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Příprava na akci,
horor na rekreaci.
Čas, cenný to prostředek,
mizí v dáli, tak i předek.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Při práci na práci,
lokomotiva burácí.
S blížícím se termínem, tik tak,
to nervy komínem, tik a tak.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Touha a klid, spánek a cit,
již nejde zastavit, vánek popravit.
Spousta práce a omezení,
termín akce a věcí navezení.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Den akce, stále tma,
spát se chce, stále tma.
Stres, pomůže, stále tma,
paralyzovat, může, stále tma.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Auto přítel, projíždím tratě,
vše na zřetel, držím opratě.
Sedí to, úleva,
zahni to, doleva.

Ty přikryješ se hávem,

je to tvým pralesním právem.

Pomocníci jsou tu, je to k víře supr,
nepostradatelná síla tu, pro cukrá-

ře cukr.
Vše se staví, všichni silní.
Správný chaos, i letos.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Ticho a zpěv ptáků,
střídá dovednosti pomocníků.
Šelest stromů a zpěv ptáků,
střídá entuziasmus závodníků.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Závodníci natěšení, přátelská ná-
lada,

pomocníci vyděšení, ředitel je na-
bádá.

Pevné nervy, ruce na to,
nejsme želvy, jdeme na to.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Rodinný běh, třicet závodníků.
nikdo nezběhl, třicet činovníků.
Spousta dětí běží,
rodiče stačí stěží.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

První, druhý, třetí v cíli,

na vyhlášení všichni cílí.
Gratulujeme všem zúčastněným,
pár sladkostí těm nejmenším.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Nastává hodina startu,
osudná chvíle posledního nervu.
Spousty závodníků, krásných zá-

vodnic,
rád bych se přidal, leč nemohu nic.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Ředitel nabádá a přeje hodně zda-
ru,

ať se vyhnete všemu zmaru.
Start, mnoho štěstí,
dejte pozor na scestí.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Časomíra běží, každý má čip,
počasí drží, byť má důvtip.
K cíli se blíží první běžci,
rychlostí nejsou žádní ježci.
Hbitě se k cíli blíží, vzdychajíc,
jakoby je někdo bičujíc.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Týniště je známé pro své lesy,
místy tajné, místy temné,
Místy bujné a kouzelné.

překřtil bych je na pralesy.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Cílovou pásku protíná,
bolest s tím proklíná.
Okamžitě střídá radost,
kupodivu, nemá dost.

Ty přikryješ se hávem,
je to tvým pralesním právem.

Každý běžec je mým vítězem,
Charitativní akce svým význa-

mem.

Děkujeme účastníkům,
Našim skvělým činovníkům.
Děkujeme sponzorům,
Našim skvělým podporovatelům.

Pro Tomáška, Běžíme společně.
Děkuji, že díky Vám pomáháme 

společně.

Ing. Michal Sekyra,
Předseda a ředitel všech divizí Bě-

žíme.cz z.s.

Bc. Lucie Proche, DIS.
Běžíme.cz z.s.

Fotografie: Lucie Proche, Filip 
Vaněk, Kristýna Venclová, Andrea 
Holánková

Ať to běhá a ve zdraví…
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MILOSTIVÉ LÉTO II
Stejně jako v  loňském roce, i  le-

tos je možné využít akce nazvané 
„Milostivé léto“, která bude trvat od 
1. září do 30. listopadu 2022. Platbu 
je nezbytné provést v  daném časo-
vém rozmezí, jedinou výjimkou je 
situace, kdy exekutor neodpoví ve 
stanoveném termínu. Díky Milos-
tivému létu je tak možné se zbavit 
příslušenství dluhů vůči veřejným 
institucím či státním firmám a zna-
telně snížit částku, kterou je potřeba 
zaplatit. Při využití této možnosti 
bude možné v uvedené době zaplatit 
pouze původní dlužnou částku (jisti-
nu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 
Kč na náhradu nákladů exekutorovi. 
Dojde tak k odpuštění všech úroků, 
penále a dalších poplatků.

Dluh může být odpuštěn:
• fyzické osobě, která není v  insol-

venčním řízení a  jejíž exekuce je 
vedena soudním exekutorem.
Milostivé léto se vztahuje na exe-

kuce zahájené před 28. říjnem 2021 
kvůli dluhům u…
• Státu, samospráv, měst, úřadů
• Státních fondů a  příspěvkových 

organizací, veřejných škol

• Městských, státních a polostátních 
firem (např. ČEZ, České dráhy či 
dopravní podniky)

• Zdravotních pojišťoven, státních 
nemocnic

• Českého rozhlasu či České televize
Jak máte postupovat?

• Doporučeným dopisem nebo da-
tovou schránkou sdělte exekutoro-
vi, že Milostivého léta II využijete. 
Pokud neznáte stávající výši dluhu, 
můžete jej zároveň požádat o tuto 
informaci.

• Do 30.  listopadu  2022 doplaťte 
svůj původní dluh zvýšený o část-
ku 1 815 Kč na účet exekutora. Do 
poznámky uveďte např. „Úhrada 
jistiny – Milostivé léto, Jméno Pří-
jmení“.
Pro jistotu informujte exekutora 

o zaplacení Vašeho dluhu ještě jiný-
mi prostředky.

Exekutor následně vydá rozhod-
nutí, kterým potvrdí splacení Vašich 
dluhů.

Co když exekutor nekomunikuje?
• Když požádáte exekutora o sdělení 

výše zbývajícího dluhu do 15.  lis-
topadu 2022 a on do 15 dnů neod-

poví, tak se lhůta k úhradě dluhu 
prodlužuje o  počet dnů, o  který 
soudní exekutor lhůtu 15 dnů pře-
kročil, a neskončí dříve než 5 dnů 
ode dne, kdy jste odpověď obdr-
želi. Příklad: Pan Malý informoval 
exekutora o  svém záměru využit 
Milostivé léto a  poprosil o  údaj 
o výši dluhu. Exekutorovi byl dopis 
doručen dne 13.  listopadu a  panu 
Malému odpověděl až 30.  listopa-
du. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan 
Malý má však čas zaplatit svůj dluh 
do 5. prosince, protože exekutorovi 
trvalo dlouho, než odpověděl.

• Když exekutor vůbec neodpoví: 
je možné podat podnět či stížnost 
u  Exekutorské komory České re-
publiky.
Exekuce jen na příslušenství?
Exekuce vedené jen pro vymože-

ní příslušenství dluhu se budou od 
1.  září 2022 považovat za uhrazené, 
a to i bez požádání.

Info: Do milostivého léta se nejspí-
še dobrovolně zapojí i  některé ban-
ky – Moneta Money Bank, Komerční 
banka, Česká spořitelna či ČSOB. Na 

detaily je potřeba se zeptat u konkrétní 
banky, podmínky výše uvedené se na 
toto vztahovat nebudou.

Autor projektu Milostivého léta 
uvedl: „Jsem rád, že se podařilo pro-
sadit opakování Milostivého léta, které 
pomohlo desetitisícům lidí navrátit se 
do běžného života. Mnoho dlužní-
ků se na tuto akci nestihlo připravit 
i z důvodu dramatického nárůstu cen 
energií, případně čelili obstrukcím ze 
strany některých exekutorů. Proto je 
třeba ji zopakovat.  Důležité je zdů-
raznit, že Milostivé léto bude poslední 
šancí k  ukončení exekucí na dluzích 
vůči státu. Je zde i velký prostor pro so-
lidaritu v rámci rodin i v oblasti dlu-
hového poradenství, kdy bude možné 
zodpovědným dlužníkům pomoci 
z dluhových pastí. Zároveň upozorňu-
jeme, že pokud dlužníci zaplatí větší 
část ze své exekuce již nyní, nejsou ješ-
tě součástí Milostivého léta. Je důležité 
ještě připomenout, že Milostivé léto se 
uskuteční až od 1. září a bude trvat do 
30.  listopadu,“ řekl Marek Výborný 
(KDU-ČSL).
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Jen krátce pro vaši představu. 
Náklady na odpady pro fyzické 
osoby za rok činily cca 8.482.000 
Kč. Lze rozdělit do tří hlavních 
položek. Sběr a  svoz směsného 
odpadu, výdaje vázané na likvi-
daci tříděného odpadu a  třetí po-
ložka je svoz tříděného odpadu, 
sběrný dvůr a  stanoviště odpadů. 
Součtem těchto položek získáme 

výše uvedené náklady. Příjmovou 
stránku tvoří poplatky za likvida-
ci komunálního odpadu, aktuálně 
840 Kč na osobu a rok.

Výběr těchto poplatků přines-
lo do pokladny města částku cca 
4.229.000Kč. Druhým příjmem 
jsou finance utržené za prodej 
tříděného odpadu, a  to v  částce 
cca 1.084.000Kč. Celkově tedy na 

příjmovou stránku města doputo-
vala suma cca 5 313 000 Kč. K tíži 
města tedy zůstala částka 3 169 000 
Kč, kterou město doplatilo ze své-
ho rozpočtu. Při přibližném počtu 
6000 obyvatel tak město přispívá 
na každého obyvatele částkou cca 
536 Kč. Celkové náklady ale činí 
cca 1414 Kč na osobu. Procentu-
álně vyjádřeno cca 50 % nákladů 

hradí občan. Díky aktivitě obča-
nů 13 % nákladů pokryje prodej 
tříděného odpadu a zbylých 37 % 
za každého občana zaplatí město. 
Například čtyřčlenná rodina tak 
ušetří ročně 2.144 Kč.

Pavel Nadrchal
 místostarosta

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA 2021

A) Schvaluje:

1. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. R. M., bytem *** na období 
od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2025.

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. T., bytem *** na období od 
1. 9. 2022 do 31. 8. 2025.

3. Přidělení uvolněného bytu 2+0 
a uzavření nájemní smlouvy p. 
M. A., na adrese *** na období 
od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022 za 
podmínky úhrady tříměsíční 
jistiny.

4. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 12.  4.  2022 na akci: 
„Oprava komunikací Týniště 
nad Orlicí, obalovanou směsí 
ACO 11“ ve výši 135 360,– Kč 
bez DPH mezi smluvními stra-
nami Město Týniště nad Orlicí 
a ROADMEDIC, s.r.o., Pod Se-
novou 70, 787 01 Šumperk, IČ 
28586484 a  pověřuje starostu 
města dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo podepsat.

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 17.  5.  2022 na akci: 
„Oprava komunikací křižovat-
ky T.G.M. x Smetanova až po 
kino v Týništi nad Orlicí, oba-
lovanou směsí ACO 11“ ve výši 
104 740,– Kč bez DPH mezi 
smluvními stranami Město Tý-
niště nad Orlicí a  ROADME-
DIC, s.r.o., Pod Senovou 70, 
787 01 Šumperk, IČ 28586484 
a  pověřuje starostu města do-
datek č.1 ke Smlouvě o dílo po-
depsat.

6. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti IE-12-
2006346/VB/1, Týniště n/Orli-
cí, Štěpánovsko, rekonstrukce 
kabelového vedení NN, pilíře 
NN, mezi smluvními strana-
mi: oprávněná ČEZ Distribu-
ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín a povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 

města smlouvu podepsat.
7. Smlouvu o  zřízení věc-

ného břemene č. sml. 
9900111722/1/2022 plyná-
renského zařízení Týniště nad 
Orlicí  – Turkova, Plynovodní 
přípojka  – Michal Václavek, 
číslo stavby: 9900111722 mezi 
smluvními stranami: opráv-
něná GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, zastoupena na zákla-
dě plné moci společností Gas-
Net Služby, s.r.o., Plynáren-
ská 499/1, Zábrdovice, 602 00 
Brno, investor Michal Václavek 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene č. 
sml. 9900116498/1/BVB plyná-
renského zařízení ROZ, Týniště 
nad Orlicí  – Nádražní, Plyno-
vod a  přípojka, číslo stavby: 
99001196498 mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
zastoupena na základě plné 
moci společností GasNet Služ-
by, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno a bu-
doucí povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

9. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí (IČO 712 30 980) 
na základě žádosti a  v  soula-
du s  ustanovením § 30 odst. 2 
písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fon-
du do výše 35 000 Kč na nákup 
pomůcek a  spotřebního mate-
riálu pro výtvarný a  hudební 
obor.

10. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí (IČO 712 30 980) 
na základě žádosti a  v  soula-
du s  ustanovením § 30 odst. 
2 písm. a) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném 
znění, čerpání rezervního fon-
du do výše 80 000 Kč na nákup 
pomůcek, drobného hmotné-
ho a  dlouhodobého majetku 
a  spotřebního materiálu pro 
všechny obory ZUŠ.

11. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola  – Město, Týniště 
nad Orlicí v souladu se Zřizo-
vací listinou žádost o odepsání 
nedobytné pohledávky ve výši 
3.300,00 Kč.

12. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou žádost o  odpis nevy-
mahatelné pohledávky ve výši 
2.946,00 Kč.

13. Rozpočtové opatření č. 7/2022.
14. Příspěvkové organizaci Zá-

kladní škola Týniště nad Orlicí 
(IČO 608 84 541) na základě 
žádosti a v souladu s ustanove-
ním § 28 odst. 4 a § 30 odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., přijetí 
účelového daru od Škoda Auto 
a. s. Mladá Boleslav ve výši 
80 000 Kč za účelem realizace 
projektu s názvem PPP – Pro-
fesionální psychologická pod-
pora. Při použití daru je nutné 
dodržet § 30 odst. 3) zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-
čtů, v platném znění.

15. Záměr pronájmu části nemo-
vitosti č.p. 234 v. k. ú. Týniště 
nad Orlicí od 1. 1. 2023.

16. Povolení průchodu účastníků 
pěšího dálkového pochodu 
Týnišťské šlápoty přes les-
ní pozemky v  majetku města 
Týniště nad Orlicí ve dnech 
23.–24. 07. 2022.

17. Povolení průjezdu účastní-
ků cyklistické sportovní akce 
Prima Cup  – Segafredo Saha-
ra Race přes lesní pozemky 
v katastr. území města Týniště 
nad Orlicí ve dnech 5. - 6. srp-
na 2022.

B) Bere na vědomí:
 

1. Zápis z  jednání  bytové komise 
ze dne 14. 7. 2022.

2. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Mateřská škola  – Město, 
Týniště nad Orlicí k  veřejno-
správní kontrole.

3. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Základní umělecká 
škola, Týniště nad Orlicí.

4. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Základní umělecká škola, 
Týniště nad Orlicí k  veřejno-
správní kontrole.

5. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí.

6. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Geriatrické centrum Tý-
niště nad Orlicí k  provedené 
veřejnosprávní kontrole.

7. Rozhodnutí o  prominutí míst-
ního poplatku a jeho příslušen-
ství z důvodu mimořádné udá-
losti v  souvislosti s  válečným 
konfliktem na Ukrajině, který 
je považován za mimořádnou 
událost, na základě sdělení Mi-
nisterstva financí v případě mi-
mořádných událostí.

C) Ukládá:

1. Městské policii zajistit zvýše-
nou kontrolu sportovního hři-
ště za Základní školou v Týništi 
nad Orlicí.

Termín: průběžně
Odpovídá: Velitel MP

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. 85

z jednání Rady města Týniště n. O.
konané dne 18. 7. 2022
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PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA

LESOKRUH

Poděkování

Srdečně děkuji Městskému úřa-
du v  Týništi nad Orlicí a  Sboru 
pro občanské záležitosti za květiny, 
dárkový balíček a gratulaci k mým 
narozeninám.

Hana Lochmanová

Vzpomínka

Dne 11.  9.  2022 tomu bude již 
13 let co nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a švagr pan Petr Kofroň.

S láskou vzpomínají a nikdy ne-
zapomenou manželka Hana, dcera 
Iva s  rodinou, syn Petr s  rodinou 
a švagrová Eliška s rodinou.

Děti z Lesokruhu si spolu s prů-
vodkyněmi čas od času zajedou vla-
kem do hradeckého divadla Drak. 
Máme ho moc rádi a všechna dra-
kovská představení vám můžeme 
vřele doporučit. Doposud jsme si 
s  sebou vozili jídlo připravené na-
ším kuchařem, ale když přišla na-
bídka na to obědvat v Hradci a nic 
s sebou nemuset tahat v baťůžcích, 
neváhali jsme. Jedna „naše“ ma-
minka totiž pracuje jako sociální 

pracovnice ve Skoku do života - or-
ganizaci, která pomáhá lidem s po-
stižením vést smysluplný život. No 
a  Skok do života provozuje na Pi-
vovarském náměstí bistro U Dvou 
přátel, kde pracují zkušení kucha-
ři s  lidmi s mentálním postižením 
nebo psychickým onemocněním 
a  společnými silami denně vaří 
obědy, připravují sladké i  slané 
svačiny či zajišťují catering. Vždy 
mají i  jedno vegetariánské jídlo. 

My jim tímto článkem chceme 
udělat reklamu, protože tak dobré 
palačinky, které jsme měli na prv-
ním výletě, nebo hromadu jablečné 
žemlovky spořádané na druhém 
výletě, jsme ve školce ještě neměli. 
Taky se  U  Dvou přátel  stavte, až 
budete mít cestu, čeká Vás příjem-
né prostředí, dobré jídlo a milí lidé, 
kterým vaše návštěva udělá velkou 
radost.

Letos na jaře jsme se zúčastnili 
výtvarné soutěže s tématem Kočka, 
kde dvě „naše“ děti v  konkuren-
ci 648 dalších malých výtvarníků 
získaly hned tři umístění na dvou 
třetích a  jednom druhém místě. 
Máme z toho velkou radost a velké 
veřejné gratulace letí k  třebecho-
vickému rodáku Ondrovi Krausovi 
a k Máje Hamplové z Výravy.

Martina Kašparová

Dne 26.  září uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustil milova-
ný manžel, tatínek a  dědeček, 
pan VÁCLAV TRANTA.

S láskou vzpomínají 
 manželka a dcery s rodinami
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Závěr léta je spojen s  dožínkami - 
svátkem ukončení sklizně. Jde o  zvyk 
vesměs slovanský, starší (1. tajenka). 
Některé rysy tohoto svátku odkazují na 
dávné obětní rituály, které měly zajistit 
dobrou úrodu i v dalším roce. V lidové 
tradici se například dával důraz na po-
slední snop obilí, který se stylizoval do 
ženské podoby a oblékal do šatů. Na poli 
se také nechávalo stát neposekané obilí 
nazývané stodola nebo dědova brada. 
Důležitý byl dožínkový věnec svázaný 
ze (2. tajenka), který chasa slavnostně 
předávala hospodáři a  nechával se na 
statku až do jarní setby. Na historickém 
snímku ze sbírky Štěpána Tomašíka jsou 
snopy obilí připravené k odvozu na poli 
na Podboří. -ap-



SAFARI
V  termínu 18.–22.  7. se usku-

tečnil v  DDM Týniště příměstský 
tábor s názvem Safari.

Celý týden nás prováděla zvířát-
ka  – zebra Péťa, žirafa Tobi, lach-
tan Lea, pštros Péťa, klokan Fíca 
a ošetřovatelky Róza a Terka. Zaži-
li jsme s nimi spousty legrace, na-
učili jsme se, jak zvířata rostou, co 
jí a  co dalšího potřebují k  životu. 
Nechyběl nám ani výlet do Safari 
parku ve Stěžerách, tento den jsme 
si užili i přes patřičné horko.

Děkuji všem výše zmiňovaným 
vedoucím za jejich aktivitu a  zví-
řecí radovánky a těším se na další 
spolupráci.

Tereza Nyčová

SNĚHURKA
Hej-hou, hej-hou a  trpaslíci 

jdou. Ovšem tentokrát bez Sně-
hurky, která se jim ztratila. Naštěstí 
našich 7 trpaslíků mělo na pomoc 
spoustu malých, ale šikovných tr-
paslíčků, kteří jim během celého 
týdne ochotně pomáhali Sněhurku 
hledat. První den navštívil malé 
trpaslíky sám Prófa, který jim 
představil zbytek své trpasličí ban-
dy. Během úterý se stavil Rejpal, 
který měl od rána neustále nějaké 
problémy. Nakonec malé trpaslí-
ky rozčilovat tolik, že se rozhodli 
hrát si bez něj a  šli raději zkusit 
probudit neustále dřímajícího Dří-
mala. Ve středu se táborníci sešli 
s  Kejchalem a  snažili se vytvořit 
lektvar, který by ho vyléčil. Odpo-
ledne, poté, co mu malí trpaslíčci 
předvedli divadelní představení, 
se osmělil Stydlín, a také se přidal 
k výpravě za Sněhurkou. Nakonec 

se připojil i  Štístko, který otesto-
val nervy všech pomocí her, ve 
kterých hrála hlavní roli náhoda. 
Ale i  ti největší smolaři zakončili 
tento den vesele, protože se kona-
la Šmudlova narozeninová oslava. 
Po celém napínavém týdnu, kdy 
táborníci dostávali cenné indicie 
k  nalezení Sněhurky, se poslední 
den konečně našla. Sněhurka dě-
kuje všem malým trpaslíkům za 
prima týden a těm velkým za jejich 
přípravy a trpasličí role.

Kateřina Kulšteinová

PIRÁTI
Na přelomu července a srpna se 

v  DDM chystala banda pirátů na 
vyplutí. V sobotu se nalodila starší 
posádka, aby připravila loď k  vy-
plutí a  najala nové piráty. Jejich 
nábor proběhl v  dopoledních ne-

dělních hodinách, kdy jsme prově-
řili zdatnost, orientaci a výřečnost. 
Každý se zabydlel v  podpalubí, 
či spíše v  nadpalubí a  po prvním 
obědě jsme si doladili pirátská 
trička, měšce, postavili si pirátské 
kajuty a vyrazili na testovací jízdu 
na malých člunech – kolech k řece, 
kde jsme si báječně užili házení 
kamínků a lehké cachtání. V pon-
dělí jsme dopluli na Velikonoční 
ostrovy, kde jsme se setkali se ša-
manem, a  to bylo hustý. Vyvěštil 
nám divná písmena KRA. V úterý 
naše loď narazila na kru, zachránit 
se nám povedlo v  poslední chvíli 
a naštěstí okolo plula loď s králíky 
a  ti nás zachránili. Nejen, že nám 
pomohli opravit náš koráb Síčko-
lun, ale také nás pořádně zaučili 
v pirátských dovednostech. Ukáza-
lo se, že míří na ostrov s pokladem, 
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a  že nás vezmou s  sebou. To bylo 
radosti. Ve středu se celá posádka 
na doporučení králíků vydala na 
koupaliště, kde si všichni procviči-
li své schopnosti v plavání a zažili 
i spoustu legrace. Ve čtvrtek se ko-
nečně s králíky dostali na jejich os-
trov pokladů. Jejich zelený poklad 
se ale většině posádky moc nelíbil. 
Zato na králičí diskotéce se všichni 
piráti pořádně vyřádili.

Poslední den naší plavby díky 
týmovému duchu a  spolupráci 
našli poklad, ke kterému nám dali 
mapu naši milí králíci. Vylodili se 
pak zpátky v přístavu a na souši se 
vydali vstříc novým dobrodruž-
stvím.

Jako kapitán děkuji celé posádce 
za aktivní přístup a těším se někdy 
zase na moři. Starší posádce sklá-
ním poklonu za vyřešení všech si-
tuací, které pirátský život přináší. 
Honza, Bára, Káťa, Radim, Kuba 
a Tobi byli fakt schopnou a báječ-
nou posádkou.

Kapitán Eva

LEVO TENETE FÍAN
Druhý srpnový týden patřil tá-

boru s  tajemným názvem LEVO 
TENETE FÍAN. Bystří táborní-
ci odhalili, že název představuje 
vedoucí, kteří pro děti tábor při-
pravili. Během týdne jsme na-
vštívili nejrůznější božstva světa, 
abychom pomohli mocnému Po-
seidonovi získat zpět krystal do 
jeho žezla. V úterý jsme s řeckými 
bohy oslavili olympijské hry a od-
poledne jsme se vydali smočit si 
nohy na rybník Rohlík. Další den 
jsme potkali Moranu, pohanskou 
bohyni, která se, po výrobě našich 
Moranek, proměnila ve Vesnu. 
Odpoledne nás čekal piknik na 
louce, božské riskuj a večerní ateli-
éry. Ve čtvrtek si děti uvařily guláš, 

který však musel být vařen podle 
zadaných pravidel, aby byl košér. 
Odpoledne jsme se setkali s  bohy 
římskými. Pátek byl zasvěcen křes-
ťanství, a tak jsme se vydali na vý-
let na nedaleké poutní místo Ho-
mol. Tam jsme získali další indicii 
k  místu, kde se nachází Poseido-
nův krystal. Večer nás pak čekala 
soutěž Bohové mají talent, kterou 
vyhrála pěvecká dvojice K. a  Z. 
Posledním božstvem, které nás 
navštívilo, bylo božstvo Egyptské. 
Postavili jsme si pyramidy a večer 
pro nás byla připravené diskotéka 
ve velkém stylu. Nechyběly před-
diskotékové salóny krásy ani vy-
stoupení vedoucích. V neděli jsme 
již odhalili, kde se skrývá krystal 
a vydali jsme se pro něj. Poseidon 
všechny odměnil táborovými di-
plomy a  dalšími odměnami. Ve-
liké díky patří těm nejhodnějším 
dětem a  těm nejvíc BOŽÍM ve-
doucím Anet, Fíce, Nelče, Terce 
a Vojtovi.

Lea Vondroušová, hlavní 
vedoucí

Září v DDM
Na našich webových stránkách 

najdete rozpis všech našich zájmo-
vých kroužků a klubů, které v tom-
to školním roce nabízíme. Některé 
začínají již v září, většina se rozje-
de od října. S přihláškami neváhej-
te, zaplatit můžete až po první tes-
tovací schůzce. Veškeré informace 
najdete na webu, případně kontak-
tujte tamtéž uvedená telefonní čís-
la. Zde ve zpravodaji najdete jejich 
rozpis, ve kterém ještě může dojít 
k drobným změnám a úpravám.

V září se na vás těšíme v sobotu 
17. 9. na týnišťském posvícení, kde 
budou pro děti i dospělé připrave-
ná stanoviště a také infostánek, kde 
se dozvíte o DDM skoro všechno.
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je spolek, který byl založen 
v roce 2002.

Cílem MC Ratolest je dávat 
dětem od narození až do mlad-
šího školního věku, možnost:
• objevovat svět v  novém pro-

středí
• setkávat se s  vrstevníky, po-

znávat se, učit se hrát s  nový-
mi kamarády a zapojovat se do 
kolektivu v  různých kroužcích 
(výtvarných, hudebních, spor-
tovních, naučných…) a rozvíjet 
svoje schopnosti

Také maminkám (rodičům) 
MC umožňuje

• vytvořit si nová přátelství, vy-
měňovat si s ostatními své zku-
šenosti

• navzájem se inspirovat o  mož-
nostech využití volného času,

• na dílnách vyzkoušet své do-
vednosti při různých techni-
kách tvoření.

MC Ratolest má svůj pravi-
delný týdenní program a nabízí 
také další akce: besedy s  hosty, 
zahradní slavnosti, společné vý-
lety a vzdělávací akce, pohádkové 
čtení a tvoření v Městské knihov-
ně, příměstské tábory pro rodiny 
a děti.

DALŠÍ AKCE V ZÁŘÍ:

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO KROUŽKŮ, KTERÉ PRO VÁS CHYSTÁME!

1. - 16. září 2022

NABÍZÍME ZATÍM TYTO KROUŽKY:

DOPOLEDNE
pro děti 0-4 roky

ODPOLEDNE
pro děti 3-10 let

ODPOLEDNE-VEČER

MIMINKA
- cvičení s dětmi od 3 do 10 měsíců

VĚLIČKA – pro děti od 3 let do 5 let, po-
hádka s  tvořením, zpíváním, malováním 
- na zahradě i v MC. 1x knihovna, 1x host.

Odpolední DÍLNY 
pro rodiny - keramika

BATOLÁTKA
- cvičení s dětmi od 10 měsíců do 2 let

VŠEZNÁLEK - pro předškoláky – pohádka 
s tvořením, malováním, hry… na zahradě 
i v MC. 1x knihovna, 1x host - vzdělávání

BESEDY 
- pro rodiče 
- pro děti

ROLNIČKA
– zpívání, básničky, tanečky 2-4 roky

FLÉTNIČKA  – zpívání, hra, nauka… pro 
děti od 4 do 10 let. Začátečníci a pokročilí.

ZAHRADNÍ slavnosti 
- téma: Večerníček…

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

KYTARA – zpívání, hra, nauka… pro děti
od 6 do 10 let. Omezený počet.

Kurz ANGLIČTINY pro dospělé
- omezený počet

KNIHOVNA 1x za měsíc
ATLETIKA - pro děti od 3 let do 13 let, roz-
cvička, základy atletiky (běh, skok, hod), 
hry…na atletickém stadionu a hřišti ZŠ.

BAZAR 
– oblečení, hraček, sport. potřeb,
2x za rok

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

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

Herna 10,– (5,– )Kč, Kroužek: …30,– (20,– ) Kč Permanentka: 10 lekcí 290,– (190,– ) Kč Ceny uvedené v závorce jsou pro členy spolku 
MC Ratolest. Členství na školní rok je 100,– dítě a 100,– dospělý.

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ZÁŘÍ

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO HERNA 09:00-12:00 HERNA 15:00-17:00

ÚT HERNA 09:00-12:00 HERNA 15:00-17:00

ST HERNA 09:00-12:00 HERNA 15:00-17:00

ČT SCUK - příjem SCUK – výdej 16:00-17:00

PÁ HERNA
Hlídání dětí

09:00-12:00
08:00-12:00 dílny, výlety, individuální akce

 ■ 2.  9.  (Pá) do 14:30 KERAMIKA pro rodiče s  dětmi, s  lektorkou  
S. Toucovou, MC stodola

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

 ■ 17.  9.  (So) Týnišťské posvícení - prodej občerstvení, výrobků z  dílen,  
malování a balónky

 ■ 19.–23. 9. Ukázkové hodiny dopoledních i odpoledních kroužků

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

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

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
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PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU 
SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2022 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

31. 8. středa 17:00 B-mužstvo Týniště B Albrechtice Pohár OFS

3. 9. sobota 17:00 B-mužstvo Týniště Doudleby

4. 9. neděle 09:00 Turnaj mladších žáků

13:30 Dorost Týniště Jičín

11. 9. neděle 13:30 Dorost Týniště Třebechovice

17. 9. sobota 10:00 Starší žáci Týniště Rychnov

16:30 B mužstvo Týniště B Častolovice

18. 9. neděle 16:30 A mužstvo Týniště Vrchlabí

24. 9. sobota 16:30 B mužstvo Týniště B Albrechtice

25. 9. neděle 13:30 Dorost Týniště Dvůr králové

V rozpisu nejsou ještě uvedené turnaje ostatních mládežnických mužstev, kde ještě neproběhlo rozlosování! Změny termínu i hrací plochy vyhrazeny!

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Srdečně zveme na seminář 

o  programu Nová zelená úspo-
rám, který proběhne 12.  září od 
17:00 v  malém sále Kulturního 
centra v  Týništi nad Orlicí. Bě-
hem semináře budou představeny 
novinky v oblasti dotací na úspor-
né a ekologické bydlení a výměnu 

nevyhovujících kotlů. Odborník 
vám poradí, jaká opatření jsou 
pro váš dům vhodná a  jak o  do-
tační podporu zažádat.

Semináře se konají pod záštitou 
ministryně životního prostředí 
Anny Hubáčkové ve spolupráci se 
samosprávami krajů, měst a obcí. 

Specialisté se během nich zaměří 
na všechny oblasti dotační podpo-
ry z programu Nová zelená úspo-
rám (https://novazelenausporam.
cz): na výstavbu či rekonstrukci 
budov, instalaci fotovoltaických 
systémů, hospodaření s  vodou, 
nebo třeba budování zelených 

střech. Bude rovněž zmíněna vel-
mi aktuální problematika výměny 
neekologických kotlů.

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města
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1 VÝCHODOČEŠI  
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

1

Pavel Nadrchal

2 3 4 5

Mgr. Ing. 
Markéta Píšová

Ing. Simona 
Gavláková

Vladimír 
Polášek Jana Kalousová

6 7 8 9

Dagmar 
Stodůlková

Barbora 
Brandejsová

Mgr. Martina 
Procházková Alena Valentová

10 11 12 13

Ladislav Pánek Petra Štanclová Bc. Eliška 
Špačková Petr Mňuk

14 15 16 17

Mgr. Milena 
Havlíčková

Jana 
Provazníková Jan Matička Jan Stodůlka

PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY  
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – 2022

(Redakce použila materiály dodané politickými subjekty.)
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2 ODS A KDU-ČSL
1

Mgr. Jiří Tůma

2 3 4 5

PhDr. Veronika 
Čepelková Václav Šerejch Tomáš 

Chaloupka Jiří Kotfald

6 7 8 9

PharmDr. 
 Irena Černínová MVDr. Jiří Benda Ing.  

Josef Tošovský
Ing. Jaroslav 

Matička

10 11 12 13

Ing. Irena 
Janečková

Mgr. Veronika 
Záleská

Helena 
Frumarová

Mgr. Vojtěch 
Kerhart

14 15 16 17

Mgr. Ladislava 
Kolínová

Mgr. Lenka 
Maryšková

František 
Brandejs

Martina 
Boháčková

3 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
KANDIDÁTŮ 

 S PODPOROU TOP 09

1

Libor Koldinský

2 3 4 5

Ing. Lukáš 
Drozdík Petr Rydrych Jitka Gažiová MUDr. Jan 

Beránek

6 7 8 9

Ing. Michal 
Procházka

Ing. Jana 
Fléglová Jiří Brič Bc. Lenka 

Volková

10 11 12 13

Jaroslava 
Ullwerová Ing. Jiří Zaňka Petr Dušek Josef Vlček

14 15 16 17

Tomáš Vašata Andrea 
Matičková, BBS Ing. Vojtěch Kunc Josef Zaňka
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5 NEZÁVISLÍ 
1

Bc. Martin Štěpánek, DiS.

2 3 4 5

Mgr. Miroslav 
Švandelík

Mgr. Hana 
Klikarová

Bc. Martin 
Urban

Mgr. Hedvika 
Hloupá

6 7 8 9

Ing. Zdeněk 
Švagr Ing. Eva Pilná Milan Komárek Pavel Rulík

10 11 12 13

Karel Uhlíř Vladimíra 
Štěpánová Lucie Burešová Mgr. Jitka 

Březková

14 15 16 17

Václav Hloušek, 
DiS.

Adéla 
Štěpánková 

Vladimír 
Formánek Hana Dobešová

 SVOBODA 
A PŘÍMÁ DEMOKRACIE

1

Ing. Jiří Tyahur

2 3

Roman Klimeš Ing. Vladimíra Lesenská

4 5

Zuzana Rydrychová Bc. Květoslava Buchalová

6 7 8 9

Vilém Kubát Petr Morávek Dagmar Malcová Renata Kapuciánová

10 11 12 13

Josef Pařízek Marta Tyahurová Petra Klimešová Mgr. Jana Lesenská, DiS.

14 15 16 17

Lucie Kapuciánová Silvie Lehoťanová Romana Balcarová Blanka Hložková

4
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6 KOMUNISTICKÁ STRANA  
ČECH A MORAVY

1

MUDr. Leoš Voborník

2 3 4 5

Ladislav 
Winzberger Jana Kupcová Milada 

Šimůnková Václav Bajer

6 7 8 9

Jaroslav Hloupý MUDr. Jan Vaník Jaroslav Suchý Vladimír Šimek

10 11 12 13

Zdeňka Tlustá Ctirad Zezulka Jaroslav 
Benovský

Stanislava 
Hejlková

14 15 16 17

Marie Valentová Miroslav Vanický Božena 
Svobodová Petr Friml
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AKČNÍ SLEVY až 200 000,-Kč
pouze do 30.09.2022!

PASIVNÍ RODINNÉ DOMY A BYTY

Volejte pište 213 213 213, info@rezidencesolnice.cz  Další informace na www.rezidencesolnice.cz

Získejte hypotéku s možností předčasného ukončení bez sankcí!

Rezidence Solnice

• úžasné výhledy do přírody.
• výborná dopravní obslužnost a občanská vybavenost
• možnosti získání dotace na pasivní domy

• moderní technologie
• maximální úspora energií
• atraktivní design

Nové pasivní rodinné domy a byty u obce Solnice/Kvasiny.

JAK VYZRÁT NA DRAHOU HYPOTÉKU?
3 OTÁZKY PRO FINANČNÍHO EXPERTA 

 NA AKTUÁLNÍ TÉMA
V dnešní době jsou úrokové sazby hypoték velmi vysoké. Jaký vývoj 

lze očekávat do budoucnosti? 
Ano, hypoteční sazby se v dnešní době pohybují okolo 6,2% což je 

oproti loňskému roku obrovský nárůst. Hypotéční trh výrazně kle-
sá v důsledku čehož banky přicházejí o peníze. Myslím, že v příštím 
roce dojde opět ke snížení hypotéčních sazeb, což dokládá i prognóza 
ČNB. 

Takže co byste našim čtenářům doporučil? Vzít či nevzít? 
To je to oč tu běží. Investice do bydlení se vždy vyplatí. Já osobně 

bych si hypotéku vzal klidně i za stávajících podmínek, protože ceny 
vstupních nákladů rostou tím pádem nemovitosti budou dražší. To 
se týká hlavně novostaveb. Zároveň se výše možného úvěru snižuje 
s narůstajícím věkem a při stejné výši úvěru tak roste měsíční splátka. 
Až dojde ke snížení úrokových sazeb lze s  bankou jednat o změně 
úročení. Za stávající legislativy lze úvěr předčasně splatit bez sankcí 
a přejít k bance s výhodnější sazbou.  

Takže brát si dnes hypotéku je podle Vašeho názoru nevýhodné? Je 
teda lepší počkat do příštího roku? 

Z hlediska výše úroků se to tak může jevit, ale je zde i další aspekt, který 
je potřeba brát v potaz. Dnes je možné předčasně vypovědět hypotéku, 
uzavřenou po roce 2016, kdykoli a téměř bez poplatků. To se bankám nelíbí 
a už je v poslanecké sněmovně návrh na novelu zákona. Je jen otázkou 
času, kdy bude návrh schválen.



strana 20



strana 21



strana 22



strana 23



strana 24

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
pro firmy i domácnosti

KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Profesionálně a s dopravou zdarma

Objednávejte na

tel: 603 701 992 
nebo na

www.penjak.cz
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NĚCO K HISTORII CYKLORALLYE JURÁŠKA
Zhruba před 40 roky jsme s  ka-

marádem Mírou Macků (vášnivým 
cyklistou, kterého v  té době zdobil 
titul mistra světa v  jízdě na vyso-
kém kole) přemýšleli o  uspořádání 
podobné akce, kterých jsme se v té 
době pravidelně zúčastňovali. Těmi 
byly TOUR de ŠERLICH, který po-
řádá cyklistický oddíl Holice, nebo 
GIRO de VYSOČINA, jejímž pořa-
datelem je cyklistický oddíl Morava-
ny, a některé další akce.

Oba jsme pracovali v závodě Eli-
tex Týniště nad Orlicí, a tak nakonec 
vzešla dohoda s tamějším ZV ROH, 
který tuto akci převzal tzv. pod svá 
křídla.

Takovým středobodem se stala 
oblíbená podniková chata Juráška 
v Olešnici v Orlických horách. Zde 
vždy byla a  dosud je přestávka na 
občerstvení a tradiční guláš, který je 
hrazen ze startovného.

Start byl vždy od závodu Elitex, 
viz foto, byl ozvučen, což nám za-
jišťovali kamarádi z  elektroúdržby 
slévárny.

Ne vždy bylo pěkné počasí. V pří-
padě deště, nahoře již často proleto-
val sníh, byla připravena tzv. mokrá 
trasa, která vedla přes Solnici, Dešt-
né v  Orlických horách, Sedloňov, 
Olešnici v Orlických horách až na-
horu k chatě Juráška. Zpáteční, pak 
již klasickou trasou, která je součástí 
suché trasy se s  menšími změna-
mi jezdí dosud. Vede přes Rokol, 
Dobrušku, Opočno až do cíle v Tý-
ništi nad Orlicí.

Místa dojezdů se různě měnila. 

Byly to restaurace u  Dubu, u  Věže 
i  hotel Orlice. Častokrát pak spor-
tovní areál ve Žďáru nad Orlicí, 
restaurace u  Krbů v  Albrechticích 
nad Orlicí a v neposlední řadě areál 
chovatelů Bobkárna v  Týništi nad 
Orlicí.

Vždy se připravily plakáty, diplo-
my a medaile z umělé hmoty se zna-
kem města Týniště nad Orlicí a pří-
slušným letopočtem. Pro zpestření 
jsme vždy dali dohromady sloso-
vání kupónů s označením průjezdu 
trasou cyklorallye o  drobné dárky 
jako prkénka na maso, firemní tuž-
ky, igelitové tašky a  jiné drobnosti, 
někdy i kompoty ze závodní jídelny. 
Po dojezdu se tyto kupóny slosovaly, 
předaly se diplomy, medaile a násle-
dovala hudební produkce s tancem. 
Doprovodná vozidla nám zajišťova-
lo středisko dopravy.

Někdy byly i  zajímavé příhody. 
V jednom ročníku se dostala rekla-
ma až do hradeckého rozhlasu. Jaké 
bylo naše překvapení, když jsme při-
jeli ráno na start. Na parkovišti stál 
obytný autobus s nápisem Doly Kar-
viná. Na rotopedech se připravova-
li závodníci, mechanici seřizovali 
kola. Součástí výpravy byl i  trenér 
a masér. Inu profíci. V tomto roční-
ku se jela i časovka, která měla start 
v Olešnici a cíl u chaty Juráška. Bylo 
měřeno chronometrem. Díky tehdy 
hodnotným cenám, což byly dárko-
vé koše, tak až na hlavní cenu tyto 
vyhráli právě závodníci z  Karviné, 
tak nakonec vše dopadlo k  obou-
stranné spokojenosti.

Zlom nastal, když závod Elitex 
přešel do soukromého vlastnictví. 
Díky pochopení tehdejšího staros-
ty Ing. Josefa Daniela a  tajemníka 
Bohouše Forejtka (příznivců cyklis-
tiky), s organizačním přispěním Pe-
try Čížkové, Ládi Poláška a dalších 
pracovnic městského úřadu, přešla 
tato akce do programu města. Tím 
se otevřely nové možnosti. Oslovili 
jsme několik podnikatelů, kteří jsou 
našimi stálými sponzory dodnes, za 
což jim děkujeme. Hodnotné sloso-
vatelné ceny o  průjezd trasou jsou 
vždy v řádu několika tisíců korun.

Byl vytvořen čtyřčlenný organi-
zační tým, který má rozdělené úkoly 
a tuto akci s potřebným předstihem 
připravuje. Velké poděkování patří 
místostarostovi panu Pavlu Nadr-
chalovi, který vždy na startu jmé-
nem města přivítá účastníky a  po-
tom celou akci odstartuje. Následně 

nasedá na kolo a  absolvuje celou 
trať. Peloton, který čítá někdy i více 
jak 200 cyklistů, projede velkou částí 
města, což přispívá ke skvělé propa-
gaci města. Poděkování také patří 
zaměstnankyním městského úřadu, 
které zajišťují prezenci a  následně 
pomáhají při dojezdu.

Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem, kteří se kdy jakoukoliv 
měrou podíleli na organizaci všech 
40 ročníků. Tato akce je stále oblí-
bená a stala se součástí sportovního 
života v Týništi, města s cyklistickou 
tradicí.

Jiří Vaněk

Spoluzakladatel a  kamarád 
Míra Macků bohužel tragicky zahy-
nul na kole, když ho zezadu srazil 
nezodpovědný řidič dodávkového 
auta.

Čest jeho památce!

datum- den čas název druh místo konání

2. 9. pá 14:30 Keramika pro rodiče s dětmi s S. Toucovou tvoření MC Ratolest

3. 9. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež (2 kurzy) tanec Kulturní dům

7. 9. st 18:00 Vernisáž výstavy Hendricka Lilangy výstava Městská knihovna

10. 9. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež (2 kurzy) tanec Kulturní dům

15. 9. čt 10:00 Pohádkové čtení a tvoření čtení, tvoření Městská knihovna

17. 9. so 15:30 TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ zábava Městský park

18. 9. ne 13:00 a 16:00 Kurz společenského tance pro mládež (2 kurzy) tanec Kulturní dům

19. 9. po 16:00 Zasedání Zastupitelstva města (malý sál) Kulturní dům

23. 9. pá 15:00 Botanická vycházka s Mgr. Janem Doležalem (od vodárenské věže) vycházka Městská knihovna

24. 9. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež (2 kurzy) tanec Kulturní dům

25. 9. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁŘÍ 2022
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27. ROČNÍK TÝDNŮ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

V ALBRECHTICÍCH JEZDÍ KAŽDOU STŘEDU VLAKY!
ANEB PROJEKT „JAN PERNER“

21 akcí ve 13 městech Králove-
hradeckého a Pardubického kraje, 
to jsou letošní Týdny pro duševní 
zdraví. V září a v  říjnu (12. 9. až 
13.  10.) proběhne již 27. ročník 
této osvětové akce ve východních 
Čechách, která nabídne výsta-
vy, koncerty, přednášky, besedy, 
workshopy, dny otevřených dveří 
a další.

Všechny mají jeden cíl  – upo-
zornit na téma duševního zdraví, 
vyvrátit mýty, které se často vážou 

k  duševnímu onemocnění a  sou-
časně podpořit osoby, kterým 
do života duševní onemocnění 
vstoupilo.

Najděte si čas a  přijďte na ně-
kterou z akcí. V nedalekém Rych-
nově nad Kněžnou je to například 
uvedení filmu Kurz negativního 
myšlení. Jedná se o  norský film 
oceněný Křišťálovým glóbem na 
Mezinárodním filmovém festi-
valu v  Karlových Varech v  roce 
2007. Po promítání bude následo-

vat diskuze s  člověkem s  vlastní 
zkušeností s  duševním onemoc-
něním. Akce se koná 26.  9.  2022 
od 17:00 hodin v místní Městské 
knihovně. Vedoucí střediska PDZ 
v  Rychnově nad Kněžnou Mgr. 
Pavel Provazník vás všechny zve 
slovy: „Naším cílem je ukázat, že 
i přes těžkosti života ho stojí za to 
žít.“

Akci pořádá nezisková organi-
zace Péče o duševní zdraví, která 
má své středisko ve městě Rych-

nov nad Kněžnou a  podporuje 
osoby s duševním onemocněním. 
Sociální pracovníci podporují 
klienty, aby i  přes omezení způ-
sobená duševním onemocněním, 
mohli žít plnohodnotný život.

Akce se konají také v  Hradci 
Králové, Pardubicích, Chrudimi, 
Skutči, Moravské Třebové a  dal-
ších městech. Kompletní pro-
gram a další informace o festiva-
lu najdete na FB.com/Tydny.pro.
dusevni.zdravi či na www.tdz.cz.

Mgr. Magdalena Plivová

Od září  2022 otevíráme nově 
další den provozu Tékáčka, tento-
krát pro zájemce o vláčky a želez-
nici. Těšíme se na ně vždy ve stře-
du od 15:45 do 17:45 v budově Na 
Drahach čp. 141 v  Albrechticích 
nad Orlicí (naproti parkoviště 
u COOPu), tzv. „Pernerce“.

Základní filozofií projektu „Jan 

Perner“ je zapojení nejen dětí do 
vývoje a  automatizace železniční 
dopravy prostřednictvím naší ob-
líbené stavebnice Lego. Nadšenci 
do železnice tak mohou stavět 
vláčky nebo celá kolejiště či simu-
lovat realný provoz v modelovém 
prostředí.

Na zájemce čeká několik ná-
kladních i  osobních vlaků, mno-

ho metrů kolejí, výhybky či ná-
věstidla, nákladové nádraží atd. 
Cílem je vytvořit komplexní 
simulovaný provoz nádraží s  au-
tomatizovaným systémem říze-
ní, jako např. automatické řazení 
vagónů, vykládka zboží, řízení 
výhybek a  semaforů, posunu, ře-
šení nenadálých situací, spouštění 
závor atd.

Více informací o  modelovém 
kolejišti a  Pernerce, stejně jako 
přihlášky naleznete zde: https://
www.tekacko.cz/pernerka.

Těšíme se na všechny nadšence 
do železnice!

Yvonna Ronzová 
za tým Tékáčka



TŘI OTÁZKY PRO PANÍ EVU DRÁBKOVOU

Tři otázky pro  paní Evu Dráb-
kovou, zakladatelku a  předsedkyni 
týnišťského Divadelního souboru 
Jirásek - Temno

Dlouhá léta se v našem městě 
aktivně věnujete divadlu. Co Vás 
k němu přivedlo?

Měla jsem ohromné štěstí na ro-
diče a staršího bratra. Odmalička se 
u  nás žilo ochotnickým divadlem, 
sportem a  jinými činnostmi – bráš-
ka například dodnes maluje, hraje 
na trubku (já jsem bohužel klavír 
„flákala“). Vedle tatínka, který byl le-
titým předsedou, režisérem a hercem 
Divadelního souboru Jirásek jsem 
opět měla štěstí na výrazné osob-
nosti: paní učitelku M. Kalábovou – 
Hlaváčovou ve školní skupině Mladá 
směna a Jardu Havla, se kterým jsem 
poprvé režírovala. Když k těmto kla-
dům přidám partu skvělých kama-
rádů a starších bardů (např. K. Pro-
cházka st., K. Hlaváč, H. Havlová, H. 
Bohatý, H. Novák st…), jejichž nejen 
divadelní historky se v té staré voňa-
vé šatně pod jevištěm tak krásně po-
slouchaly, tak můj vztah k ochotnic-

kému divadlu je zcela pochopitelný.

Vaše aktivita pokračuje dál i v se-
niorském věku. Čemu se nyní kon-
krétně věnujete?

Ani o prázdninách jsme nezahále-
li – např. na nádvoří zámku v Dobři-
chovicích jsme již po 57. hráli Kouli 
(rekord v reprízách v celé historii DS 
Jirásek drží temňácké představení 
Meresjeva – hráno 58x). S Temnem 
spolupracuji přes 24 let a  moc mě 
těší, že tu funguje ještě mladší odnož 
Jiráska – Pobertové (velké poděková-
ní patří D. Vondráčkové). Co se týká 

samotného Temna, tak jsme taky 
letitý kádr omladili a právě teď fini-
šujeme nácvik nové hry „Sněhurka – 
Nová generace“. Premiéra proběhne 
v rámci TDP – 7.  října 2022 (před-
premiéra je na zámku v  Plumlově 
10. září). Můžete přijít zhodnotit, jak 
se nám podařilo skloubení generací.

Co byste vzkázala dnešní mladé 
generaci?

Trochu budu svá slova směřovat 
obecně – nejen na mladé. Pokud se 
aktivně zajímáme o dění a lidi kolem 
sebe, nemyslíme jen na sebe a svoje 

bolístky, všechno nekritizujeme a na 
všem nehledáme chyby, tak ty naše 
křížky na hřbetě jsou opravdu jen 
čísla. Zářným příkladem je moje sou-
sedka Libuška, kdo by jí hádal 96 let? 
Pro mne je jedním z hnacích motorů 
ochotnické divadlo, kde práce s lidmi 
mi přináší nejen zodpovědnost, po-
vinnost, ale hlavně přehršli radosti, 
nadhledu a optimismu.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
pokračujícího nadšení i  radosti do 
dalších dnů!

Veronika Čepelková
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Neboť co prospěje člověku, když 
získá celý svět, ale ztratí svoji duši?

Matouš 16,26

O životě knížete Václava nevíme 
z  první ruky nic, všechno jsou až 
pozdější legendy. Zůstává neucho-
pitelně zahalen v oblaku minulosti. 
Podobné je to s  dnešním státním 
svátkem. Spíš je nám volným dnem 
babího léta, kdy můžeme ještě ně-
kam vyrazit, něco stihnout. Proč 
si tedy život svatého Václava při-
pomínat, když svatováclavskou 
korunu máme uloženou pěkně 
pod zámkem, vlastně pod sedmi? 
Na svatém Václavovi je podstatné 
to, že nebyl tím, kým podle svého 
stavu a  moci být mohl. Nehonil 
po lesích jeleny, neobklopil se ha-
rémem, neřinčel zbraněmi, prostě 
nehrál své „hry o trůny“. Kým vším 
mohl podle svého stavu být a  ne-

byl; co všechno mohl mít a neměl; 
co všechno si mohl dovolit a nedo-
volil. Studoval, byl zbožný, hledal 
cestu míru a  pokoje. Pro uchová-
ní udržitelného života na zemi je 
důležité, než nás k  tomu donutí 
okolnosti, přemýšlet, co bychom si 
mohli dopřát a  můžeme to klidně 
nechat v oblasti přání. Co (a koho) 
můžeme mít a  nemusíme. Kam 
všude můžeme cestovat přes půl 
zeměkoule, ale nemusíme. Hledej-
me, kým bychom mohli být ještě 
jinak, než na co máme peníze, prá-
vo, nárok. Hledejme cestu poznání, 
modlitby, míru a  pokoje. Klidně 
můžeme sedět „doma na zadku“ 
a poznávat krásy své země Koruny 
české. Tak jako svatý Václav, nebo 
aspoň podle toho, jak si ho jako 
patrona české země představujeme.

Pane, děkujeme, že máme vše po-

třebné k  životu. Děkujeme i  za to, 
co bychom mohli mít, ale nemáme, 
protože to nepotřebujeme. Amen

Píseň:
1. Ó svatý Bože, slyš naše hlasy, 

když k  tobě lkáme za národ svůj! 
Vrať jemu opět ty blahé časy, kdy 
nad ním zářil obličej tvůj. Ach, 
Pane drahý, národ náš milý tvou 
povrh’ pravdou v neštěstí svém, ne-
hledá tebe, tvé nezná síly, ó vrať se 
k němu, oslav se v něm!

2. Ó svatý Bože, svou sešli vláhu, 
ať vzkvetou pouště, až vzkvete sad; 
veď nás zas cestou ke svému blahu, 
ať víry žáru ustoupí chlad. Dej Du-
cha svého na kosti suché, ať všude 
život je, Pane zřít; otevři uši, k sly-
šení hluché, probuď si všude svůj 
věrný lid!

3. Nechť, Pane, v  našich příbyt-
cích znovu tvůj sladký mocně za-

znívá hlas, dej průchod všude mi-
losti slovu, zástupy věrou v  Ježíše 
spas. Jsme národ, símě těch, kteří 
mřeli za pravdu tvoji v  úzkostech 
svých a kteří touhu tu jednu měli, 
bys ty jen vládl potomkům jich.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 580 Ó svatý Bože, slyš naše hlasy 
(nápěv J. Nikorowicz, text A. Adolf 
1897).

Shromáždění v září se budou ko-
nat (modlitebna ČCE, V. Opatrné-
ho 58):

11.  9.–10:30 h bohoslužby s  ne-
dělní školou

25.  9.–10:30 h bohoslužby s  ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Navštivte dětské oddělení 
knihovny, kde si můžete prohléd-
nout a  samozřejmě zapůjčit nově 
zakoupená Manga. Pro ty, co se 
s  tímto výrazem ještě nesetkali, 
dodávám malé vysvětlení. Manga 
je japonské označení pro komiks 
(doslova znamená „humorné ob-
rázky“). Klade důraz na pečlivé 

zobrazení emocí a jemných detailů 
vztahů mezi postavami. Hrdinové 
často prochází dlouhou a strastipl-
nou cestou k vytouženému cíli. Vy-
značuje se opačným směrem čte-
ní – zprava doleva. V naší nabídce 
knih naleznete celou řadu dalších 
zábavných komiksů pro děti.

Petra Štanclová

MANGA V KNIHOVNĚ
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Oblastní charita Červený Koste-
lec se téměř tři desítky let zaměřuje 
na poskytování sociálních a  zdra-
votních služeb k pokrytí co největ-
šího množství situací, ve kterých 
se mohou lidé ocitnout z  důvodu 
nemoci, stáří či zdravotního posti-
žení. Jedním z největších středisek 
našich služeb je Hospic Anežky 
České.

Jedná se o zdravotnické zařízení, 
které pečuje o nemocné v pokroči-
lém stádiu nemoci a  v  posledních 
chvílích jejich života. Naším cílem 
je zajistit pacientovi trpícímu ne-
vyléčitelnou nemocí lékařskou péči 
tlumící příznaky jeho choroby tak, 
aby byla zachována jeho důstojnost 
a  zároveň mohl strávit poslední 
chvíle života obklopen svými blíz-
kými. Našim pacientům se věnuje 
zdravotní tým sestávající z  lékaře, 
zdravotních sester, sociální pracov-
nice, psychoterapeuta a  duchovní-
ho. Nedílnou součástí naší péče je 
i podpora rodiny a blízkých pacien-

ta. V  lůžkovém hospici poskytuje-
me neomezené návštěvy a podporu 
pozůstalým.

Hospic Anežky České díky více 
než čtvrt století své činnosti jako 
modelové zařízení předává zkuše-
nosti o  hospicové péči zařízením 
i  jednotlivcům v  Česku i  zahrani-
čí. V  roce 2021 jsme poskytovali 
mentoring mobilnímu hospici na 
Pardubicku.

Hospicová péče v  České repub-
lice je poskytována nestátními or-
ganizacemi. Financování našich 
služeb je částečně zajištěno dota-
cemi a platbami pojišťoven. Provoz 

a další rozvoj hospice by se však ne-
obešel bez příspěvků nadací, firem, 
jednotlivců a  měst a  obcí. Chtěli 
bychom proto poděkovat městu 
Týniště nad Orlicí, že se svou pod-
porou podílí na naší činnosti v roce 
2022.

Hospic Anežky České se nachází 
v  Červeném Kostelci a  v  případě 
potřeby pomoci můžete využít e-
-mail sekretariat@hospic.cz nebo 
telefonní číslo 491 610 430.

www.hospic.cz
Za Oblastní charitu Červený 

Kostelec,
Jan Kordina

Prázdninový provoz
V  červenci nabídla naše ma-

teřská škola své služby i  dětem 
z MŠ – Město. Těšilo nás, že se tu 
dětem, které tu byly „na návštěvě“, 
líbilo. Během teplých dnů jsme na 
zahradě využívali zavlažovadlo, což 

děti přivítaly s velkým jásotem. Při 
tropických teplotách děti uvítaly 
klimatizované třídy, kde jim bylo 
příjemně.

Příprava MŠ na nový školní rok
Během uzavření MŠ v  měsíci 

srpnu, se ve škole realizovaly dlou-
ho očekávané úpravy. Jelikož nám 
záleží, aby děti v naší MŠ měly kva-

litní stravování, zprovoznili jsme ve 
školní kuchyni konvektomat, který 
zlepšuje celkovou přípravu a kvali-
tu jídel. Paní kuchařka bude moct 
dětem nabídnout jídla s  nižším 
podílem tuku a  zároveň s  vyšším 
podílem vitamínů. Další úpravou 
v  budově byla rekonstrukce kotel-
ny, která zajistí efektivnější a úspor-
nější vytápění školy, což je v dnešní 

době velmi důležité. Děti se mohou 
těšit na obě obnovená pískoviště 
a další drobnosti nejen na zahradě, 
ale i ve třídách.

Milé děti, těšíme se na vás v no-
vém školním roce a  přejeme vám 
velkou radost a spokojenost v naší 
MŠ.

Za kolektiv Mateřské školy – 
U Dubu Mgr. Kateřina Horáková

MĚSTO TÝNIŠTĚ PODPORUJE HOSPICOVOU PÉČI

LETNÍ PRÁZDNINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
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Milí rodičové, rádi byste, aby váš 
syn sportoval, ale fotbal vám připa-
dá moc agresivní? Vaše dcera ráda 
sportuje, ale nechce se předvádět 
jako mažoretka? Tak proč nezkusit 
stolní tenis! Bezkontaktní, tech-
nicky náročný, ale zároveň zábav-
ný a inteligentní sport. V Čechách 
i  celosvětově ho hraje spousta lidí 
všech generací a  patří mezi nej-
rychlejší sporty na světě. Je to indi-
viduální sport, který je nejlepší hrát 
v dobrém kolektivu. Vaše děti u nás najdou fajn partu, 

hrajeme přátelské zápasy, turnaje 
i  mistrovská utkání. Mohou po-
měřovat své dovednosti nejen mezi 
sebou, ale i s dospělými, což v má-
lokterém sportu lze. Trénujeme 
techniku, posilujeme, soutěžíme 
o ceny, zkrátka nás pinčes baví. Při-
jímáme děti od 7 do 15 let a trénin-
ky máme každou středu a pátek od 
16:30 do 18 hodin v herně stolního 
tenisu v hale U Dubu. Nechte kluky 
a holky sportovat a bavit se s námi 
za každého počasí!

“Hrát stolní tenis je jako běžet 
sprintem stovku a při tom hrát ša-
chy.”

Oddíl stolního tenisu  
SK Týniště n/O.

www.pinectyniste.cz

SPRÁVNÝ SPORT PRO VAŠE DÍTĚ! Nabízím k prodeji

Kvalitní vodorozpustná
hnojiva Kristalon
za přijatelné ceny:

Start žlutý za 90 Kč
Plod a květ modrý za 80 Kč

Jahoda červený za 80 Kč 
(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 45 Kč
Dusíkaté vápno za 55 Kč

Mletý a drcený vápenec za 12 Kč
(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986,
e-mail: jira.fiser@email.cz

Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky
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16:30 DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
  (DECHOVÁ HUDBA/TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ)

17:30 DOU NABOSO (FOLK/PARDUBICE)

19:00 K2 (ROCK/HRADEC KRÁLOVÉ)

20:30 HEEBIE JEEBIES (PUNK-SKA/HRONOV)

MĚSTSKÝ PARK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ (MAŽORETKY LILLYANE A DDM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ) | DĚTSKÉ STAROČESKÉ POUŤOVÉ 

ATRAKCE: STŘELNICE - HOUPAČKY - STUPÍNKOVÝ KOLOTOČ - JIŽ OD 14 HOD. | JÍZDY KOČÁREM TAŽENÝM KOŇMI 
AIRSOFTOVÁ STŘELNICE A NERF ZBRANĚ - DÉČKO RNK | HRY PRO DĚTI - DDM | HASIČI | VATA, BALONKY 

DOBRŮTKY OD MAMINKY - MC RATOLEST | ČERSTVÝ BURČÁK Z MORAVY | OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

17. ZÁŘÍ 2022  |  15:30  |  VSTUP ZDARMA


