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SNAD SE HAD NAKONEC DOPLAZÍ

Dne 26.  září uplynulo 
10 let, kdy nás navždy opus-
til milovaný manžel, tatínek 
a  dědeček, pan VÁCLAV 
TRANTA.
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Píši jen takové krátké uvození 
následujícího Martinova (tykáme 
si) chronologického textu, kde se 
nakonec o  tom Hadovi z  mého 
nadpisu dočtete. Dočtete se 
i o datu roků 2007 a 2027. Trvá to 
opravdu dlouho, vždyť to je sko-
ro jedna generace. Budu-li zcela 
upřímný, takovou dobu vzniku 
(a to ještě není kopnuto do země) 
jsem tomu, když jsem do toho 
vstoupil jako nadšenec, skutečně 
nepřikládal. A  sílu mi dodával 
i fakt, že se mi s týmem lidí z úřa-
du i  zastupitelstva podařilo zajis-
tit nutné pozemky pro budoucí 
stavbu a  světlo světa spatřila nej-
důležitější listina pro celou akci, 
kterou je územní rozhodnutí. Je 
za tím samozřejmě taky obrov-
ská spousta vyjednávacího času 
i  papírování a  byrokracie, což je 
bohužel známý nešvar v naší spo-
lečnosti. Město Týniště nad Orlicí 
pro budoucí stavbu učinilo a  za-
jistilo veškerou součinnost, nyní 
je tato investice již pouze v rukou 
projektantů Sudopu Praha a hlav-
ního investora Správy železnic. Já 
osobně věřím a zachovávám opti-
mismus, že se ten Had k nám na-
konec doplazí a vyřeší dlouholetý 
problém spojený s křížením želez-
nice na přejezdu U věže.

Libor Koldinský – starosta

Ten železniční přejezd mi leží 
v  žaludku více než čtvrt století, 
tedy dobu, po kterou obýváme 
svůj druhý domov v  Týništi nad 
Orlicí. Samozřejmě ho denně pro-
klínají další stovky řidičů, kteří 
každou hodinu několikrát čučí na 
zavřené závory. (str. 2 - obr. 1)

Obzvlášť výživná bývá pauza 
v  polovině hodiny, kdy se na ná-
draží sjíždějí a  rozjíždějí vlaky 
z  několika směrů  – to fronty aut 
nabývají kolosálních rozměrů. 
Řidič neznalý poměrů se těší na 
okamžik, kdy projíždějící vlak za 
sebou okamžitě otevře závory, ale 
ouha! Stane se tak až po průjezdu 
dalšího vlaku, a  pouze když oba 
vyjíždějí z nádraží.

Jakmile vlaky dorazí z  opačné-
ho směru do nádraží, řidič nezná-
lek čučí dlouhé minuty na zavřené 
závory, drtí kletby v zubech a pře-
mítá, jestli na nádraží diskutují 
strojvedoucí s výpravčím o fotba-
le.

Kdepak! To jen naši kolegové 
zabezpečováci to kdysi tak šikov-
ně naprojektovali… Teď tedy mají 
co napravovat!

Ivan Krejčí

Jak je nesnadné zbavit se jed-
noho železničního přejezdu

Železniční stanice Týniště nad 
Orlicí se do hledáčku střediska 
208 dostala již v  roce 2007, kdy 
bylo zřejmé, že rozvíjející se prů-
myslová zóna u Solnice potřebuje 
co nejrychleji výkonnou železnič-
ní dopravu. Proto vznikl investič-
ní záměr „Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. – Častolovice – Sol-
nice“, který řešil kolejové úpravy 
v  žst. Týniště n. O., Rychnov n. 
K  a  Solnice a  zároveň kompletní 
přestavbu žst. Častolovice a  vý-
stavbu nové dopravny Slemeno. 
Současně se po celé trati řešila 
bezpečnost cestujících (výstav-
ba nástupišť) a  výstavba nového 
technologického zařízení. Násled-
ně došlo k návrhu rozdělení stav-
by do etap na Častolovice, Týniště 
n. O. a vše ostatní.

Vzhledem k  tomu, že se řešila 
pouze možnost rychlého navýše-
ní kapacity a  nikoliv komplexní 
úprava, bylo nakonec rozhodnuto, 
že stavbu nelze takto koncipovat, 
ale je nutné provést komplexní 
modernizaci hned od počátku. To 
mělo dramatický dopad na dobu 
přípravy s dlouhými časy na roz-
hodování o podobě modernizace.

V  roce 2016 vstoupilo do pří-
pravy i město Týniště nad Orlicí, 
které zadalo vyhledávací studii na 
mimoúrovňové řešení stávajícího 
přejezdu v  ulici T. G. Masaryka, 
která nabízela několik možností 
řešení. Z ní si zastupitelstvo měs-
ta zvolilo variantu, která řešila 
mimoúrovňové propojení formou 
podjezdu v  km cca 23,240 želez-
niční trati. (str. 2 - obr. 2)

Toto mimoúrovňové řešení 
mělo začínat okružní křižovatkou 
ulic T. G. Masaryka a Dr. E. Bene-
še a v nové stopě přes mimoúrov-
ňové křížení v km 23,240 se napo-
jit jako další větev do kruhového 
objezdu ulic Nádražní a Čapkova. 
Před křížením by došlo i  k  na-
pojení ulice Za Drahou. (str. 2 -  
obr. 3)

Dle výše uvedeného obrázku se 
jednalo o  variantu C, která byla 
dále rozvedená do dvou podvari-
ant: varianta C1 řešila problema-
tiku formou podjezdu, varianta 
C2 řešila shodnou stopu, ale for-
mou nadjezdu. (str. 2 - obr. 4)

Na spodním obrázku je toto ře-
šení vyznačeno červeně.

 
Na základě rozhodnutí zada-

vatele vyhledávací studie, kterým 
bylo město Týniště nad Orlicí, si 
zastupitelstvo města zvolilo va-
riantu C1 s  předpokladem, že 

dojde k  pokračování této silnice 
dále ulicí Nádražní až na její ko-
nec u společnosti ALPHA Vehicle 
Security Solutions Czech a  bude 
svedena do ulice V. Opatrného 
s napojením do silnice I/11 a vy-
tvoří tak obchvat města Týniště 
n. O.

Toto technické řešení však bylo 
pouze předpokladem a  nebylo 
projednáno jak s majiteli pozem-
ků, tak s Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR, kteří nesouhlasili s  takto 
vedeným průtahem komunikací 
a jejím napojením do silnice I/11.

Vzhledem k tomu bylo do stav-
by "Zvýšení kapacity trati Týniště 
n. O.  – Častolovice  – Solnice, 3. 
část" začleněno technické řešení 
podjezdu, a to pouze v omezeném 
rozsahu s  vazbou na jednotlivé 
kruhové objezdy, což bylo zastu-
pitelstvem města odsouhlaseno.

Na základě tohoto rozhodnu-
tí byly zahájeny jednotlivé práce 
na technickém řešení, kterými se 
postupně docházelo k  závěru, že 
se nebude jednat o  jednoduché 
řešení. Vzhledem k vysoké spod-
ní vodě bylo nutné vyprojektovat 
železobetonový objekt, s  nímž 
doba jeho výstavby a  jeho nákla-
dy začaly dosahovat neúnosných 
velikostí. Nutnost zajistit odvod-
nění tohoto podjezdu začala po-
stupně přinášet další požadavky 
jako je výtlačné potrubí pro vodu 
do Alby, jednotlivé revizní šachty, 
úpravy navazujících mostních ob-
jektů, úpravy toku odlehčovacího 
kanálu Alba a  mnohé další sou-
visející úpravy, jejichž investič-
ní náročnost začala překračovat 
řády několikaset milionů korun 
a  výstavbu pouze tohoto objektu 
přes dva roky.

Jedním z  posledních podně-
tů bylo zahájené projednávání 
s  vlastníky pozemků, které při-
neslo další nároky v podobě poža-
davků na vybudování parkovišť, 
náhradních vjezdů, budov, zdí, 
silnic či nových inženýrských sítí, 
které začínaly mít větší plochu 
úprav než vlastní přestavba želez-
niční stanice Týniště nad Orlicí.

Tento stav se postupem času 
stále více zhoršoval, až vedl do 
slepé uličky. Při opakovaných 
jednáních s jednotlivými účastní-
ky řízení tak začal v projektantovi 
uzrávat nápad na jiné řešení, kte-
ré by dosavadní trable odstranilo.

V okamžiku, kdy se začala řešit 
jezírka a nové vjezdové terminály 
do průmyslových zón, které byly 
požadovány pro bezvýpadkové 
zásobování, se už rodily návrhy 
jiného řešení, a  to formou nad-
jezdu. Tím by došlo k  vyřešení 

většiny sporných bodů a dosažení 
původních cílů. Tento návrh začal 
být postupně projednáván s  in-
vestorem, který ho po počáteč-
ním překvapení a dalším jednání 
s účastníky řízení přijal.

Možnost jiného technického 
řešení se začala připravovat ke 
konci roku 2021, kdy vznikly dva 
návrhy řešení. První byl označen 
jako Podkova, což bylo řešení for-
mou nadjezdu, který byl veden 
z  křižovatky ulic T. G. Masaryka 
a  Zvoníčkovy přes ulici Za Dra-
hou nadjezdem ve tvaru podkovy 
a za kolejemi zpět do kruhové kři-
žovatky ulic T. G. Masaryka, Ná-
dražní a Na Bělidle. Druhý návrh 
byl prezentován pod názvem Had 
a nadjezd byl veden z křižovatky 
ulic T. G. Masaryka a Zvoníčkovy 
přes ulici Za Drahou do kruho-
vého objezdu Nádražní/Čapkova. 
(str. 2 - obr. 5)

Následně v  termínu 12/2021 
byly oba návrhy projednány se 
zastupitelstvem města Týniště n. 
O., které zvolilo variantu „Had“ 
jako variantu optimální. Na tuto 
variantu byla připravena technic-
koekonomická studie odevzdaná 
v termínu 02/2022, která variantu 
„Had“ porovnávala s  původním 
technickém řešení. Vzhledem 
k tomu, že varianta „Had“ umož-
ňuje technické řešení v  rozsa-
hu 1/3 původních investičních 
nákladů a  umožňuje provedení 
s  minimálními výlukami želez-
ničního provozu včetně realizace 
v průběhu jedné stavební sezony, 
byla odsouhlasena jednotlivými 
stranami. (str. 2 - obr. 6)

V  současnosti se řeší způsob, 
jakým bude provedena změna 
technického řešení a přepracová-
ní projektové dokumentace tak, 
aby mohlo být zahájeno stavební 
řízení i na tuto část stavby.

Výsledkem by měla být úprava 
projektové dokumentace a  vý-
stavba nadjezdu do roku 2027, 
kdy konečně dojde k  dokonče-
ní stavby a  tím zvýšení kapacity 
trati, procesu, který začal v  roce 
2007. Symbolikou data 2027 bude 
i skutečnost, že to je datum, které 
mělo ukončit životnost původ-
ního řešení. Od té doby přiby-
lo nové technologické zařízení 
a nové nástupištní hrany, které se 
v  průběhu přípravy vystavěly ve 
stavbách s  přívlastkem 1. část, či 
2. část.

V roce 2027 by tedy mohlo dojít 
k ukončení stavby s názvem "Zvý-
šení kapacity trati Týniště n. O. – 
Častolovice – Solnice, 3. část"!

Martin Raibr

SNAD SE HAD NAKONEC DOPLAZÍ
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A) Schvaluje:

Záměr darovat podíl 19/767 par. 
č. st. 231 v  k. ú. Bělečko a  podíl 
19/767 par. č. st. 168 v k. ú. Vysoké 
Chvojno.

Nákup cen pro 7. ročník turnaje 
dětí v basketbalu do výše 2 500 Kč, 
který se bude konat dne 10. 9. 2022.

Nákup cen pro tenisový turnaj 
neregistrovaných do výše 2 000 Kč, 
který se bude konat dne 27. 8. 2022.

Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti IE-12-2007573/
VB/1, Petrovice – rek. nn RK_0083 
mezi smluvními stranami: opráv-
něná ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností Energomontáže Vo-
troubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou a  po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

Dohodu o zrušení věcného bře-
mene č. IE-12-2007573/DOHO-
DA/2 mezi smluvními stranami: 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena společností Energomon-
táže Votroubek s.r.o., Strojnická 
1646, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
dohodu podepsat.

Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku „Stavební úpra-
vy bytu na třídu MŠ v  objektu na 
adrese Lipská 259 v  Týništi nad 
Orlicí“ firmu Arkast s.r.o., Okružní 
246, 551 02 Josefov, IČ: 27557049, 
s  nabídkovou cenou 4 573 500,02 
Kč bez DPH a  ukládá starostovi 
města s vítězem smlouvu podepsat.

Podání žádosti města Týniště 
nad Orlicí o pořízení změny územ-
ního plánu.

Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí (IČO 
486 16 303) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 30 
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu do 
výše 30 000 Kč na nákup dětských 
podsedáků se stojanem, logických 

her a dalšího drobného vybavení.
Rozpočtové opatření č. 8/2022.

B) Bere na vědomí:
 
Protokol z  veřejnosprávní kon-

troly provedené v  příspěvkové or-
ganizaci Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí.

Vyjádření příspěvkové organiza-
ce Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí k  provedené veřejno-
správní kontrole.

C) Ukládá:
 
Projednat v ZM žádost Mateřské 

školy - Město Týniště nad Orlicí 
o  navýšení příspěvku zřizovatele 
pro rok 2022 o částku 60 000 Kč.

Termín: Jednání ZM O d -
povídá: Ing. Jan Paštika

Zařadit do jednání ZM smlouvu 
o  bezúplatném převodu vlastnic-
kého práva k  majetku a  o  zřízení 
věcného práva č. UZSVM/HR-
K/2780/2022-HRKM pozemky p.č. 
678/7, 678/8 a 696/8 v k. ú. Křivice, 
mezi smluvními stranami: prodá-
vající Česká republika  – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 
2 a  nabyvatel město Týniště nad 
Orlicí.

Termín: Jednání ZM O d -
povídá: Ing. Jan Paštika

Projednat v  ZM žádost Služeb 
města Týniště nad Orlicí o poskyt-
nutí návratné finanční výpomoci 
na částečné pokrytí kupní ceny 
traktoru na zimní údržbu ve výši 
300 000 Kč. RM poskytnutí návrat-
né finanční výpomoci doporučuje.

Termín: Jednání ZM O d -
povídá: Ing. Jan Paštika

A) Schvaluje:

Vítěze nabídkového řízení na 
akci „Oprava střešní krytiny by-
tového domu T.G. Masaryka 400, 
Týniště nad Orlicí“ firmu Regodat 
s.r.o., Javorová 191, 530 09 Par-
dubice, IČ 60935553, s  nabídko-
vou cenou 608 670,– Kč bez DPH 
a ukládá starostovi města s vítězem 
smlouvu podepsat.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1/2022 na akci: „Oprava chodní-
ku v ulici Zvoníčkova Týniště nad 
Orlicí“ mezi smluvními stranami 
Město Týniště nad Orlicí a  Sta-
vitelství DS s.r.o., Mírová 1446, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 
25932381 a pověřuje starostu měs-
ta dodatek ke Smlouvě o  dílo po-
depsat.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2/2022 na akci: „Ulice Zvoníč-
kova  – boční ulice, oprava komu-
nikace “ mezi smluvními stranami 
Město Týniště nad Orlicí a  Sta-
vitelství DS s.r.o., Mírová 1446, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 
25932381 a pověřuje starostu měs-
ta dodatek ke Smlouvě o  dílo po-
depsat.

Smlouvu na stavební práce: 
„Oprava komunikací v Týništi nad 
Orlicí podzim 2022, tryskovou 
technologií“ s  firmou ROADME-
DIC, s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 
787 01 Šumperk, IČ 28586484, 
s nabídkovou cenou 1 446 281,– Kč 
bez DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola  – Město Týniště nad 
Orlicí (IČ 750 15 048) na základě 
žádosti a v souladu s ustanovením 
§ 30 odst. 4 posílení investičního 
fondu převodem z rezervního fon-
du ve výši 66 000  Kč a  v  souladu 
s  ustanovením § 31 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, násled-
né čerpání fondu investic do výše 
116 000 Kč na opravu podlah v  I. 
třídě a v kuchyni.

Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město, Týniště nad Or-
licí organizační řád školního roku 
2022/2023.

Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad Orlicí 
(IČ 712 37 879) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, kte-
rá spočívá v  navýšená odpisového 
plánu o  788 Kč (vyřazení a  doo-
depsání zahradních prvků). Po 
úpravě bude odpisový plán Domu 
dětí a mládeže pro rok 2022 ve výši 
15 486 Kč.

Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 86 198) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, kte-
rá spočívá v  navýšení odpisového 

plánu o  částku 4 557 Kč (nákup 
elektrické pánve). Po úpravě bude 
odpisový plán Geriatrického cent-
ra pro rok 2022 ve výši 135 285 Kč.

Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Ceník akcí, proná-
jmů a  kroužkovného pro školní 
rok 2022/23, Zájmové kroužky 
2022/2023 a  Provozní a  pracovní 
řád na rok 2022/2023.

Rozpočtové opatření č. 9/2022.

B) Bere na vědomí:

Výroční zprávu o  činnosti Ma-
teřské školy  – Město, Týniště nad 
Orlicí za školní rok 2021/2022.

Protokol z veřejnosprávní kont-
roly provedené v příspěvkové orga-
nizaci Základní škola Týniště nad 
Orlicí.

C) Ukládá:
 
Příspěvkové organizaci Základní 

škola Týniště nad Orlicí odstranit 
chyby a nedostatky zjištěné pří ve-
řejnosprávní kontrole a  řídit se 
požadavky a  doporučeními, které 
jsou uvedeny v  protokolu z  kont-
roly.

Termín: 31. 10. 2022 O d -
povídá: Mgr. Marian Janko

Projednat v zastupitelstvu města 
záměr prodeje obecního bytu o vý-
měře 84,65 m2 v ulici *** v Týništi 
nad Orlicí dle žádosti p. ***.

Termín: Jednání ZM O d -
povídá: Ing. Jan Paštika

D) Zamítá:

Firmě REMACH, s.r.o., Mírové 
náměstí 234, Týniště nad Orlicí, IČ 
03603270, pronajmout třetí osobě 
prostor sloužící k podnikání o cel-
kové výměře 27 m2, který je situo-
ván v přízemí budovy čp. 234 a kte-
rý je součástí pozemku par.č. 230/1 
v k.ú. Týniště nad Orlicí.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 86

z jednání Rady města Týniště n. O.
konané dne 22. 8. 2022

Usnesení č. 87
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 5. 9. 2022

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH
Ve dnech 6.  – 9.  října  2022 se 

v novém výstavním areálu v Často-
lovicích uskuteční zahrádkářská vý-
stava s názvem Zahrada východních 

Čech. Nosným prvkem bude ovo-
ce, zelenina a květiny. Také včelaři, 
drobní chovatelé, kaktusáři, ornito-
logové, bylináři a další si přijdou na 

své. Tradiční soutěž o nejlepší misku 
ovoce, odborná poradna a  krásná 
aranžerie bude připravena. Dopro-
vodný program, stánkový prodej 

a bohaté občerstvení bude zajištěno. 
Výstava bude otevřena od 09,00 h. 
do 17,00 h., v neděli do 16,00 h.

JH
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Místní poplatky
• za komunální odpad
• ze psů

II. splátka do 31. října

Místní poplatky je možno uhradit:
Hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ 

v Týništi nad Orlicí ve dnech:

pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod

v pátek je pokladna uzavřena

Bankovním převodem na účet číslo: 
19-1240103329/0800

variabilní symbol - k doptání na 
kristakova@tyniste.cz, kasparova@tyniste.cz 

nebo na tel. čísle 494 337 353, 494 337 354

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná
hnojiva Kristalon za 

rozumnou cenu:
Start žlutý… 90 Kč

Plod a květ modrý… 80 Kč
Jahoda červený… 80 Kč

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex… 45 Kč
Dusíkaté vápno… 55 Kč

(cena za 1 kg)

Mletý a drcený vápenec… 12Kč/kg.
Možnost objednat si i různé substráty výsev a universal 70l.

Těší se na Vás Jiří Fišer
Tel.: 732 809 986,

e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny 

i ovocné keře a stromky

Nedělní rána by měla patřit klidu, 
notabene, jedná-li se o rána v příro-
dě. Né tak ale 4. září na rybochov-
ném zařízení u Týniště. Dávno před 
prvními slunečními paprsky osvět-
lovaly hladinu rybníků reflektory 
přijíždějících automobilů a co chvil-
ku se ozvala bouchnutí zavíraných 
dveří. Dostaveníčko si zde totiž dali 
mladí rybáři.

Po měsících příprav, obesílání 
všech možných a nemožných dotče-
ných úřadů, shánění cen a nespočtu 
brigádnických hodin místní orga-
nizace rybářského svazu připravila 
pro všechny dětské zájemce rybář-
ské závody s  jasným vzkazem. Zá-
vodit mohou všichni bez toho, že by 
museli být organizováni. Lákadlem 
byla zejména možnost lovit ryby 
bez postihu na chovném rybníku 

s vidinou hodnotných cen. Byť byly 
závody koncipovány jakožto zábava 
pro děti z okolí Týniště, nakonec se 
sjely děti ze všech koutů východních 
Čech. Obavy z toho, že závodníci se 
nedostaví v  počtu, který by odpo-
vídal přípravám, se nenaplnily. Na-
opak, břehy obou rybníků, na nichž 
se mělo rybařit, byly zaplněny do 
posledního místa. Postaráno bylo 
i  o  početné fankluby jednotlivých 
mladých rybářů v zastoupení rodičů 
a prarodičů, kteří si pocuchané ner-
vy z toho, že dítě zkazilo další rybu, 
neumí nahodit, nebo utrhlo splávek, 
léčily u otevřené kuchyně, kde se jim 
dostalo jídla a pití dle potřeby. Inu, 
každý rodič se ve svém dítěti vidí. 
A  tak místo rozespalých dětských 
očí byl splávek signalizující záběr 
spíše hypnotizován a  hlídán očima 

otců. Docházelo i tak často k méně, 
či více humorným situacím, kdy 
o  poločase byly sbírány a  hledány 
nejen utržené splávky, ale dokonce 
i jeden prut, který byl rybou stažen 
do vody. Pokud se týče pestrosti ulo-
vených druhů ryb, převládali kapři, 
z nichž ti největší atakovali hranici 
tři čtvrtě metru, následováni líny, 
amury, perlíny, okouny a  dokonce 
i několika velkými štikami.

S druhou sirénou oznamující ko-
nec celých závodů se oči všech ne-
dočkavých dětí upínaly k  rybářské 
baště, kde porota začala vyhodno-
covat výsledky a organizátoři začali 
vynášet ceny, pod kterými se pro-
hýbaly stoly. A  že čekání a  napětí 
bylo velké, bylo kráceno roznáše-
nými melouny a  hlavně již tradič-
ním deštěm bonbonů a  dobrot ze 

střechy rybářské bašty. Pak už na-
stalo vyhlášení vítězů. Ke cti všech 
závodníků a ostatních přihlížejících 
je nutno dodat, že sportovního po-
tlesku se dostalo všem, byť vyhrát 
a odvézt si pohár a hlavní cenu chtě-
li asi všichni. Přesto nikdo neodchá-
zel zklamán. Díky finanční injekci 
měst Týniště a  Albrechtice a  štěd-
rým sponzorům neodcházel nikdo 
s prázdnou a i ti, kteří končili mezi 
posledními, si odnášeli plnou náruč 
nejen rybářských cen.

Největší odměnu ovšem získali 
organizátoři ve formě úsměvů a slov 
díků od malých příznivců Petrova 
cechu a  jejich rodičů. A  také pří-
slibu, že příště, příště určitě znovu 
přijedou.

Za MO ČRS Týniště
Ing. Jiří Skladowski, jednatel

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
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DIVOKÝ ZÁPAD

Ve třetím srpnovém týdnu jsme 
se vydali na Divoký západ. Ihned 
po připlutí jsme si vybojovali své 
první pozemky a také peníze, kte-
ré jsme investovali do stavby prv-
ních budov. V tom jsme pokračo-
vali i v dalších dnech, protože jen 
osadníci, kteří se připojili k  že-
lezniční síti a zvládli za táborové 
gdolary (ano, skutečně gdolary) 
nakoupit velké množství staveb, 
mohli uspět v celotáborové hře.

Na Divokém západě nebyla 
nouze o  zajímavá setkání  – nej-
prve nás podvedl hokynář, který 
utekl s našimi surovinami, aniž by 
za ně zaplatil. Naštěstí se nám po-
dařilo vykrást banku, takže jsme 
si peníze opatřili jiným způso-
bem. Nadšení však netrvalo příliš 
dlouho, neboť hned další den nás 
šerif umístil za vyloupení banky 
do vězení. Díky výborné spolu-
práci a  domluvě všech vězňů ale 
nenašel dostatek důkazů, aby nás 
mohl usvědčit.

Vydali jsme se také na území 
indiánů k  Šanovci, se kterými se 
nám vcelku rychle podařilo uza-
vřít mír, takže nám o pár dní poz-
ději věnovali i část svého pokladu. 
Na jejich území jsme i  přespali, 
většina osadníků to navíc zvládla 
pod širákem.

Ve středu se konaly kovbojské 
slavnosti, které jsme zakončili 
výletem do kasina, kde se dalo 

získat, ale i ztratit spoustu peněz. 
Následující den na Divokém zá-
padě vypukl rozsáhlý požár, který 
ohrožoval naše města, nakonec 
jich ale díky obětavému nošení 
vody shořelo jen minimum. Velké 
množství peněz jsme si vydělali 
na aukci vlastnoručně vyrobe-
ných hospodářských zvířat, stejně 
tak jako při pátečním šerifském 
dopoledni.

Tábor se skvěle vydařil i  díky 
dobrému počasí a  perfektní sku-
pině dětí. Posledním střípkem 
byla vynikající parta vedoucích – 
Verča, Lucka, Bára, Vendy a Kuba, 
kterým bych tímto rád poděkoval 
za investovaný čas a  jejich nasa-
zení.

Marek Kohout

VOLEJBALOVÉ 
SOUSTŘEDĚNÍ

Poslední týden v  srpnu jsme 
v DDM ladili formu minivolejba-
listů, kteří si celý týden nejen uží-
vali při hrách a volných chvílích, 
ale také se pořádně zapotili na 
tréninkách. Přímo od nich jsou 
zde postřehy a komentáře (bez ja-
zykové úpravy):
• Líbilo se mi spaní ve stanu. 

A trojboj s rodičema.
• Na tomto táboře se mi líbilo, že 

jsem se přiučila šestkovému vo-
lejbalu.

• Bodování na trička bylo zajíma-
vé.

• Bylo to dobré. Líbili se mi lido-
žrouti a sardinky.

• Líbila se mi hra na kousáky.
• Skvělý tábor, tréninky byly dob-

rý, ale těžký.
• Supr vedoucí, dobrá jídla, tur-

naj s rodiči.
• Nejlepší bylo ježdění na kole 

a hraní volejbalu.
• Bylo to super, až na to, že jsem 

neměl tričko a musel jsem si psát 
slabiky na ruku, ale nebyl jsem 
jediný.

• Olejbalové oustředění e ám elice 
yvedlo.
Díky za aktivitu všem přijdi-

vším rodičům v rámci rodinného 
trojboje, a především díky celému 
realizačnímu týmu: Aki, Petře, 
Vendy, Radimovi a Tobimu.

Eva

TÁBOROVÉ LÉTO

Táborové léto je zase za námi. 
Každý hlavní vedoucí nezapo-
mněl v  článcích poděkovat svým 
kolegům, protože ví, že jejich na-
sazení bylo maximální, Však taky 
většina vedoucích s  námi spolu-
pracuje léta a  je na ně opravdu 
spolehnutí. Příprava a  realizace 
táborového týdne je opravdu ná-
ročná a my jsme rádi, že do toho 
každoročně a  opakovaně naskočí 
tolik schopných lidí. Ještě o  fous 
náročnější to mají právě ti hlavní 
vedoucí, kteří si kromě programu 
musí hlídat rozpočet, jídelníček, 

své vedoucí, mít náhled skoro nad 
vším a  u  toho být motivátorem, 
mentorem, dutou vrbou a  vůbec 
všeumělem. Vzhledem k  tomu, 
že finanční odměna je spíš kapes-
ným, asi na těch táborech musí 
být „něco“, co je do toho opakova-
ně láká. A my, co jsme tu s nimi, 
o  tom víme své. Děkujeme ještě 
jednou všem vedoucím, hlavním 
i  vedlejším, kteří se na letošních 
táborech podíleli a  těšíme se 
s nimi nejen na táborech, ale i na 
dalších akcích.

V září probíhal v budově DDM 
celkový úklid po táborech, pří-
prava kroužků v  dalším školním 
roce. Někdo si ještě vybíral do-
volenou, kterou nestihl o  prázd-
ninách a  také jsme připravovali 
celoroční plán akcí. Připravovali 
jsme programy pro jednotlivé tří-
dy, které k  nám od poloviny září 
mohly zavítat, včetně škol z okolí.

Od října začínají pravidelně 
všechny kroužky, v  některých 
jsou ještě volná místa, mrkněte 
na naše webové stránky, kde se 
dozvíte vždy aktuální situaci. Na 
říjen máme také připravenou již 
klasickou nabídku dílen a aktivit, 
najdete ji na samostatném plakát-
ku nebo na webu ddmtyniste.cz. 
V DDM se těšíme na malé i velké, 
děti, mládež i dospěláky.

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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Letní tábor 
Chorvatsko-Trosečníci

Ztroskotaná loď a  na první po-
hled opuštěný ostrov. Tak začal 
letní tábor v  Chorvatsku pro 24 
trosečníků, kteří ztroskotali u bře-
hů Biogradu na Moru. Zde byli 
nuceni přežít bez moderního vy-
bavení a  techniky. Mnozí si sáhli 
na dno svých sil. Naštěstí jim moře 
vyplavilo ze ztroskotaného korábu 

spoustu užitečných věcí, které jim 
pomohly k  přežití. Trosečníci si 
ostrov zamilovali a všemožně pra-
covali na  tom, aby se měli dobře. 
Vyrobili si vlajky a oblečení, ale je-
jich velkou touhou bylo nasbírat co 
nejvíce surovin, které jim pomoh-
ly přežít a  postupně postavit pec, 
ohrady, příbytky, a  nakonec celou 
osadu.

Zažili nečekaná dobrodruž-
ství při plavbě na rozbouřeném 

moři, kde potkali skupinku do-
vádivých delfínů. Zkoušku od-
vahy složili ve FUN PARKU, při 
hrách v  přírodě i  u  moře a  vý-
pravách po okolí si užili spoustu 
zábavy a  nalezli nová přátelství. 
Jednoho dne se však u  ostrova 
objevil koráb a  tím byl pobyt na 
opuštěném ostrově ukončen. Tro-
sečníci si sbalili to nejnutnější, ob-
starali si potraviny a večer se vydali 
na plavbu do domovského přístavi-

ště. Cesta proběhla bez nejmenších 
komplikací a  v  ranních hodinách 
zakotvili v Týniště nad Orlicí. Zde 
už na všechny trosečníky čekali ne-
dočkaví rodiče, lačnící po zážitcích, 
které jejich ratolesti zažily.

Letošní tábor se opět vydařil, pro 
příští rok máme mnoho inspirace 
a pevně doufáme, že se na stejném 
místě znovu shledáme. Těšíme se 
na další dobrodružství.

Jana Kalousová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu

oDEko s. r. o,
smEtanova 395, 517 21 Týniště naD orLicí přijmE

pracovníka
na pozici řidič
ZákLadní požadavky:

• Řidičský průkaz sk. c, sk. T výhoDou, profesní průkaz, 
Digitální karTa řidiče, pLaTné psychotEsTy.

• samostatnost a loajaLiTa, smysl pro spoLupráci, 
pEčlivosT a zoDpověDnost.

kontakT: miLan Zahálka, tEl.: 603 813 310 (misTr překláDací sTanice)

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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Dětská skupina Tomík má za 
sebou první rok provozu. Poslední 
srpnovou neděli jsme se na Zahrad-
ní slavnosti rozloučili s dětmi, které 
odcházejí do školky. Bude se nám 
stýskat po človíčcích, kteří udělali 
velké pokroky a  se kterými jsme 

prožívali spoustu hezkých chvilek, 
ale i  po maminkách a  tatíncích, 
kteří nás moc a  moc podporovali 
a  oceňovali práci všech našich za-
městnanců. Jsme potěšení, že jsme 
mohli přispět ke spokojenosti rodi-
čů, kteří dokázali sladit svou práci 

s  rodinou a  dětem při tom dopřát 
bezpečné a rozvíjející prostředí.

Na zahradní slavnosti jsme zá-
roveň uvítali nové děti, které se 
s úsměvem zapojily do her, taneč-
ků a  písniček. Děkujeme rodičům 
a  prarodičům za úžasné dobroty, 

které nachystali, za kytičky, přáníč-
ka a milé dárečky. Nechyběl ani na-
rozeninový dort. Moc si přejeme, 
aby i příští rok byl tak milý, úspěš-
ný, a hlavně ve zdraví a bez stresu.

Kolektiv Dětské skupiny

Památný den sokolstva - vý-
znamný den České republiky.

V  tento den 8.  října si připo-
mínáme události, kdy Reinhard 
Heydrich krátce po svém přícho-
du do protektorátu v  roce 1941 
zahájil faktickou likvidaci sokol-
ské organizace a  jejich čelních 
představitelů.

Zásah proti sokolům vyvrcholil 
v noci ze 7. na 8. října 1941,

kdy byla zahájena akce „Sokol“. 
Byli při ní systematicky zatýkáni 
členové vedení sokolské obce, žup 
i funkcionáři sokolských jednot.

Celkem bylo postiženo asi 1 500 
sokolů. Ještě během vlny zatýká-
ní, 8 října1941, podepsal Hey-
drich úřední výměr o  rozpuštění 
České obce sokolské. Hlavním 
argumentem byla skutečnost, že 

organizační aparát Sokola sloužil 
v  masovém měřítku odbojovému 
hnutí.

Pietními akty si v  tento den 
symbolicky společně připomí-
náme také nejen pět tisícovek 
sokolů a  sokolek, kteří položili 
životy v  protinacistickém odboji, 
a  mezi nimiž bylo i  na 150 spo-
lupracovníků výsadku Anthropo-
id podílejících se na přípravách 
atentátu na Reinharda Heydricha, 
ale i  všechny sokoly, kteří padli 
v letech 1. světové války v řadách 
československých legií bojujících 
za vznik samostatného státu, stej-
ně jako sokoly a  sokolky z řad 3. 
protikomunistického odboje.

Čest jejich památce.
Jaroslava Ullwerová

Děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro občanské zá-
ležitosti – paní Šponarové, za blahopřání a dárek k narozeninám.

Zdena Mašková

1. NAROZENINY DĚTSKÉ SKUPINY TOMÍK

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

PODĚKOVÁNÍ

Tradičně se ve sváteční den, 
výročí vzniku samostatného 
československého státu, v  pátek 
28.  října  2022, poběží jubilejní 
30. ročník silničního běhu „Tý-
nišťská desítka“ (10 km). Závod 
je zařazen do seriálu „Velká cena 
východočeské oblasti“ (již 34. 
ročník). Účastnický rekord 253 
vytrvalců činí z  roku 2013. Vy-
psáno je devět kategorií mužů, 
žen a  veteránů. Pořadatelé z  at-
letického oddílu SK Týniště 
nad Orlicí, z.s. připravili také 
odměny za překonání traťových 
rekordů, které drží Josef Pomi-
kálek časem 31:07 min. (1999) 
a  Anna Pichrtová časem 34:18 
min. (2001).

Každý účastník hlavního zá-
vodu běhu na 10 km obdrží v cíli 
upomínkový předmět.

Součástí sportovní akce bu-
dou ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže běžecké závody před-
školních dětí až staršího žactva 
od 9.00 hodin.

Prezence závodníků v  tělo-
cvičně U Dubu začne v 8.30 ho-
din. Hlavní závod bude odstar-
tován v 10.30 hodin.

Na tento závod zveme širokou 
sportovní veřejnost.

Václav Goldbach a  Ing. Jiří 
Tyahur, oddíl atletiky SK Týniště 
nad Orlicí, z.s.

30.
Týnišťská

DESÍTKA
28. 10. 2022 | 8.30hod
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Dobruška – náměstí F.L. Věka 22
Kostelec nad Orlicí - Palackého náměstí 25
Rychnov - Panská 25 – levý horní roh náměstí
Týniště - 17. listopadu 222 – 100m od náměstí
Ústí - T.G. Masaryka 127 – 50m od náměstí

PRODEJ  SERVIS  INTERNET

8 jádrový procesor
systém Android 11
4GB RAM | 64GB interní paměť
displej 6,51“ IPS HD+
fotoaparát 13 Mpx + 2 Mpx
čelní fotoaparát 8 Mpx

8 jádrový procesor
systém Android 11
8GB RAM | 128GB interní paměť
displej 6,58“ IPS HD+
fotoaparát 50+2+2Mpx
čelní fotoaparát 16 Mpx

8 jádrový procesor SNAPDRAGON 680 4G
systém Android 11
4GB RAM 128GB interní paměť
displej 6,71“ IPS HD+
fotoaparát až 50Mpx
baterie 5000 mAh

8 jádrový procesor SNAPDRAGON 695
systém Android 12
4GB RAM 64GB interní paměť
displej 6.6“ PLS FHD+
fotoaparát až 50Mpx
baterie 5000 mAh
 

VIVO Y21VIVO Y33sXIAOMI REDMI 10CSAMSUNG GALAXY
A23 5G

4 299 Kč 5 999 Kč 4 899 Kč 
NOVINKA

3 799 Kč4 999 Kč4 199 Kč
7 399 Kč

displej 1.77“ 160 x 120 px
3.5mm audio konektor
nabíjení přes micro USB
Dual SIM
FM rádio

z nuly na 45% za 30 minut
safírová ochrana displeje
monitoruje srdeční činnost
více než 90+ sportovních aktivit
hlídání kvality spánku i chrápání
EKG senzory

displej 6.6“ TFT FHD+ 90Hz
systém Android 12
8 jádrový procesor, RAM 4GB
vnitřní paměť 128GB
fotoaparát zadní 50 Mpx + 5 Mpx + 2Mpx
přední 8 Mpx
kapacita baterie 5000 mAh

8 jádrový procesor
systém Android 11
4GB RAM 128GB interní paměť
displej 6,43“ AMOLED FHD+
fotoaparát až 64Mpx
baterie 5 000mAh

NOKIA 105SAMSUNG GALAXY
WATCH 5 SILVER

SAMSUNG GALAXY
M13

POCO M5s

599 Kč 
NOVINKA4 699 Kč 

NOVINKA

555 Kč
8 199 Kč4 399 Kč

 4 999 Kč

INTERNET
AKCE 199 Kč MĚSÍČNĚ

Podporujeme INDIGO cycling team RK

prodejny a servisní místa INDIGO v regionu

TO NEJLEPŠÍ NA TRHU

umí telefony

V sobotu 3.9.2022 uspořádali pořadatelé z INDIGO cycling 
teamu RK 16. ročník cyklistického závodu pro děti „MALÝ 
STALAK BIKE CUP“. Děti všech věkových kategorií (2-14 
let), kterých se v sobotním odpoledni sešlo celkem 101 
(konečně opět po letech „padla“ stovka), si společně se 
svými rodiči a prarodiči i díky hezkému počasí závody 
užívaly. 

Za pořadatelský tým: Ing.Petr Stuchlík
iPhone 14   iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

Max
6,1“ Super Retina XDR displej
vyspělá dvojitá fotosoustava
12 MPx fotoaparátů
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A15 Bionic
podpora 5G
Face ID

6,7“ Super Retina XDR displej
vyspělá dvojitá fotosoustava
12 MPx fotoaparátů
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A15 Bionic
podpora 5G
Face ID

informativní funkce Dynamic Island
6,1“ Super Retina XDR displej
vyspělá fotosoustava
videa až ve 4K
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A16 Bionic
podpora 5G
 

informativní funkce Dynamic Island
6,7“ Super Retina XDR displej
vyspělá fotosoustava
videa až ve 4K
skvělá výdrž baterie
iOS 16 a výkonný čip A16 Bionic
podpora 5G

Od  26 490 Kč Od  29 990 Kč Od  33 490 Kč Od  36 990 Kč

Dostupnost nových Apple iPhone definuje výrobce. Zboží pochází výhradně z oficiální CZ distribuce.

Nabídka platí do vyčerpání aktuálních skladových zásob nebo do odvolání. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH. Změna ceny vyhrazena. Aktuální ceny najdete vždy na www.INDIGOumi.cz a v kamenných prodejnách INDIGO. Dárky jsou k produktů dodávány pouze do vyčerpání skladových zásob.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ŘÍJEN 2022
DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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
FLÉTNA - školka
(dle potřeby rozdělení do 2 skupin, i od 16 h.)
+ odvádíme děti do SOKOLA (předškoláci 16 h.)
ANGLIČTINA pro rodiče (přihlášené)

15:00-17:30
15:00-15:45

17:00-18:00

ÚT

HERNA
MIMINKA - 1x za měsíc konzultace a krátké 
cvičení s dětmi od 3 do 10 měsíců 
cvičení (balóny, básničky…)

09:00-12:00 HERNA
FLÉTNA a KYTARA – školáci
(dle potřeby rozdělení do 2 skupin, i od 15:45 h.)
 

13:00-17:30
13:30-17:00

ST

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

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

HERNA
VČELIČKA - školkáči
– děti od 3 do 5 let, (tvoření, hry + hosté, výlety)
VŠEZNÁLEK - předškoláci
- téma, tvoření, hry… + hosté a výlety)
ANGLIČTINA pro rodiče (přihlášené)

15:00-17:30
15:00-15:45

16:00-17:00

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, atletický stadion
SCUK (výdej)

12:30-17:00
15:00-16:30
16:00-18:00

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

14:30-17:00
od 15:30

DALŠÍ AKCE V ŘÍJNU 2022:
 ■ 5. 10. (St) týden knihoven – návštěva s programem v rámci odpoled-

ních kroužků MC + POUSY (přírodovědné experimenty), program s pí. 
T. Hejtmánkovou v sále knihovny, od 16 do 17:30h.

 ■ 7. 10. (Pá) DEN SE SAMOJEDY, 14:30-17:30 v městském parku (prak-
tické ukázky, jízdy a překážky. Ve spolupráci s ALKINU.

 ■ 12.  10.  (St) Proč ptáci odlétají? Projektové tvoření a  hraní v  příro-
dě (park) Program s  paní T. Hejtmánkovou v  rámci kroužků Včelička 
a Všeználek.

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

 ■ 16. 10. (Ne) Nedělní pohádka pro děti a rodiče: O kohoutkovi a slepičce 
a Krabičková pohádka, Kulturní dům, do 15h., 70,– kč, pro děti od 3 let

 ■ 26.–30. 10. (Po-Pá) Podzimní prázdniny, omezený provoz MC

Kontakty výboru MC Ratolest: 
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
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datum- den čas název druh místo konání

2. 10. ne 13:00 a 16:30 Kurz společenského tance pro mládež - prodloužená tanec Kulturní dům

3. 10. po 17:00 Zvládej překážky s Danou Černou - beseda beseda Městská knihovna

4. 10. út

9:30 Dámský a pánský klub - Josef Lada beseda Městská knihovna

14:30 Dámský a pánský klub - Josef Lada beseda Městská knihovna

17:30 - 19:30 Keramika pro všechny tvoření DDM

5. 10. st

15:30 - 18:30 Herní odpoledne hry DDM

16:00 Pokusy pro děti Městská knihovna

16:00 - 18:00 Keramika pro dospělé tvoření DDM

6. 10. čt 17:00 Jiří George Rosa - beseda s milovníkem Afriky beseda Městská knihovna

7. 10. pá

14:30 - 17:30 Den se samojedy (MC Ratolest ve spolupr. s ALKINU) zábava městský park

18:30 Vernisáž výstavy loutek, reliéfů a obrazů Jiřího Bareše (TDP) výstava Kulturní dům

19:30 SNĚHURKA - nová generace (TDP) představení Kulturní dům

9. 10. ne
8:00-11:00 Celostátní výstava českých plemen slepic a klubu Australek výstava Areál chovatelů

13:00 a 16:00 Kurz společenského tance pro mládež - 6. lekce tanec Kulturní dům

11. 10. út 17:30 - 19:30 Pedigová dílna tvoření DDM

12. 10. st Proč ptáci odlétají? (MC Ratolest) tvoření, hraní městský park

13. 10. čt
10:00 Pohádkové čtení a tvoření (MC Ratolest) tvoření, čtení Městská knihovna

17:00 Vernisáž výstvy Jaroslava Dostála vernisáž Městská knihovna

14. 10. pá 19:30 S TVOJÍ DCEROU NE (TDP) představení Kulturní dům

15. 10. so 7:00-12:00 Celostátní výstava králíků Českých albínů a Hototských + okresní výstava výstava Areál chovatelů

15. 10. so 9:00 Vycházka za houbami (pořádá Městská knihovna) vycházka MŠ U Dubu

16. 10. ne 15:00 O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE a KRABIČKOVÁ POHÁDKA (TDP) pohádka Kulturní dům

18. 10. út 17:30 - 19:30 Keramika pro všechny tvoření DDM

22. 10. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež - 7. lekce tanec Kulturní dům

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

24. 10. po 7:30 - 15:30 SLUNÍČKOHRÁTKY zábava DDM

25. 10. út Celodenní výlet zábava DDM

29. 10. so 7:00-12:00 Celostátní výstava králíků vídeňských výstava Areál chovatelů

30. 10. ne 13:00 a 16:00 Kurz společenského tance pro mládež - 8. lekce tanec Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ŘÍJNU 2022

Dne 2.  – 4.  7. se na kurtech 
v  Týništi nad Orlicí uskutečnil 
druhý ročník oficiálního turnaje 
Českého tenisového svazu dospě-
lých kategorie, C/5“. Turnaje se 
zúčastnilo 17 hráčů, z toho 5 do-
mácích. Turnaj byl i jako v minu-
lém roce velmi kvalitně obsazen, 
letošního ročníku se zúčastnilo 7 
hráčů, kteří byli účastníky slav-
né Pardubické juniorky. Vítězem 
a  obhájcem turnaje se ve dvou-
hře stal domácí hráč Lukáš Praus, 
který zvítězil i  ve čtyřhře spolu 

se svým spoluhráčem Lukášem 
Břetislavem a  získal tak cenný, 
double“. Turnaj, stejně jako v mi-
nulém roce, finančně podpořil te-
nisový oddíl SK Týniště nad Or-
licí a  firma ECS eko  – container 
service, za což jim moc děkujeme 
a velmi si vážíme jejich podpory. 
Věříme, že i  příští rok se povede 
turnaj uspořádat a  k  vidění tak 
budou další skvělá a  napínavá 
utkání.

Za výbor tenisového oddílu
MUDr. Rudolf Praus

ZPRÁVA TENISOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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STAVEBNINY

NA PRACOVNÍ DEN
S ATLASEM

POZVÁNKA

DÁRKOVÝ  POUKAZ DSK
Praktický dárek, který potěší?

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás společně s naším obchodním partnerem pozvali  
na „Pracovní den s Atlasem“, který se uskuteční 7.10.2022. 
Na této akci získáte informace o novinkách v sortimentu a uvidíte 
použití produktů Atlas v praxi. Na místě bude i možnost konzultace  
či diskuze se specialistou výrobce. Tešíme se na Vás!

✓
✓
✓
✓

Poukaz vystavíme na jakoukoliv částku
Částka nemusí být vyčerpána najednou 

Poukaz vystavíme na počkání

Vybírat můžete z několika designů

Poukaz zakoupíte na prodejně DSK v Týništi nad Orlicí 
a na našem e-shopu www.dskstavebniny.cz/poukazy

Provozovna DSK stavebnin  
V. Opatrného 989
517 21  Týniště nad Orlicí

7.10.2022
8:00-16:00
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Prázdniny skončily, vchody 
škol a  sportovních zařízení se 
opět dokořán otevřely a  po roz-
volněném aktivním létě přináší 
podzim mírnější tempo. Zároveň 
i pravidelnost, a to nejen ve škol-
ních a  pracovních povinnostech. 
Vracíme se k soustavným trénin-
kům, cvičebním lekcím a  zájmo-
vým aktivitám. Jakoby nic. Jako 
by to takhle bylo vždy. Ale stačí 
si vzpomenout na léto loňské 
a  předloňské, na období s  pře-
kotnými změnami pod taktovkou 
covidové epidemie, na nejrůznější 
omezení a  stopky, které následo-
valy, a hned si současného pravi-
delného režimu a příležitostí, kte-
ré nám přináší, více vážíme.

Zvláště my, ženy sokolky, kte-
ré jsme poctivě nacvičily a  zdár-
ně předvedly sletovou skladbu 
„Ženobraní“ na Všesokolském 
sletu 2018 v Praze, jsme byly mi-
nulými dvěma podivuhodnými 
lety zaskočeny. Při nácviku oné 
skladby se velmi stmelil náš ko-
lektiv 16 cvičenek a rády jsme se 
scházely i  po ukončení sletových 
aktivit. “Ženobraní“ jsme na pod-
zim 2019 opět oživily a dostateč-
ně procvičily, abychom ji mohly 
předvést na jaře 2020 na župní 
akademii v  Hradci Králové. Tam 
nás však protiepidemická opat-
ření již nepustila, nastaly covi-
dové události, vše kolektivní bylo 
houfně rušeno kromě šití roušek 
a distribuce dezinfekcí. Celý další 
rok se odvíjel ve znamení choro-
by, ale na podzim 2021 se naše 
„dívčí“ šestnáctka konečně opět 
v  tělocvičně sešla, a  to se zámě-
rem nacvičit novou, tentokráte 
„mezisletovou“ skladbu a vystou-
pit s ní na jarních akcích Sokolské 
Brno, župní akademie v  Hradci 
Králové a  SOKOLGYM Pardu-
bice. Jednalo se o  cvičení s  ná-
činím, a  to s  kanárkově žlutými 
holemi, které se dobře uplatnily 
v tanečních prvcích skupinových, 

sólových i párových, za doprovo-
du svižné muziky a  populárních 
písní. Ty v nás zažehly chuť a elán 
i společné těšení na budoucí pre-
zentaci našeho úsilí i  sokolské 
soudržnosti.

Leč, člověk míní a  okolnosti 
mění. Covid opět udeřil a  zasá-
hl! Cvičenky, jimž nebyl z  důvo-
du epidemiologických opatření 
umožněn vstup do tělocvičny, 
i  ty, které onemocněly a  dlouze 
se potýkaly s následky choroby, si 
pouštěly video se skladbou doma 
v obýváku a snažily se o synchro-
nizaci svých pohybů s  předvádě-
ným vzorem. I naše sokolské řady 
tak postihla kolektivní výuka on-
-line.

„Co na tom, jakej je plán, ko-
lik let ještě tu mám, co na tom, oč 
tu běží, mně na tom nezáleží; co 
na tom, co se chystá, jsem věčnej 
OPTIMISTA!“.

Tento písňový refrén Olgy 
Lounové, který zahajoval naše 
nacvičované vystoupení, se nám 
hluboce vryl nejen do paměti, ale 
především do srdcí. Pouze víra 
v optimistické časy a dobré konce 
v nás udržovala naději, že skladbu 
někdy předvedeme v plném slože-
ní a před skutečným publikem čili 
shromážděnou veřejností. Jaká 
úleva a  radost pak nastaly, když 
jsme se mohly konečně všechny 
společně sejít, vzájemně se obe-
jmout, zaujmout pozice na znač-
kách a  s  prvními tóny skladby 
pozvednout žluté hole nad hlavu!

A to nejen v tělocvičně naší ZŠ, 
ale i  mimo ni! Poprvé 29.  květ-
na  2022 na Akademii župy Or-
lické v  Hradci Králové, následně 
pak během akce Sokolské Brno 
o  víkendu 11. - 12.  června  2022. 
I tato dlouho připravovaná sokol-
ská slavnost však byla nečekaně 
ovlivněna novou hrozbou, a  to 
ozbrojeným konfliktem na Ukra-
jině, v  jehož důsledku bylo třeba 
stovkám ukrajinských občanů, 
prchajících před válkou, poskyt-

nout okamžité ubytování. Brněn-
ské vysokoškolské koleje tak byly 
uvolněny pro tyto účely a  soko-
lové spartánsky složili hlavy buď 
v  tělocvičnách nebo si našli jiné 
možnosti. Tak se naše 16 ocitla ve 
vesničce Popůvky, kde našla azyl 
v  penzionu Jaroš. Odtud jsme se 
dopravovaly na nácviky i vystou-
pení hromadnou dopravou, tj. 
autobusem a  následně tramvaje-
mi, které svážely sokoly ze všech 
brněnských koutů a čtvrtí. Ani sa-
motná doprava z Týniště do mo-
ravské metropole nebyla jedno-
duchá, protože dlouho dopředu 
zajednaný autobus nám byl ze dne 
na den vypovězen a  v  nastalém 
období školních výletů nebylo 
možné sehnat jediného autodo-
pravce, jehož finanční nároky by 
naše TJ byla schopna uspokojit. 
Nakonec jsme se akčně rozmístily 
do 4 osobních aut a vydaly se na 
„dámskou jízdu“. Počasí během 
celého víkendu bylo nádherné 
a  sobotní volné odpoledne po 
dopoledním nácviku na stadio-
nu jsme tak věnovaly poznávání 
historického centra města. Na 
slavnostně vyzdobeném Špilber-
ku se za soumraku konal Gala 
večer, kde byly předvedeny pó-
diové sklady, odpoledne mu však 
předcházel legendární sokolský 
závod ve šplhu a sokolští veteráni 
se zase sešli na atletickém mítin-
ku v  Žabovřeskách. V  neděli ná-
sledoval slavnostní průvod „So-
kolové Brnu“, který byl vskutku 
reprezentativní, mohutný, pestrý 
a  veselý. Mezi cvičenci jednotli-
vých žup si vykračovaly dechové 
kapely, lidové písně zněly unisono 
a tančilo se všude. Včetně stadio-
nu u  sportovní haly Brno I, kam 
průvod doputoval a kde krojova-
né formace zahájily slavnostní vy-
stoupení. Bylo to velmi emotivní, 
neboť travnatou plochu zaplnily 
i oddíly nejmenších dětí s rodiči, 
předškoláků, mladších i  starších 
žáků, dorostenců i  seniorů a  ti 

všichni cvičili, sportovali a tančili 
s  obrovským nasazením a  chutí. 
Přínosem byla i  skladba „Spolu“, 
kde se setkali čeští a slovenští so-
kolové. Naše cesta domů v neděli 
večer byla poznamenaná únavou, 
starostmi s  poruchou jednoho 
z osobních aut, ale i ještě pevněj-
ším sepjetím našeho kolektivu 
a těšením se na další společné vy-
stoupení.

To následovalo v  neděli 
19. června 2022 na akci SOKOL-
GYM Pardubice. Naší hostitelkou 
byla Enteria aréna, před níž jsme 
se hned v  8:00 ráno shromáždily 
a zdaleka se zdravily s dalšími již 
matadorkami sokolských skladeb, 
s  nimiž jsme nejen nacvičily ná-
stup a  vystoupení, ale znovu se 
potkávaly v  parku u  pardubické-
ho zámku, na zámku samotném 
i v historických uličkách, kde jsme 
před odpoledním vystoupením 
hledaly stín a  občerstvení. Naše 
odpolední vystoupení v aréně pak 
bylo nejvíce uvolněné a  vskutku 
radostné i  smutné zároveň. Svou 
skladbu jsme my OPTIMISTKY 
skvěle zvládly, ale tentokráte už 
naposled. Čekaly nás dovolené, 
prázdniny, všechny ty letní rado-
vánky, přesto jsme si před rozcho-
dem svatosvatě slíbily, že na pod-
zim se naše skupina opět sejde při 
sokolských hodinách a  že spolu 
budeme držet až do následujících 
nácviků skladeb Všesokolského 
sletu 2024! A  ten se vskutku blí-
ží, vždyť letos v  listopadu budou 
organizována první předvedení 
těchto skladeb, s jejichž nácvikem 
se začne v září 2023. Takže každá 
z  nás je s  Olgou Lounovou „op-
timistka“, s Karlem Gottem „má-
vám za obzor, až tam kde oči ne-
vidí, tam kde uši neslyší“ a cvičit 
se bude, i kdyby snad bylo podle 
Evy Farne pravda, že „mám boky 
jako skříň“. Zkuste to s námi!

OPTIMISTKY
T. J. Sokol Týniště nad Orlicí

OPTIMISTKY_FOREVER (NAPOŘÁD)
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Nástup legionářů na týnišťském 
náměstí při oslavách vzniku repub-
liky v roce 1947.

Měsíc říjen je bezesporu spjat  
s oslavami vzniku samostatného Čes-
koslovenska. Připomeňme si tento 
státní svátek provoláním Národního 
výboru ze dne 28. 10. 1918 a zajíma-
vou fotografií z roku 1947 s nastoupe-
nými legionáři na týnišťském náměstí. 
(Archiv Spolku přátel města Týniště n. 
O.) V tajence křížovky se ukrývá jed-
na podzimní pranostika. -ap-

Provolání Národního výboru  
a vyhlášení československého  

státu 28. 10. 1918.
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Abram Hospodinu uvěřil a on 
mu to připočetl jako spravedlnost.

Genesis 15,5-6

Příběh o povolání Abrama patří 
mezi nejznámější biblické příbě-
hy. Hospodin povolává Abrama. 
A  Abram Hospodinu důvěřuje 
a  následuje ho do neznámé země. 
Hospodin mu zaslibuje požehnání, 
dobrou budoucnost a veliké potom-
stvo. Ale Abram byl už starý a stále 
neměl žádné děti. Čím dál častěji 
musel přemýšlet o  tom, co bude 
dál. Začal se bát, že Pán Bůh nespl-
ní to, co slíbil. Jedné noci Hospodin 
vyvedl Abrama ven a řekl: „Pohleď 
na nebe a  sečti hvězdy, dokážeš-
-li je spočítat.“ Abram uviděl noč-
ní oblohu. Celé nebe bylo poseto 
hvězdami. Nikdo nespočítá, kolik 

je na nebi hvězd. A slyšel Boží hlas: 
„Právě tolik bude tvých vlastních 
potomků.“ Abram si vzpomněl, že 
mnohokrát při něm Pán Bůh stál 
a mnohokrát mu pomohl. A byl si 
jist, že Hospodin svůj slib splní a že 
on se syna skutečně dočká. Neměl 
jinou záruku než Boží slovo, ale on 
Pánu Bohu důvěřoval a  spolehl se 
na jeho slovo. Víra je snaha o  no-
vou cestu, kdy se člověk vzdává 
svých opor a představ a spoléhá se 
na Boží slovo. O  takovou víru má 
člověk stále usilovat.

Hospodine, Pane Bože náš, děku-
jeme ti za to, že se na tvé sliby mů-
žeme spolehnout. Prosíme, odpusť 
nám, když tvým slibům nedůvěřu-
jeme. Amen

Píseň:
1. Můj Pane, srdcem tě i  rty, aj, 

ctíti hotov jsem a svědčit o tvé dob-
roty bohatství velikém.

2. Vím, že jsi pramen milosti, 
všech darů studnice, z níž váží pro 
nás v hojnosti tvá štědrá pravice.

3. Co jsme my, Pane, v  světě 
všem? Co je i život náš? Zda vše, co 
svým zde jmenujem, ty sám nám 
nedáváš?

4. Když srdce naše krvácí, tvé 
rámě blízké jest; to pláč náš v  ra-
dost obrací, a tak tvou množí čest.

5. Ó vzchop se, duše, k chválení 
a  zvučně prozpěvuj: ten, z  něhož 
vše se pramení, ten Pán a  Bůh je 
tvůj!

6. Tvé dědictví, tvá skrýš, tvůj 
hrad, tvá pavéza i  štít, tvé spasení, 
všech darů sklad on sám chce věč-

ně být.
7. Nuž, spusť se ještě na něho 

i  dále v  tichosti, tak dojdeš štěstí 
pravého a v nebi radosti.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
583 Můj Pane, srdcem tě i rty (ná-
pěv Joh. Crüger 1653, text P. Gerhar-
dt 1653 / J. Baštecký a L.B. Kašpar 
1877).

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

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

V  neděli 23. 10 se bohoslužby 
v  Týništi nekonají. Jsme zváni na 
rodinné bohoslužby do Třebecho-
vic od 10 h.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Ahoj, léto…!
Každý rok v  létě naše mateřská škola Město s  mateřskou školou 

U  Dubu zajišťuje prázdninový provoz. Letos na nás vyšel měsíc srpen 
a my jsme mohli poskytnout útočiště našim dětem i dětem z druhé ma-
teřské školy. Poslední týden v srpnu byl už ve znamení příprav a úklidu 
tříd, které nazdobené čekaly na příchod dětí.

Prázdniny utekly jako voda a dveře naší školy se 1. září otevřely doko-
řán všem dětem. Naši dřívější předškoláci nedočkavě čekali před základ-
ní školou a naše třídy a paní učitelky čekaly na příchod nejen nových 
dětí, ale také dětí, které se po prázdninách vrátily zpět. Některé děti při-
šly odvážně do třídy, vše obhlédly a začaly si hrát. Některé byly trochu 
plaché, jen pozorovaly a některé děti pobrekávaly. Netrvá to ale dlouho, 
všichni si najdou nějaké kamarády a v té spoustě hraček si najdou svoje 
oblíbené.

Přejeme všem dětem hezký start v novém školním roce, plný krás-
ných zážitků. Bc. Veselková Zdeňka

BŘEZNOVÉ ZASTAVENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO

Letošní zahájení nového školního 
roku provázelo příjemné letní poča-
sí s početnou diváckou kulisou. Už 
nás organizačně nezaměstnávala 
zvýšená hygienická a  epidemio-
logická opatření jako v  minulých 
letech, proto jsme se mohli maxi-

málně soustředit na naše žáky – pře-
devším prvňáčky. Ti většinou přišli 
s  hromadným rodinným doprovo-
dem, což jim při prvních krůčcích 
umožní klidnější a  pohodlnější 
adaptaci v  novém prostředí. Letos 
jich máme 72 oproti loňským 50. 

Osobně je po proslovech z balkonu 
přišli pozdravit do jejich nových tříd 
starosta města s ředitelem školy. Ta 
setkání byla oboustranně přínosná. 
Děti byly velmi zvídavé a postupně 
„zasypaly“ pana starostu řadou pes-
trých otázek. Kéž by jim tento úvod-

ní elán vydržel po celý školní rok. 
Přeji jim i nám všem hlavně pevné 
zdraví, praktický nadhled a  dosta-
tek optimismu, který budeme po-
třebovat v  nadcházejícím složitém 
období.

Mgr. Marian Janko

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
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Předposlední srpnovou středu 
uspořádala Městská knihovna pro 
malé i  velké návštěvníky Pohád-
kovou cestu, která začínala v  par-
ku vedle budovy a  pokračovala ve 
výstavním sále knihovny. Všichni 
venku s  radostí, někdy za pomoci 

čaroděje, plnili zábavné pohádkové 
úkoly a hledali kartičky s obrázky, 
které byly potřeba na vyluštění há-
danky, která je dovedla k pokladu. 
V  sále na ně čekalo další překva-
pení v  podobě pohádkových her, 
kterými je doprovázela Červená 

karkulka. Děti se bavily hraním 
maňáskového divadla, převléká-
ním do kostýmů, vytvářením ob-
razu s pohádkovými postavičkami, 
malováním či čtením. Velký úspěch 
měly hmatové boxy. Myslivec hlídal 
půjčovnu a  vítal nové čtenáře. Na 

rozloučenou dostal každý časopis 
a pro nás byl tou největší odměnou 
úsměv na tváři dětí a  dospělých. 
Budeme se na vás těšit při dalších 
akcích, všichni jste srdečně zváni.

Novotná Jana

Dne 7.  září  2022 se uskutečni-
la v  Městské knihovně vernisáž 
k  výstavě Hendricka Lilangy, kte-
rou uvedl jeho přítel, pan Jiří Rosa 
z  České Skalice. Hendrick je sou-
časný tanzanský malíř žijící v  Dar 
es Salaamu. Pochází z  kmene Ma-

konde a je vnukem slavného malíře 
a řezbáře George Lilangy. Jeho ob-
razy si můžete prohlédnout ve vý-
půjční době knihovny, a to pondělí, 
středa, pátek 8.00 – 12.00 a 13:00 – 
17.00 hodin. Výstava je prodejní, 
zakoupením obrazu podpoříte vý-

stavbu škol v  Africe. Vernisáž se 
konala po delší době a  jsme rádi, 
že lidé opět přišli a dobře se bavili. 
Vyprávění pana Jiřího bylo pouta-
vé a  vtipné. Kdo by se rád dozvě-
děl více o  jeho knihách a  cestách 
za zvířaty, měl by si poznamenat 

do svého diáře datum 6. 10. 2022. 
Od 17 hodin s ním bude probíhat 
beseda v rámci Týdne knihoven ve 
velkém sále. Také bych ráda podě-
kovala paní Jitce Novákové za po-
moc s organizováním výstav.

Petra Štanclová

POHÁDKOVÁ CESTA

VERNISÁŽ – HENDRICK LILANGA
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Přivítali jsme nové děti
Prvního září jsme v naší mateř-

ské škole přivítali dvacet nových 
dětí, které se staly členy naší škol-
kové party. Postupně si zvykaly 
na nové kamarády a paní učitelky, 
režim školy, společné stravování, 
odpočinek a mnoho dalšího. Pevně 
věříme, že se jim u nás bude líbit, 
naučí se spoustu nových věcí a užijí 
si zde hodně legrace s kamarády.

Ocenění v mezinárodní výtvar-
né soutěži

Hned v  úvodu září k  nám také 
dorazila jedna milá zpráva, a  to, 
že naše bývalá předškolačka, dnes 
již školačka Simonka Šimon, zís-
kala diplom v  Mezinárodní dět-
ské výtvarné soutěži „Krásná jako 
kvítka…“ 2022, které se na jaře 

zúčastnila. Moc Simonce gratuluje-
me a přejeme, aby se jí dařilo i v zá-
kladní škole.

Galerie na plotě MŠ
A u výtvarného umění ještě chví-

li zůstaneme  – školní plot se totiž 
v  září proměnil v  takovou malou 
galerii, kdy jsme na něm vysta-
vili kresby a  malby, na nichž děti 
ze všech tříd zachytily své zážitky 
z prázdnin. A že se bylo na co dívat.

Navštívili jsme vodárenskou 
věž…

V  novém školním roce jsme 
stihli už i  dva menší výlety. První 
z nich byla pěší procházka spojená 
s  návštěvou týnišťské vodárenské 
věže. Zde se děti dozvěděly, k čemu 
taková vodárenská věž slouží a dále 

si mohly prohlédnout některé sta-
rodávné řemeslné nástroje, jako 
jsou kovářské kleště, ševcovo ko-
pyto nebo historická žehlička. Vi-
děli jsme také spoustu historických 
elektronických zařízení  – stará 
rádia, černobílé televize a  podob-
ně. Spousta schodů byla pro děti 
velkou výzvou a  musíme říci, že 
všechny děti byly statečné a  tento 
výšlap v pohodě zvládly.

… a  také Podorlický skanzen 
v Krňovicích

Druhým výletem byla návštěva 
Podorlického skanzenu v  Krňovi-
cích, kam se vypravili naši před-
školáci. Seznámili se zde se životem 
našich předků, dozvěděli se, že se 
dříve spalo na peci, lidé si museli 
obstarávat veškerou obživu sami, 

ať už se jednalo o  pečení chleba 
nebo chov hospodářských zvířat 
a k dopravě i přepravě nákladů jim 
sloužili koně s  povozy. Dozvěděli 
se také, jak funguje větrný i vodní 
mlýn nebo starodávné zařízení na 
mletí obilí. Na otázku: „Co se ti ve 
skanzenu nejvíce líbilo?“ odpověděl 
Tobias (5 let) „Jak si paní učitelky 
hrály na koníky.“ (Paní učitelky 
zkusily vlastními silami rozpohy-
bovat pohon zmíněného zařízení 
na mletí obilí, což byla dříve úloha 
koní)

Takto jsme odstartovali začátek 
školního roku a  těšíme se na další 
zážitky v našem malém světě.

Za kolektiv  
Mateřské školy – U Dubu
Mgr. Barbora Vosáhlová

NÁŠ MALÝ SVĚT V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU

V neděli 7.  srpna 2022, po delší 
přestávce způsobené covidem, pro-
běhly na atletickém stadionu SK 
Týniště nad Orlicí, z.s. atletické ve-
řejné závody a memoriály, a to 24. 
ročník memoriálu Ing. Františka 
Matonohy ve skoku do dálky mužů, 
17. ročník memoriálu Karla Bedná-
ře ve skoku do výšky mužů a 7. roč-
ník memoriálu Jindry Podhorníka 
ve skoku o tyči.

Závodů se zúčastnilo 40 startu-
jících mužů a žen v kategoriích od 
mladších žáků až po dospělé z  16 
atletických oddílů ČR. Za hezkého 

počasí bylo zaznamenáno několik 
kvalitních výkonů a  osobních re-
kordů atletů. Za zmínku například 
stojí výkon ukrajinského atleta Vo-
lodymyra Myslyvchuka soutěžící-
ho za TJ Dukla Praha, který hodil 
7,26kg kladivem výborných 70,25 
m a v hodu 2kg diskem Igor Gon-
dor za VSK Univerzita Brno hodil 
pěkných 50,45 m.

Doufáme, že letošní nižší účast 
atletů byla způsobena delší přestáv-
kou způsobenou covidem a  příští 
ročník najde cestu na naše závody 
mnohem více atletů, jak bylo v mi-

nulých létech.
Za zdařilý průběh závodů děku-

jeme všem zúčastněným funkcio-
nářům SK a dobrovolníkům.

Z výsledků memoriálů:
Memoriál Ing. Františka Mato-

nohy ve skoku do dálky:
1. Filip Charvát, TJ Dvůr Králové 

nad Labem, z.s. – 6,20 m
2. Rostislav Groulík, Atletika 

Chrudim, z.s. – 5,76 m
3. Štěpán Ptáček, Hvězda Pardu-

bice, z.s. – 4,56 m

Memoriál Karla Bednáře ve sko-

ku do výšky:
1. Milan Dušek, SK Týniště nad 

Orlicí, z.s. – 1,80 m
2. Patrik Jaroměřský, SK Týniště 

nad Orlicí, z.s. – 1,60 m
3. Radim Kouba (roč. 2011), AK 

Iscarex Česká Třebová, z.s. – 1,10 m

Memoriál Jindry Podhorníka ve 
skoku o tyči:

1. Rostislav Groulík, Atletika 
Chrudim, z.s. – 4,10 m

Za oddíl atletiky SK Týniště n. 
Orlicí, z.s. - Ing. Jiří Tyahur

TÝNIŠŤSKÉ MEMORIÁLY A VEŘEJNÉ ATLETICKÉ ZÁVODY
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Akční sleva: Až 250 000,-Kč na vícepráce. 
Pouze do 31.10.2022

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

Chcete mít roční náklady na energie 100 tisíc, nebo raději 25 tisíc? Tak se nám ozvěte!

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.

PASIVNÍ RODINNÉ DOMY A BYTY

Reagují developeři na ceny ener-
gií? Na co si dát pozor při výběru 
nového bydlení?

Aktuální téma energií se pro-
jevuje i  v  nabídce nových nemo-
vitostí a  developerských projektů. 
Všichni nyní, samozřejmě, staví 
úsporné bydlení, ale mezi projek-
ty jsou obrovské rozdíly. Často jde 
pouze o  marketingové fígle a  jiný 
popis nemovitosti, která má oproti 
předchozí generaci jen kosmetické 
úpravy. Je nutné rozlišit, zda se jed-
ná o  skutečně úspornou výstavbu, 
nebo třeba pouze o  přidání krbo-

vých kamen pro vylepšení papírové-
ho výpočtu. Velkou roli hraje vyšší 
technologická náročnost opravdu 
úsporné výstavby a  skutečná praxe 
firem, které úsporné bydlení staví. 
Nízkoenergetický dům neznamená 
totéž, co pasivní dům a s tím souvisí 
i měsíční náklady.

Řeší tedy zájemci o  bydlení ná-
klady na provoz více než dříve?

Ano, rozhodně. Před 10 lety řešilo 
energie minimum zájemců, dnes je 
otázka měsíčních nákladů jedním 
z  hlavních kritérií při výběru byd-

lení. Průběžný měsíční náklad na 
chod domácnosti bude určitě pří-
znivější např. u  pasivního domu, 
který má v PENB uvedenu energe-
tickou náročnost „A“ s měrnou spo-
třebou např. 15 kWh na m2 za rok, 
a u domu, který bude mít v PENB 
uvedeno taktéž písmeno „A“, ale 
jeho měrná spotřeba bude např. 60 
kWh na m2 za rok. Rozdíl v nákla-
dech na provoz domácnosti je v ta-
kovém případě zásadní  – na jedné 
straně můžete utratit za energie 
35 tis. Kč/rok, na druhé se bavíme 
o částce klidně 140 tis. Kč/rok u stej-

ně velké nemovitosti. Jde o měsíční 
rozdíl v  nákladech téměř 9 tis. Kč, 
což pocítí většina domácností.

Co je především třeba zohlednit, 
když hledám nové bydlení pro sebe 
a svoji rodinu?

Určitě se zaměřit na  úsporná 
opatření – především dobré izolační 
vlastnosti stavby (protože energie, 
která neuteče, je uspořená energie), 
použití moderních technologií (re-
kuperace, tepelné čerpadlo), využití 
alternativních zdrojů energie (např. 
FVE) a další.

CO S VYSOKOU CENOU ENERGIÍ U BYDLENÍ?
ZEPTALI JSME SE ODBORNÍKA NA PROBLEMATIKU ENERGETICKÝCH ÚSPOR.

Týniště nad Orlicí zpravodaj 190x58 mm 4B 2022 „50 odstínů“

800 404 010

Óóó, 50 odstínů šedi!
Budete nadšeni, výběr venkovních dlažeb je opravdu široký. 
Je pak na vás, jestli dáte přednost velkoformátové 
barevné dlažbě nebo zůstanete u klasické šedé.
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