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A) Schvaluje:

1. Pronájem části čp. 234 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí, nebytových pro-
stor - 1. patra (125 m2) pro Ing. 
Janu Galbičkovou, IČ: 620 43 056, 
od 01. 01. 2023 za cenu 3.250 Kč/ 
měsíc.

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. S. V., bytem *** na období od 
1. 11. 2022 do 31. 10. 2023

3. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. A., bytem *** na období od 
1. 11. 2022 do 30. 4. 2023.

4. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. M., bytem *** na období od 
1. 10. 2022 do 31. 12. 2022.

5. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. M., bytem *** na období od 
1. 10. 2022 do 31. 3. 2023.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. L., bytem *** na období od 
1. 11. 2022 do 31. 10. 2025.

7. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – U Dubu Týniště nad Orlicí 
(IČ 750 17 679) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, která 
spočívá v  navýšení limitu mzdo-
vých prostředků o  2 464 Kč. Po 
úpravě bude limit mzdových pro-
středků Mateřská školy – U Dubu 
pro rok 2022 ve výši 169 360 Kč.

8. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – U Dubu Týniště nad Orlicí 
(IČ 750 17 679) na základě žádos-
ti 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 
ve výši 38 900 Kč na financování 
nových webových stránek.

9. Příspěvkové organizaci Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí (IČ 
428 86 198) v souladu s ustanove-
ním § 30  zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání rezervního fondu do výše 
30 000 Kč na zakoupení vánočních 
dárků.

10. Na základě žádosti příspěvkové 
organizace Služby města Týniště 
nad Orlicí Číselník prací – zúčto-
vací list a Ceník prací.

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo 
na akci: „Sanace a  zateplení ob-
vodového pláště části bytového 
domu Na Bělidle č.p. 950, Týni-
ště nad Orlicí“ mezi smluvními 
stranami Město Týniště nad Or-
licí a STATING s.r.o., Pardubická 
861/75a, 500 04 Hradec Králové, 
IČ 25963864 a pověřuje starostu 
města dodatek ke Smlouvě o dílo 
podepsat.

12. Vítěze výběrového řízení pro ve-

řejnou zakázku „Oprava chodní-
ku Štěpánovsko“ firmu Stavitel-
ství DS s.r.o., Mírová 1446, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 
25932381, s  nabídkovou cenou 
4 627 566,38 Kč bez DPH a  po-
věřuje starostu města s  vítězem 
smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí:

1. Plnění rozpočtu k 31. 08. 2022.
2. Organizaci školního roku 

2022/2023 v  Mateřské škole 
U Dubu Týniště nad Orlicí.

A) Schvaluje

1. Smlouvu o  bezúplatném převo-
du vlastnického práva k  majetku 
a o  zřízení věcného práva č. UZ-
SVM/HRK/2780/2022-HRKM 
pozemky p.č. 678/7, p.č. 678/8 
a  p.č. 696/8 v  k.ú. Křivice, mezi 
smluvními stranami: prodávající 
Česká republika – Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 
2 a  nabyvatel město Týniště nad 
Orlicí a  pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.

2. Bezúplatný převod vlastnického 
práva podílu 19/767 pozemku par. 
č. st. 231 o výměře 459 m2 v k. ú. 
Bělečko a  podílu 19/767 pozem-
ku par. č. st. 168 o výměře 11 m2 
v k. ú. Vysoké Chvojno pro Lesní 
družstvo Vysoké Chvojno s. r. o., 
IČ: 64826121 a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

3. Zprávu o  uplatňování územního 
plánu Týniště nad Orlicí (za obdo-
bí 10/2017 - 04/2022) podle § 47 
odst. 5) a  § 55 odst. 1) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů (stavební zákon).

4. Na základě žádosti zastupující ře-
ditelky změnu závazného vztahu 
mezi zřizovatelem a  příspěvko-
vou organizací Mateřská škola  – 
Město Týniště nad Orlicí (IČ 750 
15 048), která spočívá v  navýšení 
neinvestičního příspěvku na pro-
voz o částku 60 000 Kč (vyšší po-
čet předškoláků). Celková výše 
neinvestičního příspěvku na pro-
voz pro rok 2022 bude po úpravě 
1 143 522 Kč.

5. Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a  mládeže Týniště nad Orlicí (IČ 
712 37 879) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, která 
spočívá v navýšení neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na provoz 
o  částku 24 230  Kč (nařízení vlá-

dy č. 262/2022 Sb.). Celková výše 
příspěvku města Týniště nad Orli-
cí na provoz organizace bude mít 
po  úpravě hodnotu 1 304 230 Kč. 
ZM současně schvaluje změnu 
závazného ukazatele mezi zřizo-
vatelem a příspěvkovou organizací 
Dům dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí (IČ 712 37 879), která spo-
čívá v  navýšení limitu mzdových 
prostředků organizace o  17 788 
Kč. Celková výše limitu mzdových 
prostředků po úpravě představuje 
částku 578 516 Kč.

6. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum Týniště nad Orlicí (IČ 
428 86 139) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, která 
spočívá v navýšení neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na provoz 
o  částku 51 035  Kč (nařízení vlá-
dy č. 262/2022 Sb.). Celková výše 
příspěvku města Týniště nad Orli-
cí na provoz organizace bude mít 
po  úpravě hodnotu 4 946 191 Kč. 
ZM současně schvaluje změnu 
závazného ukazatele mezi zřizo-
vatelem a příspěvkovou organizací 
Kulturní centrum Týniště nad Or-
licí (IČ 428 86 139), která spočívá 
v navýšení limitu mzdových pro-
středků organizace o  38 140 Kč. 
Celková výše limitu mzdových 
prostředků po úpravě představuje 
částku 2 085 540 Kč.

7. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 86 198) na základě žádosti 
změnu závazného ukazatele, která 
spočívá v  navýšení neinvestiční-
ho příspěvku zřizovatele na pro-
voz o částku 110 626 Kč (nařízení 
vlády č. 262/2022 Sb.). Celková 
výše příspěvku města Týniště nad 
Orlicí na provoz organizace bude 
mít po  úpravě hodnotu 6 678 626 
Kč. ZM současně schvaluje změnu 
závazného ukazatele mezi zřizova-
telem a  příspěvkovou organizací 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí (IČ 428 86 198), která spo-
čívá v  navýšení limitu mzdových 
prostředků organizace o  82 680 
Kč  – celková výše limitu mzdo-
vých prostředků po úpravě před-
stavuje částku 18 685 650 Kč.

8. Na základě žádosti ředitelky 
změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou or-
ganizací Služby města Týniště 
nad Orlicí (IČ 428 85 086), která 
spočívá v navýšení neinvestičního 
příspěvku zřizovatele na  provoz 
o 499 890 Kč (zvýšené náklady za 
sběr, třídění, likvidaci a  přepravu 
odpadu, spotřeba materiálu, sub-
dodávky, spotřeba PHM). Celko-
vá výše neinvestičního příspěvku 
zřizovatele na provoz po úpravě 
představuje částku 18 268 000 Kč.

9. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 428 

85 086) na základě žádosti a v sou-
ladu s  ustanovením § 34  odst. 1 
zákona č.  250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, po-
skytnutí bezúročné návratné fi-
nanční výpomoci ve výši 300 000 
Kč, která bude použita na částečné 
pokrytí nákladů na pořízení trak-
toru na zimní údržbu. Návratná 
finanční výpomoc je splatná do 
31.  12.  2022 (po  naplnění inves-
tičního fondu odpisy). Současně 
schvaluje Smlouvu o  návratné 
finanční výpomoci mezi městem 
Týniště nad Orlicí a  Službami 
města Týniště nad Orlicí (IČ 428 
85 086) ve výši 300 000 Kč a staros-
tu města pověřuje podpisem této 
smlouvy.

10. Na základě žádosti SK Týniště 
nad Orlicí poskytnutí investiční 
dotace pro Sportovní klub Týniště 
nad Orlicí (IČ 428 85 001) ve výši 
156 000 Kč na vybudování nádrže 
20 m3 + základová deska + pro-
pojení se stávajícím systémem 
na fotbalovém hřišti v  Olšině. 
ZM současně schvaluje dotační 
smlouvu na částku 156 000 Kč 
a pověřuje starostu města podpi-
sem této smlouvy.

11. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 20 000 Kč pro Oblastní cha-
ritu Pardubice (IČ 464 92 160) 
na  podporu domácí hospicové 
péče, konkrétně na odbornou 
péči, psychoterapeuta, lékaře, 
sociálního pracovníka, na část 
úvazku vrchní sestry, pořízení 
pečovatelských, ošetřovatelských, 
zdravotnických a  lékařských 
pomůcek, přístrojů a  potřeb na 
vybudování a  provoz paliativní 
ambulance. ZM současně schva-
luje darovací smlouvu na částku 
20 000 Kč a  pověřuje starostu 
města podpisem této smlouvy.

12. Rozpočtové opatření č. 10/2022.
13. Zrušení závazného vztahu mezi 

městem Týniště nad Orlicí a spol-
kem SH ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů Albrechtice nad Orlicí (IČ 
709 45 926). Dotace, která byla 
spolku poskytnuta ve výši 20 000 
Kč, byla 13. 07. 2022 vrácena na 
účet města v plné výši.

B) Bere na vědomí:

1. Informace starosty města.
2. Zprávu o činnosti rady města.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru.
5. Rozpočtové opatření č. 7 - 9/2022.
6. Záměr prodeje bytové jednotky 

536/11 v  k.ú. Týniště nad Orlicí 
dle žádosti stávajícího nájemce 
p. T. J. o výměře 84,65 m2 v ulici 
*** a  ukládá vypracovat znalecký 
posudek na určení ceny bytové 
jednotky.

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 88
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 19. 9. 2022

USNESENÍ z 18. zasedání 
Zastupitelstva města Týniště n. O.

konaného dne 19. 9. 2022
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Říjen patří, jako už tradičně, 
k  měsíci rekapitulací. Poslední roky 
nepatřily mezi jednoduché, přes veš-
keré překážky však neuticháme ve 
své snaze připravit dětem vynikající 
airsoftový kroužek. Mimo pravidel-
né pondělní setkávání jsme i  loňský 
školní rok připravili několik skvělých 
víkendových akcí se scénářem a naše 
celoroční činnost vyvrcholila dět-
ským táborem.

Mimo sport se snažíme naše svě-
řence zdokonalovat i  v  obecných 
schopnostech a  znalostech, proto 
před vlastním dětským táborem po-
řádáme i  tábor instruktorský. Slouží 
samozřejmě k  přípravě potřebných 
rekvizit, prostoru a  scénáře, ale sou-
středíme se také na to, abychom naše 
mladé vedoucí a  instruktory připra-
vili na zodpovědnost, kterou s sebou 
příprava takového tábora přináší. 
Postarat se nejen sám o sebe, ale ze-
jména o  ty ostatní. Rozšiřujeme jim 
obzory. Zdravověda a  přežití patří 
již mezi naše stálice, ale rozhodně to 
není vše, co je učíme. Ke kvalitní pří-
pravě zázemí a rozšíření hřiště na svá 

bedra musíme brát další povinnosti, 
a tak se společně stáváme řemeslníky. 
Sváření, řezání, konstrukce překážek, 
přenášení internetu vzduchem či ka-
belem, nebo kompletní zabezpečo-
vací technika kamerami – nic z toho 
nemůže naše svěřence zaskočit a jsou 
to znalosti, které si odnáší do běžného 
života.

Díky této přípravě, velké ochotě 
a zájmu ze strany vedoucích i instruk-
torů, připravujeme bohatý, pestrý 
program účastníkům dětského letní-
ho tábora. Žádný nápad pro nás není 
moc velký. Scénář s  korunovačními 
klenoty? Není problém! Stačí spojit 
síly a  za chvíli jsou na světě, téměř 
k  nerozeznání od těch skutečných, 
a sedm klíčů k jejich otevření jakbys-
met. Mezi jeden z  mnoha letošních 
úkolů totiž patřilo zachránit ukradené 
korunovační klenoty z rukou padou-
chů a  postarat se o  jejich bezpečný 
transport. O detailech mluvit nemů-
žeme, samozřejmě se jednalo o přísně 
utajenou akci! Za její úspěšné složení 
čekal účastníky dílek skládačky, ve 
kterém bezpečně poznali kraj Praha 

a poradili si i s jeho tajemstvím, když 
uvnitř odkryli NFC čip, který je zave-
dl k další misi. Po splnění všech misí 
i menších úkolů nejen, že složili celou 
Českou republiku, ale přiřadili k jed-
notlivým krajům i magnetky s  jejich 
charakteristikami. Jako právě klíče ke 
korunovačním klenotům v Praze.

I letos můžeme s úsměvem na tvá-
ři říct, že náš sen o airsoftovém hřišti 
pokračuje a  my pilně pracujeme na 
jeho uskutečnění. Rozšiřujeme, bu-
dujeme nové překážky a zkvalitňuje-
me zázemí, které jsme vytvořili v mi-
nulých letech. To vše slouží během 
celého roku dětem k nácviku hry, tak-
tik a zdokonalování jejich schopnos-
tí, díky kterým na veřejných akcích 
pravidelně obsazujeme vrchní příčky.

Září patří nové sezóně a  novým 
začátkům. I  když se příroda chystá 
pomalu k  odpočinku, my nezahálí-
me. Na začátku října proběhl nábor 
na kroužek – pokud však máte zájem 
se přidat, určitě není pozdě ani teď. 
Holka nebo kluk, jsi u nás vítaný i ty, 
pokud je ti víc jak 8 let. Horní hranice 
neexistuje, rádi mezi sebou přivítáme 

i dospělé nadšence. Kroužek probíhá 
každé pondělí od 17:00. Více infor-
mací se dozvíte na www.bojovaza-
kladna.cz

Mimo kroužek, jednodenní a celo-
víkendové akce pořádáme i speciální 
výjezdy pro odvážné. Na konci pro-
since tradičně přespáváme ve skalách, 
loni jsme si tento výborný zážitek 
okořenili i ranním výšlapem na Sněž-
ku a věřte nám, ten východ slunce stál 
za to.

Rádi bychom poděkovali těm, kteří 
nás podporují a  díky kterým mů-
žeme dětem plnit jejich sny. Město 
Týniště nad Orlicí, dotace Králove-
hradeckého kraje, Armymarket, RH6 
(Paintball), penzion Verner, EKO  – 
CONTAINER, s. r. o., Variotec, s. r. 
o., ŠKODA AUTO, a. s. – vám všem 
děkujeme. A s velkým poděkováním 
nesmíme zapomenout ani na rodinu 
Kubcovu, která je již naší dlouholetou 
oporou, velmi si toho vážíme! Díky 
vám všem můžeme dětem dopřát to 
nejlepší.

Děkujeme. Tým CrossAir

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA

Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí zvolilo
• Starostu města pana Libora Kol-

dinského.
• Místostarostu města pana Pavla 

Nadrchala.

• Členy rady města pana Ing. Lu-
káše Drozdíka, paní Ing. Simonu 
Gavlákovou, paní PharmDr. Irenu 
Černínovou.

• Předsedu finančního výboru 
pana Petra Rydrycha.

• Předsedu kontrolního výboru 
pana MUDr. Leoše Voborníka.

• Členy finančního výboru ve slo-
žení:  Mgr. Hana Klikarová, Ing. 

Mgr. Markéta Píšová, MUDr. Jan 
Vaník, Ing. Jaroslav Matička, Mgr. 
Lucie Burešová a Dagmar Malco-
vá.

• Členy kontrolního výboru ve 
složení: Mgr. Miroslav Švandelík, 
MVDr. Jiří Benda, Roman Kli-
meš, Ing. Simona Gavláková, Ing. 
Vladimíra Lesenská a Mgr. Martin 
Štěpánek.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE - VÝPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Týniště nad Orlicí  
konané dne 17.10.2022
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„Juráška“ pro mě začíná už týden 
předem, kdy člověk intenzivně sle-
duje na různých meteo stránkách 
předpověď počasí. Asi to tak má 
i většina z vás, účastníků.

V  rámci předpovědi k  nám byl 
letošek poměrně nepřející. Naštěstí 
se počasí umoudřilo a  tři opravdu 
mohutné přeháňky proběhly až po 
dojezdu do cíle. Letošní akce se zú-
častnilo celkem 141 cyklistů a cyk-
listek. Obdiv si, dle mého názoru, 
zaslouží především ti nejmladší 
a také ti cyklisticky nejdéle slouží-
cí. Trasa má svoje lehčí úseky, ale 
i  pěkně výživná stoupání. Celkem 
nastoupají cyklisté 1 výškový kilo-
metr na 93 km, a to je pro sváteční 
cyklisty hodně slušný výkon.

Na chatě Juráška nás čekal tradič-
ně výborný guláš. Ukončení akce 
probíhalo klasicky na Bobkárně 

s dobrým jídlem, pitím a předává-
ním pamětních medailí a diplomů. 
Nechyběla také účastníky oblíbená 
tombola o zajímavé ceny. Za celou 
akcí stojí realizační tým, kterému 
patří dík a který bych rád pochválil: 
Jiří Vaněk, Bohuslav Forejtek, Láďa 
Polášek, Petra Čížková a další.

Cyklorallye Juráška se pozitiv-
ně zapsala jako sportovní akce do 
povědomí nejen v našem městě, ale 
i v poměrně širokém okolí - můžu 
zmínit bandu Holičáků, která se 
pravidelně účastní.

Pevně věřím, že akce zůstane na-
dále pod patronací města a jednou 
nynější nejmladší účastníci odje-
dou v  důchodovém věku jubilejní 
100. ročník.

Pavel Nadrchal 
místostarosta

Dne 17.  října  2022 se konalo 
ustavující zasedání zastupitelstva, 
kde proběhla volba starosty, mís-
tostarosty, radních, kontrolního 
a  finančního výboru a  delegová-
ní zástupců města do společností, 
kde má město majetkový podíl. Jde 
o  událost, která se opakuje každé 
čtyři roky po komunálních vol-
bách. Jako starosta města jsem i dle 
volebního vítězství v  preferenč-
ních hlasech svoji pozici obhájil. 
I z tohoto místa děkuji znovu všem 
občanům, kteří se zúčastnili voleb 
a kteří mi svůj hlas dali. Já osobně 

to beru jako velké veřejné projevení 
důvěry a moc si toho vážím, jelikož 
obhajoba prvenství je vždy složitá. 
Svoji pozici obhájil také místosta-
rosta Pavel Nadrchal. Vstupujeme 
jako zastupitelé do nového obdo-
bí, které se již na začátku nejeví 
ekonomicky i  společensky zrovna 
stabilně, ale jsem přesvědčen, že se 
i nadále budeme chovat vůči obča-
nům i majetku města jako správní 
hospodáři, kteří především udrží 
město ve standardním chodu i  ve 
složitější době. Určitě někde něco 
v rámci úspor zabolí. Je možné, že 

se na nějaký čas přibrzdí větší in-
vestice a  jejich projektování, ale to 
vše detailně ukáže finanční závěr 
roku, kdy se tvoří i návrh rozpoč-
tu na rok následující. Též se město 
bude nutně muset přizpůsobit sou-
časnému, ale především budou-
címu cenovému energetickému 
guláši. Ale to čeká i  každého jed-
notlivce. Věřím, že to zvládneme 
a já všem přeji co nejlepší průchod 
touto divnou společenskou etapou 
a udržet si na prvním místě zdraví 
a elán do života

Libor Koldinský – starosta města

JURÁŠKA 2022 - 40. ROČNÍK

SLOVO STAROSTY - NOVÉ OBDOBÍ STARTUJE

V  sobotu 17.  září se v  Měst-
ském parku v  Týništi nad Orlicí 
uskutečnil další ročník Tradiční-
ho týnišťského posvícení. A  letos 
nám tedy fakt počasí nepřálo  – 
zima, déšť (ještě že aspoň ne-
foukal vítr…), o  to překvapivější 
bylo, kolik se vás „nabalilo“, vy-
bavilo dobrou náladou (přes to 
přese všechno) a  přišlo… Moje 
velká poklona vám všem, a to i od 
účinkujících. Většina z  nich pře-
jela z jiných akcí, kde také pršelo 
a byla zima (takže měli srovnání), 
ale tolik diváků nikde neviděli. 
Děkuju.

Dále moje poděkování míří 
do Služeb, které park připravo-
valy v  opravdu nelehkých pod-
mínkách  – během příprav pršelo 

a pršelo a park byl po celou dobu 
rozbahněný. A  když všechno 
postavily, zasypaly ty nejhorší 
nerovnosti, kde se držela voda 
a  bláto. Navíc  – od minula nám 
„postavily“ v  parku nový roz-
vaděč, takže se tím eliminovala 
možnost vypadnutí elektřiny. Le-
tos jim všem děkuji proto ještě víc 
než v minulých teplých a suchých 
letech.

A  děkování pokračuje  – teď 
panu Matoušovi (majiteli Restau-
race U  věže), který každoročně 
poskytuje (přes Plzeňský pivovar) 
velké stany nad diváky, za jejich 
velmi praktické umístění - bez 
nich byste letos vy diváci neměli 
šanci celé odpoledne a večer "pře-
žít".

Přesto, že ještě v  15 hodin byl 
parket téměř zázračně suchý, sta-
čilo pár minut vydatné přepršky 
a  byli jsme nuceni z  bezpečnost-
ních důvodů zrušit taneční vy-
stoupení DDM Týniště nad Orlicí 
a  Mažoretek Lillyane. Ale od té 
chvíle už všechno šlapalo přesně 
tak, jak bylo naplánováno - De-
chový orchestr týnišťské ZUŠ, 
folkové trio Dou NaBoso, dívčí 
rocková kapela K2 a na závěr zná-
má punk-rocková kapela HEEBIE 
JEEBIES, kterou diváci nechtěli 
z pódia pustit i přes pokročilý čas 
a počasí.

Kromě hudebního programu 
v  parku probíhaly jako každo-
ročně aktivity a  zábava pro děti: 
hry a  soutěže v  režii DDM Týni-

ště nad Orlicí, jízdy kočárem ta-
ženým koňmi, ukázka paravoltiž 
(zjednodušeně řečeno  – cviče-
ní na koni), airsoftová střelnice 
a NERF zbraně Déčka z Rychno-
va nad Kněžnou, hasiči s ukázkou 
techniky a  STAROČESKÉ POU-
ŤOVÉ ATRAKCE - střelnice, dět-
ské houpačky a dětský stupínkový 
kolotoč.

Letošní posvícení je za námi, 
děkuji ještě jednou všem, kteří 
jste přišli.

Příští rok se Tradiční týnišť-
ské posvícení uskuteční v  sobotu 
16. 9. 2023.

Dana Dobešová
Kulturní centrum města 

Týniště nad Orlicí

TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ 2022
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Posvícení
Počasí sice nebylo ideální, ale 

i  tak jsme si sobotní odpoledne 
v  parku dost užili. Naši pomoc-
níci byli vybavení dle předpovědi 
a deštníky, teplejší oblečení a dobrá 
nálada přišly k dobru. Pro děti jsme 
nachystali vykutálená stanoviště 
a  na své si přišli i  dospěláci. Des-
kovky, míčové aktivity, šachy, ma-
lování na obličej, sádrové odlitky, 
srdíčko z jeřabin, trefování branky, 
petanque nebo míčková trasa fun-
govaly za každého počasí. Děkuje-
me všem, co se na nás přišli podí-
vat a hlavně všem pomocníkům, na 
které je spoleh za každého počasí.

Školní programy
Jednotlivé třídy 1. stupně ZŠ 

zveme v září a v říjnu na zajímavé 
dopolední programy. Děti u  nás 
okouknou, jak to u nás chodí a uči-

telé mají možnost sledovat jejich 
reakce a  aktivitu pod jiným vede-
ním a v jiném prostředí. Programy 
jsou výukové a zapadají do školních 
osnov a dětmi i učitelkami (i učite-
lem) jsou vždy dobře hodnocené. 
Rádi jsme tentokrát přivítali i děti 
z  Albrechtic, které si k  nám, díky 
aktivním učitelkám, našly cestu. 
Těšíme se na další spolupráci, třeba 
na vánočních dílnách.

Minivolejbal HK
Na minivolejbalový barevný fes-

tival do HK vyrážíme každoročně 
a  těšili jsme se o  to víc, když jsme 
zářijové kolo museli z  technických 
důvodů vynechat. Z  DDM jsme 
měli přihlášených 7 týmů, které bo-
jovaly ve 4 barvách. Nejmladší “žlu-
ťásci” si turnaj moc užívali a zjišťo-
vali jaké je to vyhrávat i prohrávat. 
Zvlášť kluci svoji první prohru (po 

čtyřech výhrách) nesli dost těžce, 
ale i  prohry na turnaj i  do života 
patří. Oranžový minivolejbal si 
zahrála děvčata s chutí a docela se 
jim dařilo. V  červeném je nejtěžší 
technika, udržet míč už bez chytání 
ve vzduchu. Klukům se dařilo lépe, 
než zraněným holkám, a  prošli 
turnajem bez porážky. V  modrém 
minivolejbale hráli naši nejstarší, 
nicméně v této barvě málo zkušení 
hráči. Pár výher i proher zažili kluci 
i holky, ale z turnaje odjížděli všich-
ni spokojení.

Celkové výsledky:
žlutí: 2. místo Týniště A, 5. místo 

Týniště B
oranžoví: 4. místo Týniště A
červení: 1. místo Týniště A, 5. 

místo Týniště B
modří: 4. místo Týniště kluci, 5. 

místo Týniště dívky

Víkendovka
Koncem září jsme vyrazili s par-

tou mlaďáků prožít víkend na chatě 
v  Rokytnici v  Orlických horách. 
Zúčastnili se především členi klu-
bu IPP a IPP junior, kde se scházejí 
mladí aktivní lidé, kteří se nebo-
jí podniknout kdejakou šílenost. 
V pátek jsme na chatu dorazili té-
měř za tmy a  program byl jasný, 
zabydlování, vaření a  deskovky. 
Na sobotu jsme měli naplánovaný 
výlet po vrcholcích Orlických hor. 
Autobus nás zavezl do Orlického 
Záhoří, odkud jsme vystoupali na 
vrcholovou cestu, po které jsme šli 
až na Mezivrší. Tady jsme se rozdě-
lili, někteří jsme čekali na autobus, 
který nás odvezl zpět do Rokytni-
ce. A  Adam s  Kubou, Martinem 
a Danem pokračovali dál pěšky až 
na chatu. Nakonec měli tihle čty-
ři v  nohách 22 km. Počasí se po 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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deštivém září umoudřilo a  téměř 
celou sobotu nám na cestu svítilo 
sluníčko. Večer pro nás připravil 
již tradičně Radim, který tentokrát 
naplánoval mírumilovnou venkov-
ní hru, ale kdo ví, co pro nás při-
chystá zase za rok. V neděli jsme si 
krásně přispali, a když se z pelechu 
vyhrabali i  ti největší spáči, čekalo 
nás balení, hromadná pingpongová 
obíhačka, brzký oběd a pak už jen 
vyrazit na nádraží a  zpět domů. 

Tentokrát nás bylo sice málo, ale 
všichni jsme si to užili, zase jsme se 
o sobě něco dozvěděli a domů jsme 
odjížděli příjemně unaveni.

Game day
Ve sváteční středu, kdy měli sko-

ro všichni volno, jsme uspořádali 
Game Day v  DDM. Přijít mohl 
kdokoliv a  byli jsme potěšeni, že 
se tu během dne protočilo docela 
dost lidí. Cestu k nám našli samot-
né děti, páry, celé rodinky, začá-

tečníci i  zkušení hráči. Vyzkoušet 
mohli jednak hry z naší Hernotéky, 
kterých je přes 234 a  také některé 
novinky od firmy Albi a  Mindok, 
které nám hry zapůjčili na akci 
a  turnaje. Děkuji všem aktivním 
pomocníkům, kteří strávili skoro 
celý den v DDM a věnovali se zá-
jemcům. Navečer jsme si nakonec 
dali malý turnaj v  Dominionu, 
který jsme kdysi v  Týništi docela 
mastili. Vítězství zůstalo v  domá-

cích řadách, ale rádi si se všemi 
přespolními zase někdy zahrajeme. 
Deskovky rozvíjejí nejen strategii 
a  logiku, ale především u menších 
dětí pozornost, trpělivost a  sou-
středění. Jsou ideálním stmelova-
cím prvkem v rodině a příjemným 
trávením společného volného času. 
Zkusit je u nás v Klubu deskových 
her můžete i vy, každou 1. a 3. stře-
du v měsíci od 17 hod.

Eva Jenčíková a Veronika Chytrá

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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kompost
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TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu
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Reklamní agentura MEGA 
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí
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mega
since     1997
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datum- den čas název druh místo konání

1. 11. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

2. 11. st

15:30 Návštěva hřbitova (MC Ratolest) od MC Ratolest

16:00 - 18:00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ tvoření DDM

17:00 - 18:30 KLUB DESKOVÝCH HER hraní DDM

18:00 Žákovský koncert (ZUŠ) hudba divadelní sál ZUŠ

4. 11. pá 19:30 NAHORU NA HORU (53. TDP) divadlo Kulturní dům

5. 11. so 7:00-12:00 Celostátní výstava králíků stříbřitých malých výstava Areál chovatelů

6. 11. ne
14:00 Křest CD Žesťového souboru (ZUŠ) hudba velký sál ZUŠ

15:00 O PALEČKOVI a HRNEČKU VAŘ! (53. TDP) pohádka Kulturní dům

7. 11. po 18:30 Žákovský koncert (ZUŠ) hudba velký sál ZUŠ

9. 11. st
Odpolední knihovna - čtení, tvoření (MC Ratolest) čtení Městská knihovna

18:00 žákovský koncert (ZUŠ) hudba divadelní sál ZUŠ

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

11. 11. pá
9:00 - 13:00 Výkup sběratelských předmětů výkup Kulturní dům

19:30 MALÉ ŽENY (53. TDP) divadlo Kulturní dům

12. 11. so 8:00-11:00 Celostátní výstava králíků Činčila velká výstava Areál chovatelů

13. 11. ne 13:00 Kurz společenského tance pro mládež - 9. lekce tanec Kulturní dům

15. 11. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

16. 11. st

Barvy a tvary podzimu (MC Ratolest) tvoření, hraní Městský park

17:00 Mgr. Jan Doležal a promítání botanických fotografií přednáška Městská knihovna

17:00 - 18:30 KLUB DESKOVÝCH HER hraní DDM

18:00 Žákovský koncert (ZUŠ) hudba divadelní sál ZUŠ

17. 11. čt 16:00 Kurz společenského tance pro mládež - 10. lekce - prodloužená tanec Kulturní dům

18. 11. pá

19. 11. so 16:00 Kurz společenského tance pro mládež - 11. lekce tanec Kulturní dům

20. 11. ne 14:00 Rozsvícení vánočního stromu, Vánoce pro ulici Mírové, Tyršovo 
náměstí

21. 11. po
18:30 Žákovský koncert (ZUŠ) hudba divadelní sál ZUŠ

19:30 Povídání o divadle s TOMÁŠEM KLUSEM, moderuje David Drábek (53. 
TDP) beseda Kulturní dům

24. 11. čt 17:00 Jiří Kafka - cestopisná přednáška o Chile přednáška Městská knihovna

25. 11. pá 19:30 KRÁLOVNA DAGMAR (53. TDP) divadlo Kulturní dům

26. 11. so 9:00 - 12:00 Den pro dětskou knihu Městská knihovna

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

13:00 Kurz společenského tance pro mládež - 12. lekce tanec Kulturní dům

30. 11. st 16:00 - 18:00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ tvoření DDM

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V LISTOPADU 2022

NEZÁVISLÍ děkují všem občanům, kteří přišli k  vol-
bám do zastupitelstva obcí a obzvláště voličům, kteří nám 
dali hlas.Děkujeme s pokorou.

Martin Štěpánek

Organizace KSČM děkuje všem občanům, kteří svými hlasy 
podpořili naše kandidáty do zastupitelstva města. Naši zástupci 
se budou snažit prosazovat body našeho volebního programu 
a pracovat pro spokojenost a klidný život všech občanů města.

MUDr. Jan Vaník
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Divadlo v MŠ
Vždy s velkou radostí přivítáme 

divadelní představení v naší mateř-
ské škole. Tentokrát nám loutkovou 
pohádku Tajemná zahrada, přijela 
zahrát Jana Vyšohlídová z Divadla 
U  staré herečky v  Hradci Králové. 
Naučná pohádka o rostlinách a ta-
jemstvích přírody prozradila dě-
tem, že ne každý, kdo vypadá jinak, 
je zlý.

 
Poznáváme les
Umístění naší mateřské ško-

ly u  lesa pomáhá dětem získá-
vat vlastní zkušeností poznatky 
o  přírodě. Na procházku do lesa 
chodíme vždy v  dopoledních ho-
dinách a  velmi často, neboť víme, 
že kontakt s přírodou rozvíjí u dětí 
hrubou motoriku a má vliv na cel-
kové zdraví a  spokojenost. Teď na 
podzim děti pozorovaly, co se v lese 

změnilo - třeba dozrávání žaludů, 
kaštanů, šípků a  jeřabin. Učily se 
barvy díky zbarvení listů na stro-
mech. Při letošní velké úrodě hub 
děti poznávaly, sbíraly a  porovná-
valy jejich druhy. Třída Kočiček se 
vydala houby sbírat. Paní učitelky 
vzaly do lesa košík, který společ-
nými silami naplnily. Děti z Ptáčků 
si zase houby vyrobily a  potěši-
ly s  nimi rodiče. Ve třídě Žabiček 
si děti místo košíku hub naplnily 
mísu zeleninovým salátem, který si 
samy připravily a také snědly.

Dýňování na zahradě MŠ
Ve středu 5.  října se odpoled-

ne na zahradě naší mateřské školy 
uskutečnilo oblíbené Dýňování. 
V  období kdy dozrávají dýně růz-
ných velikostí, barev a  tvarů, se 
scházejí rodiče, děti, paní učitelky 
a  kuchařky, aby prožili společně 

odpoledne. To letošní se opravdu 
vydařilo. Sluníčko hřálo, děti byly 
spokojené, a vyřezávané a zdobené 
dýně přibývaly na zahradě jedna 
za druhou. Nechybělo ani tvoření 
z  přírodnin, házení míčků do pa-
pírové dýně, a kdo chtěl, vyrobil si 
papírovou dýni na špejli. Někteří se 
hrnuli do fotokoutku, kde se mohli 
vyfotit jako dýně. Zkrátka, všude 
samá dýně. Velké poděkování patří 
paní kuchařce za uvaření dýňové 
polévky, která všem moc chutnala. 
A  to i  Ondráškovi (3 roky), který 
na otázku: “Chutnala ti polévka?“ 
odpověděl „Ano, protože je oran-
žová“. Společně prožité odpoledne 
se nám moc líbilo a už teď se těšíme 
na příští rok.

Návštěva Městské knihovny
Již tradicí se stala každý druhý 

měsíc návštěva Městské knihovny 

v  Týništi nad Orlicí. Paní knihov-
nice povídá vždy o  zajímavém té-
matu. Tento měsíc bylo téma – Jak 
knížka vzniká, jak se rodí. Děti po-
znaly, kdo je spisovatel, redaktor, 
ilustrátor. Jaké druhy knih máme. 
Jaký je rozdíl mezi knihou pro malé 
děti, starší děti a pro dospělé. Děti 
také dostaly úkol. Tentokrát měly 
vytvořit návrh na obálku knížky, 
podle které se pozná, o čem kniha 
je. V  době návštěvy knihovny si 
děti mohly vypůjčit knížku podle 
svého výběru a  prohlížet. Povídali 
jsme si, jak s knihou zacházet a jak 
se k ní chovat. Dětem se v knihovně 
líbí a  rády se do knihovny vracejí. 
Ale knihám i časopisům se věnuje-
me i ve třídě. Tentokrát děti hledaly 
obrázky spojené s lesem. Starší děti 
vyhledávaly písmenka L E S.

Za kolektiv MŠ – U Dubu
Pavla Vlčková

NÁŠ MALÝ SVĚT V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
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Využíjte možnost zajímavého dárku formou poukazů v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč nebo 2000 Kč

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.

AKCE
Při předložení této nabídky získáte
k nákupu dárkový poukaz na hodinu
servisu v hodnotě 599 Kč zdarma
- maximálně však jeden poukaz na osobu

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

umí počítače

www.INDIGOumi.cz

blac
k

ASUS TUF FX506LH

ASUS X415

X-Gamer Mouse RGB

Niceboy HIVE Podsie 3
Epson EcoTank  L3250 / L3256

Procesor: Intel Core i5-10300H 2.5 GHZ 
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650

Displej:15,6“, FHD (1920 x 1080)
Úložiště: 512GB M.2 SSD

Paměť: 8GB DDR4
Podsvícená klávesnice

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem 
Výdrž baterie až 35 h

Certifikace IPX5 
Integrovaný mikrofon

Tlačítkové ovládání
Nabíjení pomocí USB-C

Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz

Grafická karta: Intel UHD Graphics
Displej: 14“, FHD (1920 x 1080)

Úložiště: 512GB M.2 SSD
Paměť: 8GB DDR4

Podsvícená klávesnice

ML7000:
7 programovatelných tlačítek

Herní podložka v balení
Rozlišení až 7000DPI

ML8000:
Profesionální herní myš

7 programovatelných tlačítek
Garance 20 mil. kliknutí

Závaží

Inkoustová A4 barevná multifunkční tiskárna
Rychlost tisku 10 str./min černobíle 5 str./min barevně 
Rozlišení 5760x1440 dpi
Tankový systém
Rozhraní USB, WiFi, WiFi Direct 

18 990,-

1 190,-

9 990,-

4 990,-

1 199,-

799,-

799,-

15 990,-

799,-

6 490,-

4 190,-

799,-

199,-

199,-

ASUS USB box STRIX
ARION 

INDIGO dárkové poukazy

Externí box pro Váš SSD M.2 disk
Až do kapacity 2 TB
Kvalitní hliníkové provedení
RGB přizpůsobitelné podsvícení

ML7000

ML8000

+ 3 ROKY ZÁRUKY PO REGISTRACI

CASHBACK 800KČ

frid
ay

Skvělý herní notebook 

Stabilní zvuk v plné kvalitě

Všestranný 14“ notebookTaké na SPLÁTKY* za 499 Kč + 9x 557 Kč

**PŘÍKLAD SPLÁCENÍ Pořizovací cena 10 000 Kč|Přímá platba 1 000 Kč/10,0 %|Výše úvěru 9 000 Kč|Výše měsíční splátky bez pojištění 1 000 Kč|Výše pojistného poplatku měsíčně 63 Kč|Výše měsíční 
splátky (vč.pojištění) 1 063 Kč|Počet měsíčních splátek 9|Roční úroková sazba 0,00 %|RPSN 17,27 %|Celková částka splatná spotřebitelem 9 567 Kč. Příklad splácení platí pro smlouvy uzavřené dne 
15.01.2022. Splatnost měsíční splátky je vždy k 15. dni počínaje měsícem následujícím po uzavření smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky. Použitá 
úrokovámetoda: ACT/365. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení.

Také na SPLÁTKY

Také na SPLÁTKY

*

*

za 1599 Kč + 9x 1784 Kč

za 649 Kč + 9x 724 Kč



strana 13

 TEPELNÁ
 ČERPADLA 

 FOTOVOLTAIKA

Kompletní dodávka, montáž tepelných čerpadel 
a fotovoltaiky s možností státní dotace až 300 000 Kč.

POJEZDALA s.r.o., Nová Ves 21, 517 21, tel.: 725 970 990, 
e-mail: info@pojezdala.cz, www.pojezdala.cz

Jednoznačně inovativní.
udržitelné.

pěkné.
tiché.
snadno instalovatelné.

Rosteme, a tak do našich týmů hledáme 
nové kolegy!

O své kolegy se staráme! 
Letos jsme valorizovali mzdy o 7 %!

Kontaktujte nás na: 
personal.ejh@junker.cz nebo +420 778 400 462 

www.junker-group.com

 SERVISNÍ TECHNIKY 

 STROJNÍ ZÁMEČNÍKY

 OBRÁBĚČE KOVŮ (nástrojaře, frézaře, 
soustružníky, brusiče,…)

 ABSOLVENTY do TRAINEE PROGRAMU 
MECHATRONIK PRAKTIKANT

WWW.BROUSIM.CZ
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Dne 22.  11.  2022 
uplyne 10. výro-
čí, kdy nás navždy 
opustil můj manžel, 
tatínek, dědeček, 
pan Karel Januš 
z Rašovic.

Stále vzpomínají 
manželka, synové 

s rodinami, souro-
zenci, vnoučata  

Kája a Lucka

4.  11.  2022 uply-
nuly 2 roky, co mě 
navždy odešel můj 
milovaný manžel 
pan Jiří Šmíd.

S láskou a vděč-
ností vzpomíná 

manželka Marie 
Šmídová, sestra 

Jana Hejnová, sestra 
Blanka Tučková

Poděkování

Ráda bych poděkovala panu 
starostovi Liboru Koldinskému 
za přání a  květinu při příležitosti 
mých 75. narozenin.

Rovněž děkuji za milou návště-
vu paní Matonohové a Šponarové, 
které mně za SPOZ předaly k  ži-
votnímu jubileu květiny a dárkový 
balíček.

Svobodová Božena

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA

Září a říjen v ZUŠ
1. září jsme 

vstoupili do nové-
ho školního roku 
se zcela naplněnou 
možnou kapaci-
tou žáků, která 
činí 470. Vážíme si 
zájmu, podpory a 

důvěry, kterou do naší umělecké ško-
ly vkládáte. Bohužel jsme nemohli 
přijmout, vzhledem k již zmíněnému 
faktu naplnění kapacity školy, všech-
ny uchazeče, ale věříme, že i oni si k 
nám cestu v budoucnu najdou.

Již 2. září zahájili aktivně školní 
rok nejstarší žáci literárně-dramatic-
kého oboru, pod vedením Veroniky 
Plašilové. Jejich dopolední představe-
ní divadelní hry „Jak je důležité míti 
Filipa“ bylo věnováno studentům 
Obchodní akademie v  Kostelci nad 
Orlicí.  Po zbytek měsíce září a října 
se umělecké aktivity nesly převážně 
v  duchu soustředění a hudebních 
akcí. Dechový orchestr ZUŠ měl 
„základnu“ svého pobytu v  budově 
školy, Bigbanďata prožila výjezdní 
soustředění ve Sněžném na chatě 
Horalka. I mažoretky Týnky a Mini 
Týnky, v letošním roce pod vedením 
Viktorie Habrové, využily volného 
tanečního sálu ve škole a soustředily 
se na tvorbu nových choreografií a 
sestav. 

Soustředění jsou sice doplňko-
vým, ale přitom velmi důležitým fak-
torem pro atmosféru v kolektivních 
předmětech, jedná se o časově inten-
zivnější prostor pro nácvik, souhru, 
ale hlavně se otevírá prostor pro nová 

přátelství a společné chvíle. Jen pro 
představu, např. Bigbanďata za sou-
středění odehrála na zkouškách 10 
hodin (1 hodina = 60 minut) čistého 
času. V běžném vyučovacím procesu 
se jedná o 13 vyučovacích hodin (1 
vyuč. hodina =  45 minut). Za víken-
dové soustředění tento orchestr zvlá-
dl časově zahrát tolik, co by jim trva-
lo za dva měsíce v běžném rozvrhu.  

Není to intenzivní čas jen pro žáky, 
ale i pro pedagogy, trávíme s mladou 
generací mnohem více času, pozná-
váme je v běžných denních situacích 
a i opačně žáci poznávají nás peda-
gogy. A to v  obou zmíněných or-
chestrech mluvíme o 50 osobách. Při 
ukončení každého ze soustředění se 
mluvilo vesměs pozitivně a s úsmě-
vem na tváři, byla cítit společná vděč-
nost z prožitých chvil.

Žesťový soubor pod vedením 
Václava Hlouška v měsíci září repre-
zentoval naši školu na Dni seniorů 
v Hradci Králové, byl součástí svěce-
ní praporu ve Zdelově, kde měl mož-
nost se setkat s  varhaníkem králov-
ské kapituly na Karlštejně. V měsíci 
říjnu ladí tento soubor formu nejen 
na křest CD, které se uskuteční 6. 
listopadu od 14.00 hodin v sále ZUŠ, 
ale mladí „žesťaři“ jsou hlavním 
„adventním“ souborem, máte mož-
nost ho slyšet při rozsvěcení stromu 
v Týništi nad Orlicí, v Petrovicích a 
Albrechticích nad Orlicí.

Dechový orchestr tradičně zahájil 
školní rok vystoupením na týnišť-
ském posvícení a předal koncertní 
štafetu Bigbanďatům. Tento orche-
str se připravoval na mezinárodní 

soutěžní přehlídku big bandů, která 
se měla uskutečnit v Pardubicích 15. 
10., ale akce byla zrušena z  finanč-
ních důvodů. I díky zrušenému sou-
těžnímu klání došlo k dohodě mezi 
orchestry, která dala podnět k zalo-
žení 0. ročníku swingového festivalu 
Zdeňka Černého v  Ústí nad Orlicí, 
kde Bigbanďata společně s  bigban-
dem ze Žamberka a domácím Black 
Bandem potěšili 15. 10. publikum 
svými výkony.

V říjnu jsme zahajovacím koncer-
tem otevřeli další sezónu žákovských 
koncertů, které probíhají v  takřka 
pravidelném intervalu 14 dní. Na 
těchto koncertech můžou nejbližší 
rodinní příslušníci žáků, ale i veřej-
nost slyšet nejenom výsledný kon-
certní výkon mladých muzikantů, ale 
především sledovat jejich hudební 
vývoj. Přijďte se podívat i vy.

Přeji vám i vašim dětem co nejvíce 
krásných kulturních zážitků v tomto 
školním roce.

Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ

Setkání ředitelů ZUŠ
Ve dnech 6. a 7. října se uskuteč-

nil každoroční Setkání ředitelů ZUŠ 
Královéhradeckého kraje. Letos byla 
spolupořadatelem akce naše ZUŠ, 
což znamená, že všichni účastníci 
akce navštívili v rámci dvoudenního 
programu naši školu. S  velkým zá-
jmem si obě křídla budovy všichni 
zúčastnění prohlédli, byli nadšeni 
nejenom ze samotných podmínek 
pro výuku našich žáků, ale přede-
vším kvitovali krásné prostředí nové 
i opravené budovy školy. Byli jsme 

rádi za jejich vesměs pozitivní ohla-
sy, je to určitě další pozitivní stimul 
do naší práce s kulturně smýšlejícími 
dětmi.  

Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ

AKCE LISTOPAD

• 2. listopadu (St) se koná Žákov-
ský koncert. Začátek koncertu 
je v 18.00 hod. v divadelním sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• 6. listopadu (Ne) pokřtí své první 
CD Žesťový soubor pod vedením 
Václava Hlouška. Začátek křtu je 
v 14.00 hod. ve velkém sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• 7. listopadu (Po) se koná Žákov-
ský koncert. Začátek koncertu je 
v 18.30 hod. ve velkém sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• 9. listopadu (St) se koná Žákov-
ský koncert. Začátek koncertu 
je v 18.00 hod. v divadelním sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• 16. listopadu (St) se koná Žákov-
ský koncert. Začátek koncertu 
je v 18.00 hod. v divadelním sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• 20. listopadu (Ne) vás srdečně 
zveme na akci s  názvem Váno-
ce pro ulici. Zahájení programu 
s malým vánočním jarmarkem je 
v 14.00 hod. na Tyršově náměstí.  
V  17.00 hod. se rozsvítí městský 
vánoční strom na Mírovém ná-
městí.

• 21. listopadu (Po) se koná Žákov-
ský koncert. Začátek koncertu je 
v 18.30 hod. ve velkém sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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Posvícení neboli hody – s touto lidovou tradicí je od nepaměti spojeno podzimní období. Pro naše předky bylo zakončení (1. tajenka) příležitostí 
odpočinout si a užít si dobrého jídla a pití. Leckde se stále dodržují anebo byly obnoveny havelské, martinské a kateřinské zábavy a trhy. Na sváteční 
stůl vždy patřila (2. tajenka), mladé víno a koláče. Na svátek sv. Martina obvykle čeleď končila u hospodáře službu. Kromě mzdy dostali chasníci 
a děvečky do uzlíku na přilepšenou ještě martinské (3. tajenka), zvané též vandrovnice. -ap-



Vernisáž výstavy obrazů Jarosla-
va Dostála, pana řídícího učitele 
a rodáka z Dlouhé Louky, proběhla 
ve čtvrtek 13.  října ve velkém sále 
knihovny. S  myšlenkou uspořádat 
tuto akci přišla paní Jitka Nováková, 
neboť v loňském roce uplynulo 130 
let od malířova narození. Poslední 
výstava věnovaná panu Dostálovi 
v  knihovně proběhla v  roce 2010 
za působnosti bývalé paní ředitelky 
Jarmily Vašátkové. Současnou vý-
stavu zahájil starosta pan Libor Kol-
dinský a večerem provázela na kyta-
ru slečna Martina Kerhartová, která 
sklidila obrovský potlesk. Děkujeme 
všem, kteří se na této výstavě podíle-
li, a ostatní srdečně zveme k návště-
vě. Výstava potrvá do 8. prosince.

Štanclová Petra

V  prvních dnech měsíce říj-
na proběhl v  naší knihovně již 
26. ročník celostátní akce Týden 
knihoven. Bylo připraveno něko-
lik besed pro veřejnost. V pondělí 
vyprávěla Dana Černá o své knize, 
o nemoci, ale především o přírodě 
a  cestách za studánkami. V  úterý 
se v knihovně sešel Dámský a pán-
ský klub, kde se povídalo o Josefu 

Ladovi. Stejný program byl usku-
tečněn odpoledne v  Klubu senio-
rů. Středa patřila dětem a  příro-
dovědným pokusům, kterými nás 
provedla Tereza Hejtmánková. 
Ve čtvrtek nás navštívil milovník 
Afriky Jiří „George“ Rosa a  svým 
povídáním ukončil výstavu Hen-
dricka Lilangy, která byla k vidění 
od začátku září. Celý týden mohli 

noví čtenáři získat roční registraci 
zdarma, dlužníci využít amnestii 
upomínek a  ti nejmenší zatočit 
kolem štěstí a  vyhrát dárek. Pro-
běhlo vyhodnocení soutěže „Vy-
mysli maskota dětského oddělení“, 
která byla vyhlášena v  červenci. 
Výherci se stali Amálie Lepšíko-
vá, Lukáš Matuška, Ema Jandová, 
Julie Táborská, Mariana Tábor-

ská, Zoe Králíčková a  Veronika 
Maryšková. Všem ještě jednou 
blahopřejeme. Děkujeme všem 
účinkujícím a  všem, co zavítali 
k  nám do knihovny a  zveme vás 
na další akce, z nichž nejbližší jsou 
Promítání botanických fotografií, 
cestopisná přednáška Jiřího Kafky 
o Chile a Den pro dětskou knihu.

Jana Novotná
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Hospodin je můj pastýř, nebudu 
mít nedostatek.

Žalm 23,1

Podobenství o  pastýři a  pastýř-
ské práci byla starému Izraeli sro-
zumitelná. Pastýřstvím se zabývali 
mnozí Izraelci. Jsou ale pastýřská 
podobenství dostatečně srozumi-
telná i nám? Žalm 23. je až „noto-
ricky“ známý, navozuje idylickou 
představu: svěží travička se zur-
čícím potokem a  zelenou loukou 
jde pomalu a  rozvážně pastýř. Za 
ním v klidu a spořádaně následuje 
stádo oveček. Ale takto pastýřská 
služba v biblické době nikdy nevy-

padala. Byla to vyčerpávající, tvrdá 
a  náročná dřina, přinášející ohro-
žení vlastního zdraví a mnohokrát 
i  života. Bibličtí svědkové hovořili 
o Pánu Bohu jako o pastýři, o člo-
věku jako o  ovci a  o  církvi jako 
o stádu ovcí. Je obdivuhodné, s jak 
vytrvalou trpělivostí koná Pán Bůh 
svou pastýřskou službu při svých 
neposlušných lidských ovečkách. 
Jak opatrně je vede. Jak láskyplně 
na ně dává pozor. Jak nosí ty, které 
už nemohou dál. Jak je zachraňuje, 
když se někde zatoulají a  někam 
spadnou. A Ježíšovo slovo „Já jsem 
dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí 
svůj život za ovce. Znám své ovce 

a  ony znají mne“ je nám oporou 
a  jistotou v  jakékoli situaci našeho 
života.

Hospodine, Pane Bože náš, děku-
jeme ti za to, že jsi naším pastýřem. 
Prosíme, dej, ať vždy slyšíme tvůj 
hlas. Amen

Píseň:
1. V  tvé síle, Pane Bože můj, 

všem bouřím vzdoruji a  mořem 
času v  přístav tvůj bezpečně do-
pluji.

2. Ať hrozí temné úskalí, neb děsí 
hukot vln, tvá moc vln hory povalí 
a zachrání můj člun.

3. Mé kormidlo ty řídě sám, uti-
šíš příval pěn, že dravým moře hlu-
binám neklesne loď má v plen.

4. Hle, v  dáli spásy kyne břeh 
a blaha svítá kraj! Tam v přístav řiď 
mé lodi běh a v svůj dej vstoupit ráj!

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
200 V tvé síle, Pane Bože můj (nápěv 
W.H. Havergal, text G.A. Molnár).

Shromáždění v  listopadu se 
budou konat (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

13. 11.–10:30 h bohoslužby
27.  11.–10:30 h první adventní 

neděle – bohoslužby večeří Páně

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

OBRAZY JAROSLAVA DOSTÁLA V KNIHOVNĚ

TÝDEN KNIHOVEN JE ZA NÁMI
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 Dobrý den, milí čtenáři. 
V pondělí 03.10.2022 se konala v 

Městské knihovně v Týništi nad Or-
licí beseda k mé knize Zvládej pře-

kážky, podtitul Příběh onkologické 
pacientky. 

V knize se snažím popsat svoji on-
kologickou léčbu a můj osobní pří-
stup k ní. Kniha také obsahuje články 
a fotografie z výprav za studánkami a 
prameny v okolí mého bydliště. 

Tato činnost mi velmi pomáhala 
v těžkých chvílích během léčby po 
stránce psychické i fyzické. Pobyt v 
přírodě mi dodával tolik potřebný 
optimismus a víru v uzdravení. 

Kniha Vás přesvědčí o tom, že i 
během takto závažného nemocnění, 
je možné se učit a poznávat nové věci 
a tím rozvíjet svoji osobnost a vědo-
mosti, což má příznivý vliv na proces 

uzdravení. 
Snažím se vyprávěním svého pří-

běhu upozornit na to, že velký podíl 
na uzdravení má i vlastní aktivita pa-
cienta a jeho přístup k léčbě. 

Při besedách i v běžném životě 
jsem si všimla, že jsme rozděleni na 
dva tábory. Jedni nechtějí o daném 
tématu ani slyšet, naopak jiní mají 
potřebu své zkušenosti z onkologické 
léčby předat svému okolí. Toto po-
važuji za správné. Proto mě potěšilo, 
že i během této besedy se přihlásila o 
slovo jedna posluchačka, aby mohla 
sdělit své zkušenosti s onkologickou 
léčbou a podělit se o ně. Toto je totiž 
velmi přínosné, neboť každý pacient 
vnímá svoji situaci jinak a má i jiný 
postup a rozsah léčby. Na toto vše má 
vliv spousta faktorů jako je věk paci-
enta, jeho psychická a fyzická vyba-
venost a mnoho dalších, se kterými 
Vás nyní nechci zatěžovat. 

Poselstvím mé knihy je podat dů-
kaz o tom, že i přes všechny těžkosti 
onkologické léčby se to dá zvládnout, 
pokud je onemocnění odhaleno 
včas. Proto je kladen takový důraz na 
prevenci. 

Chci na tomto místě poděkovat 
Městské knihovně v Týništi nad Or-
licí za možnost uspořádání besedy o 
mé knize a milou atmosféru. Děkuji 
i všem posluchačům, kteří se besedy 
zúčastnili. 

Dana Černá,  autorka článku  
a knihy Zvládej překážky 

Příběh onkologické pacientky 

Knihu lze koupit nebo objednat: 

Knihkupectví Horová 
Palackého 26, 547 01 Náchod 
Telefon: 491 426 622 
e-mail: info@knihkupectvihorova.cz

KNIHA ZVLÁDEJ PŘEKÁŽKY  
PŘÍBĚH ONKOLOGICKÉ PACIENTKY
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Ve dnech 16. – 17. září se v Šimko-
vých sadech v. Hradci Králové konaly 
královéhradecké dožínkové slavnos-
ti. I když tomu počasí příliš nepřálo, 
byl zde k  vidění spousta zeměděl-
ské techniky, zemědělské produkce 

a propagace zemědělství žákům MŠ 
a ZŠ. My jsme této příležitosti využili 
a přijali nabídku Krajského sdružení 
místních akčních skupin na společný 
výstavní prostor. Po zkušenostech 
z loňského roku, kdy nám jeden stá-

nek nestačil, jsme si vypůjčili další 
velký stan od hasičů z  Týniště nad 
Orlicí (moc děkujeme).

Nejvíce návštěvníky zaujaly výrob-
ky z 3D tiskárny, magnetky s gravíro-
váním, práce se 3D pery, jízda ozo-

botů či ukázky sumo robotů. Škoda 
jen, že tolik nepřálo počasí, měli jsme 
připravené i další ukázky naší práce 
nebo využití virtuální reality. Třeba 
bude příští rok hezky…

Jestli jsme si mysleli, že horší poča-
sí, než na Dožínkách v Hradci Králo-
vé nás už letos nepotká, tak jsme se 

hluboce mýlili! Byli jsme velmi potě-
šení, když nám z obce nabídli mož-
nost zúčastnit se v  sobotu 1.  října 

tradičního Albrechtického posvícení 
v  areálu SK Albrechtice nad Orlicí 
v Borku. No, sice opět pršelo, ale i tak 

to bylo bezva. Nejvíce tentokrát „fr-
čely“ sněhové vločky, takže se již nyní 
těšíme na předvánoční trhy!

V Rychnově nad Kněžnou pro-
běhlo 30.  9.  2022 okresní kolo 
soutěže  TALENTY PRO FIRMY 
(T-PROFI), jejíž cílem je ojedině-
lou formou zvyšovat zájem mladé 
generace o  techniku, technické 
obory a  s  tím související profe-
se, posílit spolupráci škol a firem 
i  mezigenerační spolupráci. Sou-
těžní týmy jsou totiž složené ze 
3 žáků základních a  3 studentů 
středních škol, pedagoga a  zá-
stupce firmy, který je v pozici ve-
doucího týmu.

V okresním kole v Rychnově se 
utkaly tři soutěžní týmy, jejímiž 
členy byly děti z  Tékáčka. I  letos 
se soutěžilo se stavebnicemi Mer-
kur a  úkolem bylo, dle návodu, 
sestavit fungující zařízení – kolo-
toč. Důraz byl kladen na přesnost 
montáže, dodržení stanovených 
technických parametrů a čas.

Díky šikovnosti a  zručnosti 
všech členů týmů splnily všech-
ny svůj úkol v rozmezí pár minut 
ještě před limitem 2,5 hodiny. 
O  vítězi nakonec rozhodovala 
kvalita v  nejmenších detailech. 
Stal se jím tým pod vedením Da-

niela Šmídy ze společnosti Alpha 
Vehicle Security Solutions Czech 
s.r.o. ve složení: Petr Brič, Matyáš 
Kunc a  Rudolf Černík z  našeho 
Technologického klubu Albrech-
tice a  trojice studentů ze Střední 
školy  – Podorlického vzdělávací-
ho centra, za které soutěžili Josef 
Balcar, Lukáš Rada a Petr Broulík. 
Nesmíme zapomenout ani na pe-
dagogický dozor z  této školy  – 
pana Jana Macka.

Děkujeme však i  ostatním dě-
tem z  Tékáčka, které se se svými 
týmy umístily na 2. a  3. místě. 
Konkrétně: Vojta Otava a Ondřej 
Chaloupka, kteří společně s další-
mi studenty z PVC Dobruška pod 
vedením kapitána ze SV Metal 
Divec obsadili druhé místo, a Lu-
káš Řičař, Jakub Ženka a Kateřina 
Novotná, kteří obsadili bronzo-
vou příčku pod taktovkou loňské-
ho vítěze f. Bühler CZ Žamberk.

Gratulujeme vítězům a  držíme 
jim place do krajského kola, které 
se uskuteční v pátek 11. 11. 2022 
v Aldisu v Hradci Králové.

Yvonna Ronzová

TÉKÁČKO - DOŽÍNKY

TÉKÁČKO - POSVÍCENÍ V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ

TÉKÁČKO - VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM KOLE T-PROFI 2022
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Září je čas, kdy zraje víno. Jeho 
sladká šťáva přitahuje hmyz, ptá-
ky… tak proč by lidé měli být vý-
jimkou. Již naši předci objevili její 
lahodnou chuť a vcelku brzo i opoj-
né účinky její zkvašené šťávy. Mar-
ně budete hledat v historii božstev 
boha či bohyni piva nebo chleba, 
ještě tak hojnosti nebo plodnosti. 
Víno má svého Bakchuse. Chvála 
jemu a  úrodě, kterou jsme mohli 
oslavit na našem již devátém Petro-
vickém Vinobraní, které se konalo 
v sobotu 17. 9. 2022, což jste mohli 
mnozí z vás zjistit na plakátovacích 
plochách a  reklamních bannerech 
na stránkách tiskovin.

Nedalo se začít jinak než tradič-
ním historickým průvodem vede-
ným bubnem a  pištci ze  skupiny 
historické hudby GRÁL. Průvod 
začínal v Petrovičkách a po překo-
nání státní silnice, pod laskavým 
dohledem policie, zamířil k  obec-
nímu domku, do centra dění. Le-
tos poprvé se k jezdcům na koních 
přidal kočár tažený spřežením, což 
mu dodalo na půvabu. Královská 
družina byla na ploše před pódiem 
přivítána a  následným přípitkem 

byla celá akce oficiálně zahájena. 
Hudební produkce GRÁLu se pře-
sunula na pódium a přítomní zača-
li popíjet burčák, degustovat vína, 
jenž pocházela převážně z různých 
oblastí Moravy. I  zajídat bylo čím. 
Grilovala se kýta, zelenina a opéka-
ly klobásky. U  vína byly chleby se 
škvarkovou pomazánkou a krájené 
sýry. Ke kávě byly nabízeny úžasné 
moučníky paní Volejníkové, které 
na věhlasu našich akcí již nějaký 
čas přidávají.

Počasí bylo letos dosti vrtkavé 
a  nepředvídatelné. Přesto se mezi 
přeháňkami povedlo vystoupit 
skupině historického šermu REGO 
z  Vrchlabí, která stylově navázala 
na doznělou hudbu. V  krátkých 
soubojích se diváci mohli seznámit 
s bojem různými bodnými a sečný-
mi zbraněmi, vedeným na mokré 
kluzké trávě s humorem a nadsáz-
kou. I  proto byl mezi námi dozo-
rující lékař. Věřím však, že bodná 
rána kordem by pro něj byla prv-
ním takovým případem v kariéře.

Pro děti bylo připraveno malo-
vání na obličej, kde šikovná výtvar-
nice měnila příchozí dorost na zví-

řátka a pohádkové postavy. Vtipné 
pak bylo slyšet od stánků, kde byl 
větší shluk lidí výrok „Uf, málem 
jsem zašlápl Spidermana“.

Co by to bylo za vinobraní, kdy-
by na něm nebylo slyšet moravské 
písničky, húsličky a  cimbál. Stálicí 
je již u nás cimbálová muzika Pavla 
Šafaříka, kterou si lidé oblíbili. Pev-
ně doufám, že se nic nezmění a bu-
deme moci je přivítat i  napřesrok, 
kdy bude našemu vinobraní deset 
let. V pauzách, kdy hudebníci nabí-
rali sil na další kus, byli představeni 
prodejci vín. Pánům se od stánků 
na pódium moc nechtělo. Z  krát-
kých rozhovorů s nimi se návštěv-
níci dozvěděli něco o  nabízených 
vínech a s čím je dobré je kombino-
vat, až je budou doma popíjet.

V  podvečer se mraky protrhaly 
a další déšť již nehrozil. Oblohu po 
setmění tak pro všechny, kdož vy-
drželi, prozářily jiskry ohňostroje 
na znamení konce akce. Úplným 
závěrem však bylo vystoupení sku-
piny Electrophonix z  Hradce Krá-
lové. Z širokého repertoáru skladeb 
a roků, kdy byly hitem, si našel kaž-
dý „tu svou“. Na kapele je zajímavé 

obsazení, které je mimo základ-
ních bicích, basy a kláves doplněno 
o elektrické smyčcové nástroje.

Jejich vystoupením doplynul čas 
do okamžiku, kdy se dopíjí sklen-
ky a  hosté se ubírají k  domovům. 
Děkujeme všem, kdo se v době ne 
zcela příznivé přišli pobavit a odre-
agovat. Děkujeme také všem, kteří 
se podíleli na přípravě, průběhu 
i úklidu a hlavně těm, kteří nás fi-
nančně podpořili, tedy sponzorům 
a  městu Týniště nad Orlicí. Akce 
byla i letos propojena s týnišťským 
posvícením autobusem. Možnosti 
navštívit obě akce využilo nemálo 
lidí.

Petrovické vinobraní přináší 
plody sluncem prosluněných strá-
ní Moravy a  nalévá je do sklenek 
milovníkům vín. Za úžasnou chutí 
nehledejme jen půdu a sluneční pa-
prsky, které daly hroznům dozrát. 
V každém loku jsou skryty krůpě-
je potu vinařů, kteří se neúnavně 
o  své vinohrady starají. Děkujeme 
jim, že jsme mohli spolu s Bakchu-
sem jejich píli oslavit.

Pavel Blažek

PETROVICKÉ VINOBRANÍ JIŽ PODEVÁTÉ
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Domov sv. 
Josefa je je-
diné zařízení 
v  České re-
publice, které 
zajišťuje kom-

plexní péči pro lidi s roztroušenou 
sklerózou v  pokročilém stadiu 
nemoci i jejich pečující osoby. Na-
chází se v prostředí opraveného ba-
rokního areálu, kde se snoubí las-
kavá péče s moderním vybavením. 
Domov sv. Josefa je příběhem dár-
ců a dobrovolníků. Bez jejich kaž-
doroční podpory by tu totiž nebyl. 
V  současné době chybí na každou 

poskytnutou hodinu cvičení 290 
Kč. Velmi si proto vážíme podpory 
ze strany města Týniště nad Orlicí. 
Díky letošní dotaci v částce 30.000 
Kč jsme mohli dofinancovat mzdu 
fyzioterapeutky, která pomohla li-
dem s  roztroušenou sklerózou na 
zdravotním pobytu.

  Lidé s  roztroušenou sklerózou 
mohou využít 1-2 měsíční zdravot-
ní rehabilitační pobyt nebo odleh-
čovací pobyt s rehabilitací, který je 
zaměřen na nácvik soběstačnosti 
v  domácím prostředí. V  rámci 
pobytu obdrží péči od specialistů, 
kteří pomáhají vyrovnat se s  ne-

mocí, zlepšit zdravotní stav, zvýšit 
soběstačnost a zapojit se do běžné-
ho života. Jednotlivé terapie jsou 
doplněny bohatým programem za-
měřeným na využití volného času. 
V  rámci každoměsíčního kultur-
ního menu mohou klienti využít 
keramickou či výtvarnou dílnu, 
vyrazit na výlet, do kina nebo třeba 
na nákupy.

Pobytem v  Domově sv. Josefa 
to zdaleka nekončí. Pro podporu 
pečujících osob i nemocných v do-
mácím prostředí je vyčleněna půj-
čovna pomůcek a  služba odborné 
poradny. Do odborné poradny je 

možné vkládat své dotazy prostřed-
nictvím webových stránek níže. Na 
stejném webu jsou umístěny také 
tipy na péči v  domácím prostředí 
vč. instruktážních videí. Poradna 
je dostupná i  telefonicky na čísle 
491 610 620.

Každý rok v  Domově sv. Josefa 
pomůžeme stovkám nemocných 
a jejich rodinám k lehčímu životu. 
Bez podpory jednotlivců i institucí, 
jakou je vaše město, by to nebylo 
možné. Upřímně za tuto podporu 
děkujeme.

 Klienti a zaměstnanci 
Domova sv. Josefa

V rámci celorepublikové připomínky lidí pronásledovaných pro víru s názvem #RedWed-
nesday, tzn. Červená středa, bude ve středu 23. listopadu 2022 již potřetí nasvícená týnišťská 
vodárenská věž červenou barvou.

Základním poselstvím této iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance 
ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě. Vizuálním znakem je 
rozsvícené červené světlo symbolizující utrpení lidí.

Více o této aktivitě se dozvíte na webu www.cervenastreda.cz.
Děkuji ředitelce Služeb města paní Jitce Gažiové, jejímu týmu a všem podporovatelům za 

spolupráci.
Veronika Čepelková,

zastupitelka města

Naše školkové posvícení
Již pravidelně se v  měsíci září 

seznamujeme s  tradicemi a  zvyky 
v našem městě, kam patří týnišťské 
posvícení, které u  nás v  mateřské 
škole vždy končí zahradní slavnos-
tí. Protože nám zářijové počasí moc 
nepřálo, tak jsme si připravili po-
svícenské úkoly nikoliv na zahradě, 
ale ve třídách naší školky.

U Berušek jsme si s dětmi připo-
mněli, jaké náplně patří do posví-

cenských koláčů a vůbec nevadilo, 
že opravdické náplně nahradila ba-
revná víčka, která děti správně vy-
bíraly a seskupovaly do kruhových 
obručí. Úkol ve třídě Motýlků byl 
také ve znamení jídla. Děti pomocí 
provázku namotávaly jitrnice z lát-
ky a papíru, které si předtím samy 
vyrobily a Kočičky připravily úkolů 
hned několik. Hra na Kubu a Káču 
ověřila zručnost, pytlíky s moukou 
zase jemnou motoriku. Děti od Je-

žečků nenechaly Honzíka o hladu, 
společně ho nakrmily vdolky a ješ-
tě mu zazpívaly hezkou písničku, 
a nakonec u Oveček vyjela barevná 
nákladní auta, která po celé třídě 
rozvážela posvícenské koláče a zase 
se vracela do svých správných ga-
ráží.

Soutěže a  úkoly jsme poctivě 
všechny splnili a  za odměnu na 
nás čekalo ve všech třídách bohaté 
pohoštění, které nám pomohli při-

pravit rodiče dětí, kterým za to moc 
děkujeme. Bylo to příjemné a vese-
lé posvícenské dopoledne.

Lenka Hamplová

Redakce se omlouvá Mateř-
ské škole Město Týniště nad Orli-
cí a  paní Bc. Zdeňce Veselkové za 
chybné uvedení nadpisu jejího člán-
ku v  říjnovém čísle Zpravodaje na 
str. 18.

DOMOV SV. JOSEFA

TÝNIŠŤSKÁ VĚŽ SE POTŘETÍ ROZSVÍTÍ ČERVENĚ

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO



strana 25

Dne 24. 9. 2022 se konal tradič-
ní, již 12.ročník vodáckého závodu 
Orlická 17, který pořádá Rampa 
Sport.

Na start nás dovezl autobus a po-
časí nám vyšlo opět luxusní. Stav 
vody v  Kostelci nad Orlicí byl 37 
cm. Děkujeme všem zúčastněným 
posádkám za velkou účast, kte-
rá způsobila napínavý hromadný 

start.
Startovalo 27 plavidel. Do cíle 

dojeli v nejrychlejším čase, a to 1h 
38min 2s Tomáš a  Jakub Skalický, 
tímto stanovili nový rekord závo-
du. V kategorii ženy se na prvním 
místě umístily  Viktorie Pokorná 
a Adéla Kotrbová s časem 2:03:57, 
v kategorii dospělí a dítě do 12 let 
byl Jakub a  Matěj Micka 1:53:10, 

v  kategorii smíšené Sára Sicilská 
a  František Veselý 1:43:25.  Po do-
jetí do cíle čekala na závodníky už 
vyhřátá vířivka, kde se mohli zre-
laxovat.

Děkujeme též tradičním i  no-
vým sponzorům, ceny soutěžícím 
věnovaly firmy: Havlíčkobrodský 
pivovar, ECS Container Týniště, 
Uzeniny Beta, Fitmin, CVOK Par-

dubice, T-Mobile, Choceňský pivo-
var Splávek

Večer nás báječně bavili kytaris-
ti Kuba a Kuba, děkujeme byli jste 
skvělí.

Těšíme se na další ročník, který 
se bude konat 23. 9. 2023.

Za tým Rampa Sport 
 Lucie Skalická

Tento článek píši seniorům v Tý-
ništi nad Orlicí, kteří nechtějí sedět 
doma u televize.

Náhodou jsem šla okolo žlutého 
domečku, kde za oknem byl vzkaz, 
abych přišla mezi ostatní seniory. 
Jsem sice z Lípy, ale vstoupila jsem.

Mnozí mne znali, a tak tam cho-
dím v úterý od 14:00 hodin pravi-

delně.
Hrají se stolní hry, byl také turnaj 

v  kuželkách, opékaly se špekáčky, 
a také tu je výstavka prací seniorek 
(pletení, háčkování, šití a další ruční 
práce).

Pořádají se tu i různé besedy, kde 
se i  učíme, jak se chovat v  dnešní 
době moderní techniky. Také ale 

nabízíme své životní zkušenosti, 
které by mohly mladou generaci 
zajímat.

Přijďte se za námi podívat, rádi 
pomáháme, i  když již nejsme tak 
pohybliví, ale mozkové buňky stále 
ještě fungují.

Jedno přání by ale senioři přece 
jen měli. Jsou tu velmi stará aku-

mulační kamna a za současné situ-
ace bude velký odběr elektřiny. Žá-
dají tak nové zastupitelstvo o nové 
akumulačky, aby se mohli scházet 
i v zimním období.

Za všechny seniorka, členka sva-
zu postižených, obyvatelka Lípy nad 
Orlicí a milovnice města v lesích

Helena Holubová

Třetí v pořadí úspěšných projek-
tů na podporu vzdělávání MAP III 
Kostelecko začal v  květnu tohoto 
roku. Nemá podobu, na jakou jsme 
byli zvyklí. Není možné organi-
zovat množství vzdělávacích akcí 
a  financovat různé druhy podpor 
a  implementací. Tento projekt je 
primárně zaměřen na evaluaci 
předchozích projektů a  současné 

situace. V rámci Místního akčního 
plánování jsou navrhovány akti-
vity ke zlepšení kvality výuky. Vý-
stupy MAP III budou sloužit jako 
podklad do následujících období 
a navazujících projektů, ze kterých 
bude znovu možné tyto aktivity 
spolufinancovat.

Základní struktura však byla za-
chována. Byl ustaven Řídící výbor, 

který má nově 19 členů, vzniklo 
7  pracovních skupin, z  nichž čty-
ři jsou staronové a  tři úplně nové. 
Odráží potřeby území scházet se na 
různých úrovních v různých skupi-
nách, mít možnost plánovat, tvořit 
strategie a  vize. Rovněž principy 
MAP, jako je spolupráce, otevře-
nost, partnerství a další, jsou stejné 
a navazují na vztahy vzniklé v úze-

mí. Hlavním přínosem projektu je 
budování a  rozvoj systému komu-
nikace a spolupráce mezi těmi, kte-
ří ovlivňují vzdělání. Tento přínos 
je patrný zvláště ve spolupráci mezi 
vedením jednotlivých škol.

Za MAP III Kostelecko Anna 
Plocková a Jan Kučera

www.map.nadorlici.cz/kostelec-
ko

ORLICKÁ 17

PŘIJĎTE DO KLUBU SENIORŮ

PROJEKT MAP III KOSTELECKO
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Vážení občané,

zveme vás na již tradiční Týden 
vzdělávání dospělých.

O co vlastně jde?

Týden vzdělávání dospělých 2022 
v Královéhradeckém kraji

probíhá každý rok zhruba ve 
stejnou dobu a  otevírá dveře širo-
ké veřejnosti. V rámci něj nabízíme 
pestrý program zaměřený na vzdě-
lávání, osobní rozvoj, komunikaci, 
řešení problémů, tvořivost apod. 
Letošní ročník bude realizován opět 
jak v prezenční, tak i v on-line formě. 
Prezenčně budou aktivity probíhat 

v  prostorách spolupracujících orga-
nizací a na Úřadu práce ČR - Kon-
taktním pracovišti v Rychnově n. Kn.

Letos se uskuteční v  týdnu 
7.  11.–11.  11.  2022, a  my budeme 
rády, když se  rozhodnete zúčastnit 
se některé z  jeho zajímavých akcí. 
Nenechte se poplést tím, že aktivity 
probíhají i na úřadu práce. Skutečně 
se může zúčastnit kdokoliv z  široké 
veřejnosti  – studenti, důchodci, za-
městnaní, podnikající, muži, ženy… 
TVD je akcí neziskovou a účast pro 
veřejnost je ZDARMA na všech ak-
tivitách. Všichni jste srdečně zváni!

V  rámci TVD jsme se zaměřily 
převážně na semináře a  přednášky 
s  různorodou tématikou. Můžete se 
těšit nejen na prezenční workshopy, 
kreativní dílny, dny otevřených dveří, 
semináře, interaktivní přednášky, ale 
také na webináře, kterých se můžete 
účastnit z pohodlí vašeho domova.

Kompletní program bude zveřej-
něn v  regionálním tisku, na plaká-
tovacích plochách a  na webu www.
tydenvzdelavanidospelychkhk.cz, 
kde naleznete přehledně i  veškeré 
informace a aktuality o akci. Tištěná 
verze programu bude k  vyzvednutí 
na úřadech práce.

Další informace vám mohou po-

dat:

Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: 
libuse.sychrova@uradprace.cz, tele-
fon: 950 159 323

Eva Buňatová, e-mail: eva.
bunatova@uradprace.cz, telefon: 
950 159 431

Bc. Jana Jirsáková, e-mail: jana.
jirsakova2@uradprace.cz, telefon: 
950159322

Na vaši návštěvu se těší pracovni-
ce Oddělení poradenství a  dalšího 
vzdělávání při Úřadu práce ČR - 
Kontaktní pracoviště v Rychnově n. 
Kněžnou

Teplé a  suché letní měsíce vystří-
dalo v  září velké množství srážek. 
Díky tomu začaly, do té doby suché 
lesy, ožívat životem a  začala růst 
spousta druhů hub. Bohužel, kvůli 
organizačním problémům, se ne-
mohla letos uskutečnit tradiční vý-
stava v  Týništi nad Orlicí. Dost mě 
to mrzelo a  nechtěl jsem, aby lidé 
o  výstavu v  okolí přišli. Domluvili 
jsme se tedy na spolupráci s Hostin-
cem pod Zelenou Křivinou a výsta-

vu uskutečnili poprvé zde. Konala 
se 1.  října 2022 v malém sále, který 
se pro výstavu ukázal jako krásné 
místo. Za sobotní odpoledne nás na-
vštívilo okolo 150 návštěvníků, což 
je, na horší počasí a delší dostupnost 
z okolí, nádherné číslo. Zaznamenali 
jsme celkem 213 exponátů. Jeden za-
jímavý postřeh z návštěvnické knihy, 
který hovoří za vše:

"NÁDHERNÁ VÝSTAVA. TO 
JSME VŮBEC NEVĚDĚLI, ŽE 

EXISTUJE TOLIK HUB."
Možná tato hláška a  srovnání 

s počtem vystavovaných hub vyvolá 
u  někoho úsměv. Ale cílem výstavy 
bylo přiblížit návštěvníkům houba-
ření v  trochu jiném světle - rozma-
nitost druhů, opatrnost při sběru 
hub i  debatu o  zajímavých recep-
tech při zpracování jedlých druhů 
v  kuchyni. Nejvíce obdivovaný byl 
1,5 kg veliký Hřib smrkový a  4 kg 
těžký Vatovec obrovský. Vystaveny 

byly i  vzácné houby jako Kyj uťatý, 
Muchomůrka ježohlavá, Houžovec 
hlemýžďovitý či Závojenka modrá. 
Moc rád bych všem, co se na akci po-
díleli a pomáhali, poděkoval a velké 
díky patří i personálu Hostince pod 
Zelenou Křivinou a  všem, co se na 
výstavu přišli podívat a za jejich klad-
né ohlasy.

Co zbývá říct? Snad se zase příští 
rok uvidíme v Křivicích!

Karel Lepšík a Václav Matějka

„NEJEN VZDĚLÁVÁNÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU.“

VÝSTAVA HUB V KŘIVICÍCH
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V pátek 16. září 2022 jsme všech-
ny druhé ročníky vyrazily na ex-
kurzi do Bioparku Štít.

Zpočátku jsme se všichni obávali 
nepříznivého počasí, avšak v tento 
den nám bylo přáno, takže se ex-
kurze mohla uskutečnit.

Vyrazili jsme tedy v  době, kdy 
začínala výuka, abychom na místo 
dorazili v domluvený čas. Bohužel 
ne vždy jde vše podle plánu a nám 
se cesta zkomplikovala dopravní 
nehodou, která se stala za Hradcem 
Králové, kdy do našeho autobusu 

najela dodávka, která nám svým 
zpětným zrcátkem vysklila před-
ní dveře. Během nehody nedošlo 
k  žádnému zranění. Pan řidič au-
tobusu ihned reagoval a  zavolal 
pomoc, která dorazila ve velmi 
krátkém časovém úseku. Tímto 
bychom chtěli poděkovat hasičům 
z HZS Hradec Králové, kteří se pro 
naše žáky stali hrdiny. Nezachráni-
li nás totiž pouze z  nabouraného 
autobusu, ale dopřáli nám cestu 
evakuačním hasičským autobu-
sem a zavezli nás až na místo naší 

exkurze. Tím nám zachránili celý 
výlet a  my jim za to jsme všichni 
srdečně vděční!

Biopark Štít se nachází v blízkos-
ti Chlumce nad Cidlinou a má vel-
ké zastoupení, jak zvířat domácích, 
tak exotických. Paní ošetřovatelka 
provázela žáky kolem jednotlivých 
klecí, představovala jim různá zví-
řata a žáci se o všech dozvídali zají-
mavé informace.

Vidět mohli například lvy, tygry, 
lemury, gibbony, z domácích zvířat 
pak morčata, králíky, koně a jiné.

Nejdříve byli žáci nadšení z exo-
tických zvířat, na konci exkurze 
však přišlo překvapení. Paní ošet-
řovatelka přinesla krajtu králov-
skou, kterou si odvážní žáci mohli 
pohladit.

Před cestou zpět si žáci koupili 
suvenýry spojené s Bioparkem Štít 
a  mohli jsme vyrazit domů plní 
krásných vzpomínek na příjemně 
strávené dopoledne.

Mgr. P. Mňuková 
a Mgr. L. Archlebová

Za záchranu výletu obrázky od 
dětí. Takové poděkování dostali 
hasiči z Hradce Králové od školáků 
z  Týniště nad Orlicí. Ti jeli v  po-
lovině září na výlet, který málem 
skončil dřív, než začal. U  Hradce 
Králové do jejich autobusu narazila 
dodávka. Hasiči je ale naložili do 
evakuačního autobusu a dovezli až 
do cíle.

Nehoda se stala na nájezdu na 
dálnici u hradeckých Kuklen. „Na-
razila do nás z boku dodávka. Ni-
komu se naštěstí nic nestalo, ale au-
tobus měl rozbité okno na dveřích 
a prasklé přední sklo a nemohl jet 
dál,“ líčí začátek příběhu se šťast-
ným koncem učitelka Lenka Arch-
lebová. Autobusem jelo 42 školáků 
z druhých tříd na výlet do Bioparku 
Štít u Chlumce nad Cidlinou.

Školního výletu se ale ujali při-
volaní hasiči. „Než aby děti čekaly 
dlouho na náhradní dopravu na 
rušné silnici, vyslali jsme náš eva-
kuační autobus, který je dovezl 
bezpečně do cíle,“ vysvětluje mluv-
čí hasičů Martina Götzová. Do cíle 
přitom zbývalo necelých 30  kilo-
metrů: „Běžně dopravuje na nej-
bližší možné místo, ale tady v tom 
případě jsme udělali výjimku.“

Děti se rychle z počátečního úle-
ku vzpamatovaly a jízda hasičským 
autobusem jim nakonec ještě výlet 
zpestřila. „Nejdřív byly trochu vy-
lekané, ale jak přijeli hasiči a přišli 
do autobusu, tak pro děti to byli 
borci, kteří je přijeli zachránit, a za-
tleskaly jim. Vlastně se z toho stalo 
pro školáky takové dobrodružství. 
Hasiči nám zachránili výlet. Než 
by přijel náhradní autobus, tak už 
bychom se museli vracet a bylo by 
po výletu,“ říká Lenka Archlebová.

Na dálnici ráno boural autobus 
se školáky

Na facebookovou zprávu hasičů 
o  události reagovali i  rodiče dětí. 
„Dcera se vrátila z  výletu nadše-
ná. Komu se taky poštěstí pohladit 
hada a  jet hasičským autobusem? 
Hlavně, že jsou všichni v pořádku. 
Děkujeme za vaši pomoc,“ napsa-
la do komentáře Andrea Dujková 
a chválou nešetřil ani jeden z tatín-
ků Jan Janda: „Náš mladej teď při-
lítnul z družiny, oči navrch hlavy, že 
měli dneska v Hradci nehodu a že 
jeli hasičským autobusem. Trauma 
rozhodně neměl, ba naopak. Tak 
hlavně, že se nikomu nic nestalo 
a děti to měly jako zpestření. Hasi-
čům patří velký dík za jejich špič-

kový zásah.“
Učitelky se následně rozhodly 

hradeckým hasičům ještě jednou 
poděkovat. Děti jim v  hodině vý-
tvarné výchovy nakreslily obráz-
ky s  hasičskou tématikou a  řada 
z  nich pak namalovala právě „zá-
chrannou“ operaci. „Vybraly jsme 
ty nejhezčí obrázky, napsaly ještě 
děkovný dopis, který jsme s dětmi 
podepsaly a  poslaly vše hasičům,“ 
dodává za třídní učitelky tří dru-
hých tříd Lenka Archlebová.

A  akce měla úspěch i  u  hasičů. 
„Měli jsme z  toho velkou radost, 
ty obrázky musím rozdělit na obě 
stanice, které se na zásahu podílely. 
I když jsou hasiči tvrdí chlapi, tak 

je to potěší, možná si je dají třeba 
někam na nástěnku,“ myslí si Mar-
tina Götzová.

Základní škola teď uvažuje o ex-
kurzi k  hradeckým hasičům. Ka-
ždopádně v  Týništi přibylo hned 
několik druháků, kteří mají o  bu-
doucím povolání jasno. „Asi pět 
kluků už teď říká, že by se chtěli stát 
hasičem,“ usmívá se Lenka Archle-
bová.

novinář Jiří Fremuth, zdroj: hra-
decký deník.cz

https://hradecky.denik.cz/zpra-
vy_region/hasici-zachranili-de-
tem-vylet-na-oplatku-dostali-ob-
razky-20221008.html

EXKURZE DO BIOPARKU ŠTÍT

HASIČI ZACHRÁNILI DĚTEM VÝLET, NA OPLÁTKU DOSTALI OBRÁZKY
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Ve středu 21.  9.  2022 proběh-
lo Okresní kolo přespolního běhu 
v  Solnici. Závod byl pořádán sou-
časně jako soutěž jednotlivců 
i družstev. V každé kategorii se star-
tovalo hromadně. Naši školu repre-

zentovali, v kategorii mladších žáků, 
chlapci David Kurel, Maxim Svo-
boda, Marek Kubánek, Petr Novák 
a Milan Vlasák. Trať pro tuto kate-
gorii měřila 1,8 km. Chlapci obsadili 
7. místo. Celkem bylo 11 týmů. Jako 

jednotlivci doběhli kluci na 19., 29., 
32., 38. a 54. místě z 60 startujících 
v  dané kategorii. Do výsledného 
pořadí se počítalo umístění prvních 
čtyř závodníků v družstvu.

Počasí nám docela přálo a hlavně 

všichni doběhli v  pořádku. Děkuji 
všem chlapcům za jejich nasazení 
a doufám, že se příští rok naše škola 
opět zúčastní, a třeba i v hojnějším 
počtu.

Petra Pokorná

V  úterý 4.  října  2022 se konaly 
atletické závody na stadionu v Kos-
telci nad Orlicí. Utkat se přijeli zá-
vodníci ze 12 škol rychnovského 
okresu. Naši školu reprezentovalo 
19 žáků, kteří se stejně jako ostatní 
museli vypořádat s  podmračeným 
chladným počasím, které se naštěs-
tí obešlo bez deště. Ostatně z důvo-
du špatné předpovědi byly závody 
posunuty o  jeden týden, minulé 
úterý skutečně vydatně pršelo. At-
letů bylo více, než bývá obvyklé, 
proto se závody protáhly až do od-
poledních hodin.

Nejlépe si vedli naši mladší žáci 
(ročník 2009 a 2010). Marek Wei-
sser vybojoval zlato ve skoku da-
lekém (470 cm) a  v  běhu na 150 
m (20,66 s). Ve sprintu na 60 m 
skončil třetí (8,2 s). Ondřej Černý 
vyhrál běh na 800 m (2,31 s). Ve 
150m běhu byl druhý (20,69 s) za 
Markem a za hod míčkem za hra-
nici 51 m bral bronzovou medaili. 
V mladších žákyních vynikala Nela 
Fléglová. Zlato vyhrála ve skoku 
dalekém (434 cm), v hodu míčkem 
byla čtvrtá výkonem přes 40 m. Ve 
sprintu na 60 m se probojovala do 

finále, kde skončila šestá.
Starším žákům (ročník 2007 

a 2008) se tolik nedařilo, za zmínku 
stojí výkon Tobiase Koňaříka na 60 
m 7,77 s, kterým si zajistil postup 
do finále, kde obsadil 6. místo.

Ve starších žačkách jsme měli je-
dinou zástupkyni. Tereza Řičařová 
si pěknými výkony zajistila 7. místo 
ve skoku dalekém a 8. místo ve sko-
ku do výšky.

Další umístění:
Ml. žáci - Maxim Svoboda - 60 

m (6.), 800 m (8.), Tomáš Sklenář 

- hod míčkem (7.), skok daleký 
(10.), Marek Kubánek - hod míč-
kem (11.)

Ml. žákyně - Valentýna Marčí-
ková - hod míčkem (5.), Zuzana 
Drozdíková - 600 m (7.), Karolína 
Vašatová - 150 m (9.)

Děkujeme všem žákům, kteří 
naši školu reprezentovali čestně 
a  se zdravým sportovním zapále-
ním.

Vyučující TV

OKRESNÍ KOLO PŘESPOLNÍHO BĚHU 2022

OKRESNÍ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ STARŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA
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Moji prvňáčci už chodí do školy 
necelé dva měsíce, a proto jsem se 
rozhodla poznat je i  v  jiném pro-
středí, než jsou školní lavice.

V  pátek 7.  10. jsme vyrazili na 
procházku od školy na Stávek 
a dále do lesoparku Olšina. Cestou 
jsme vnímali změny podzimní pří-

rody a  hráli si na podzimní lovce. 
Své ulovené podklady jsme poctivě 
ukládali do krabiček a  do „mapy“ 
jsme zakreslovali, co všechno jsme 
našli.

Nechybělo ani pouštění vlast-
noručně vyrobených lodiček po 
vodě, počítání vagónků u  našeho 

dlouhatánského vlaku, tvořili jsme 
písmenka z přírodnin, hledali jsme 
houby a  vyráběli podzimní paletu 
z  listí. Asi největší radost dětem 
udělalo skákání do kupy listí!

Trochu špinaví jsme se potom 
vydali zpět do školy hledat poklad, 
který nám málem uloupili piráti.

Myslím, že den se nám vydařil, 
protože rozzářené dětské oči říkají 
vše.

Zjistila jsem, že třída bude velmi 
akční a už teď se těším, co všechno 
s nimi během pěti let zažiji.

Mgr. Lenka Milá

Dne 9.  září jsem na sociální síti 
Facebook objevila článek o  dva-
náctiletém chlapcovi, který je hos-
pitalizovaný na dětské hematologii 
v Olomouci s  akutní lymfoblastic-
kou leukémií. Chemoterapii těžce 
zvládá a je velmi vyčerpaný, a proto 
byla vyhlášena akce Pohlednice. 
Dozvěděla jsem se, že Štěpa rád čte 
a  jeho oblíbenou knihou je Deník 
malého poseroutky. Má rád knížky 
o historii hlavně z období Karla IV., 
zajímá se také o  pražské památky. 
Byl začátek školního roku, kdy jsme 
si s  žáky povídali o  prázdninách 
a psali pohledy z prázdnin. Oslovila 
jsem žáky 8. C a 8. D, zda se do této 
akce zapojíme. Všichni souhlasili 

a  napsali krásné pohledy Štěpovi, 
aby se s ním podělili o své zážitky 
a dodali mu sílu v  jeho boji se zá-
keřnou nemocí. Všechny pohledy 
společně s  pastelkami jsme poslali 
ve velké obálce se samolepkami 
poseroutky Štěpovi do nemocnice. 
Na konci září obdržel Štěpa 1841 
pohledů a dárky, které mu udělaly 
velikou radost.

Chtěla bych všem žákům moc 
poděkovat a  pokud by chtěl ještě 
někdo podpořit malého Štěpu, zde 
je kontakt: Štěpán (12), FN Olo-
mouc, dětská hematologie, I. P. 
Pavlova 185/6, Olomouc 779 00.

Mgr. Edita Burešová

PODZIMNÍ PROJEKTOVÝ DEN 1.C

POHLEDNICOVÁ VÝZVA PRO ŠTĚPU



strana 30

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LISTOPAD 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 pro děti z kroužků
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 LISTOPADU 2022:
 ■ 2. 11. (St) Návštěva hřbitova (v rámci odpoledních kroužků), v 15:30 od-

cházíme od MC, zapálení svíček, prohlídka, povídání…
 ■ 6. 11. (Ne) Nedělní pohádka pro děti a rodiče: O Palečkovi a Hrnečku vař! 

Kulturní dům, do 15 h., 70,– kč, 50 minut, pro děti od 3 let
 ■ 9. 11. (St) Odpolední KNIHOVNA, čtení, tvoření, půjčování

(Včelička a Všeználek)
 ■ 10. 11. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 

h (čtení, malování, prezentace nových knih)

 ■ 16.  11.  (St) Barvy a  tvary podzimu. Projektové tvoření a  hraní v  pří-
rodě (park) Program s paní T. Hejtmánkovou v rámci kroužků Včelička 
a Všeználek.

 ■ 26. 11. (So) Den pro dětskou knihu, 9-12, knihovna – dětské oddělení 
a výstavní sál, (divadelní představení, vánoční tvoření, soutěže, půjčování 
knížek…)

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

V  Albrechticích nad Orlicí 
vznikl v září 2022 Lesní klub Ka-
mínek, který funguje na princi-
pu lesní školky. Nabízí výchovně 
vzdělávací program pro děti již 
od 2,5 let, které mají chuť trávit 
většinu svého volného času v pří-
rodě. Lesní klub je otevřen denně 
od 7:30 do 16:00.

Řídíme se mottem: „Venku za 
každého počasí“. Snažíme se o to, 

aby dnešní děti prožívaly dětství 
v  přírodě a  mohly z  ní čerpat 
rozmanité podněty. Podporuje-
me jejich spolupráci, kreativitu 
a  dáváme prostor jejich fantazii. 
Chceme, aby děti viděly proměnu 
ročních období a užívaly si příro-
du v jakékoliv její podobě.

Střídání ročních období inspi-
ruje Lesní klub Kamínek k  řadě 
slavností či rituálů. S  přicházejí-

cím podzimem jsme v  Kamínku 
měli jablíčkový týden a pro rodi-
če s  dětmi jsme uspořádali také 
první slavnost - Jablíčkobraní. 
Díky spolupráci s  albrechtickým 
zahrádkářským svazem jsme 
prozkoumali celý proces od sbě-
ru jablek po ochutnávku čerstvé 
šťávy  – moštu. Děti si užily celý 
týden tematického tvoření, her 
a zpívání.

Lesní Klub Kamínek nabízí 
poslední volná místa. Pro více 
informací se neváhejte ozvat na 
telefonní číslo 736 280 582 (Ing. 
Michaela Možišová  – průvodky-
ně LK), popřípadě navštivte náš 
web www.lesniklubkaminek.cz, 
FB skupinu Lesní Klub Kamínek, 
nebo za námi přijďte přímo do 
Kamínku! Těšíme se na vás!

Petra Holoubková

LESNÍ KLUB KAMÍNEK
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Nebojte se hypotéky.*
Dorovnáme Vám ji na úrok 2,99 %!

PASIVNÍ RODINNÉ DOMY A BYTY

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

* Platí pouze pro první tři rezervační smlouvy, tak dlouho neváhejte!

Rezidence Solnice

• automatické ovládání domácnosti / řízení teploty 
a větrání

• výbornou dopravní obslužnost a občanskou vybavenost
• možnosti získání dotace na pasivní domy

• vlastní fotovoltaickou elektrárnu
• tepelné čerpadlo vzduch – voda
• rekuperační jednotku zajišťující 

vytápění, chlazení i filtraci vzduchu

Pasivní rodinné domy u obce Solnice/Kvasiny mají ve standardu: *Podmínky akce na www.rezidencesolnice.cz

U obce Solnice na katastrální hra-
nici obce Kvasiny v  současné době 
probíhá výstavba rodinných domů 
a  bytového domu. Všechny domy 
a byty jsou pasivní.

Můžete našim čtenářům stručně 
vysvětlit termín pasivní dům?

Pasivní dům je v podstatě stavba, 
která splňuje přísná kritéria energe-
tických úspor při provozu domu.

Je důležité vědět, že velmi efektiv-
ně využívá tepelnou energii svých 
obyvatel, spotřebičů a slunce.

Proto Pasivní dům je obvykle po-
třeba vytápět jen pár desítek dní roč-
ně, takže vyúčtování za palivo nebo 
elektřinu tvoří jenom malý zlomek 

domácích výdajů.
Moderní technologie přivádí 

zvenčí čerstvý vzduch, který v  tak-
zvané rekuperační jednotce zahřeje 
teplem vydýchaného a  odváděného 
vzduchu. Alergici a  astmatici také 
ocení filtrační systém, který zbavuje 
čerstvý vzduch prachu a dalších ne-
čistot.

Mají pasivní domy také negativní 
stránky?

Shrňme pozitiva a  poctivě při-
znejme taky negativa. Pasivní dům 
skoro vůbec  nepotřebuje vytápění, 
přitom automaticky větrá a  udržuje 
normální pokojové teploty. Nejlepší 
architekti navrhnou poměrně levné 

a efektivní řešení, ale kvalitní izolační 
materiály a technologie samozřejmě 
„něco“ stojí. Pasivní dům tak bude, 
logicky, o  něco málo dražší, ale vý-
sledná nemovitost bude mít rozhod-
ně vyšší tržní hodnotu, oproti běžné 
novostavbě, nehledě na významnou 
úsporu nákladů za energie, takže 
investice do něj se rozhodně vypla-
tí. Také je potřeba připomenout, že 
na náš dům je možné čerpat dotace 
z  programu Nová zelená úsporám, 
a to v té nejvyšší možné míře.

A co projekt Rezidence Solnice, co 
vše zde hodláte postavit?

Ano, vrhli jsem se do projektu 
Rezidence Solnice v  této nelehké 

době. Nicméně věříme, že téměř 
energetická soběstačnost našich 
domů kupující zaujme. Hodláme zde 
postavit celkem 40 pasivních rodin-
ných domů, a moderní budovu se 16 
pasivními byty. Rezidence Solnice je 
na klidném místě a nemovitosti mají 
krásné výhledy do přírody. Obce Sol-
nice a Kvasiny zaručují navíc doko-
nalou občanskou vybavenost včetně 
škol a zdravotnických zařízení. Také 
máme, pro rozhodné kupující, zají-
mavé bonusy. Například, že prvním 
3 kupujícím dorovnáme hypotéku na 
úrok 2,99 %. Veškeré info najdete na 
rezidencesolnice.cz.

Děkuji za rozhovor

REZIDENCE SOLNICE – PASIVNÍ DOMY A BYTY CO VÁM VYRÁBĚJÍ ENERGII.
DEVELOPER DOROVNÁ HYPOTÉKU NA 2,99 % PRO PRVNÍ KUPUJÍCÍ. 

NA PROJEKT JSME SE ZEPTALI MAJITELE DEVELOPERSKÉ SPOLEČNOSTI GEORGE J. PODZIMKA.

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

Máte už dost izolace?
Chtělo by se říct, že tepelné izolace není nikdy dost. 
U rekonstrukcí i novostaveb myslete ekonomicky! 
Poradíme vám kolik a jaké izolace už doopravdy stačí.

800 404 010
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Mírové a 
Tyršovo náměstí 
Týniště nad Orlicí

Neděle
22.11. 2022

17:00
R O Z S V Í C E N Í  V Á N O Č N Í H O  S T R O M U  N A  N Á M Ě S T Í  

VÁNOČNÍ
JARMARK

JEŽÍŠKOVY
DÍLNIČKY

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z TÝNIŠŤSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL MĚSTO A U DUBU

PROGRAM: (TYRŠOVO NÁMĚSTÍ)
14:00 - 14:15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
14:15 - 14:30 TANEČNÍ OBOR
14:35 - 14:50 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
14:55 - 15:10 HUDEBNÍ OBOR
15:15 - 15:30 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
15:35 - 15:45 MAŽORETKY ZUŠ
14:45 - 16:00 HUDEBNÍ OBOR
16:05 - 16:20 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
16:45 -   PRŮVOD NA MÍROVÉ NÁMĚSTÍ


