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A) Schvaluje:

1. Rozpočtové opatření č. 14/2020.
2. Příspěvkové organizaci Geriat-

rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198) na  základě žá-
dosti a  v  souladu s  ustanovením 
§ 30 odst. 2 zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
ve výši 500 000 Kč na částečné 
pokrytí mimořádného finanční-
ho ohodnocení zaměstnanců na 
jednotlivých úsecích v  souvislosti 
s  epidemií COVID-19 včetně zá-
konných odvodů.

3. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198) na  základě žá-
dosti a  v  souladu s  ustanovením 
§ 32 odst. 3 zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání fondu odměn ve 
výši 132 900 Kč na proplacení 
přesčasových hodin zaměstnanců 
za období covidové epidemie v za-
řízení.

4. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198) na  základě žá-
dosti změnu závazného ukazatele, 
která spočívá v  navýšení limitu 
mzdových prostředků o  částku 
484 300 Kč. Po úpravě bude limit 
mzdových prostředků Geriatric-
kého centra pro rok 2020 ve výši 
17 350 540 Kč.

5. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orlicí 
v souladu se Zřizovací listinou vy-
řazení zastaralého a nepotřebného 
majetku dle žádosti v celkové výši 
36 796,50 Kč.

A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1607/1 o výměře cca 340 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

2. Dodatek č. 4 ke  smlouvě o  ná-
jmu nebytových prostor ze dne 
13.  09.  2017 uzavřené mezi 
Městem Týniště nad Orlicí 
a  KOZLOVA PUTYKA s. r.o., 
IČ: 055 55 914 a ukládá staros-
tovi města Dodatek podepsat.

3. Mimořádnou odměnu pro ře-
ditele Základní umělecké školy 
Týniště nad Orlicí.

4. Smlouvu o  zřízení služebnos-
ti č. 16010-040515 k  umístění 
a  provozování Komunikačního 
vedení a zařízení mezi smluvní-
mi stranami: CETIN a.s., Čes-
komoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9 a Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

5. Umístění paní A. M. do uvolně-
ného bytu v DPS Geriatrického 
centra v Týništi nad Orlicí.

6. Připojení se k  mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a ukládá dne 10. 3. 2021 na bu-
dově městského úřadu vyvěsit 
vlajku.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
Ř. V., bytem ***, na období od 
1.  1.  2021 do uskutečnění pře-
vodu bytové jednotky do osob-
ního vlastnictví.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období 
od 1.  1.  2021 do uskutečnění 
převodu bytové jednotky do 
osobního vlastnictví.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. J., bytem ***, na období od 
1.  1.  2021 do uskutečnění pře-

vodu bytové jednotky do osob-
ního vlastnictví.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Z. R., bytem ***, na období 
od 1.  1.  2021 do uskutečnění 
převodu bytové jednotky do 
osobního vlastnictví.

11. Prodloužení nájemní smlou-
vy manželům F. Z. aj., bytem 
***, na období od 1. 1. 2021 do 
uskutečnění převodu bytové 
jednotky do osobního vlast-
nictví.

12. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Š. J., bytem ***, na období 
od 1.  1.  2021 do uskutečnění 
převodu bytové jednotky do 
osobního vlastnictví.

13. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. S., bytem ***, na období 
od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.

14. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. V., bytem ***, na období 
od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.

15. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. V., bytem ***, na období 
od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022.

16. Připojení se k  esport turnaji 
na Rychnovsku INDIGO FIFA 
21 CUP, který se uskuteční na 
Mírovém náměstí v Týništi nad 
Orlicí v měsíci srpnu 2021.

17. Závazné ukazatele pro příspěv-
kové organizace:

18. Odpisový plán pro rok 2021 
příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola  – Město Týniště 
nad Orlicí, Mateřská škola - 
U  Dubu Týniště nad Orlicí, 
Základní škola Týniště nad Or-
licí, Základní umělecká škola 
Týniště nad Orlicí, Dům dětí 
a  mládeže, Týniště nad Orlicí, 
Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí, Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí, 
Služby města Týniště nad Or-
licí.

19. Limit mzdových prostřed-

ků pro rok 2021 příspěvkové 
organizaci: Mateřská škola - 
U  Dubu, Týniště nad Orlicí, 
Dům Dětí a  mládeže Týniště 
nad Orlicí, Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí, Kulturní 
centrum města Týniště nad 
Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby měs-
ta Týniště nad Orlicí.

20. Náklady na reprezentaci pro 
rok 2021 příspěvkové organi-
zaci Služby města Týniště nad 
Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Rezignaci předsedy Osadního 
výboru ve Štěpánovsku Mgr. 
Holendy Richarda od 1. 1. 2021.

C) Zamítá

1. Prominutí nájemného za pro-
story – provozovna Mírové ná-
městí 90, Týniště nad Orlicí pro 
pana Luboše Luňáka od 1.  10. 
do 31. 12. 2020.

D) Ukládá:

1. Projednat v  ZM využití pře-
kupního práva při prodeji cha-
ty ev. č. 74. Chata je postavena 
na pozemku p.č. 6956/16 v  k. 
ú. Holice v Čechách, který je ve 
spoluvlastnictví města a  obcí. 
Rada města odkup chaty nedo-
poručuje.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 48
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 28. 12. 2020

Usnesení č. 49
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 11. 01. 2021

REKLAMNÍ AGENTURA - MEGA | 739 378 831 | objednavky@mega-cz.com | www.123textil.eu
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Vážení bratři, sestry, milí příz-
nivci pohybových aktivit, kultur-
ního a  společenského života. Letos 
si naše TJ Sokol v Týništi nad Orli-
cí připomíná krásné výročí jejího 
založení. Dovolte mi, abych vám 
prostřednictvím tohoto článku naši 
jednotu představila a  tímto složila 
hold lidem, kteří se zasloužili o  její 
založení a  podporovali její činnost 
v nelehkých a složitých dobách až do 
dnešních dnů.

 
A  teď k našemu půlkulatému vý-

ročí 135 let založení týnišťského So-
kola

Podnět k  založení Sokola u  nás 
v Týništi nad Orlicí dal v roce 1886 
Adolf Novotný, který byl členem 
Čtenářsko - ochotnické besedy, 
čerstvý správce zdejší "První české 
škrobárny akc.spol." Záměr založit 
Sokol byl tu už řadu let a zájem zesílil 
po úspěšném prvním Tyršově sletu 
1882. Městečko, sevřené ze všech 
stran hustými lesy, s malou rozlohou 
písčité zemědělské půdy a z části za-
plavované rozvodněnou Orlicí, bylo 
tehdy mimořádně chudé. Sebevědo-
mí místních zemědělců, řemeslníků 
a podnikavých občanů stouplo, když 
se Týniště stalo významnou železnič-
ní křižovatkou.

Slavným se stal čtvrtek dne 
23.  6.  1886, když asi 30 členů bu-
doucího Sokola očekávalo v hostinci 
"Modrá hvězda" (dnešní hotel Orli-
ce), delegaci z Hradce Králové v čele 
s  náčelníkem Východočeské župy 
sokolské. Tělocvičná jednota byla 
jednomyslně ustanovena v čele s br. 
Novotným a začalo se cvičit jednou 
týdně, buď v  dílně, nebo na dvoře 
škrobárny.

Dne 10. 3. 1887 na valné hromadě 
přihlášených členů byl zvolen prv-

ní řádný výbor jednoty se starostou 
br. Koťanem, mlynářem a  starostou 
města. Ještě ten rok se cvičící člen-
stvo představilo veřejnosti na svém 
prvním cvičení. Naše jednota svou 
pílí a obětavostí dohání starší jednoty 
v okolí. Pořádá různé sokolské pod-
niky, zábavné, kulturní a  tělocvičné. 
Postupně se stávají velmi oblíbené 
mezi členstvem. Tato společenská 
činnost je všude hodnocena jako 
velký přínos k  zvyšování kulturní 
úrovně společnosti, tam, kde Sokol 
působí.

Ve velmi skromných podmínkách 
fungovala naše jednota na přelomu 
století. Peněžité výtěžky ze svých 
podniků ukládala na zvláštní spoři-
telní knížku u Rolnicko-živnostenské 
záložny, jako fond na výstavbu "Spol-
kového domu"- později převeden na 
"Družstvo pro postavení tělocvičny". 
Tato realizace sokolovny, jak víme, 
se nikdy neuskutečnila. Je zajímavé, 
že přes odpor některých členů jed-
noty její družstvo rozhodlo, dát své 
prostředky na přístavbu tělocvičny 
k měšťanské škole, která se začala sta-
vět. Téhož roku 1905 byl ze slušného 
výtěžku šibřinek založen nový fond 
družstva. Tehdy nové a moderní cvi-
čební nářadí bylo majetkem jednoty 
a tělocvična byla pro Sokol bezplatně 
kdykoliv po vyučování volná. Slouží 
Sokolu jako jeho vlastní už hodně 
let. V  dnešní době v  odpoledních 
hodinách cvičí v tělocvičně nejenom 
Sokol, ale i  mnoho jiných spolků 
a organizací. Většinou se jedná o děti 
a mládež. je to dobře, protože v dneš-
ní době je pohybu velmi málo.

V roce 1911 oslavila místní jedno-
ta 25. narozeniny velikým župním 
sletem. Konal se na rozlehlém pro-
stranství za strojírnou br. Chudého. 
Byl rok připravován a trval dva týdny.

Naše jednota se také zúčastnila VI. 

všesokolského sletu v Praze na Letné 
v roce 1912. Byl to poslední slet před 
Velkou válkou. Roku 1914 vypukla 
první světová válka - dosud nejstraš-
nější v dějinách lidstva. Z naší krásné 
tělocvičny byl zřízen vojenský laza-
ret a bratři cvičitelé kdesi v  rakous-
ké armádě měli bojovat proti svým 
slovanským bratrům. Sokolský život 
v Týništi vyhasl na pět let.

První světová válka skončila a so-
kolové se velkou měrou zasloužili 
o ustavování nové republiky. V naší 
jednotě se pomalu vracel sokolský 
život do normálu. Pomalu se vra-
celi z  vojny cvičitelé, nejpozději le-
gionáři. U nás naštěstí beze ztrát na 
životech. Z vojenského lazaretu byla 
opět tělocvična a  začalo se pomalu 
cvičit. Zájem byl obrovský, vždyť za 
dveřmi byl rok 1920 a VII. všesokol-
ský slet. Poválečné nadšení naplnilo 
tělocvičnu a těžkou hlavu měli všich-
ni cvičitelé, neboť oddíly měly i 100 
cvičenců. Cvičitelstvu pomohl až tvr-
dý předsletový výcvik, jemuž mnozí 
nestačili.

Už v roce 1919 začalo naše Druž-
stvo pro postavení sokolovny jednat 
s panem hrabětem Leopoldem Stem-
berkem o prodeji velkého pozemku 
tzv. "písníku u dvora" a 31. 12. 1920 
byla podepsána "darovací smlouva" 
na tento pozemek s  podmínkou, že 
se do deseti let začne stavět sokolov-
na. Naší jednotě trvalo skoro 10 let, 
než byl zavezen a srovnán písník do 
patřičné výšky, byla opravena a pro-
dloužena o  šatnu bouda na nářadí 
a 6. 5. 1930 bylo slavnostně sokoliště 
otevřeno.

Zatímco hospodářská situace 
mladého státu se pomalu soustav-
ně zlepšuje, politická situace je stále 
zmatenější. Přes 30 politických stran 
by chtělo vládnout podle svých zá-

měrů. Ukazuje se, že přechod z abso-
lutistické monarchie ve svobodný de-
mokratický stát není tak jednoduché, 
jak někteří doufali. V té době se naši 
sokolové opět pilně připravovali na 
příští VIII. všesokolský slet, tentokrát 
už na Strahově. Účast v naší jednotě 
byla jak jinak hojná, veškeré cvičení 
bedlivě sledoval T.G. Masaryk.

V roce 1930 se podařilo naší jed-
notě koupit v  dražbě za 300 000 Kč 
budovu zvanou "Amerika". Byl to 
skromný biograf provozovaný "Dru-
žinou válečných poškozenců". Ihned 
byly zahájeny velkorysé opravy celé 
budovy a zařízení biografu, který byl 
v  té době celkem ještě atraktivním 
podnikem. Současně bylo přistavě-
no jeviště za spoluúčasti "Besedy Ji-
rásek". Naše město se tak sokolskou 
aktivitou a prací přiřadilo k okolním 
kulturním městům. Stále se vylepšu-
je sokoliště, vyhlašují se brigády, aby 
cvičiště bylo připraveno na oslavy 
50letého založení v roce 1936. V roce 
1933 bylo poprvé stříkáno kluziště, 
upravené pro veřejnost, a také se za-
tím neorganizovaně začal hrát v Tý-
ništi hokej. Ten se zde hrál 30 let.

X. všesokolský slet v roce 1938 byl 
marným vzkazem spojencům a mni-
chovská zrada končí jednu etapu 
dějin našeho státu a  také sokolstva, 
a těžko je od sebe oddělovat. Válečná 
léta 1940-41 přinesla také zánik So-
kola. Na území tehdejšího protekto-
rátu zastavil říšský protektor von Ne-
urath dne 6. 4. 1941 činnost Sokola 
a jeho nástupce Heydrich 6. 10. 1941 
Sokol rozpouští. Nastala nejhorší 
doba a  perzekuce v  sokolských dě-
jinách, když Sokol ztratil v  té době 
většinu činovníků, tisíce jich bylo 
odvlečeno do koncentračních táborů 
a mučeno. Mnozí nepřežili. Sokolská 
činnost byla zcela ztlumena a  mlá-
dež, nejenom sokolská, musela cvičit 
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v  kuratoriu (byla to masová mimo-
školní organizace na území Protek-
torátu Čechy a Morava zaměřená na 
výchovu české mládeže ve věku od 
10 do 18 let v  intencích nacionálně 
- socialistických idejí. Formálně byla 
založena 28.  května  1942 a  zanikla 
28. srpna 1945). Přesto se však našla 
řada sokolských nadšenců, kteří přes 
zákaz tajně navštěvovali tělocvičnu 
tehdejší měšťanské školy a cvičili dle 
potřeby. Opět odmlka, tentokrát na 
šest let.

Po válce zavládlo vlastenecké nad-
šení a  opět se rozproudila sokolská 
činnost. Ale jen na pár let, sokolové 
stihli ještě XI. slet v r. 1948. Ale cíle 
Sokola byly v  zásadním rozporu 
s politikou KSČ. V padesátých letech 
byl Sokol zrušen, jeho členové přešli 
pod nejrůznější organizace, někteří 
přestali cvičit úplně a  jiní odešli do 
zahraničí a  založili sokolské spolky 
v novém domově. Všesokolské slety 

nahradily po roce 1950 Spartakiády. 
Až do celospolečenského uvolnění 
v  roce 1960 byla účast na nich po-
vinná, silně politicky motivovaná. 
Spartakiády se od sletů lišily jedno-
značně ve financích. Slet si platili 
sami Sokolové, kdežto Spartakiády 
byly financovány výhradně státem. 
Opět přerušení činnosti, tentokrát na 
dlouhých 40 let.

Po roce 1989 probíhala obnova 
Sokola i u nás v Týništi. Tak v roce 
1990 týnišťský Sokol začal pracovat 
pravidelně. Vedle cvičení oddílů, 
pravidelných schůzí výboru, valné 
hromady, pomáhá při obnově okol-
ních jednot. Jedním z  úkolů obno-
veného výboru bylo uspořádání 
majetkových poměrů, hlavně pak 
navrácení sokolského hřiště (dnešní 
atletický stadion).V  počátku nikdo 
nepředpokládal, že vrácení bývalé-
ho sokoliště bude tak problémové. 
V dnešní době atletický stadion patří 

SK, který se o něj vzorně stará. Stále 
se na něm sportuje, a to je pro Sokoly 
a ostatní sportovní spolky asi to nej-
důležitější. Naše jednota pokračuje 
v  odkazu našich sokolských předků 
do dnešních dnů. Snažíme se hlavně 
v  malých cvičencích podpořit lásku 
k  přirozenému pohybu, disciplíně 
a  smyslu pro fair play. To se nám 
snad daří. Nemalou zásluhou Sokola 
je výchova a účast ve společenském 
životě, formování vztahu člověka ke 
společnosti. Sokolskou činností se 
prolíná naplňování etických norem 
s vysokou morálkou.

Máme zde začátek roku 2021. 
Snad bude nejen pro Sokoly přízni-
vější než ten předešlý, kdy jsme šest 
měsíců necvičili. V dnešní době ne-
vídané, nicméně vzhledem k situaci 
pochopitelné. Těšíme se na různé 
sportovní a kulturní akce, na cvičení, 
shledávání. Co víc si přát, snad jen 
znovu normální svět.

Pokud jste dočetli až sem, tak vám 
děkuji za trpělivost a  zájem. Tento 
článek jsem mohla napsat díky Al-
manachu sokolské jednoty, který byl 
vydán nákladem 300 výtisků k výročí 
110 let založení Sokola v Týništi nad 
Orlicí. Redakční rada tohoto památ-
níku ve složení Bořek Jiří, Červinka 
Miloslav, Dušek Josef, Procházka 
Karel, Švarc Karel, Švarcová Irena, 
vycházela většinou ze vzpomínek 
starších pamětníků. Použila jsem 
i pár vět tehdejšího starosty pana Jo-
sefa Daniela, které jsou v Almanachu 
v úvodu.

Ráda bych poděkovala městu Tý-
niště nad Orlicí za jeho finanční pod-
poru, bez které by náš Sokol nemohl 
dost dobře fungovat.

Za TJ Sokol Týniště nad Orlicí
Jaroslava Ullwerová

135 LET TÝNIŠŤSKÉHO SOKOLA 1886 - 2021
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Andělské zvonění
Těsně před Vánocemi se nám 

povedlo zrealizovat akci Andělské 
zvonění, kde andělé na zahradě GC 
děkovali andělům, kteří přinesli 
dárky pro klienty GC. Podařilo se 
nám najít dárce pro všechny kli-
enty, a  to jednak díky dobrotivým 
jednotlivcům, kdy si mnozí vzali 
i klientů více, díky paní učitelce Ši-
mánové a  Burešové, které do akce 
šly se svými třídami a také MŠ Měs-
to a MC Ratolest, kde si obě orga-
nizace rozebraly každý po několika 
klientech :) Děkujeme také našim 
hudebním i hravým andělům, kteří 
na zahradě střídavě hráli před klien-
ty a u plotu. A samozřejmě i našim 
úředním andělům, kteří vše vzorně 
přebrali, přeskladnili a uzavřeli ce-
lou agendu. Přímo z GC jsme pak 
dostali informace, že ze světýlek, 
která rozsvítila každému pokoj byli 
klienti nadšení a  byli moc rádi za 
přáníčka a ochutnávku cukroví. Ješ-
tě jednou děkujeme všem andělům, 
kteří k této akci přispěli.

Tříkrálová cesta
Protože i  v  lednu byl DDM 

z  vládního nařízení uzavřen, vy-
mýšleli jsme další aktivit v přírodě 
v okolí Týniště. Hned 1. ledna byla 
zprovozněna Tříkrálová cesta, která 
vedla z Olšiny, kolem hájovny, přes 
koleje až na Stávek. Po cestě byly 

na kartách drobné úkoly pro děti 
a  různé informace o  třech králích, 
které občas překvapily i  dospělé. 
Z cesty jsme dostali několik reportů 
a fotografií. Děkujeme.

Výprava za 12 měsíčky
Jakmile převzal vládu leden, při-

pravili jsme další trasu, tentokrát 
už vlastně výpravu, protože byla 
dlouhá přesně 3 km. Start i  cíl byl 
u  zadních závor, ale začít se dalo 
v  podstatě kdekoliv, protože mě-
síce se střídají pořád dokola. Na 
zalaminovaných kartách jednotli-
vých měsíců byl vždy obrázek, vy-
světlení, proč má který měsíc své 
jméno, a  nějaké drobné návody 
na úkoly, otázky a hrátky. Výprava 
byla hojně využívaná hlavně o  ví-
kendech. Kouzlo této trase dodal 
sám vládce Leden, protože nám 
les zachumelil a bylo tam parádně. 
Děkujeme všem našim příznivcům, 
kteří nám namalovali obrázek mě-
síců a  všem těm, co nám z  cesty 
poslali nějaký pozdrav. Kdo jste 
výpravu ještě nestihl, tak máte po-
slední možnost do konce jarních 
prázdnin, pak měsíčky uklidíme. 

Na procházku? Už zase? Kam 
a proč?

V  nouzovém stavu více než kdy 
jindy vyráží všichni na procházku.

Zkuste některý z  našich tipů 

a třeba se vám ven půjde veseleji.
Cesta s mincí - vezměte s sebou 

do kapsy korunu a na každé křižo-
vatce se domluvte na dvou možnos-
tech pokračování, vyberte, co bude 
panna, a co orel, a pak už stačí jen 
hodit a  jít. Koruna vás třeba zave-
de do ulic, kam jste dlouho nezašli, 
anebo vás povede některou ulicí 
vícekrát. Pokaždé zkuste najít něco 
zajímavého a  nového, čeho jste si 
předtím nevšimli. Mince funguje 
i  na lesních cestičkách a  křižovat-
kách. Jen domů vás asi nezavede, 
takže je lépe se předem domluvit, 
jak dlouho celkem nebo kolikrát 
ještě se bude házet. :)

Cesta střihací - funguje stejně 
jako s mincí, jen si na každé křižo-
vatce stříháte a vítěz vybírá trasu :)

Cesta podle mapy - existuje 
malá papírová mapa Týniště nebo si 
stáhněte do mobilu Mapy.cz a jděte 
podle ní. Třeba si každý může vy-
brat jedno číslo a zkuste najít domy 
s  tímto číslem a  podívat se na ně. 
Nebo si otevřete stopaře a projděte 
vaši čtvrť křížem krážem tak, abys-
te ani jednu uličku nevynechali :) 
Dlouhodobější výzvou může být 
projít kolem domů podle čísel za 
sebou, najít si třeba 1 - 10 a udělat 
si procházku okolo nich. A  někdy 
příště 11 - 20. nebo začněte od vaše-
ho čísla domu a pokračujte desítku 
nahoru. A jestli bydlíte v paneláku 

a  máte další čísla v  řadě za sebou, 
tak začněte u čísla podle data naro-
zení :)

Cesta abecední - vypište si ulice 
podle abecedy a  postupně je pro-
jděte. Která je nejkratší? Kde mají 
na zahradě trpaslíka, a kde je nejvíc 
psů? :)

Cesta kamínková - Kamínková 
hra se hraje po celé republice a spo-
čívá v  malování, umísťování a  na-
lézání kamínků, které se pak sdílí 
ve fb skupině Kamínky a  mohou 
se pak posunout někam dál. Tako-
výto kamínek má na zadní straně 
označení “Kamínky” a  PSČ, podle 
kterého se pak může autor podí-
vat, kam jeho kamínek doputoval. 
My občas nejen po Týništi nějaké 
dáváme a hledáme, ale ty naše ur-
čitě nevystačí pro všechny, ale třeba 
časem také namalujete vlastní ka-
mínek a budete mít další cíl vašich 
cest. Pokud se budete chtít přidat, 
koukněte do Fb skupiny Kamínky 
na dobré rady, jak a  čím malovat 
a lakovat, aby kamínky vydržely :)

Cesta s  časem  – na vás čeká 
v lese U Dubu, třeba z „velké křižo-
vatky“ za vodárnou u asfaltky. Vede 
po lesních cestách, na každé kartě 
je mapka. Cestou se potkáte s  ča-
sem, jeho podobami, názvy, obráz-
ky, úkoly a náměty. Budeme rádi za 
vaše reakce a zpravodajství z cesty.

Eva Jenčíková

PROBĚHLO S DDM
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Milí čtenáři Týnišťského Zpravo-
daje, vítejte u  druhého dílu seriálu 
článků o  lesních mateřských škol-
kách.

Historie lesních školek
Počátky lesních mateřských škol 

jsou spojené se zeměmi na severu 
Evropy, kde je pobyt v přírodě v ka-
ždém počasí přirozenou součástí 
výchovy. První lesní školka byla za-
ložena v  50. letech minulého století 
dánskou maminkou čtyř dětí, kte-
rá čas s  dětmi trávila výlety do lesa 
a  pozorováním přírody. K  nim se 
brzy přidali sousedé se svými dětmi 
a  jejich známí, což se (nejen) z  dů-
vodu nedostatku míst v  klasických 
školkách rozvinulo v  pravidelnou 
dopolední péči o  děti. V  roce 1954 
vznikla na základě  jejich zkušenosti 
občanská iniciativa sdružující příz-
nivce této myšlenky a byla založena 
historicky první lesní mateřská škola.

První státem oficiálně uznaná les-

ní mateřská škola vznikla v Německu 
v  roce 1993, kde jsou lesní školky 
plnohodnotnou variantou ke klasic-
kým školkám. V současnosti se v Ně-
mecku nachází asi 1 000 lesních ško-
lek a stále vznikají nové. Lesní školky 
najdete taky ve Švýcarsku, Švédsku, 
Norsku, Lucembursku, Rusku, USA, 
Kanadě a nově i v Japonsku.

Na území České republiky už ve 
dvacátých letaech minulého století 
provozoval spisovatel Eduard Štorch 
tzv. Dětskou farmu na Libeňském 
ostrově, v roce 1930 ji ovšem úřady 
zakázaly. O  rozvoj a  šíření idey les-
ních mateřských škol se v  Čechách 
nejvýrazněji zasloužila paní Emilie 
Strejčková, zakladatelka ekologické-
ho střediska Toulcův dvůr v  Praze. 
Zde v  roce 2004 vznikla dvoutřídní 
ekologicky orientovaná MŠ Semín-
ko a v roce 2010 byla otevřena třetí 
„venkovní“ třída fungující na princi-
pech lesních školek.

První lesní školka vznikla v  roce 
2008. Roku 2011 založily první tři 
lesní školky spolu s Terezou Valkou-
novou Asociaci lesních mateřských 
škol. Cílem asociace bylo prosazení 
lesní mateřské školy jako plnohod-
notné, státem uznávané formy před-
školního vzdělávání. Toho se po-
dařilo dosáhnout v roce 2016, od té 
doby fungují lesní školky v ČR jako 
lesní mateřské školy nebo lesní kluby. 
V roce 2019 jich bylo přes 150. Jsme 
velmi rádi, že i  v  našich končinách 
mají děti i rodiče od roku 2017 tako-
vou možnost volby.

V  příštím vydání Zpravodaje vás 
seznámíme s  přínosy pobytu v  pří-
rodě.

 Martina Kašparová 
koordinátorka lesního klubu

Srdečně zveme děti a rodiče zajímající se o alternativní vzdělávání do nové Lesní ško-
ly v  Čermné nad Orlicí. Budete si moci prohlédnout naši novou dřevostavbu, posedět 
u ohýnku v teepee nebo pohladit našeho Shetlandského poníka.

Akce se bude konat v březnu 2021 podle aktuální situace, přesné datum se dozvíte na 
webových stránkách: www.lesnicestou.cz nebo na FB Lesní Cestou.

Naše Lesní škola je inspirovaná prvky Svobodného vzdělávání a Waldorfskou pedago-
gikou, ale hlavní inspirací je příroda samotná. Lesní školy se řadí k hnutím, která vznikají 
po celém světě a zaměřují se na to, aby děti s přírodou navázaly opět důvěrný vztah. Díky 
všem jejím vůním, povrchům, strukturám, tvorům i bezpočtu rostlin představuje příroda 
to nejlepší hřiště, jaké může být. Kromě tohoto modelu vychází i z teorie výchovy a hravé 
pedagogiky zaměřené na osobnost dítěte a dále se inspiruje vzděláváním v přírodě Kur-
ta Hahna, skautingem a dalšími zdroji. Být obklopen přírodními živly v partě kamarádů 
a  dospělých, kterým věříme, to je jedním z  poselství lesní školy. Součástí roku v  Lesní 
škole je konání Slavností, které děti spojují s rytmem a koloběhem roku, jako Michaelská, 
Svatojánská a další.

Srdečně vás zve Spolek Lesní Cestou.

LESNÍ KLUB LESOKRUH

NOVÁ LESNÍ ŠKOLA LESNÍ CESTOU V ČERMNÉ NAD ORLICÍ 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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My, Mutina a Sezema z Dobruš-
ky, dáváme kostelu v  našem městě 
Týništi k  poctě blahoslaveného Mi-
kuláše zbudovanému, faráři Petrovi 
a  jeho nástupcům z  našeho mlýna 
na řece plné desátky veškerého obilí, 
desátky ze sladu a desátky z výnosů 
nebo desátky z  grošů, ať jich bude 
jakékoliv množství, činíme vlastníky 
povinnými napořád toto platit.

V letošním roce si připomínáme 
660. výročí první písemné zmín-
ky o  našem městě v  historických 
pramenech. Roku 1361 byl do cír-
kevních knih učiněn zápis, který 
kostelu sv. Mikuláše potvrzoval 
stálé finanční a materiální zajištění. 
Těmi štědrými dárci byli tehdejší 
majitelé Týniště páni z Dobrušky.

Rod erbu stříbrných kosmých 
pruhů na červeném štítě se v  Po-
dorlicku objevuje někdy na přelo-
mu 13. a  14. století, kdy od krále 
získal ke kolonizaci území střední-
ho a horního toku Dědiny – Zlaté-
ho potoka. Osidlovací postup zahá-
jili opevněním a rozšířením trhové 
vsi jménem Leštná, kterou násled-
ně povýšili na město Dobrušku. Při 
pronikání do pohraničního hvoz-
du dále založili hrad v Dobřanech 
a snad i v Cháborech, avšak přímé 
historické údaje o  tom chybí. Po 
roce 1350 se hlavním sídlem pánů 
z  Dobrušky stalo Opočno s  nově 
budovaným reprezentativním go-
tickým hradem.

Onoho roku 1361 byly rozsáhlé 
výsady přiznány nejen týnišťskému 
kostelu, ale zároveň také dobruš-
skému a  opočenskému. Nejspíš se 
jednalo o akt dědického vypořádá-
ní s  předáváním majetku, protože 
ve všech případech jsou donátory 

otec Mutina a  syn Sezema a hlava 
rodu ještě téhož roku umírá. Další 
pokračovatelé rodu, kteří užívali 
rovněž predikátu z Opočna, drželi 
Týniště pouze do roku 1390, kdy je 
prodali Půtovi z Častolovic.

Páni z  Dobrušky vymřeli po 
meči v roce 1432. O posledním pří-
slušníkovi tohoto rodu se nedočítá-
me nic pěkného. Žil v  kruté době 

husitských válek, ze zištných dů-
vodů se přikláněl jednou ke katolí-
kům, jindy zas k  přívržencům ka-
licha. Nezdráhal se vyplenit klášter 
sv. Vavřince v Opatovicích (1415), 
stejně jako se podílel na masakru 
husitů v  Chotěboři (1421). I  přes 
tuto nestálost ve víře je histori-
ky popisován jako hlavní postava 
tzv. Opočenské strany, katolického 
uskupení východočeských šlechti-

ců hájících zájmy krále Zikmunda 
Lucemburského. Jeho jméno ukrý-
vá tajenka přiložené křížovky.

Adam Prokeš

latinský text z knihy Martina 
Šandery
Páni z Dobrušky a z Opočna:
kolonizátoři, dvořané a válečníci
přeložila Mgr. Lucie Špačková

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ


660 let

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

1. DÍL
TAJENKY

NEWTONO-
VO JMÉNO

TU
MÁŠ


660 let

PŘEVRACET
(ŘIDČEJI)

DIVADELNÍ
ZÁVĚSY

2. DÍL
TAJENKY

PLOŠNÉ
MÍRY

PATŘÍCÍ 
ÁJE

DOMÁCÍ
ZVÍŘE

NÁRODNÍ
ÚŘAD PRO
LETECTVÍ
A VESMÍR

(USA)

GYMNAS-
TICKÝ
PRVEK

OTÁZKA 
PŘI SÁZCE

OSOBNÍ
ZÁJMENO

MATERIÁLY
NA TOPENÍ

TÁBOR-
NICKÁ
OSADA


660 let

PATŘÍCÍ
MATCE

CIZÍ ZÁPOR

ČESKÁ
ZNAČKA

DOMÁCÍCH
SPOTŘE-

BIČŮ

COSI BIDLA

LATINSKY
KOST POPLACH LOKÁLNĚ

ZKR.
OKRESNÍHO

MUZEA

POMŮCKA:
ENKI
TIA

NITROOČNÍ
TLAK

------------------
ČINNÝ


660 let

TAM (ZAST.)

OCHUTNÁV-
KA VÍN

NÁŠ
AUTOBAZAR

LITERÁRNÍ
ŽÁNR

(ÚVAHA)

POHÁREK
ŽLUTO-
HNĚDÉ

BARVIVO

KÓD
LETIŠTĚ
TIRANA

OHON
KULIČKOVÉ
POČITADLO

PRUDKÝ
POHYB
PERA

BABYLON-
SKÝ BŮH

MOUDROSTI

SPORTOVNÍ
DRUŽSTVA

DOMÁCKY
JIŘÍ

www.tyniste.cz



Píši tento příspěvek 14. 1. 2021 
a  situace ohledně konání akcí 
v  kulturním domě vypadá, že se 
k lepšímu nevyvíjí. Ale co kdyby… 
cesty osudu bývají nevyzpytatelné.

Na měsíc únor jsme měli 
a máme naplánováno:

3. a 4. 2. 2021 – taneční vystou-
pení SMOT ART  – pro tuto akci 
vybereme náhradní termín dle si-
tuace (nejpravděpodobněji v květ-
nu nebo červnu 2021)

20.  2.  2021  – NOS DAMES 
(Francouzský večer)  – každoroč-

ní milý koncert plný šansonů – je 
zařazen na našich webových strán-
kách včetně možnosti rezervace, 
plakátek ve Zpravodaji  – a  uvidí-
me

21.  2.  2021  – nedělní pohád-
ka – přiznám se, že prozatím jsem 
neřešila (koneckonců s  výběrem 
by nebyl problém, neboť pohádek 
máme v  loňském roce neodehra-
ných dost, jde jen o  to, požádat 
o náhradní termín). Většina z vás 
si vstupenky kupuje na místě, tak-
že pokud to půjde – operativně za-

řadíme a  zpropagujeme - hlášení, 
plakáty, webové stránky KC – když 
jsem u webových stránek – nejjed-
nodušší způsob, jak nic neprošvih-
nout a včas se dozvědět (jak stále 
připomínám), je zaregistrovat se 
k odběru novinek na titulní strán-
ce kc.tyniste.cz.

26.  2.  2021  – Intimní příběhy 
z  ráje (Činoherní studio BOU-
ŘE – Robert Jašków, Jitka Ježková, 
Michal Slaný, Kateřina Sedláko-
vá, Petr Pecha) - plakátek na toto 
představení ve Zpravodaji je a je to 

další představení, které by se moh-
lo uskutečnit – je na našich webo-
vých stránkách včetně možnosti 
rezervace – a uvidíme.

Pokud jde o Kurz společenské-
ho tance pro mládež  – stále vy-
čkáváme a jsme připraveni navázat 
a dokončit ho. V této chvíli je víc 
než pravděpodobné (v  souvislosti 
s  tím), že letošní Taneční polep-
šovna (taneční kurz pro manžel-
ské páry a  dvojice pořádaný kaž-
doročně na jaře) NEBUDE.

Dana Dobešová 

Na přelomu roku provedla odbor-
ná firma EKOSFER Solutions kont-
rolu a čištění ptačích budek umístě-
ných pod záštitou Města Týniště nad 
Orlicí v okolí hřbitova, v městském 
parku, na sídlišti U Dubu, v oblasti 
Pod Stávkem a v  lesoparku Voklik. 

Uvnitř umělé hnízdní dutinky byla 
sledována obsazenost a celkové vy-
užití jednotlivých typů budek ptáky. 
Identifikace druhů ptáků, které dané 
budky využívaly, byla prováděna 
podle typu použitého materiálu, 
vajec, peří apod. Budky pro drob-

né pěvce, tzv. sýkorníky, byly v roce 
2020 využity z 92 %, což bylo o 14 
% více než v roce předchozím. Také 
druhové zastoupení bylo pestřej-
ší. V  budkách hnízdily druhy jako 
sýkora koňadra, sýkora modřin-
ka, sýkora uhelníček, vrabec polní 

nebo rehek zahradní. Obsazenost 
zvláštních budek pro špačky obecné 
byla dokonce 100%. Všechny budky 
jsou nyní vyčištěné a  již očekávají 
své ptačí obyvatele v příští hnízdní 
sezóně.

Petr Kuchyňa

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

TÝNIŠTĚ MÁ I PTAČÍ OBYVATELE
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„Přijel k  nám bílý kůň, zalehl 
nám celý dvůr“ - toto pořekadlo 
vždy slýcháváme v  listopadu na 
svátek „svatého Martina“. Většinou 

se ale tak neděje a vloni jsme marně 
čekali na sníh do konce roku. I Vá-
noce jsme měli na blátě, ale děti se 
alespoň mohly těšit ze svých dárků.

První týden v letošním roce jsme 
se věnovali „Třem králům a  jejich 
cestě do Betléma“. Abychom vy-
padali jako králové, vyrobili jsme 
si koruny na hlavu, zazpívali jsme 
si o nich píseň a studovali jsme je-
jich cestu na mapách. Povídali jsme 
si i  o  průvodci králů  – kometě na 

nebi. Když jsme poslouchali po-
hádku „O  putování do Betléma“, 
najednou venku začalo sněžit.

Sláva  – přišla pravá zima. Nej-
prve sněžilo velmi drobně - děti 
pozorovaly jednotlivé vločky, které 
jim padaly na bundy a čepice. Na-
padlo nás vločky si vyfotit a zvětšit 
je v počítači, a tak jsme přišli na to, 
že žádná vločka nemá stejný tvar.

Další den už sněžilo více, a  tak 
jsme se vrhli do stavění sněhuláků. 

A  i když jsme neměli po ruce mr-
kev ani uhlíky na knoflíky, vůbec to 
nevadilo. Pomohli jsme si větvička-
mi a kamínky a naše zahrada se rá-
zem proměnila v království sněhu-
láků. Trochu doufáme, že nám toto 
počasí alespoň nějaký čas vydrží 
a  děti si zimní radovánky náležitě 
užijí.

Bc. Zdeňka Veselková

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO



Jaký byl vánoční čas v  MŠ 
U Dubu

Měsíc prosinec byl v MŠ U Dubu 
ve znamení vánočních tradic. Děti 
se nejprve těšily na příchod Miku-
láše, čerta a anděla. Bohužel, jejich 
příchod překazilo krátké uzavření 
MŠ z  důvodu karantény. Nakonec 
si však děti dáreček od Mikuláše 
odnesly, i když trochu později. Vá-
noční těšení si děti zpestřily zpívá-
ním koled, kreslením svých přání 

pro Ježíška a vyráběním vánočních 
přáníček a  ozdob na stromeček. 
Tradičně jsme s dětmi pekli a zdo-
bili perníčky a zároveň se těšili na 
příchod Ježíška, který k  nám do 
MŠ přišel a nadělil dětem plno dár-
ků. Vánoční svátky jsme zakončili 
zasněženým příchodem Tří králů 
a teď nás již provází masopust. 

Za kolektiv MŠ U Dubu Mgr. 
Mgr. Katka Horáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V ÚNORU 2021:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ÚNOR 2021

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
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-:15:45

16:00-16:45

17:00-18:00

ČT
Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

SCUK (příjem)

08:00-12:00 Angličtina soukr.
ATLETIKA - pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ
SCUK (výdej)

12:30-18:00
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

14:00-17:00
od 15:00

 ■ 8. 2.–12. 2. - Jarní prázdniny, omezený provoz MC Ratolest (aktuální 
program bude na nástěnce)

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

Plánujeme:
 ■ Besedy pro rodiče předškoláků (školní zralost, připravenost pro 

vstup do první třídy…+ besedy s vedením alternativních škol)
 ■ Karneval – kdy, kde, kdo???

Kontakty výboru MC Ratolest:

J. Matušková 737740019
 R. Pýchová 739203377

Také máte radost a „nakopne“ vás to k ještě lepším výsledkům, když 
dostanete poděkování nebo ocenění vaší práce? A nezáleží na tom, jestli 
je to hezká známka, pochvala, odměna.

Nám se v  našem závodě Alpha v  Týništi nad Orlicí podařilo získat 
vysoké ocenění naší práce od zákazníka DAF ze skupiny PACCAR, od 
firmy, která vyrábí známé nákladní automobily.

Vyhodnocení se provádí jedenkrát za rok, a  tak se těšíme, že stejné 
poděkování obdržíme i za rok 2020, kdy jsme se snažili splnit co nejlépe 
stanovená kritéria hodnotící kvalitu našich výrobků a efektivitu procesů 
v našem závodě.

Ivana Krupičková

PODĚKOVÁNÍ POTĚŠÍ
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Vážení občané,

dovolte, abych vám v  krátkém 
článku představil změny, které 
v  Centru pro integraci osob se 
zdravotním postižením („dále CI-
OZP“) nastaly od 1.  ledna  2021. 
Co se nezměnilo, jsou druhy slu-

žeb, které poskytujeme. Služby jsou 
poskytovány bezplatně, kromě půj-
čovného a nákupu baterií. Jedná se 
o tyto služby: odborné poradenství, 
informační a poradenské centrum, 
půjčování rehabilitačních a  kom-
penzačních pomůcek pro osoby 
s  tělesným postižením, prodej ba-

terií a  koncovek do naslouchacích 
aparátů pro osoby se sluchovým 
postižením, podpora a  pomoc při 
zajištění nákupu kompenzačních 
pomůcek pro osoby s tělesným po-
stižením, informace o možnostech 
získání těchto pomůcek. Změni-
ly se však návštěvní hodiny: nově 
jsou následující: PO, ÚT, ČT a PÁ 
od 8:00 – 14:00 a ve ST od 11:00 – 
17:00. Dále bych upozornil na změ-
nu vydávání euroklíčů: Euroklíč 
může zdarma získat každý držitel 
průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, 
stomik, onkologický pacient, člo-
věk trpící roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, nespe-
cifickými střevními záněty (jako 
je Crohnova choroba a  ulcerózní 
kolitida), močovými dysfunkcemi. 

Je nutné předložit občanský průkaz 
a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. Výdejní 
místo euroklíče je u  nás v  CIOZP. 
Také bych upozornil, že si u  nás 
můžete pořídit levné baterie do 
naslouchadel (Panasonic PR675, 
Panasonic PR13, Panasonic PR10 
a Panasonic PR 312). Také nabízí-
me levné nástavce na berle č. 3 a č. 
4.

Najdete nás v budově Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, v ulici Palac-
kého 694, vchod je od synagogy – 
památníku Karla Poláčka. Tedy ze-
zadu ulice Palackého.

Těším se na vaši návštěvu.
Za CIOZP Rychnov vedoucí Mgr. 

Mgr. Jiří Chráska.

Poděkování

Chtěla bych moc poděkovat 
paní Michaele Cermanové, 
panu Janu Cermanovi, a  ha-
sičům z  Týniště nad Orlicí za 
pomoc při otevření zabouch-
nutých dveří na baráku mojí 
maminky Hany Kofroňové na 
Nové Vsi. Nevěděla si rady 
a  tito kluci jí pomohli a  za-
chránili. Ještě jednou velké 
diky.

Tocháčková Iva

Děkujeme Městskému úřa-
du v Týništi nad Orlicí za milé 

blahopřání a věcný dar k naše-
mu 60letému výročí svatby.

Marta a Miloslav Červinkovi

Vzpomínka

25.  2.  2021 uplynou 4 roky, 
co nás opustila naše maminka, 
babička a prababička paní Ma-
rie Šaldová. Na Silvestra 2020 
jsme si připomněli jejích nedo-
žitých 100. narozenin.

Kdo jste ji znali, věnujte ji 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná a nikdy 
nezapomene rodina  

Voborníkova a Šaldova.

Hospodin je blízko všem, kteří 
volají k němu, všem, kdo ho volají 
opravdově.

Žalm 145,18

Celý žalm je o vyvyšování Hos-
podina. Je správné uznávat, že Hos-
podin je nad námi, nad věcí, nad 
dějinami. Není vřazen do dějů na-
šeho světa, nýbrž shora vidí do věcí 
a  odtamtud také sestoupil v  Ježíši 
Kristu a sestupuje v Duchu svatém. 
Vyvyšování Hospodina pomáhá 
člověku v  tom, aby nevyvyšoval 
sám sebe, nepodléhal sebepřece-
ňování a  samolibosti, nýbrž viděl 
střízlivě své postavení a  učil se 
skromnosti. Také pomáhá v  tom, 
aby nepřeceňoval jiného člověka. 
Vyvyšováním Hospodina mají při-
pomínat křesťané všem, kdo jsou 

ve funkcích, aby se nepovyšovali, 
ale raději vzdávali čest Bohu.

Modlitba je volání k Hospodinu, 
vzhůru k Bohu, který je v nebesích. 
Kraličtí užívají slovo vzývání a tím 
se potvrzuje uznání, že Hospodin je 
vyvýšený. To volání musí být ovšem 
opravdové, musí se dít v pravdě. To 
znamená, že jsme před Bohem do-
cela upřímní a chceme být poctiví. 
Pak smíme očekávat, že Hospodin 
bude člověku blízko a  že z  jeho 
blízkosti vstoupí do našeho nitra 
trochu svobody, pokoje a  radosti. 
Modlitba se děje v  očekávání, že 
se Hospodin smiluje a že nám po-
může udělat si pořádek v myšlení, 
posílí nás k zaujetí stanovisek a vy-
zbrojí nás odvahou k těžkým a zá-
važným rozhodnutím. Je však po-
třebí trpělivě počkat, leccos se děje 

jen zčásti, a ne třeba hned.

Hospodine, Pane náš, chceme 
být pravdiví a opravdoví. Obracíme 
se k tobě s prosbou o tvou blízkost. 
Amen

Píseň:
1. Chvaliž Hospodina, slávy vždy 

Krále mocného, ó duše má, nebo 
tužba to srdce je mého. Shromažď-
te se, harfy ať tón ozve se, zpívejte 
chvalozpěv jeho!

2. Chvaliž Hospodina, jenž tě tak 
skvěle spořádal, život dal, v  lásce 
sprovázíval, víc nežlis žádal. Koli-
krát již, bídy, když tížil tě kříž, nad 
tebou křídla rozkládal!

3. Chvaliž Hospodina! Vše vy-
znej, že on je Pánem! Co živo, chval 
Boha! Ezer mu postavte kámen! 

On Otec tvůj, ó duše má, pamatuj! 
Chválíc ho, vděčně rci: Amen.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 549 Chvaliž Hospodina, slávy 
vždy krále mocného (nápěv 1665 / 
1741, text J. Neander 1680 / Vsetín 
1909 / 1915 / 1970).

Shromáždění v  únoru se podle 
epidemiologické situace budou ko-
nat (modlitebna ČCE, V. Opatrné-
ho 58):

14. 2.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

28. 2.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou.

Aktuální informace sledujte na 
vývěsce před modlitebnou.

Jaroslav Matuška

CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Vánoční tvoření – proběhlo dne 
10.  12.  , kdy do knihovny přijela 
paní Květa Gabesamová. Před ro-
kem se setkalo s velikým ohlasem, 
a tak jsme ho letos zopakovali. Díky 
vládnímu nařízení pouze v  počtu 
do 10 osob, ale ani to nám nebráni-

lo se sejít. Vyráběli jsme hrníčkový 
vrkoč, kam jsme k zeleni zapicho-
vali kůru z pomeranče, makovičky, 
perníčky, sušená jablka; dále polaz, 
kdy jsme zdobili kouli z těsta drob-
nostmi na párátku, třeba rozinka-
mi, hrachem, sušenými jablíčky; 

vyráběli jsme vánoční přání, prv-
ní zhotovené z  plíšku po vyhořelé 
čajové svíčce a  druhé přání bylo 
s  keramikou a  navlékanými korál-
ky; ukazovali jsme si také aranžmá 
vánoční kytičky. Kdo chtěl, mohl si 
vyzkoušet i zdobení perníčků cuk-

rovou polevou. Každý měl radost 
ze svých výtvorů. Bylo to příjemné 
zastavení a  naladění se na kouzel-
nou atmosféru vánočních svátků.

Bc. Bohdana Pokorná

AKCE V PROSINCI
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Vážení čtenáři,
i přes stále se měnící situaci vý-

voje pandemie koronaviru se život 
v  naší knihovně nezastavil, i  když 
by se vám mohlo na první pohled 
zdát, že ano. Běžné práce skryté 
vašim očím, jako například objed-
návky a nákup nových knih, jejich 
zpracování jako záznamy, obalo-
vání a  jejich prezentace, neustaly. 
Stále tuto práci pro vás děláme, 
jen momentálně bez vašich ná-
vštěv a  výpůjček. Knihovnické řa-
zení podle abecedy a signatur, pro 
snadnější hledání daného titulu, 
zabere mnohem více času, než si 
možná představujete. Jednoduše si 
ho můžete vyzkoušet sami doma, 
nebo i  s  vašimi dětmi a  vnoučaty. 
Takový úklid ve vaší knihovně vám 
jistě udělá radost a zaplní volný čas. 
Knihy můžete seřadit abecedně dle 
příjmení autora.

Víme, že jste na nás nezapomně-
li, protože stále přijímáme vaše 
emailové nebo telefonické dotazy, 
jak a  jestli vůbec knihovna v  této 
době funguje. Provoz knihovny se 
řídí Protiepidemickým systémem 
ČR (PES) následovně:
1. stupeň - knihovna otevřena pro 

veřejnost
2. stupeň - knihovna otevřena pro 

veřejnost
3. stupeň - knihovna otevřena pro 

veřejnost
4. stupeň - výdejní okénko pro pře-

dem objednané knihy
5. stupeň - zavřeno

A  abyste věděli, že i  my na 
vás stále myslíme a  těšíme se, až 
vás znovu budeme moci přivítat 
v  knihovně, připravili jsme pro 
vás žebříček nejpůjčovanějších 
knih z beletrie a z naučné literatu-
ry v  loňském roce. Třeba se spolu 
v  oblíbenosti shodneme nebo na-
opak najdete knihu, kterou jste ješ-
tě nečetli a rádi si ji vypůjčíte v roce 
letošním.

Beletrie:
1. Lži – Táňa Keleová – Vasilková
2. Známá neznámá  – Táňa Kubá-

tová
3. Tiché roky – Alena Mornštajnová
4. Dívka v ledu – Robert Bryndza
5. Cukr a sůl – Táňa Keleová - Va-

silková
6. Noční lov – Robert Bryndza
7. Čas odpuštění – Táňa Kubátová
8. Heřmánkové údolí  – Hana Ma-

ria Körnerová
9. Dědina – Petra Dvořáková
10. Hotýlek – Alena Mornštajnová
11. Převozníci – Táňa Kubátová
12. První, která zemře  – Victoria 

Jenkins
13. Všude manžel o dvou kůrkách – 

Alena Jakoubková
14. Ještě to nebalím, vzkazuje ba-

bička – Judy Leigh
15. Hlas kukačky  – Hana Maria 

Körnerová

Naučná literatura:
1. Cesta kolem světa v 80 vlacích – 

Monisha Rajesh
2. Poslední deník Květy Fialové  – 

Josef Kubánik
3. Láska za lásku – Jiří Anderle
4. Prázdniny v  Evropě  – Ladislav 

Zibura
5. Holky to někdy nemaj lehký  – 

Radkin Honzák
6. Nesmrtelní: slavní mladí staří-

ci – Miloš Zapletal
7. Nezlomná – Robert Aswith
8. Zdeněk Svěrák: muž renesanční 

- Dana Čermáková
9. Velmi osobní kniha o  zdraví  – 

Margit Slimáková
10. 365: gastromapa Lukáše Hejlíka

Ještě uvedu pár novinek, které 
určitě stojí za přečtení.

• Zdeněk Zikmund, Bican proti 
Hitlerovi: Fotbal v  Protekto-
rátu Čechy a  Morava - kniha 
přináší podrobný pohled na 
nejpopulárnější sport v  období 
Protektorátu. Zaujme nejen pří-
znivce fotbalu, ale také zájemce 

o historii.
• Buddy Levy, Labyrint z  ledu - 

autor líčí neuvěřitelný, přesto 
pravdivý příběh americké polár-
ní výpravy.

• Robert Bryndza, Mlha nad Sha-
dow Sands - druhý případ Kate 
Marshallové, která musí vyřešit 
zmizení mladých lidí v  oblasti 
Shadow Sands.

• Andrew Mayen, Temný vzorec 
- čtvrté pokračování ze série Na-
turalista. Doktor Cray je proslulý 
tím, že za použití matematických 
metod dokáže vypátrat sériové 
vrahy.

• Marie Lamballe, Maják na úte-
sech - po autonehodě Susan ztra-
tila paměť a trápí se, že neví, kdo 
je. Nalezne svou ztracenou iden-
titu a najde znovu štěstí?

A nakonec bych vás ráda upozor-
nila na Janu Poncarovou, autorku 
knih Podbrdské ženy a  Eugenie, 
které mě doslova chytly za srdce 
a mohu vám je obě vřele doporučit. 
A snad již brzy i vypůjčit.

Buďme zdraví a plní optimismu, 
že bude lépe.

Petra Štanclová

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ KNIHY ZA ROK 2020 A NOVINKY
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Kyslíkový koncentrátor neboli 
oxygenátor. Věc, kterou většina lidí 
nikdy neviděla a  nepotřebovala. 
A  přesto může tolik pomoci, ze-
jména v  tomto období pandemie, 
kdy mají lidé v  souvislosti s  one-
mocněním covid 19 dýchací potíže.

Domácí hospic Setkání v  Rych-
nově nad Kněžnou disponuje ně-
kolika těmito přístroji, které jsou 
již sedm let využívány pacienty 
v terminálním stadiu onemocnění, 
ale v  poslední době také čím dál 
více veřejností. Možná si pod tímto 
pojmem představujete veliký venti-
látor s  kyslíkovými bombami. Tak 
tomu ale není. Jedná se o relativně 
malé, přenosné zařízení, které dý-
chání nenahrazuje, ale pouze mu 
přiváděným kyslíkem napomá-
há. Uživatel si při použití nasadí 
pomocí tzv. brejliček hadičku do 
nosu, oxygenátor zapojí do zásuvky 
a zapne. Přístroj lze podle potřeby 
kdykoli vypnout nebo zapnout.

Kyslíkový koncentrátor umož-
ňuje lidem s dýchacími potížemi jít 
dříve domů z nemocnice, pomáhá 

astmatikům i  kardiakům. Slouží 
také jako psychická pomoc při zá-
dušnosti.

Zájemci o  půjčení přístroje se 
mohou obracet na Domácí hospic 
Setkání. Při předání dojde k  po-
drobnému zaučení v  jeho obsluze. 
Oxygenátory procházejí každoroč-
ně revizí, aby byly správně kalibro-
vané a jsou okamžitě k dispozici.

Většina koncentrátorů byla po-
řízena z  financí nadačních fondů 
nebo benefičních akcí. V  letošním 
roce budeme moci zakoupit další 
přístroj, neboť domácí hospic uspěl 
v grantové výzvě nadačního fondu 
Tesco, které přispělo částkou 20 000 
Kč.

V uplynulém roce 2020 si oxyge-
nátor vypůjčilo 49 zájemců. Délka 
výpůjčky se většinou pohybuje ko-
lem dvou týdnů, občas ale dosáhne 
i několika měsíců.

Další informace a  kontakt na-
jdete na internetových stránkách 
Domácího hospic Setkání www.
hospicrychnov.cz.

DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ - POMÁHÁME LIDEM DÝCHAT
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