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A) Schvaluje:
 
1. Vyplacení odměny za I. pololetí 

2020 pro ředitelku příspěvkové 
organizace Mateřská škola – Měs-
to Týniště nad Orlicí a  ředitele 
Základní školy Týniště nad Orlicí.

2. Mimořádnou odměnu pro ředi-
telku Geriatrického centra Týni-
ště nad Orlicí dle žádosti.

3. Člena školské rady za zřizovatele 
v Základní škole Týniště nad Or-
licí paní Lucii Felcmanovou.

4. Paní Mgr. Zuzanu Bařinkovou do 
funkce ředitelky Mateřské školy – 
U Dubu, Družstevní 938, Týniště 
nad Orlicí, s  termínem nástupu 
od 1. 9. 2020.

5. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
na základě žádosti a  v  souladu 
s ustanovením § 30 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, čer-
pání rezervního fondu do výše 
119 000,00 Kč na nákup protipo-
žárních dveří a  detektorů kouře 
na pokoje domova pro seniory.

6. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
na základě žádosti změnu závaz-
ného ukazatele – navýšení limitu 
mzdových prostředků o  částku 
892 493,00 Kč. Organizace obdrží 
finanční prostředky z  dotačního 
programu MPSV v  souvislosti 
s epidemií COVID – 19. Po úpra-
vě bude limit mzdových prostřed-
ků Geriatrického centra pro rok 
2020 ve výši 16 866 240,00 Kč.

7. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IV-
12-2018852/SOBS VB/2 Týniště 
n-Orlicí, Štěpánovsko, p.č.106/20 
mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností GTT a.s., 
Horňátecká 1772/19, 182 00 Pra-
ha 8 a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene - služebnosti č. IV-12-
2019320/VB/01 mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společností 
VČE  – montáže, a.s., Arnošta 
z  Pardubic 2082, 531 17 Par-
dubice 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.
9. Smlouvu o  budoucí smlouvě 

o  zřízení služebnosti „11010-
092012, 0774/19 FTTB Týniště/
Orlicí, Res. TGM, OK“ mezi 
smluvními stranami: CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, 1900 00 
Praha 9 zastoupena společností 
TEMO  – TELEKOMUNIKA-
CE, a.s. U  Záběhlického zámku 
233/15, 106 00 Praha 10 a Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

10. Smlouvu o  dílo zakázka č. 
1903/060 na výkon autorského 
dozoru při realizaci rekonstruk-
ce a dostavby budovy ZUŠ v Tý-
ništi nad Orlicí mezi smluvními 
stranami: Ateliér Zídka, archi-
tektonická kancelář, spol. s  r.o., 
Jižní 870, 500 03 Hradec Krá-
lové a  Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

11. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 2032/4 a  části pozemku par. 
č. 2031/1, nový pozemek p. č. 
2031/11 o výměře 84 m2 v k. ú. 
Týniště na Orlicí.

12. Záměr směny pozemku par. č. 
1988/4 o  výměře 105 m2, po-
zemku par. č. 1715/7 o  výměře 
17 m2, pozemku par. č. 1988/5 
o  výměře 65 m2, pozemku par. 
č. 1988/7 o  výměře 21 m2, po-
zemku par. č. 1988/11 o výměře 
7 m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
o celkové výměře cca 215 m2 za 
část pozemku par. 2035/1 o  vý-
měře  109 m2 (nově pozemek 
par. č. 2035/16 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí).

13. Změnu smlouvy se  společností 
CENTROPOL ENERGY, a.s., 
řešící cenovou nabídku elek-
trické energie pro rok 2021 pro 
město Týniště nad Orlicí a  jeho 
příspěvkové organizace a ukládá 
starostovi města změnu smlouvy 
podepsat.

B) Bere na vědomí:
 
1. Zápis z jednání Sportovní komise 

města Týniště nad Orlicí konané 
dne 24. 06. 2020.

2. Zápis z  jednání Zdravotní a  so-
ciální komise města Týniště nad 
Orlicí ze dne 24. 6. 2020.

 
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 
osobních údajů, v  platném znění. 
Originál usnesení je k  nahlédnutí 
v  kanceláři tajemníka MěÚ Týniště 
nad Orlicí.

Kdo z  nás by neznal starý mo-
hutný dub, podle kterého byla po-
jmenována dokonce část města. 
Mohutný dub letní má výšku 22 
metrů, obvod kmene 552 cm a jeho 
odhadované stáří je 350-400 let. Na 
určité tajemnosti mu také přidává 
skutečnost, že stojí na místě, kde se 
dříve prováděly popravy.

Památný strom ohrožuje hniloba 
a  jeho mohutnost. Díky místním 
občanům, žijícím v  okolí stromu, 
jsme byli upozorněni na zvyšu-

jící se výskyt drobných drtinek 
ztrouchnivělého dřeva na kmeni. 
Okamžitě tak bylo uzavřeno okolí 
stromu kvůli bezpečnosti. Napa-
dené a  nebezpečné jsou zejména 
kosterní větve (silné výrazné větve 
směřující do boku). Strom je pa-
mátný a jakýkoliv zásah tak podlé-
há povolovacímu řízení. Nyní oslo-
víme odborníky na staré stromy 
a  podle odborného posudku bude 
provedeno ošetření stromu.

Pavel Nadrchal, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE PAMÁTNÝ DUB „U DUBU“

MC RATOLEST

Usnesení č. 39
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 20. 07. 2020

  Prázdniny v MC Ratolest - návštěvapana P. Světlíka 
 a beseda o zvířátkách
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Několika fotografiemi se vracíme 
k právě proběhnutým letním tábo-
rům, kdy děti měly možnost neje-
nom si hrát, sportovat a bavit se, ale 
také se naučit ovládat nové techno-
logie či vyrobit si vlastní produkty. 
Asi nejvíce lákaly potisky triček 
a výrobky z 3D tiskárny.

Současně probíhaly přípravy na 
další rok, zejména projektu “Jan 
Perner“, jehož cílem je stavba no-
vého kolejiště a  vlaků ze staveb-
nice LEGO, dále pak příprava pro 
simulaci reálného provozu v  mo-
delovém prostředí, a to digitalizací 

a  programováním vlaků, výhybek, 
semaforů apod.

Podívat se nejen na vláčky v tzv. 
Pernerce (Na Drahách 141), ale 
i na nové vybavení v Tékáčku (Na 
Výsluní 275) bude možné při ukáz-
kových hodinách spojených s  ná-
borem a to:

Čtvrtek 27. 8. 2020 od 15:00 do 
17:00

Pondělí 7.  9.  2020 od 16:00 do 
18:00

Těšíme se na vás
Tým Tékáčka

TÉKÁČKO SE CHYSTÁ NA DALŠÍ ROK

JAK VĚCI FUNGUJÍ? C N C RÁD PRACUJEŠ s PARTOU? STROJ LEG o 
TI SK DIGITÁLNÍ , v NOVÍ KAMARÁDI 3 D SCAN OVLÁDAT ME�KUR 

KLUB VĚDA BAVI TE ZKOUMAT? MOD�L MODER�I TECHNOLOGIE 
I I v 

NAVRHNOUT, vv:�:gooBRA NALADA FREZA STAVET PO Ho DA ZAJIMA TE KY,BE,RNETJKA AUTOMAT 

2 D ZAJÍMAVOSTI JSI KREATIVNÍ? 
PRO�RA,MQVANI ZKUSENOSTI OBJEVOVAT��rJ�i1om1TÁLNí PLC ARDU I NO
CHCES BYT CLENEM KLUBU? JSI FANYNKA TERMINATORA? MÁŠ RÁD ROBOTY? 

� � ""
TE CKO 

JEDE! 

Přijď ve čtvrtek 27.8.2020 od 15:00 do 17:00 hod. 
nebo v pondělí 7. 9. 2020 od 16:00 -18:00 hod.
na ukázkovou hodinu spojenou s náborem do 

budovy Obecního úřadu Na Výsluní 275 a Na 
Drahách 141 v Albrechticích nad Orlicí, 

a staň se od září 2020  členem našeho týmu. 

Chceš se naučit ovládat moderní technologie? 
Pochopit, jak fungují? 

Ať jsi holka nebo kluk, sleduj náš web a dozvíš se víc . 
. tekacko.cz TECHNOLOGICKÝ KLUB 

ALBRECHTICE 
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Vážení čtenáři,

chtěl bych se Vám představit, 
jmenuji se Mgr. Jiří Chráska a  již 
od listopadu 2018 pracuji v Centru 
pro integraci osob se zdravotním 
postižením Rychnov nad Kněžnou 
jako vedoucí tohoto regionální-
ho pracoviště. Naše centrum již 
v Rychnově funguje víc než 15 let, 
stále se však setkávám s názory, že 
o  našem centru místní obyvatelé 
a okolí Rychnova nevědí, a tak jsem 
si dovolil se v krátkém článku toho-
to zpravodaje přestavit a také před-
stavit naše centrum, kde pracuji. 
Problém je také v  tom, že někteří 
ani neví, kde se centrum nachází. 
Je pravdou, že jsme malinko scho-
vaní oproti např. Městskému úřadu 
v  Rychnově. Naše centrum se na-

chází v  budově Všeobecné zdra-
votní pojišťovny, v  ulici Palackého 
694, vchod je umístěn u památníku 
Karla Poláčka  – židovské synago-
gy. Naše služby poskytujeme všem 
osobám se zdravotním postižením, 
či jejich příbuzným bez ohledu na 
věk, druh a rozsah postižení.

Dále pak osobám, které jsou 
ohroženy vznikem nepříznivé soci-
ální situace nebo se vyskytly v ne-
příznivé sociální situaci. Služby 
jsou poskytovány bezplatně. Druhy 
služeb: Odborné poradenství, in-
formační a  poradenské centrum, 
půjčování rehabilitačních a  kom-
penzačních pomůcek pro osoby 
s  tělesným postižením, prodej ba-
terií a  koncovek do naslouchacích 
aparátů pro osoby se sluchovým 

postižením, podpora a  pomoc při 
zajištění nákupu kompenzačních 
pomůcek pro osoby s tělesným po-
stižením, informace o možnostech 
získání těchto pomůcek. Půjčujeme 
tyto pomůcky: sedačka do vany, 
francouzské berle, podpažní berle, 
antidekubitní sedačky, švédský po-
davač, měřič pro diabetiky, mecha-
nický vozík, klozetový vozík, cho-
dítko čtyřkolové, chodítko pevné, 
chodítko podpažní, nájezdové ram-
py, tříkolové kolo, elektrická polo-
hovací postel, antidekubitní matra-
ce. Také držitelé průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P, diabetici, stomici, onkolo-
gičtí pacienti, lidé trpící roztrouše-
nou sklerózou, Crohnovou choro-
bou a rodiče dětí do tří let, můžou 
u  nás získat zdarma EUROKLÍČ 
a  zapojit se aktivně do projektu 

EUROKLÍČ v  Královéhradeckém 
kraji, který realizuje Národní rada 
osob se zdravotním postižením. 
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstoj-
nou dostupnost veřejných sociál-
ních a technických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, svislých 
a  schodišťových plošin, apod. osa-
zených jednotným Eurozámkem. 
Euroklíč lze použít v řadě zemí Ev-
ropy, u nás je již obsazeno přes 550 
míst (např. na úřadech, nádražích, 
čerpacích stanicích, v  obchodních 
centrech, apod). Více se dozvíte na 
www.euroklic.cz, kde jsou vypsaná 
konkrétní místa v jednotlivých ob-
cích a městech, kde se dá Euroklíč 
použít.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za CIOZP vedoucí pracoviště 

Mgr. Jiří Chráska

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

datum- den čas název druh místo konání

3. 9. čt 17:30 - 21:00 Čtvrteční táborák zábava DDM Týniště n.O.

5. 9. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

9. 9. st 15:00 - 18:00 BAZAR oblečení, sport. potřeb, hraček… bazar MC Ratolest

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

12. 9. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

17. 9. čt

10:00 Pohádkové čtení a tvoření děti Městská knihovna

17:00 Beseda s meteorologem a moderátorem počasí na ČT1 
- Michalem Žákem beseda Městská knihovna

17:30 - 19:00 MÖLKY na zahradě hry DDM Týniště n.O.

19. 9. so 15:00 Tradiční týnišťské posvícení zábava Městský park

20. 9. ne 13:00 - 16:00 Turnaj v DOMINIONU hry DDM Týniště n.O.

25. 9. pá 15:00 Botanická vycházka - Mgr. Jan Doležal vycházka info:
Městská knihovna

26. 9. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁŘÍ 2020

Dne 11.9. tomu bude už 11 let co nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček pan Petr Kofroň.

Navždy s láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Hana, 
dcera Iva s rodinou a syn Petr s rodinou.

VZPOMÍNKA





Stalo se již tradicí, že se na 
podzim konají po celé České re-
publice osvětové akce na podporu 
povědomí o  duševním onemoc-
nění Týdny pro duševní zdraví. 
Ve východních Čechách se letos 
uskuteční jejich 25. ročník.

Kampaň Týdny pro duševní 
zdraví (TDZ) se zasazuje o  zvý-
šení povědomí společnosti o pro-
blematice duševních chorob 
a  přijímání lidí s  duševním one-
mocněním veřejností bez před-
sudků. Toho dosahuje skrze vzdě-
lávací a  společenské akce. Proto 

i  letos připravily neziskové or-
ganizace v  čele s  organizací Péče 
o duševní zdraví, z.s. program na-
bitý koncerty, výstavami, filmo-
vými projekcemi, dny otevřených 
dveří, besedami či workshopy. 
V  Královéhradeckém kraji si ná-
vštěvníci mohou vybrat z 11 akcí.

Slavnostní zahájení a oslava 25. 
výročí konání Týdnů pro duševní 
zdraví se uskuteční 11. září od 18 
hodin v  Hradci Králové na Kav-
čím plácku koncertem kapely Ni-
rvana In the name of Cobain.

Následně je pro vás v  Hradci 

Králové připraven program po 
celý týden od 29.  září do 2.  říj-
na. Začne besedou Moje jméno 
není diagnóza v  18 hodin v  Bio 
Centrál, na které vám lidé s  du-
ševním onemocněním představí 
svou osobní zkušenost a  život 
s  nemocí. Další den 30.  září se 
můžete těšit na vernisáž výsta-
vy Jana Novotného a  workshop 
Mindfulness na Kavčím plácku. 
Ve čtvrtek 1.  října je připraven 
další workshop Relax na max či 
Den otevřených dveří psychiat-
rické kliniky Fakultní nemocni-

ce Hradec Králové. Týden završí 
2.  října promítání filmu JOKER 
s besedou v Bio Centrál. V dalších 
městech Královéhradeckého kraje 
je připravena např. akce v  Rych-
nově nad Kněžnou, kde pracovní-
ci Péče o duševní zdraví povedou 
vzdělávací program pro studenty 
Gymnázia. Celý program TDZ 
pak zakončí hudební akce 16. říj-
na v Jičíně na Veselce.

Podrobný program naleznete 
na webových stránkách: www.
pdz.cz či facebookovém profilu

Tydny.pro.dusevni.zdravi.

Na dvou z nich jsme se věnovali 
výtvarnu. Celý týden jsme tvoři-
li z  přírodních materiálů spous-
tu věcí. Barvili jsme rostlinnými 
barvami trička za pomoci síranů 
měďnatého a železnatého, malovali 
obrazy hlínou a jílem, s pomocí od-
borníků na slovo vzatých vyzkou-
šeli přírodní hlinky, jimiž se dá 
bezpečně malovat i na tělo, vytvo-
řili z jílu obličeje několika stromům 

v  lesoparku nebo tady zavěsili ně-
kolik 3D výtvorů z listí a větviček.

Další dva tábory jsme se věnovali 
toulání se za dobrodružstvím. Na-
vštívili jsme zámek Potštejn a jeho 
Pohádkov, koupali se v  Divoké 
Orlici a lezli po skalách; pluli jsme 
na raftech; vystoupali na Nebesa 
u Synkova a houpali se nad řekou 
Kněžnou; jezdili na ponících kolem 
bývalé pískovny na Bědovicích; na-

šli poklad na hradeckém Hradišti 
a  při tom všem si vyrobili tulácké 
hole, ozdobili trička a  za odměnu 
získali talismany z  polodrahoka-
mů. První tábor, na němž byly děti 
mladšího školního věku, proběhl za 
sluníčkového počasí, kdežto první 
den tábora pro předškoláky zcela 
propršel. To nás ale neodradilo od 
toho, zkusit nepoznané, a  naopak 
nás to posílilo v  duchu hesla „Co 

nás nezabije, to nás posílí.“
Poslední tábor byl ve znamení 

ovčí vlny. Během týdne vznikly 
4 plstěné panenky představující 
Jaro, Léto, Podzim a Zimu zavěšené 
tak, aby mohly svou autorku těšit 
po celý rok. Na tomto táboře si hol-
čičky s průvodkyněmi dokázaly na 
ohni i připravovat veganské jídlo.

 Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu
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OSVĚTOVÁ KAMPAŇ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SE POŘÁDÁ PO PĚTADVACÁTÉ

V LESOKRUHU PROBĚHLO V ČERVENCI A SRPNU NĚKOLIK PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
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KERAMIKA I.  
Kreativní tvoření pro děti 1. - 3. tř. ve věku 6 - 9 let. Keramika, modelování, hňácání,        
prožitkové aktivity, pláty, kamínky, dárečky, dekorace a keramické nesmysly. Rozvoj         
kreativity a jemné motoriky, fantazie. Na kroužek se hlaste zatím emailem 
(ddmslunicko@seznam.cz), proběhne rozdělení do skupin. Schůzky jednou za 14 dní.  

Infoschůzka: 21. 9. v 16 hod.  Předpokládaný čas kroužku 14.30—16.30 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková         Cena:  600/1200,- 

KERAMIKA II.  
Kreativní tvoření pro děti 4. - 9. tř. ve věku 9 - 15 let. Keramika, modelování, pláty, dárečky 
a dekorace, kombinováno s dalšími technikami (drátování, pedig, kamínkování aj.)              
jako     doplněk ke keramickým výrobkům. Rozvoj kreativity a jemné motoriky, fantazie.  
Na kroužek se hlaste zatím emailem (ddmslunicko@seznam.cz), proběhne rozdělení do 
skupin. Schůzky jednou za 14 dní.   

Infoschůzka: 21. 9. v 16 hod. Předpokládaný čas  kroužku 16.30 - 18.30 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková          Cena:  600/1200,- 

PERNÍKOVÁ KERAMIKA 
Střídavě budeme tvořit ze dvou odlišných hmot, z keramické hlíny a z perníkového těsta.       
U perníků projdeme celý proces výroby - zadělávání, vykrajování, modelování z volné ruky, 
pečení, 3D stavby, zdobení mnoha způsoby. Dárkové balení i ochutnávání. S keramickou 
hlínou budeme kreativně tvořit, zkoušet různé techniky a čarovat s barvami i zkoušet točit 
na kruhu. Pro děti  3. - 9. tř ve věku 8 - 15 let. Na kroužek se hlaste zatím emailem 
(ddmslunicko@seznam.cz), proběhne rozdělení do skupin. Schůzky jednou za 14 dní.   

Infoschůzka: 21. 9. v 16 hod. Předpokládaný čas  kroužku 14.30—16.30 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková          Cena:  450/900,- 

FOCENÍ 
Vydej se s námi na cestu za perfektní fotkou. Společně vyzkoušíme různé styly a naučíme 
se základy fotografie. Vybavení není podmínkou, ale mobil s foťákem nebo fotoaparát  
výhodou. Pro děti od 4. třídy (od 9 let). 

Zahajovací schůzka: 5. 10., 15 - 16.30 hod.  
Vedoucí: Veronika Chytrá         Cena:  375/750,- 

KERAMIKA BATIKOVANÁ 
Kreativní tvoření pro děti 4. - 9. tř. ve věku 9 - 15 let. Batikování keramiky a batikování látky 
barvou i keramickou hlínou. Netradiční postupy při tvoření, sledování procesu vzniku a jeho 
ovlivňování. Modelování, pláty, dárečky a dekorace. Rozvoj kreativity a jemné motoriky,  
fantazie. Na kroužek se hlaste zatím emailem (ddmslunicko@seznam.cz), proběhne rozdě-
lení do skupin. Schůzky jednou za 14 dní.  

Infoschůzka: 21. 9. v 16 hod. Předpokládaný čas  kroužku 16.30 - 18.30 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková          Cena:  450/900,- 

DS POŠKOLÁCI - ŽÁROVKY 
Dramaťák zábavnou formou. Hlasová a pohybová výchova formou her, práce s rekvizitou, 
rozvoj fantazie a kreativity. Účast na přehlídkách, závěrečné představení. Pro děti 5. - 9. tř. ve 
věku 10 - 15 let. Čas a den kroužku dle domluvy s vedoucím. 
 

Infoschůzka: 21. 9. v 16 hod.    
Vedoucí: Jana Bahníková         Cena:  500/1000,- 

STOLNÍ TENIS  
Základy hry, přátelská utkání, pro dívky i chlapce. Kroužek bude probíhat v herně                  
tělocvičny U Dubu. Pro chlapce i dívky od 3. tř. (od 8 let)  
 

Zahajovací schůzka: 5. 10., 15.30 - 17 hod.   
Vedoucí: Bohumír Kalous         Cena: 500/1000,- 

VEKUVE 
Veselé kuchtění s Verčou a s ním i zábava v kuchyni, při níž se naučíš vařit, smažit,            
ale hlavně péct nejrůznější dobroty. Pro děti 1. - 3. třída ve věku 6 - 9 let, kteří rádi          
připravují jídlo a ještě raději ho ochutnávají. Možné odvádění z družiny.  

Zahajovací schůzka: 6. 10., 13 - 15 hod. 
Vedoucí: Veronika Chytrá          Cena:  750/1500,- 

MIŠMAŠ I.  
Odpolední čas pro děti 4. - 6. třídy ve věku 9 - 12 let. Nabídka různorodých aktivit, někdy 
společně, někdy výběrovým systémem. Sportovní řádění v tělocvičně, deskovky, drobné 
tvoření, malé výzvy, vše po vzájemné dohodě. Čas bude i na volnou zábavu a samostatné 
aktivity.  

Zahajovací schůzka: 6. 10., 13 - 14.30 hod.   
Vedoucí: Eva Jenčíková          Cena:  375/750,- 

CCG DANCE  
Taneční skupina, základem je pohybová výchova, rozvoj citu pro hudbu, rozvoj flexibility, 
tvorba choreografie. Schůzky v tanečním sále DDM. Pro účastníky z 2. stupně  (od 11 let). 
 

Infoschůzka: 23. 9. v 15 hod. v tělocvičně ZŠ, čas schůzek 17 - 19 hod. 
Vedoucí: Mudr. Stanislava Bergerová       Cena:  600/1200,- 

   

 Úterý:  

HÁČKOVÁNÍ 
Nový kroužek pro všechny, kteří se chtějí seznámit s háčkováním. Vhodné pro začátečníky    
i pokročilé. Háčkování na panenky, dekorace, dárečky, čelenky, čepice a časem i složitější 
projekty. Pro děti od 3. třídy (od 8 let). 

Infoschůzka: 29. 9. v 16.30, čas schůzek bude 14 - 15.30 
Vedoucí: Jana Kalousová         Cena:  375/750,- 

   

 Pondělí:  

ŠIKULKA 
Výtvarně tvořivé aktivity pro předškoláky a prvňáky ve věku 5 - 7 let, kreslení, malování, 
lepení, stříhání, čtení, hry, malé dárečky a ozdoby, zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, 
prožitek při tvoření a fantazii. Odvod z MŠ Město a družiny. Info přijde předem emailem. 
 

Zahajovací schůzka: 5. 10., 12 - 14.30 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková, Veronika Chytrá       Cena:  750/1500,- 

STOLNÍ TENIS - ALBRECHTICE 
Základy hry, přátelská utkání, pro dívky i chlapce. Kroužek bude probíhat v prostorách  
ZŠ Albrechtice n. O. Pro děti ze ZŠ Albrechtice od 3. tř. (od 8 let). 
 

Zahajovací schůzka: 5. 10., 13.45 - 15.15 hod.   
Vedoucí: Bohumír Kalous         Cena:  500/1000,- 

DS POŠKOLÁCI - ALBRECHŤÁCI 
Hlasová a pohybová výchova, vystupování na jevišti, recitace. Pro děti ze ZŠ Albrechtice     
ve věku 6 - 11 let. Nácvik vystoupení, možná účast na přehlídkách a soutěži Dětská scéna. 
 

Zahajovací schůzka 5. 10., 13.30 - 15.30 hod. 
Vedoucí: Lenka Otavová          Cena:  500/1000,- 

FLORBAL I.  
Kolektivní halový sport, při kterém se používá speciální florbalová hůl a velmi lehký míček. 
Základy ovládání hole, práce s míčkem, zvyšování obratnosti a flexibility celého těla, 
schopnost koordinace a rychlost reakce. Pro děti 1. - 3. třída ve věku 6 - 9 let, možný      
odvod z družiny.  
 

Zahajovací schůzka: 5. 10., 14 - 15 hod. v tělocvičně ZŠ. 
Vedoucí: Filip Vaněk           Cena:  975/1950,-  

FLORBAL II.  
Kolektivní halový sport, při kterém se používá speciální florbalová hůl a velmi lehký míček. 
Základy ovládání hole, práce s míčkem, zvyšování obratnosti a flexibility celého těla,    
schopnost koordinace a rychlost reakce. Pro děti 4. - 6. tř. ve věku 9 - 12 let. 
 

Zahajovací schůzka: 5. 10., 15 - 16 hod. v tělocvičně ZŠ. 
Vedoucí: Filip Vaněk           Cena:  975/1950,- 

VYBERTE SI Z NAŠÍ ŠIROKÉ NABÍDKY 
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MINIVOLEJBAL I. 
Hry s míčem, základy barevného minivolejbalu, turnaje, hry, rozvoj spolupráce a týmového 
ducha. Pro kluky i holky 1. - 5. tř. ve věku 6 - 11 let. 
 

Zahajovací schůzka: 8. 9., 15 - 17 hod. na stadionu. 
Vedoucí: Eva Jenčíková          Cena:  500/1000,- 

ROSEGIRLS II. 
Taneční skupina, základem je pohybová výchova, zvyšování flexibility a rozvoj citu  
pro hudbu. Účast na vystoupeních a soutěžích. Pouze pro stávající členy skupiny.  
 

Zahajovací schůzka: 8. 9., 15.30 - 17.30 hod. v malé tělocvičně ZŠ. 
Vedoucí: Lenka Kupcová, Lucie Ducká        Cena:  750/1500,- 

MALÝ VĚDÁTOR 
Práce se stavebnicemi Boffin, Lego a Arduino, které jsou určeny pro výuku základů fyziky    
a robotizace. Účastníci zjistí, jak fungují různá zařízení z běžného života díky sestavování    
jednotlivých součástek stavebnice. Kromě stavebnice budou účastníci sami vymýšlet     
vlastní projekty a pracovat s počítačem, tabletem a 3D tiskárnou.  
Pro děti od 3. tř. (od 8 let). 
 

Zahajovací schůzka: 6. 10., 16 - 18 hod.   
Vedoucí: Tomáš Haupt            Cena:  750/1500,- 

BABY ROSEGIRLS 
Taneční skupina. Základem je pohybová výchova a tvorba choreografie. Účast na tanečních         
vystoupeních a soutěžích. Pro děti ve věku 3 - 6 let.  Možný odvod dětí z MŠ Město. 
 

Zahajovací schůzka: 8. 9., 14.45 - 16.45 hod. 
Vedoucí: Lenka Reslová         Cena:  600/1200,- 

KYTARA  
Základy hry na kytaru, individuální přístup dle potřeb každého žáka. Jeden až tři žáci            
v hodině, čas a den schůzek dle individuální domluvy a možnosti vedoucí.  
Pro děti od 4. tř. (od 9 let). Na kroužek se hlaste emailem nebo telefonicky 
(ddmreditelka@seznam.cz, 725435731), proběhne rozdělení do skupin.             
Infoschůzka: 29. 9. v 16 hod.  
Vedoucí: Veronika Matějková, Jana Kalousová    Cena:  600/1200,-  

ŘEZBAŘINA I. 
Práce se dřevem a s řezbářským náčiním, vyřezávání drobných předmětů, řezbářské                 
projekty. Práce v malé skupince účastníků. Pro děti 3. - 6 tř.  ve věku 8 - 12 let. 
 

Zahajovací schůzka: 6. 10., 16 - 18 hod.    
Vedoucí: David Plančík         Cena:  935/1870,- 

KREATIVKA 
Kreativní tvoření - batika, keramika, bytové doplňky, fimo. Rozvoj fantazie, kreativity,  
spolupráce. Schůzky jednou za 14 dní, pro děti 6. - 9. tř. ve věku 11 - 15 let. 
 

Zahajovací schůzka: 7. 10., 14 - 16 hod. 
Vedoucí: Hana Šimánová           Cena:  600/1200,- 

ROSEGIRLS I. 
Taneční skupina. Základem je pohybová výchova a tvorba choreografie. Účast na tanečních         
vystoupeních a soutěžích. Pro děti ve věku 7 - 11 let (pokročilí z minulých let).  
 

Zahajovací schůzka: 9. 9., 16 - 18 hod. v tělocvičně DDM 
Vedoucí: Lenka Reslová, pomocná vedoucí: Aneta Matušková Cena:  600/1200,- 

TURISŤÁK  
Nejlepší čas je čas strávený venku. S námi vás čekají výpravy do neznáma, práce s mapou    
a buzolou, zálesácké dovednosti, střelba s lukem, vyřezávání, plánování tras, výlety na kole    
i pěšky, exkurze, poznávání přírody. Pro děti 2. - 5. tř. ve věku 7 - 11 let. 
 

Zahajovací schůzka: 7. 10., 15 - 17 hod.  
Vedoucí: Veronika Chytrá         Cena:  500/1000,- 

CCG DANCE MINI  
Taneční skupina, základem je pohybová výchova, rozvoj citu pro hudbu, rozvoj flexibility. 
Výuka základů gymnastiky a akrobacie. Schůzky v tělocvičně ZŠ. Pro děti 4 - 7 let.  
 

Infoschůzka: 23. 9. v 15 hod. v tělocvičně ZŠ, čas schůzek 15 - 17 hod.  
Vedoucí: Dana Černohousová           Cena:  750/1500,- 

   

 Středa:  

MAZLÍCI I. 
Chovatelský kroužek pro všechny milovníky zvířátek. Čekají vás obvyklí i méně obvyklí          
mazlíčkové. Naučíte se, jak se o ně starat, a dozvíte se spoustu zajímavých informací              
z říše zvířat. Pro děti 1. - 5. tř. ve věku 6 - 11 let. Možný odvod z družiny. 
 

Zahajovací schůzka: 7. 10., 13 - 14.30 hod.  
Vedoucí: Veronika Chytrá          Cena:  750/1500,- 

ČMÁRÁNÍ A ČAROVÁNÍ = KRESLENÍ A MALOVÁNÍ 
Akvarel, cákání, malířský stojan, štětce, prsty, velké i malé plochy, zentagle, akrylovky,  
tempery i vodovky, přírodniny, témata i volné tvoření.  Kartony, pruhy, mačkání, ruční     
papír a mnoho dalších pomůcek a technik vyzkoušíme na vlastních rukou a fantazii.      
Ano, budeme trochu špinaví, ale určitě si to užijeme. Pro děti 1. - 5. tř. ve věku 6 - 11 let. 

Zahajovací schůzka: 7. 10., 12.40 - 14.40 hod.  
Vedoucí: Eva Jenčíková         Cena:  625/1250,- 

DETEKTIVOVÉ 
Detektivní série záhad, řešení šifer, procvičení logického myšlení. Hraní logických                  
a deskových her, rozvoj pozornosti, paměti, strategického myšlení a spolupráce. Odlévání 
sádrových stop, odebírání otisků prstů a další detektivní postupy. Měsíční pátrací hra          
na pokračování. Pro děti z 2. -  5. třídy ve věku 7 - 11 let. 
 

Zahajovací schůzka:  1. 10., 13 - 14.30 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková            Cena:  375/750,- 

   

 Čtvrtek:  

FIMO  
Pravidelné setkávání se nad polymerovou hmotou, ze které se dá doslova čarovat. Základní 
i  pokročilejší techniky při výrobě originálních dárků, šperků a dalších doplňků.  
Schůzky jednou za 14 dní. Pro děti od 3. tř. (od 8 let), mládež a dospělé. 

Zahajovací schůzka: 14. 10., 17.30 - 19 hod.   
Vedoucí: Eva Jenčíková           Cena:  525/1050,- 

HOLČIČINY  
Kreativní kroužek pro dívky, kde budeme zkoušet tradiční i netradiční techniky, tvořit       
pro sebe i originální dárky pro blízké, batikovat, vařit a péct. Čas bude i na společné hry, 
volný výběr činnosti a noční speciály. Pro dívky 1. - 5. tř. ve věku 6 - 11 let. Přihlašujte se 
pouze emailem (ddmslunicko@seznam.cz), čas schůzek se může změnit podle možností 
vedoucího. 
Infoschůzka: 30. 9. v 16 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková            Cena:  625/1250,- 

SPOLU  
Společné prožívání technik a témat tak, aby to bylo zajímavé pro všechny. Určeno pro děti 
3 - 8 let s doprovodem. Nepotřebujete umět nic speciálního, chceme, aby se i dospěláci 
odreagovali a užili si společný čas. Některým z projektů může být například batikování,     
pečení perníčků, výtvarné techniky. Na všem se domluvíme. Schůzky jednou za 14 dní. 
 

Zahajovací schůzka: 14. 10., 15.30 - 17 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková            Cena:  300/600,- 

RYBÁŘI 
Techniky rybolovu, poznávání druhů ptáků, ryb a obojživelníků žijících v českých vodách. 
Správné návyky chování u vody. Možnost získání rybářského lístku. Za příznivého počasí   
budou schůzky probíhat na rybnících cca 2 hodiny. Pro děti od 3. tř. (od 8 let) 
Zahajovací schůzka: 30. 9., 17 - 18.30 hod. v DDM. 
Vedoucí: Petr Mrvečka              Cena: 625 /1250,- 

ROSEGIRLS III.  
Taneční skupina, základem je pohybová výchova, zvyšování flexibility a rozvoje citu           
pro hudbu. Účast na vystoupeních a soutěžích. Pro děti ve věku 11 - 16 let.  
 

Zahajovací schůzka: 8. 9., 17 - 19 hod. 
Vedoucí: Lenka Reslová          Cena:  600/1200,- 

KEYBOARD 
Základy hry na elektrické klávesy, individuální přístup dle potřeb každého žáka. Jeden až tři 
žáci v hodině, čas a den schůzek dle individuální domluvy. Na kroužek se hlaste emailem 
nebo telefonicky (ddmreditelka@seznam.cz, 725435731), proběhne rozdělení do skupin. 
Pro začátečníky 2. až 9. třída (7 - 15 let). 
 

Infoschůzka: 29. 9. v 17 hod.   
Vedoucí: Kateřina Kulšteinová       Cena:  600/1200,- 

KROUŽEK LEZENÍ 
Základy lezení na umělé stěně. Dítě si osvojí základy lanových technik používaných             
na umělých stěnách, lezení s jištěním i bez jištění tzv. bouldering. Vzhledem k velikosti stěny 
v DDM bude hlavní náplní výuka technik lezení bez lana, kde je možné si bezpečně a bez 
potřeby speciálního vybavení vyzkoušet a nacvičit všechny důležité pohyby nutné             
pro lezení na umělých stěnách a následně i v přírodě na skalách.  
Pro děti 1. - 3. tř. ve věku 6 - 9 let v čase 16.45 - 17.45 hod. 
 

Infoschůzka: 29. 9. v 17 hod.  
Vedoucí: Jakub Hacura           Cena:  450/900,-  

KROUŽEK LEZENÍ II. 
Základy lezení na umělé stěně. Dítě si osvojí základy lanových technik používaných             
na umělých stěnách, vyzkouší si lezení s jištěním i bez jištění tzv. bouldering. Vzhledem        
k velikosti stěny v DDM bude hlavní náplní výuka technik lezení bez lana, kde je možné si 
bezpečně a bez potřeby speciálního vybavení vyzkoušet a nacvičit všechny důležité pohyby 
nutné pro lezení na umělých stěnách a následně i v přírodě na skalách.  
Pro děti 4. - 6. tř. ve věku 9 - 12 let v čase 18 - 19 hod. 
 

Infoschůzka: 29.9. v 17 hod.  
Vedoucí: Jakub Hacura           Cena:  450/900,-  
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ROSEGIRLS II. GYMNASTIKA 
Taneční skupina, výuka základů gymnastiky a akrobacie.  Pouze pro stávající členy skupiny. 
 

Zahajovací schůzka: 10. 9., 17 - 19 hod. v malé tělocvičně ZŠ. 
Vedoucí: Lenka Kupcová, Lucie Ducká       Cena:  750/1500,- 

BABY ROSEGIRLS GYMNASTIKA 
Taneční skupina, výuka základů gymnastiky a akrobacie. Možný odvod dětí z MŠ Město. 
Viz úterý. 
 

Zahajovací schůzka: 10. 9., 14.45 - 16.45 hod. 
Vedoucí: Lenka Reslová         Cena:  600/1200,- 

MINISPORTOVKY 
Všeobecná sportovní průprava, hry s nejrůznějšími pomůckami, cvičení na nářadí, rozvoj 
koordinace, rychlosti, spolupráce. 
Schůzky ve velké tělocvičně ZŠ. Pro předškoláky a děti 1. - 2. tř. ve věku 5 - 8 let. 
 

Zahajovací schůzka: 1. 10., 15 - 16.30 hod.   
Vedoucí: Veronika Chytrá          Cena:  500/1000,- 

PIDIVOLEJBAL 
Hry s míčem, základy barevného minivolejbalu, turnaje, hry, rozvoj spolupráce a týmového 
ducha. Pro kluky i holky předškoláky až 2. tř. ve věku 5 - 8 let. 
 

Zahajovací schůzka: 3. 9., 15 - 16.30 hod. na stadionu, info emailem. 
Vedoucí: Eva Jenčíková          Cena:  500/1000,- 

MAZLÍCI II. 
Chovatelský kroužek pro všechny milovníky zvířátek. Čekají vás obvyklí i méně obvyklí          
mazlíčkové. Naučíte se, jak se o ně starat, a dozvíte se spoustu zajímavých informací z říše 
zvířat.  Pro děti 1. - 5. tř. ve věku 6 - 11 let. Možnost vyzvedávání z družiny. 
 

Zahajovací schůzka: 1. 10., 13 - 14.30 hod.  
Vedoucí: Veronika Chytrá          Cena:  750/1500,- 

NERF KLUB 
Kroužek ze světa Nerf pistolí. Zábava pro všechny kluky, případně holky, kteří se chtějí    
zdokonalit ve strategii, spolupráci a přesné mušce. Den a čas kroužku dle časových        
možností vedoucího.  Pro děti 3. - 7.tř. ve věku 8 - 13 let. 
 

Infoschůzka: 1. 10. v 16.30 hod.  
Vedoucí: Ondřej Kalous         Cena:  500/1000,- 

ŘEZBAŘINA II. 
Práce se dřevem a s řezbářským náčiním, vyřezávání drobných předmětů, řezbářské                 
projekty. Práce v malé skupince účastníků. Pro děti 3. - 6 tř. ve věku 8 - 12 let. 
 

Zahajovací schůzka: 1. 10., 16 - 18 hod.    
Vedoucí: David Plančík         Cena:  935/1870,- 

CVIČENÍ SE STÁŇOU 
Kondiční cvičení, moderní tanec a gymnastika. Pro mladší i starší děti se zájmem o tanec. 
 

Infoschůzka: 23. 9. v 15 hod. v tělocvičně ZŠ, čas schůzek 18.30 - 20 hod.  
Vedoucí: MUDr. Stanislava Bergerová        Cena:  600/1200,- 

ROSEGIRLS I. GYMNASTIKA 
Taneční skupina, výuka základů gymnastiky a akrobacie. Účast na vystoupeních a soutěžích. 
 

Zahajovací schůzka: 11. 9., 16 - 18 hod. v malé tělocvičně ZŠ 
Vedoucí: Lenka Reslová, pomocná vedoucí: Aneta Matušková  Cena:  600/1200,- 

KLUB IPP (instruktoři, praktikanti, pomocníci) 
Pro aktivní mládež od 8. tř., ve věku 13 - 18, která se chce podílet na přípravě a organizaci 
akcí pořádaných DDM, jezdit na víkendovky, přespávačky a letní tábory.  
Seberozvoj, organizační dovednosti, týmové hry, kritické myšlení  a seberealizace. 
Zahajovací schůzka: v neděli 13. 9. v 17 hod. 
Vedoucí: Veronika Chytrá      Roční členský příspěvek:  50,- 

KLUB IPP junior  
Pro aktivní mládež 6. - 8. třída, ve věku 11 - 14 let, která se chce podílet na přípravě             
a organizaci akcí pořádaných DDM, jezdit na víkendovky, přespávačky a letní tábory.  
Seberozvoj, organizační dovednosti, týmové hry, kritické myšlení  a seberealizace. 
Zahajovací schůzka: v neděli 13. 9. v 17 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková       Roční členský příspěvek:  50,- 

KLUB DESKOVÝCH HER 
Pravidelné setkávání se nad deskovkami, hrami, ze kterých si vyber každý. Některé jsou 
rychlé a akční, některé delší a strategické. V hernotéce jich máme přes 200 a všechny,    
které si vybrete, vás naučíme a rovnou zahrajeme. Vždy 1. a 3. středu v měsíci. Schůzky 
jednou za 14 dní. Pro děti od 3. tř., mládež a dospělé.  
 

Zahajovací schůzka: ve středu 7. 10., 17.30 - 19 hod. 
Vedoucí: Eva Jenčíková         Roční členský příspěvek:  160,- 

KLUB MERITORIO 
Je jedno, co tu napíšeme, protože ti, kterých se to týká,  ve věku 15 - 34 let, vědí, nebo si to 
aspoň myslí :). Zahajovací schůzka: v pátek 25. 9. v 19.50 tam. 
 
Vede se samo.         Roční členský příspěvek:  50,- 

   

 Kluby:  

   

 Pro mládež a dospělé:  

KURZY VÝTVARNÝCH TECHNIK -  OTEVŘENÉ DÍLNY 
Můžete si k nám přijít vyzkoušet výtvarné techniky podle aktuální nabídky  
(PEDIG, FIMO, ENCAUSTIKA, DECOUPAGE, PŘÍRODNÍ DEKORACE, KERAMIKA aj.).  
Tyto dílny jsou vhodné pro děti z 2. stupně, mládež a dospělé, mladší děti pouze                  
v doprovodu dospělého.  
 

Dle měsíční nabídky v úterý (17.30 - 19.30 hod.) 
Lektorka: Eva Jenčíková         Cena: 40,- + spotřebovaný materiál 

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 
Podvečerní tvoření pro zamazané ruce, jednou měsíčně.  
Pracujete podle vlastních návrhů, nebo se necháte inspirovat. 
 

Zahajovací schůzka: 7. 10., 16 - 18 hod. 
Lektorka: Hana Šimánová    Cena: 140,-/dílna 

KURZY ANGLIČTINY 
Začátečníci, pokročilí i mírně pokročilí,  ve skupině. 
Informace: PaeDr. Dana Černohousová,  
tel.: 777016858 

KURZY ANGLIČTINY 
Pro dospělé v DDM, začínáme od září.  
Lektor: Luboš Moravec,  
tel.: 736414549 

JÓGA 
Jóga pro dospělé je určená všem, kteří se po práci chtějí příjemně uvolnit, relaxovat  
a věnovat hodinku jenom sami sobě. Relaxace a uvolnění pod vedením zkušeného lektora. 
Kontakt: 774230082, email: Kamil.Horny@seznam.cz, www.camel2.cz 

TĚŠÍME SE NA VÁS  
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

   

 Pátek:  

ATLETIKA I. 
Atletická abeceda, všeobecná sportovní průprava, účast na závodech, soutěže, hry.              
V září na stadionu, poté v tělocvičně ZŠ. Pro děti 1. - 3. tř. ve věku 6 - 9 let. 
 

Zahajovací schůzka: 28. 8., 16.30 - 17.30 hod., stadion 
Vedoucí: Kateřina Kuklová, Ondřej Kalous          Cena:  525/1050,- 
ATLETIKA II. 
Atletické disciplíny, všeobecná sportovní průprava, účast na závodech, soutěže, hry.  
V září na stadionu, poté v tělocvičně ZŠ. Pro děti od 4. tř. (od 9 let). 
 

Zahajovací schůzka: 28. 8., 16.30 - 17.30 hod., stadion 
Vedoucí: Kateřina Kuklová, Ondřej Kalous        Cena:  525/1050,- 

ANGLIČTINA 
Anglická konverzace, hraní pohádek a příběhů v cizím jazyce, překlady textů, hry a soutěže,                           
seznámení se s žáky z jiných škol v zahraničí a psaní v cizím jazyce. Pro děti od 4. - 6. tř. ve 
věku 9 - 12 let. 
Zahajovací schůzka: 2. 10., 14 - 15.30 hod.    
Vedoucí: Lenka Kupcová              Cena:  625/1250,- 

SEBEOBRANA 
Velké řádění v malé tělocvičně DDM, základy sebeobrany, sportovní hry, posilování,                 
zlepšení rychlosti, koordinace, výdrže a fyzické odolnosti.  
Pro děti 1. - 4. tř. ve věku 6 - 10 let. 
 

Zahajovací schůzka: 8. 10., 17.30 - 19 hod. 
Vedoucí: Kateřina Kulšteinová, Tereza Kulšteinová       Cena:  500/1000,- 

MINIVOLEJBAL II. 
Hry s míčem, barevný minivolejbal, turnaje, hry, rozvoj spolupráce a týmového ducha.  
Pro kluky i holky 3. - 6. třída, věk  8 - 11 let. 
 

Zahajovací schůzka: 4. 9., 15 - 16.30 hod. na stadionu, info emailem. 
Vedoucí: Eva Jenčíková           Cena:  500/1000,- 
CCG DANCE MIDI 
Taneční skupina, pohybová průprava, rozvoj citu pro hudbu, výuka základů gymnastiky        
a akrobacie. Pro děti 2. - 6. tř. ve věku 7 - 12 let. 
 

Infoschůzka: 23. 9. v 15 hod. v tělocvičně ZŠ, čas schůzek 15 - 17 hod. v sále DDM. 
Vedoucí: Markéta Štěpková          Cena:  600/1200,- 

ROSEGIRLS III. GYMNASTIKA 
Taneční skupina, výuka základů gymnastiky a akrobacie. Viz úterý. 
 

Zahajovací schůzka: 10. 9., 17 - 19 hod., v tělocvičně DDM 
Vedoucí: Lenka Reslová           Cena:  600/1200,-    
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST - je spolek, který byl založen 
v roce 2002.

Cílem MC Ratolest je dávat dětem od narození do předškolního i škol-
ního věku, možnost:

objevovat svět v  novém prostředí, setkávat se s  vrstevníky, poznávat 
se, učit se hrát s novými kamarády a zapojovat se do kolektivu v různých 
kroužcích (výtvarných, hudebních, sportovních, naučných…) rozvíjet 
svoje schopnosti

Také maminkám (rodičům) MC umožňuje vytvořit si nová přátelství, 
vyměňovat si s ostatními své zkušenosti navzájem se inspirovat o možnos-

tech využití volného času, na dílnách vyzkoušet své dovednosti při růz-
ných technikách tvoření.

MC Ratolest má svůj týdenní program, nabízí také další akce (patří 
mezi ně: Besedy s hosty (logopedie, rehabilitace, výchova dětí…), Zahrad-
ní slavnosti, společné výlety a akce, pohádkové čtení a tvoření v Městské 
knihovně, velikonoční a vánoční akce pro děti a rodiče (vystoupení dětí 
a  prezentace výrobků MC…), příměstské tábory a  prázdninové hlídání 
dětí a akce města, na kterých spolupracujeme.

DALŠÍ AKCE V ZÁŘÍ:

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO kroužků, které pro vás chystáme!

1. - 11. září 2020

NABÍZÍME ZATÍM TYTO KROUŽKY:

DOPOLEDNE
pro děti 0-4 roky

ODPOLEDNE
pro děti 3-10 let

ODPOLEDNE-VEČER

MIMINKA - cvičení s dětmi od 3 do 12 měsíců VĚLIČKA – pro děti od 3 let do 5 let, 
zpívání, tvoření, čtení, divadlo, hry… na 
zahradě i v MC.

- Odpolední dílny 
pro rodiny: keramika

BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 12 měsíců do 2 let VŠEZNÁLEK - předškoláci grafomotorika, 
divadlo, tvoření, hry… na zahradě i v MC.

BESEDY 
- pro rodiče 
- pro děti

ROLNIČKA – zpívání, básničky, tanečky 2-4 roky TANEČKY - pro děti od 3 let do 6 let, 
taneční přípravka, základy tance, 
gymnastika, hry… ve spojovacím sále ZŠ

ZAHRADNÍ slavnosti 
-téma: Večerníček…

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

FLÉTNIČKA – zpívání, hra… pro dězi od 4 
do 14 let. Začátečníci a pokročilí

Kurz ANGLIČTINY pro dospělé 
-omezený počet

KNIHOVNA - 1x za měsíc ATLETIKA - pro děti od 3 let do 13 let, 
rozcvička, základy atletiky (běh, skok, hod), 
hry…na školním hřišti nebo ve spojovacím 
sále ZŠ

BAZAR – oblečení, hraček, sport. potřeb, 
3x za rok

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

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

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

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ZÁŘÍ

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

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

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

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

ČT Dětský klub Koala (soukr. akce) 08:00-12:00 SCUK – výdej 16:00-18:30

PÁ HERNA
Hlídání dětí

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

HERNA 15:00-17:00

   

■ 9. 9. (St) BAZAR oblečení, sport. potřeb, hraček, 15-18h.
■ 17.  9.  (Čt) Pohádkové čtení a  tvoření v  Městské KNIHOVNĚ, 

od 10:00 h - čtení, malování, prezentace nových knih
■ 14.–17.  9.  (Po-Čt) Ukázkové hodiny dopoledních i  odpoledních 

kroužků
■ 19. 9. (So) Týnišťské posvícení - prodej občerstvení a výrobků z dílen

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

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



Příměstský tábor
Včelí Medvídci
DDM Sluníčko je kouzelné místo, 

které se umí proměnit v  nejrůzněj-
ší prostředí. V polovině července se 
nám proměnilo na louku plnou hmy-
zu. Na příměstském táboře se včelími 
medvídky se sešly hlavně menší děti, 
aby si užily týden plný čmeláčích her, 
legrace a  Pučmeloudích nesmyslů. 
Brumda Maruška se bál, že si nebu-
de mít s kým hrát, ale nakonec našel 
28 nových čmeláčích kamarádů. Be-
ruška Káťa se svými širokými křídly 
úspěšně zvládla projít všemi dveřmi 
a zapojit se mezi čmeláčí táborníky, 
se kterými vytvořila památečné de-
níčky. Deníčky jsou ostatně většinou 
pravidelným doplňkem našich tábo-
rů, je to super čtení. Brouček Eliška, 
i když ho trochu jeho křídla zlobila, 
tak si při hraní společné písničky užil 
atmosféru s  čmeláčky. Čmeláčí pís-
ničku jsme natočili jako poděkování 
za vosí poštu, která nám na tábor při-
šla od jisté Z. F. (známé firmy). Čme-
láčí maminka Mirka měla se všemi 
čmeláky velkou trpělivost a  dávala 
pozor, aby se jim nic nestalo. Občas 
to bylo náročnější, ale ve zdravotním 
deníku se objevilo jen pár drobností. 
Kvapník Viki si tento týden moc užil, 
ale z toho, jak chvátal, měl z malých 
čmeláčků jen rozmazané šmouhy. 
Nicméně mu čmeláčci dokázali, že 
umí být rychlí, jako Kvapník. Že jsou 
také zvídaví a  šikovní dokázali i při 
programu Hmyz a brouci, který nám 
přijela představit paní Adamcová. 
Přivezla spoustu krásných ukázek 
a zajímavých úkolů. Housenka Lucka 
přišla v pátek pozdě, takže si musela 
vlézt do zlaté kukly, aby se z ní stal 
motýl, děti se jí za to smály, ale pak 
si na zlatou kuklu zvykly děti i hou-
senka. Na dopravním hřišti se dětem 
docela dařilo, ale jízda zručnosti byla 
docela oříšek. Po obědě, o poledním 

klidu, si malí i  velcí čmeláci zahráli 
nějakou tu stolní hru, postavili sta-
vebnici nebo si malovali, aby získali 
energii na další řádění. Ptáte se, kde 
byl Čmelda Tobiáš? Ten se dokonce 
uprostřed tábora ztratil a museli jsme 
ho jet hledat až do Rašovic, ještěže 
byl i s bráškou a nám se povedlo oba 
najít. Pučmeloud Eva byl samozřej-
mě troubovitý a  co mohl, to zkazil, 
např. rozšlápl dětem oběd, a  tak si 
děti musely samy připravit buřtguláš 
na ohni, a byl výborný, takže nako-
nec všechno docela dobře dopadlo. 
Stejně jako celý tábor, který utekl 
jako Kvapník. Těšíme se zase příště 
a  doufáme, že budeme moct i  pře-
spat, protože tam, kde v  noci jasně 
svítí světlušky, tak tam je moc dob-
ře. Veliké díky patří všem vedoucím 
a instruktorům, které najdete v textu, 
za jejich čas a energii, byli báječní.

Eva Jenčíková

Příměstský tábor
Záhady města v lesích
Poslední červencový týden jsme 

ve Sluníčku strávili na táboře Záha-
dy města v lesích. Stali se z nás členi 
Klubu záhad a pomohli jsme babičce 
Máně dokončit její příběhy o Týništi 
nad Orlicí. Ty nás v úterý zavedly za 
myslivci, protože myslivost vždycky 
k městu v lesích patřila. Na řadu také 
přišla strašidelná pověst o  vlkodla-
kovi, kterého se nám však povedlo 
zahnat. Středě vévodili voraři a vod-
níci. Blízkost řeky Orlice vybízí ke 
zmínce o  vorařství, protože se zde 
plavilo dříví. Postavili jsme si své 
menší vory a vypustili je též do světa. 
Za pomoc vodníkům se nám naskyt-
la příležitost svézt se v  lodi po řece. 
Na druhém břehu nás čekala vodni-
ce a mohli jsme u ní vhodit do lahve 
svá přání. Následujícího dne přišla 
řada na okolní vesnice, zjistili jsme 
informace o Štěpánovsku, Křivicích, 

Albrechticích a již neexistujících Mi-
chovicích. Odpoledne na nás v parku 
čekala lesní strašidýlka. Tábor jsme 
zakončili koníčkem, který mají lidé 
nejen v Týništi, ale po celé republice. 
Dozvěděli jsme se totiž, jak to vypadá 
ve včelím úle a co všechno včely umí 
a tvoří. A jaká byla zpětná vazba od 
dětí?

„Nejvíce se mi líbilo, jak jsme jeli 
na loď.“

„Tento tábor je skvělý.“
„Na tomto táboře se mi nejvíc líbi-

la vodní bitva“
„Tento tábor byl dobrý, jezdili jsme 

na kole k  vodě, chodili do parku 
a hráli hry.“

„Tito vedoucí byli na nás hodní.“
Děkuji vedoucím Anet, Fíce, Terce 

N., Terce V., Vojtovi a Nelče a těším 
se na další společné akce.

Lea Vondroušová
+ foto ze složky
 
Příměstský tábor Hotel
Transylvanie
V prvním srpnovém týdnu se naše 

Sluníčko přeměnilo v doupě hraběte 
Drákuly. Našim cílem bylo nalézt na-
šeho ztraceného hrdinu, aby s námi 
oslavil své osmisté narozeniny. Mu-
seli jsme procestovat spoustu zemí, 
ale nakonec se nám to podařilo.

Když nám to počasí dovolilo, vy-
ráželi jsme na kolech do blízkého 
i vzdálenějšího okolí Týniště. Na na-
šich cestách jsme potkali spoustu po-
staviček, které se v Hotelu Transylva-
nie vyskytují. Hráli jsme nejrůznější 
hry, vyráběli příšerky, stavěli hrad, 
tvořili jsme trička a hlavně jezdili na 
kolech.

Tábor jsme si všichni moc užili 
a těšíme se na vás příští rok.

A co o našem táboře napsaly děti?
„Včera jsem ujel hodně daleko na 

kole.“
„Máme dobré jídlo.“

„Vedoucí jsou nejlepší.“
„Byli jsme na kolech ve Štěnkově.“
„Tenhle tábor je super.“
Děkuji Verče, Honzovi, Kubovi 

a Vendy za jejich čas a aktivitu.
Natalie Ficencová (Fíca)

Příměstský tábor Doba ledová pro-
běhl v termínu 10.–14. 8. Celým týd-
nem nás provázely postavičky z ani-
movaného filmu Doba ledová. První 
den jsme objevili miminko Mrňouse, 
kterého jsme se ujali a rozhodli vrátit 
zpět lovcům. V úterý jsme potkali le-
nochoda Sida, se kterým jsme se na 
chvilku ocitli ve škole a plnili před-
měty jako tělesná výchova, výtvarná 
výchova, přírodověda a  matemati-
ka. Ve středu k  nám zavítal mamut 
Manny, který nám pověděl o  tání 
jeho ledovce a celý den se točil kolem 
ekologie a  recyklace. Čtvrtek byl ve 
znamení zimních olympijských her 
se šavlozubým tygrem Diegem a děti 
tak závodily v disciplínách jako skok 
na kru nebo koulování. Poslední den 
jsme konečně vystopovali lovce, kte-
rým jsme miminko Mrňouse předa-
li. Během týdne nás také navštěvoval 
vtipný veverčák Scart, který si pro 
nás pokaždé připravil hru.

„Jsem David a  moc se mi tady 
líbí.“

„Líbila se mi hra sbírání postavi-
ček, protože jsem byl 1.“

„Baví mě to tady. Každý den mů-
žeme hrát fotbal.“

„Libí se mi naše táborová trička.“

Děkuji moc všem skvělým vedou-
cím – Lee, Anet, Evče, Nelče, Vojtovi 
a Pétě.

Aneta Vachová
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 2 x foto příměstský tábor Čas na dobrodružství

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

Pojďte si s námi užít víkend plný  
táborových vzpomínek, her,         

kamarádů a vedoucích. 
9. - 11. 10. 2020 

 

Bližší informace v průběhu září. 
Akce se uskuteční za příznivé epidemiologické situace. 

 

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

 

ČTVRTEK 3. 9.   ČTVRTEČNÍ TÁBORÁK  17.30 - 21 hod. 

Přijďte si s námi prodloužit léto, opéct si buřtík, užít si zahradu a nakonec   
se sesednout u ohně s zazpívat si. Klasické táborové i táborákové písničky, 
kytara, pohoda a skvělé chvíle. TĚŠÍME SE NA MALÉ I VELKÉ. Vstup včas přes 
DDM, kdo chodí pozdě, musí kolem kostela, u brány vám odemkneme. 
 

ČTVRTEK 17. 9. MÖLKY NA ZAHRADĚ  17.30 - 19 hod. 

Skvělá zahradní hra pro celou rodinu. Přijďte si k nám užít podvečer. Kdo hru 
neumí, rádi ho to naučíme. 
 

SOBOTA 19. 9.  PARKOVÝ TURNAJ V MÖLKYÁCH od 17 hod. 

Turnaj pro dvou až tříčlenné týmy libovolné věkové kategorie. Turnaj je i pro 
začínající hráče . Neváhejte dorazit, i když hru neznáte, rádi vás ji naučíme.  

Startovné 20 Kč. 
 

SOBOTA 19.9. POSVÍCENÍ - POHÁDKOVÝ PARK 14.30 - 16.45 hod. 

Pohádkové odpoledne v parku. Připravené jsou pro vás hry, soutěže, drobné 
vyrábění. 
 

NEDĚLE 20. 9. TURNAJ V DOMINIONU   13 - 16 hod. 

Místní turnaj ve hře Dominion. Pro úspěšné hráče jsou připravené milé ceny.  

Startovné 30 Kč pro děti a mládež, 50 Kč dospělí 

 

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

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

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

KKDDYY??  2266..99..22002200  
KKDDEE??  RREESSTTAAUURRAACCEE  UU  DDUUBBUU    
VV  KKOOLLIIKK??  OODD  1100::0000  DDOO  1166::0000  
VVSSTTUUPPNNÉÉ  DDOOBBRROOVVOOLLNNÉÉ  

OOCCHHUUTTNNÁÁVVKKAA  HHOOUUBBOOVVÝÝCCHH  SSPPEECCIIAALLIITT  
SSOOUUTTĚĚŽŽ  PPRROO  DDĚĚTTII    

Fotbalový oddíl SK Týniště nad Orlicí ve spolupráci 
s Okresním fotbalovým svazem Rychnov nad Kněžnou 

pořádá v areálu v Olšině 

v pondělí 28. září 2020

Finále JAKO CUP Poháru OFS
Program celého sportovního odpoledne:

13:00 – 15:00 Seminář fotbalových trenérů OFS 
  Ukázkový trénink mládežnických kategorií SK Týniště vedený  
  profesionálními trenéry Fotbalové asociace

15:00 – 16:00 Beseda se známou fotbalovou osobností, kterou bude trenér  
  českého národního fotbalového týmu pan Jaroslav Šilhavý

16:00 – 18:00 Finále JAKO CUP Poháru OFS

18:00 – 20:00 Sledování záznamu finále a rozbor zápasu

Během celého odpoledne bude probíhat na dvou obřích obrazovkách audiovizuální 
prezentace Fotbalové asociace včetně komentovaného internetového přenosu 

finálového zápasu. Komentátorem přenosu bude pan Tomáš Borovec.

Během celého odpoledne a večera bude zajištěno bohaté občerstveni!
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 ■ Dne 4. 7. 2020 
v  02:10 hod. 
bylo strážníky 
přijato telefo-
nické ozná-
mení o  rušení 
nočního klidu, 
přičemž z měst-

ského parku se má linout hlasitý 
povyk a  hluk pravděpodobné-
ho bouchání do odpadkových 
košů. V  blízkosti klubovny byla 
následně zastižena skupinka 
mladých lidí, kteří se zde „ba-
vili“ a  konzumovali alkoholické 
nápoje. S odkazem na obecně zá-
vaznou vyhlášku města o zákazu 
veřejné konzumace alkoholu na 
vybraných místech byly osoby 
z parku vykázány.

 ■ Dne 4.  7.  2020 těsně po 22:00 
hod. byl hlídkou městské poli-
cie v  rámci pěší obchůzky za-
znamenán hlasitý křik, který se 
z  ulice U  Dubu přibližoval do 
ulice Okružní. Následně strážní-
ci zpozorovali dva mladé muže, 
kteří za stálého křiku procházeli 
ulicí Okružní. Po příchodu ke 
kontejnerům na tříděný odpad 
do těchto začali kopat a bouchat, 
načež byla strážníky tomuto jed-
nání učiněna přítrž. Po ztotož-
nění byli následně předvoláni na 
úřední hodiny v  následujících 
dnech na služebnu městské po-
licie. Po projednání spáchaného 
přestupku proti veřejnému po-
řádku byly uloženy pokuty pří-
kazem na místě.

 ■ Dne 8.  7.  2020 v  09:35 hod. na 
základě telefonického oznámení 
obsluhy benzinové čerpací sta-
nice bylo řešeno volné pobíhání 
psa v prostoru pumpy. Městskou 
policií byl vyrozuměn chovatel, 
který zajistil okamžité zjednání 

nápravy. Řešeno domluvou.
 ■ Dne 8. 7. 2020 v 11:35 hod. bylo 

městskou policií přijato oznáme-
ní, že v  autobusové zastávce na 
Mírovém náměstí kdosi zapo-
mněl dvě trekingové hole. Hole 
byly vzaty do úschovy na služeb-
nu městské policie, kde se nachá-
zejí do současné doby.

 ■ Dne 9. 7. 2020 v 16:55 hod. bylo 
přijato oznámení obyvatelky 
obce Rašovice o  podezření na 
možnou zpronevěru finanční 
hotovosti s  tím, že určité osobě 
svěřila finanční obnos za účelem 
provedení nákupu zboží. K  to-
muto za dohodnutých podmí-
nek nicméně nedošlo. Šetřením 
se podařilo zjistit podezřelou 
osobu, ta se pod tíhou důkazů 
přiznala a  následně došlo k  na-
vrácení peněz. Za zpronevěru 
byla pachatelce uložena poku-
ta. Aby se věc neopakovala, byl 
prostřednictvím městské policie 
kontaktován sociální pracovník 
městského úřadu v  Týništi nad 
Orlicí, kterému se podařilo oby-
vatelce zajistit sociální služby.

 ■ Dne 12. 7. 2020 v 02:45 hod. byla 
hlídkou městské policie přistiže-
na skupinka 3 osob, která v ulici 
T.G. Masaryka vtáhla do vozov-
ky kontejner na plasty. Tímto do-
šlo k omezení obecného užívání 
místní komunikace. Přestupek 
byl následující pracovní den pro-
jednán příkazem na místě.

 ■ Dne 18. 7. 2020 v 02:00 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení 
o  rušení nočního klidu z  parčí-
ku v blízkosti prodejny potravin 
COOP v ulici Okružní. Příčinou 
byl hlasitý hovor a smích přítom-
ných osob. Po kontrole ze strany 
městské policie se skupinka osob 
rozešla.

 ■ Dne 21.  7.  2020 v  16:17 hod. 
byli strážníci požádáni ze strany 
pracovníků zajišťujících usměr-
ňování dopravy při probíhají-
cí rekonstrukci silnice č. I/11 
o  součinnost, neboť bezohlední 
řidiči ignorují uzavírku komu-
nikace mezi Albrechticemi n.O. 
a Týništěm n.O. Přítomnost hlíd-
ky MP vedla k nápravě a nebylo 
již zaznamenáno porušení záka-
zu vjezdu.

 ■ Dne 22.  7.  2020 v  16:10 hod. 
se na služebnu dostavil občan 
s  žádostí o  pomoc, neboť při 
uzamčení jízdního kola došlo 
k  rozpadu zajišťovacího prvku 
zámku. Po zjištění totožnosti 
a  ověření vlastnictví bylo při-
stoupeno k  přestřižení zámku 
jízdního kola.

 ■ Dne 23.  7.  2020 v  19:25 hod. 
bylo přijato oznámení občanky 
o tom, že byla fyzicky napadena 
jinou osobou. Věc je v  šetření 
a vzhledem k tomu, že oznáme-
ní bylo učiněno městské poli-
cii urážlivým způsobem, hrozí 
oznamovatelce postih za takové-
to jednání.

 ■ Dne 25.  7.  2020 ve 23:01 hod. 
bylo přijato oznámení o  rušení 
nočního klidu. Strážníci věc pro-
věřili a zjistili, že intenzita hluku 
z  venkovního prostředí je velmi 
nízká. Hlas člověka procházejí-
cího po komunikaci měl vyšší 
intenzitu. Přesto byla strážníky 
skupina upozorněna na mož-
ná úskalí rušení nočního klidu. 
Vzhledem k  dalšímu chování 
skupiny se věc prověřuje jako 
přestupek proti občanskému 
soužití ve formě schválnosti.

 ■ Ve 23:52 2020 bylo přijato tel. 
oznámení na rušení nočního kli-
du v  zastavěné části rodinných 

domů. Po příjezdu do okolí mís-
ta, kde docházelo k  původu ru-
šení, bylo zjištěno, že diskuse při 
oslavě je tak intenzivní, že je sly-
šet každé slovo po celém zasta-
věném území rodinných domů 
v  této části města. Po vysvětlení 
situace podezřelým osobám do-
šlo k omluvě a okamžité nápravě.

 ■ Dne 26. 7. 2020 ve 3:30 hod. bylo 
přijato oznámení od pracovníka 
bezpečností služby, že se k němu 
dostavila zmatená žena, která je 
dezorientovaná a nemůže nalézt 
místo svého bydliště. Po proble-
matické artikulaci a  součinnosti 
s  Policií ČR se podařilo zjistit 
místo trvalého bydliště. Nicmé-
ně toto nebylo místo jejího sou-
časného pobytu. Městská policie 
přistoupila k  fyzickému vyhle-
dávání možného bydliště. Po 
různých peripetiích bylo její sou-
časné bydliště nalezeno a  osoba 
byla předána do péče rodinných 
příslušníků. Městská policie by 
se chtěla v  souvislosti s  touto 
činností omluvit osobám, které 
byly chováním ženy omezeny 
v  nočním klidu a  zároveň jim 
poděkovat za součinnost, bez níž 
by nedošlo k nalezení bytu ženy.

 ■ Dne 29. 7. 2020 v 16:10 hod. tel. 
oznámila osoba, že si přijela pro 
své děti, které má mít tento týden 
v péči a matka je nechce předat. 
Vysvětleno, že možné porušení 
rozhodnutí, dohody soudu není 
porušení veřejnoprávních norem 
a zájem osoby o vynucení je čistě 
subjektivní, osobní, proto osoba 
byla poučena, aby se obrátila na 
soud, který rozhodnutí či doho-
du vydal, schválil, aby ji taktéž 
vynutil.

Zpracovali: strž. J. Forman 
a strž. M. Štěpánek

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ČERVENEC 2020

PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ N.O. 
NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2020 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domácí Hosté

5. 9. sobota 17:00 B mužstvo Týniště Slatina n. Z.

6. 9. neděle 10:00 dorost Týniště Třebeš B

12. 9. sobota 10:00 dorost Týniště Broumov

13. 9. neděle 16:30 A mužstvo Týniště Nové Město

19. 9. sobota 16:00 B mužstvo Týniště Rokytnice

Datum den hodina Družstvo Domácí Hosté

20. 9. neděle 10:00 Starší žáci Týniště Broumov

26. 9. sobota 15:30 A mužstvo Týniště Kunčice

27. 9. neděle 15:30 Dorost Týniště Nový Hradec

28. 9. pondělí 16:00 STADION - finále Poháru OFS

V  rozpisu nejsou ještě uvedené turnaje ostatních mládežnických 
mužstev, kde ještě neproběhlo rozlosování! Změny termínu i hrací plo-
chy vyhrazeny!
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SOBOTA 12. ZÁŘÍ 2020 | SRAZ V 9:00 
 U KOSTELA SV. MIKULÁŠE V TÝNIŠTI

SRDEČNĚ ZVE ZASTUPITELKA MĚSTA  
VERONIKA ČEPELKOVÁ

CYKLOTOULKY 
NEJEN PO TÝNIŠŤSKÝCH
KAPLIČKÁCH
Trasa: Týniště - U sv. Anny - U sv. Trojice - 
Rašovice - Dlouhá Louka - U Floriána

P O J E Ď T E  S  N Á M I  N A
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Beseda s  Valérií Zawadskou  – 
dne 9. 7. k nám přijela krásná a za-
jímavá žena, herečka a  dabérka p. 
Zawadská. Její nezaměnitelný hlas 
byl slyšet už zdálky na chodbě ještě 
než jsme ji spatřili. Rozhovor jsme 
začaly netradičně tím, zda je prav-
dou, že má žehlení jako skvělý re-
lax. Na začátku letošního roku totiž 
přesně o tom vyšel článek v časopise 
Paní domu. Vše se ovšem v  životě 
mění, takže po zajímavém vypravo-
vání jsme se dozvěděli, že je to dnes 
už jinak a prádlo pouze skládá. Po-
vyprávěla nám o svém dětství, škole, 
bydlišti, studiu a rodině. Také o tom, 
kdo ji v  životě ovlivnil, například 
režisérka Olga Walló. Nejvíc nás za-
jímal dabing, jak se dělal dřív a  jak 
dnes. Dokonce nám prozradila, že 
i když má praxi a zvládne text rychle, 
téměř si nic nevydělá v  porovnání 
s kolegy, kterým to trvá déle. Namlu-
vila Claudii Cardinallovou, Sophii 
Lorenovou, Whoopi Goldbergovou 
a  další hvězdy. Nezapomenutelná 
byla její Peggy Bundová v  seriálu 
Ženatý se závazky. V  té době, kdy 
šel sitcom v televizi, lidé v restauraci 
po ní chtěli, aby si objednávala jídlo 
jako Peggy. Zajímavé je, že herečka 
Katey Sagal alias Peggy se také věnu-
je dabingu. Valérie Zawadská hrála 
v  mnoha filmech a  seriálech, jme-

nujme z té široké škály třeba Zname-
ní koně, Vyprávěj, Modrý kód, Kapi-
tán Exner, Ulici, Ordinaci v Růžové 
zahradě, Rodinná pouta. Z filmů tře-
ba Vážení přátelé, ano, Rozpuštěný 
a  vypuštěný, Snowborďáci, Hřbitov 
pro cizince, V jiném stavu atp. Není 
možné vypsat všechny filmy, seriály, 
inscenace a  pořady, bylo jich ne-
počítaně. Získala mnoho ocenění, 
dokonce v ceně TýTý v roce 2000 se 
stala absolutní vítězkou (60 622 hla-
sů) a  předčila i  mistra Karla Gotta 
(59 425 hlasů), který byl na druhém 
místě. Jejím partnerem je Roman 
„Krokus“ Kříž, ale se zahrádkou 
tato přezdívka nesouvisí, přestože 
ona pěstuje zeleninu a  on květiny. 
Spolu mají dva syny Jana a Romana, 
oba hrají na kytaru. Na chalupě mají 
nahrávací studio. Se sousedy pro-
vozují směnný obchod, komu se co 
urodí, to si vymění. Prozradila nám 
i  několik zajímavých receptů. Vaře-
ní ji baví, byla i v různých pořadech 
v televizi – VIP Prostřeno!, Česko na 
talíři, Vaříme s Vendy. Babičkou ještě 
není. V divadle ji můžeme vidět ve 
hře Paní Plukovníková, kde exceluje 
s Jiřinou Bohdalovou. Také nás obo-
hatila o historku s kouřením, kdy se 
jedné divačce z  hlediště nelíbilo, že 
se ve hře tolik kouří. Kouření je ne-
švar, kterému p. Zawadská holduje, 

ale prý na druhou stranu by bez něj 
nikdy neměla tak krásně zabarvený 
hlas. Od roku 2010 – 2014 učila na 
Mezinárodní konzervatoři Praha 
a  byla i  vedoucí hereckého oddě-
lení. Biografii o  sobě nehodlá na-
psat, raději bude jezdit po besedách 
s  lidmi, kteří jí nabíjí svojí energií 
a  zpětnou vazbou. Když jsem hle-
dala před besedou, zda opravdu ne-
vyšla o ní nějaká kniha, překvapivě 
ve Studijiní a vědecké knihovně byl 
záznam  – tipy Rychnovského dení-
ku právě na naší besedu v knihovně 
v Týništi nad Orlicí. Ráda bych zmí-
nila další úsměvné historky, z nichž 
vyberu dvě. Potkal ji pán, rozzářil 
se a  povídá: „Paní Galatíková, já 
Vás tak moc rád poznávám“. A dal-
ší - jela tramvají a  starší paní se na 
ní podezřívavě koukala, přemýšlela, 
odkud ji zná a asi po deseti minutách 
říká: „ Že Vy prodáváte v masně na 
Proseku?“ A  Valérie ji s  kamennou 
tváří odpověděla: „ Tam už dva roky 
nejsem, nyní jsem v  zelenině na 
Chodově“. Kdo byl na besedě, měl 
možnost prohlédnout si také fotky 
z dětství, a to jak se sestrou Aničkou, 
tak z mateřské školky, při studiu role 
v  přírodě, foto z  maturitního tabla 
a  další skvosty. Z  mého osobního 
postřehu je to neuvěřitelně bezpro-
střední žena, která má ráda lidi a ne-

zkazí žádnou legraci. Mě okamžitě 
přejmenovala na Bróďu (podle pana 
Brodského) a při loučení mi řekla, že 
jí u nás bylo moc příjemně a určitě se 
nevidíme naposledy. Děkovala jsem 
jí, že si našla čas a přijela mezi nás.

Nemohu také opomenout na 
skvělý hudební doprovod, o který se 
postarala Kamila Škvrnová se svojí 
dcerou Adélou. Povídání okořenily 
zvuky kytary a bubínků a samozřej-
mě melodický zpěv Kamily. Byly 
to autorské písně, stylové a  děvčata 
vždy perfektně navázala na naše 
povídání s Valerií, takže jedna z pís-
ní byla také o  žehlení. Musím zde 
napsat, že to připravené nebylo, ale 
sponntánní, nikdo z přítomných ne-
měl tušení, na co se budu ptát.

Děkuji také Aleně Kubínové, která 
u  nás už vystupovala celkem dva-
krát s vystoupením pro děti a které 
se u nás natolik líbilo, že nám právě 
paní Zawadskou domluvila.

A poslední poděkování patří vám 
všem, kteří jste přišli a užili si s námi 
odpoledne. Trochu jsme se obávali, 
zda se situace kolem koronaviru ne-
promítne na účasti, ale přišlo téměř 
osmdesát lidí, což je maximální ka-
pacita přednáškového sálu. Ještě jed-
nou díky vám všem.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V ČERVNU V KNIHOVNĚ



Ve středu 15. července 2020 děti 
s  rodiči či prarodiči, někteří i  bez 
rodičů, zavítali do dětského od-
dělení Městské knihovny, kde se 
uskutečnila tradiční pohádková 
akce pro děti.

Malí i  velcí se prošli v  dospě-
lém oddělení mezi pohádkovými 
postavami a  hádali dvanáct pohá-
dek. Druhým úkolem bylo vyluštit 
pohádkovou křížovku. Odměnou 
bylo kolo štěstí, na kterém si děti 
vytočily dárek z naší tomboly. Kaž-
dý si mohl zkusit své znalosti pohá-

dek v několika kvízech, menší děti 
nadšeně vybarvovaly omalovánky 
a prohlížely pohádkové knížky.

Účast byla opravdu velká  – 103 
návštěvníků. Druhý den se ještě 
losoval výherce ze všech zúčastně-
ných dětí a štěstí se usmálo na Kris-
tiánka Hájka.

Velmi mě potěšily úsměvy na 
tvářích dětí i dospělých, když spo-
kojeně odcházeli domů. Těším se 
na další akce, na kterých jste všich-
ni srdečně vítáni.

Novotná Jana

POHÁDKOVÁ CESTA
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pořádá besedu

s meteorologem a moderátorem počasí na ČT1

Michalem Žákem
dne 17. 9. v 17:00 hodin

 
 
 

PODZIMNÍ BOTANICKÁ VYCHÁZKA 
 

proběhne v pátek 25. září 2020. 
Sraz účastníků v 15 hodin u kostela v Albrechticích nad 

Orlicí. 
 

(v případě nepříznivého počasí bude vycházka zrušena) 
 

 
 

Na Vaši účast se těší Honza Doležal 
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KURZY ANGLIČTINY
od září 2020 v Týništi nad Orlicí

• Kurzy anglického jazyka pro praktické použití pro dospělé, nově i kurzy pro seniory
• Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty výrazně zdokonalíme
 a u těch nejpokročilejších upevníme nadále jejich znalosti

• Kurzovné 1.950 K
• S vynikajícími výsledky též pořádáme kurzy pro seniory

č za pololetí, druhé pololetí plynule navazuje
• Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové atmosféře, kam se budete rádi vracet 
 a bude Vás to bavit
• Studium cizího jazyka není o laciných slibech,
 ale o solidní oboustranné práci mezi námi a vámi
• Rádi vás uvidíme na našich nezávazných zkušebních hodinách
Jazykové centrum anglického jazyka, Tel.: 736 414 549, 494 532 102

www.jcaj.cz

Pro nohejbalové nadšence jsme 
27.  6.  2020 uspořádali v  areálu 
místního TJ Sokola již tradiční no-
hejbalový turnaj trojic Křivice Cup 
2020. Za krásného počasí se zde 

letos sešlo osm mužstev. Vítězem 
turnaje se poprvé stal tým Čestic, 
který udolal ve finále domácí tým 
Křivic.  Všichni účastníci si turnaj 
užili a jako každý rok si pochvalo-

vali výborné občerstvení.  Již nyní 
se  těšíme na příští ročník Křivice 
Cup 2021.

Celkové pořadí turnaje: 1. Čes-
tice 2. Křivice 3. PPJ 4. Kočičky 5. 

Třísky  6. Kulda  7. MHD  8. Štěpá-
novsko

Kočí Michal 
sekretář TJ Sokol Křivice

KŘIVICE CUP 2020
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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

                                                                                                                                        
                                                                                                                    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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Je málo měst, velikosti Týniště, 
které se mohou chlubit big bandem 
majícím v  letošním roce 28letou 
tradici, a  ještě méně měst se může 
pyšnit dvěma aktivními big bandy. 
Týniště takovou možnost má. Pro 
oba big bandy (Mladý týnišťský big 
band a Bigbanďata) bude první po-
lovina školního roku pracovně velmi 
náročná.

Bigbanďata v  září opět překročí 
svůj kariérní růst, minulý rok se ve 
stejnou dobu zúčastnila prvního za-
hraničního výjezdu. V letošním roce 
je soutěž v  německém městě Bösel 
z důvodu pandemie zrušena, ale aby 
Bigbanďata nezahálela, odskočí si 
v  měsíci září do studia a  natočí své 
první CD. Tím krásně oslaví a  za-

vrší svoji první pětiletku. Zahrají na 
týnišťském posvícení v sobotu 19. 9. 
a o týden později rozezní kapela ná-
městí F. L. Věka v Dobrušce.

7. listopadu se tak můžeme těšit na 
narozeninový koncert, jehož součás-
tí bude křest CD v podání školního 
big bandu  – Bigbanďat. Předprodej 
vstupenek začne 5. října a koncert se 
bude konat jen jeden, takže neváhej-
te.

Kapela zpestří i  tradiční před ad-
ventní akce s názvem Vánoce pro uli-
ci aneb advent je již za dveřmi, kte-
rou si organizovala ZUŠ za finanční 
podpory města sama, proběhne již 
22.  listopadu. V letošním roce bude 
mít malinko staronový slavnostní 
„kabát“.

Přelom listopadu a prosince bude 
naopak v režii Mladého týnišťského 
big bandu, který se chystá po delší 
době na „Vánoční turné“, která jsou 
spojena s novým vánočním CD. Jak 
jsme vás přes sociální sítě informo-
vali, „starý“ big band si své studiové 
chvilky užil v květnu a červnu 2020. 
Natočil volné pokračování CD  – 
Swingové vánoční hody, jenž obsa-
hovalo koledy pouze české. Nové CD 
vás přenese do vánoční Evropy a bu-
dete si tak moci poslechnout známé 
evropské koledy v  naprosto ojedi-
nělé aranži Radka Škeříka. Jedná se 
opět o  propojení pěveckého sboru 
Carmina a Carmina Alta s Mladým 
týnišťským big bandem v  aranžích, 
které byly napsány „na tělo“ pro obě 

tělesa. Troufáme si říci, že je to evrop-
ský unikát. V prosinci nás čekají vý-
chovné koncerty pro žáky ZŠ Týniště 
a  okolí a  také pro žáky škol v  HK 
v  prostorách Filharmonie, jež nás 
také zařadila i do své nové koncertní 
sezóny v  rámci oranžové abonentní 
řady. Koncerty vyvrcholí v  neděli 
3.  ledna  2021 tradičními Novoroč-
ními koncerty v  Týništi nad Orlicí. 
Předprodej na tyto koncerty plánuje-
me od 9. listopadu.

Věříme, že si nás přijdete poslech-
nout.

PS: Hudební dárky pod stromeček 
jsou jasnou volbou. 12

Mladý týnišťský big band 
a Bigbanďata

STARTUJEME SE SWINGEM A PARTOU PŘÁTEL DO „NOVÉ SEZÓNY“

Nikdo nemůže sloužit dvěma 
pánům.

Matouš 6,24

Ježíš ví, že u mamonu jde v pod-
statě o  touhu po jistotě. Spoléhá-
ním se na vlastnictví řešíme jednu 
základní lidskou potřebu  – najít 
jistotu v  životě, základní kámen, 
na kterém bychom mohli stavět. 
Může to být touha, ale i strach o to, 
co bude. „Musíme denně přemáhat 
tu spoustu malých strachů o zítřek, 
které vysávají naši energii“, napsala 
holandská filozofka Etty Hillesum.

Prorok nabízí alternativu  – hle-
dat jistotu v Bohu. Pro jedno lidské 

srdce lze vybrat jen jedno spoleh-
nutí: Nemůžete sloužit Bohu i ma-
monu. Neboť kde je tvůj poklad, 
tam bude i  tvé srdce. Spolehnout 
se na Boha. Jak začít? Ježíš nás od 
starostí o budoucnost vrací zpět do 
dneška, do dnešního dne. Nemějte 
starost o  svůj život, co budete jíst, 
ani o  tělo, co budete mít na sebe. 
Což není život víc než pokrm a tělo 
víc než oděv? Váš nebeský Otec 
přece ví, že to všechno potřebujete. 
Hledejte především jeho království 
a  spravedlnost, a  všechno ostatní 
vám bude přidáno. Co víš o zítřku? 
Prožij dnešní den! Každá přítomná 
chvíle má i  svůj duchovní rozměr 

a je střípkem Božího království.

Pane Bože, toužíme po bezpečí. 
Proto stavíme dům, hledáme dob-
rou práci, ukládáme si peníze. Dej, 
ať si přitom tom všem uvědomuje-
me, že jedinou spolehlivou jistotou 
a kotvou v celém světě jsi ty. Amen

Píseň:
1. Tobě, Bože, děkujeme a slovo 

tvé milujeme; ó račiž mu průchod 
dáti, svým sluhům v  ústa vkládati 
a z jeho přisluhování nám všem dej 
požehnání,

2. aby v  nás přebývalo, hojné 
užitky dávalo ke cti, k  chvále tvé 

milosti a k naší větší radosti. Učiň 
to pro Syna svého, Ježíše, Pána na-
šeho.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 447 Tobě, Bože, děkujeme (ná-
pěv 1539 / 1561 / 1615, text B. Jan 
Augusta 1561 / 1615 / 1659 / 1970).

Srdečně zveme na shromáždění 
v září (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):

13. 9.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

27. 9.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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16:00 1.VÝCHODOČESKÁ STABILNÍ DECHOVKA (DECHOVÁ HUDBA/VÝCHODNÍ ČECHY)

17:45 BIGBANĎATA (SWING/TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ)

19:30 HUDBA PRAHA BAND (ROCK/PRAHA)

21:00 BAND-A-SKA (SKA/TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ)

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ SMOT ART, DDM TNO A MAŽORETKY LILLYANE  | JÍZDY KOČÁREM TAŽENÝM KOŇMI  |  SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI ZDARMA 
AIRSOFTOVÁ STŘELNICE A NERF ZBRANĚ - DÉČKO RNK  |  TLAPNET – STÁNEK VR  |  STREET PARKUR (UKÁZKA, VYSTOUPENÍ)  |  HRY PRO DĚTI - DDM 

HASIČI  |  SLUŽBY MĚSTA TNO – UKÁZKA TECHNIKY  |  VATA, BALONKY, ZMRZLINA  |  DOBRŮTKY OD MAMINKY - MC RATOLEST  
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

MĚSTSKÝ PARK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
19. ZÁŘÍ 2020  |  15:00  |  VSTUP ZDARMA


