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A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu části pozemku 
par.č. 555/2 o výměře cca 71 m2 
a část pozemku par.č. 617 o vý-
měře cca 37 m2 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí.

2. Smlouvu o  dílo č. SOD 
E2026/3/2020 Protipovodňová 
opatření pro město Týniště nad 
Orlicí ve výši 822 877 Kč bez 
DPH mezi smluvními stranami 
Město Týniště nad Orlicí a EM-
PEMONT s.r.o., Železničního 
vojska 1472, 757 01 Valašské Me-
ziříčí, IČ 27772179 a ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby Týniště 
N_O-SŽDC-přeložka KVN, 
KNN č. IZ-12-2001551/VB/001 
mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín zastoupena společností SB 
projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 
695 01 Hodonín a  budoucí po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

4. Rozpočtové opatření č.9/2020.

B) Bere na vědomí:

1. Celoroční plán činnosti příspěv-
kové organizace Dům dětí a mlá-
deže Týniště nad Orlicí pro škol-
ní rok 2020/2021.

A) Schvaluje:

1. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene  – služebnosti č. IV-
12-2019924/VB/01, Týniště n/
Orlicí, Voklik, p.č. 1446/45  – 
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 povinná Město Týni-
ště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene  – služebnosti č. IE-12-
2007635/VB/01, Štěpánovsko 
Kopaniny rek nn z  RK_0135 
mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností ELEK-
TRO-COMP spol. s  r.o., Malo-
skalická 68, 552 03 Česká Skali-
ce a povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

3. Prominutí plateb nájemného 
z  nebytových prostor v  ulici 
17.  listopadu č.p. 202 a 203, Tý-
niště nad Orlicí, pro firmu KOZ-
LOVA PUTYKA, s.r.o., Týniště 
nad Orlicí, až do plného obnove-
ní činnosti v provozovně.

4. Smlouvu o  smlouvě budoucí na 
podnájem nebytových prostor 
v  prostorách Polikliniky Týniště 
nad Orlicí pro dentální hygie-
nistku Veroniku Klárovou DiS 
s platností od 1. 1. 2021.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 

p. K. N., bytem ***, na období 
od 1.  11.  2020 do 31.  12.  2020 
za podmínek úhrady veškerých 
pohledávek, které má vůči pro-
najímateli.

6. Rozpočtové opatření č. 10/2020.
7. Příspěvkové organizaci Mateř-

ská škola – U Dubu Týniště nad 
Orlicí (IČ 750 17 679) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustanove-
ním § 30 odst. 2 písm. a) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání re-
zervního fondu do výše 45 000 
Kč na  nákup 4 ks UPS, hraček 
a učebních pomůcek.

8. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Or-
licí (IČ 428 86 198) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustanove-
ním § 30 odst. 2 písm. a) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, čerpání rezerv-
ního fondu do výše 30 000 Kč na 
zakoupení mzdového a  perso-
nálního systému AVENSIO Soft-
ware a nákup vánočních dárků.

9. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Or-
licí (IČ 428 86 198) na základě 
žádosti změnu závazného uka-
zatele, která spočívá v  navýšení 
odpisového plánu o částku 6 810 
Kč. Po úpravě bude odpisový 
plán Geriatrického centra pro 
rok 2020 ve výši 138 774 Kč.

10. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Or-
licí (IČ 712 37 879) na základě 
žádosti změnu závazného uka-
zatele, která spočívá ve snížení 
odpisového plánu o  1 936 Kč. 
Po úpravě bude odpisový plán 
Domu dětí a  mládeže pro rok 

2020 ve výši 19 186 Kč.
11. Plán inventur města Týniště nad 

Orlicí a  složení hlavní inventa-
rizační komise a  dílčích inven-
tarizačních komisí na rok 2020.

12. Záměr prodeje pozemku p. č. 
2031/5 v k. ú. Týniště na Orlicí.

13. Vyplacení odměny za 2. pololetí 
řediteli příspěvkové organizace 
ZUŠ Týniště nad Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol o  výsledku veřejno-
správní kontroly provedené 
v  příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí.

2. Vyjádření příspěvkové organiza-
ce Služby města Týniště nad Or-
licí k  provedené veřejnosprávní 
kontrole.

C) Ukládá:

1. Projednat v ZM žádost Agropro-
jekce Litomyšl převod pozemku 
KN 3151/2 z k.ú. Veliny do k.ú. 
Horní Jelení. Pozemek je součás-
tí majetku měst a  obcí, který je 
obhospodařován Lesním druž-
stvem Vysoké Chvojno.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Projednat v ZM využití předkup-

ního práva při prodeji chaty ev.č. 
61. Chata je postavena na po-
zemku p.č. 4700/4 v  k.ú. Holice 
v Čechách, který je v podílovém 
vlastnictví města a obcí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
3. Projednat v  ZM koupi části po-

zemku parc. č. 106/2 v k. ú. Ště-
pánovsko. Nový pozemek parc. 
č. 106/22 o výměře 32 m2 byl od-
dělen geometrickým plánem č. 

Vážení spoluobčané,
pomalu se nám chýlí rok ke své-

mu závěru, nastal čas adventu a Vá-
noce již klepou na dveře. Dosavad-
ní průběh roku byl jiný, takový, jaký 
nikdo z  nás nikdy nezažil. Mnohé 
změnil. Omezení, která si vyžádal, 
uzavřela školy, sportoviště, divadla 
a  další místa. Život nabral úplně 
jiný rytmus a přidal nejistoty. Otisk 
současné koronavirové situace se 
bohužel negativně promítne i  na 
programech spadajících do období 
adventu. Vládní nařízení, celkový 
vývoj a  dost možná další opatření 
nedávají naději na průběh svátků 
v  podobě, v  jaké dosud v  našem 
městě probíhaly. Vánoční atmosfé-
ru města dokreslí pouze vánoční 
strom na Mírovém náměstí a  svě-

telná výzdoba po hlavních ulicích. 
Jelikož je advent pro mnoho z nás 
nejkrásnějším obdobím v roce, zá-
leží nám na tom, abychom alespoň 
trochu do města pocitově Vánoce 
dostali a  vlili lidem do žil dávku 
optimismu.

Epidemiologická situace je ta-
ková, jaká je. Z  úst nejvyšších 
představitelů země i  epidemiolo-
gů zaznívají odhady, že zpřísněná 
hygienická opatření budou trvat 
nejspíše až do Vánoc, třeba i  déle, 
nikdo přesně neví. Z tohoto důvo-
du jsme se rozhodli, že nebudeme 
plýtvat veřejnými finančními pro-
středky, a proto letos v centru města 
neproběhne ani tradiční Novoroční 
přípitek spojený s ohňostrojem.

Přesto jsem přesvědčen, že Vá-

noce si užijeme. Jsou to přeci jen 
svátky spojené s rodinnou atmosfé-
rou. Strávíme je po boku svých nej-
bližších. A v letošním roce dvakrát 
platí, že to nejdůležitější je přede-
vším zdraví, které si je potřeba co 
nejvíce chránit.

Přeji vám, abyste prošli letošním 
adventem v  dobré pohodě, abys-
te prožili poklidnou dobu Vánoc. 
Pevně doufám, že již napřesrok to 
bude jiné a  opět více polidštěné, 
protože takto se žít nedá. Mě osob-
ně ten současný zmatečný online 
homeoffice život moc nesedí, mám 
rád, když se lidi setkávají, užívají si 
společně kulturní, sportovní a spo-
lečenský život. Ale k tomu zas mu-
síme dojít.

Libor Koldinský – starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE

SLOVO STAROSTY

Usnesení č. 44
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 26. 10. 2020

Usnesení č. 45
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 9. 11. 2020



strana 04

438-132/2020 z pozemku parc. č. 
106/2 v k. ú. Štěpánovsko.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
4. Projednat v  ZM koupi části po-

zemku parc. č. 106/20 v k. ú. Ště-
pánovsko. Nový pozemek parc. 
č. 106/23 o výměře 5 m2 byl od-
dělen geometrickým plánem č. 
438-132/2020 z pozemku parc. č. 
106/20 v k. ú. Štěpánovsko.

T: jednání ZM

Odpovídá: Ing. Paštika J.
5. Projednat v ZM žádost příspěv-

kové organizace Geriatrické cen-
trum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 198) o  navýšení příspěvku 
zřizovatele na provoz v roce 2020 
o částku 95 420 Kč z důvodu ne-
přiznané dotace pro  pečovatel-
skou službu od MPSV.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
6. Projednat v  ZM schválení OZV 

č.4/2020, kterou se mění OZV 
č.1/2020 o  místním poplatků ze 
psů.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
7. Projednat v ZM žádost o odkou-

pení pozemků parc. č. 395/2, 
395/3 a  395/4, jejichž součástí 
jsou garáže v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí. RM města prodej pozem-
ků nedoporučuje.

T: jednání ZM

Odpovídá: Ing. Paštika J.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Dárky pod stromeček z  edice 
„Mladý týnišťský big band a  Big-
banďata“

I v této době mohou obě kapely 
říci, že prožívají slavnostní advent-
ní čas. Podařilo se nevídané, v roz-
mezí jednoho měsíce vydávají obě 
kapely svá CD.

Bigbanďata (školní big band 

ZUŠ Týniště) pokřtila 7.  listopadu 
své první CD s názvem „Čágo ságo, 
díky Fíky!“ a křest to byl velmi ne-
tradiční. Nejdříve byl zveřejněn 
klip ke křtu a  následně se rozjelo 
auto po Týništi a  okolí, které ko-
lemjdoucím a  z  okna poslouchají-
cím reprodukovaně CD zprostřed-
kovalo. My jsme neskutečně rádi, že 
i  touto formou jsme mohli žákům 
(jenž na CD 5 let pilně dřeli, sna-
žili se ze všech sil, aby při natáčení 
odvedli co nejlepší práci) ukázat, že 
nám opravdu lhostejní nejsou a že 
si jich vážíme z celého srdce. Padly 
i názory, že se z toho obohacujeme, 
máte pravdu o obohacení tu řeč být 
může…ale o obohacení našich duší 
a nevšedních zážitků. Vidět úsmě-
vy a  jiskřičky v  očích Bigbanďat 
při přebírání jejich vlastního CD, 
to je vážně pocit k nezaplacení. Po 
poslechu CD si každý musí říci, že 
i  když se jedná o  školní big band, 
tak laťka je nasazena opravdu vyso-
ko, což přímo při improvizovaném 
křtu potvrdil zvukový režisér CD 
pan Václav Vlachý.

Mladý týnišťský big band se spo-
lečně s pěveckými sbory Carminou 
a Carminou altou na křest, při uzá-
věrce prosincového čísla zpravoda-
je, teprve chystá. Doufáme, že i toto 

vánoční CD k  vám najde cestu, ať 
již přes sociální sítě, webové strán-
ky či jiná média. Evropské swingo-
vé vánoční hody, tak takový název 
nese nové CD. Ptáte se, v čem je vá-
noční CD jedinečné? Jedinečné je 
hlavně hudebními úpravami. Aran-
že jsou z pera kamaráda a skvělého 
muzikanta Radka Škeříka (HK), 
který je přímo k účelům CD napsal 
a  vytvořil. Tudíž vánoční koledy 
vybraných evropských národů ve 
swingovém hávu uslyšíte jen na na-
šem CD. Inspirace pana skladatele 

se ani v  jedné koledě neopakuje – 
rap, zpěv big bandu, motivy písně 
Kočka leze dírou, filmové melodie 
S  čerty nejsou žerty, nápěvu hoří 
a  jiné…při bedlivém poslechu od-
halíte i  další tajemství evropských 
vánočních koled…

Děkujeme Královéhradeckému 
kraji za finanční realizaci obou pro-
jektů.

Neváhejte a pořiďte si „regionál-
ní“ výrobky letošních Vánoc.

mTbb, Bigbanďata a ZUŠ Týniště 
nad Orlicí

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

 

 
 

NOVINKA CD – ČÁGO SÁGO, DÍKY FÍKY!! (2020) – 100 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKA CD – EVROPSKÉ SWINGOVÉ VÁNOČNÍ HODY (2020) 
evropské vánoční koledy – 150 Kč  

 

 

 

 

 

 

CD – SWINGOVÉ VÁNOČNÍ HODY (2012)  
české vánoční koledy – 100 Kč 

 

 

 

 
 

 
CD – SWINGOVÉ VÁNOČNÍ HODY (2012)  

+  
CD – EVROPSKÉ SWINGOVÉ VÁNOČNÍ HODY (2020) - 200 Kč 

 

ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ VYTVOŘILO  
VÁNOČNÍ EDICE VÍN K PŘÍLEŽITOSTI VYDANÍ 

• NOVÉHO VÁNOČNÍHO CD MLADÉHO TÝNIŠŤSKÉHO BIG BANDU  
• CD BIGBANĎAT – ŠKOLNÍ BIG BAND ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

 
VINAŘ SWINGOVÉHO FESTIVALU J. MARČÍKA   etiketa 

Rulandské šedé 2018 (bílé víno – suché)  160 Kč 
Modrý Portugal 2018 (červené víno – suché)  130 Kč 
Frankovka rosé 2019 (růžové víno – polosladké)  130 Kč 
Tramín červený 2019 (bílé víno – polosladké)  170 Kč 
 
Objednávky pište na mysakovat@seznam.cz 
CD rádi zašleme i poštou 😊😊😊😊   Váš mTbb 
Datum výdejního okénka či dodání bude konkretizován (předpokládáme týden od 9. 12. 2020). 

ZZááppiiss  nnoovvýýcchh  žžáákkůů    

ddoo  ZZáákkllaaddnníí  uumměělleecckkéé  šškkoollyy  

pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22002200//22002211  
Základní umělecká škola zve nové zájemce o studium  
V úterý 12. května a ve středu 13. května 2020  
na talentové zkoušky do hudebního oboru a zápisu  
do výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. 
 

Úterý 12. května 15 – 18 hodin 
Středa 13. května 15 – 18 hodin 
 
Informace na stránkách www.zustyniste.cz,  
na telefonních číslech 494 371 513, 775 188 450 nebo 
v kanceláři ZUŠ.   
 
Zájemci o studium se mohou přihlásit i mimo uvedené 
termíny po osobní domluvě s vedením školy. 
 
Těšíme se na nové tváře! 

 
 

 
    NOVÝ PŘEDMĚT 
              VÝTVARNÉHO OBORU 
  Přípravný kurz pro    

přijímací zkoušky  
na SŠ 

 

    TANEČNÍ  
        OBOR 
Otevírá  
samostatnou    
         skupinu  
  pro žáky z MŠ 
  

    
      

 LITERÁRNĚ-      
   DRAMATICKÝ OBOR  
 

   Otevírá samostatnou    
         skupinu  
       pro budoucí  
           prvňáčky 
  

    
      

  
 Hledáme nové 
 zpěvačky 
  a 
  zpěváky  
  

    
      

  
  
 

FOLKÓRNÍ SOUBOR 
    hledá tanečníky  
             a  
       zpěvačky 
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Pokud to epidemiologická situace dovolí, i v tomto roce, 
tentokrát v sobotu 19. prosince 2020, bude skautskými ku-
rýry rozváženo po celé České republice tradiční Betlémské 
světlo. V tento den plánujeme dovézt toto světlo také do 
našeho města, kde si jej budete moci ve 14:30 vyzvednout 
u vánočního stromu na náměstí a přenést do svých domo-
vů. Kromě toho zde připravujeme i živý betlém v podání 
dětí a zazpíváme si vánoční koledy. Přijďte mezi nás!

Betlémské světlo je aktivitou, která vznikla v  soused-
ním Rakousku již v roce 1986. V tomto roce byl plamínek 
z místa narození Ježíše Krista v Betlémě dovezen do Lince 
jako originální poděkování lidem, kteří pomohli dobro-
činné nadaci Světlo ve tmě. V  následujícím roce byli ke 
spolupráci při jeho roznášení a rozdávání přizváni rakouští 
skauti a pro velký zájem se centrem této aktivity stala Ví-
deň. Z Vídně se pak postupně začalo Betlémské světlo šířit 
po Evropě. Zde se také v polovině prosince scházejí skauti 
z různých evropských zemí na slavnostní bohoslužbě, bě-
hem níž je jim světlo předáváno. Vzhledem k  současné 
epidemiologické situaci bude bohoslužba, která se tento-
krát uskuteční v  Salzburgu, přenášena prostřednictvím 
internetu. Vlastní předávání plamínku Betlémského světla 
proběhne na hranicích sousedících států, které jej násled-
ně předají na dalších hranicích svým sousedům. Samotný 
rozvoz, pokud to situace dovolí, by pak měl proběhnout 
v sobotu 19. prosince. Tímto způsobem se světlo z pales-
tinského Betléma dostane do kostelů, nemocnic, hospiců, 
domovů pro seniory a bude rozdáváno sousedům, přáte-
lům, rodinám, nemocným či osamělým lidem. Cílem této 
akce je udělat druhým radost a ujistit je, že na světě není 
nikdo sám.

Ráda bych vás proto jménem místní organizace KDU-
-ČSL a Mateřského centra Ratolest co nejsrdečněji pozvala 
v  sobotu 19. prosince od 14:30 k vánočnímu stromu na 
Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí, odkud si budete moci 
odnést Betlémské světlo do svých domovů (nezapomeňte 
vzít si s sebou svíci a  lucerničku). Kromě toho zde bude 
též připraven živý betlém v podání dětí a nebude chybět 
ani společný zpěv vánočních koled. Poté světlo ještě přene-
seme do Geriatrického centra seniorům a zaměstnancům.

Věřím, že tuto aktivitu bude možné opět zrealizovat, 
nicméně záležet bude na aktuální epidemiologické situ-
aci a s ní spojených opatřeních. Pakliže nebude možné ji 
uskutečnit, dozvíte se o tom na webu města www.tyniste.
cz, webových stránkách www.cepelkova.cz a v městském 
rozhlasu.

Těšíme se na vás a přejeme vám nadějeplný advent a ra-
dostné vánoční svátky!

PhDr. Veronika Čepelková, zastupitelka města

Dovolte mi, abych vás informo-
val o  možnostech řešení sociální 
pomoci pro vás občany v současné 
„COVIDOVÉ“ době. V  případě 
potřeby pomoci kontaktujte soci-
álního pracovníka Města Týniště 
nad Orlicí, osobně, nebo na tel. č. 
494 337 303.

Projekt Seniorská obálka, nebo-
li I.C.E. KARTA a  projekt Euro-
klíč v Týništi nad Orlicí stále běží. 
V případě zájmu kontaktujte soci-
álního pracovníka MěÚ v  Týništi 
nad Orlicí, u  kterého si je můžete 
vyzvednout a  bude vám zde po-
skytnuto i  odborné sociální pora-

denství.
Pro občany, kteří se dostanou do 

neřešitelné finanční situace je mož-
nost poskytnout i  potravinovou 
pomoc z Potravinové banky.

Informuji vás o aktuální nabídce 
pro ty, kdo doma pečují o své blíz-
ké  – o  seniora, o  postiženého člo-
věka, o dítě… prostřednictvím pro-
jektu Pečuj doma. V této době, kdy 
mohou pečující být na vše sami 
a  izolováni, se pro ně realizují on-
line kurzy zdarma. Seznam těchto 
kurzů a  další informace jsou na 
stránkách WWW.PECUJDOMA.
CZ (zde se můžete i  přihlásit na 

jednotlivé kurzy).
Cítíte se osamělí? Potřebujete 

si popovídat, sdílet vaše starosti, 
obavy? V současné době je pro vás 
aktivovaná i bezplatná poradenská 
tel. linka na každý den (i  s  víken-
dy) od rána do večera. Pečující se 
na ně mohou kdykoli v tomto čase 
obrátit telefonicky, nebo prostřed-
nictvím e-mailu kralovehradec-
ky@pecujdoma.cz, nebo na tel. č. 
704 607 850. Nabízejí také poraden-
ství, každý den od 9h do 20h na tel. 
č. 800 915 915.

Na závěr mi dovolte poděkovat 
panu Martinu Jelenovi a  dalším 

občanům města Týniště nad Orlicí, 
kteří v této nelehké době nezůstali 
lhostejní k  osudům zejména níz-
kopříjmových seniorů a uspořádali 
mezi sebou potravinovou sbírku 
obohacenou o  drogistické zboží. 
Veškeré potraviny byly okamžitě 
distribuovány prostřednictvím so-
ciálního pracovníka a  pracovnic 
pečovatelské služby zejména po-
třebným seniorům v  Týništi nad 
Orlicí, Žďáru nad Orlicí a Petrovi-
cích.

Mgr. Bohuslav Matys, sociální 
pracovník, správní odbor, MěÚ 

Týniště nad Orlicí

BETLÉMSKÉ SVĚTLO PO ROCE OPĚT V NAŠEM MĚSTĚ

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍHO ODBORU
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V Týništi nad Orlicí pomáhá 61 
Dobrých andělů

Rádi bychom vám touto cestou 
velmi poděkovali za projevenou 
důvěru a pomoc, kterou jste v tom-
to roce poskytli rodinám s  dětmi, 
jež se vlivem vážné nemoci dostaly 
do těžké situace. Velmi si toho vá-
žíme!

S  přáním pevného zdraví a  pří-
jemných nadcházejících svátků,

Šárka Procházková
ředitelka nadace Dobrý anděl

Chcete-li i Vy pomoci rodinám, 
do jejichž osudu zasáhla vážná ne-
moc, stačí se stát Dobrým andělem. 
Zaregistrujte se na www.dobryan-
del.cz a zvolte libovolnou výši pří-
spěvku. Váš finanční dar umožní 
těmto rodinám snadněji zvládat 
těžkou situaci. Navíc jako Dobrý 
anděl vidíte konkrétní příběhy ro-
din, kterým pomáháte a  kterým 
jsou Vaše příspěvky odeslány do 
posledního haléře. Děkujeme!

Domov sv. Josefa 
je církevní nezisko-
vá organizace, která 
poskytuje jako jedi-
ná v ČR komplexní 
zdravotní a sociální 
služby nemocným 
roztroušenou skle-
rózou již od roku 

2001. Ročně poskytne péči až 400 
nemocným a mezi nimi jsou i oby-
vatelé města Týniště nad Orlicí. 
Děkujeme upřímně městu Týniš-
tě nad Orlicí za finanční podporu 
provozních nákladů v  roce 2020. 
Příspěvek 15.000 Kč jsme použili 
na úhradu zdravotního materiálu 
a  dofinancování mzdových nákla-

dů za specializovanou rehabilitaci, 
která není zcela hrazena zdravot-
ními pojišťovnami. Výsledky této 
nadstandardní péče jsou přitom 
obrovské a  po 20 letech zkušenos-
tí víme, že právě tato pravidelná 
rehabilitace umožňuje stabilizaci 
až zlepšení zdravotního stavu ne-
mocným roztroušenou sklerózou. 
V průběhu pobytu využívají klienti 
také služeb psychoterapeuta, ergo-
terapie či aktivizačních činností, což 
jim přináší větší motivaci a chuť do 
života.

Pavlína Klecarová
projektová manažerka

491 610 634 | 731 598 835 
klecarova@dsj-zirec.cz

DOBRÝ ANDĚL DOMOV sv. JOSEFA

Vážení a  milí občané Týniště 
nad Orlicí,

rok 2020 se blíží ke konci a rádi 
bychom vás informovali o  naší 
činnosti. Již řadu měsíců je v Do-
mácím hospici Setkání všech-
no jinak. Učíme se žít v  nových 
podmínkách, měnících se v  sou-
vislosti s  epidemiologickou situ-
ací. Mnohé aktivity, které jsme 
připravovali pro veřejnost, se 
nemohly uskutečnit, museli jsme 
omezit osobní kontakty s  dob-
rovolníky i  dárci. Ale navzdo-

ry  všem ochranným opatřením 
a  zvýšené opatrnosti nadále pe-
čujeme o pacienty v poslední eta-
pě života a  pomáháme rodinám 
zvládat péči o  jejich blízké v  do-
mácím prostředí. Cestu k  našim 
pacientům nám usnadňuje nový 
automobil, který nám věnovala 
společnost Škoda Auto a.s., za což 
velice děkujeme.

Protože nemáme možnost pů-
sobit navenek prostřednictvím 
besed, akcí a  setkání, jsme peču-
jícím, pozůstalým a  zájemcům 

o poradenství k dispozici zejména 
telefonicky nebo na e-mailu. Po-
zůstalým v době zármutku nabízí-
me ušití vzpomínkových předmě-
tů, které jim pomáhají vyrovnat 
se s těžkou situací.

V  letošním roce se nemohlo 
konat ani tradiční podzimní se-
tkání rodin pacientů, o které jsme 
pečovali v uplynulém roce. Proto 
jsme sdíleli vzpomínku na naše 
zesnulé pacienty alespoň virtuál-
ně a v prostorách hospice zapálili 
svíčku za každého z  nich. Rodi-

nám jsme potom zaslali fotografie 
krásného srdce vytvořeného ze 
zapálených svíček.

Na podzim i  nás postihla nut-
nost omezit služby z  důvodu ne-
moci některých našich pracovnic. 
Děkujeme společnosti Assa Abloy 
za finanční dar na zakoupení 
germicidní lampy, která nám po-
může zajistit dezinfekci prostor 
hospice, abychom chránili sebe 
i zájemce o naši službu. A rádi na 
tomto místě poděkujeme také na-
dacím, firmám a dobrým lidem za 
pomoc při zajištění ochranných 
a dezinfekčních pomůcek.

Děkujeme našim dárcům, dob-
rovolníkům, rodinám pacientů 
a  všem, kteří nás v  uplynulém 
roce různým způsobem podpo-
řili. Vážíme si finanční podpory 
města Týniště nad Orlicí, které 
nám poskytlo příspěvek na mzdy 
zdravotních sester. Tento příspě-
vek společně s podporou Králové-
hradeckého kraje, nadací, církví, 
dalších měst a obcí nám pomáhá 
finančně zajistit celou službu hos-
pice.

Přejeme vám klidné Vánoce, 
naději do budoucnosti a  radost 
z  malých věcí, za které můžeme 
být vděčni každý den. Ať máme 
všichni v novém roce 2021 dosta-
tek sil a optimismu k tomu, co nás 
čeká, a nepřestáváme věřit v Dob-
ro v nás i kolem sebe.

Andrea Kolaříková 
Domácí hospic Setkání, o.p.s., 

Rychnov nad Kněžnou

DOMÁCÍ HOSPIC - SETKÁNÍ
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I v  letošním náročném roce 2020 
proběhla tradiční ekologická akce 
v Přírodním parku Orlice. Vzhledem 
k  nařízeným vládním opatřením 
proti šíření virové nákazy covid-19 
vyhlášených dne 10. 3. 2020 musela 
být tato populární, hromadná, veřej-
ná akce zrušena. S ohledem na vývoj 
situace Klub dětí a mládeže Hradec 
Králové, z.s. pořádal čištění řek v Pří-
rodním parku Orlice od konce srpna 
do konce září  2020 (dále jen „ná-
hradní období“) po menších dobro-
volnických skupinách. Vyvrcholení 
ekologických aktivit v  Přírodním 
parku Orlice bylo uspořádání již 13. 
ročníku čištění řek v Přírodním par-
ku Orlice ve dnech 3. – 4. 10. 2020. 
Dobrovolná, veřejná akce byla slav-
nostně zahájena v sobotu 3. 10. 2020 
v Kostelci nad Orlicí.

Během náhradního období 
byla vyčištěna řeka Divoká Orlice 
z Doudleb do Hradec Králové-Mal-
šovice. Přes velkou nejistotu v pořá-

dání venkovních hromadných akcí 
se ekologických aktivit v náhradním 
období účastnilo přes 255 dobrovol-
níků od dětí až po vodáky dříve na-
rozené. Z přibližně 56 km čištěného 
koryta a přilehlých břehů řeky Orlice 
bylo odvezeno na cca 2,5 t civilizač-
ního odpadu. Všem dobrovolníkům, 
kteří se ve svém volném víkendovém 
čase zúčastnili této ekologické akce, 
patří velký dík.

Jaký civilizační odpad se letos 
podařilo vylovit? Šlo hlavně o  od-
stranění plastu všeho druhu („PET“ 
lahve, plastové autodíly, igelity), dále 
pak malé pneumatiky, kuchyňské 
nádobí, skla, běžky, kusy nábytku či 
kusy elektrospotřebičů, polystyrenu, 
koberce, jízdních kola, matrace, dět-
ské hračky atd. Šlo tedy o věci, které 
rozhodně do řeky nepatří, ať už tyto 
předměty do řeky naházeli sami lidé, 
či jenom je odložili na břeh blízko 
koryta, nebo je voda po zvýšených 
průtocích zanechala v  řečišti v  zá-

tokách či slepých ramenech. Více 
o nasbíraném odpadu dokresluje do-
kumentace z  akce, kterou naleznete 
na internetových stránkách http://
orlice.hradectivodaci.cz/

Zvolený způsob odstraňování ci-
vilizačního odpadu z  koryta řeky 
a s ohledem na charakter říčního me-
andru vyžadoval od účastníků akce 
určité vodácké zkušenosti. Přírodní 
park byl pro účely čištění řek rozdě-
len na úseky. Každý úsek měl vedle 
účastníků akce k dispozici lodě, pyt-
le, rukavice a pracovní kovové háky 
s dřevěnou násadou, pomocí kterých 
se „lovil“ z  méně dostupných míst 
v korytě řeky civilizační odpad. Na-
sbíraný nepořádek se svážel v lodích 
na předem vytypovaná stanoviště 
podél řek. Bezprostředně po skon-
čení akce byl zajištěn odvoz nasbí-
raného odpadu do sběrných dvorů 
obchodní společností Hradecké služ-
by a.s. Tímto koordinovaným postu-
pem bylo zabráněno tomu, aby se na-

sbíraný civilizační odpad připravený 
k odvozu neválel na břehu řek delší 
dobu. Jinak by pravděpodobně došlo 
k rozšíření divokých skládek a smysl 
akce čištění řeky Orlice by měl ná-
sledně negativní dopad.

Závěrem vám chceme ještě jednou 
poděkovat za dlouholetou finanční 
podporu, kterou věnuje město Tý-
niště nad Orlicí těmto dobrovolnic-
kým ekologickým aktivitám. Díky 
vaší spolupráci se v  rámci projektu 
Řeky nejsou smetiště neustále daří 
udržovat zájem široké veřejnosti 
o  dění v  jejich regionu a  zapojovat 
je do konkrétní ochrany a údržby ži-
votního prostředí, které nás všechny 
obklopuje a ve kterém žijeme, pracu-
jeme i relaxujeme. Seznam partnerů 
ekologické akce naleznete na inter-
netových stránkách http://orlice.hra-
dectivodaci.cz/

Ing. Jiří Roušavý, člen výboru 
Klubu dětí a mládeže 
Hradec Králové, z. s.

13. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEK V PŘÍRODNÍM PARKU ORLICE
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CESTA S LAMPIONEM
Vzhledem k  omezením, která 

všude okolo nás fungují, jsme vy-
mysleli podzimní lampionovou 
akci tak, aby bylo možné dodržet 
bezpečnost a  zároveň, aby všichni 
účastníci byli spokojení. Napadlo 
nás spojit tuto akci s poselstvím pro 
klienty Geriatrického centra a  po 
dohodě s  jeho pracovnicemi jsme 
vše zrealizovali. Rodiny vyrazily na 
procházku s lampiony a poté s nimi 
ozdobily plot u GC. Večerní atmo-
sféra udělala své a přicházející děti 
i  dospělí byli nadšeni touto akcí. 
Jediné, co nás mrzelo, že nemohli 
v  tuto chvíli vykouknout všichni 

klienti GC, ale doufáme, že jim 
lampionky přenesené dovnitř udě-
lají také radost, stejně jako vzkazy 
a přání, které byly u nich přidané. 
Děkujeme všem aktivním účastní-
kům a také pečovatelkám z GC za 
spolupráci.

SVĚTLA NADĚJE
Inspirovali jsme se v  Brně a  na 

neděli 15. 11. jsme vyhlásili akci se 
světýlky v okně jako podporu zdra-
votníkům. Děkujeme všem, kteří se 
k nám přidali a držíme palce, ať je 
brzy lépe.

Eva Jenčíková

KROUŽEK TURISŤÁK

V době uzavření DDM se snaží-
me s dětmi zůstat v kontaktu a vy-
mýšlíme pro ně nejrůznější aktivi-
ty. Proto jsme se s dětmi z kroužku 
Turisťák vydali na pomyslnou cestu 
na naši nejvyšší horu, Sněžku. Ka-
ždý den mi od dětí přijde alespoň 
jedna zpráva, kolik kilometrů ušly. 

Jedinou podmínkou je, že to musí 
být více jak jeden kilometr.

Turisťáci se do toho pustili a ces-
tu na Sněžku, která je z  Týniště 
vzdálená 110,8 km, jsme ušli za ne-
celý týden. Věřím, že jsme Sněžkou 
neskončili a vydáme se ještě dál.

Díky všem, kteří se zapojili. 

Veronika Chytrá

INFORMACE Z DDM
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Strašidla na kraji města
DDM připravuje každoročně pro 

menší děti s rodiči putování za stra-
šidly s názvem Město plné strašidel. 
Letos tato akce ale uspořádat nešla, 
a tak jsme vymysleli jinou variantu, 
jak zpestřit dětem i dospělým pod-
zimní čas s omezeným pohybem.

Ve spolupráci s  táborovými ve-
doucími a mládeží, se kterými jsme 
v  on-line spojení, jsme připravili 
několik strašidel, která jsme umís-
tili na cesty vedoucí z města do pří-
rody. Tam vyrazilo v rámci omeze-
ní pohybu spousta lidí a  zpestření 
procházek vítali.

V rámci dodržování všech nasta-
vených pravidel byla akce uspořá-
dána déle jak týden, a tak nehrozilo 
žádné shlukování lidí.

Jediné strašidlo ve městě byla 
bílá paní, která si ustlala přímo 
u DDM a „šla už dávno spát“, když 
její kamarádi se letos toulali po lese. 
Všechna strašidla byla zabezpečena 
proti větru, přežila déšť a  myslelo 
se i  na zvířata, aby se třeba neza-
motala do provázků. Každé straši-
dlo mělo i  svého garanta, který se 
po skončení akce postaral o  jeho 
ekologickou likvidaci nebo dobré 
úložiště na příští rok, kdy, jak dou-
fáme, se se strašidly potkáme zase 
v ulicích města.

Celá akce měla velmi dobrý 
ohlas u veřejnosti, rodinky vyráže-
ly i opakovaně do lesa, aby potka-
ly opravdu všechna strašidla. Na 
facebookové stránce Ddm Sluníč-
ko někteří sdíleli fotky nalezených 

strašidel. Na vlastní oči v lese jsme 
ale potkávali daleko více lidí, než 
na Fb, a to je určitě potěšující. Děti 
i dospělí se také mohli zapojit a ně-
jaké strašidýlko vyrobit, jedinou 
podmínkou bylo dát nám o  něm 
vědět a  bezpečně ho připevnit 
mimo město.

Nejvíce bylo k  vidění u  týnišť-
ských cest duchů, jsou snadní na 
výrobu a  nejlépe odolají povětr-
nostním vlivům. Potkat jste mohli 
ale i  jiná strašidla, třeba vodníky, 
obrovského pavouka, krabicáka 
nebo rozplácnutou čarodějnici. 
Strašidla v lese přinesla radost i do-
spělým, měli z jejich nalezení stejné 
potěšení jako děti.

Veronika Chytrá
(fotografie na  druhé straně obálky)

INFORMACE Z DDM

PROSINCOVÁ LUŠTÍCÍ HRA PRO ŠKOLÁKY I DOSPĚLÁKY
Kdo se může zúčastnit?

K Ž Ý D M C U S H Á

A D K O Á H Ť I R T

Správnou odpověď na otázku Kdo se může zúčastnit? 
pošlete na email ddmslunicko@seznam.cz a do 24 
hodin vám přijde další informace zpět na email.



strana 10

Charita v  druhé vlně korona-
krize - největším úkolem je udržet 
péči o seniory

Osobní asistence

Farní charita Dobruška posky-
tuje už devět let službu osobní asi-
stence všem potřebným zájemcům 
od 3 let věku, valnou většinu však 
tvoří senioři, kteří již plně nezvlá-
dají sami běžné životní úkony. Naše 
obětavé asistentky je navštěvují 
v  jejich domácnostech a  pomáhají 
jim setrvat v jejich domácím přiro-
zeném prostředí tak dlouho, jak to 
jenom lze. Tato činnost je důležitá 
nejenom pro psychiku uživatelů 
a jejich rodin, ale významně odleh-
čuje i požadavkům na umístění do 
domovů důchodců, LDN apod.

Charita nepřerušila svoji činnost 
ani v  první ani v  druhé koronavi-
rové vlně. Někteří naši staroušci či 
spíše jejich rodiny sice některé služ-
by kvůli obavám z covidu dočasně 
přerušili, ale hned se ujišťovali, že 
jakmile nejhorší čas pomine, ihned 
k nim zase nastoupíme. A zároveň 
ve stejném čase žádají noví uživate-
lé a jejich blízcí, abychom jim služ-
by začali poskytovat bez ohledu na 
stávající nákazovou situaci. Přes-
tože byly školy zavřené, asistentky 
s dětmi školou povinnými si zajis-
tily hlídání dětí vždy tak, aby naši 
uživatelé nepocítili žádné výpadky. 
I když nebylo to vůbec jednoduché 
v  době, když byly dvě asistentky 
pozitivně testovány a  na 10 až 14 
dní nám vypadly z týmu. V tu dobu 
ostatní zdravé asistentky sloužily 
a  zaskakovaly, jak mohly nejvíc. 
Takže jsme se brzy mohli vrátit ke 
všem našim uživatelům, kteří služ-
bu nepřerušili. Jsme velice rády, že 
uživatelům služby osobní asistence 
se prozatím koronavirus vyhýbá, 
takže jsme doposud nemuseli za-
vést žádná mimořádná opatření.

Ochranných pomůcek jsme měli 
na jaře dostatek, a  i  v  současné 
době jsme nakoupili v rámci dotač-
ních programů dostatečné množ-

ství. Roušky, respirátory, rukavice 
a  dezinfekce nechybí u  žádného 
z  uživatelů a  vždy všechna hygie-
nická opatření dodržujeme. Drží 
nás nad vodou výborný kolektiv, 
vzájemná důvěra a  dobrá nálada. 
Věříme, že všechny nástrahy doby 
koronavirové ustojíme, a  život se 
brzy vrátí do normálních kolejí.

Bc. Olga Valenčinová

Půjčovna zdravotnických po-
můcek

Aktuální situace ohledně koro-
naviru není v  našem okrese příz-
nivá, a to se projevuje i v naší půj-
čovně zdravotnických pomůcek. 
Každý den se setkávám s  příběhy 
lidí, kteří si přejí nebo jsou naopak 
nuceni současnou situací starat se 
o  své blízké v  domácím prostředí. 
To může představovat problém, 
pokud na to domácnost není plně 
uzpůsobená. S  dobře zvolenými 
zdravotnickými pomůckami lze 
dosáhnout komfortu při sebeob-
sluze nebo v celkové péči o nemo-
houcího.

Nově jsme naši charitní půjčov-
nu rozšířili o další (dvanáctou v po-
řadí) elektrickou polohovací postel 
s antidekubitní matrací, dvě vysoká 
chodítka s  opěrnou deskou a  dva 
přenosné koncentrátory kyslíku 
(tzv. oxygenátor), o které je obrov-
ský zájem.

Aktuálně je půjčených 73 pomů-
cek v 45 domácnostech, a zatím vy-
krýváme téměř všechny požadavky.

Půjčovna zdravotnických pomů-
cek je v  provozu bez omezení po 
předchozí telefonické domluvě na 
čísle 734 262 501.

Michaela Stodůlková

Potravinová pomoc
Ve spolupráci s MÚ a Technický-

mi službami města Dobrušky, které 
nám maximálně vycházejí vstříc, 
dovážíme potraviny z  Potravinové 

banky Hradec Králové.
Je na nás uspokojit oprávněné 

potřeby a  požadavky těchto klien-
tů, které doporučuje sociální odbor 
města Dobrušky, též města Opoč-
na, dále obce a úřad práce.

Vzhledem k aktuální karanténní 
covidové situaci, která nastala, při-
bylo rodin, kterým se nedaří zvlá-
dat tíživé podmínky a propad pří-
jmů vlastními silami. Proto stoupla 
potřeba této materiální pomoci 
a my dovážíme potraviny a drogerii 
někdy i dvakrát měsíčně. Náš cha-
ritní sklad má omezené prostory, 
ale přesto se snažíme vyhovět všem 
podle možností, což se nám snad 
i daří. V měsíci září jsme dodali po-
traviny do 27 rodin a v říjnu do 22 
rodin, což bylo 32 dospělých a  39 
dětí. Pomáháme, kde je třeba, a vi-
díme z  reakcí lidí, že tato pomoc 
má velký smysl.

Děkujeme tímto i  radě města, 
která vstřícně schválila spolupráci 
s  technickými službami při dová-
žení potravin. Za rok 2020 jsme do 
konce října získali pro místní lidi 
1 873 kg v hodnotě 87 746 Kč.

Marcela Vernerová

Podzimní dobročinný bazárek
Omlouváme se všem obětavým 

lidem, kteří dlouho dopředu schra-
ňovali věci, aby je mohli věnovat 
našemu bazárku, a  byli pak zkla-
maní, když se nemohl konat ani 
v  březnu ani v  listopadu…Termín 
byl naplánován na 20.  listopadu, 
naše dobrovolnice byly všechny 
ještě v  říjnu odhodlané přijít, pak 
už to ale bohužel nešlo.

Věci nevyhazujte, schraňujte 
dále. Slibujeme, že akci uspořádá-
me hned, jak to bude možné.

Tříkrálová koleda zazní!!! Na 
Dobrušsku po dvacáté!!!

Možná letos nebude znít ulice-
mi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, 

dlouhá léta, a především požehnání 
do roku 2021 chtějí koledníci při-
nést do vašich domovů i navzdory 
koronavirovým opatřením. Ne-
musíte se bát – zdraví Vás, jakožto 
našich příznivců, i koledníků je pro 
Charitu na prvním místě. A tak se 
tři králové pilně připravují na kole-
du buď s rouškami nebo na koledu 
virtuální  – stále nevíme, co nám 
sitace dovolí.

Jedno je však jisté  – Tříkrálová 
sbírka bude, koleda se uskuteční.

Všichni musíme však počítat 
s možností, že epidemiologická si-
tuace neumožní setkání koledníků 
s  dárci tváří v  tvář…existuje tedy 
několik scénářů, o  kterých se dis-
kutuje už od října.

Nejvíc reálná se v současné chví-
li jeví koleda s omezeními, při níž 
budou dodržena všechna hygienic-
ká nařízení.

Hlavní koledovací den bude 
v  Dobrušce a  okolí původně plá-
novaná sobota 9.  ledna 2021. Le-
tos poprvé ale neproběhne koleda 
pouze v  jednom dni, on-line ko-
ledování bude trvat nejspíš až do 
24. ledna.

Jsme připraveni neriskovat zdra-
ví Vás - přispěvatelů, ani našich 
dobrovolníků. Jednáme se všemi 
zapojenými obcemi a připravujeme 
se na všechny možné varianty.

Věřte, že jen velmi neradi by-
chom koledovali pouze virtuálně, 
protože osobní setkávání je jedním 
z nejdůležitějších momentů sbírky. 
Pokud to jen trochu půjde, budeme 
se snažit nepřipravit dárce o zážitek 
z koledy ani z požehnání, které ko-
ledníci do domů přinášejí.

Další informace se dozvíte za-
čátkem ledna, kdy budeme znát 
aktuální epidemiologickou situaci 
a možnosti koledování.

Za celý charitní tým
Ing. Jana Poláčková, 

Farní charita Dobruška

FARNÍ CHARITA DOBRUŠKA
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Vážení čtenáři, příznivci kultury,
nejprve mi dovolte malý komen-

tář k  listopadovému číslu Zpravo-
daje, konkrétně ke kulturním ak-
cím. Situace s opatřeními, která se 
týkají té nemoci (která má jedno-
značně nejlepší reklamu v  historii 
lidstva), se mění a může měnit den 
ze dne. Navíc, uzávěrka zpravodaje 
je (to si málokdo uvědomuje) v po-
lovině měsíce předcházejícího. Tak-
že …  Snažím se do každého čísla 
dávat akce, které jsou naplánované 
a po všech stránkách zajištěné (bez 
ohledu na momentální stav), hlav-
ně proto, abyste byli o nich infor-
mováni. A na základě aktuálních 
opatření, která všichni sledujete 
v  televizi, vám musí být jasné, zda 
se daná avizovaná akce uskuteční či 
nikoliv (o tom, že TV sledujete ne-
pochybuji a nepochybuji už vůbec o 
tom, že by vám tam všechny detaily 
mnohokrát za den nechtěli říct). 
Nemohu (i kdybych stokrát chtě-
la) nerespektovat aktuální opatření 
vlády ČR. Navíc mi přišlo, že Zpra-
vodaj tak vypadá mnohem veseleji 
– dovedete si představit stejné pla-
kátky s  přelepkami „ZRUŠENO“ 
nebo kdybych je tam nedala vůbec? 
Opravdu mám za to, že když vám 
nemohu zlepšit náladu kulturními 

akcemi, tak vám ji nechci alespoň 
zkazit pohledem do přeškrtaného 
nebo „bezkulturního“ zpravodaje. 
Tolik na vysvětlení hlavně těm, kte-
ří nám volají, jestli je dneska ….. , 
že to četli ve Zpravodaji. 

V  říjnu a listopadu měl pro-
běhnout 51. týnišťský divadelní 
podzim. Z  osmi naplánovaných 
představení se podařilo uskutečnit 
pouze jedno jediné - pohádku pro 
děti (11.10.) - Ženich pro čertici a 
vernisáž.

Bohužel, s tím už asi nic nenadě-
láme a v předvánočním čase (i kdy-
by to šlo) to nestihneme dohnat. 
Takže se těšme na 52. TDP 2021.

Přejdu ke konci tohoto roku 
a kulturním akcím. Na prosinec 
máme naplánován vánoční kon-
cert Věry Martinové (13.12.2020). 
Vzhledem k hravosti nového pana 
ministra zdravotnictví a z  toho 
vyplývajícím novým nástrojům 
k restrikcím (tzv. PES), by se musel 
stát zázrak, aby se toto představení 
mohlo uskutečnit (a všichni víte, 
že v  dnešní době je možné téměř 
všechno, ale zázraky fakt ne). Tu-
díž – vánoční koncert rušíme a 
přesunujeme ho na prosinec 2021 
(třeba to vyjde). 31.12.2020 by měl 
být ohňostroj - ZRUŠENO. Doufa-

la jsem, že toto datum už může být 
v oblasti „stal se zázrak“, ale podle 
výše zmíněného PSA, i kdyby hroz-
ba nákazy klesla na 0 (tj. 1. stupeň 
– zelený), stejně budou platit tako-
vá opatření, že se ohňostroj nesmí 
konat. Nevím, do které ministerské 
kolonky zařadit ohňostroj – pokud 
by to byla hromadná akce, tak max. 
je 500 lidí, pokud kulturní akce, tak 
max. 1.000 lidí ve dvou sektorech 
po 500 lidech (to netuším, jak by-
chom na náměstí udělali). Každo-
pádně, na ohňostroj nás je vždycky 
plné náměstí a pro plné náměstí to 
také děláme (i vzhledem k  nema-
lým finančním nákladům na tuto 
akci). 

Kurz společenského tance pro 
mládež – slíbila jsem frekventan-
tům letošního kurzu, že ho dokon-
číme, i kdybychom ho měli přetáh-
nout do dalšího roku, což evidentně 
budeme muset. Podle rozvolňování 
budeme pokračovat hned, jak to 
bude možné (s frekvencí třeba i dva 
dny po sobě). Toto je naše priorita, 
i za tu cenu, že bychom příští rok 
neotevřeli Taneční polepšovnu. 
Proto v současné době nedáváme o 
tomto kurzu pro taneční páry žád-
né informace. Budeme jednat ope-
rativně, až bude alespoň něco jasné 

a bude se čeho chytit.
V  této době jste byli z  minu-

la zvyklí, že jsme vám nabízeli (i 
jako vánoční dárek) jarní divadel-
ní abonmá. Divadelní představení 
jsou domluvena (4 jako obvykle, le-
den – duben 2021), ale v této chvíli 
se trochu zdráhám „to rozjet“. Po-
čkejme, prosím, do ledna. Dopředu 
opravdu nelze nic předpokládat 
(vzpomeňte na léto a pak téměř 
lockdown, co když se rozvolní vá-
noce – nebylo by stylové násled-
ně zase trochu utáhnout šrouby?) 
Všechno máme připraveno – bude-
me vás informovat.

9.3.2021 by mělo být předsta-
vení ZDEŇKA IZERA (přelože-
né z  10.3.2020), 7.4.2021 koncert 
PRAGUE CELLO QUARTET 
(přeložené ze 7.4.2020), 30.4.2021 
ČARODĚJNICE, 4. a 5.6.2021 25. 
týnišťský swingový festival J. Mar-
číka, atd…

Přeji všem klidné prožití svátků 
vánočních (ty si naštěstí každý mů-
žeme udělat, jak chceme, a upřím-
ně – moc toho k tomu nepotřebuje-
me) a hodně štěstí a zdraví do roku 
2021. A těším se na vás v kulturním 
domě. 

Kulturní centrum
Dana Dobešová 

Dne 8. prosince 1995 byl založen první 
hospic v ČR. Tento rok uplyne 25 let od 
počátku rozvoje hospicové péče, která za 
čtvrt století, která má již své nezastupi-
telné místo v nestátní zdravotnické péči. 
K  dnešnímu dni je lůžkové hospicové 
zařízení s  jedinou výjimkou již v  kaž-
dém kraji naší republiky a rychle se roz-
víjí i mobilní hospicová péče poskytující 
své služby terminálně nemocným pří-
mo v  jejich domácnosti. Mobilní hospic 
Anežky České, mladší sestra lůžkového 
hospice, letos také slaví jubileum, již de-
set let od počátku své činnosti.

Provoz hospice je financován z  více 
zdrojů. Významnou část tvoří platby 
zdravotních pojišťoven a  státní dota-
ce, neziskové organizace jsou však vždy 
závislé i  na štědrosti dárců z  řad firem, 
měst, obcí i  jednotlivců. Bez této dlou-
hodobé podpory by hospicové hnutí če-
kala daleko trnitější a zdlouhavější cesta 
a oněch 25 prožitých let je pro nás dokla-
dem smysluplnosti naší činnosti, kterou 
tak můžeme vnímat nejen u lůžek našich 
pacientů a jejich blízkých, které společně 
doprovázíme.

Pracovníci Oblastní charity Červe-
ný Kostelec děkují zastupitelstvu Města 
Týniště nad Orlicí, že podporuje provoz 
Hospice Anežky České ze svých pro-
středků a  napomáhá tak kvalitní péči 
o naše těžce nemocné spoluobčany.

KULTURNÍ CENTRUM

MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ PODPORUJE HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ
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Vážení rodiče a milí žáci,
dovolte mi, abych se jako ředi-

tel vyjádřil k  distanční výuce na 
naší škole. Chtěl bych reagovat na 
některé kritické ohlasy, které pro-
blematiku této výuky vidí pouze ze 
svého úhlu pohledu.

Během jara nebyla distanční vý-
uka zanesena do školského zákona, 
vše tedy záviselo na konkrétních 
materiálních i finančních podmín-
kách té či oné školy. Jsem rád, že 
se již tenkrát řada učitelů úspěšně 
zhostila online hodin se svými žáky 
v  rámci komunikační platformy 
Google Meet. Vše probíhalo za po-
chodu, včetně vzdělávání jednotli-
vých pedagogů.

Proč jsme se již v  té době neza-
měřili na nejfrekventovanější ko-
munikační platformu MS Teams? 
Stotisícová licence byla nad naše 
rozpočtové možnosti. Tu nám pak 
umožnila dotace z  MŠMT stejně 
jako peníze na nákup noteboo-
ků. Na základě kusých informací 
z  MŠMT a  odboru školství jsme 
během září vyhlásili výběrové říze-
ní ve zrychleném režimu. Podklady 

z něj jsme předali Radě města Tý-
niště nad Orlicí a  teprve po jejím 
souhlasném stanovisku jsme mohli 
vystavit objednávku.

Vedle toho jsme řešili změnu fir-
my pro správu počítačové sítě a její 
havarijní stav. Chci touto cestou 
poděkovat radě města, která zare-
agovala velmi pružně a  nenechala 
nás finančně v úzkých. Všechny ZŠ 
v ČR obdržely dvacetitisícovou do-
taci na jednoho pedagoga, ale na-
jednou uspokojit takové množství 
zájemců z pohledu výroby či skla-
dových zásob je téměř nemožné. 
Původně slíbený termín, datovaný 
ke konci října, byl, ne naší vinou, 
odsunut na později.

Teprve 25. 9. jsme z MŠMT do-
stali Metodické doporučení pro 
vzdělávání distančním způso-
bem. To muselo být co nejrychleji 
schváleno pedagogickou i školskou 
radou (s platností od 1. 10.) a ná-
sledně zaneseno do školního řádu. 
V něm je uvedeno, že komunikač-
ní platformy školy jsou MS Teams 
a  Google Meet. Nikdo nevznesl 
ani jednu připomínku a  vše bylo 

jednomyslně schváleno. Školní řád 
je závazná „ústava“, kterou se musí 
povinně řídit všichni žáci, zaměst-
nanci i ředitel školy.

Po nečekaném uzavření všech ZŠ 
od 14. 10. začala u některých rodi-
čů stoupat nervozita ohledně dis-
tanční výuky. Na základě řady te-
levizních reportáží vnímá veřejnost 
tuto výuku pouze jako v  přímém 
přenosu. Je třeba si uvědomit, že 
online výuka je pouze jednou z je-
jích forem. Tam můžeme zařadit 
i  samostatné domácí úkoly, semi-
nární práce, projekty či prezentace 
na zadané téma.

Původně plánovaný návrat žáků 
se 2. 11. bohužel nekonal. V  tento 
den také začalo školení pedagogů 
na MS Teams. Bylo zcela na jejich 
svobodném rozhodnutí, jakou 
platformu si pro práci se žáky vy-
berou. Zděšení v  řadách rodičů, 
že je v tom neskutečný chaos, bylo 
podle mého mínění zcela zbytečné. 
Děti jsou v používání  těchto tech-
nologií mnohdy zběhlejší než my 
dospělí. Je to jako s  cizími jazyky, 
čím dříve začnou, tím přirozeněji 

se je naučí. Navíc v dlouhodobé vizi 
školství se předpokládá, že i nadále 
bude kladen důraz na počítačo-
vou gramotnost, která by měla být 
v  dnešní moderní době naprostou 
samozřejmostí.

Také nás trápí, že někteří žáci 
nemají potřebnou techniku pro 
distanční výuku, proto těmto jed-
notlivcům zapůjčujeme tablety. Nic 
víc jim bohužel nejsme v tuto chvíli 
schopni poskytnout.

Každopádně ani sebelepší dis-
tanční výuka nikdy plnohodnotně 
nenahradí prezenční výuku. Ne-
dostatečný sociální kontakt, rušivé 
elementy ze strany žáků či technic-
ké problémy některých zúčastně-
ných mohou tento typ výuky ještě 
více „zdevalvovat“.

Jako škola se snažíme všem vy-
tvořit takové podmínky, abychom 
toto nelehké období se ctí překona-
li. Snažil jsem se co nejobjektivněji 
popsat stav distanční výuky na naší 
škole. Individuální pohled či zpět-
nou vazbu již nechávám na vás.

Mgr. Marian Janko
ředitel ZŠ

ARCHEOPARK VŠESTARY

 DISTANČNÍ VÝUKA A KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY

Ve dnech 5. 10.–6. 10. 2020 pro-
běhly exkurze do Archeoparku 
Všestary. Žáci šestého ročníku zde 
mohli vidět celou řadu poutavých 
exponátů. Prošli pravěkou jeskyní, 
kde viděli dávné malby. Seznámili 
se se způsoby pohřbívání, s pojmy 
jako mohyla, polozemnice, sekero-
mlat a mnoha dalšími. K vidění byl 

rovněž zmenšený model pravěkého 
osídlení, celá řada nástrojů, zbraní 
nebo šperků. Venkovní expozi-
ce žáky provedla velkým domem 
z mladší doby kamenné. Na vlast-
ní kůži okusili, jaké by to bylo žít 
v  tehdejších podmínkách s  celou 
svojí rodinou a příbuzenstvem pod 
jednou střechou.

Nejpoutavější „atrakce“ však 
představovaly pravěké techniky 
broušení kamenů, přesekávání klá-
dy bronzovou sekyrou nebo mletí 
obilí na pšeničné placky. Čas ve 
Všestarech utekl velice rychle, tak-
že již po poledni jsme byli zpátky 
v  Týništi. I  přes nepřízeň počasí 
byla exkurze úspěšná a  pevně vě-

řím, že se tam znovu podíváme. 
Chtěl bych také poděkovat kole-
gyním Mgr. Haně Šimánové, Mgr. 
Ditě Bubnové a Mgr. Iloně Školní-
kové, které se na exkurzi podílely 
a pomohly s organizací.

Mgr. Tomáš Haupt
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V PROSINCI 2020:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC PROSINEC 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
SCUK (výdej)

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

od 17:00
16:00-17:00

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

 ■ 30. 11.–4. 12. (Po-Pá) Výstava vánočních dárků pro děti - předávání si 
nápadů (hračky, hry, knihy…)

 ■ 10. 12. (Čt) Vánoční pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOV-
NĚ, od 10:00 h (čtení, malování, prezentace nových knih)

 ■ 14.–18.  12.  (Po-Pá) VÁNOCE v  MC Ratolest  – besídky, ochutnávka 
cukroví, dárky…

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

 ■ 23. 12.–3. 1. 2021 Vánoční a novoroční prázdniny - individuální akce 
v MC.

POZOR! Nově je otevřen SCUK (farmářské tržiště) i v úterý od 16 
do 17 hodin! Výdej bude i 22. 12. a 29. 12. 2020! Nakupujte dobroty, 
připojte se k online Nákupní skupině na www.scuk.cz/tyniste!

Kontakty výboru MC Ratolest: 

J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377

Reportáž z ALPHA Vehicle Se-
curity Solutions Czech s.r.o. v lis-
topadu 2020

ALPHA Vehicle Security Solu-
tions Czech s.r.o., přímý dodavatel 
zámkových sad pro automobil-
ky světových značek, zaměstnává 
v Týništi nad Orlicí několik set za-
městnanců nejrůznějších profesí.

V  červnu jsme doufali, že teplé 
letní měsíce přinesou „rozmraze-
ní“ zmrazených objednávek od zá-
kazníků. Přání se nám splnilo, nyní 

máme tak vysoké objednávky, že 
bez přesčasů by se objednávky ne-
daly splnit.

Naši zaměstnanci dodržují bez-
pečnostní zásady, aby se elimino-
valo riziko covid. Jedna z hlavních 
zásad je zamezení shlukování za-
městnanců z  různých pracovišť, 
obzvláště v jídelně. Kromě rozvrhu 
svačin a obědů pro jednotlivá pra-
coviště, průběžné dezinfekce stolů 
a  židlí, značek na zemi pro roze-
stupy, snížení počtu židlí v  jídel-
ně a dalších opatření jsou ještě na 
stolech v  květináči vlaječky s  při-
pomínkou zásady: “S kým pracuji, 
s  tím jím.“ Chováme se bezpečně 
jako v rodině.

pokračování příště

S KÝM PRACUJI, S TÍM JÍM
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Řada lidí s  duševním onemoc-
něním má problém nalézt vhodné 
a finančně dostupné bydlení. Mno-
ho lidí proto nemůže žít samostat-
ně či takovým způsobem a v místě, 
kde by si přáli. To se snaží s klienty 
řešit i  organizace Péče o  duševní 
zdraví, která ve východních Če-
chách poskytuje lidem s duševním 
onemocněním sociální a zdravotní 
služby.

Lidé s  duševním onemocněním 
jsou často kvůli nízkým příjmům 
odkázáni žít u rodičů, v zařízeních 
ústavní sociální péče (primárně ur-
čených pro seniory), v ubytovnách 
či jsou dlouhodobě hospitalizová-
ni v  psychiatrických nemocnicích 
a  jejich návratu domů brání pře-
vážně právě sociální důvody. Nedo-
statečné zabezpečení lidí s duševní 
nemocí v oblasti bydlení potvrzuje 
i  počet klientů, kteří se s  žádostí 
o  pomoc při hledání a  udržení si 
vhodného bydlení obrací na orga-
nizaci Péče o duševní zdraví (PDZ). 
Jen na Rychnovsku se v posledních 
letech jednalo o  24 lidí. „Většina 
klientů, kteří potřebují pomoci 
v oblasti bydlení, nemá možnost žít 
v  prostředí dle vlastní volby. Smy-
slem naší práce je snažit se pomo-
ci lidem vést normální život a  být 

úspěšnější a  spokojenější v  pro-
středí, které si sami zvolí,“ říká ve-
doucí střediska PDZ Rychnov nad 
Kněžnou Pavel Provazník. Dobrým 
příkladem se šťastným koncem 
může být spolupráce střediska PDZ 
Rychnov nad Kněžnou s  panem 
Martinem.

Martin se potýká s  duševním 
onemocněním, kvůli kterému si 
není schopen udržet dlouhodobě 
práci, a tak nemá dostatečné příjmy 
na zaplacení běžných životních vý-
dajů. Od roku 2008 proto bydlel po 
ubytovnách a  žil v  otřesných pod-
mínkách. Aby zlepšil svou životní 
situaci, začal před 10 lety spolupra-
covat s PDZ. Organizace se mu sna-
žila pomoci se zajištěním invalidní-
ho důchodu. Ten mu byl přiznán 3. 
stupně, avšak nevznikl mu nárok na 
jeho vyplácení. Pracovníci PDZ mu 
tak pomáhali v komunikaci s další-
mi úřady a zajišťováním sociálních 
dávek alespoň na bydlení, aby ne-
zůstal na ulici. Příjem z dávek, které 
se podařilo dojednat, přesto stačil 
jen na život v  ubytovnách. V  nich 
se ale Martinovi nedařilo a  měl 
problémy s  ubytovateli. V  koope-
raci s  PDZ tedy neustále hledali 
bydlení nové a  nové a  urovnávali 
stále další a další problémy. Nejisto-

ta stálého bydlení a sociální izolace 
navíc nepříznivě působila na Marti-
nův psychický stav. Pracovníci PDZ 
proto pomáhali udržovat Martina 
v  kontaktu s  lékaři a  zajistili mu 
docházení na terapie. Najít stálejší 
bydlení byl úkol mimořádně složitý 
vzhledem k bytové situaci v regionu 
a za podmínek, kterými byl Martin 
limitován. Nakonec se nalézt vhod-
né bydlení ale přeci jen podařilo, 
a  to díky provázanosti mezi jed-
notlivými středisky PDZ v různých 
okresech a dobré spolupráci s dal-
šími neziskovými organizacemi. Za 
spolupráce s  organizacemi CPDZ 
a  Naše ulita se podařilo najít mís-
to v  soukromém bytě v  Hořicích. 
Martin se do něj nastěhoval a  jak 
sám říká: „Je to, nejhezčí bydlení za 
posledních několik let. Jsem tu moc 
spokojený a líbí se mi i Hořice. Přál 
bych si tu zůstat.“ Díky intenzivní 
spolupráci PDZ s klientem a zapo-
jení dalších zdrojů došlo v  Marti-
nově životě k zásadním pozitivním 
změnám, které snad dodají jeho ži-
votu potřebnou stabilitu pro úplně 
nový začátek.

„Vhodného bydlení pro naše kli-
enty je opravdu poskrovnu, jsme za 
takovou spolupráci mezi spřátele-
nými organizacemi rádi,“ doplňu-

je Provazník z  PDZ. Případ pana 
Martina není ojedinělý. Je mnoho 
lidí s duševním onemocněním, kte-
ří se potýkají s  podobnou životní 
situací, a těch, kteří by rádi ve svém 
životě udělali změnu, nalezli stálé 
zázemí či se osamostatnili. Bohužel 
i přes snahu mnoha měst zajistit li-
dem sociální bydlení, je vhodného 
a finančně dostupného bydlení stá-
le obrovský nedostatek. V  regionu 
Rychnovska podporuje práci pra-
covníků  PDZ i  město Týniště nad 
Orlicí.

Péče o duševní zdraví, z. s.

Nezisková organizace posky-
tující sociální  a  zdravotní  služby, 
která podporuje lidi s  duševním 
onemocněním v  Královéhradec-
kém a Pardubickém kraji, aby měli 
plnohodnotný život se všemi právy 
a  povinnostmi v  místě, kde chtějí 
žít. Organizace také pořádá osvě-
tové a  kulturní akce na podporu 
společenského povědomí o  živo-
tě lidí s  duševním onemocněním 
a  organizuje akreditované vzdělá-
vací kurzy.

Více na www.pdz.cz /www.face-
book.com/Pece.o.dusevni.zdravi

12 LET ŽIL NA UBYTOVNĚ, NYNÍ SEHNAL POŘÁDNÉ BYDLENÍ

Je podzim a jak by řekl spisova-
tel – příroda se ukládá pomalu ke 
spánku. V  naší školce však nespí-
me. I  když je méně dětí, stále se 
něco děje. Uvnitř i  venku je čilý 
ruch. Nové děti si bez problémů 

zvykly a snaží se zapojit do činnos-
tí. Za okny vítr honí listí a uvnitř si 
děti hrají a tvoří. Každý podzim si 
vždy povídáme o tom, jak bychom 
mohli zlepšit zdraví, letos je to o to 
víc důležité, jelikož se celý svět 
potýká s  novým typem koronavi-
ru. Učíme se a známe pravidlo 3R 
(rouška, ruce, rozestupy). Víme, jak 
posílit své zdraví dobrou stravou, 
vitamíny a  správným oblékáním. 
Seznamujeme se také s  hendike-
povanými lidmi a  s  tím, jak jim 

pomoci. Poznáváme s  dětmi i  to, 
jak tělo správně funguje a  proč je 
každý jiný. Naše tělo si žádá pohyb, 
proto skládáme dle předlohy po-
stavy v  pohybu a  zkoušíme pohyb 
napodobit. Hrajeme hry, cvičíme, 
připravujeme si ovocné saláty. Tr-
háme a  sušíme šípky na čaj, které 
jsou opravdu zralé a červené a my 
si postupně uvědomujeme, jak se 
příroda mění a připravuje na zimu. 
I my přiložíme ruku k dílu a jdeme 
uklízet na zahradu, upravujeme 

naše záhonky, hrabeme listí, které-
ho je letos spousta. Sbíráme kašta-
ny, listy, které pak využíváme pro 
naše další tvoření. Uvnitř školky 
jsme si to také ozdobili. Nejprve vý-
tvory na téma „Indiáni“- indiánské 
obrazce, lapače snů, náhrdelníky. 
Poté zdobíme chodby a  nástěnky 
nakreslenými i opravdovými dýně-
mi. Ještě trochu podzimního tvoře-
ní a za chvíli už tu budou Vánoce. 
A o nich si povíme příště.

Kolektiv učitelek MŠ

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Pohádkový rok

Prázdniny skončily a  my se tě-
šili na nový školní rok. Přemýšleli 
jsme, jak ho pro děti udělat ještě 
zábavnější.

Nakonec jsme se rozhodli, že nás 
celý rok budou provázet pohád-

ky. No řekněte, kdo by neměl rád 
pohádky? Celoroční projekt jsme 
pak nazvali „Letem, pohádkovým 
světem“. V každé třídě paní učitelky 
vždy vyberou pohádku, která pak 
děti provází celým měsícem.

V  Kočičkách jsme se například 
s Pejskem a Kočičkou seznamova-

li se školkou nebo jsme s  Ferdou 
mravencem poznávali les. Třídu 
Žabiček navštívili králíci z  klo-
bouku Bob a  Bobek a  lesní skřít-
ci Křemílek a  Vochomůrka. Do 
třídy Ptáčků zase zavítali Mach 
a  Šebestová a  o  lese si povídali 
s Rumcajsem. Nejvíc se teď těšíme 

na pohádkové Vánoce, které u nás 
v  Kočičkách strávíme s  Krtečkem, 
až na chvíli zapomeneme na tuto 
těžkou dobu a oslavíme je tak, jak 
se patří, s rodinou a přáteli!

Za kolektiv MŠ – U Dubu 
Šárka Slezáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU
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Jak rozpohybovat co nejvíce 
lidí každého věku. Takový je smy-
sl celorepublikové sportovní akce, 
která probíhala od 23. 9. do 29. 9. 
V té době bylo možno navštěvovat 
všechny oddíly Sokola, a  protože 
počasí bylo v tomto období přívěti-
vé, vedoucí se snažili daná cvičení, 
hry a aktivity provádět ve venkov-

ních prostorách. Loni jsme se sna-
žili otestovat naši tělesnou zdatnost, 
letošní ročník chtěl připomenout 
třeba i  zapomenuté hry- skákání 
gumy, míčová školička, Ovečky, 
ovečky, Krvavé koleno, kuličky, 
apod. a i starším cvičencům připo-
menout dobu jejich mládí.

Úsměvy na tvářích našich cvi-

čenců i cvičitelů prozrazují, že akce 
Sokol v  pohybu byla úspěšná. Už 
teď se všichni těšíme, až to situace 
dovolí, na společná setkání a spor-
tování.

TJ Sokol Týniště nad Orlicí

Do programu Sokol v  pohybu 
se zapojil i oddíl Věrné gardy, jejíž 

členové jsou stále aktivní. V  září 
si vyšlápl s  nordic walking hůlka-
mi do přírody a v dalším týdnu se 
motivoval v  klubovně zajímavou 
přednáškou Lenky Neškudlové 
„Výlety po středomoří“. Prezentace 
fotografií a  poutavé vypravování 
zaujaly všechny přítomné.

TJ Sokol Týniště nad Orlcí

SOKOL V POHYBU

 Oddíl předškoláků se vydal na malou turistickou výpravu do Lesoparku Voklik. Už při cestě plnily děti drobné úkoly s ohledem na dopravní výchovu. 
V lese napodobovaly pohybem lesní zvířátka, otestovaly si délku svého skoku dalekého a porovnaly je se zvířátky. Následovaly další tradiční společné hry 

v přírodě.

 Oddíl mladších žákyň si připomněl tradiční dětské hry na školním hřišti. Vzpomínáte na skákání přes gumu, hru na třetího nebo kuličky? 
Vyzkoušejte doma s dětmi.

 Mladší žáci pod vedením M. Cibuly a P. Koláře si vyzkoušeli drobné sportovní hry v tělocvičně.
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V  letošním neveselém roce 2020 
jsme měli velké představy, co všech-
no v  naší obci podnikneme. Leč 
koronavirová pandemie a  následná 
opatření naše plány narušila.

Z  připravovaných akcí se zdařile 
uskutečnily pouze dvě, a  to LETNÍ 
SLAVNOST dne 18.  července jako 
náhrada za dětský den. Děti potěšil 
kouzelník TOMY a jeho fantastické 
vystoupení plné neuvěřitelných tri-
ků a kouzel. Soutěžilo se v drobných 
soutěžích o ceny, malovalo na obli-
čej (tímto děkuji sesterskému týmu 
Anetě Kozlovové a  Ivetě Chaloup-
kové za úžasné obrázky na dětských 
i dospěláckých tvářích). Tvořivá díl-

na, o kterou se starala Hanka Adam-
cová s manželem, nám ukázala, jak 
krásně vypadají výrobky z plsti. Pan 
Adamec s těmi zdatnějšími tvořílky 
vyráběl dřevěné dekorační budky 
pro ptáky. Dospělí si tradičně po-
chutnali na gyrosu z  grilu mistra 
Jardy Valenty. Celou akci hudebně 
a  slovně doprovodil čestický rodák 
DJ ČENDA.

Ukončení prázdnin jsme pojali 
ve stylu divokého západu a uspořá-
dali WESTERNOVOU ZÁBAVU, 
která se konala 12.  září. Střílelo se 
ze sportovního luku pod dohledem 
Sportovně střeleckého klubu Týniště 
nad Orlicí. Děti vyráběly lapače snů 

a Aneta s Ivetou opět všem zmalova-
ly obličeje k nepoznání. Jako tema-
tickou zábavu jsme přizvali lektory 
country tanců manžele Adamcovy. 
Pod jejich taktovkou jsme se nauči-
li základní kroky tanců, jako třeba 
Zuzana, Hvězda, oblíbená Vinginia, 
nebo také tanec v řadě zvaný Rufus.

K  poslechu i  tanci zahrála opo-
čenská kapela TOMY. Naše žaludky 
potěšilo duo Jardy a  Franty Valen-
tových, kteří připravili křehké krůty 
na grilu. Servírovali se také křupavé 
bramboráky a  zelňáky od Marušky 
Martincové. Tímto pro letošek kon-
číme a doufáme že nový rok přinese 
lepší podmínky. Na obou akcích se 

nás sice sešlo méně, než tomu bylo 
v minulých letech, ale o to srdečněji 
jsme se bavili.

Velmi děkujeme městu Týniš-
tě nad Orlicí za finanční podporu 
a Službám města Týniště nad Orlicí 
za zapůjčení partystanu a  přípravu 
areálu. Dále děkuji všem, kteří po-
máhali naše akce zdárně uskutečnit. 
Poděkování patří také všem rašo-
vákům i  přespolním za zachování 
přízně a  zájem o  život v  naší malé 
vesničce.

Všem přeji pevné zdraví a klidné 
nadcházející svátky.

Za OV Rašovice
Martincová Alena

ZPRÁVY Z RAŠOVIC
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24. ročník celostátní akce, 
kterou vyhlašuje Svaz knihovní-
ků a  informačních pracovníků 
(SKIP) proběhl v letošním roce ve 
dnech 5. – 11. října.

V dospělém oddělení knihovny 
se v úterý 6. října uskutečnilo tra-
diční setkání Dámského (pánské-
ho) klubu, jehož název zněl „Ma-
řenko, Jedno, pamatuješ si jak…“. 
Posezení spojené s  povídáním 
a  malým občerstvením doprová-
zela kniha Ivony Březinové – Ta-
neční v  noční košili: 52 příběhů 

nejen pro seniory pro oživení 
vzpomínek. Se stejným progra-
mem navštívily knihovnice tentýž 
den Klub seniorů město.

Pro dospělé čtenáře byla v půj-
čovně přichystána výstavka knih 
z regionální historie, ukázka oba-
lování knih, ukázka práce s tech-
nikou v knihovně a tradiční burza 
knih a časopisů.

Nejen pro dětské čtenáře byla 
na tento týden naplánována akce 
„Povídání s  myslivcem“, která 
však již podruhé musela být kvůli 

vládním nařízením zrušena.
Pro děti i  tak byla připravena 

v dětském oddělení výtvarná díl-
nička, kde malí i velcí návštěvní-
ci vyráběli na téma „myslivost“. 
Zároveň si mohli vyzkoušet svoji 
chytrost v několika kvízech, pro-
hlédnout výstavku knih o  příro-
dě, koupit knihu na burze a na zá-
věr si zatočit kolem štěstí a odnést 
malý dárek.

Na začátku Týdne knihoven 
byla vyhlášena výtvarná soutěž 
„Příroda kolem nás“, jejíž vyhod-

nocení nás čeká v  prosinci. Již 
nyní musím říct, že obrázků se 
sešlo spoustu a nebude lehké vy-
brat vítěze.

V  obou odděleních proběhla 
amnestie upomínek, kterou rádi 
využili zapomnětliví čtenáři.

Na závěr bych vám chtěla na-
bídnout tip na vánoční dárek ve 
formě dárkového poukazu do 
knihovny a  hlavně popřát všem 
pevné zdraví.

Jana Novotná

TÝDEN KNIHOVEN

                                                                                                                                        
                                                                                                                    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.

a

Květa Gabesamová
pořádájí

 přednášku 
s tvořením

vrkoč
ozdoba na stromeček

vánoční přání
 + 

ukázka výroby vánočního věnce

Vánoční tvoření
10. 12. v 17:00 hodin

Cena za materiál: 90,– Kč

V letošním roce bude 
naposledy otevřeno  21.  12. 2020 do 18 hodin.

zavřeno 
22. 12. 2020 - 3 . 1. 2021

V případě potřeby můžete využít bibliobox před knihovnou k vrácení knih.

Všem našim čtenářům přejeme krásné prožití vánočních svátků  
a budeme se na vás těšit opět 4. 1. 2021.
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Předešlou zimní vzuchovkovou 
sezonu jsme úspěšně zakončili 
těsně před pandemií pátým fi-
nálovým kolem a  zároveň i  kraj-
ským přeborem ve vzduchových 
zbraních, kterého se zúčastnilo 
jako každoročně mnoho střelců. 
Nejlepší byli oceněni diplomem, 
pohárem a cenou, a ostatní obdr-
želi památeční cenu útěchy.

Pro naší nadějnou střelkyni 

Denisu Válekovou nebyl bohužel 
letošní rok příznivý. Ještě před 
koncem loňského roku utrpě-
la úraz. Vzduchovkovou sezonu 
musela vynechat a  po vyléčení, 
rehabilitacích a první vlně pande-
mie Covid-19 začala pomalu tré-
novat a dostávat se zpět do formy.

Během letních měsíců jsme 
stihli navštívit závody ve spor-
tovní a  libovolné malorážce jako 

třeba Pohár Hradce Králové, Štít 
města Sezemic, Memoriál Dr. 
Pavla Rydla v Hradci Králové a 4 
kola Lužského dědka.

Podzimní zahájení dalšího 
ročníku krajské střelecké ligy ve 
vzduchových zbraních nám pře-
kazila další vlna pandemie a byli 
jsme nuceni ho odložit. Doufáme, 
že nám to bude brzy umožněno 
a shledáme se s našimi střelecký-

mi přáteli.
Tímto bych rád poděkoval 

městu Týniště na Orlicí za finanč-
ní podporu a  p. Pokornému za 
vstřícnost při organizaci závodů 
v prostorách tělocvičny U Dubu.

SSK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VALENTA JAROSLAV
předseda klubu

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Hospodin tě chrání ode všeho zlé-
ho, on chrání tvůj život.

Žalm 121,7

Jak příjemné je vědět, že nade 
mnou, kolem mě i  se mnou je 
někdo, kdo se o  mě zajímá. Kdo 
neváhá něco udělat. Zařídit. Ně-
koho poslat. Popostrčit k  dobré-
mu nápadu. Zahání zlé myšlenky. 
Pomáhá sbírat síly. Kdo si všimne. 
Nerozhodí ho můj smutek, starosti 
a špatná nálada, ale podporuje nás, 
abychom našli řešení. Dokonce 
trpělivě čeká, když jsme protivní 
a  nemáme čas. Toto že dělá svatý 
Bůh, Hospodin zástupů? Ježíš Kris-
tus, spasitel světa? Jestli si o  sobě 
moc nemyslíme. Ale ne, on chrá-
ní náš život. Ode všeho zlého. Jak 
vysvětlit, že to ještě neznamená, že 
se nám nikdy nic zlého a špatného 

nestane? Nestačí říct, že se mohlo 
stát ještě horší. Ani že to, co dnes 
považujeme za zlé, zhodnotíme 
jednou jako dobré. Někdy se může 
jevit lacině i  často citovaný verš 
z  Jóba, že od Boha máme přijímat 
i zlé věci (Jb 2,10). Jak to s tím zlým 
je, nevysvětlil ještě nikdo, ani Jób to 
nevěděl jistě. Všechny živé bytos-
ti se s  tím nějak potýkají, i  strom, 
který roste na kopci, kde ho ošle-
hává vichr, i brouk, který má jednu 
nohu. Můžeme ale vědět, že Bůh 
chrání život, abychom to všechno 
zvládli, a  očekává, že přijmeme 
jeho pomocnou ruku a  budeme si 
života vážit.

Pane Bože náš, děkujeme ti, že jsi 
nás chránil celý uplynulý rok ode vše-
ho zlého, a prosíme, dávej nám toto 
vědomí i nadále. Amen

Píseň:
1. Moc předivná nás tiše obestí-

rá, a  proto čekám příští uklidněn. 
Bůh je dnes s  námi, svědčí naše 
víra, a bude s námi každý nový den.

2. Ta divná dobrá moc svou sílu 
dá mi a  věrně povede můj každý 
krok. Jí obklopen i dnes chci zůstat 
s  vámi a  s  vámi prožít tento nový 
rok.

3. Mé staré srdce ještě prudce 
buší a těžce nese zlobu těchto chvil. 
Ach, Pane, podej vyplašené duši 
svou spásu již jsi pro ni připravil.

4. Máš-li však pro nás hořký ka-
lich strastí, jež trpce přetékají přes 
kraje, my přijmeme jej, nechceme 
se třásti, vždyť s námi vždy tvá dob-
rá ruka je.

5. A kdybys dopřál, Bože milos-
tivý, na světě radost v  jasu sluneč-

ním, pak prožitého dobře pamět-
livi svůj celý život dáme k službám 
tvým.

Píseň z Dodatku k Evangelic-
kému zpěvníku č. 697 (nápěv 
M. Rejchrt, text D. Bonhöffer / P. 
Pokorný).

Srdečně zveme na shro-
máždění v  prosinci (mod-
litebna ČCE, V. Opatrného 
58):

13. 12.–10:30 h, bohosluž-
by nedělní školou

25. 12.–10:30 h, bohosluž-
by s večeří Páně.

Bohoslužby se budou konat 
podle aktuální epidemiologické 
situace. Další informace sledujte 
na vývěsce před modlitebnou.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Jarní příchod viru postihl téměř 
všechny oblasti našeho života. Ne-
zbylo, než se nové situaci přizpůso-
bit a snažit se minimalizovat škody. 
V  rámci města a  jeho organizací 
byla přijata hygienická a  organi-
zační opatření. Na městském úřadě 
byly zájemcům poskytnuty roušky 
a  desinfekční prostředky zdarma. 
V  obcích úspěšně proběhla distri-
buce přes osadní výbory. V očeká-
vání nižších příjmů jsme byli nu-
ceni přistoupit k  redukci investic. 
Některé byly prozatím škrtnuty, 
některé dočasně odloženy. Všechny 
organizace města byly radou města 
vyzvány k hledání úspor.

Důležitým krokem byla také 
aktivita obcí, která zabránila mi-
nistryni financí sebrat obcím mili-
ony korun z  jejich příjmů. Jen pro 
představu, kompenzační bonus 
vybojovaný starosty a  zastupiteli 
napříč republikou představoval pro 
Týniště nad Orlicí částku ve výši 
cca 7,5 mil Kč. Tato částka výrazně 
přispěla ke snížení propadu financí. 
K  největšímu propadu v  příjmech 
města došlo v  příjmech z  daní fy-
zických osob a dále z daní z příjmu 
právnických osob. Celkový propad 
příjmů bude znám na konci roku. 
Po poměrně optimisticky vníma-
ném létě přisla podzimní facka 

v  podobě silně přiškrcené ekono-
miky, v mnoha případech bohužel 
úplně zavřené.

Je před námi již pomalu závěr 
roku a  v  těchto dnech je již jako 
každoročně pod vedením starosty 
Libora Koldinského v přípravě roz-
počet města na rok 2021. Přípravy 
se také účastní rada města, zastu-
pitelé, ředitelé příspěvkových orga-
nizací, úředníci města a  nedílnou 
a důležitou součástí je také finanční 
výbor města. Letošní rok je úplně 
jiný než roky předešlé. Nikdo prav-
děpodobně nedokáže odhadnout 
délku omezení a  tím pádem ani 
propad příjmů. Sestavení rozpočtu 

bude muset být dle mého názoru 
nastaveno jako vždy zodpověd-
ně a  s  ohledem na předpokládaný 
propad. Jako obecní zastupitelé si 
nemůžeme dovolit zadlužit město. 
Tak jako předchozí roky tak i  ten-
to budeme hospodařit s tím, na co 
máme finanční prostředky. Jen těch 
peněz bude tedy bohužel méně. 
I přes tato omezení bude naší sna-
hou zachovat provoz města, údržbu 
a investice na co nejvyšší úrovni ke 
spokojenosti občanů města a  při-
lehlých obcí.

Pavel Nadrchal, místostarosta

JEN KRÁTCE 2

Nejdříve bych rád touto cestou poděkoval 
městu za financování výstavby oplocení našeho 
areálu v prosinci 2019. Tím jsme snad již udělili 
konečnou stopku divočákům a  jejich řádění na 
travnaté ploše. V letošním roce jsme se za finanč-
ní podpory města vrhli na výměnu střešních kry-
tin, což se nám svépomocí úspěšně daří.

Bohužel oplocení nás neochránilo před koro-
navirem, a tak se fotbalové soutěže na jaře ani ne-
rozehrály. Po dohodě vedení a hráčů jsme v létě 
přihlásili pouze III. třídu Rychnovska. Po pod-
zimním přerušení soutěží se naše mužstvo do-
spělých nachází na pěkném 4. místě s minimální 
ztrátou na lídra tabulky. Myslím, že se fotbalem 
bavili nejenom hráči, ale i naši fanoušci, kteří se 
pravidelně scházeli v hojném počtu. Nyní nezbý-
vá než doufat, že se na jaře opět rozjede fotbalový 
cirkus a my se budeme spolu s diváky fotbalem 
znovu bavit.

Za TJ Sokol Křivice přeji všem pevné zdraví  
Kočí Michal, sekretář

KŘIVICKÝ FOTBAL V ROCE 2020
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Bohužel, letošní „koronavirová“ 
sezóna nebyla tak bohatá na spor-
tovní atletické akce, ale přesto se tzv. 
urodilo několik pěkných výkonů 
a  výsledků na některých organizo-
vaných závodech.

Tradičně se činili naši starší atle-
ti – veteráni, kteří se ještě stihli zú-
častnit dne 7. března Mistrovství ČR 
veteránů v hale v Jablonci nad Nisou 
a přivézt nám i jednu medaili. Vác-
lav Goldbach vybojoval ve věkové 
kategorii nad 70 let v běhu na 1500 
m časem 6:52,5 min 3. místo a zís-
kal bronzovou medaili. Ivo Rufer ve 
věkové kategorii nad 50 let ve vrhu 
koulí (6 kg) získal pěkné 4. místo 
výkonem 11,16 m.

V  kratší hlavní venkovní sezóně 
v soutěži společného krajského pře-
boru družstev mužů (oddíly z Krá-
lovéhradeckého a  Pardubického 
kraje) se po 3 kolech závodů naši 
muži oproti minulému roku polep-
šili a  umístili celkově na 5. místě 
a v rámci kraje na 2. místě za TJ Lo-
komotiva Trutnov a  před TJ Sokol 
Jaroměř. V této soutěži za družstvo 
bojovali i  naši mladší atleti a  vete-
ráni. Nejlepšími našimi bodujícími 
atlety byli Václav Červinka, Patrik 
Jaroměřský a Jiří Horák.

Náš oddíl opět vzorně a kvalitně 
reprezentovali na dráze také naši 
veteráni, kteří získali čtyři medai-
le, dne 29. srpna v Pacově, v rámci 
mistrovství ČR veteránů. Václav 
Goldbach v  kategorii M 65 vybo-
joval bronzovou medaili v běhu na 
5 km časem 25:06,47 min. Ivo Ru-
fer v kategorii M 50 v hodu diskem 
(1,5 kg) byl stříbrný výkonem 34,96 
m a ve vrhu koulí (6 kg), bronzový 
výkonem 11,01 m a  Ivan Růžička 
vybojoval také bronzovou medaili 
v trojskoku výkonem 9,41 m.

Nejmladší členové klubu sbí-
rali zkušenosti v  krajské soutěži 
družstev přípravek ve čtyřboji, kde 
chlapci ve skupině "A" obsadili 2. 
místo za Ostroměří (zanechali za se-
bou i Hradec Králové) a postoupili 
do krajského finále, které se konalo 
24.  září v  Dobrušce (papírově měli 
možnost i  tam uspět a  být celko-
vě na předních příčkách, bohužel 
nám onemocněl náš nejlepší On-
dřej Černý a  družstvo přišlo tak 
o  1300 bodů), kde skončili  na 5. 
místě.  Bronzové umístění by bylo 
reálné. Děvčata byla ve skupině "A" 
šestá. Ve všech kolech naši závod-
níci Ondřej Černý  a  Barbora Hoc-
ke v jednotlivcích obsazovali přední 

příčky. To také zúročili v  krajském 
finále přípravek jednotlivců, které 
se konalo 3.  října v  Jaroměři, kde 
naše závodnice Barbora Hocke 
v kategorii dívek suverénně vyhrála 
a  stala se tak krajskou přebornicí. 
Karolína Vondroušová (v  kategorii 
roč. 2011) skončila na  krásném 3. 
místě. Medailové ambice jsme měli 
i v chlapecké kategorii, které se však 
z uvedených důvodů nemoci nemo-
hl zúčastnit Ondřej Černý, kde byl 
nevětším favoritem na vítězství. Na 
krásném osmém místě v  celkovém 
pořadí skončil Marek Weisser. V ka-
tegorii mini přípravek pak jeho bratr 
Filip Weisser obsadil 5. místo.

Všem mladým začínajícím at-
letům, ale i  těm zkušeným a  vete-
ránům gratulujeme k  výsledkům 
a přejeme, aby jim jejich píle a krás-
né výkony vydržely i v dalších sezó-
nách.

V tomto roce oddíl atletiky pořá-
dal na stadionu pouze jeden závod, 
a  to 17.  září kolo závodů družstev 
přípravek. Bohužel z  důvodu pro-
blémů s nemocí covid-19 jsme byli 
nuceni zrušit tradiční letní atletický 
mítink na dráze a 29. ročník silnič-
ního běhu Týnišťské desítky, které 
jak doufáme, se uskuteční příští rok.

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

Za oddíl atletiky bych chtěl moc 
poděkovat Městu Týniště nad Orlicí 
a Českému atletickému svazu za fi-
nanční příspěvky, kteří podporovali 
naši činnost, dále funkcionářům ne-
jen oddílu atletiky, ale i celého Spor-
tovního klubu Týniště nad Orlicí, z. 
s., kteří s námi úzce spolupracovali 
a  pomáhali při pořádání závodů 
a také všem dobrovolníkům.

Mám tu čest oznámit, že koncem 
letošního roku se dožívá krásných 
kulatých 70 let dlouholetý funkcio-
nář, ředitel běhu Týnišťské desítky 
a aktivní úspěšný běžec Václav Gol-
dbach, kterému srdečně gratuluje-
me a přejeme do dalších let hlavně 
hodně zdraví, úspěchů a  životního 
elánu.

Přejme si, aby celosvětový pro-
blém s  nemocí covid-19 se brzy 
a zdárně vyřešil a vám všem přejeme 
v roce 2021 jen hodně zdraví a  ra-
dosti nejen v  každodenním životě, 
ale i při sportu.

Za oddíl atletiky 
Ing. Jiří Tyahur

Památný den sokolstva - vý-
znamný den ČR

Památný den sokolstva  je poctou 
všem členům a členkám Sokola, kteří 
během téměř 160 let existence naše-
ho spolku obětovali své životy v boji 
za svobodu, demokracii a samostat-
nost. Od roku 2019 je zařazen do 
kalendáře významných dnů České 
republiky.

Nacistická "Akce Sokol"
Datum 8.  října bylo zvoleno jako 

připomínka tragických událostí roku 
1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 ge-
stapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 
1500 sokolských činovníků z ústředí, 
žup i větších jednot. Byli mučeni, věz-
něni, deportováni do koncentračních 
táborů. Plných 93 % z nich do konce 
války zahynulo. Ještě během této noci 
podepsal Reinhard Heydrich úřední 
výměr o  rozpuštění České obce so-
kolské, kterou nacisté považovali za 
nejnebezpečnější domácí organizaci, 
jejíž organizační aparát sloužil v ma-
sovém měřítku odbojovému hnutí.

Jako symbol Památného dne 
sokolstva byl vybrán František Pe-
cháček, sportovec, československý 
olympionik, sokolský činovník, au-
tor legendární sletové skladby mužů 
z roku 1938 nazvané "Přísaha repub-
lice". Jako jeden z čelných představi-
telů domácího odboje byl v roce 1944 

umučen nacisty. Poslední slova Fran-
tiška Pecháčka pronesená ke spolu-
vězňům zněla:

„Sbohem, bratři, vím, že jdu na 
smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž 
umře jednou, jen zbabělci umírají 
stokrát. Umřu s klidem, protože vím, 
že naše oběti nebyly marné.“

Pietní akty  a  Večer sokolských 
světel

Po celý den 8.  října se v místech, 
kde působí sokolské jednoty, kona-
jí různé pietní akty a  společenská 
setkání. Celý den zakončuje Večer 
sokolských světel. Tradiční sokolská 
vzpomínková akce má svíčkami puš-
těnými po vodní hladině připome-
nout osud konkrétního sokolského 
hrdiny, který obětoval život pro svou 
vlast.

Naše tělocvičná jednota v  Týniš-
ti nad Orlicí měla v plánu uctít tuto 
památku v širším okruhu a zpěvem 
u bysty T. G. Masaryka na náměstí. 
Smutné výročí však ještě více při-
blížilo vyhlášení nouzového stavu 
a  omezení shromažďování, a  tak se 
u  památníku T. G.Masaryka sešly 
pouze tři zástupkyně TJ Sokola: Jaro-
slava Ullwerová, Martina Kohlerová 
a Věra Holánková, aby k bystě polo-
žily květiny. Zároveň uctily památku 
i květinou u nově vysazené lípy.

TJ Sokol Týniště nad Orlicí

HODNOCENÍ ČINNOSTI ODDÍLU ATLETIKY SK TÝNIŠTĚ ZA ROK 2020

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA - VÝZNAMNÝ DEN ČR
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Konec kalendářního roku 2020 
vybízí, jako každoročně, k  bilanco-
vání úspěchů a  zklamání v  tomto 
období. Letošní bilancování se, na 
rozdíl let minulých, velmi liší! Ce-
losvětová epidemie viru COVID-19 
zasáhla celou naši společnost a ama-
térský sport obzvlášť. Z  pohledu 
našeho fotbalového oddílu to mohu 
krátce popsat takto: všechna naše 
mužstva absolvovala zimní přípravu, 
a  aniž by odehrála jediné mistrov-
ské utkání, byly soutěže v  polovině 
března nejdříve přerušeny a  potom 
dokonce zrušeny! Následovala dlou-
há letní příprava, kdy se od půlky 
května jen trénovalo a  jakmile se 
rozběhla podzimní sezóna, zasáhl 
do ní COVID-19 opět. Nejdříve se 
omezil počet diváků na zápasech, 
následně už diváci neměli přístup na 
sportoviště vůbec a 12. října všechny 
amatérské fotbalové soutěže skonči-
ly! Jak, zda vůbec a v jakém formátu 
se bude pokračovat v jarní sezóně, to 
dnes nikdo nedokáže říci… Hodno-
tit tedy budeme jen zhruba dvě ode-
hrané třetiny podzimní sezóny.

Naše A  mužstvo dospělých 
v zimě, z pracovních důvodů, opustil 
nejlepší hráč, střelec a kapitán muž-
stva Radek Mládek. Vedení mužstva 
využilo dlouhou letní přestávku 
a  kádr mužstva se vhodně doplnil 
o hráče z našeho regionu, kteří při-
šli z  vyšších soutěží. Mužstvo mělo 
před začátkem soutěže velké ambi-
ce, které také v soutěži prokazovalo. 
Z odehraných devíti kol má bilanci 8 
vítězství a teprve v 9. kole přišla po-
rážka na hřišti Lokomotivy Hradec 
Králové. Ve vyrovnané a  skutečně 
velmi dobré I. A  třídě je průběžně 
na 2. místě! Mužstvo hraje skutečně 
pohledný a velmi dobrý fotbal a jeho 
domácí zápasy mají výbornou divác-
kou atmosféru. Vzhledem k dosaže-
ným výsledkům je pro toto mužstvo 
přerušení soutěží skutečným neštěs-
tím. Pokud se bude dohrávat celá 
soutěž, tak nás čeká ještě 21 kol!

Skutečnou novinkou letošní sezó-
ny bylo znovuobnovení činnosti B 
mužstva dospělých. Poslední sezó-

nou B mužstva byl ročník 2000-2001, 
po kterém bylo B mužstvo výborem 
oddílu zrušeno. Že to byla velká chy-
ba, se projevilo hned v následujících 
letech, ale přes různé náznaky a akti-
vity se už provoz B mužstva nepoda-
řilo obnovit. Teprve v letošním roce 
se zásluhou především Petra Jandy 
a dále Marka Winklera a Rosti Be-
neše, podařilo postavit kádr hráčů 
ze současných a bývalých odchovan-
ců Týniště, který se musel přihlásit 
do nejnižší fotbalové soutěže  – do 
Okresní 4. třídy. Jako nováček sou-
těže sbíralo mužstvo zkušenosti 
a koncem podzimu už hrálo, tak jak 
jsme si asi všichni představovali. Po 
odehraných 8 kolech je na druhém 
místě a v soutěži zbývá odehrát jen 
jedno podzimní kolo. Mužstvo tvoří 
nedávní nebo i  současní dorostenci 
a hráči, kteří po skončení v dorostu 
našeho oddílu přešli do mužstev do-
spělých okolních vesnic a postupně 
s fotbalem už končili, ale pro vidinu 
„Béčka“ oživili svoji kariéru!

Dorostenci, hrající nejvyšší kraj-
skou dorosteneckou soutěž  – Kraj-
skou 1. ligu U19, velmi příjemně 
překvapili, a i po odchodu několika 
opor patří mezi nejlepší celky sou-
těže! Po odehraných 10 kolech jsou 
na pěkném 4. místě! Starší dorost 
je, z  hlediska tréninkové morálky, 
nejtěžší a  neproblematičtější fotba-
lovou kategorií, a  proto patří velký 
dík a uznání trenérovi Edovi Cinovi, 
který dokáže kluky nadchnout pro 
fotbal a opakovaně s nimi dosahuje 
výborných výsledků.

V kategorii starších žáků pokraču-
jeme v již osvědčeném spojení se So-
kolem Lípa a mužstvo hrající krajský 
přebor skupiny B má vzrůstající vý-
konnost. Po odehraných 8 kolech je 
na pěkném 3. místě. Mužstvo vedou 
velmi dobře trenéři Milan Hartman, 
Jarda Zeman a  Petr Špryňar a  na 
fungování tohoto celku je vidět, jak 
by asi měla vypadat fotbalová spolu-
práce na fotbalové mládeži v našem 
regionu!

Mužstvo mladších žáků hra-
je krajský přebor svojí kategorie 

a oproti loňské sezóně si letos vede 
mnohem lépe. V polovině soutěže je 
na pěkném 4. místě. Mladší žáci se 
letos zúčastnili i celostátní fotbalové 
soutěže Ondrášovka-CUPu kate-
gorie U13, ale bez většího úspěchu. 
Mužstvo vede obětavě a sám (!) Mi-
loš Strnad.

Starší přípravku jsme, stejně jako 
v  uplynulé sezóně, rozdělili na dvě 
mužstva. Týniště A  hraje jako sou-
klubí Rychnov/Týniště krajský pře-
bor a  vede si nad očekávání dobře. 
Po podzimu je na druhém místě 
a  jako jediný celek soutěže dokáže 
držet krok i  s  výběrovým celkem 
FC Hradec Králové! Týniště B jsme 
přihlásili do okresního přeboru a po 
podzimu s přehledem vede tabulku 
přeboru! Starší přípravka Týniště se 
také přihlásila do Ondrášovka-CU-
Pu kategorie U10 a úvodní kolo ve 
Vysokém Mýtě vyhrála a postoupila 
dál z  prvního místa! Ovšem druhý 
turnaj v Hlušicích už byl nad jejich 
síly! Přesto se jedná o největší oddí-
lový úspěch v  soutěžích Ondrášov-
ka-CUP! Krajskou starší přípravku 
vedou trenéři Petr Rydrych a  Láďa 
Virágh a okresní starší přípravku ve-
dou Zdeněk Rektor a Láďa Archleb.

Před podzimní sezónou byl vel-
ký otazník u  mladší přípravky. Od 
mužstva se posunuli oba trenéři 
o kategorii výše. Bohužel z předpří-
pravky nepřišel dostatečný počet 
kluků a  případná spolupráce s  Al-
brechticemi ztroskotala na nezájmu 
Albrechtic! Nakonec se mužstva 
ujali noví trenéři Pavel Kalandra 
a Pavel Marek a nejlepší hráče před-
přípravky jsme posunuli o kategorii 
výš. Po více jak polovině podzimu 
vede mladší přípravka okresní pře-
bor, což je nečekaný úspěch. Jedná 
se ale o nevyrovnané mužstvo, kde 3 
hráči svojí kvalitou vysoko převyšují 
tuto soutěž a kluci ročníku 2014 ještě 
fyzicky nestačí. Ovšem pod novými 
trenéry jde i jejich výkonnost naho-
ru!

Většina našich mládežnických 
úspěchů má základ v  práci s  těmi 
nejmenšími, kteří se hrou a  první-

mi tréninky seznamují s  fotbalem. 
V této kategorii, které se říká před-
přípravka nebo minipřípravka, jsme 
už po dva roky zaznamenali velký 
úbytek dětí se zájmem o fotbal. Tře-
baže mají kluci i děvčata velmi dobré 
tréninkové zázemí, jejich počty jsou 
nedostatečné a  stav v  této kategorii 
je doslova kritický. Rádi bychom vy-
užili tohoto prostoru ve Zpravodaji 
a  pozvali nové budoucí fotbalisty 
a fotbalistky do našich řad, na naše 
tréninky. Takže pokud máte doma 
chlapce (ale i  dívku) ročníků 2013, 
2014, 2015, kteří by v  této „covi-
dové“ době chtěli sportovat a  vybít 
si svoji přebytečnou energii v  naší 
předpřípravce, tak je mezi sebou 
rádi uvidíme! Tréninky jsou každý 
týden úterý a  čtvrtek od 16 hod., 
a to v tělocvičně U Dubu a od dubna 
na hřišti v  Olšině, také ve stejných 
časech! Vše samozřejmě souvisí 
s uvolněním vládních opatření ome-
zujících téměř vše, tedy i sport.

Fotbalový oddíl je samozřejmě 
prezentovaný výsledky svých muž-
stev, ale v našem oddíle se snažíme 
zkulturnit a  zmodernizovat náš 
fotbalový areál v  Olšině. V  letoš-
ním roce se snažíme, ve spolupráci 
s  městem, vylepšit zázemí pro di-
váky a  návštěvníky našeho areálu. 
Kvalita našeho hřiště i zázemí areálu 
mají ohlas i ve fotbalových struktu-
rách a  Okresní fotbalový svaz v  le-
tošním roce pověřil náš oddíl orga-
nizací velké sportovně-společenské 
akce nazvané Den fotbalu, jehož 
součástí byl i finálový zápas Poháru 
OFS. I přes velmi nepříznivé počasí 
se akce zúčastnilo hodně známých 
osobností z  fotbalového prostředí 
(např. trenér reprezentační U17 Da-
vid Holoubek, rozhodčí FIFA Pavel 
Orel aj.), ale i  společenského života 
(nový hejtman našeho kraji Martin 
Červíček nebo senátor JUDr. Miro-
slav Antl). Akce se skutečně vydařila 
a věříme, že se u nás v blízké době 
uskuteční další a možná i větší spor-
tovní akce!

Ing. Jan Šrajer 
sekretář FO SK Týniště nad Orlicí

FOTBALOVÝ ROK 2020 V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
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 Galavečer krajského fotbalu 2020.   Den fotbalu - fotbalový areál v Olšině. 



ZPRAVODAJ MĚSTA Týniště nad Orlicí. Měsíčník pro občany Týniště nad Orlicí, Štěpánovska, Petrovic, Křivic a Rašovic. Vydává Kulturní centrum města Týniště n. O. Adresa redakce : Tyršovo náměstí 478, IČO 42886139, 
517 21 Týniště n. O. Telefon : 494 337 330, fax : 494371029, e-mail: cizkova@tyniste.cz. Šéfredaktor: Libor Koldinský, mobil 603 450 213, e-mail: bohae@seznam.cz. Redakční rada: Petra Čížková, Milan Ešner. Sazba - grafická 
úprava: Reklamní agentura - MEGA - Milan Ešner, www.mega-cz.com. Objednávka inzerce přímo v  Kulturním centru nebo na tel.: 494 371 693, e-mail: dobesova@tyniste.cz. Příspěvky včetně fotografií v  maximalní 
možném rozlišení zasílejte v  elektronické podobě na adresu cizkova@tyniste.cz pod názvem PŘÍSPĚVEK PRO ZPRAVODAJ. Uzávěrka pro dopisovatele do 12. dne každého měsíce. Redakční rada neodpovídá za 
stylizaci příspěvků, případné tiskové chyby a vyhrazuje si právo na krácení, popř. nezveřejnění příspěvku. Za obsah článků v plné míře zodpovídají podepsaní autoři. Jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce. 
Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod č.j. E 11923. 
Tisk: VaH Print, Nové město nad Metují. Náklad 2770 výtisků.


