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A) Schvaluje: 

1. Rozpočtové opatření č. 8/2020.
2. Příspěvkové organizaci Základní 

škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) na základě žádosti a v sou-
ladu s ustanovením § 31 odst. 2 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v platném znění, čerpání 
fondu investic do výše 120 000 Kč 
na nákup nového serveru z důvo-
du rekonstrukce počítačové sítě. 

3. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí v 
souladu se Zřizovací listinou vyřa-
zení a likvidaci nepotřebného ma-
jetku z důvodu opotřebovanosti 
dle specifikace v žádosti.

4. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
H. P., bytem ***, na období od 1. 
10. 2020 do 31. 12. 2020 s pod-
mínkou úhrady poplatku za od-
voz odpadů a ostatních místních 
poplatků.

5. Ukončení nájemní smlouvy p. 
H. Z. bytem *** a vystavení nové 
nájemní smlouvy na syna p. H. R. 
Nájemní smlouva bude vystavena 
na období od 1. 10. 2020 do převo-
du bytové jednotky do osobního 
vlastnictví.

6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-2021110/
VB/01 název stavby: Týniště n/
Orlicí, Petrovice p.č 384-knn 
mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností PEN – 
projekty energetiky, s.r.o., Zelené 
Předměstí, Arnošta z Pardubic 

2835, 530 02 Pardubice a budoucí 
povinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.   

7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IE-12-2008880/
SOBS VB/01 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností Energomontáže Votroubek 
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou a budoucí 
povinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

8. Uzavření Rámcové kupní smlouvy 
s f. DSK stavebniny, s.r.o., Pardu-
bická 59, 533 45 Opatovice nad 
Labem, prodejna Týniště nad Or-
licí, IČ 27499031, a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.  

9. Pronájem pozemku p. č. 395/3, 
jehož součástí je garáž o výměře 
17 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí, 
pro AKONT AUDIT, s.r.o., IČ 
25261428 za cenu 550 Kč/měsíc 
od 01.01.2021 a ukládá starostovi 
města nájemní smlouvu podepsat.

10. Pronájem pozemku p. č. 395/4, 
jehož součástí je garáž o výměře 
18 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí, 
pro Š. T., trv. byt. *** za cenu 550 
Kč/měsíc od 01.01.2021 a ukládá 
starostovi města nájemní smlou-
vu podepsat.

11. Povolení konání akce a oznámení 
trasy cyklistického závodu NOVA 
CUP 2020 – Hradec Králové, kte-
rý se bude konat dne 17.10.2020, 
dle žádosti pořadatele Sportuj 
po Česku, z.s., Bratří Čapků 
874/1, 500 03 Hradec Králové, IČ 
06860907.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol o veřejnosprávní kont-
role v příspěvkové organizaci Kul-
turní centrum města Týniště nad 
Orlicí.

2. Protokol o veřejnosprávní kont-
role v příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola U Dubu Týniště nad 
Orlicí.

3. Výroční zprávu za školní rok 
2019/2020 Základní školy Týniště 
nad Orlicí, Komenského 828/829, 
517 21.

4. Vítěze výběrového řízení firmu 
Alinet cz, s.r.o., Praha 5, na dodáv-
ku 40 ks notebooků pro Základní 
školu Týniště nad Orlicí v celkové 
hodnotě 692 800 Kč včetně DPH 
(nákup bude pořízen z dotace pro 
ZŠ, bez finanční spoluúčasti měs-
ta).

C) Ukládá:

1. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Orlicí 
odstranit zjištěné nedostatky při 
veřejnosprávní kontrole a postu-
povat dle doporučení uvedených v 
Protokolu o kontrole.

T: 30.11.2020        
Odpovídá: ředitelka KC
2. Příspěvkové organizaci Mateřská 

škola U Dubu Týniště nad Orlicí 
odstranit zjištěné nedostatky při 
veřejnosprávní kontrole a postu-
povat dle doporučení uvedených v 
Protokolu o kontrole.

T: 30.11.2020    
Odpovídá: ředitelka MŠ U Dubu

            

A) Schvaluje: 

1. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-

2019210/VB/02, Týniště n/Orli-
cí, Petrovice, p.č. 53 – knn mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností ELRO Czech, s.r.o., 
Ostřetín 288, 534 01 Holice a po-
vinná Město Týniště nad Orlicí a 
ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat. 

2. Vítěze výběrového řízení na za-
kázku Protipovodňová opatření 
pro město Týniště nad Orlicí 
firmu Empemont s.r.o., Valašské 
Meziříčí, Železničního vojska 
1472, IČ: 27772179. 

3. Na základě žádosti Sociální a 
zdravotní komise finanční pří-
spěvek pro ocenění osobností 
v sociální oblasti ve výši 1000 Kč.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol o veřejnosprávní kon-
trole v  příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí.

C) Ukládá:

1. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí odstranit zjištěné nedostatky 
při veřejnosprávní kontrole a po-
stupovat dle doporučení uvede-
ných v Protokolu o kontrole.

T:  31.12.2020                                                                 
Odpovídá: Mgr. Pavel Plašil

Libor Koldinský,  starosta 
Pavel Nadrchal, místostarosta 

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

V  předchozích měsících jsem vás 
informoval o postupném zhoršo-
vání zdravotního stavu památného 
dubu. Slíbil jsem také, že zadáme 
vypracování posouzení stavu dubu 
odborníkům na staré a významné 
stromy. Kontrola stromu odhalila 
skutečnou míru poškození. Jedná 
se zejména o napadení dřevokazný-
mi houbami, konkrétně ohňovcem 
statným, a významné přetížení v   
obvodových partiích stromu. Nyní 
po několika týdnech máme tak k 
dispozici nejenom popis stavu pa-
mátného dubu, ale také postup pro 
jeho odborné ošetření, které pro-
běhne v  následujících týdnech.

Předpokládám, že někteří z   vás 

budou možná překvapeni intenzitou 
zásahu, který se může zdát veřejnos-
ti významný. Vše je ale vedeno sna-
hou zachovat dub vitální do dalších 
let. Vzhledem k  jeho mohutnosti a 
napadení dřevokaznými houbami, 
hrozí nekontrolovatelné rozlomení 
s  dalekosáhlými následky pro tento 
mohutný strom.

Chápu, že je to  trochu  smut-
né ořezávat tak krásný solitér, ale v  
současném stavu  nejde postupovat 
jinak. Dub mimo jiné také  roste na 
frekventovaném a navštěvovaném 
místě, kdy  při velikosti jeho  vět-
ví by zlom nebo pád některé části  
mohl mít fatální následky. Před ně-
kolika lety došlo k  odlomení větve a 

pádu na projíždějící automobil, jen 
shodou náhod nedošlo k vážnému 
zranění.

Co se tedy bude dít dále? Nebudu 
vás příliš trápit odbornými termíny. 
Zásahem dojde k  větší redukci ob-
vodu celé koruny. Snižovat se budou 
nejvíce opět boční silně přetížené 
partie nejvíce odkloněné od osy 
stromu. Vzhledem k   tomu, že se 
strom nachází v  obytné zóně, bude 
zajištění koruny doplněno o 3 kusy 
statických vazeb z   ocelového lana. 
Dub je již dlouho nejopečovávaněj-
ším stromem v  Týništi nad Orlicí a 
myslím si, že si naši pozornost prá-
vem zaslouží.

Pavel Nadrchal, místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

PAMÁTNÝ DUB „U DUBU“

Usnesení č. 42
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 30. 09. 2020

Usnesení č. 43
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 12. 10. 2020
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Ve svých komentářích informuji v 
poslední době především z hlediska 
investičních počinů města. Zmínil 
jsem se v nich i o rozšíření a moder-
nizaci budovy základní umělecké 
školy, kterému předcházelo nedávné 
bourání městem vykoupené nemovi-

tosti č.p. 240 (obr. 7). Tato, dnes již 
neexistující budova má, stejně jako 
budova dnešní ZUŠ, svoji minulost. 
Podívejme se trochu ve stručnosti do 
zajímavé historie tohoto místa.

Prostoru Malého, v současnosti 
Tyršova náměstí, se říkalo „Mezi sto-
dolami“, protože na jižní a částečně i 
západní straně stály hospodářské sto-
doly, které shořely v roce 1861 až na 
dvě, jež se dožily poloviny minulého 
století (obr.10). Tady byly při bou-
rání nalezeny na nosných trámech 
dřevěné kolíky, na nichž se sušily ta-
bákové listy (město v minulosti mělo 
též přídomek Tabákové Týniště). V 
jedné z nejstarších chalup původního 
náměstí bydlel Jiří Turek, „kališník ze 
země vypovězený“, který koupil v 
roce 1707 tento pozemek od obce. 
Když roku 1732 odešel, byla chalupa 
prodána Krystyánu Malému, v jehož 
vlastnictví zůstalo stavení až do roku 
1880. Za svého krátkého působení ve 
městě bydlel v tomto domku i měst-

ský syndikus (dnes tajemník) Josef 
Vladimír Pelikán. Později byl po-
stupně ve vlastnictví několika týnišť-
ských občanů, a tak se chalupa Jiřího 
Turka v celkem nezměněné podobě 
dočkala věku 250 let a byla zbourá-
na až v roce 1958, kdy její místo za-
ujal dnes stojící obytný dům čp. 855 
(obr.9).

Na protilehlé straně náměstíčka 
byl v roce 1895 zřízen chudobinec 
pro nemajetné a přestárlé občany 
(obr. 1). V tehdejší době to bylo 
významné sociální zařízení, které 
plnilo své ušlechtilé poslání až do pa-
desátých let, kdy poslední obyvatelé 
byli převedeni do sociálního domova 
důchodců v Sítinách (v současnos-
ti bytové domy). Tam už ale neměl 
každý z nich možnost bydlet sám 
v jedné místnosti jako v chudobin-
ci. Uvolněný objekt převzala v roce 
1955 osmiletá střední škola, která 
zde zřídila lidovou školu umění. Vy-
učovalo se ve stísněných a nevyhovu-

jících podmínkách, a tak roku 1983 
byla zahájena generální rekonstrukce 
původní budovy, aby mohla vznik-
nout moderní jednopatrová základní 
umělecká škola (obr. 2,3,4,5) sloužící 
dodnes (obr. 6). 

Uplynulo bezmála dalších čtyřicet 
let a budova se opět stala malou pro 
nynější počet žáků ve více výukových 
oborech. Bylo již před lety nutné za-
čít znovu projektovat. Jelikož nebyla 
v té době žádná možnost rozšíření 
do strany, narodila se studie zvýšení 
o další patro. V průběhu času se však 
městu podařilo vykoupit sousední 
nemovitost (bývalá truhlárna, poz-
ději obytný dům), a tak nový návrh 
dispozičního řešení (obr. 8) částečně 
navazuje na studii z roku 2016, která 
veškeré nové nároky ZUŠ řešila ná-
stavbou třetího podlaží. Úpravy bu-
dou nutné provést i ve stávající škole, 
a to především v návaznosti na bez-
bariérový vstup a výtah propojující 
obě patra. Projekt zcela řeší novou 

SLOVO STAROSTY - OD CHUDOBINCE K MODERNÍ ŠKOLE

 Obr. 1 - chudobinec v roce 1895

 Obr. 3 - říjen 1983 - rekonstrukce zvyšování začíná  Obr. 4  - květen 1984 - zvýšené patro se již rýsuje

 Obr. 2 - červen 1983 - stav před zvyšováním o patro
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dělící stěnu mezi budovaným objek-
tem a sousední soukromou nemovi-
tostí (v minulosti měly oba objekty 
jednoho vlastníka) a rovněž zcela no-
vou podobu průčelní stěny do Tyršo-
va náměstí s moderním designem. 
V této přístavbě je situována učebna 
výtvarné výchovy a modelování s 
možností výstupu na terasu pro kres-
lení v exteriéru. Své místo zde najde i 
nová učebna hry na elektrickou kyta-
ru. Důležitou součástí projektu bylo 

řešení přehřívání učeben na západní 
fasádě, kterou ovlivňuje nízké slunce 
v době odpolední výuky. Tato pro-
blematika bude vyřešena osazením 
předokenních žaluzií, které se zasu-
nou do nadokenních kapes vytvoře-
ných v rámci zateplení celé budovy. 

Ve všech výukových prostorech 
(především pro bicí a elektronické 
nástroje) je komplexně dořešena 
akustika stavebních konstrukcí. Pro-
jektovou dokumentaci vypracoval 

Ateliér Zídka, architektonická kance-
lář z Hradce Králové, stavbu provede 
firma Kerson z Dobrého, která zvítě-
zila ve výběrovém řízení na zhotovi-
tele stavby.

Tyršovo náměstí bylo historicky 
využíváno pro dělnické manifestace a 
tábory lidu, ale i pro zábavné atrakce, 
kolotoče a střelnice. Dnešní náměstí 
a jeho nejbližší okolí plní skutečně 
své poslání kulturního centra, neboť 
na  tomto prostranství se koná pře-

vážná část významných kulturních 
událostí našeho města pořádaných 
kulturním centrem i základní umě-
leckou školou. Jsem přesvědčen, že 
investice do rozšíření budovy školy je 
i přes současnou nemilou celospole-
čenskou situaci naprosto správný po-
čin. Věřím, že se kulturní a společen-
ský život zase v plné míře do prostor i 
budov na Tyršově náměstí vrátí.

Libor Koldinský – starosta města

SLOVO STAROSTY - OD CHUDOBINCE K MODERNÍ ŠKOLE

 Obr. 7 - říjen 2020 demolice budovy čp. 240

 Obr. 9 – Malé náměstí v roce 1957, vlevo chalupa kališníka Turka  Obr. 10 – stodoly na Malém náměstí v roce 1936

 Obr. 8 – zamýšlená podoba ZUŠ po rekonstrukci v roce 2021

 Obr. 6 - stav budov před rekonstrukcí v roce 2020 Obr. 5 - březen 1987 - dokončená rekonstrukce včetně vnitřního vybavení



datum- den čas název druh místo konání

1.11. ne 15:00 O hledání anděla (Divadlo LŮZA/Hradec Králové - 51.TDP divadlo děti Kulturní dům

5.11. čt Město plné strašidel ON-LINE (pořádá DDM) zábava

6.11. pá 19:30 Svatá rodina (Divadlo U Váňů/Poděbrady) - 51.TDP divadlo děti Kulturní dům

8.11. ne Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

10.11. út
17:30 - 19:30 PEDIG PRO ZAČÁTEČNÍKY tvoření DDM

19:00 PRAGUE CELLO QUARTET (vážná hudba) koncert Kulturní dům

11.11. st 17:00 - 19:00 FIMO tvoření DDM

12.11. čt 17:00 Česká Kanada - Petr Nazarov přednáška Městská knihovna

14.11. so          Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

18.11. st 17:00 - 18:30 HERNÍ KLUB deskové hry DDM

19.11. čt 10:00 Pohádkové čtení a tvoření (akce MC Ratolest) čtení Městská knihovna

21.11. so Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

22.11. ne 14:00 Rozsvícení vánočního stromu slavnost Mírové náměstí

23.11. po 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

24.11. út
19:30 Tomáš Klus - beseda o divadle (51.TDP) beseda Kulturní dům

17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

26.11. čt 17:00 Ukončení botanických vycházek - Mgr. Jan Doležal promítání Městská knihovna

27.11. pá 19:30 Duchařina aneb všichni jsme jedna rodina (DS TEMNO) - 51.TDP divadlo děti Kulturní dům

28.11. so

9:00-12:00 Den pro dětskou knihu - vánoční tvoření, soutěže, kolo štěstí celostátní akce Městská knihovna

10:00 Medvěd, který nebyl Klauniáda - vystoupí žáci ZUŠ představení Městská knihovna

Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V LISTOPADU 2020
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Měli jsme štěstí – termín Tradič-
ního týnišťského posvícení (který 
nemůžeme ovlivnit díky jeho spo-
jitosti s  vysvěcením týnišťského 
kostela, takže v  tom nehledejme 
žádnou alchymii ani osvícenost 

v  předvídání okolností) vyšel do 
doby ještě dostatečně rozvolněných 
opatření (venkovní akce povoleny 
do počtu 1.000 osob bez povin-
nosti roušek). Povedlo se a bylo to 
super!!! 

Kdo přišel, mohl si užít krásný 
den s hudebními i tanečními před-
staveními, spoustou zábavných 
aktivit pro děti, dobrým jídlem a 
pitím.

Kulturní program začal taneční-
mi čísly SMOT ART Jiřiny Bedná-
řové a Mažoretek Lillyane Mirosla-
vy Knajflové. Hudební vystoupení 
jsem koncipovali tak, aby si na své 
přišly všechny věkové generace, 
takže se na pódiu postupně před-

stavily: 1. východočeská stabilní 
dechovka, Bigbanďata, Hudba 
Praha band a Band-a-SKA. Nedá 
mi to, abych se s  vámi nepodělila 
o můj zážitek ze zákulisí - muzi-
kanti z  kapely Hudba Praha band 
byli unešeni z  výkonu Bigbanďat 
– podle jejich slov ještě neviděli tak 
precizní výkon a nasazení u tam 
malých muzikantů. Natáčeli si je 
na video s tím, že to pustí v Praze 
profesionálním big bandům, aby 
viděli, jak by mohli hrát, kdyby … 

Dovolte, abych poděkovala 
všem, kteří přispěli svým dílem k 
letošnímu posvícení: účinkujícím 
(kapelám, tanečníkům, zvukařům, 
moderátorovi), všem, kteří se po-

díleli na přípravách a chodu akce 
(Služby města, stánkaři, DDM a 
další aktéři doprovodných akcí), 
nesmím zapomenout poděkovat 
tam nahoru za ideální počasí, ale 
hlavně vám všem, kteří jste na akci 
přišli v počtu, ve který jsem nedo-
ufala ani ve snu (vzhledem k okol-
nostem), a vytvořili nádhernou 
normální atmosféru. Jednoduše - v 
sobotu 19.9.2020 v městském par-
ku v Týništi se nám všem podařilo 
vytvořit zdání, že tady je svět ještě 
v pořádku (alespoň na jedno odpo-
ledne). Dali jste mi hromadu nové 
energie a chuť do další práce pro 
vás. Týnišťáci - děkuji vám. 

Dana Dobešová

TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ – 19.9.2020
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K  prvnímu říjnu jsme v  DDM 
zahájili činnost všech zájmových 
kroužků. Sportovní kroužky, jako je 
atletika, taneční kroužky a volejbal, 
zahájily tréninky již začátkem září. 
Kluci a holky z  minivolejbalu se 
stihli zúčastnit i volejbalového tur-
naje v  Kvasinách a Rychnově nad 
Kněžnou. Klub Meritorio, jehož 
členy jsou naši táboroví vedoucí a 
dlouholetí spolupracovníci, absol-
voval v září tradiční akci se stejno-
jmenným názvem, která byla letos 

obohacena semináři o sluchovém 
postižení a způsobu, jak s takovými 
lidmi pracovat. Bohužel, vzhledem 
k epidemiologické situaci, nám byla 
12. října činnost přerušena a my 
doufáme, že pouze na měsíc říjen. 
Už teď pro vás plánujeme program 
na listopad a těšíme se, že se s vámi 
brzy setkáme na kroužcích i akcím 
DDM. Všechny uvedené listopado-
vé akce budou uskutečněny podle 
aktuální epidemiologické situace. 

Veronika Chytrá

Meritorio X.

Meritorio, pod tímto podivným 
názvem se skrývá skupina našich 
sluníčkových instruktorů, prak-
tikantů a vedoucích, kteří jsou 
v DDM aktivní, začínají být aktivní, 
nebo aktivní trochu být přestávají, 
ale pokud jim to situace a pracovní 
povinnosti dovolí, rádi si najdou 
čas, aby s námi strávili vždy neza-
pomenutelné chvíle.

Akci Meritorio pro nás organi-
zuje Eva Jenčíková s  řadou nám 
více či méně utajených spiklenců.  
Letos byla akce motivována téma-
tikou Cimrmanovy hry Dobytí se-
verního pólu. Naše čtrnáctičlenné 
osazenstvo se sešlo jeden zářijový 
podvečer na nádraží v Týništi nad 
Orlicí netušíc, jakým směrem, jak 
dlouho a kam pojede, a kde bude 
spát. Díky postupně odhalovaným 
instrukcím, v plné polní, s mikro-
vlnkou v rukou, kterou (tímto jim 
díky) nesli jen někteří z nás, ve tmě 
a dešti, jsme kolem půlnoci došli 
k našemu cíli, do Kosteleckých Ho-
rek. Zde jsme byli příjemně překva-
peni útulným a příjemným prostře-
dím organizace MAP. 

V  sobotu nás čekalo několik 
přednášek, seminářů a skupino-

vých úkolů. Dobytím trpasličí pev-
nosti jsme si odhalili termín příští-
ho Meritoria, které opět naznačuje 
nevídané dobrodružství.

Podezřele poklidné nedělní ráno 
nás nezmátlo a naše tušení, že něco 
přijde, se vyplnilo. Během několika 
minut jsme si sbalili potřebné věci 
a sešli se před budovou. Tam jsme 
se dozvěděli zlomek informací a 
nafasovali další nezbytné vybavení 
(naštěstí už ne mikrovlnku, i když 
byla také ve hře). Místo ní někteří 
z  nás, a tímto jim opět díky, nesli 
v batohu sice malého, ale o to těž-
šího betonového trpaslíka, který, 
svou typicky kamennou tváří, pro-
jevil zájem dobýt severní pól. No 
nesplňte mu to, když tak kamenně 
kouká. A tak jsme si rozdělili funk-
ce v naší polární výpravě a vyrazili, 
ne úplně přímou čarou, k  severu. 
Šli jsme statečně s odhodláním do-
jít co možná nejdál. Překonali jsme 
drobné krize, a i když jsme nedo-
byli náš v duchu vysněný bod, díky 
sounáležitosti a překonání sama 
sebe jsme se vraceli s dobrým po-
citem a vidinou toho, že to třeba 
jednou dokončíme. 

Veronika Chytrá, 
člen klubu Meritorio

INFORMACE Z DDM



strana 09

Okresní sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou,z.s.  ve spolupráci s 
agenturou  SPORT AKTION s.r.o. 
Chomutov,      MěÚ Rychnov nad 
Kněžnou a pod záštitou předsedy 
ČUS Praha a starosty města Rych-
nova nad Kněžnou,  připravuje 
slavnostní vyhlášení ankety Nejú-
spěšnější sportovec roku 2020, kte-
ré proběhne v  pátek 29. ledna 2021 
od 18 hodin v   Pelclově divadle v   
Rychnově nad Kněžnou.

Oceněni budou: 3 jednotlivci v 
žákovské v   kategorii, 3 jednotliv-
ci v   kategorii dorostenci-junioři, 
3 jednotlivci v   kategorii dospělí, 
3 nejúspěšnější sportovci z   řad 
veteránů(nad 40 let), 3 kolektivy 
mládeže a 3 kolektivy dospělých, 3 
trenéři,cvičitelé a funkcionáři TJ/
SK, pořadatelé významné sportov-
ní akce a předána bude i cena FAIR 
PLAY.

Podmínkou pro zařazení navrže-
ných do nominací na nejúspěšněj-
ší sportovce/kolektivy roku 2020 
jsou:
• výrazné úspěchy jednotlivců/

kolektivů minimálně na úrovni 
krajských soutěží

• dále úspěchy na MČR, případně 
ME, MS, atd.
V   případě trenérů,cvičitelů, 

funkcionářů TJ/SK jsou:
• dlouhodobá, úspěšná  trenérská 

činnost s  mládeží i dospělými
• pozice osobního tren éra, trené-

ra kolektivů, který splnil kriteria 
pro ocenění jednotlivce nebo 
sportovního kolektivu

• dlouhodobá organizátorská 
funkcionářská práce na úrovni 
TJ/SK
Oceněn bude pořadatel význam-

né sportovní akce určené pro re-
gistrované sportovce i nejširší ve-
řejnost a starosta  obce s největší 
podporou sportu.

Nejlepší sportovce, kolektivy a 

trenéry může navrhnout jakákoliv 
právnická či fyzická osoba sídlící na 
území okresu Rychnov nad Kněž-
nou,  obce a města, TJ/SK, svazy/
komise a další sportovní subjekty 
nesdružené v   Okresním sdružení 
ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s.  
(Sokol, Auto klub ČR, atd.) s při-
hlédnutím k  těmto zásadám a to ve 
skupinách výše   uvedených.

Návrhy podávané na adresu:  
Okresní  sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou,z.s., U Stadionu 1498, 
516 01 Rychnov n.Kn. nebo e-mai-
lem: cstvrychnov@seznam.cz 

Okresní sdružení ČUS Rychnov 
nad Kněžnou, z.s. ve spolupráci 
s Městem Rychnov nad Kněžnou 
vyhlašuje kriteria pro vyhodnocení 
ankety Nejúspěšnějších sportovců 
okresu Rychnov nad Kněžnou za 
rok 2020  k přijetí a ocenění.

Termín slavnostního vyhlášení  
pátek 29. ledna 2021 od 18.00 ho-
din v  Pelclově divadle v  Rychno-
vě nad Kněžnou

I.
Vyhodnoceni budou: 

• 3 nejúspěšnější sportovci z   řad 
žactva

• 3 nejúspěšnější sportovci z   řad 
dorostenců-juniorů (věková 
hranice má omezení směrem na-
horu, a to věk 19 let dosažený v   
roce 20ěé)

• 3 nejúspěšnější sportovci z   řad 
dospělých

• 3 nejúspěšnější sportovci z   řad 
veteránů ( věk od 40 let)

• 3 kolektivy mládeže 
• 3 kolektivy dospělých
• 3 nejúspěšnější trenéři, cvičitelé, 

funkcionáři TJ/SK
• Pořadatel významné sportovní 

akce 
• Starosta maximálně podporující 

sport v obci

• Sportovní osobnost okresu
• Cena FAIR PLAY 

II.

Kriteria pro vyhlášení nejúspěš-
nějších sportovců, kolektivů …… 
Uvedená kriteria jsou vodítkem 
pro zařazení navržených do no-
minací na nejúspěšnější sportovce 
roku 2020

Podmínkou pro zařazení navrže-
ných do nominací na nejúspěšněj-
ší sportovce/kolektivy roku 2020 
jsou:
• výrazné úspěchy jednotlivců/

kolektivů minimálně na úrovni 
krajských soutěží

• dále úspěchy na MČR, případně 
ME, MS, atd.

• V   případě trenérů,cvičitelů, 
funkcionářů TJ/SK jsou:

• dlouhodobá, úspěšná  trenérská 
činnost s  mládeží i dospělými

• pozice osobního trenéra, trenéra 
kolektivů, který splnil kriteria 
pro ocenění jednotlivce nebo 
sportovního kolektivu

• dlouhodobá organizátorská 
funkcionářská práce na úrovni 
TJ/SK

• Oceněn bude pořadatel význam-

né sportovní akce určené pro 
registrované sportovce i nejširší 
veřejnost a starosta (místosta-
rosta) obce v  největší podporou 
sportu

III. 

1. Nejlepší sportovce, kolektivy a 
trenéry navrhne jakákoliv práv-
nická či fyzická osoba sídlící  
na území okresu Rychnov nad 
Kněžnou,  obce a města, TJ/SK, 
svazy/komise a další sportovní 
subjekty nesdružené v Okres-
ním sdružení ČUS Rychnov nad 
Kněžnou, z. s.  (Sokol, Auto klub 
ČR, atd.) s přihlédnutím k  těmto 
zásadám a to ve skupinách výše   
uvedených.

2. Do hodnocení jsou zařazeni 
sportovci registrovaní v   TJ/SK  
a jiných sportovních klubech se 
sídlem v   okrese Rychnov nad 
Kněžnou  

3. Návrhy podané na adresu 
OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS 
Rychnov nad Kněžnou,z.s.  
U Stadionu 1498,   516 01 Rych-

nov nad Kněžnou nebo na  e-mai-
lem: cstvrychnov@seznam.cz,

Vážení senioři, milí přátelé,

ráda bych vás informovala, že 
pro osamělé seniory a potřebné na-
dále funguje poradenská linka, kte-
rou jsme zřídili na Městském úřadě 
v Týništi nad Orlicí. V případě po-
třeby můžete v pracovních dnech 
(v úředních hodinách) kontaktovat 
sociálního pracovníka pana Mgr. 
Bohuslava Matyse na telefonu 494 
337 303.

V rámci Diecézního centra pro 
seniory Hradec Králové pro vás 
připravujeme tzv. slova po potěchu 
duše v textové formě i prostřed-

nictvím videí, a dále také on-line 
videokonference, resp. besedy se 
zajímavými osobnostmi či duchov-
ní rozhovory. Pokud byste se k nám 
chtěli připojit, neváhejte nás kon-
taktovat na telefonu 737 215 328 
nebo e-mailu dcs@bihk.cz.  

Přátelé, přeji nám všem, aby-
chom tuto nelehkou dobu společ-
ně zvládli a bylo opět lépe. Jsme s 
vámi!

PhDr. Veronika Čepelková,
zastupitelka města, předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise a ve-
doucí Diecézního centra pro seniory

ANKETA – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2020

JSME S VÁMI
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IX. ročník houbařské výstavy 
 
Letošní velmi teplé letní počasí 

vystřídal slunečný podzim, který 
byl na déšť poměrně chudý. I přes 
poměrně suché počasí předcho-
zích dnů se podařilo houby nasbí-
rat, a proto bylo  nakonec možné 
uskutečnit již  devátý ročník  výsta-
vy hub, která proběhla v sobotu 26. 
září, v restauraci U Dubu za pomoci 
pana Jindřicha a Martina Špryňara. 

Přípravy na výstavu nám znepří-
jemnil déšť, který se objevil v pátek 
ráno. Ale ani on nás v  našem úsilí 
neodradil.  Houbařští nadšenci  na-
šeho spolku  SK Ontario a naši 

příznivci nakonec nasbírali 220 
druhů hub. Mezi nimi mnoho exem-
plářů hřibovitých hub včetně hřibu 
borového, hřibu příživného, šiškov-
ce černého, kozáka topolového či 
hřibu skvrnitého. Dále návštěvníky 
velice zaujalo oddělení dřevokaz-
ných hub. Zde byly k vidění krásné 
korálovce bukové, trsnatec lupenitý 
či veliké troudnatce pásované a obří 
šupinovky nádherné. Další stoly 
zaplnila celé řada holubinek, ryzců, 
pavučinců a muchomůrek, na které 
se návštěvníci často dotazovali. Vy-
loženou vzácnost jsme letos nevy-
stavovali, ale i tak se objevily druhy, 
které se na výstavě sejdou málokdy, 

například kuřátka květáková, liška 
šedá, lošák jelení či gigantické bělo-
čechratky obrovské. Tradičně jejich 
třídění a popis měli na starosti naši 
pozvaní mykologové: pan Ing.  Sla-
boň  Slavomír,  Lepšík Karel, Matěj-
ka Vašek a Petelík Pavel, kteří jsou 
už nedílnou součástí naší výstavy. 
Vždy jsou k dispozici všem návštěv-
níkům a ochotně odpovídají na  je-
jich dotazy.

Pro děti byla jako každý rok při-
pravena poznávací soutěž o sladkou 
odměnu a přívěsek muchomůrky, 
měly za úkol poznat pět nejznáměj-
ších hub a ty nejmenší děti si mohly 
namalovat  obrázek nebo vystřih-

nout košíček na houby. 
Výstava je vždy spojená s ochut-

návkou houbových  specialit, která 
je u návštěvníků velmi oblíbená.  
Mohli jste ochutnat  dršťkovou po-
lévku z  hub,  „kyselku“, „štrachan-
du“, sekanou plněnou houbami, 
houbové placičky, chlupaté knedlíky 
s  houbami, houbový guláš, lišky a 
hlívu na smetaně. 

Chtěla bych poděkovat všem ná-
vštěvníkům, které neodradil vy-
trvalý déšť, mykologům, J. a M. 
Špryňarovi a členům z. s. Ontario za 
velmi pěknou a vydařenou akci. 

E. Burešová

HOUBAŘSKÁ VÝSTAVA S DEŠTĚM „V ZÁDECH“
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V rámci celorepublikové připo-
mínky lidí pronásledovaných pro 
víru s názvem #RedWednesday, 
tzn. Červená středa, bude ve stře-
du 25. listopadu 2020 nasvícená 
týnišťská vodárenská věž červenou 

barvou.
Základním poselstvím této ini-

ciativy je prosazování svobody 
vyznání, vzájemné tolerance ve 
společnosti a podpoření solidarity 
se všemi obětmi pro víru ve světě. 

Vizuálním znakem je rozsvícené 
červené světlo symbolizující utrpe-
ní lidí. 

Více o této aktivitě se dozvíte na 
webu www.cervenastreda.cz.

Děkuji ředitelce Služeb města 

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

Veronika Čepelková,  
zastupitelka města

Dne 31. 7. 2020 uspořádali čle-
nové základní organizace Českého 
svazu včelařů v  Týništi nad Orlicí 

přenášku o včelách pro příměstský 
tábor DDM Sluníčko v Týništi nad 
Orlicí, při které si děti mohly s po-

užitím včelařských kukel, které byly 
zakoupeny z  dotace města Týniště 
n.O., prohlédnout včelín a sezná-

mit se s prací včelařů.
 ZO ČSV v Týništi nad Orlicí

TÝNIŠŤSKÁ VĚŽ SE ROZSVÍTÍ ČERVENĚ

PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH V DDM

Vážení kulturní přátelé,

součástí listopadového Zpravo-
daje jsou pozvánky (plakáty) na 
divadelní představení, která jsou 
součástí 51. týnišťského divadel-
ního podzimu, přeložený koncert 
„vážné“ hudby PRAGUE CELLO 
QUARTET a Rozsvícení vánoční-
ho stromu spojené s Vánoční ulič-
kou (kvůli rekonstrukci ZUŠ bude 

letos na Mírovém náměstí). V této 
chvíli opravdu netušíme (a asi ni-
kdo na světě), zda se to všechno 
uskuteční. Vzhledem k  přijetí kri-
zového opatření platného od 14.10. 
do 3.11.2020 už víme, že z  listo-
padového programu by vypadla 
pohádka „O hledání anděla“, která 
byla domluvena na 1.11.2020. Ope-
rativně jsme tedy termín přesunuli 
na neděli 15.11.2020. 

Vstupenky na všechna před-
stavení TDP si můžete rezervovat 
na webu Kulturního centra nebo 
v kanceláři KD (osobně nebo tele-
fonicky na 494 371 693). Vzhledem 
k  nejistým okolnostem doporuču-
jeme si vstupenky pouze rezervo-
vat. Vyzvednout si je můžete před 
akcí v pokladně kulturního domu.

Pokud jde o Kurz společen-
ského tance pro mládež, lekce do 

3.11.2020 jsou zrušeny, ale budeme 
se snažit, aby kurz proběhl celý, i 
kdybychom ho měli „protáhnout“ 
třeba až do ledna 2021. 

Na prosinec připravujeme vá-
noční koncert Věry Martinové – 
v neděli 13.12.2020.

Zůstáváme optimisté … Držme 
si palce.

- Kulturní centrum - 

INFORMACE O PŘEDSTAVENÍ

Sedmička je magické číslo, je vy-
jádřeno klíčovými slovy zkušenost 
a moudrost. Náš letošní ročník 
Petrovického vinobraní byl sedmi-
letý. Vstupovali jsme do něj s jistou 
rutinou, jenže… Akce, které bylo 
možné v tomto roce realizovat, jsou 
poznamenány opatřeními, které 
dostávají organizátory do nových 
situací, doposud neřešených, tuto 
nevyjímaje. Vyzkoušeli jsme si již 
v  červnu na Petrovickém folková-
ní, krátce po uvolnění restrikcí, jak 
udělat příjemnou akci, a přitom na-
plnit všechny podmínky, které před 
nás postavila hygienická stanice.

Zahájení vinobraní si už lze jen 
těžko představit bez historického 
průvodu vedeného z Petroviček do 
místa akce, tedy k obecnímu domu 
v Petrovicích. Král s chotí a s dru-
žinou byli uvítáni, ochutnali víno a 
dali pokyn k bujarému veselí. Poča-
sí nám přálo, bylo příjemně teplo, 
a tak se babím létem nesla vůně 
kvalitních vín míchaná s neméně 
kvalitní hudební produkcí.

Vinobraní se v letošním roce sta-
lo akcí zcela venkovní, vnitřní pro-
story obecního domu nám zůstaly 
jako zázemí. Vedle toho jsme letos 
vyzkoušeli i jiné rozložení prosto-

ru s  pódiem a stanem pro diváky. 
Z ohlasů se zdá, že šlo o dobrý po-
čin. Vystřídali se na něm šermíři, 
tradiční cimbálovka i rocková sku-
pina Kabát revival.

Hnanický burčák má své příz-
nivce a sjíždějí se pro něj i ti, kte-
ří jinak moc vínu neholdují. I ten 
letošní nepřišel nazmar. Mimo 
burčáku tu byly stánky vinařů a 
vinoték se spoustou degustačních 
vzorků kvalitních vín tuzemské i 
zahraniční provenience.

Neboť i letos jsme byli v  soubě-
hu s  Týnišťským posvícením a po 
loňských zkušenostech jsme ne-

chtěli lidi vázat jen na jednu z akcí, 
domluvili jsme mezi akcemi kyva-
dlovou dopravu. Asi to byla dob-
rá myšlenka, autobus nejel nikdy 
prázdný a tento nápad se setkal 
s pozitivními ohlasy.

Rád bych poděkoval jako každý 
rok všem, kdo ke zdaru přispěli, a 
to jak finančně, tak fyzickou po-
mocí, městu Týniště nad Orlicí za 
podporu a možnost tuto krásnou 
akci uspořádat. Díky nim jsme se 
měli možnost společně rozloučit 
s létem.

Pavel Blažek

7. PETROVICKÉ VINOBRANÍ
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První akcí letošního festivalu 
ochotnických divadel byla vernisáž 
výtvarníka, scénografa, hudební-
ka a režiséra Marka Zákostelec-
kého (*1970), která se uskutečnila 
v   pátek 9.10. Marek Zákostelecký 
spolupracoval s řadou českých i za-
hraničních divadel (USA, Austrálie, 
Francie, Izrael, Dánsko, Slovinsko, 
Slovensko, Taiwan, Polsko). Cekově 
se podílel na vzniku 130 přestavení 
jako scénograf a více jak 30 jako re-
žisér. Je držitelem několika ocenění 
(např. prestižní Ceny Dormana pol-
ské organizace Assitej, Ceny Diva-
delních novin, opakovaně ceny za 
scénografii na Skupově  Plzni, atd.)

Je spoluautorem několika inte-

riérů - Divadlo Amátka, oddělení 
dětské chirurgie FN v Hradci Krá-
lové, Labyrintu divadla Drak... V 
současné době režíruje hru „Krás-
ka a zvíře“ v Brně a scénografuje 
představení D. Drábka „Petr Pan“ v 
připravované premiéře v Městských 
divadlech pražských. Velmi příjem-
nou atmosféru vernisáže podtrhla 
svým milým vystoupením Anička 
Burdová i zasvěcené průvodní slovo 
Evy Drábkové. Výstava potrvá do 
konce listopadu, tak máte možnost 
se potěšit lidskou dovedností a ná-
paditostí.

PS: Moc děkujeme Verče Půlpá-
nové a manželům P. a L. Tláskalo-
vým za pomoc při organizaci této 

akce.
Pro onemocnění v souboru ne-

proběhlo představení „S tvojí dce-
rou ne“ našich kamarádů z   Mezi-
městí (které mělo následovat po 
vernisáži). Pokusíme se najít vhod-
ný náhradní termín, vstupenky zů-
stávají v platnosti....

Divadelní atmosféru jsme si 
vynahradili v   neděli 11.10. po-
hádkou „Ženich pro čertici aneb 
Sedmimílové boty“. Je zajímavé, že 
Divadelní soubor Jiří z   Poděbrad 
u nás hostoval úplně poprvé, při-
tom trvání souboru se datuje až k   
roku 1861 – tedy je dokonce o 22 let 
starší než týnišťský Jirásek. Ochot-
níkům z   Poděbrad se u nás velmi 

líbilo a doufáme, že spokojené byly 
i přítomné děti, které jsme na konci 
pohádky pozvali na scénu. Mohly 
si popovídat s  herci, sáhnout si na 
čerty a vyfotografovat se s  nimi.

Pokud dnešní nejistá doba dovo-
lí, máme na 15.11. naplánovanou 
další pohádku, tentokrát v   podá-
ní hradeckého Divadla Lůza – „O 
hledání anděla“ (přeložená z   pů-
vodního termínu 1.11.).  Součástí 
tohoto představení budou výtvarné 
dílničky pro předškolní děti, jejichž 
námětem je „ANDĚL“. Těšíme se 
na brzké další setkání i vaše výtvar-
ná díla, ze kterých sestavíme opět 
výstavku.

- Kulturní centrum –  

51. TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
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Týniště nad Orlicí 190x58 mm 4B 2020 „Manželka“

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Hned napoprvé jsem
dostala slevu 8 %
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Kurz anglické konverzace  
přes telefon nebo Skype

Milí přátelé, rádi bychom vám nabídli konverzační lekce 
angličtiny přes telefon nebo Skype s první (nezávaznou) 

lekcí zcela zdarma a následnými lekcemi  
za zvýhodněnou cenu.

Nabídka je určena pokročilým studentům anglického jazyka, 
kteří již dokáží konverzovat. Na úvodní lekci zdarma je 

možné přihlásit se až do konce listopadu 2020. Na dalších 
lekcích se studenti domluví individuálně s lektorem.  

 
Cena za jednu lekci činí 90 Kč, pro seniory 60 Kč 
 (1 lekce = 30 minut, lektor se věnuje pouze jednomu 

studentovi).

Kurz vede erudovaný lektor s univerzitním vzděláním 
a mnohaletou praxí, který úspěšně složil certifikované 

jazykové zkoušky v nejlepších úrovních (C1 a C2). V případě 
zájmu se nám neváhejte ozvat.

Veronika Čepelková, KDU-ČSL Týniště nad Orlicí 
 

tel. 737 215 328, příp. 736 414 549,  
e-mail: info@cepelkova.cz

První říjnový víkend nás přivítal 
krásný areál TJ Orionu Praha, ve 
kterém se konalo Mistrovství České 
republiky v paravoltiži. I přes počá-
teční obavy, zda se vůbec mistrov-
ství bude konat, vše nakonec dobře 
dopadlo a my jsme mohli zúročit 
snahu a trénink, kterému jsme se vě-
novali pečlivě i přes nutné přestávky 
způsobené různými opatřeními. Ale 
s  naším heslem: „Překážky jsou do 
toho, aby se překonávaly“ – to bylo 
jen v samých pozitivech. 

Sobotní klání začalo povinnými 
sestavami jednotlivců a my jsme 
opět zjistili, že jsou naší slabinou a 
je nutné na nich začít více pracovat. 
Alespoň máme velkou motivaci do 

zimního tréninku. Odpolední pro-
gram pokračoval volnými jízdami 
jednotlivců, které se našim cvičen-
cům velmi povedly a vynesly nás 
v  některých kategoriích téměř na 
příčky nejvyšší. Odpolední program 
byl završen vyhlášením paravoltižní-
ho poháru.

V  neděli dopoledne pokračovaly 
jízdy druhým kolem volných se-
stav. V neděli se nám bohužel dařilo 
méně a pro některé sportovce byla 
druhá volná sestava za sebou oprav-
du fyzicky náročná a bohužel si cel-
kově pohoršili. Přesto nás velmi těší 
všechna umístění a především nad-
šení a radost ze cvičení a obrovský 
pokrok našich cvičenců. V letošním 

roce jsme dokonce „nasadili“ na start 
i první dvojici, která všechny uchvá-
tila krásným a dojemným výkonem. 

Z  Prahy jsme odjížděli nejen 
s krásným pocitem, ale také s bron-
zovou příčkou v kategorii TP2, kte-
rou získala Anna Marie Koudelko-
vá. Hned za ní se umístila ve stejné 
kategorii Dominika Pánková, která 
závodí teprve druhým rokem. V ka-
tegorii TP1 získal Jan Novák opět 
krásné čtvrté místo. V kategorii MP2 
nás reprezentuje jedna závodnice, a 
to Viktorie Pánková, která obsadi-
la 6. místo. V kategorii ZO se MČR 
zúčastnily dvě svěřenkyně, které 
opět byly hned umístěné za sebou, a 
to Ema Brátová na 9.místě a Tereza 

Píšová na 10. místě. První start v ka-
tegorii dvojic vysloužil Dominice 
Pánkové a Anně Marii Koudelkové 
krásné 4.místo. 

Velmi děkujeme za podporu Vý-
chodočeské oblasti, dále všem pořa-
datelům za uspořádání krásné akce. 
Dále děkujeme také všem pomoc-
níkům z  naší stáje, jelikož náš tým 
zahrnuje nejen trenéra a lonžéra, ale 
také nemalý počet asistentů, kteří 
nám se sportovci s  různým omeze-
ním pomáhají. A velké díky patří 
samozřejmě i našemu Landrasovi 
z  chovu hřebčína Jeníkov, který se 
zhostil svého prvního mistrovství na 
jedničku!

Markéta Píšová

MČR PARAVOLTIŽ PRAHA
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V LISTOPADU 2020:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LISTOPAD 2020

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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

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

HERNA
FLÉTNA - začátečníci školka + odvádíme děti 
do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) od 16 h.
VČELIČKA I. – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření hry…

15:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HERNA
MIMINKA - cvičení s dětmi od 3 do 10 měsíců, 
cvičení na balónech, básničky, rehabilitace…

09:00-12:00
09:15-09:45

HERNA
FLÉTNA – školáci
FLÉTNA – pokročilí školka

Doporučujeme SOKOL - cvičení děti a rodičů
 

14:00-18:00
14:30-15:15
15:45-16:30

od 17:00

ST

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

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

HERNA
TANEČKY (spojovací sál)
VČELIČKA II. – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-předškoláci, téma, grafomotorika, tvoření…
ANGLIČTINA pro dospělé

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

16:10-16:55

17:00-18:00

ČT

Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

SCUK (příjem)

08:00-12:00 ATLETIKA - pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ

SCUK (výdej)

15:00-16:00

16:00-18:30

PÁ

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

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

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:30

od 15:00

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

 ■ 23.-27.11. (Po-Pá) Výstava vánočních dárků pro děti - předávání si ná-
padů (hračky, hry, knihy, …

Děkujeme za celoroční podporu města Týniště n. O. a za dotaci na rok 2020. 
Dotaci jsme použili na nákup nové velké trampolíny, tři úložné skříně na 
hračky a hrací stolky s malou lavicí do herny. DĚKUJEME!

Kontakty výboru MC Ratolest: 

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
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I přes více a více složitou si-
tuaci ohledně covidu-19 jsme 
naši mateřskou školu v září 2020 
otevřeli s optimismem, rados-
tí a chutí do nové práce v no-
vém školním roce 2020-21. 
V mateřské škole máme tři třídy. 

Ve dvou jsou děti věku 4-6 let a po 
dlouhé době jsme otevřeli třídu 2 - 
3letých dětí. Náš školní vzdělávací 
program má název Školka u lesa. 
Od toho se také odvíjejí naše čin-
nosti. K práci s dětmi využíváme 
přírodniny, které sbíráme v lese. 

Rádi si chodíme hrát i na krásné 
dětské hřiště U Dubu. S rodiči v 
naší mateřské škole je dobrá spolu-
práce. Zapojují se rádi do všech akcí 
školy, ale i akce vymýšlejí. Bohužel, 
již tradiční podzimní Bramborové 
odpoledne na školní zahradě se 

neuskutečnilo z důvodu přísných 
epidemiologických opatření. Cílem 
všech zaměstnanců školy je, aby se 
dětem v naší mateřské škole líbilo a 
rády sem chodily.

 Za kolektiv MŠ U Dubu Pavla 
Vlčková-učitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU
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Posvícení bylo – a na mnoha 
místech stále je – velmi oblíbenou 
tradicí. Ani my, děti i dospělí z MŠ 
Město tuto tradici neporušujeme a 
rádi ji zařazujeme na začátek škol-
ního roku.

Máme vždy nachystané velké 
množství posvícenských činnos-
tí formou zajímavých aktivit, při 
kterých děti naplno projevují svou 
fantazii.

Nejprve si vyprávíme, co to vlast-

ně posvícení je, kdy a proč ho lidé 
slaví i jaká jídla se na těchto osla-
vách podávají. Při této příležitosti 
seznamujeme děti se společenský-
mi pravidly při stolování, a to ná-
mětovou hrou, papírovou koláží i 
názornou ukázkou.

Během celého tématu se učíme 
nové posvícenské písničky, taneč-
ky, říkanky a zároveň podporuje-
me získávání poznatků v  oblasti 
hudby -  hudební nástroje, notový 

záznam.
Vyvrcholením projektu je spo-

lečná slavnost celé mateřské školy, 
na kterou si každá třída připraví 
soutěže a úkoly pro ostatní oddě-
lení, kde jde pouze o plnění úkolu 
a ne o vítězství. Všichni jsme si 
užívali pěkného počasí i dobré ná-
lady. Kluci i holky motali provázky, 
na kterých byly přivázány pytlíky 
s  moukou, plnili pečivo barevný-
mi náplněmi, užívali si štafetového 

běhu, házeli vdolky Honzovi přímo 
do pusy i vytvářeli koláče z přírod-
nin. Na ty našli spoustu materiálu 
v prostorách zahrady. Nechyběl ani 
hudební koutek s  rytmickými ná-
stroji.

Vládla pohodová atmosféra a 
my dospělí jsme si „školkové po-
svícení“ užívali společně s  dětmi 
a vydařenou akci si příští rok  rádi 
zopakujeme. 

       Lenka Hamplová

POSVÍCENÍ V MŠ MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Beseda s Michalem Žákem – dne 
17. září k  nám zavítal meteoro-
log, klimatolog a moderátor po-
časí v  České televizi  Mgr. Michal 
Žák, PhD. – nebo také chcete-li 
doktor přes počasí, jak ho nazval 
moderátor Všechnopárty Karel 
Šíp v  jednom ze svých vysílání. 
V  České televizi působí již 15 let. 
Je také spoluautorem knihy Jak 
vzniká počasí a Když se blýská na 
časy. Nejprve nám udělal pan Žák 
přednášku s  promítáním o tajfu-
nech a hurikánech. Poté jsme si ho 
měli možnost vyzpovídat – napří-
klad, jaký je člověk, co má rád, jak 
náročná je práce v  televizi a v  ne-
poslední řadě jaké jsou jeho koníč-
ky. Tím jsme se dostali k tomu, že 
vlastně počasí zvítězilo nad zálibou 
ve vlacích. Spolupracuje s Českým 
hydrometeorologickým ústavem a 
přednáší na na Matematicko – fy-
zikální fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Ke sledování pořadu o po-
časí ho už jako malého kluka přive-
dl jeho dědeček. Naše první otázka 
zněla, kdo má místo něj službu ve 
studiu, když on je zrovna v Týniš-
ti. Dozvěděli jsme se, jak a kdy si 
vybírají příspěvky do počasí, jaké 

mají v  televizi směny, jak vypadá 
den, když má službu. Víme již, že 
si kompletní předpověď sestavují 
moderátoři sami a také, že se nej-
hůř předpovídají bouřky. Zajímalo 
nás, proč třeba na sv. Václava bývají 
krásné slunečné dny a na Vánoce je 
většinou obleva. Probrali jsme také 
i to, proč nám voní déšť. Mají to na 
svědomí bakterie a plísně v  půdě. 
Vybrali jsme i krátké úryvky z ča-
sopisu Víkend, což je příloha MF 
Dnes, kde je o počasí zajímavý člá-
nek a vyjadřuje se k  němu právě 
pan Žák. Jsou tam i zmínky o jeho 
perfektně padnoucím obleku, takže 
jsme se dostali i na oblékání. Nejvíc 
návštěvníky pobavily sankce, jaké 
mohli meteorologové kvůli nepřes-
ným informacím v různých zemích 
v minulosti dostat, třeba za to byli 
posláni do gulagu, ale i za norma-
lizace to nebylo jiné, předpovědět 
špatné zprávy „od Východu“ také 
nebyly bez problémů. Dnes se pro-
ti tomu moderátor dočká nanejvýš 
nějaké škodolibé poznámky. Mož-
ná mi nebudete věřit, ale dosta-
li jsme se i na téma, že v  historii 
lidstva s  poklesem teplot vznikaly 
války. A naopak rozkvět národů 

může být spojován s oteplením kli-
matu. Což nám bylo vysvětleno, že 
opravdu období sucha na to moh-
lo mít vliv. Pohovořili jsme také o 
knihách a knihovnách, že má rád 
detektivky a jak při studiu využíval 
zejména meziknihovní výpůjční 
službu, jelikož se zajímal zejména 
právě o odborné knihy. V roce 2014 
na Konferenci o počasí a klimatu, 
dostali meteorologové ČT ocenění 
za pořad Turbulence, kde působil i 
jako moderátor. Je také průvodcem 
a spolutvůrcem pořadu Česko řeší 
klima. Řešilo se také přímo počasí 
v Týništi nad Orlicí, jaké bude po-
časí v následujících dnech a zda si 
má jedna z účastnic uklidit na noc 
rajčata domů kvůli mrazíkům. Na 
rozloučenou dostal mimo jiné dešt-
ník a také rosničku, pro případ, že 
by meteorologovi selhaly přístroje.

Podzimní botanická vycházka 
do Albrechtic nad Orlicí – proběh-
la v pátek 25. září. Byla to v  letoš-
ním roce poslední botanická vy-
cházka. Přestože od rána pršelo a 
lidé telefonovali, aby se ujistili, že 
se vycházka bude konat, počasí se 
v odpoledních hodinách umoudři-
lo a u kostela v  Albrechticích nad 

Orlicí se sešlo celkem deset účast-
níků s  vedoucím exkurze Honzou 
Doležalem. Hned u kostela byly 
představeny donesené rostliny, 
které nasbírali účastníci cestou na 
exkurzi. Jednalo se například o ty-
pické luční druhy, jako je kakost 
luční, krvavec toten nebo pryskyř-
ník prudký. Na návsi v  okrasných 
záhonech byly k pozorování různé 
plevelné druhy – šťavel růžkatý, 
řeřišnice srstnatá nebo turanka ka-
nadská. V  předzahrádce jednoho 
domu byl k  vidění krásný exem-
plář fíkovníku smokvoně. Z  návsi 
všichni účastníci pokračovali přes 
mostek směrem k  řece Orlici a 
dále k  rybníčku u elektrárny. Zde 
si mohli prohlédnout například 
náš původní a okrasný druh sléz 
velkokvětý, v  řece pak stolístek 
klasnatý. Dne 26. listopadu by mělo 
proběhnout naplánované Ukonče-
ní botanických vycházek, spojené 
již tradičně s promítáním všech vy-
cházek, uskutečněných v  letošním 
roce. Děkujeme všem účastníkům 
za přízeň a v příštím roce se bude-
me těšit na další společné výpravy.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V ZÁŘÍ
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                                                                                                                    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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Život bez bariér, z.ú. se sídlem v 
Nové Pace v podkrkonošském kraji 
15 let provozuje rozsáhlou půjčovnu 
kompenzačních pomůcek, poskytu-
je sociální služby, zaměstnává han-
dicapované v chráněných  dílnách, 
realizuje projekty v oblasti bezbari-
érovosti, prevence proti úrazům ve 
školách, organizuje  sportovní, kul-
turní aktivity. Organizace zakoupila 
na splátky v roce 2006 objekt opuš-
těné bývalé  nemocnice (kdysi pau-
lánský klášter) s cílem oživit areál 
pro zajištění sociálních a doplňko-
vých služeb, vytvořit zde komunitní 
centrum a prostor pro setkávání lidí 
všech cílových skupin bez rozdílu 
věku a postižení.

Život bez bariér, z.ú. má vícezdro-
jové financování (dotace, příspěvky, 
tržby za služby, dary, atd.)  určené 
převážně na mzdové a provozní ná-
klady. Investice typu oprava střechy 
nelze z dotací hradit. Organizace je 
neziskový sektor a nemá vlastní fi-
nanční zdroje. 

Dalším problémem je, že někte-
ré  kompenzační pomůcky např. 
polohovací postele jsou objemné, 
elektrické invalidní vozíky nebo tří-
kolky jsou těžké a hůře se s nimi 
manipuluje a nejsou skladné. Prio-
ritou profesionální služby je, že ka-
ždá pomůcka se musí po zápůjčce 
opravit a doposud se složitě mani-
pulovalo s pomůckami z objektu do 
objektu. Některé jsou uskladněny v 
jiném pronajatém objektu na dru-
hém konci města. V současné době 
se pomůcky nacházejí ve skladu 
materiálu, kde není možnost bez-
bariérového výjezdu, nevhodné pro 
předání zájemci o pomůcku, a navíc 
bude nutné prostor postupně vykli-
dit pro jiné účely.

Proč sbírku organizujeme?
Život bez bariér, z.ú. nemá vlast-

ní finanční prostředky na investice 
typu oprava střechy. Přitom prostor 
bývalé fary, který potřebujeme pro 
sklad kompenzačních pomůcek je 
ideální svou polohou:  nachází se v 

blízkosti dílny údržby, prostor má 
bezbariérový přístup, vhodné par-
kování pro zájemce, kancelář koor-
dinátora pomůcek. Ostatní prostory 
areálu jsou plně využité anebo čekají 
na opravu.

Na co konkrétně budou peníze z 
této sbírky použity?

Peníze ze sbírky budou použity 
na opravu střechy.  Výhodou je, že 
lze rozdělit opravu dle výběru ze 
sbírky na celou střechu  – demon-
táž staré střechy, nové trámy, krovy, 
krytina, montáž a na část střechy – 
demontáž nejvíce postižených míst 
střechy, oprava krytiny.

Sbírku pořádáme díky DONIO
Donio je platforma, kde lze zalo-

žit dobročinnou sbírku. Této mož-
nosti využil i Život bez bariér. Víme, 
že dobro je všude kolem nás a dou-
fáme, že se podaří sehnat finanční 
prostředky na opravu střechy. Ob-
jekt, kde jsou uloženy kompenzační 
pomůcky pro handicapované má 

děravou střechu, a   hrozí, že další 
zimu spadne. Proto máme s pomo-
cí Donio projekt „Aby na pomůcky 
nepršelo“.

Pokud nás chcete podpořit, je to 
opravdu jednoduché

1) Stačí si dát na webové stránky 
odkaz Donia - https://www.donio.
cz/ZivotBezBarier 

2) Po právě straně se můžete roz-
hodnout jakou částkou (od 100 Kč) 
nás podpoříte

3) Dá se platit přes bankovní účet 
a nebo online platební kartou

4) Zadáte svojí e-mailovou adre-
su (posílá se zpětná vazba, že platba 
přišla v pořádku)

5) Můžete si nechat zaslat potvr-
zení o daru, které lze využít do účet-
nictví

6) A jako poslední krok kliknete 
na tlačítko přispět a je to!

Děkujeme, že nám pomáháte. Ka-
ždá koruna se počítá.

Jitka  Fučíková, ředitelka

PODPOŘTE ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z. Ú. V DOBROČINNÉ SBÍRCE!

Život bez bariér, z. ú. 
 

… Sbírka se koná díky 
 

 

Aby na pomůcky pro handicapované a

Cílem je získat finanč
střechy, prostor na uskladnění 
kompenzačních
(elektrických postelí, elektrických a mechanických 
vozíků, schodolezů, elektrické zvedáky
handicapované a seniory. 
Máme pracovníky na koordinaci
rozvoz. Bohužel máme prostor do kteréh
 
 

Kdo sbírku organizuje? 
Život bez bariér, z.ú.
provozuje rozsáhlou
sociální služby, zaměstnává postižené v 
projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, 
organizuje
v roce 2006 objekt opuštěné bývalé
cílem oživ
zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin 
bez rozdílu věku a

 
 
Proč ji organizujeme? 
Život bez bariér, z.ú. nemá vlastní finanční prostředky na 
investice typu oprava střechy. Přitom
potřebujeme pro sklad kompenzačních pomůcek je ideální 
svou polohou: nachází se v blízkosti dílny údržby, prostor má 
bezbariérový přístup, vhodné parkování pro zájemce,
koordinátora pomůcek. Ostatní prostory areálu jsou plně využité 
anebo čekají na opravu.  
 
 
 

Život bez bariér, z. ú. – Nová Paka  

Sbírka se koná díky www.donio.cz, která předá 100 % vybrané částky …

Kdo chce pomoci, hledá způsob, 

Aby na pomůcky pro handicapované a seniory nepršelo

Cílem je získat finanční prostředky na opravu 
prostor na uskladnění 

kompenzačních pomůcek 
(elektrických postelí, elektrických a mechanických 
vozíků, schodolezů, elektrické zvedáky atd.) pro 
handicapované a seniory. Vlastníme 150 pomůcek. 

áme pracovníky na koordinaci půjčovny, údržbu, 
Bohužel máme prostor do kterého prší. 

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let 
provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje 
sociální služby, zaměstnává postižené v chráněných
projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, 
organizuje sportovní, kulturní aktivity. Organizace zakoupila na splátky 
v roce 2006 objekt opuštěné bývalé nemocnice (kdysi paulánský klášter) s 
cílem oživit areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb,
zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin 
bez rozdílu věku a postižení.  

nemá vlastní finanční prostředky na 
. Přitom prostor bývalé fary, který 

potřebujeme pro sklad kompenzačních pomůcek je ideální 
nachází se v blízkosti dílny údržby, prostor má 

bezbariérový přístup, vhodné parkování pro zájemce, kancelář 
pomůcek. Ostatní prostory areálu jsou plně využité 

% vybrané částky … 

Kdo chce pomoci, hledá způsob,  
kdo ne hledá důvod! 

 

seniory nepršelo 

ní prostředky na opravu 

se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let 
půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje 

chráněných dílnách, realizuje 
projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, 

. Organizace zakoupila na splátky 
nemocnice (kdysi paulánský klášter) s 

it areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb, vytvořit 
zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin 
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Je již obecně známo, že náš spolek 
soustřeďuje svou činnost především 
do letních měsíců, kdy veřejnosti 
zpřístupňuje vodárenskou věž jako 
turistický cíl – muzeum, galerii, 
technickou památku a vyhlídku. Le-
tošek pro nás ale začal překvapivě 
hned v lednu, a to ve stylu hlášky 
„neplánované akce jsou nejlepší“. 
Během čtrnácti dnů se tehdy poda-
řilo zorganizovat recesistickou akci 
Otevírání pláže Járy Cimrmana, na 
niž velice rádi vzpomínáme. Tímto 
jsme se i my zařadili mezi ostatní ci-
mrmanology a přinesli jasné důkazy 
o působení největšího Čecha u nás v 
Týništi.

Současně k nám ze světa doléhaly 
stále víc a víc znepokojující zprávy o 
nebezpečném zaklínadle covid-19, 

které zprvu ochromovalo pouze da-
leké kraje, až nakonec zasáhlo i naši 
zemi. Kvůli této nepříjemnosti jsme 
neuskutečnili jarní pochod Adlerův 
šmajd. (Tématem této vlastivědné 
vycházky měl být vodní náhon Alba, 
jeho průzkum od Týniště po Často-
lovice.) Rovněž ze stejného důvodu 
se květnové otevírání vodárenské 
věže odbylo v tichosti, bez tradičního 
slavnostního zahájení a doprovodné-
ho programu.

Letní muzeum letos lákalo na vý-
stavu Policie a četnictvo aneb historie 
bezpečnostních složek                 v 
Týništi nad Orlicí od roku 1877. Pod-
titul sice odkazuje na lokální záleži-
tost, avšak zaměřením měla expozice 
přesah do celé ČR.  Přes rok trvající 

přípravy, pečlivé provedení a nále-
žitá propagace přinesly očekávaný 
úspěch a výstavu proto hodnotíme 
jako nejnavštěvovanější za celé dese-
tiletí našeho působení v amatérském 
muzejnictví. Autoři výstavy navíc 
rozhodli o jejím pokračování i v roce 
následujícím. Slušně navštěvované 
byly také dva hudební večery, což 
dává tušit, že se naše město pomalu 
dostává do povědomí folkařské obce.

Posledním počinem tohoto roku, 
kterým jsme o sobě dali vědět, byla 
Výstava na perónu. Prostřednictvím 
venkovní instalace jsme přímo na 
nádraží kolemjdoucím připomněli 
historii týnišťské železniční stanice, 
její stavební vývoj a různé zajímavos-
ti od uvedení do provozu v roce 1874 

až po dostavbu ostrovních nástupišť 
v roce 2015. Dvoudenní výstava se 
konala 19. a 20. září v rámci tradiční-
ho posvícení a Dne železnice.

Závěrem této zprávy je velké po-
děkování všem našim příznivcům 
a podporovatelům, především pak 
těmto institucím, firmám a organiza-
cím za finanční a materiální pomoc: 
Město Týniště nad Orlicí, INGTOP, 
INGTOP METAL, EKO-ŠIMKO, 
Frutiger CZ, Heckl, Služby města 
Týniště n. O., DDM Sluníčko. Do 
následujících měsíců přejeme všem 
spoluobčanům pevné zdraví a lepší 
rok 2021.

Za SPMT Adam Prokeš, 
 předseda spolku

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – SEZÓNA 2020
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Ztišením se sluší tebe chválit, 
Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby.

Žalm 65, 2

Ztišit se před Bohem – to asi ne-
bude naše silná stránka. Ještě tak se 
nám snad podaří aspoň občas na-
jít chvíli k  modlitbě nebo ke čtení 
Bible a ve prospěch toho nechat ji-
ných aktivit. I tehdy však bude těž-
ké ztišit své myšlenky, které běhají 
od jedné věci ke druhé a odtud … 
Výstižně to vyjádřil Martin Luther: 
myšlenkami v   jedné chvíli obsáh-
neme víc, než vyslovíme za deset 
hodin nebo napíšeme za deset dní.

Dnešní verš nám však napoví-
dá, že ztišit se před Bohem je něco 
dobrého a žádoucího. Myslím, že 
to není jen proto, že si tak můžeme 

odpočinout od všeho toho spěchu 
a shonu, jakého je náš život plný. V  
jednom směru to můžeme pocho-
pit díky slovům z  listu Jakubova: „V 
tichosti přijměte zaseté slovo, které 
má moc spasit vaše duše.“ (Jakub 
1,21) Když se před Bohem ztišíme, 
když dáme prostor jemu, pak mů-
žeme zaslechnout (a to spíše srd-
cem než ušima), co nám Bůh říká, 
každému osobně. Protože – jak píše 
Jakub – když něco říká Bůh, tak to 
stojí za to. Jdu tu o spásu, o to, že 
Bůh nás přijímá, že nás má rád. To 
je potřeba slyšet každý den.

Bože, dej nám odvahu se ztišit i 
mlčet před tebou. Pomoz nám dát 
ti prostor – ve svých myšlenkách, 
ve svém životě. A pak sám naplň 

ten prostor slovem, které pomáhá. 
Amen

Píseň:
1. Přijď, Duchu svatý, přijď! My 

prosíme tebe: Dej sílu nám z  nebe! 
Přijď, Duchu svatý, přijď!

2. Přijď, Duchu svatý, přijď! Ať 
tvé slovo pravdy nás provází na-
vždy! Přijď, Duchu svatý, přijď!

3. Přijď, Duchu svatý, přijď! Jen k 
dobrému dílu vždy dávej svou sílu! 
Přijď, Duchu svatý, přijď!

4. Přijď, Duchu svatý, přijď! Uč 
trpělivosti a naplň radostí! Přijď, 
Duchu svatý, přijď!

5. Přijď, Duchu svatý, přijď! Jinde 
naděj není než v tvém odpuštění! 
Přijď, Duchu svatý, přijď!

6. Přijď, Duchu svatý, přijď! 
Ať dobře poznáme, co vše v tobě 

máme! Přijď, Duchu svatý, přijď!

Píseň z  Dodatku k Evangelické-
mu zpěvníku č. 674 (nápěv J. Pe-
tzold / 1871, text G. Luckaová / Z. 
Coufal).

Srdečně zveme na shromáždění 
v   listopadu (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

8. 11. – 10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou,

22. 11. – 10:30 h, bohoslužby 
Díkčinění s   večeří Páně a nedělní 
školou.

Bohoslužby se budou konat po-
dle aktuální epidemiologické si-
tuace. Další informace sledujte na 
vývěsce před modlitebnou. 

Jaroslav Matuška

Blahopřejeme!!
Na  národním šampionátu ma-

žoretek a twirlingu České republiky 
reprezentovaly naši školu Natálie a 
Tereza Kolářovy. Soutěž se konala 
v termínu 27. září 2020 v Benešově, 
soutěžilo se jak v  jednotlivcích, tak 
i v  soutěži Duo klasická mažoretka. 
A právě v soutěžním klání v katego-
rii Junior mladší obsadila sesterská 
dvojice krásné 3. místo a vybojovala 
si postup dna šampionát Čech a Mo-
ravy. Ten se bohužel prozatím neu-
skuteční z celospolečensky známých 
důvodů. 

Přesto Natálce a Terezce gratulu-
jeme stejně jako jejich učitelce, paní 
Věře Juráškové. 

ZUŠ OPEN
V neděli 27. září proběhlo v rám-

ci celostátního ha-
ppeningu základních 
uměleckých škol ZUŠ 
Open 2020 hudební 
setkání na poutním 
místě v Neratově v Or-
lických horách s  mo-
ttem: SPOLEČNĚ TO 
ZVLÁDNEME. V po-
dání sólistů a komor-
ních souborů z  řad 
žáků uměleckých škol 
Královéhradeckého a 
Pardubického kraje se 
zaplněným magickým 
kostelem Nanebevze-
tí Panny Marie nesly 
tóny skladeb světo-
vých skladatelů. Tento 
koncert a s ním spo-
jená dopolední boho-
služba vedená páterem 
Josefem Suchárem 
byly dokladem nejen 

uměleckého rozvoje mladých talen-
tovaných muzikantů, ale i dokladem 
obrovské lidskosti, sounáležitosti a 
vřelých srdcí.  

Naši školu naprosto vzorně na této 
akci, která svým významem překro-
čila hranice našich krajů, reprezento-
vala Eliška Milá (saxofon) a žesťový 
soubor. Reportáž z  tohoto ojedině-
lého dne si můžete prohlédnout na 
youtube s  názvem ZUŠ open 2020: 
Neratov – Společně to zvládneme.

V této smutné a ponuré době byla 
akce dokladem toho, že kultura, po-
tažmo umělecké školství, mají své 
pevné místo v každodenním životě. 
Pro nás, pro kantory, byla impulsem 
pro další práci s žáky, kteří nám svým 
muzikantstvím pohladili rozbolavělé 
duše.  

ZUŠ Týniště nad Orlicí

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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STAVEBNINY

Ve dnech 1.10. - 10.10. probíhal na naší prodejně v Týništi nad Orlicí sběr dotazníků zabývajících  
se šíří našeho sortimentu. Všem zákazníkům, kteří se zapojili, velice děkujeme. Získali jsme několik 

zajímavých návrhů a již zvažujeme jejich zavedení. Jak jsme slíbili, vylosovali jsme jednoho  
z respondentů, který od nás obdrží poukaz na odběr zboží v hodnotě 5 000 Kč. 

VYHODNOTILI JSME DOTAZNÍK 
ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU  

V NAŠÍ PROVOZOVNĚ

Nejčastější návrhy na rozšíření sortimentu a naše odpovědi

Video ze slosování naleznete  
na našich webových stránkách

www.facebook.com/DSKstavebniny

DOPRAVA STAVEBNÍCH  
MATERIÁLŮ

NOVÁ SLUŽBANově na naší pobočce v Týništi nad Orlicí 
nabízíme rozvoz zboží dodávkou!  

Ušetřete si práci a nechte si dovést zakoupený 
materiál přímo k Vám domů. 

Adresa: V. Opatrného 989, 517 21 Týniště nad Orlicí    Tel.: +420 608 308 298    E-mail: tyniste@dskstavebniny.cz

Doporučili jste nám Odpovídáme

Širší sortiment stavebního řeziva

Vybavení koupelen

Širší portfolio interiérových a exteriérových barev

Větší výběr laků a barev na kov a dřevo

Sortiment palubek

Ano, připravujeme rozšíření sortimentu prken, trámů a latí. 

Již dlouhodobě jsme partnerem firmy SIKO koupelny 
a jsme připraveni zajistit zboží z celého jejich katalogu.

Aktuálně připravujeme míchací centrum, které toto zabezpečí.

Nově vznikající míchací centrum jsme volili tak, aby bylo 
možno tento sortiment plně zajistit. 
Nabídka palubek je v této oblasti zastoupena v dostatečné 
míře specializovanou prodejnou a výrobcem. Tento druh zboží 
zatím zavádět nebudeme.
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Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a ZUŠ Týniště nad Orlicí 
pořádají 

Neděle
22. 11.2020

Mírové náměstí Týniště nad Orlicí
14:00 

Program ZUŠ Týniště nad Orlicí

17:00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ

Vystoupení dětí z týnišťských mateřských škol Město a U Dubu

Vánoční jarmark (drobné dárečky potěší každého) 

aneb
„advent je již za dve• mi“


