány několika ná-
jemci. Na místě strážníky bylo 
zjištěno, že skupinka 6 osob 
zde realizuje přátelské posezení 
s grilováním. K možnému zvý-
šení hladiny hluku se doznali, 
a  to v  souvislosti s  pouštěním 
hudby a ihned přislíbili zjedná-
ní nápravy. Řešeno domluvou.

 ■ Dne 10.  6.  2020 okolo 18:33 
hod. byla městská policie požá-

dána dispečinkem Zdravotnic-
ké záchranné služby o asistenci 
při výjezdu do chatové oblasti 
Suté Břehy za Štěpánovskem, 
kde došlo ke zranění cyklis-
ty. Z  důvodu převozu cyklisty 
k ošetření bylo zajištěno uscho-
vání jízdního kola na služebně 
MP. Následující pracovní den 
bylo kolo vydáno majiteli.

 ■ Dne 11.  6.  2020 v  18:35 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení občana města, že na střeše 
„drážní“ budovy v blízkosti kři-
žovatky ulic Nádražní a  Vrch-
lického se schází mládež. Bez-
prostředně po přijetí oznámení 
byla na zmíněné střeše zastiže-
na pětičlenná skupinka. Po zto-
tožnění byly osoby z  drážního 
prostoru vykázány.

 ■ Dne 14.  6.  2020 v  01:14 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení o  hluku rušícím noční 
klid, který se line z  klubovny 
sportovního klubu na fotbalo-
vém hřišti v  Olšině. Příčinou 
bylo posezení fotbalistů zdej-
šího klubu a  jejich partnerek, 
přičemž jejich hlasitý hovor se 
rozléhal po blízkém okolí. Pří-
tomné osoby byly upozorněny 
na rušení nočního klidu, při-
čemž přislíbily nápravu a  bě-
hem několika následujících mi-
nut již „zábavu“ rozpustily.

 ■ Dne 20.  6.  2020 v  23:00 hod. 
operační středisko Policie ČR 
požádalo o  prověření ozná-
mení, že od Albrechtic n. O. 
směrem do Týniště n. O. jde po 
vozovce opilý muž. V  uvedené 
době byla komunikace využí-
vána i  chodci z  důvodu zapla-

vené stezky pro pěší a cyklisty. 
Uvedený muž za dohledu stráž-
níků bezpečně došel do místa 
bydliště na okraji města. Dále 
neřešeno.

 ■ Dne 25.  6.  2020 v  13:00 hod. 
se na služebnu městské policie 
dostavila obyvatelka města, aby 
učinila oznámení o  přestup-
ku proti občanskému soužití. 
Oznamovatelka byla na veřej-
ném prostranství verbálně na-
padena a hrubě urážena ženou 
bydlící nedaleko místa jejího 
bydliště. Po řádném zadoku-
mentování bude přestupek 
oznámen „přestupkové komisi“ 
k projednávání.

 ■ Dne 25.  6.  2020 v  19:10 hod. 
obdržela městská policie ozná-
mení, že okolí bývalých leso-
školek v  ulici Za Drahou je 
zamořeno dýmem, který za-
páchá jako spálená guma. Na 
místě bylo strážníky zjištěno, 
že dým pochází z  linky na re-
cyklaci izolací kabelů, která 
je v  uvedené ulici uváděna do 
provozu. Po upozornění na 
aktuální stav byl provoz linky 
její obsluhou zastaven. V  ná-
sledujících dnech proběhlo 
jednání s  provozovatelem, kte-
rý zadýmení okolí přisuzoval 
technické závadě. Na základě 
provedené opakované kontro-
ly okolí provozovny, přičemž 
tato neměla uspokojivý výsle-
dek, byl městskou policií zaslán 
podnět k  probíhajícímu řízení 
na stavebním úřadě.

 ■ Dne 26. 6. 2020 v 11:30 hod. byl 
na služebnu městské policie do-
ručen nález učiněný poctivým 

nálezcem na kruhovém objez-
du v ulici Mostecká. Jednalo se 
o peněženku s osobními dokla-
dy, platební kartou a  finanční 
hotovostí přesahující částku 
2000 Kč. Prostřednictvím ban-
ky, která vydala uvedenou kar-
tu, byl vyrozuměn majitel věcí 
a téhož dne došlo ke vrácení.

 ■ Dne 27.  6.  2020 v  22:35 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení obyvatelky obce Štěpá-
novsko, že zde dochází k rušení 
nočního klidu mužem, který 
troubí na klakson osobního vo-
zidla a křičí u domu v soused-
ství. Uvedený muž byl na místě 
zastižen, ztotožněn a  vyzván 
k  podání vysvětlení. Zjištěno, 
že uvedené počínání muže vy-
cházelo z poněkud nešťastného 
řešení jeho komplikovaných 
rodinných vztahů. S přihlédnu-
tím k okolnostem byla věc pro-
jednána jako přestupek proti 
veřejnému pořádku.

 ■ V  průběhu měsíce června byl 
ze strany městské policie řešen 
nepovolený vjezd motorových 
vozidel do prostoru luk na pra-
vém břehu řeky Orlice v úseku 
mezi železničním mostem a lo-
děnicí. Počínáním pohodlných 
rybářů a dalších neukázněných 
řidičů zde docházelo k  poško-
zování travního porostu míst-
ního farmáře. K  této věci je 
nutné říci, že niva řeky Orlice 
je vyhlášena za chráněné úze-
mí a vjezd vozidel, jakož i další 
činnosti, které ohrožují životní 
prostředí, jsou zakázány.

Jaroslav Forman, 
strážník MP
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ČERVEN 2020

Cyklotoulky nejen po týnišťských kapličkách
Sobota 12. 9. 2020 | Sraz v Týništi nad Orlicí u kostela sv. Mikuláše v 9:00
Trasa: Týniště - U sv. Anny - U sv. Trojice - Rašovice - Dlouhá Louka - U Floriána

Srdečně zve 
Veronika Čepelková, 

zastupitelka města



Již podvakráte Mateřské cent-
rum Ratolest v rámci svých aktivit 
navštívilo vodárenskou věž s  „čet-
nickou“ výstavou.

Malým překvapením pro děti byl 

skutečný policista v uniformě. Pan 
Martin Urban je také provázel pro-
storami věže.

Se souhlasem rodičů jsme poří-
dili 10.  6. a  14.  7.  2020 fotografie 

malých návštěvníků a  účastníků 
letního tábora.

Těší nás, že se přišli podívat prá-
vě Týnišťáci a srdečně zveme další 
týnišťské občany k nám do „Věže“.

Tak na brzkou shledanou!
Josefína Hanzlová

DĚTI Z MC RATOLEST NA NÁVŠTĚVĚ VE VĚŽI

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

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC SRPEN 2020

Týden: 3.–7. 8. Prázdniny v MC Ratolest! A individuální akce.

Týden: 
10.–14. 8.

Příměstský tábor pro rodiny s dětmi, téma:
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
(O Červené karkulce, O Smolíčkovi, O Koblížkovi, O veliké řepě, O Popelce…). Každý den jedna pohádka,
kterou si přečteme, zahrajeme, namalujeme, vytvoříme, zazpíváme + hosté, výlety…

• Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče.
• Zážitkový tábor s tvořením, sportováním, hosty, výlety…
• Program: 9-12, polední klid, 14-17h.
• Cena tábora: 400,– dítě
• Zápisné dítě: 50,–

POHÁDKA – společné vyprávění, hraní, tvoření, písničky, knížky, CD a DVD, vaření, pečení, zdobení, malování, 
hry… návštěva knihovny… podle pohádky, hosté: herci, zvířátka… využití tělocvičny v ZŠ a školního hřiště, čtvr-
teční celodenní výlet - kam? Do pohádky! a mnoho dalšího!
Kapacita tábora omezena, přednost dostanou členi MC a děti přihlášené na celý týden. Obědy vlastní nebo přináše-
né z GC, společné stolování ve stodole. Hlavní vedoucí: Jana Matušková + další

Po-St 17.–19. 8. Prázdniny v MC Ratolest! A individuální akce.

Čtvrtek 20. 8. 16-18:30 SCUK

Týden: 4. 8.–28. 8. 8-12h. Hlídání dětí a HERNA
14-17:30h. HERNA

Týden:
20. – 24. 7.

HERNÍČEK - je prázdninový příměstský tábor MC RATOLEST
pro děti od 3 do13 let. Je podpořen z projektu: Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s., (zajištění 2 vedoucích, 
výtvarných a tvořivých pomůcek, sportovních potřeb…). Čas: 8 – 16 h. (dle domluvy a potřeby i jiný čas)
Program HERNÍČKU:

• hry v herně MC i na zahradě, ve stodole (využití trampolíny, ping-pong. stolu, herních prvků…);
• návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na kole…)
• výtvarné činnost, tvoření, malování,
• společné obědy z GC, stravování ve stodole

Vedoucí: Jana, Magdaléna a Rut Matuškovy

Pondělí 31. 8.
8-12h. dopolední HERNA + návštěva MŠ Týniště (zahrady)
14:30-18:30h. HERNA
15:30 Tvořivá dílna pro rodiny, téma: KERAMIKA (podzim a Vánoce + otisk, značka na dům…a další). 
S lektorkou S. Toucovou, ve stodole MC. Zájemci, hlaste se v MC nebo na tel. JM.



Po jarních peripetiích s  epide-
mií jsme moc rádi, že jsme mohli 
uskutečnit alespoň příměstské tá-
bory, které v DDM probíhají celé 
léto. Za zvýšených hygienických 
podmínek a  s  některými speci-
álními pravidly jsme zajistili vše 
potřebné. Všichni vedoucí prošli 
školením, nakoupila se dezinfekce 
a táborový program se upravil tak, 
aby vyhovoval všem doporuče-
ním, která se k táborům vztahuje. 
Na všechny tábory jsme dováželi 
obědy z Kozlovy Putyky, které dě-
kujeme za spolupráci, jídlo bylo 
výborné a domluva splavná.

Byla jednou koťata
Na rozjezdové 3 dny jsme měli 

naplánovaný malý kočičí tábor 
s  koťaty. Užili jsme si především 
na zahradě DDM, kde bylo bá-
ječně. S  koťaty jsme sportovali, 

putovali za kočičím kořením, vý-
tvarně jsme řádili štětcem i  tlap-
kami a  s  Kočičákem hráli vyku-
tálené hry. Na přípravě programu 
se podíleli naši starší vedoucí Lea, 
Viki a Verča a ruku k dílu přiloži-
li i naši mladší pomocníci Eliška, 
Tobiáš a Lucka.

Děkujeme.
Hl. ved. Eva Jenčíková

Bolek a Lolek
Kreslené postavičky byly moti-

vací v dalším týdnu, kdy od pon-
dělka do pátku stihly děti proces-
tovat téměř celý svět. Děti vyrazily 
za Yettim, soutěžily na speciální 
olympiádě, bojovaly s piráty, ocit-
ly se na Divokém západě, odchy-
tily gorilu v pralese, na chvilku se 
vrátily do Evropy, a  dokonce se 
dostaly až na severní pól. Program 
byl nabitý a  napínavý, díky všem 

vedoucím Verče. Lucce, Báře, 
Vendy, Johance a hlavně hlavnímu 
vedoucímu Markovi Kohoutovi za 
jejich čas a energii. Byla to jízda.

Nezávislý pozorovatel 
Eva Jenčíková

Čas na dobrodružství
Tento tábor byl původně plá-

novaný jako pobytový ve Vižňově 
a  měl být veskrze Pokémonský. 
Pobytový tábor jsme z  důvodů 
epidemie zrušili a  téma vedoucí 
přesunuli na příští rok. Náhrad-
ním tématem se tak stal dětský 
stejnojmenný seriál Čas na dob-
rodružství. Děti poznávaly hlavní 
postavy a zažívaly s nimi spoustu 
dobrodružství, jako třeba Finn 
a  jeho nejlepší přítel pes Jake, 
princezna Žvýkačka nebo prin-
cezna Haluška. Také si testovaly 
svoje schopnosti, volily nového 

vladaře Cukrového království, 
léčily boulovou nemoc a  hledaly 
jablko do koláče pro Stromici. Ve 
čtvrtek děti zachraňovaly barvič-
ky a  v  pátek přišla na řadu prin-
cezna Marcelina a  její hudbohra-
ní a  výroba hudebních nástrojů. 
Během tábora se denně jezdilo na 
kolech, o  poledním klidu se hrá-
ly deskové hry a užívala zahrada. 
Děkujeme vedoucím Verče, Mon-
če, Davidovi, Honzovi a  Martě 
a těšíme se příští rok ve Vižňově. 
David Kukla

Začátkem prázdnin jsme se tak 
trochu stali výtvarníky a ve spolu-
práci s paní učitelkou Šimánovou 
a  jejími žákyněmi jsme pomohli 
Spolku přátel města Týniště nad 
Orlicí vytvořit pozadí na pódium 
k  vodárenské věži. Byla to výzva 
a zároveň prima akce.
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 4 x foto příměstský tábor Byla jednou jedna koťata 

 2 x foto příměstský tábor Čas na dobrodružství 



Vážení,
po tomto divokém konci škol-

ního roku 2019/ 2020 začaly snad 
již skutečné a  opravdové prázd-
niny. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem našim vedoucím 
za práci s  dětmi, vždyť vést na 

odborné úrovni zájmové kroužky 
s nejrůznějším zaměřením, pořá-
dat zajímavé akce pro děti, spon-
tánní aktivity a příměstské tábory 
je náročné a vyžaduje velkou obě-
tavost.

Máme za sebou první příměst-

ské tábory, které probíhají v přís-
nějším hygienickém režimu, to 
však nijak nenarušuje jejich prů-
běh. Děti hrají hry, sportují, tvoří, 
chodí do přírody a zažívají pravá 
prázdninová dobrodružství.

To vše bychom nezvládli bez 

pomoci a  pochopení báječných 
a  zapálených lidí, našich exter-
ních pracovníků a  dobrovolných 
pracovníků, našich kamarádů. 
Takže Vám všem patří velké 
DÍKY. 

Jana Kalousová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - PODĚKOVÁNÍ
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DDM - V OBRAZE

SLEDUJTE
webové stránky města

• Virtuální prohlídka města
• Kalendář akcí

• Důležité informace
• Fotogalerie

• Formuláře ke stažení

WWW.TYNISTE.CZ

 2 x foto příměstský tábor Čas na dobrodružství 

 2 x foto malování pozadí ke Věži
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Už více než rok a  půl máme 
i  v  Týništi své výdejní místo online 
farmářského tržiště Scuk.cz. Tuto 
službu zde využívá čím dál tím víc 
lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Že Vy jste o  Scuku ještě neslyšeli? 
Pojďme si o  něm trochu popovídat 
s  místní Organizátorkou Šárkou. 
 
Šárko, můžete se nám trochu předsta-
vit a zároveň popsat projekt Scuk?

Jmenuji se Šárka Fofová a  žiji 
v  Týništi se svou rodinou, manže-
lem a dvěma dcerkami. Na tom, co 
jíme, nám záleželo vždycky. Než 
jsme poznali Scuk, objížděli jsme 
okolní farmy a  kupovali maso /
mléčné produkty / zeleninu / vejce 
tam. Díky Scuku teď můžeme toto 
vše a  ještě mnohem více zakoupit 
na jednom místě, online z domova. 
Veškeré zboží objednané naší Sku-
pinkou nám v  daný den přivezou 
zdarma na výdejní místo. Takových 
Skupin už je v  republice přes 400. 
 
Co přímo znamená zkratka Scuk?

Já si to odvozuji od slova „scuk-
nutí“. Nákupní skupina se brzy stá-
vá komunitou podobně smýšlejí-
cích lidí, kteří jednak chtějí jíst lépe 
a  jednak podpořit svým nákupem 
zemědělce a  dodavatele z  ČR. Scu-
kávání je jednou z  hlavních myšle-
nek tohoto projektu a  skutečnost, 
kterou se odlišuje od jiných online 
obchodů. Situace posledních měsí-
ců nám do toho trochu zasáhla, ale 
jinak v  čase výdeje ochutnáváme 
různé dobroty, povídáme o  pro-
duktech, doporučujeme si recepty, 
dáváme si tipy na šetrnou drogerii, 
dárky, skvělou přírodní kosmetiku… 
 
To zní skvěle…a kde a jak tedy mohu 
objednat?

Nákup běží na stránkách www.

scuk.cz/tyniste vždy od časného 
pondělního rána do nedělní půlnoci. 
Vybíráme z  velkého množství pro-
duktů od asi 200 dodavatelů. S náku-
pem pomáhá buď vyhledávací řádek 
nebo různé filtry (bezlepkové, pouze 
BIO…). Své zboží si pak vyzvednete 
ve čtvrtek odpoledne v čase 16-18.30 
v zázemí Mateřského centra Ratolest. 

Mateřského centra? To je zvláštní 
propojení…

To je právě skvělé propojení, 
protože spousta zákazníků jsou 
i  mladé rodiny s  dětmi. Rodiče se 
mohou při výdejích každý týden 
„scukávat“ a  děti si u  toho pohrát. 
 
A co je úkolem Organizátora a jak jste 
se Vy sama ke Scuku dostala?

O Scuku jsem se dozvěděla od ka-
marádky, která věděla, že nakupuje-
me na farmách a jednou mi říkala, že 
narazila na zajímavý projekt v Hrad-
ci. Tak jsem na to koukala, moc mě 
to zaujalo a  byla jsem rozhodnutá 
si sama objednávat tam. Během 
vytváření prvního nákupu na mě 
vyskočilo, že si mohu založit vlastní 
skupinku. V té době tu poblíž žádná 
nebyla, tak jsem váhala, zda to zkusit. 
Mladší dcerce v té době totiž byly te-
prve 3 týdny. Manžel byl ale možná 
nadšenější než já, takže jsme se do-
hodli do toho jít. Hodně mi od začát-
ku pomáhá, jinak by to ostatně ani 
nešlo. Zájem je tu opravdu veliký už 
od spuštění prvního nákupu. A jak je 
to tedy s rolí Organizátora? Vždy ve 
čtvrtek dopoledne přebírám zboží za 
celou Skupinu. Vše, co si objednáte, 
doručí mně a  já to pro vás nachys-
tám. Chlazené rychle vyrovnám do 
lednic, nechlazené si roztřídím, vše 
zkontroluji, zda sedí s dodacími listy. 
Před čtvrtou hodinou připravujeme 
s  manželem první nákupy (někteří 
zákazníci nám dávají dopředu vědět, 
kdy přesně dorazí). A pak tedy náku-
py postupně předáme. To jsou úkoly 
výdejního dne. Dále spouštím nový 
nákup, spravuji naší facebookovou 
skupinku, kde informuji o  novin-
kách v  nákupu, dodavatelích, občas 
vymýšlím soutěže. Také komunikuji 
s  extra lokálními dodavateli z  na-
šeho blízkého okolí. Jednou za mě-
síc tak například máme v  nabídce 
úžasnou mouku z  Mlýna Korunka. 

Já myslela, že dodavatelé jsou pouze 
z okolí.

Na Scuku se lokální chápe zatím 
jako české. Spousta lidí nakupuje už 
skoro vše na Scuku, takže pestrost na-
bídky je důležitá. Proto se najde i pár 
zahraničních produktů, například 
káva. Kávových plantáží v ČR zatím 
moc není. Mimochodem, máme 
v nabídce úžasnou kávu Lexa coffee. 
Mají pražírnu nedaleko v Pastvinách. 
 
A co Vám osobně Scuk dává?

Pro mě je to především o  mož-
nosti nakupovat produkty, které chci 
pro svoji rodinu, všechny na jednom 
místě. Dále je to skvělá seberealizace 
při rodičovské dovolené. Mám mož-
nost komunikovat s podobně smýšle-

jícími lidmi, věnovat se něčemu smy-
sluplnému. Organizování, vymýšlení 
příspěvků do facebookové skupiny, 
vše mě moc baví, přestože leckdy je to 
hodně časově náročné. V neposlední 
řadě jsem se začala ještě více zajímat 
o  původ potravin, způsob chovu 
hospodářských zvířat atd…mám 
například jasno v tom, že když maso, 
tak rozhodně ne jiné než z ekologic-
kých jatek, protože je to opravdu dia-
metrální rozdíl od těch klasických. 
Také jsem potkala nové přátele z řad 
týmu Scuku i dalších Organizátorů. 

Moc děkujeme za rozhovor i roz-
šíření nákupních možností u nás ve 
městě. Já moc děkuji a těším se, že se 
třeba potkáme v některý čtvrtek.

SCUKNĚTE SE S NÁMI A JEZTE LÉPE 

Scuk TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
www.scuk.cz/tyniste | www.facebook.com/groups/scuk.tyniste 

Výdejní místo: Komenského 106, Týniště nad Orlicí 
Výdejní den a čas: čtvrtek 16.00 - 18.30
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Letní botanická vycházka  – dne 
12.  června se konala oblíbená bo-
tanická vycházka, kterou pořádá 
Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí ve spolupráci s Muzeem Or-
lických hor v Rychnově nad Kněž-
nou. Bohužel těsně před začátkem 
exkurze se účastníci potýkali s ne-
přízní počasí. I přes déšť však celá 
akce proběhla, i  když v  trochu 

improvizovaném duchu. Botanik 
Jan Doležal demonstroval rostliny, 
které v průběhu dne nasbíral v  te-
rénu. Spoustu rostlin donesli i sami 
posluchači. A tak byly k vidění jak 
běžné druhy, jako například ští-
rovník růžkatý nebo kakost malič-
ký, tak i  extrémně vzácný huseník 
hajní, který má přímo v  Týništi 
nad Orlicí jednu ze svých lokalit. 

Představen byl i  nově rozeznáva-
ný nepůvodní druh pryšce, který 
je pro svou obtížnou determinaci 
nazýván druhovým jménem jako 
„zapeklitý“. Kupodivu i ten byl zjiš-
těn v  Týništi nad Orlicí, kde roste 
podél starých kolejí ve směru na 
Choceň.

Déšť ustal kolem 16. hodiny 
a pár odvážlivců s vedoucím exkur-

ze vyrazilo ještě na průzkum okolí, 
kde si ukazovali běžnější plevelné 
druhy na okraji pole, ale také pár 
druhů invazních, které rostou na 
břehu náhonu Alba.

Příští botanická vycházka je na-
plánovaná na 25. září.

Bc. Bohdana Pokorná

Do knihovny přišel pán, který 
byl dojatý dětmi na titulní straně 
Zpravodaje a  řekl nám, že v  této 
smutné době koronavirové mu děti 
přinesly radost, naději a pohlazení 
po duši. Přinesl jim bonboniéry 
a  poprosil nás, ať jim je předáme. 
Chtěl zůstat v  anonymitě, přesto 
zase on dojal nás. Děkujeme.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V ČERVNU V KNIHOVNĚ

PODĚKOVÁNÍ



Kouzelné čtení je unikátní vzdě-
lávací koncept od Albi, díky kte-
rému se děti zábavnou a poutavou 
formou dozví spoustu zajímavých 
a užitečných informací. Stačí, když 
se lehce dotknou Albi tužkou ob-
rázku nebo textu, ozve se příslušná 
informace, zvuk nebo hudba. Hra-

ní s Albi tužkou je zábava s neome-
zenými možnostmi – tužka dovede 
nejenom číst texty, zpívat písničky 
a  přehrávat reálné zvuky (řev lva, 
zpěv ptáků, zvuky dopravních pro-
středků apod.), ale dají se s ní hrát 
i různé hry a kvízy.

V  Městské knihovně v  Týništi 

nad Orlicí si můžete vyzkoušet, jak 
pracovat s  elektronickou tužkou 
a jak kniha funguje. Čtenářům půj-
čujeme domů pouze knihy, elektro-
nickou tužku musí mít vlastní.

Přijďte si k nám vybrat z  těchto 
titulů:

Když myšky šeptají, Když roboti 

brebentí, Lidské tělo, Hravé české 
dějiny 1, Hravé české dějiny 2, At-
las světa, Vesmír, Svět zvířat, Česká 
republika, Encyklopedie pro před-
školáky, Dinosauři, Večerníčkovy 
pohádky, Hravá přírodověda

Těším se na vás.
Novotná Jana, dětské oddělení

Nastává očekávaná doba do-
volených. Kam, jak, s  kým a  co si 
vzít s  sebou? To je otázek. Na tu 
poslední Vám odpovím. No přece 
knihu…

Ženy a dívky nepohrdnou tituly:
Miluj mě kdekoli, Miluj mě vším, 

PROBSTOVÁ, J.
Žena, kterou jsem byla, FISHE-

ROVÁ, K.
Hluboká modř moře, LAM-

BALLE, M.
Zaslíbená, CASSOVÁ, K.
Pod karmínovým nebem, HA-

RAN, E.
V  hlavní roli, Vyznamenání, 

STEEL, D.
Co přetrvá navěky, Blízko pla-

mene, ROBERTS, N.

Čtenáři i čtenářky mají oblíbené 
thrillery:

Jeden z nás, LAPENA, S.
Pravá matka, BOLAND, S.
Rakvář, Travič, BOLTON, S. J.
Mám nad tebou moc, DRISCO-

LLOVÁ, T.

Jan Ámos Komenský napsal: Jak 
dovedně užívat knih, hlavního ná-
stroje vzdělávání. Měl na mysli ur-
čitě knihy naučné:

Magické dítě, O  vývojových fá-

zích, důležitosti vazby na volné hry 
pro rozvoj tvůrčího myšlení PEAR-
CE, J. CH.

Anthropoid kontra Heydrich. 
Známe celou pravdu? JENŠÍK, M.

Ježek v kleci, MAUER, P.
Jak přežít léčení, HONZÁK, R.
Třicet let pod přísahou, ŠLACH-

TA, R.
Jak se zbavit bolestí zad. Kom-

plexní plán, s nímž jednou provždy 
zvítězíte nad bolestí, CROWLEY, 
CH.

Pokud by se vám do zavazadel 
nevešla kniha, máme také řešení. 
Můžete si vzít audioknihu:

Heřmánkové údolí, KÖRNERO-
VÁ, H. M.

Cizinka, GABALDON, D.
Skleněný pokoj, MAWER, S.
Počátek, BROWN, D.
Letopisy královské komory. Pl-

zeňské mordy, VONDRUŠKA, V.

Vážení čtenáři současní i  bu-
doucí. Těšíme se na vaši návštěvu 
v  knihovně. Jsme tu pro vás celé 
prázdniny. Přejeme vám krásnou 
dovolenou a příjemně strávený čas 
prázdnin. Doufáme, že dobrá kni-
ha k tomu přispěje.

Věra Bouzková

KOUZELNÉ ČTENÍ ANEB NECHTE KNIHY MLUVIT

CO S SEBOU NA DOVOLENOU?
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Díky uvolnění koronavirových 
opatření se nám podařilo v sobotu 
13.  června zrealizovat Petrovické 
folkování, které mělo proběhnout 
v  polovině dubna. Volbu náhrad-
ního termínu akce lze považovat 
za výsledek čtení z křišťálové kou-
le či kvalifikovaný odhad. V  ka-
ždém případě jsme souhrnem 
šťastných náhod nejenže nemuseli 
řešit rozestupy na lavicích v  hle-
dišti, ale co víc, vyhnula se nám 
i  vlna několika bouřek, které jen 
pár kilometrů od nás přinesly liják 
a kroupy.

Již od pátku probíhaly běžné 
přípravy na místě akce, mezi které 
patřilo stavění stanu, dovoz a usa-
zení lavic a stolů. V letošním roce 
jsme se však museli vypořádat 
i  s novými přípravami, které byly 
požadovány hygienickou stanicí, 
mezi něž patřila realizace plexi-
skla do oken prodeje občerstvení, 
příprava dezinfekce stolů a  WC, 
realizace bariér mezi pokladními 
a  návštěvníky a  mnoho dalších. 
V sobotu přípravy vrcholily a před 
polednem jsme byli schopni uvítat 
první návštěvníky. S napětím jsme 
čekali, kolik jich nakonec bude. 
Bylo jasné, že je spousta lidí, kteří 
se těší na první příležitost vyjet za 

živou muzikou, ale také že v  ně-
kterých z  nich bude hlodat nejis-
tota, a  že s  účastí spěchat nebu-
dou. Teď jaký bude poměr? Navíc, 
v daném termínu počet akcí nebyl 
zrovna malý.

V  plánovaném čase akce zača-
lo vystoupení dua VilMa z Prahy. 
Hrálo asi pro padesát diváků, je-
jichž počet se průběžně navyšoval. 
Od samého začátku byl krásný 
kontakt mezi hledištěm a jevištěm, 
který Slávek Maděra využil pro 
společné zpívání. Svým dílem 
k propojení přispělo nové uspořá-
dání lavic. Jako druzí na pódium 
nastoupili Na pohodu z Jaroměře, 
města, kde se folku daří. Početněj-
ší těleso svými vokály pohladilo 
duše milovníků romantiky. Na 
ně navázal ryze dámský kvartet 
Hlasy ve tmě z  Lanškrouna. Také 
jejich vystoupení bylo plné ener-
gie. V  repertoáru byly upravené 
melodie známé z rokových balad, 
ale i  spirituály, které v  osobitém 
podání rozvlnily řady diváků. 
Z  Jaroměře dorazili také Čokoli, 
kteří jsou častými účinkujícími na 
petrovických akcích. V návaznosti 
na zmíněné množství folkových 
uskupení v  tomto městě, vtipko-
vali o  možném dalším ročníku 

Petrovického folkování složeného 
výhradně z jaroměřských skupin.

Jindra Kejak seděl v publiku, za-
povídal se s  diváky a  moc se mu 
na pódium nechtělo. Svým břit-
kým humorem v písničkách i prů-
vodním slově rozesmál opravdu 
všechny a  nebylo možné ho tak 
z  pódia dostat. Diváci si vynutili 
hned několik přídavků. Je složité 
navázat na takovou atmosféru, ale 
ne pro profíky jakými bluegras-
soví muzikanti Nové sekce jsou. 
Skupina přijela ze severních Čech 
a  svůj chytlavý repertoár též pro-
ložila vtipnými připomínkami. 
Hlavní hvězdou byl jednoznačně 
Roman Horký a Kamelot. Skupina 
s  bohatou historií má postavený 
repertoár na skladbách z  úspěš-
ných LP a CD nosičů, mezi nimiž 
je i multiplatinové CD. Není proto 
divu, že si s  nimi diváci po celou 
dobu zpívali. Vzniklou atmosfé-
ru si užily obě strany. Plánované 
vystoupení se časově protáhlo, 
což nikomu nevadilo, ani skupině 
Do odletu, která program pátého 
ročníku Petrovického folkování 
uzavírala. Jít na plac po legendě 
není snadné, úkolu se ale zhostili 
na jedničku.

Navázali jsme na loňský ročník 

a všichni vystupující dostali na pa-
mátku keramickou sošku z  dílny 
skvělé výtvarnice paní Jarkovské. 
Ohlas soška vzbudila nejen u ob-
darovaných hudebníků, se zájmem 
si ji fotili i diváci.

Folkování má také svou nefor-
mální část po skončení programu, 
kdy někteří hudebníci zůstávají 
a na lavičkách spolu s „vytrvalci“, 
teď už bez aparatury, hrají a zpíva-
jí dlouho do noci. Nejinak tomu 
bylo i letos, a pohodová atmosféra 
provázela všechny účastníky i  po 
cestě do svých domovů.

Věříme, že za rok opět přijde 
okamžik, kdy se k  nám zas vrátí 
zvuk hudebních nástrojů a  my si 
řekneme „Ahoj“ na šestém roční-
ku Petrovického folkování.

Aby se toto naplnilo, musel se 
pátý ročník připravit, zrealizovat 
a vše poté pěkně uklidit. Velký dík 
patří všem, kdo se na něm podíleli 
fyzicky i  všem sponzorům, kteří 
nám svými dary dovolili pozvat 
zajímavé skupiny. Zároveň také 
všem, kdo k nám přišli, za úžasnou 
atmosféru a množství pozitivních 
reakcí, které nás hřejí a  také mo-
tivují, aby i další ročník byl aspoň 
tak dobrý jako právě ukončený.

Za pořadatele Pavel Blažek

5. PETROVICKÉ FOLKOVÁNÍ
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Z pokolení do pokolení trvá tvá 
věrnost, upevnil jsi zemi a ta stojí.

Žalm 119,90

Abychom měli celý významový 
rozsah, podívejme se ještě, jak to 
píší Kraličtí: „Od národu do pro-
národu pravda tvá, utvrdil jsi zemi, 
a tak stojí.“ Možná si leckdo s tímto 
veršem spojí představu oblouku, 
duhy nebo oblohy, něčeho, co se 
klene nad celou zemí. Obloha, jis-
těže, co jiného by se klenulo nad 
zemí. Duha však přinese kromě 
estetického vjemu ještě motiv za-
chování života, ke kterému se Hos-
podin zavázal, jak čteme v 1. Moj-
žíšově 9,12-16. Na oblouk, který se 
klene nad zemí, můžeme myslet 
jako na prostor nebo také jako na 

čas. Kralický překlad víc vyvolává 
představu prostoru, ekumenický 
zase představu času. Oblouk, který 
se v  čase a  prostoru klene, je věr-
nost a pravda. Toto vyznání upro-
střed žalmu sděluje, že se můžeme 
spolehnout. Že je na co se spoleh-
nout. Máme tisíce zkušeností s tím, 
jak jsme se na „něco“ spolehli a jaké 
to bylo, když to „něco“ povolilo, 
nebo naopak to „něco“ bylo pev-
né, nebo ten „někdo“ udělal to, co 
jsme potřebovali a očekávali…To si 
připomeňme a  znovu si uvědom-
me, co pro nás znamená, že Bůh je 
věrnost a pravda v celém širém čase 
a prostoru.

Bože, náš Otče, děkujeme za jis-
totu. Věrnost a  pravda má na nás 

neobvyklý vliv. Děkujeme ti za tvoji 
podporu. Amen.

Píseň:
1. Svou oslav Pána písní, jak nej-

líp dovedeš, a  co tě v  srdci tísní, 
sám vyznej ještě dnes. A oslav Pána 
písní, ač zem ti domovem, svou 
píseň k němu povznes, dokud tvůj 
trvá den.

2. Ó blaze jestli poznáš, jak Boha 
otců ctít, když v něho víru chováš 
a máš jej za svůj štít: tys zvolil nej-
lepšího z  těch, které můžeš znát, 
nad všechny vzácnějšího, snaž se 
jej nezklamat!

3. U něho najdeš sílu, bez konce 
jeho moc. Vzdej poctu jeho dílu, 
v něm najdeš svou pomoc. I plnost 
moře, země Pán všechnu svěřil 

těm, kdo zvou se jeho plémě a obý-
vají zem.

4. Zná tisíceré cesty, jak chránit 
od zlého. Zná všechny naše stesky 
a  sytí každého. Kde prostředků je 
málo, ví, jak je rozmnožit tak, aby 
se dostalo na ty, kdo mají žít.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 191 Svou oslav Pána písní (nápěv 
Johann Georg Ebeling, 1666, text P. 
Gerhardt 1653 / J. Ch. Hrejsová).

Srdečně zveme na shromáždění 
v srpnu (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58):

9. 8.–10:30 h
23. 8.–10:30 h, host: ses. f. Emílie 

Ouzká.
Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

A jsme o kus dál…
Nouzový stav skončil a  jen čas 

nám ukáže, jak jsme se se vším 
srovnali. Ale i  v  nouzovém stavu 
jsme neztratili kontakt s  rodiči 
a  dětmi. Tuto situaci jsme zažili 
poprvé a  tak učitelky udržovaly 
kontakt přes email i  telefonicky. 
Na internetové stránky mateřské 
školy jsme umístili informace, 
nápady z různých výchovných ob-
lastí a  soubory ke stažení. Rodiče 
nám posílali fotografie svých dětí 
při různých domácích činnostech 
a  malované pozdravy. Musíme 

říci, že se rodiče popasovali s tou-
to situací výborně. 18. 5. 2020 byla 
mateřská škola otevřena za velmi 
přísných hygienických podmínek. 
Všechny akce s dětmi, pro rodiče 
a  veřejnost byly zrušeny. Přesto 
jsme si užili, a  to hlavně zahradu 
(která je zrekonstruovaná) jsme 
plně využívali. I  při nepřízni po-
časí mohly být děti venku, a to ve 
venkovní učebně, která je prostor-
ná a  vzdušná. A  když bylo teplo, 
děti se zchladily v mlhovišti.

Koncem června jsme se rozho-
dovali, jak důstojně pro předško-

láky ukončit školní rok a  jakou 
formu zvolit pro jejich slavnostní 
vyřazení (pasování). Po vzájemné 
domluvě jsme se rozhodli, že vše 
pojmeme zcela jiným způsobem. 
Uvědomili jsme si, že pokud by 
„pasování školáků“ mělo pro-
běhnout veřejně, na zahradě a od 
každého dítěte by přišli 2 dospělí 
(možná i více), rázem by nás bylo, 
i když v otevřeném prostoru, více 
jak 200 lidí. Přece jen jsme nedáv-
no ještě nosili roušky a  jde nám 
především o  zdraví a  bezpečnost 
dětí. Školákům jsme na zahradě 

zazpívali, oni složili slib a samotné 
pasování bylo po jednotlivých tří-
dách. Ze všeho jsme pořizovali zá-
znam a naše šikovná paní učitelka 
sestavila krásný medailonek, který 
si rodiče mohou stáhnout a  také 
fotografie, které jsou na našich 
webových stránkách.

V červenci a  srpnu je mateřská 
škola oba dva měsíce otevřena 
v  omezeném provozu. V  září za-
čneme znovu, snad bez hrozby 
dalších nouzových stavů a ve zdra-
ví.

Kolektiv mateřské školy

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Vzhledem k situaci, která celo-
světově panovala, byla jarní vo-
dácká sezóna prakticky zrušena.

Slalomáři přišli o OH v TOKIU 
a  sjezdaři o MS a  světové poháry 
v USA. Z významných akcí, které 
by se měly tento rok uskutečnit, 
jsou zatím v plánu Světový pohár 
ve slalomu v  Praze Tróji a  Mist-
rovství Evropy juniorů a  U23 ve 
sjezdu ve Slovinsku.

Po uvolnění opatření vlády ČR 
se konečně v červnu rozběhla čes-
kým kanoistům jejich sjezdová 
sezóna.

A začalo se pěkně zostra. Hned 
první dva závody, konané o  ví-
kendu 6. a 7. června, byly součástí 
Českého poháru ve sjezdu na di-
voké vodě a zároveň to byly první 
dva nominační závody pro letošní 
Mistrovství Evropy juniorů a U23. 
Jel se sprint na slalomovém kanále 
v Roudnici nad Labem.

Týnišťský oddíl měl v  akci tři 
želízka. Rosťu Švagra, Tomáše Vi-
ragha a Matyáše Beka.

Výsledek sobotního závodu byl 
velmi dobrý z pohledu našich zá-
vodníků. Rosťa obsadil celkově 4. 
místo a  v  kategorii U23 byl dru-
hý, Tomáš v  kategorii dorostenec 
mladší byl devátý a Matyáš obsa-
dil 5. místo v kategorii žák starší.

V neděli Rosťovi závod moc ne-
vyšel. Po jezdecké chybě ve finálo-
vé jízdě obsadil 10. místo a v ka-
tegorii U23 byl druhý. Tomáš si 
v neděli polepšil a skončil jako 5. 
dorostenec mladší a Matyáš obsa-
dil stejné 5. místo jako v sobotu.

Další víkend 13. a  14.  června 
byl na programu první vrchol se-
zóny pro kategorie U23 juniory 
a žáky. Konalo se Mistrovství Čes-
ké republiky U23 juniorů a  žáků 

a  Český pohár žáků a  juniorů 
v klasickém sjezdu. V sobotu bylo 
na programu Mistrovství U23 
a juniorů a Český pohár žáků.

V  neděli se program obrátil. 
Žáci jeli o  mistrovské tituly a  ju-
nioři o body do poháru.

Závod se jel na známé trati 
v  Postřelmově na řece Moravě. 
Zde se museli závodníci po oba 
dva dny potýkat s  nižším stavem 
vody a s velkým počtem rekreač-
ních vodáků.

V  sobotním mistrovském zá-
vodě U23 si Rosťa Švagr vyjel 2. 
místo. Tomáš Viragh obsadil 9. 
místo v kategorii mladší doroste-
nec a Matyáš Bek obsadil 4. místo 
v kategorii žák starší. V nedělním 
mistrovském závodě žáků se Ma-
tyáš umístil na 5. místě ve své ka-
tegorii a  Tomáš obsadil 6. místo. 
Rosťa v neděli nestartoval.

Dalšími závody, kterých se naši 
borci zúčastnili, byly slalomy 
a sjezd ve Vysokém Mýtě.

Český pohár ve sjezdu bude po-
kračovat v  srpnu dalšími závody 
ve Vrbném a na Lipně.

V  září, se začátkem nového 
školního roku, bude probíhat 
nábor dětí do oddílu kanoistiky. 
Děti, které budou mít zájem o ka-
noistiku, mohou přijít do lodě-
nice každou středu a pátek od 16 
hod. Jedinou podmínkou je umět 
plavat. S  sebou je třeba si přinést 
ochranou přilbu, stačí na kolo 
a  oblečení na vodu. Ostatní ka-
noistické vybavení je k  dispozici 
v loděnici.

Zdeněk Švagr
oddíl kanoistiky  

SK Týniště nad Orlicí

KANOISTICKÁ SEZÓNA 2020 ZAČALA V ČERVNU

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva Kristalon
za rozumnou cenu:

Start žlutý za 80 Kč | Plod a květ modrý za 70 Kč | Jahoda červený za 75 Kč 
(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč | Dusíkaté vápno za 50 Kč
(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky

 Matyáš Bek  Tomáš Viragh
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