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BASKETBALOVÝ ODDÍL SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Oddíl košíkové patří v rámci spor-

tovního klubu ke druhému největ-
šímu oddílu v  našem městě. V  ob-
lastních soutěžích máme v  sezóně 
2022/2023 přihlášeno 5 družstev. 
Jsou to družstva mužů, družstvo ka-
detů U17 a  smíšená družstva žáků 
U14, mladších žáků a  žákyň U13 
a  smíšené družstvo minižáků U12. 
V  září proběhl nábor chlapců a  dí-
vek z 1. a 2. tříd ZŠ. Pokud máte ještě 
zájem své dítě přihlásit, můžete přijít 
každou středu od 15.30 – 16.30 hod 
do haly U Dubu.

V září jsme v našem městě uspo-
řádali již tradiční basketbalový turnaj 
„POHÁR MĚSTA TÝNIŠTĚ N. O.“ 
kategorie U14. V této kategorii hrají 
smíšená družstva chlapců a  děvčat 

v  rozmezí 11-14 let. Do turnaje se 
nám přihlásilo celkem 8 mužstev, 
ale z kapacitních důvodů jsme mohli 
pozvat jen 5. Přijela k  nám druž-
stva z  Náchoda, Skutče, Havlíčkova 
Brodu a Hradce Králové. Naši hráči 
a hráčky si v turnaji vedli dobře a vy-
bojovali krásné 3. místo a zasloužené 
bronzové medaile. Vítězem turnaje 
se stal tým z Havlíčkova Brodu.

Turnaj má velký úspěch, je o  něj 
enormní zájem, proto bychom v této 
tradici rádi pokračovali i v příštích le-
tech. Tímto bychom chtěli poděkovat 
městu Týniště nad Orlicí, které nám 
věnovalo ceny pro vítězná družstva.

Za velkou snahu a skvělé výsledky 
si naši mladí basketbalisté zaslouží 

i  trochu zpestření a oddechu. Proto 
s nimi v průběhu sezóny vyrážíme na 
zimní víkendový pobyt v  Rokytnici 
v Orlických horách a oblíbenou letní 
víkendovku v chatkovém táboře Suté 
Břehy. Nedílnou součástí předsezón-
ní přípravy je týdenní soustředění na 
konci srpna. Jeden den z  tohoto fy-
zicky náročného týdne vždy strávíme 
v  Aqualandu Moravia, kde báječně 
zregenerujeme síly na nadcházející 
sezónu. Ze všech našich akcí je pa-
trné, jak si děti napříč kategoriemi 
rozumí. Starší, mladší vzájemně si 
pomáhají, baví se, špičkují se, vtip-
kují, komunikují a smějí. Učí se spolu 
překonávat drobné neúspěchy i sdílet 
radost z úspěchů. A to nás těší pře-
devším.

Všechna naše družstva by ne-
mohla fungovat bez finanční pomo-
ci Města Týniště nad Orlicí a  velké 
podpory rodičů, a  proto jim patří 
obrovský dík. Také bych rád podě-
koval všem trenérům a dalším dob-
rovolníkům, kteří se ve svém volném 
čase tomuto krásnému sportu věnují 
a bez kterých by to také nefungovalo.

Závěrem bych vás rád pozval na 
tradiční a největší ples v našem městě 
- 30. BASKETBALOVÝ PLES, který 
se bude konat v pátek 17. 2. 2023. Vě-
říme, že se ples konečně po dvouleté 
covidové pauze uskuteční. Budeme 
se na vás srdečně těšit.

Ivoš Dostál
basketbalový oddíl
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Vážení
spoluobčané,

přišel kaž-
doroční ad-
ventní čas, 
kdy máme 
k  sobě vždy 
o  trochu blí-
že, snažíme se 
nemyslet na 
běžné starosti 

a nabíráme co nejvíce síly a pozitivní 
energie ve společnosti svých blízkých. 
Zároveň se blíží konec roku 2022, 
který, řekněme si narovinu, mnoho 
dobrého pro obyčejné lidské vní-
mání nepřinesl. Jakmile skončil/
neskončil fenomén covid-19, hned 
udeřilo dosud trvající chrastění 
zbraní na Východě a  s  ním konti-

nuálně spojené patálie s energiemi. 
Nastala jakási éra nového modelu 
života, která v lidech vzbuzuje i růz-
né emoce. Pochopitelně ničemu 
pozitivnímu nepřidává enormně 
rozdělená společnost a  nastupující 
krize ekonomiky. Svět je docela ve 
svižném pohybu, o  čemž se denně 
prostřednictvím médií každý z  nás 
přesvědčuje. Důležité je ale s  infor-
macemi pracovat rozumně a nepod-
lehnout do očí bijícím nesmyslům. 
Věřme tomu, že nás současný hek-
tický styl společnosti snad dovede 
za krátký čas do bezpečného pří-
stavu klidnějšího života. Práce je na 
tom, především v nejvyšších patrech 
světové politiky, dle mého soudu 
opravdu potřeba odmakat hodně.

Když se vrátím do našeho města, 

tak si myslím, že není třeba nyní bi-
lancovat, co se nám podařilo anebo 
naopak, v čem ještě vidíme rezervy. 
To jsem učinil na konci minulého 
volebního období. I  na další rok 
jsme připraveni věnovat se rozběh-
nutým projektům a  spravovat ma-
jetek města s ohledem na možnosti 
rozpočtu dle našeho nejlepšího 
vědomí a  svědomí a  především ke 
spokojenosti vás občanů. Aby byl 
i ten příští rok úspěšný, je třeba spo-
lupráce celého týmu lidí, kteří se na 
chodu města podílejí. Toto se mys-
lím vcelku daří, i  když prostor pro 
zlepšování je vždycky.

Děkuji tímto každému, s  kým 
mám právě tu možnost zlepšovat 
podmínky pro život v  našem měs-
tě, ať už jde o  zastupitele, radní, 

celý tým mých úředníků i kolektivy 
z  příspěvkových organizací. Všem 
děkuji za spolupráci v letošním roce 
a do nového roku přeji zdraví, štěstí 
a hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat 
vše pro život v našem krásném měs-
tě i našich obcích, vše, co je v mož-
nostech každého z nás. Vám, i vašim 
blízkým, přeji především poklid-
né svátky, dětem vysněné dárky 
a  k  nim rodinnou pohodu. Přeji 
vám mnoho štěstí, zdraví a úspěchů 
v novém roce 2023. Já osobně stále 
neztrácím optimismus a  věřím, že 
se současná rozbouřená atmosféra 
v  Evropě v  dohledné době srovná 
a naše životy opět naberou klidnější 
rytmus.

Libor Koldinský – starosta města

A) Schvaluje:

1. Na základě žádosti ředitelky Ge-
riatrického centra Týniště nad 
Orlicí a  na základě sociálního 
šetření, které proběhlo v březnu 
2022, přidělení bytu v DPS v Ge-
riatrickém centru pro paní J. P.

2. Rozpočtové opatření č. 11/2022.

A) Schvaluje:

1. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) 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 rezerv-
ního fondu do výše 24 000 Kč na 
nákup počítače pro účetní.

2. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orli-
cí (IČ 712 30 980) na základě žá-
dosti a v souladu s ustanovením 
§ 30 odst. 4 a § 31 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, aby 
část svého rezervního fondu ve 
výši 40 000 Kč použila k  posíle-
ní investičního fondu a  násled-
ně čerpala fond investic do výše 
100 000 Kč na nákup tuby.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. J., bytem *** na období od 

1. 10. 2022 do 31. 12. 2022.
4. Neprodloužení nájemní smlou-

vy p. T. M., bytem *** z důvodu 
neustálého hrubého porušování 
nájemní smlouvy dle čl.V. odst. 
5. 6. K ukončení nájemní smlou-
vy dojde vypršením doby nájmu 
dle čl. III. odst. 3.1, podle kte-
rého byla sjednána doba nájmu 
na dobu určitou od 1.  2.  2020 
do 31.  1.  2023. Nájemní poměr 
skončí 31.  1.  2023. P. *** bude 
zaslán dopis s  tím, že jí nebude 
nájemní smlouva prodloužena 
a bude vyzvána k vyklizení bytu.

5. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene-služebnosti IZ-12-
2001758/VB/2, Týniště n/Orlicí, 
Vrchlického čp. 634 - nn mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
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  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 
LČR71/2017/001 ze dne 22.  lis-
topadu  2017 ohledně zajištění 
osvětlení komunikace všemi 
osvětlovacími stožáry na pozem-
ku p.č. 1945/1 a p.č. 1945/2 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí mezi Městem 
Týniště nad Orlicí a  Lesy Čes-
ké republiky, s.p. Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat.

7. Povolení výjimky z  počtu dětí 
v Mateřské škole – Město, Lipská 
259, Týniště nad Orlicí pro škol-
ní rok 2022/2023 dle žádosti.

8. Určení oddacích dnů pro svateb-
ní obřady na pátek od 10:00 do 
14:00 hodin a sobotu od 9:00 do 

13:00 hodin. Oddávajícími jsou 
určeni Libor Koldinský, Pharm-
Dr. Irena Černínová, Ing. Simo-
na Gavláková.

9. Zřízení komisí rady města: Spor-
tovní komise, Stavební komise, 
Komise školství a kultury, Zdra-
votní a  sociální komise, Bytová 
komise a Protipovodňová komi-
se.  Počet členů komisí je stano-
ven na 5 včetně předsedy.

10. Nominovaným členům výborů 
a komisí, kteří nejsou zastupiteli 
města, odměnu za výkon funk-
ce 300 Kč/účast na jednání od 
1. 1. 2023. Odměna bude vypla-
cena jednorázově dle potvrzené 
docházky ve výplatě za měsíc 
listopad kalendářního roku.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Služby města Týniště 
nad Orlicí.

2. Zápis z jednání Sportovní komi-
se města Týniště nad Orlicí ze 
dne 14. 09. 2022.

C) Ukládá

1. SK Petrovice a SK Křivice doložit 
detailní rozpis provozních nákladů 
za rok 2022.
Termín: 7. 11. 2022
Odpovídají: předsedové SK

 

A) Schvaluje:
 
1. Příspěvkové organizaci Mateř-

ská škola – U Dubu Týniště nad 
Orlicí (IČ 750 17 679) na základě 

žádosti změnu závazného ukaza-
tele, která spočívá v navýšení od-
pisového plánu o částku 3 527 Kč 
z  důvodu pořízení dlouhodobé-
ho majetku (konvektomatu). Po 
úpravě bude odpisový plán pro 
rok 2022 ve výši 88 684 Kč.

2. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-
2025347/VB/01, název stavby: 
RK, Petrovice n.O., p.č.121/7, 
rozš. knn mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností Montprojekt, a.s., Arnošta 
z  Pardubic 2082, 531 17 Pardu-
bice a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-2025347/SIS/1a, ná-
zev stavby: RK, Petrovice n.O., 
p.č.121/7, rozš. knn mezi smluv-
ními stranami: investor: ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností Montprojekt, a.s., Arnošta 
z  Pardubic 2082, 531 17 Pardu-
bice a budoucí oprávněný Hampl 
Norbert a budoucí povinná Měs-
to Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

4. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti inženýrské 
sítě a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-2025347/SIS/1a, ná-
zev stavby: RK, Petrovice n.O., 
p.č.121/7, rozš. knn mezi smluv-
ními stranami: investor: ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností Montprojekt, a.s., Arnošta 

SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 89
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 13. 10. 2022

Usnesení č. 1
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 24. 10. 2022

Usnesení č. 2
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 7. 11. 2022
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z Pardubic 2082, 531 17 Pardubi-
ce a  budoucí oprávněný Soušek 
Aleš a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

B) Ukládá:

1. Projednat v ZM žádost příspěv-
kové organizace Základní ško-
la Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) o navýšení příspěvku na 
provoz o částku 68 768 Kč z dů-
vodu navýšení odpisového plá-
nu.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Projednat v  ZM stavy fondů ZŠ 

a  KC a  uložit příspěvkovým or-
ganizacím Základní škole Tý-
niště nad Orlicí a  Kulturnímu 
centru Týniště nad Orlicí odvod 
z fondu investic do rozpočtu zři-
zovatele.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

Libor Koldinský Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

1. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí určuje ověřovatele zápi-
su pana Petra Rydrycha a  paní 
PharmDr. Irenu Černínovou, za-
pisovatelku paní Jaroslavu Svo-
bodovou.

2. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí bere na vědomí složení 
slibu členů zastupitelstva podle 
§ 69, odst. 2, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění.

3. Zastupitelstvo města Týniště nad 

Orlicí schvaluje program usta-
vujícího zasedání zastupitelstva 
města.

4. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí v  souladu s  § 84 odst. 2 
písm. k) zákona o  obcích urču-
je, že pro výkon funkce starosty 
města bude člen zastupitelstva 
uvolněn.

5. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí podle § 84 odst.2, písm. 
m), zákona o obcích, volí staros-
tu města pana Libora Koldinské-
ho.

6. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí podle § 84 odst.2, písm. 
m), zákona o  obcích, volí mís-
tostarostu města pana Pavla Na-
drchala.

7. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí podle § 84 odst.2, písm. 
m), zákona o obcích, volí 3. čle-
na rady města pana Ing. Lukáše 
Drozdíka.

8. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí podle § 84 odst.2, písm. 
m), zákona o obcích, volí 4. čle-
na rady města paní Ing. Simonu 
Gavlákovou.

9. Zastupitelstvo města Týniště nad 
Orlicí podle § 84 odst.2, písm. 
m), zákona o obcích, volí 5. člena 
rady města paní PharmDr. Irenu 
Černínovou.

10. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí zřizuje podle § 117 
odst.2 a  § 84 odst. 2, písm. l), 
zákona o obcích, finanční výbor 
a kontrolní výbor.

11. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí schvaluje počet členů 
finančního a kontrolního výbo-
ru na 7 včetně předsedy.

12. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí volí předsedu finanč-
ního výboru pana Petra Rydry-
cha.

13. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí volí předsedu kon-
trolního výboru pana MUDr. 
Leoše Voborníka.

14. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí volí členy kontrol-
ního výboru ve složení: Mgr. 
Miroslav Švandelík, MVDr. Jiří 
Benda, Roman Klimeš, Ing. 
Simona Gavláková, Ing. Vladi-
míra Lesenská a  Mgr. Martin 
Štěpánek.

15. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí volí členy finančního 
výboru ve složení: Mgr. Hana 
Klikarová, Ing. Mgr. Markéta 
Píšová Ph.D., MUDr. Jan Vaník, 
Ing. Jaroslav Matička, Lucie Bu-
rešová a Dagmar Malcová.

16. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí pověřuje pana Libora 
Koldinského jako určeného za-
stupitele v  záležitostech územ-
ního plánu města Týniště nad 
Orlicí a jeho změn.

17. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí deleguje podle § 84, 
odst. 2, písm. f), zákona o  ob-
cích, zástupce města do spo-
lečnosti ODEKO, s.r.o., Týniště 
nad Orlicí pana Ing. Libora 
Koldinského a  paní Lucii Felc-
manovou.

18. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí deleguje podle § 84, 
odst. 2, písm. f), zákona o  ob-
cích, zástupce města do Lesního 
družstva Vysoké Chvojno pana 
Libora Koldinského a pana Pav-
la Nadrchala.

19. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí deleguje podle § 84, 
odst. 2, písm. f), zákona o  ob-
cích, zástupce města do Dob-
rovolného svazku obcí Křivina 
pana Libora Koldinského, Ing. 
Michala Procházku a  pana 

Zdeňka Hejnu.
20. Zastupitelstvo města Týniště 

nad Orlicí v souladu s § 77 odst. 
3 písm. b), zákona o  obcích, 
stanoví, že při souběhu výko-
nu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastu-
pitelstva obce poskytne pouze 
za  výkon funkce, za  níž podle 
rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna.

21. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí v souladu s § 72 odst. 
2 a § 84 odst. 2 písm. n), zákona 
o obcích, stanoví odměny za vý-
kon jednotlivých funkcí neu-
volněných členů zastupitelstva 
takto: místostarosta 39 089 Kč; 
člen rady města 8 687 Kč; před-
seda výboru nebo komise 4 343 
Kč; člen výboru nebo komise 
3 619 Kč; člen zastupitelstva bez 
dalších funkcí 2 171 Kč

22. Zastupitelstvo města Týniště 
nad Orlicí v souladu s § 72 odst. 
2 a § 84 odst. 2 písm. n), záko-
na o obcích, stanoví, že odměny 
za  výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva se budou 
poskytovat ode dne následují-
cího od přijetí tohoto usnesení. 
V  případě nastoupení ná-
hradníka na  uvolněný man-
dát bude odměna nále-
žet ode dne složení slibu. 
V  případě personální změny 
v  obsazení jednotlivých funk-
cí, tj. v  případě nového zvolení 
do  funkce (starosty, místosta-
rosty, člena rady města, před-
sedy výboru, předsedy komise, 
člena výboru, člena komise) 
bude odměna náležet ode dne 
zvolení do této funkce.

Libor Koldinský
starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Týniště nad Orlicí 
konané dne 17. 10. 2022

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto delegaci SPOZ 

paní Janě Michálkové a  paní Jar-
mile Ješinové i městu Týništi nad 
Orlicí za blahopřání, milý dárek 
a za velmi příjemné chvíle společ-
ného posezení a zavzpomínání.

A  současně děkuji také všem 
dobrým přátelům i  známým za 
velký počet osobních i  elektro-
nických přání k mému životnímu 
jubileu.

Jaroslav Malý

Ze srdce děkuji Městskému 
úřadu v Týništi nad Orlicí a Sbo-
ru pro občanské záležitosti za 
květiny, gratulaci a dárkový balí-
ček k mému životnímu jubileu.

Božena Micherová

Poděkování Městskému úřadu 
v  Týništi nad Orlicí, Sboru pro 
občanské záležitosti a  Sokolu od 
VG p. Čtvrtečkové za mile přání 
a  dárky s  květinami k  mému ži-
votnímu jubileu.

Zároveň děkuji celé své rodině 
a přátelům za příjemné prožití to-
hoto období.

Mirka Stehrová

Děkuji Městskému úřadu, paní 
Brandejsové a  paní Hložkové, za 
přání a  dárek k  mým narozeni-
nám.

Vladimír Stehno

NOVÝ GYM 
V  T Ý N I Š T I  N A D  O R L I C Í

JIŽ BRZY 

LEDEN 2023
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Vážení čtenáři Týnišťského zpra-
vodaje,

včelu medonosnou jistě znáte 
všichni. Někdo z osobní nepříjem-
né zkušenosti se včelím bodnutím, 
jiný z  poněkud sympatičtějšího 
pozorování včel přilétajících na zá-
hony s okrasnými rostlinami nebo 
bzučících v  korunách kvetoucích 
ovocných stromů.

V dávných časech byla včelí spo-
lečenstva obyvateli starých stromů 
v  hlubokých lesích, jejichž med 
chodili do dutin vybírat medvědi. 
I  člověk brzy zjistil, že med je vý-
borná pochoutka a časem přišel na 
to, že jednodušší a bezpečnější způ-
sob, než lézt po stromech, bude za-
čít včely chovat. Zpočátku jim lidé 

připravovali jednoduché příbytky 
(od košnic ze slámy přes vydlabané 
kmeny), aby se nakonec dopraco-
vali k  chovu včel v  dřevěných ná-
stavkových úlech.

V Týništi a okolí žije 43 včelařů, 
kteří se starají o  421 včelstev. Ně-
kdo chová včely pro radost, někdo 
získává med pro sebe a rodinu a ně-
kdo se prodejem včelího medu do-
cela slušně živí. Všichni včelaři jsou 
členy Českého svazu včelařského 
(ČSV), jehož základní organizace 
(ZO) se nachází i  v  našem městě. 
ČSV nejen že pomáhá včelařům 
s administrací dotací, které stát po-
skytuje jako příspěvek za opylování 
kulturních rostlin a z něho vyplýva-
jící úrodu, ale rovněž pořádá různé 

výstavy či vzdělávací akce. Včela-
řovou povinností je se o  své včely 
starat tak, aby neroznášely varroá-
zu – infekční nemoc rozšiřovanou 
roztoči varroa žijícími na včelách, 
která způsobuje oslabení až úhyn 
včelstev. K  tlumení této choroby 
se používá podzimní ošetření fu-
migací, kdy včelař nechá v  úlu po 
určitý čas doutnat papírový pásek, 
z  něhož se odpařuje léčivá látka, 
nebo prosincové ošetření pomocí 
stejné látky rozptýlené v  aerosolu. 
Toto ošetření je mnohem vhod-
nější, protože v úlech se před zim-
ním slunovratem nenachází téměř 
žádný včelí plod, na němž se roz-
toči množí. Naše ZO každoročně 
organizuje hromadné léčení včel-

stev, kdy jsou během dvou víkendů 
ošetřeny včely „moje i  sousedovy“ 
a tím se přenos varroázy ze včelstva 
na včelstvo minimalizuje.

Děkujeme tímto Zastupitelstvu 
města Týniště nad Orlicí za schvá-
lení příspěvku pro naši ZO na rok 
2022, kterýžto jsme mohli použít 
na zakoupení vyvíječe aerosolu, 
ochranných pomůcek pro jeho ob-
sluhu a elektrického kabelu umož-
ňujícího léčit včely i na místech bez 
elektrické energie.

Včelám, dalšímu hmyzu i  nám 
lidem hodně zdraví do roku 2023 
přeje ZO ČSV Týniště nad Orlicí.

Tereza Bednářová

Podzime, podzime, už se s tebou 
loučíme

Tento podzim byl mimořád-
ně pěkný, a  tak jsme si ho s  dětmi 
v  Dětské skupině Tomík náležitě 
užívali.

V září bylo hodně jablíček. Zkou-
mali jsme je podle tvaru, barvy, 
vůně a hlavně chuti. Zjistili jsme, že 
jsou uvnitř jadérka, která tvoří hvěz-
dičku a zazpívali si nejednu hezkou 
písničku. S  jablíčky se dá i  kutálet, 

podávat kamarádovi, schovávat je, 
razítkovat s nimi. Také jsme si z nich 
upekli jablíčková miminka.

Když alespoň trochu zafoukalo, 
vytáhli jsme své vyrobené draky 
a  zkusili je rozlétat. Alespoň jeden 
se dostal do vzduchu a roztančil se 
tam.

V  říjnu jsme sklidili na naší za-
hrádce poslední dýně a  chystali 
výzdobu kouzelné zahrady. Ostat-
ní dýně se proměnily ve výjimečné 

pokrmy – dýňovou polévku, dýňové 
karbanátky, dýňové muffiny i rizoto.

Strašidýlkový den 31. 10. byl ne-
jen tajemný, ale hlavně veselý. Děti 
se rády oblékaly do kostýmů, necha-
ly se pomalovat barvičkami a hlav-
ně tancovaly, dováděly. Některé si 
v  enviromentální místnosti užívaly 
písek, modelínu nebo mouku a vy-
tvářely dortík pro strašidýlko. Tmu 
na zahradě rozsvítila světýlka dýní 
a lucerniček a děti hledaly svůj malý 

poklad.
Po strašidýlkování jsme uspáva-

li broučky. Pomocí jednoduchých 
úkolů děti s námi a pak s rodiči hle-
daly obrázky hmyzu a dozvídaly se, 
jak zvířátka přečkávají zimu.

Na sv. Martina jsme si pomocí 
her, písniček a  tancování zpříjem-
nili podzimní dny a zvládly vyrobit 
i podkovičky a martinské rohlíčky.

Mgr. Lenka Otavová

ČESKÝ SVAZ VČELAŘSKÝ

DĚTSKÁ SKUPINA TOMÍK

Vážení kulturní přátelé,
dovolte, abych vám všem poděkovala za vaši přízeň v roce 2022 a ráda 

bych vám alespoň stručně nastínila, co pro vás chystám na rok příští - první 
pololetí 2023.

• leden – březen 2023: Taneční polepšovna 2023

Leden: 21. 1. sobota – Ples UFO – tradiční ples | 27. 1. pátek - DOMÁCÍ@
ŠTĚSTÍ.HNED - komedie, která vychází ze seriálu  Domácí štěstí  s  Ivou 
Hüttnerovou, hrají: Iva Hüttnerová, David Suchařípa, Michaela Dolinová

Únor: 5.  2.  neděle  – Cirkusácká pohádka (Divadlo Láry Fáry) | 10.  2.   
pátek  – JAK SE DĚLÁ ŠOUBYZNYS  – zábavná show s  Petrem Jablon-
ským a Nikolou Votrubovou | 23. 2. čtvrtek – MADAME RUBINSTEIN 
(Agentura ADF) - komediální drama inspirované posledními deseti lety ži-
vota průkopnice kosmetického průmyslu, hrají: Dana Syslová, Milena Stein-
masslová, Jiří Hána

Březen: 17. 3. pátek - FALEŠNÁ NOTA (Divadlo v Řeznické) - psycholo-
gické drama propracované do posledního detailu, hrají: Pavel Rímský, Mar-
tin Finger | 26. 3. neděle – Honza a drak (Dřevěné divadlo)

Duben: 14. 4. pátek - Fotograf na cestách – splněný sen – diashow Jiřího 
Kolbaby | 28. 4. pátek – OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ (Divadlo KALICH) 
- hra o tom, jak může být život krásný, i když je k nám krutý, hrají: Pavla 
Tomicová a Josef Polášek | 30. 4. neděle - ČARODĚJNICE (hlavní hvězda: 
Monkey Business)

Květen: 1. 5. pondělí – Prvomájové veselení | 13. 5. sobota – Módní 
přehlídka

Červen: 2. a 3. 6. pátek, sobota – 26. týnišťský swingový festival J. Marčíka 
2023 - hlavní hvězdy: Chantal Poullain s triem Štěpána Markoviče a Václav 
Noid Bárta jako host Mladého týnišťského big bandu            

Dana Dobešová

KULTURNÍ CENTRUM INFORMUJE
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MERITORIO 12
Již několikátým rokem funguje 

pod záštitou DDM klub Meritorio. 
Lze obecně říci, že se zde scházejí 
mladí lidé se zájmem o práci s dětmi, 
táborničení, přírodu a  vzdělávání. 
Popisovat klub Meritorio je celkem 
náročné. Zážitky, které při setkáních 
vznikají, nelze jen tak vyprávět. Ne 
proto, že by byly nějak nevhodné, ale 
protože nejdou popsat slovy tak, aby 
je pochopil někdo nezasvěcený.

Program vymýšlí a řídí Eva s ban-
dou trpaslíků a  neviditelných po-
mocníků. Příprava trvá dlouhé měsí-
ce a vše drží v pečlivé tajnosti.

A pak to přijde. Přihlásíme se na 
akci, o  které samozřejmě víme, že 
bude poněkud netradiční, ale jinak 
je vše zahaleno tajemstvím. Neví-
me, jestli na nás čeká postel, nebo 
jen nebe nad hlavou. Balíme krosny 
s věcmi do každého počasí, spacáky, 
karimatky, ponožky navíc jsou nut-
ností a o termoprádle ani nemluvím. 
Nesmíme zapomenout na potraviny, 
které nepotřebují tepelnou úpravu 
a co je důležité - musí nám vystačit 
na tři dny. Takto vybaveni se sejdeme 
v daném čase, který končí lichou čís-
lovkou, na předem určeném místě, 
o kterém do poslední chvíle nevíme, 
jestli je to správné. A v tuhle chvíli už 
jsou kolečka téhle mašiny v pohybu 
a  my naskakujeme do vlaku, který 
nás veze do neznáma. Tak to jen pro 
představu o klubu Meritorio.

Dvanáctý ročník Meritoria se letos 
uskutečnil o prodlouženém víkendu 
na konci října. Ve čtvrtek v pozdních 
odpoledních hodinách jsme se sešli 
v DDM, kde jsme strávili večer plný 
her. Ráno, poučeni z  předchozích 
ročníků, jsme hned sbalili potřebnou 
bagáž, posnídali, vyluštili čas otevře-
ní obálky a  zjistili, že nám za nece-
lou hodinu odjíždí vlak. Dopakovali 
jsme všechny věci a  s  plnou polní 
vyrazili na nádraží. Jízdenky v obál-
ce nám prozradily, že naším prvním 
cílem je Rychnov nad Kněžnou. Celý 
průběh našeho putování se poté ří-
dil postupným otevíráním obálek 
a správným luštěním šifer, které nám 
vždy určily směr cesty. I  v  Rychno-
vě nad Kněžnou u Déčka jsme měli 

hledat další instrukce, ale rychlý po-
sel dorazil se zpožděním, a tak jsme 
si chvíli čekání zpříjemnili hrou na 
kytaru. Kdo si počká, ten se dočká. 
Zpráva dorazila a zněla - Ivanské je-
zero, Bělá, pomník sv. Anny, někde 
les, bláto a Hláska. Celkem jsme ušli 
něco mezi 16-20 km. Když jsme do-
šli do našeho cíle, Eva nám řekla čau 
a  odjela. V  dopise stálo něco jako: 
Oslavte svátek samostatnosti. A  tak 
jsme zůstali sami. Až do neděle ráno. 
To bylo nečekané. Po chvíli oddechu 
jsme začali plánovat sobotní pro-
gram. Něco pohodového, to bylo 
jasné. Našim cílem se stal „magne-
tický“ kopec v Kačerově. Anomálie, 
která láká nadšence z širokého okolí. 
Těch 12 km určitě dáme. Takže oběd 
a pak příjemná procházka do mírné-
ho kopečka, až na konec Kačerova. 
Nejprve to tam vypadalo divně, ko-
peček dolů, ze kterého se kutálí láhev 
s vodou, nic zajímavého. Ale ten ko-
peček dolů se po několika metrech 
začal zvedat nahoru, ale láhev se stále 
kutálela „do kopce“? Fascinující. No 
a znovu zpět. Cesta nás vedla lesem, 
našli jsme i několik hub, a najednou 
nám zmizela za potokem.

Protože všechny cesty vedou do 
Říma, pokračovali jsme dál, ostru-
žiny, bláto, strmý svah dolů, a  pak 
i nahoru, voda, přeskakování potoka, 

ohrada s krávami, nic z toho nás ne-
zastavilo a za šera jsme dorazili zpět 
do chaty. Z 12 km se nakonec stalo 
asi 20 km. Pak už nás čekal jen odpo-
činkový večer, hry, povídání, kytara. 
Ráno nám Jirka připravil luxusní sní-
dani, a hurá domů.

Tak zase někdy příště. Díky Evo, 
moc jsme si to užili.

Veronika Chytrá

Město plné strašidel
Začátkem listopadu pořádáme 

tradiční akci s našimi hodnými stra-
šidly, která zve děti s  rodiči na pro-
cházku po stanovištích. Ani letos 
jsme tuto tradici nevynechali. Počasí 
bylo téměř dokonalé, naše strašidla 
úžasná a účast dětí velká.

Časově je to akce velmi omezená 
(všední den, tma, chlad), čímž se 
samozřejmě tvoří fronty nejen na 
startu, ale i na jednotlivých stanovi-
štích. Děkujeme všem za trpělivost 
a za shovívavost při řešení drobných 
problémů. Myslíme si, že se akce vel-
mi vydařila, alespoň to naznačovaly 
reakce lidí v  cíli a  na jednotlivých 
stanovištích. Děkujeme za zpětnou 
vazbu a  za tipy na příště. Budeme 
případně rádi i za zapojení se do této 
akce třeba na nějakém stanovišti.

Současně s  procházkou rodinek 
probíhal také tradiční ŠIFROVACÍ 

ZÁVOD. Dvojice, či větší skupinky 
měly za úkol vyluštit místo a  heslo 
další zprávy, přesunout se na další 
stanoviště, a tak postupně projít celou 
trasu jiným směrem než menší děti. 
Téměř všem se to povedlo a tady je 
pořadí na bedně. Další umístění na-
jdete na našem facebookovém účtu.

Kája a spol.
Anička a Honzík

Domča a spol.

Velké poděkování patří všem po-
mocníkům, kteří se na akci podíleli. 
Úžasný drak v  podání Královic ro-
diny, čarodějnice Zita a  Zuzka, bílá 
paní Hanka, hejkalové Kuba a Kuba, 
rytíř Luděk, čerti Lucka s  Ondrou, 
meluzíny Péťa a Káťa, bludička Šárka, 
vodnice Radka a Kiki, spojka Adam, 
cílovnice Jana a Eliška = všem moc 
děkujeme za jejich čas a  nasazení. 
Těšíme se na dalších akcích a se stra-
šidly zvlášť.

Tady je malá ukázka jedné šif-
ry, pokud vyluštíte heslo, ozvěte se, 
budeme rádi. V  šifrách se většinou 
nepoužívají háčky a čárky a pracuje 
se s  abecedou bez CH a Q, tedy 26 
písmen.

K-M, D-F, O-P, H-J, C-E, K-M, 
N-P

Eva Jenčíková

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 nabízí

možnosT
konTejnErové
Dopravy
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

w
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Reklamní agentura MEGA 
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: +420 491 200 471 | e-mail: objednavky@mega-cz.com

mega
since     1997

gsm: +420 604 791 591

POLEP 
VOZIDEL

REKLAMNÍ 
TEXTIL

PRACOVNÍ 
ODĚVY

PODPORA
PRODEJE

VELKOPLOŠNÝ
TISK

LETÁKY
TISKOVINY
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datum- den čas název druh místo konání

2. 12. pá

15:00 - 16:30 MIKULÁŠSKÉ ČERTĚNÍ - sportovní odpoledne (pořádá DDM) sport tělocvična ZŠ

17:00 Barborky v Petrovicích - u Obecního domu hudba, koledy Petrovice

19:00 - 24:00 VĚNEČEK - kurz A tanec Kulturní dům

3. 12. so

8:00-12:00 Speciální celostátní výstava králíků výstava Areál chovatelů

16:00 ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ - odpolední procházka městem s anděly zábava DDM

19:00 - 24:00 VĚNEČEK - kurz B tanec Kulturní dům

5. 12. po 18:00 Adventní koncert (ZUŠ) hudba Kostel sv. Mikuláše

6. 12. út 17:30 - 19:30 Keramika pro všechny tvoření DDM

7. 12. st

15:00 - 17:00 Vánoční dárek - FIMO LŽIČKY tvoření DDM

15:30 - 17:00 Mikulášská knihovna (akce MC Ratolest) čtení Městská knihovna

17:00 - 18:30 Klub deskových her zábava DDM

8. 12. čt 10:00 Mikulášské čtení a tvoření (akce MC Ratolest) čtení, tvoření Městská knihovna

9. 12. pá 17:30 Pěvecký koncert (ZUŠ) hudba velký sál ZUŠ

10. 12. so
9:00 Vycházka za zimními otužilci s Karlem Lepšíkem (akce Městské knihovny) vycházka od MŠ U Dubu

19:00 VĚRA MARTINOVÁ - vánoční koncert koncert Kulturní dům

12. 12. po 18:30 Vánoční koncert I (ZUŠ) hudba velký sál ZUŠ

13. 12. út 17:30 - 19:30 Keramika pro všechny tvoření DDM

16. 12. pá
14:00 - 18:00 Vánoční příběhy - čtení venku s baterkou (Městské knihovny) čtení za Mě knihovnou

18:00 Vánoční vystoupení LDO (ZUŠ) divadlo divadelní sál ZUŠ

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

19. 12. po 18:30 Vánoční koncert II (ZUŠ) hudba velký sál ZUŠ

21. 12. st
17:00 - 18:30 Klub deskových her zábava DDM

18:00 Vánoční koncert III (ZUŠ) hudba divadlení sál ZUŠ

22. 12. čt 15:30 - 16:30 Místní soutěž ve zpěvu kanárů – ukázky zpěvu soutěž Areál chovatelů

25. 12. ne 10:00 Česká mše vánoční hudba Kostel sv. Mikuláše

30. 12. pá 19:30 SNĚHURKA - nová generace - 1. repríza (DS TEMNO) představení Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V PROSINCI 2022
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Halloween
V pondělí 31. října jsme oslavili 

svátek Halloween. Děti měly mož-
nost přijít v  maskách a  představit 
kamarádům, co jejich maska zna-
mená. Řekli jsme si, jak se svátek 
slaví, za co se můžeme převlékat 
či že součástí oslav svátku Ha-
lloweenu je tradiční koledování. 
V  rámci angličtiny jsme zařadi-
li halloweenské písničky jako je 
např. Knock, knock, trick or treat. 
Děti se tak zábavnou formou na-
učily nová anglická slova, ale i  si 
prohlédly, jak vypadá koledování 
či převleky.

Bruslení
V úterý 1. listopadu jsme s dět-

mi poprvé vyrazili na bruslení do 
Opočna. Děti se moc těšily nejen 
na bruslení, ale i na pana trenéra. 
Děti, které se učí bruslit, měly na 
pomoc hrazdičku, ostatní bruslily 
volně bez opory. Během bruslení 
zažily děti mnoho her, např. sbí-
rání barevných míčků. Bruslením 
u dětí rozvíjíme vztah ke sportu.

Povídání o lese
Naše mateřská škola se nachází 

v blízkosti lesa, a tak jsme na škol-
ní zahradě přivítali pány myslivce. 
Děti měly za úkol poskládat pu-
zzle s motivy lesních zvířat, sbírat 
brouky a hmyz na kolíčkách a při-
dávat je na stejné obrázky. Páni 
myslivci spojili přednášku o  lese 
i  s  ukázkami. Děti měly možnost 
osahat si kožešiny z  lesních zví-
řat, např. z  lišky, kance či jezev-
ce, mohly vidět zuby divokého 
prasete, shozené paroží z  jelena, 
daňka či roh muflona. Dále nám 
páni myslivci představili lovecké-
ho psa. Jeden z největších zážitků 
byla ukázka „paní bažantové“ a její 
vypuštění a  sledování, kam zamí-
ří. Pánům myslivcům za vše moc 
děkujeme.

Logická olympiáda
Mensa ČR pořádala 15. roč-

ník logické olympiády a  letos se 
zapojily i  děti z  naší MŠ. V  kate-
gorii „děti předškolního věku“ se 
zúčastnilo několik dětí. V testu na 
ně čekalo 25 otázek zaměřených 
na zrakové percepce a logické uva-
žování. K  vyplnění otázek měly 
děti pouze 15 minut. I přes krátký 
časový limit se dětem z  naší MŠ 
podařilo udělat nám velkou radost 
a  umístit se na krásných místech: 
Anežka Z. se umístila na 1.  – 6. 
místě, Vanesska Z. na 9. – 12. mís-
tě a Vašík N., který v říjnu oslavil 
teprve 5. narozeniny, se v Králové-
hradeckém kraji umístil na 48. – 56. 
místě, což je velký úspěch. Všem 
dětem velmi blahopřejeme.

Podzimní hodování
Během podzimních témat ve 

třídách jsme zařadili i  činnosti 
spojené s  vařením. Děti ze tří-
dy Ptáčků připravovaly jablečný 
štrúdl, kde měly za úkol pod do-
hledem učitelky jablka oloupat 
a nastrouhat, vyválet těsto, nandat 
jablka na těsto, zabalit do štrúdlu 
a potřít rozehřátým máslem. Dále 
děti připravovaly bramborové lu-
pínky, kde měly za úkol brambo-
ry oškrabat a nakrájet na kousky. 
Paní kuchařka byla tak hodná, že 
nám lupínky upekla a mohli jsme 
se rozdělit s  kamarády z  ostat-
ních tříd. Děti ze třídy Kočiček 
připravily jablkový salát s  mrkví. 
Děti měly za úkol jablka a mrkve 
oškrabat a  nastrouhat, vyždímat 

citron a dochutit salát skořicí.
Projektový den „Poprvé ku-

chařem“
V  úterý 15.  listopadu byl pro 

předškoláky připravený projek-
tový den „Poprvé kuchařem“. 
Celým projektovým dopoled-
nem děti provedl p. kuchař Mi-
chal. Děti se seznámily s  tím, co 
je zdravé a  nezdravé jídlo, jak se 
pozná čerstvé od zkaženého jídla. 
Naučily se, jak si správně umývat 
ruce, naučily se správnou tech-
niku práce s  nožem, držení nože 
a krájení. Děti zaujal nácvik první 
pomoci např. když se spálí, nebo 
říznou nožem. Po teoretické části 
následovala část praktická, kde si 
děti vyzkoušely samostatně krájet 
banán, odměřily si dávku potřeb-

nou k  výrobě těsta, které si ná-
sledně metličkou spojily a  banán 
metličkou rozmačkaly.

Po skončení jsme se zepta-
li dětí, co se jim líbilo: Eliška (6 
let): „Nejvíce se mi líbilo, že jsme 
si mohli vyrobit muffin“, Kuba (5 
let): „Nejlepší byla příprava těsta“, 
Olánek (5 let): „Líbilo se mi dávat 
mouku a pečení muffinu pro paní 
učitelky“.

Maminky jistě v předvánočním 
čase ocení, že budou mít doma 
malé pomocníky v  kuchyni, ne-
boť všem dětem se pečení muffi-
nu líbilo.

Za kolektiv MŠ – U Dubu
Tereza Kulíková, DiS.

NÁŠ MALÝ SVĚT V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
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Vážení čtenáři, milí přátelé,

v sobotu 17. prosince 2022 bude 
skautskými kurýry po celé České 
republice opět rozváženo tradič-
ní Betlémské světlo  – světlo míru 
a  naděje, které se z  palestinského 
Betléma a  místa narození Ježíše 
Krista šíří po celé Evropě. V tento 
den bude toto světlo dovezeno i do 
Týniště nad Orlicí, kde si jej budete 
moci od 14:30 do 15:00 vyzvednout 
u  vánočního stromu na náměstí 
a přenést do svých domovů (neza-
pomeňte vzít si s  sebou svíci a  lu-

cerničku). Součástí programu bude 
hudební vystoupení ZUŠ Týniště 
a  zpívání vánočních koled. Poté 
světlo ještě přeneseme seniorům 
a zaměstnancům do Geriatrického 
centra. Cílem akce je udělat dru-
hým radost a ujistit je, že na světě 
není nikdo sám.

Přijďte mezi nás!
Svítivý adventní čas, radostné 

vánoční svátky a  pevné zdravíčko 
v celém novém roce přeje

Veronika Čepelková,
zastupitelka města

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
POČTVRTÉ

V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

CHOVATELÉ SOUTĚŽILI

STUDIO B-A-S RECORDS 2022

15.  října  2022 proběhla okresní 
soutěžní výstava základních organi-
zací chovatelů okresu Rychnov nad 
Kněžnou. Organizace soutěžily v tří-
členných družstvech, kolekce byly 
sestaveny dle platných vzorníků.

Na výstavě bylo vystaveno 187 
králíků 27 plemen a barevných rázů. 
Bylo uděleno 18 čestných cen. V sou-
těži jednotlivců mladých králíků 

obsadil 1. a 2. místo Linek Jakub, 3. 
místo Dr. Vojtěch Jaroslav. V  sou-
těži základních organizací zvítězilo 
1. družstvo Týniště nad Orlicí před 
2.a 3. družstvem Týniště nad Orlicí.

Holubů bylo vystaveno 104 kusů 
6 plemen. Bylo uděleno 10 čestných 
cen. V soutěži výletků zvítězil J. Va-
lášek, 2. místo J. Ungrád a  3. místo 
Dr. Vojtěch. V  soutěži základních 

organizací zvítězilo družstvo Bílého 
Újezda před Týništěm nad Orlicí 
a Dobruškou.

Drůbeže bylo vystaveno 128 kusů, 
31 plemen. Bylo uděleno 15 čestných 
cen. V soutěži mladé drůbeže obsa-
dil 1. a 2. místo F. Vlasák, 3. místo J. 
Frydrych. Soutěž organizací ovládla 
ZO Borohradek, před Dobruškou 
a 2. družstvem Borohrádku.

Výstava byla obohacena o celostát-
ní speciální výstavu králíků českých 
albínů a  hototských bílých, kterých 
bylo vystaveno 184 kusů. Také ukáz-
ková expozice exotického ptactva 
návštěvníky zaujala. Byla to pěkná 
ukázka chovatelské dovednosti, která 
mohla být dobrou inspirací pro ná-
vštěvníky.

MUDr. Jan Vaník

Další rok činnosti, tentokrát již to-
lik nenarušen restrikcemi spojenými 
s pandemií, si připsalo týnišťské na-
hrávací studio B-a-S  Records. Mo-
dernizace režijní místnosti a  kom-
pletní vybavení nahrávací technikou 
je sice běh na dlouhou trať, ale za 
poslední rok se díky pravidelnému 
využívání prostoru podařilo v obou 
procesech postoupit dále. Velmi čas-
to a rád využívá studio k nahrávání 
svých projektů zkušený studiový 
zvukař Václav Vlachý z Hradce Krá-
lové, úzká spolupráce je potom se 
členy domácí kapely Band-a-SKA, 
jejich dalšími hudebními počiny 
a opět také se ZUŠ Týniště nad Or-
licí. Mladým hudebníkům se letos 
v  červnu podařilo ve studiu nahrát 
CD Žesťového souboru s  názvem 

Písničky z vietnamské taštičky. Křest 
tohoto alba proběhne v neděli 6. lis-
topadu ve velkém sále ZUŠ Týniště 
nad Orlicí, začátek bude ve 14 hodin 
a vystoupí při něm hned tři generace 
muzikantů, kteří se dají označit jako 
"Týnišťské žestě". Díky pravidelnému 
využívání prostoru i jako zkušebny se 
daří prostor stále udržovat v  chodu 
a využívat jeho potenciál. Velký dík 
patří v tomto směru i městu Týniště 
nad Orlicí za finanční podporu, která 
umožňuje provoz studia i ve složitější 
době. Věříme, že v budoucích letech 
bude nahrávací studio dále svěd-
kem mnoha vydařených hudebních 
a zvukových produktů a že interpreti, 
kteří zde již natáčeli, se budou rádi 
vracet do Týniště nad Orlicí.

Václav Hloušek, DiS.

OPĚT SE HLÁSÍ
KLUB DŮCHODCŮ 

ZE ŽLUTÉHO DOMEČKU
Chtěla bych zastupitelům města 

poděkovat za krásný kulturní pro-
žitek tím, že jste nám věnovali ně-
kolik vstupenek do divadla.

Já osobně jsem se vrátila zpět do 
svého mládí, kdy divadlo a  jeho 
prkna byl můj svět. Byl to nádherný 
prožitek a těším se na další.

Dovolte mi jménem všech senio-

rů z klubu popřát občanům Týniště 
nad Orlicí hezké a klidné svátky vá-
noční a v novém roce zdraví, pevné 
nervy, a  hlavně mít někoho, kdo 
může pomoci, aby se v tomto městě 
nikdo necítil sám.

Přijďte pobejt.

Za všechny Helena Holubová
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• pondělí 5. prosince - Adventní koncert žáků ZUŠ v kos-
tele sv. Mikuláše. Začátek koncertu je v 18.00 hodin. Po-
řádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• pátek 9. prosince - Pěvecký koncert žáků populárního 
zpěvu. Začátek koncertu je v  17.30 hod. ve velkém sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• pondělí 12. prosince - Vánoční koncert I. Začátek kon-
certu je v 18.30 hod. ve velkém sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

• pátek 16. prosince - Vánoční představení žáků literárně-
-dramatického oboru. Začátek představení je v 18.00 hod. 

v divadelním sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• pondělí 19. prosince - Vánoční koncert II. Začátek kon-
certu je v 18.30 hod. ve velkém sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

• středu 21. prosince - Vánoční koncert III. Začátek kon-
certu je v 18.00 hod. v divadelním sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

• neděli 25. prosince v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad 
Orlicí se v  rámci mše svaté uskuteční provedení České 
mše vánoční – J. J. Ryba. Začátek mše je v 10.00 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - AKCE PROSINEC

11. LISTOPAD V PETROVICÍCH
To, co se zdálo býti snem a uctít 

naše pradědy lampionovým prů-
vodem se stává tradicí. Obyvatelé 
místní obce se v  podvečer sešli 
u zvoničky a s rozsvícenými lampi-
onky se vydali k místnímu pomní-
ku obětem v první světové válce.

Po přivítaní rodičů, prarodičů, 
dětí a  hostů byla zahájena pieta. 
Ozdobena byla hudebním seskupe-
ním pod vedením Václava Hlouška, 
který navodil správnou atmosféru 
státní hymnou. Mluveným slo-

vem byla připomenuta statečnost 
místních, lékařská péče Dr. Pumra 
z Týniště nad Orlicí, který pečoval 
o zraněné ve velké válce.

Zástupci Armády polní nemoc-
nice z  Hradce Králové představili 
svoje poslání v současné době a po-
ložením věnce uctili padlé.

Protože 11. listopad je dnem vá-
lečných veteránů, byla připomenu-
ta taktéž tragická událost u místní 
hájenky, kde byl zastřelen Miroslav 
Říčař z Plotišť. Příští rok tomu bude 

80 let a této události by slušelo dů-
stojnějšího okolí pomníčku. I  tam 
v podvečer byla položena kytice na 
vzpomínku.

Stejně jako ve městě Yper, tak 
i u nás zazněla večerka. Pro některé 
přítomné to byl silný zážitek.

Celou akci sponzorovali: KK rest 
Tomáš Kindl občerstvení, droge-
rie Roman Klimeš svíčky, ozvuče-
ní a  hudební aparaturu zapůjčila 
kapela Band a  Ska, cukrovinky 
napekly místní maminky, muzi-

kanti ze ZUŠ pod vedením Václava 
Hlouška, okolí bylo uklizeno tech-
nickými službami města Týniště.

Závěr patří pozvání na 2. 12. kde 
u obecního domku budou tradiční 
barborky opět s  muzikou a  zpívá-
ním koled. Těší se na vás pořadate-
lé, občerstvení zajištěno.

Do roku 2023 vám přejeme 
osobní pohodu a fůru zdraví.

Jaroslav Kumpošt
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Vánoční stromek si do českých domácností 
našel cestu v průběhu 19. století. Už dříve si 
však lidé zdobili své příbytky různými sym-
boly života - větvičkou stálezelených stromů, 
jablky, vajíčky. První veřejný strom byl posta-
ven roku 1570 v německých Brémách. U nás 
to bylo prý v (1. tajenka) v roce 1925. V roce 
1999 náš smrk z Beskyd putoval dokonce až 
do (2. tajenka). -ap-
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Ahoj,

jmenuji se Páťa Krejčí, jsou mi dva roky a pocházím z Deštného v O. h. V

 roce a  půl mi byla diagnostikována spinální svalová atrofie. Naštěstí 

jsem dostal druhou šanci na život v podobě genové léčby Zolgensma, která 
ochabování svalů zastaví, bohužel už ale ztracené svaly nevrátí.  Momentálně 
jsem upoutaný na invalidní vozík, ale když budu hodně cvičit

 
a

 
rehabilitovat, 

tak se jednou postavím na nohy a  budu 
s

 
bráchou 

 
a ségrou běhat.

Všechny rehabilitační pomůcky a rehabilitace jsou velice nákladné, a proto se 
hasiči rozhodli, že mi pomůžou.

Přijdeš mě i ty podpořit? Díky Páťa.

HASIČI TÝNIŠTĚ n. o. 
ve spolupráci s sdh Albrechtice n. orlicí 

A městem týniště nad oRlicí

POŘÁDAJÍ

DOBROČINNÝ BĚH
PRO PÁŤU

25. 12. 2022
9.00HOD

START U HASIČSKÉ ZBROJNICE

STARTOVNÉ V MINIMÁLNÍ VÝŠI 150KČ
BUDE ODEVZDÁNO RODIČŮM PÁTI V PLNÉ VÝŠI

PŘIJĎTE VYBĚHAT VÁNOČNÍ CUKROVÍ A PODPOŘIT DOBROU VĚC
Čekají vás 2 okruhy: 5 km pro pořádné sportovce a 1 km vhodný i pro rodiny s kočárky. 

 

PARTNEŘI AKCE 
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 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.
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datum den hodin co jak

6. 12. 2022 úterý 12:00 přihlášky na TANEČNÍ POLEPŠOVNU 2023 on-line, v kanceláři KD

8. 12. 2022 čtvrtek 9:00 vánoční předprodej dvoudenních vstupenek na 26. týnišťský 
swingový festival J. Marčíka 2023 on-line, v kanceláři KD

13. 12. 2022 úterý 9:00 prodej a rezervace abonentek (Divadelní abonmá 2023) pouze v kanceláři KD!!! tel.: 494 371 693

15. 12. 2022 čtvrtek 9:00 předprodej a rezervace na divadelní představení 
a ostatní akce v r. 2023 on-line, v kanceláři KD, tel.: 494 371 693

Předprodeje a rezervace na akce KC v roce 2023 (I. pololetí)
Vstupenka na kulturní akci je v dnešní době ideální dárek pod stromeček. Proto jsme pro vás připravili přehledný seznam, kdy, jak a na co si můžete 
rezervovat nebo koupit dárky pro vaše blízké.
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Vážení čtenáři, rádi bychom se 
s vámi podělili o zážitky, které jsme 
si odnesli z 1. ročníku petrovického 
derby v novodobé historii, který se 
konal 15. 10. 2022. Výbor SK Petro-
vice n. Orlicí se usnesl, že je načase 
obnovit tradici, která jaksi zamrz-
la někdy zhruba před dvaceti lety. 
A jednalo se rozhodně o dobrý po-
čin! Ale postupně. Někdy na začátku 
září byla vyhlášena tato akce na face-
bookových stránkách „Hospoda na 
hřišti v Petrovicích“ a zároveň bylo 
zahájeno přijímání přihlášek do 
jednotlivých týmů. Přihláška měla 
pouze dvě kritéria. Vztah k Petrovi-
cím nebo k Petrovičkám a chuť si za-
hrát fotbal. Odezva zájemců, ať z řad 
fotbalistů, nebo z řad potenciálních 
diváků nás zaskočila. Nikdo z  nás 
netušil, jak je takový zápas pro ob-
čany Petrovic, Petroviček a blízkého 
okolí lákavý. Nastal den D. Trofej 

byla připravena a  naleštěna. Letoš-
ní pohár nesl název „Pohár Josky 
Boudka“ naší petrovické legendy. 
Počasí nám úplně nepřálo. Jednalo 
se klasický sychravý podzimní den 
se vším všudy. Bylo chladno, mr-
holilo, mrholení přecházelo v  déšť. 
Areál se otevřel ve 14. 00. Hráči se 
převlékali a dostávali poslední před-
zápasové instrukce od svých trené-
rů. Trenérských postů se hrdě ujal 
pan Milan Borůvka za Velké Petro-
vice a pan Josef Marčík za Malé Pet-
rovice. První hvizd byl plánován na 
15.00, kdy začalo vydatně pršet. To 
však nikoho nezastavilo. Fotbal se 
přeci hraje za každého počasí! Jako 
každý zápas v  kopané i  tento začal 
nástupem obou týmů. Následně hla-
satelka Soňa Bartošová představila 
trenéry a hráče obou mužstev. Poté 
nic nebránilo rozhodčímu k zaháje-
ní hry. První poločas přinesl mnoho 

šancí a první góly. Oba týmy opou-
štěly trávník po první půli za stavu 
1:0 ve prospěch Malých Petrovic. 
Druhý poločas opět přinesl napína-
vé situace a další branky. Po závěreč-
ném zaznění píšťalky rozhodčího se 
tabule stavu zápasu zastavila u skóre 
4:1 pro Malé Petrovice. Následovalo 
předání poháru z rukou pana Mila-
na Komárka. I přes nepřízeň počasí 
diváci poctivě fandili svým týmům 
a dopřávali si občerstvení, které bylo 
jako vždy výborně připraveno. Jako 
u každého mistrovského utkání ne-
chyběly tradiční bramboráky, dále 
byly připravovány langoše, naklá-
dané hermelíny, utopenci, grilované 
klobásky a  grilované makrely. Pro 
svlažení unavených hrdel z  fandě-
ní bylo, jako vždy, k dispozici pivo, 
víno a  další nápoje. Po skončení 
zápasu se všichni přesunuli do hos-
půdky k  oslavám. Celé fotbalové 

odpoledne bylo úžasné a  přineslo 
spoustu pozitivních ohlasů. Nic tedy 
nebrání tomu, napřesrok uspořádat 
2. ročník. Doufáme, že účast bude 
minimálně stejná a  že počasí bude 
ke všem shovívavější. Dovolte mi vás 
ještě pozvat na poslední akci v tom-
to roce, kterou SK Petrovice pořádá. 
Jedná se o tradiční ovar, který bude 
podáván na Silvestra 31.  12.  2022 
od 10:00. Ovarem bude napsána 
definitivní tečka za letošním rokem. 
Poté se na vás budeme těšit zase na 
jaře, kdy vás mile rádi přivítáme na 
zápasech fotbalové kopané, nebo na 
akcích, které jsou pravidelně pořá-
dány. První připravovanou akcí pro 
širokou veřejnost jsou Čarodějnice, 
pro které jsme již stanovili termín 
na 29. 4. 2023.

Za SK Petrovice n. Orlicí
Leoš Kamenický

V rámci ekologických aktivit Klu-
bu dětí a  mládeže Hradec Králové, 
z.s. v letošním roce uspořádal již 15. 
ročník čištění řek v Přírodním par-
ku Orlice ve dnech 23. – 24. 4. 2022. 
Dobrovolná veřejná akce byla slav-
nostně zahájena v sobotu 23. 4. 2022 
v Kostelci nad Orlicí.

Během víkendu byla vyčištěna 
řeka Divoká Orlice z  Doudleb nad 
Orlicí do Hradce Králové-Malšovic, 
a také Tichá Orlice z Nové vsi do Al-
brechtic nad Orlicí, což představuje 
dohromady zhruba 71 km. Akce se 
zúčastnilo přes 265 dobrovolníků 
z řad dětí a dospívající mládeže a ši-
roké vodácké veřejnosti. Z přibližně 
71 km čištěného koryta a přilehlých 
břehů řeky Orlice bylo odvezeno na 
cca 2,7 t civilizačního odpadu. Všem 
dobrovolníkům, kteří se ve svém 
volném víkendovém čase zúčastnili 

této ekologické akce patří velký dík.
Jaký civilizační odpad se letos 

podařilo vylovit? Šlo hlavně o  od-
stranění plastu všeho druhu („PET“ 
lahve, plastové autodíly, igelity), dále 
pak malé pneumatiky, kuchyňské 
nádobí, skla, běžky, kusy nábytku či 
kusy elektrospotřebičů, polystyrenu, 
koberce, jízdní kola, matrace, dět-
ské hračky atd. Šlo tedy o věci, které 
rozhodně do řeky nepatří, ať už tyto 
předměty do řeky naházeli sami lidé, 
či jenom je odložili na břeh blízko 
koryta nebo jej voda po zvýšených 
průtocích zanechala v  řečišti v  zá-
tokách či slepých ramenech. Více 
o nasbíraném odpadu dokresluje do-
kumentace z akce, kterou naleznete 
na internetových stránkách http://
orlice.hradectivodaci.cz/

Zvolený způsob odstraňování 
civilizačního odpadu z  koryta řeky 

a  s  ohledem na charakter říčního 
meandru vyžadoval od účastní-
ků akce určité vodácké zkušenosti. 
Přírodní park byl pro účely čištění 
řek rozdělen na úseky. Každý úsek 
měl vedle účastníků akce k dispozi-
ci lodě, pytle, rukavice, a  pracovní 
kovové háky s  dřevěnou násadou, 
pomocí kterých se „lovil“ z  méně 
dostupných míst v korytě řeky civi-
lizační odpad. Nasbíraný nepořádek 
se svážel v lodích na předem vytypo-
vaná stanoviště podél řek. Bezpro-
středně po skončení akce byl zajištěn 
odvoz nasbíraného odpadu do sběr-
ných dvorů obchodní společností 
Hradecké služby a.s. Tímto koordi-
novaným postupem bylo zabráněno 
tomu, aby se nasbíraný civilizační 
odpad připravený k odvozu neválel 
na břehu řek delší dobu. Jinak by 
pravděpodobně došlo k rozšíření di-

vokých skládek a smysl akce čištění 
řeky Orlice by měl následně negativ-
ní dopad.

Závěrem vám chceme ještě jednou 
poděkovat za dlouholetou finanční 
podporu, kterou věnuje vaše město 
těmto dobrovolnickým ekologickým 
aktivitám. Díky vaší spolupráci se 
v rámci projektu Řeky nejsou smetiš-
tě neustále daří udržovat zájem širo-
ké veřejnosti o dění v jejich regionu 
a zapojovat je do konkrétní ochrany 
a  údržby životního prostředí, které 
nás všechny obklopuje a  ve které 
žijeme, pracujeme i  relaxujeme. Se-
znam partnerů ekologické akce na-
leznete na internetových stránkách 
http://orlice.hradectivodaci.cz/

Ing. Jiří Roušavý
člen výboru Klubu dětí a mládeže 

Hradec Králové, z. s.

PETROVICKÉ DERBY

15. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEK V PŘÍRODNÍM PARKU ORLICE



V  měsíci listopadu jsme si pro 
žáky druhého stupně základní 
školy připravili program Jaroslav 
Dostál a  jeho dílo. V  průběhu vý-
stavy se u nás postupně střídají žáci 

šestých až osmých ročníků a sezna-
mují se s místním rodákem, malí-
řem a učitelem. Dosud děti nejvíce 
zaujala malba pouštním pískem, 
kterou si mohly vyzkoušet a  vy-

tvořit si tak krajinku jednoduchou 
a  dostupnou technikou. Dále pak 
pomocí četby a kritického myšlení 
poznávají místní osobnost. Jsme 
moc rády, že se nám podařilo vy-

užít vystavených obrazů a mohl tak 
vzniknout ve velmi krátkém čase 
úplně nový projekt.

Petra Štanclová

VÝSTAVA OBRAZŮ JAROSLAVA DOSTÁLA
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V  první polovině listopadu se 
odehrály poslední podzimní zápa-
sy a je na místě zhodnotit podzim-
ní fotbalovou sezónu z  pohledu 
našeho fotbalového oddílu, a hlav-
ně působení našich mužstev ve 
svých soutěžích. Hodnocení bych 
tentokrát rozdělil do dvou částí, 
z  nichž v  té první bych nejdříve 
hodnotil naši mládež a  druhou 
část bych věnoval týmům dospě-
lých a také staršímu dorostu, jehož 
výkonnost byla celky dospělých 
hodně ovlivněna.

Po loňské, mimořádně úspěš-
né sezóně, jsme hleděli s mírným 
optimismem i  na sezónu letošní. 
Jenže sezóna se ještě ani neroz-
běhla a  mládežnické týmy schy-
távaly jednu ránu za druhou. Na 
naši mládež se v  létě zaměřilo 
mládežnické fotbalové středisko 
Slavie Hradec Králové a postupně 
z  ní „vytáhlo“ naše nejlepší hrá-
če. Na to náš oddíl nebyl vůbec 
připraven, a  navíc se v  některých 
případech jednalo i  o  kluky, je-
jichž otcové trénovali některý 
z mládežnických týmů. Takže jsme 
naráz přišli o nejlepší hráče v dané 
kategorii a ještě o vyškolené a zku-
šené trenéry! Oddíl i  jednotlivé 
mládežnické týmy se s tím snažily 
celý podzim vyrovnat, ale obecně 
výsledky zůstaly za očekáváním. 
Výrazným vkladem je naopak pří-
chod mládeže ze Sokola Lípa nad 
Orlicí, kde už oddíl nedokázal 
postavit mladší žáky a mladší pří-
pravku a celý kolektiv se přesunul 
do našeho klubu. Už nyní lze kon-

statovat, že přínos hráčů z Lípy se 
kladně projevil jak na výkonnosti 
týmů, tak i na kvalitě tréninků.

V  hodnocení začnu těmi nej-
menšími, a  to kategorií tzv. před-
přípravky. To jsou kluci i  děvčata 
ve „školkovém“ věku a  jejich tré-
nink je spíše hra a  zábava, která 
má v  dětech vyvolat zájem o  fot-
bal. Ovšem i  tato kategorie má 
svoji soutěž a v  jakémsi okresním 
přeboru si naši kluci vedli velmi 
dobře a svoje zápasy převážně vy-
hrávali. O předpřípravku se starají 
čtyři trenéři – Luděk Cabalka, Petr 
Vlček, Zbyněk Švikruha a  Martin 
Pavlas. Dalo by se říci, že se jedná 
o  ideální stav a  účast dětí na tré-
nincích i jejich zájem tomu odpo-
vídají.

Mladší přípravka je početně 
velmi silná kategorie, kterou na-
víc před sezónou doplnili 3 kluci 
z Lípy, a tak jsme její nejlepší hrá-
če posunuli o kategorii výš. Přesto 
kluků, kteří chtějí hrát fotbal, je 
tolik, že trenéři museli dělat na 
víkendové turnaje nominace, aby 
se všichni hráči prostřídali! To se 
samozřejmě promítlo i do výsled-
ků turnajů, kde jsme svoje zápasy 
převážně prohrávali. Naší snahou 
bylo zapojit co nejvíce kluků do 
fotbalu a  výsledky nebyly až tak 
důležité. Což ovšem zdaleka ne-
platí pro většinu našich soupeřů… 
Z  loňského roku zůstal u  mladší 
přípravky trenér Pavel Kalandra 
a pomáhají mu Honza Šrajer a Jir-
ka Zeman.

Starší přípravka hrála v posled-

ních sezónách pravidelně krajské 
soutěže, kde podmínkou účasti 
byla dvě družstva a  pro splnění 
této podmínky se musela spojit 
s  dalším oddílem. Nejdříve s  Bo-
rohrádkem a  v  posledních sezó-
nách s  Rychnovem. Pro letošní 
sezónu jsme nikoho do „souklubí“ 
nenašli, a  tak jsme přípravku při-
hlásili do okresního přeboru. Už 
tak velmi silné mužstvo posílili 
kluci z  Lípy a  tento celek neměl 
v  okresním přeboru konkurenci. 
Všechny svoje zápasy vyhrál, a  to 
většinou dvouciferným skóre! 
Na jednu stranu skvělý výsledek, 
ale na druhou stranu je škoda, že 
se nemohli měřit s  vyšší kvalitou 
v krajském přeboru! Trenéry starší 
přípravky jsou Tomáš Bláha, Pavel 
Marek a Karel Matouš.

Z mužstva mladších žáků odešli 
před sezónou hned 4 klíčoví hrá-
či do Hradce Králové. A  to byla 
velká ztráta, se kterou se mužstvo 
vyrovnávalo celý podzim. Šířka 
kádru byla sice značná, protože 
z Lípy přišlo hned 5 velmi dobrých 
kluků, ale ti si na krajskou úroveň 
teprve zvykali. Mužstvo se postup-
ně lepšilo a  v  posledním turnaji 
dokázalo porazit i, v  té době ve-
doucí, mužstvo Rychnova! Ve své 
skupině krajského přeboru skon-
čili mladší žáci po podzimu na 5. 
místě. Trenérem mladších žáků je 
Petr Rydrych a  pomáhá mu Láďa 
Virágh.

Starší žáci mají letos těžkou 
sezónu. Do dorostu odešli kluci, 
kteří loni mužstvo táhli, dva klu-

ci odešli Slávie Hradec, a  tak byl 
před sezónou problém mužstvo 
vůbec postavit. Prvním krokem 
bylo posunutí 5 kluků z mladších 
žáků. Podařilo se navázat spolu-
práci s  mládeží Borohrádku, od-
kud k  nám přišli 4 hráči, a  další 
hráče se trenérům podařilo sehnat 
v  okolí nebo bývalé hráče vrá-
tit zpět k  fotbalu. Nakonec kádr 
mužstva byl dostatečně široký, aby 
mohl odehrát celý podzim v kraj-
ském přeboru. Horší už to bylo 
s  kvalitou mužstva, protože ne-
zkušené a  mladé mužstvo většinu 
svých zápasů prohrálo a  v  tabul-
ce skončilo na posledním místě. 
Fotbal ovšem kluci hráli pěkný, 
ale nestačili na fyzicky vyspělejší 
týmy! Trenéři mužstva jsou Miloš 
Strnad a Martin Pavlas.

Třebaže fotbalové výsledky mlá-
deže zůstaly za očekáváním, je 
zároveň nutné napsat, že všechny 
mládežnické kolektivy dnes mají 
velmi široké kádry a naše mládež-
nická základna nikdy nebyla tak 
početná! Je to povzbudivé zjištění, 
že mezi dětmi vzrůstá zájem o fot-
bal a  oddíl se snaží vytvářet mlá-
deži velmi dobré zázemí. A to jak 
materiálovým vybavením a  tré-
ninkovými pomůckami, tak i kva-
litou sportovišť a zázemím v areálu 
Olšina i Stadionu. Věříme, že si do 
Olšiny najdou cestu další budoucí 
fotbalisté, ale i  jejich rodiče, kteří 
nám pomohou s výchovou mláde-
že!

... pokračování příště 
Ing. Jan Šrajer

HODNOCENÍ PODZIMNÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY MLÁDEŽE 2022 - 1. ČÁST
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V  rámci přípravy na venkovní 
atletické závody se letošní halová 
sezóna po dvouletých problémech 
s covidem solidně rozjela a můžeme 
ji považovat za celkem úspěšnou. 
Václav Červinka se v lednu zúčastnil 
dvou závodů v Praze a v Jablonci nad 
Nisou, kde ve skoku o  tyči shodně 
překonal laťku ve výšce rovné 4 m 
a  ve skoku vysokém překonal 1,73 
m. Na Přeboru Královéhradeckého 
kraje dospělých v hale v Jablonci nad 
Nisou dne 22.  února zvítězil Václav 
Červinka ve skoku vysokém výko-
nem 1,79 m a skončil na 2. místě ve 
skoku o tyči pěkným výkonem 4,22 
m. Věkem veterán Ivo Rufer zde ve 
vrhu koulí (7,26 kg) skončil na 4. 
místě výkonem 10,22 m.

Nezaháleli ani naši starší atleti  – 
veteráni, kteří se zúčastnili 12. břez-
na Mistrovství ČR veteránů v  hale 
v  Ostravě a  přivezli nám i  medaile. 
Leoš Malenovský zvítězil v kategorii 
do 60 let ve skoku dalekém výkonem 
5,70 m a bronzový byl Ivan Růžička 
výkonem 3,86 m. V  trojskoku Leoš 
Malenovský opět zvítězil výkonem 
11,51 m. a  Ivan Růžička byl na 3. 
místě výkonem 8,68 m. Václav Gol-
dbach (roč. 1950) v kategorii nad 60 
let skončil na 4. místě v běhu na 3000 
m výkonem 14:35,97 min. Ivo Rufer 
v  kategorii do 60 let ve vrhu kou-
lí byl na 5. místě výkonem 11,74 m 
a v hodu diskem (venku) na 7. místě 
výkonem 32,84 m.

V  hlavní venkovní sezóně v  sou-
těži společného krajského přeboru 
družstev mužů (oddíly z Královéhra-
deckého a Pardubického kraje) se po 
3 kolech závodů naši muži umístili 
celkově na 9. místě a v rámci kraje na 
4. místě za TJ Maratonstav Úpice, z. 
s., SK Dobruška, z. s. a BK Náchod. 
V  této soutěži za družstvo bojovali 
i  naši mladší atleti a  veteráni. Nej-
lepšími našimi bodujícími atlety byli 

Patrik Jaroměřský, Milan Dušek, Fi-
lip Moravec, Leoš Malenovský a Ivo 
Rufer.

Týnišťskou atletiku opět vzorně 
a  kvalitně reprezentovali na dráze 
také veteráni, kteří se zúčastnili ve 
dnech 4.-5. června v Rumburku mis-
trovství ČR veteránů, i když těsně ne-
dosáhli na medaili. Čtyřikrát obsadili 
nepopulární 4. místo, a to ve věkové 
kategorii nad 60 let Václav Goldbach 
v běhu na 5 km časem 25:15,80 min., 
Ivan Růžička ve skoku dalekém vý-
konem 4,41 m a v trojskoku 9,24 m 
a  Ivo Rufer ve věkové kategorii nad 
50 let ve vrhu koulí výkonem 11,91 
m, který ještě obsadil 7. místo v hodu 
diskem výkonem 35,44 m.

Mladší žáci absolvovali 4 kola 
Krajského přeboru družstev. Bohu-
žel, v  malém počtu zúčastněných 
našich kluků družstvo získalo málo 
bodů a nemělo šanci na lepší výsle-
dek v hodnocení družstev a obsadilo 
zadní pozice. Každopádně si všichni 
zlepšili své osobní výkony v různých 
disciplínách a získali další velké zku-
šenosti s  nejlepšími v  kraji. Našimi 
nejvíce bodujícími mladými atlety 
byli Ondřej Černý, Marek Weisser 
a Filip Adamec.

Ondřej Černý se stal krajským 
přeborníkem ve vrhu koulí 21. dub-
na v Hradci Králové výkonem 10,11 
m. Osobní rekord na 10,50 m zlep-
šil 28. září v Jičíně na Mezikrajovém 
utkání, kde obsadil 5. místo. Na výše 
uvedeném krajském přeboru obsadil 
v další disciplíně, ve skoku dalekém 
2. místo výkonem 4,48 m. Osobní 
rekord na 4,82 m si zlepšil 21. května 
na Hradeckých vícebojích (pětiboj) 
v Hradci Králové, kde celkově v sou-
těži jednotlivců ve víceboji obsadil 3. 
místo výkonem 1893 bodů. Ondřej 
také reprezentoval náš kraj na Olym-
piádě dětí a  mládeže v  Olomouci 
(26.-30. června), kde soutěžil ve sko-

ku dalekém, ale pěkným výkonem 
4,81 m se bohužel v kvalitní konku-
renci nedostal do užšího finále.

Marek Weisser získal 21. dubna na 
Krajském přeboru v Hradci Králové 
bronzovou medaili ve skoku dale-
kém, výkonem 4,33 m, který vylepšil 
osobním rekordem 15. září na 4. kole 
KPD v Trutnově na 4,82 m.

Nejmladší členové klubu sbíra-
li zkušenosti v  Krajském přeboru 
družstev přípravek skupiny A  ve 
čtyřboji, kde chlapci i  dívky shod-
ně skončili na pěkném 3. místě (10 
družstev). Karolína Vondroušová 
v  jednotlivých kolech přípravky 
družstev bodově v kategorii dívek ve 
čtyřboji vítězila. Bohužel byl v tomto 
roce zrušen Krajský přebor jednot-
livců ve čtyřboji přípravek z důvodů 
rekonstrukce stadionu v  Jaroměři. 
Určitě by ve své kategorii atakovala 
první příčku. V  chlapecké kategorii 
se v jednotlivých kolech čtyřboje na 
předních příčkách pohyboval také 
Petr Mikysa. Dalšími více bodujícími 
mladými atlety byli Filip Révaj, Filip 
Weisser, Zuzana Krpatová, Marika 
Dvořáková a další.

Adam a Karolína Vondroušovi se 
zúčastnili dne 1. října v Novém Měs-
tě nad Metují 61. Ceny Metuje v sil-
ničním závodě na 10 km v rámci vlo-
žených žákovských kategorií a oba ve 
svých bězích zvítězili. Dne 15.  října 
proběhl Krajský přebor v přespolním 
běhu „Podél plotu“ v Novém Městě 
nad Metují, kde v kategorii dívek zví-
tězila Karolína Vondroušová a v ka-
tegorii chlapců skončil na 5. místě 
Adam Vondrouš a 7. byl Petr Mikysa.

V tomto roce oddíl atletiky pořá-
dal na stadionu dopoledne 5. května 
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Čes-
kou spořitelnou (Kategorie III a IV) 
a  odpoledne 1. kolo závodů Kraj-
ského přeboru družstev přípravek 
skupiny A. Dále v neděli 7. srpna po-

řádal tradiční letní atletické veřejné 
závody a memoriály, a to 24. ročník 
memoriálu Ing. Františka Matonohy 
ve skoku do dálky mužů, 17. ročník 
memoriálu Karla Bednáře ve skoku 
do výšky mužů a 7. ročník memoriá-
lu Jindry Podhorníka ve skoku o tyči. 
Závodů se zúčastnilo 40 startujících 
v kategoriích od mladších žáků až po 
dospělé ze 16 atletických oddílů ČR.

Dne 28. října jsme pořádali jubilej-
ní 30. ročník silničního běhu „Týnišť-
ská desítka“, který byl zařazen do 34. 
ročníku východočeské „Velké ceny 
v bězích mimo dráhu“. Hlavního zá-
vodu se zúčastnilo 146 mužů a  žen 
a  v  doprovodném běžeckém pro-
gramu se zúčastnilo 55 dětí. Závody 
proběhly bez problémů za slunečné-
ho podzimního počasí.

Mnozí naši mladí atleti si v  prů-
běhu sezóny vylepšili své osobní re-
kordy a doufáme, že o nich ještě více 
uslyšíme v následující sezóně 2023.

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

Za oddíl atletiky bych chtěl moc 
poděkovat Městskému úřadu Tý-
niště nad Orlicí, Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, Českému 
atletickému svazu, všem za finanční 
příspěvky a  ostatním sponzorům, 
kteří dosud podporovali naši činnost. 
Dále funkcionářům nejen oddílu at-
letiky, ale i celého Sportovního klubu 
Týniště nad Orlicí, z. s., kteří s námi 
úzce spolupracovali a  pomáhali při 
pořádání atletických soutěží a v ne-
poslední řadě všem dobrovolníkům.

Do nového roku 2023 přejeme 
všem týnišťským sportovcům hlavně 
hodně zdraví a  sportovních i  osob-
ních úspěchů.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur

ATLETIKA SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ V ROCE 2022

Jen v  Bohu se ztiší duše má, od 
něho vzejde mi spása

Žalm 62

„Všeliké kvaltování toliko pro 
hovado dobré jest“, říkal Jan Amos 
Komenský. Smutné je, že se člově-
ku tato slova vybaví obvykle až ve 
chvíli, kdy sám neví, kde mu hlava 
stojí, a je uštvaný jako to přísloveč-
né tažné zvíře. Shonu se většina 
z  nás nevyhne a  koncem roku to 
bývá ještě horší: v  práci se musí 
stihnout všechno dokončit, spočí-
tat a  uzavřít, doma zase probíhají 
přípravy na Vánoce, shánění dárků, 
pečení cukroví a úklid… A do toho 
všeho si vzpomeneme na někoho, 
komu se celý rok chystáme zavolat 

nebo napsat. Je správný křesťanský 
postoj, hodit tohle všechno za hla-
vu? Říct si, že toho raději spoustu 
nestihnu, než abych se uštval? 
Tušíme asi správně, že tudy cesta 
nevede. Pokoj v  biblickém poje-
tí znamená něco jiného, něco víc 
než klid. Pokoj  – to je spolehnutí, 
že Bůh nás podrží, ať v  různých 
výzvách obstojíme nebo propad-
neme. Žít v  pokoji znamená mít 
jistotu, že nás Bůh nehodnotí podle 
toho, co všechno stihneme a zvlád-
neme, jistotu, že nás miluje bezvý-
hradně. A  že na tom, jak nás vidí 
Bůh, nakonec záleží nejvíce. Bude 
jistě dobře, pokud bude závěr toho-
to roku i přes všechny zmatky a ne-
dobře vyhlížející situace poklidný. 

Ale ať je především pokojný!

Bože, je toho tolik, co nás tlačí 
a  stresuje, co nestíháme. Smiluj se 
nad námi a dej nám i uprostřed toho 
bláznivého kolotoče zažít tvůj pokoj. 
Amen

Píseň:
1. Zavítej k  nám, Stvořiteli, náš 

milý Vykupiteli, jenž jsi přijal 
člověčenství, ukaž nám své slav-
né božství.

2. Zavítej k nám svou milostí, z na-
šich srdcí vyžeň zlosti, bychom 
z  tvého navštívení mohli míti 
potěšení.

3. Vítej, Kriste, drahý hosti, k nám 
sestoupil jsi z  výsosti, kraluješ 

v nás svou milostí, Ducha svého 
přítomností.

4. Zavítej z  daru Božího, nad tebe 
není lepšího, neb tys ten poklad 
žádaný, od Boha nám darovaný.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
275 Zavítej k nám, Stvořiteli (nápěv 
Adam Michna z  Otradovic 1683, 
text M. V. Šteyer 1683 / 1970).

Shromáždění v  prosinci se bu-
dou konat (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

11.  12.  - 3. adventní neděle  – 
10:30 h

25.  12. Boží hod vánoční  – 
10:30h – bohoslužby večeří Páně.

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Letošní rok po sportovní strán-
ce proběhl konečně bez omezení. 
V  červenci se mohl uskutečnit po 
odmlce tradiční nohejbalový turnaj 
trojic - Křivická smeč. Turnaj pro-
běhl za krásného počasí v  přátelské 
atmosféře. Výborné občerstvení pro 
účastníky bylo jako vždy zajištěno.

Fotbalový tým mužů hrající III. 
třídu v sezóně 21/22 skončil po slab-
ším jaru až na 6. místě. Sezóna 22/23 
je rozehraná velice dobře a tým se po 

podzimní části nachází na 4. místě 
se ztrátou 3 bodů na první příčku. 
Příznivci křivické kopané mohou být 
tedy spokojeni a děkujeme jim za je-
jich podporu.

Letos jsme v areálu TJ Sokola ne-
realizovali větší investice. I  v  letoš-
ním roce byl křivický sport finančně 
podporován městem Týniště nad 
Orlicí, děkujeme.

Za TJ Sokol Křivice
Kočí Michal – sekretář oddílu

TJ SOKOL KŘIVICE 
V ROCE 2022

Z  činnosti Sportovního klubu 
Ontário z. s. Týniště nad Orlicí

Koronavirus v  loňském roce 
omezil i  sportovní aktivity našeho 
klubu, ale úplně je nezastavil. Rád 
bych se zmínil alespoň o dvou vý-
znamných akcích.

V létě roku 2022 jsme se rozhodli 
sjet řeku Orlici. Nástupním místem 
se stal Rampa Sport v  Týništi nad 
Orlicí a cílem naší vodácké výpravy 
se staly Nepasice. Naším doprav-
ním prostředkem se staly rafty, 
nejenom že jsou stabilnější, nýbrž 
i  bezpečnější pro ty, kteří byli na 
vodě poprvé. Šest plně obsazených 
raftů vyrazilo na svou cestu a řeka 
se asi divila, jací „vodáci navštívili“ 
její peřeje. Všichni jsme si to užili, 
počasí nám přálo a  po cestě jsme 
nikoho nelovili z  divokých peřejí 
řeky Orlice.

Na podzim roku 2021 jsme 
uskutečnili tradiční výstavu hub 
s  ochutnáváním houbových speci-
alit, které vaří nejen ženy, ale i muži 
našeho klubu. S  výstavami hub 
máme mnohaleté, bohaté zkuše-
nosti a není divu, že i ta se vydařila. 
Tehdy jsme se těšili na další ročník 
a  nikdo z  nás nepředpokládal, že 
tomu tak v  následujícím roce ne-
bude.

Letošní podzimní výstava hub se 
neuskutečnila z  několika důvodů. 
Na začátku podzimu počasí hou-
bám nepřálo a vůbec nerostly. Měli 
jsme obavy, že by se nám nepodaři-
lo zajistit obvyklý počet druhů hub 
a  nasbírat je. Když už se konečně 
počasí umoudřilo a  houby začaly 
růst, bylo na přípravu výstavy v na-
šem rozsahu už pozdě. Velkým pro-
blémem se pro nás stalo i uzavření 

restaurace U  Dubu a  v  minulosti 
i  Ontário baru, kde jsme výstavy 
také pořádali. Mnozí občané nám 
svůj názor na neuskutečněnou vý-
stavu již řekli. Vynadali nám! Všem 
našim houbařským příznivcům se 
moc OMLOUVÁME.

Na počátku října jsme uspořáda-
li ve spolupráci s panem Šimonem 
v kempu Písák v Týništi nad Orlicí 
Soutěž v  chytání ryb všech veli-
kostí pro děti rybářského krouž-
ku i  ostatní dětské zájemce. Měli 
jsme štěstí na překrásný podzimní 
den. A co bylo nejdůležitější? Ryby 
„braly“. Vítězka chytila 65 kusů ryb. 
Chytalo se s přestávkou na občerst-
vení, proběhnutí a prohlédnutí na-
chytaných ryb v kádích. Ke správ-
nému chytání ryb patří i  pořádně 
opečený buřt, kterým nikdo ne-
pohrdl. Nikdo nebyl smutný, všem 

se podařilo nějakou rybku vytáh-
nout a  při slavnostním vyhlašová-
ní dostali všichni chytající chlapci 
a dívky ceny za své úsilí. Přítomní 
přihlížející rodiče i  prarodiče byli 
spokojeni s prožitým dnem u vody. 
Poděkování patří i panu Šimonovi, 
který nám umožnil tuto akci uspo-
řádat a ostatním sponzorům, kteří 
věnovali ceny pro děti. Sportovní-
ho rybolovu se zúčastnilo 40 dětí 
různých věkových kategorií. Všem 
děkujeme za jejich účast.

I  nadále se naši členové účastní 
sportovních akcí především ve vo-
lejbale, florbalu, kuželkách a sálové 
kopané. Přejme si, aby nám i v příš-
tím roce vydržel elán a neměli jsme 
nouzi o další nápady.

Za SK Ontário 
J. Valenta a E. Burešová

Z ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU ONTÁRIO Z. S. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Na start jubilejního 30. ročníku 
běhu Týnišťská desítka (10 km), 
který se pravidelně běhá na počest 
říjnového svátku, výročí vzniku 
samostatného československého 
státu, se za slunečného podzimní-
ho počasí postavilo 146 vytrvalců 
a vytrvalkyň v devíti věkových ka-
tegoriích.

Pořadatelé atletického oddílu SK 
Týniště nad Orlicí, z. s. ve spoluprá-
ci s Domem dětí a mládeže Týniště 
nad Orlicí také připravili závody 
předškolních dětí a žactva, kterých 
se zúčastnilo 55 na tratích dlou-
hých od 100 m do 1200 m.

V kvalitní konkurenci vytrvalců 
za účasti několika českých repre-
zentantů, například v  bězích do 
vrchu, se celkovým vítězem stal 
Josef NOVÁK z  Vencl týmu Ústí 
nad Orlicí výborným časem 31:25 
min. zaostal pouhých 18 sekund 

za traťovým rekordem z roku 1999 
a nejlepší ženou byla na celkovém 
pěkném 31. místě Aneta KHÝRO-
Vz  Carla.Kupkolo.cz časem 38:57 
min. Nejstarším účastníkem byl 
Stanislav DOLEŽAL (roč. 1938) 
z BK Pardubice, který zdolal trať za 
78:55 min.

Nejrychlejší běžci hlavního vy-
trvaleckého závodu v  jednotlivých 
kategoriích byli odměněni hodnot-
nými věcnými cenami, které mimo 
jiných předával předseda Sportov-
ního klubu Týniště nad Orlicí, z. s. 
Ing. Zdeněk JEŠINA.

Závody proběhly hladce bez pro-
testu a žádného úrazu.

Poděkování za jinak zdařilou 
sportovní akci patří pořadatelům 
a  rozhodčím z  atletického oddílu 
a dalších členů SK Týniště nad Orli-
cí, z. s., Domu dětí a mládeže, všem 
dobrovolníkům a  Městské policii 

za zajištění hladkého průběhu.

Absolutní pořadí mužů a žen:
1. Josef NOVÁK  – Vencl tým 

Ústí n. O.  – 31:25 min.; 2. Pavel 
JELEN – BK Náchod – 32:33 min.; 
3. Kamil KRUNKA – BK Náchod – 
32:47 min.

1. Aneta KHÝROVÁ  – Carla.
Kupkolo.cz  – 38:57 min.; 2. Táňa 
METELKOVÁ  – BK Náchod  – 
39:13 min.; 3. Tereza ŠEDOVÁ  – 
Vencl tým Ústí n. O. – 40:53 min.

Pořadatel závodu děkuje všem 
sponzorům, kterými byli:

SPRÁVA LESŮ Týniště nad 
Orlicí  – paní Franziska STERN-
BERGOVÁ; MĚSTO Týniště nad 
Orlicí; KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁ-
LOVÉHRADECKÉHO KRAJE; 

ELEKTRO TELUX, s.r.o. – Týniště 
nad Orlicí; PRODEJ ZAHRÁD-
KÁŘSKÝCH POTŘEB  – Mgr. 
Milan KOPECKÝ, Týniště nad 
Orlicí; KVĚTINÁŘSTVÍ JASMÍ-
NA  – paní Hana DOBEŠOVÁ, 
Týniště nad Orlicí; STRAVOVÁNÍ 
GERIATRICKÉ CENTRUM – pan 
Leoš HLAVÁČ, Týniště nad Orlicí; 
WELDIS Rychnov nad Kněžnou, 
s.r.o.  – vše pro svařování, Dlouhá 
Ves; CYKLO PROFI – Holice v Če-
chách

 
Těšíme se na účast v  dalším 31. 

ročníku Týnišťské desítky, který se 
bude tradičně konat ve sváteční den, 
v sobotu 28. října 2023.

 
Za oddíl atletiky SK Týniště nad 

Orlicí, z. s. Václav GOLDBACH 
a Ing. Jiří TYAHUR

30. ROČNÍK BĚHU TÝNIŠŤSKÉ DESÍTKY
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Že rybařina není jen sezení nad 
prutem se zádumčivým výrazem, 
snad není žádné tajemství, ale co 
všechno předchází tomu, nežli 
se podstatná část ryb dostane do 
řek a  tůní, nebo na talíř gurmána, 
spousta lidí netuší.

Místní organizace Českého ry-
bářského svazu v  Týništi po dět-
ských závodech, které měly mi-
mořádný ohlas, v  sobotu 15.  října 
pozvala širokou veřejnost na tra-
diční výlov. Cíle organizátorů byly 
jasné. Navázat na loňský první 
ročník výlovu s  veřejností a  udě-
lat z celé akce tradici, na kterou se 
budou Týnišťáci těšit a zároveň co 
nejvíce veřejnosti představit veške-
rou činnost a taje rybníkářství, jako 
takového. Málokdo ví, že výlovy 
nejsou spjaty toliko s  podzimním 
časem, ale obdobná lopota čeká na 
„lovčí četu“ i  v  jarních měsících. 
Mladé rybky, které se v tisících roz-
koukávaly v  rybníku, je třeba pře-

sadit na větší vodní plochu a  roz-
dělit tak, aby jim byl zabezpečen 
další růst. Starší jedince pak čeká 
putování do tůní, slepých ramen 
a  Orlice, odkud pocházejí jejich 
předci. Na každý výlov však veřej-
nost zvát nelze. Je k  tomu potřeba 
vždy spousta příprav a jeden výlov 
s  tím, že se nejedná jen o  vlastní 
rybníkářskou činnost, úplně stačí.

V  zamračené sobotní ráno však 
bylo vše pro širokou veřejnost při-
praveno. Rybník posmutněl nad 
téměř vypuštěnou hladinou, kde se 
ve zbytku vody tlačila rybí osádka 
a na hrázi už byly připravené stán-
ky a  kádě. Doba zahájení, která 
jindy bývá spjata s  rozbřeskem, se 
kvůli návštěvníkům posunula na 
devátou. Když se čas nachýlil a hrá-
ze zaplnily, vyrazili do blátivého 
rybníka první rybáři v  gumových 
oblecích, táhnouc síť, do které bylo 
třeba ryby odlovit. Již první odlov 
vyvolal nadšení zejména u  přihlí-

žejících dětí, neboť v  sítích uvízli 
kapitální štiky, kapři a  amuři. Di-
váci pak mohli pozorovat zblízka 
celý proces výlovu od vlastního 
odlovení ryb, po jejich třídění 
a  následný odvoz buď na povodí, 
nebo do dalších rybníků. A aby to 
divákům nebylo líto a  nepřišli na 
výlovu zkrátka, mohli si zakoupit 
nejen čerstvou rybu, ale i  ochut-
nat nějakou specialitu. Za rybími 
prsty, uzenými kapry, nebo třeba 
polévkou z  Trsnatce (málo známe 
to houby) se schovávala fůra práce 
dobrovolníků. A aby byla staročes-
ká rybníkářská tradice zachována, 
poté co od usměvavé obsluhy obdr-
želi laskominu, kterou si objednali, 
mohli návštěvníci výlovu posedět 
v  postaveném velkokapacitním 
stanu a za doprovodu dechové mu-
ziky, která umocňovala zážitek, si 
zazpívat tradiční chronicky známé 
písničky. A že to byl nápad dobrý, 
pozvat na výlov i živou muziku, do-

kazovala i veselá nálada některých 
rozveselených zpěváků, kteří ne-
chtěli pustit domů jeden druhého 
a ani muzikanty.

S  poslední vylovenou rybou za-
čalo bilancování. Rybník kromě 
nejpočetnější rybí osádky v podobě 
kaprů schovával i amury, líny, štiky, 
candáty a další druhy ryb. Potvrdilo 
to očekávání vedení místní organi-
zace, které se snaží vracet do příro-
dy i jiné druhy ryb, nežli kapra, což 
ovšem přináší vzhledem k  jejich 
časté choulostivosti nemalé obtíže. 
Poslední slovo v tom, zda byl výlov 
úspěšný, měli diváci. Z chvály, kte-
rá se na organizátory a zúčastněné 
hrnula, určitě nezpychneme. Čeká 
nás jakožto rybáře spousta další 
práce a chceme se těšit na další ne-
jen dětské úsměvy na hrázích na-
šich rybníků.

Jiří Skladowski

RYBÁŘI SEZNAMOVALI VEŘEJNOST S TRADIČNÍM VÝLOVEM
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Po dvou předchozích letech byl 
tento rok bez jakýchkoliv omezení, 
a tak celý rok proběhl v oddíle kano-
istiky úspěšně.

Rok 2022 jsme zahájili tradiční 
novoroční jízdou. Hned 1.  ledna 
ve 13 hodin jsme se sešli v hojném 
počtu v loděnici. Po přípitku s přá-
ním všeho dobrého do nového roku 
jsme nasedli na lodě a vyrazili smě-
rem k albrechtické vodní elektrárně. 
Po společné fotce jsme se pomalu 
vydali zpět k loděnici, kde nás čekal 
v klubovně svařák a čaj pro zahřátí.

Od společenské akce ale přejdě-
me ke sportovní činnosti našeho 
oddílu, která se týká hlavně dětí 
a mládeže.

Naši mládež můžeme rozdělit na 
dvě pomyslné kategorie. Na ty, kteří 
postupně získávají kanoistické zku-
šenosti, to jsou děti od 8 do12 let. 
A na ty, kteří se zúčastňují závodů. 
To jsou junioři.

Ti mladší strávili zimu v tělocvič-
ně, kde měl oddíl vyhrazenu jednu 
hodinu týdně. V  tělocvičně jsme 
hráli florbal i  za účasti některých 
rodičů.

Od začátku dubna, jakmile počasí 
dovolilo, začaly tréninky na vodě. 
Scházeli jsme se dvakrát týdně, vždy 
ve středu a v pátek. Děti se učily jez-
dit ve slalomových brankách, zkou-
šely přejíždět proud pod albrechtic-
kou elektrárnou.

Chtěli jsme dětem ukázat, že ka-
noistika nejsou jen závody a trénin-
ky, ale hlavně jízda po krásné řece se 
spoustou zážitků.

Proto jsme pro zpestření tréninků 
někdy lodě přenesli nad elektrárnu 
a jeli jsme k soutoku nebo i dál, buď 
po Tiché nebo Divoké Orlici. Občas 
jsme jeli i  směrem k mostu do Al-
brechtic, ale tato trasa nebyla moc 
populární, protože zpět k  loděnici 
se muselo jet proti proudu. V červ-

nu jsme uspořádali výlet na lodích 
s opékáním buřtů. Spluli jsme Orlici 
z Čestic do Týniště. Jízdy se účastnili 
i někteří rodiče.

Děti jely samostatně na kajacích. 
Po doplutí do loděnice jsme rozdě-
lali oheň a opekli buřty. Počasí nám 
přálo, a tak jsme si tento pěkný den 
moc užili.

Během prázdnin se pravidelné 
tréninky nekonaly. Vždy jsme se 
scházeli po společné dohodě. Od 
začátku nového školního roku byly 
tréninky opět pravidelně ve středu 
a v pátek. Na vodě jsme trénovali do 
konce října. Od listopadu jsme opět 
začali chodit každý čtvrtek do tělo-
cvičny nebo se občas scházíme ve 
středu v loděnici, kde hrajeme stolní 
tenis. Také bychom chtěli uskutečnit 
během zimy i návštěvu bazénu, kde 
by si děti mohly zkoušet eskymácký 
obrat.

Ti, kteří se zúčastňují závodů, 
měli trochu odlišný program od 
těch nejmladších. Trénovali indivi-
duálně pod vedením Rosti Švagra. 
Matyáš Bek závodil v kategorii do-
rost mladší a Rosťa Švagr v kategorii 
U23. Oba se zúčastnili celého le-
tošního programu Českého poháru 
ve sjezdu na divoké vodě. Letos se 
uskutečnily všechny vypsané závo-
dy. První dva závody se uskutečnily 
na konci března na řece Otavě na 
Čenkově pile za téměř zimního po-
časí. Matyáš se ve své věkové kate-
gorii umístil vždy do pátého místa. 
Rosťa v druhé desítce.

Dalšími závody byly víkendové 
závody na Kamenici. Těch se vzhle-
dem k obtížnosti trati zúčastnil jen 
Rosťa. I zde se umístil ve druhé de-
sítce výsledkové listiny. Matyáš na 
Kamenici jezdil pouze tréninkově. 
Třetí z  trojice jarních závodů byly 
dlouho očekávané závody pod pře-
hradou Labská pod Špindlerovým 

Mlýnem s  obávanou Labskou sou-
těskou. Zde se v sobotu konal sprint 
a v neděli klasický sjezd. Rosťa stej-
ně jako v předešlých závodech bral 
umístění ve druhé desítce u sprintu 
i sjezdu. Matyáš se ve sprintu umístil 
v první desítce ve své kategorii a kla-
sický sjezd jel pouze tréninkově.

Dalšími závody byly sprinty na 
slalomovém kanále v Roudnici, kte-
ré byly zároveň i mistrovstvím Čes-
ké republiky dorostenců ve sprintu.

V tomto závodě se Matyáš umístil 
ve své kategorii na pěkném pátém 
místě. Toho samého umístění do-
sáhl i v kategorii C2 společně s Fili-
pem Syrovým z Vysokého Mýta.

Rosťa se v  Roudnici umístil ve 
druhé desítce výsledkové listiny.

Posledním závodem jarní části 
bylo mistrovství České republiky 
žáků a dorostenců v klasickém sjez-
du. Na tomto mistrovství Matyáš 
obsadil celkové šesté místo.

Podzimní část sjezdové sezóny 
začala závody na Vltavě pod Lip-
nem, a to sprintem a klasickým sjez-
dem. Závod v klasickém sjezdu byl 
zároveň mistrovstvím České repub-
liky dospělých ve sjezdu.

Tohoto závodu se zúčastnil pouze 
Rosťa, který obsadil celkové sedmé 
místo. Následující den ve sprintu 
obsadil desáté místo.

Posledním závodem Českého 
poháru byly sprinty ve Vrbném. 
Tyto závody byly také součástí me-
zinárodního ECA CUPu. V  mezi-
národní konkurenci obsadil Rosťa 
23. místo a Matyáš se umístil v šesté 
desítce výsledkové listiny. Výsledky 
obou našich dvou členů v letošním 
ročníku Českého poháru byly velmi 
dobré. Zvláště pro Matyáše to byla 
velmi povedená sezóna, ve které 
získal mnoho zkušeností na těch 
nejtěžších tratích v ČR. Ani Rosťa si 
nevedl špatně, i přesto, že se v  této 

sezóně zaměřoval hlavně na rafting.
V letošním roce se Rosťovi Švag-

rovi podařilo probojovat do české 
raftové reprezentace. Byl členem 
a zároveň i kapitánem české posád-
ky raftu R4 (posádka o 4 členech) ve 
věkové kategorii U23 na mistrovství 
světa v  raftingu v  Bosně a  Herce-
govině, které se konalo na přelomu 
května a  června. Toto mistrovsví 
světa bylo pro celou českou repre-
zentaci velmi úspěšné. K  tomuto 
úspěchu přispěla i  posádka U23. 
Rosťa se svou posádkou získali na 
tomto mistrovství kompletní sadu 
medailí. Zlato ve sprintu, stříbro 
v závodě head to head, bronz z kla-
sického raftového sjezdu a za celko-
vé umístění na celém mistrovství 
další bronz. Jediná disciplína, ve 
které nestáli na stupni vítězů, byl 
slalom.

My starší se už aktivně závodů 
neúčastníme a  na lodě nasedáme 
jen ve volném čase. Podnikali jsme 
společné výlety, například již tradič-
ní adventní výlet.

Během roku nezahálíme ani 
v údržbě o areál loděnice. I když se 
o  základní údržbu stará sportov-
ní klub, úklid v  loděnici a pořádek 
v celém areálu je na nás. Proto jsme 
během roku uspřádali několik bri-
gád.

Na závěr bychom chtěli poděko-
vat vedení SK a  městu Týniště za 
podporu oddílu kanoistiky v tomto 
roce. A zároveň i rodičům, protože 
bez jejich podpory to prostě nejde.

Protože se blíží konec tohoto 
roku, chtěli bychom všem popřát 
hezké vánoční svátky, hodně zdraví 
a  spokojenosti v  roce 2023 a  spor-
tovcům hodně sportovních úspěchů 
a radosti z pohybu.

Za oddíl kanoistiky Z. Švagr

ROK 2022 V ODDÍLE KANOISTIKY SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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V pátek 11. 11. 2022 se vítězný 
tým z  okresního kola, ve složení 
Petr Brič, Matyáš Kunc a  Rudolf 
Černík z  našeho Technologické-
ho klubu Albrechtice a trojice stu-
dentů ze Střední školy – Podorlic-
kého vzdělávacího centra Josef 
Balcar, Lukáš Rada a Petr Broulík 
pod vedením pana Jana Macka 
a kapitána Daniela Šmídy ze spo-
lečnosti Alpha Vehicle Security 
Solutions Czech s.r.o. zúčastnil 
krajského kola soutěže Talenty 
pro firmy T-PROFI, v  Králové-
hradeckém Aldisu. Celkem soutě-
žilo 8 týmů z kraje a díky účasti 2 

týmů z Polska získala soutěž me-
zinárodní rozměr.

Tentokrát bylo úkolem sestavit 
funkční jeřáb na elektrický po-
hon, opět ze stavebnice Merkur. 
To se nakonec ukázalo trochu 
problematické, protože kvalita 
některých součástek klukům zne-
možnila vytvořit kvalitní výro-
bek, protáčely se šroubky, nedrže-
ly osy kol apod. Na druhou stranu 
na tom byly některé týmy podob-
ně, předpokládáme tedy, že or-
ganizátor soutěže, Hospodářská 
komora ČR, pro příští rok upraví 
pravidla soutěže tak, aby kvalita 

jimi poskytovaných stavebnico-
vých komponentů neovlivňovala 
výsledek snažení jednotlivých 
týmů. Každopádně kluci bojovali 
jak lvi, a nakonec obsadili skvělé 
5. místo. Za jejich úsilí jim náleží 
obdiv a poděkování!

Důležité je, že si kluci soutěžní 
atmosféry opravdu skvěle užili, 
upevnili se svými kamarády vzta-
hy a už dnes se všichni těšíme na 
další soutěže. Nejbližší nás čeká 
2.  prosince v  Dobrušce, kde se 
koná již tradiční soutěž robotů – 
ROBODO 2022.

Yvonna Ronzová

PODĚKOVÁNÍ 
ZA FINANČNÍ DARY

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali našim sponzorům v  regionu 
za jejich finanční dary, které nám 
umožňují aktivity Tekáčka realizovat:

Město Týniště nad Orlicí; Obec 
Albrechtice nad Orlicí; Odeko s.r.o.; 
Ingtop s.r.o. Ingtop metal s.r.o.

Velmi si této pomoci vážíme. Dě-
láme vše proto, abychom tuto „in-
vestici“ co nejlépe využili a  „vrátili“ 
ji prostřednictvím dětí do našeho 
regionu zpět.

Yvonna Ronzová

KRAJSKÉ KOLO T-PROFI 2022
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Nejviditelnější činností Spolku 
přátel města Týniště nad Orlicí 
je provozování Letního muzea ve 
vodárenské věži. Od roku 2010, 
vždy o  víkendech od června do 
září, zpřístupňujeme vnitřní pro-
story bývalého vodojemu veřej-
nosti. Interiér je upraven a  vy-
baven mobiliářem pro pořádání 
výstav, možné je rovněž prozkou-
mat zachovalé technické zařízení, 
které k  vodojemu náleží, včetně 
hodinového stroje.

Náměty dosavadních výstav 
byly vesměs výhradně spojeny 
s  naším městem  – např. řemesla, 
umělci, železnice, sport, spolkový 
život. Letos jsme pro změnu zvo-
lili obecnější téma a  návštěvní-
kům jsme nabídli pohled do světa 
audio video techniky. Úspěšná 
výstava radiopřijímačů, televizo-
rů, magnetofonů, reproduktorů, 
videorekordérů apod. byla ukáz-
kou sběratelské i  profesní vášně 
pánů Milana Línka a  Michala 
Honse z Častolovic.

Díky spolupráci s  kluby zamě-
řenými na historii bezpečnost-
ních složek se nám 3.  září po-
dařilo uspořádat Den dopravní 
policie. Program zahrnoval pře-

hlídku vozidel, výstavu o  vzniku 
dopravní stráže a  policejní pre-
zentaci o  bezpečnosti silničního 
provozu. Akce se konala u  příle-
žitosti výročí 103 let „dopravky“ 
a  vzešla z  iniciativy našich členů 
Martina Urbana a  Pavla Rulíka. 
Atmosféru celého vydařeného 
odpoledne navíc ještě zpříjemnila 
dechová kapela Václava Hlouška.

Méně viditelnou je potom čin-
nost, pro niž Spolek přátel města 
Týniště nad Orlicí vlastně vzni-
kl. Stále pomaloučku bádáme, 
zaznamenáváme a  schraňujeme 
vše, co si zaslouží být zachováno 
a  souvisí s  naším městem (pí-
semné materiály, věcné předmě-
ty, fotodokumentace). Zájemci 
o  historii Týniště mohou proza-
tím čerpat z našich internetových 
stránek, jež jsou stále doplňovány 
a  pravidelně archivovány Webar-
chivem Národní knihovny ČR. 
V  budoucnu bychom pak rádi 
ve vhodných prostorách vytvoři-
li stálou městskou expozici, aby 
naše práce nezůstala bez využití 
za dveřmi depozitáře.

Adam Prokeš, předseda spolku
foto: Štěpán Tomašík, jednatel

muzeumtyniste.cz

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – ROK 2022
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Indiáni jedou, copak asi vezou?
Naše mateřská škola se v  polo-

vině října proměnila v  indiánskou 
zemi. Je to tradice a  vždy v  měsíci 
říjnu, kdy se plíživými kroky blíží 
podzim, prožíváme indiánský čas. 
Letos nám počasí trochu zamotalo 
hlavu. Pršelo a pršelo a nic nenazna-
čovalo, že bychom si tento čas mohli 
dostatečně užít. Pak se v předpovědi 
objevily dny, kdy by mělo být jasno, 
a tak začalo plánování. V některých 
třídách děti naplno prožívaly indián-
ské příběhy a připravená „indiánská 
stezka“ byla pro ně takové ukončení. 
Pro některé děti to byla velká moti-
vace a začátek týdne plný her, tance, 
stavění týpí a tvoření. Již od rána se 
děli připravovaly  – převlékly se do 
vyrobeného indiánského oblečení, 
tváře pomalovaly indiánskými znaky 
a nechyběla ani barevná pera. Děti ze 
třídy oveček s paní učitelkou vychá-

zely jako první a pro všechny ostat-
ní značily cestu barevnými fáborky. 
Děti z ostatních tříd vycházely v pě-
timinutových intervalech. Dalo by se 
říci, že děti za svoji tříletou docház-
ku do mateřské školy zažijí tři stejné 
indiánské stezky, ale není tomu tak. 
Každý rok jsou některé úkoly trochu 
pozměněné a některé jsou zcela nové. 
Snažíme se orientovat v  nejbližším 
okolí, krátíme si cestu indiánským 
během a  cvalem na koni. Jiný úkol 
nám přikazuje, abychom se zaváza-
nýma očima prošli krátkou cestič-
kou mezi dětmi, poté se ve dvojicích 
přetlačujeme. A  když dojdeme na 
konec, čeká nás svačinka a  mlsání, 
které nám připraví rodiče do našeho 
batůžku. Samotnou tečkou je potom 
hledání indiánského pokladu, kte-
rý je většinou ukrytý někde na naší 
školní zahradě, nebo ve třídě v týpí.

Bc. Zdeňka Veselková

Sportem ke zdraví
V  podzimním čase je zvy-

kem v  naší školce zahájit výcvik 
bruslení v Opočně. První čtvrtek 
v  listopadu plni očekávání jsme 
nastoupili do autobusu. Děti jsou 
zvyklé jezdit převážně v autě a jíz-
da autobusem je pro ně změna. 
Celou cestu si povídají, ukazují 
si, kde bydlí, kolem čeho jedou. 
Cestu máme rychle za sebou a ani 
si nestačíme sdělit vše, co jsme 
chtěli. V Opočně na stadionu do-
stáváme prostornou šatnu a  děti 
nahlas přemýšlejí, že ta šatna je 
asi opravdových hokejistů. Tak se 
naši malí „hokejisté a hokejistky“ 
převlékli do zimního oblečení, 
na nohy nazuli brusle a  vyrazili 
na led. Ještě před výcvikem jsme 
se seznámili s  bezpečnostními 
pravidly a  už si je převzal tre-
nér. Rychle se seznámil s  dětmi 

a už začíná výcvik. Zdatnější děti 
se vydávají na led a  zkoušejí se 
přemístit od jednoho mantine-
lu ke druhému. Méně zdatnější 
děti bruslí ve dvojicích s  oporou 
hrazdičky. Nejlépe se však vše učí 
hrou – takže děti zvedají postup-
ně nohy, ruce, hrají na čápa, jdou 
do dřepu. Vše následuje rychle za 
sebou, takže děti nemají ani čas se 
bát. Na konec lekce trenér na ledě 
rozhází barevné míčky a  úkolem 
dětí je míčky všechny posbírat. 
Do šatny odcházíme příjemně 
unaveni, čeká na nás svačinka 
připravena rodiči. Na zpáteční 
cestě si sdělujeme vzájemně zá-
žitky z bruslení a pocity. Děti vše 
hodnotí kladně a  uvědomují si, 
že je vlastně prima zažít kolek-
tivní radost na ledě. Takže příště-
…v Opočně. Hurá!!!

Barbora Koubová

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Konec října a  začátek listopadu 
je po staletí věnován oslavám ze-
snulých. V každé kultuře máme jiné 
zvyky a  poslední roky se vzájemně 
prolínají různé obyčeje. Světem se 
v  posledních letech šíří především 
slavení Halloweenu, který připadá 
na 31. října a původně pochází z Ir-
ska. Věřilo se, že právě v  tuto noc 
se domů vrací duše zemřelých. Aby 
duchové nezabloudili, lidé jim z vy-
dlabaných řep (dnes dýní) vytváře-
li svítilny a  svítili na cestu. Také se 
převlékali do kostýmů a malovali si 
obličeje. Tato tradice je oblíbená ve 
světě dodnes, zejména u dětí. V ang-
losaských zemích, kde je Halloween 
nejvíce rozšířen, chodí děti ve stra-

šidelných kostýmech po své čtvrti 
a ptají se sousedů, zda jim dají něja-
kou dobrotu (Trick or Treat).

V ČR se Halloween slaví jen čás-
tečně, například ozdobením domů 
různými dekoracemi (dýně, neto-
pýří, kočky, klobouky.). Větší vý-
znam mají u  nás Dušičky  – Svátek 
zesnulých, který se slaví 2. listopadu. 
V tento den chodí lidé na hřbitovy 
a vzpomínají na příbuzné.

Za zmínku rozhodně stojí i oslavy 
zesnulých u japonských budhistů. Ti 
mají festival Obon, při kterém jsou 
posílány papírové lucerny po vodě, 
tančí se tradiční tanec a  zapalují 
ohně. Neméně známý je mexický 
El Día de los Muertos, který se sla-

ví po celé Latinské Americe od 1. 
do 2.  listopadu. Lidé nosí na hroby 
svých milovaných jídlo a pití, které 
měli nejraději. V Mexiku rozhodně 
nejsou lidé v tomto období smutní, 
ale oslavy charakterizují pestroba-
revné kostry, lebky, tanec, veselí.

Halloween nebo Dušičky nemi-
nuly ani naši ZŠ. Někteří učitelé se 
s  dětmi vypravili na hřbitov, jiní si 
vyprávěli o různých tradicích u nás 
i ve světě. Na chodbách se toto ob-
dobí promítlo také do obrázků a vý-
robků. Ve školském poradenském 
pracovišti byly pro děti přichystané 
různé stanoviště, kde na každém 
z  nich plnily jinou halloweenskou 
aktivitu. Největší úspěch měl čaro-

dějnický dobble nebo příšerkové ná-
sobilkové domino. Za splnění úkolů 
si děti domů odnášely diplom. Po-
kud si troufly, mohly ochutnat i stra-
šidelnou dobrotu jako byla jedovatá 
dýně, prst tlusté čarodějnice nebo 
strašidelný perník.

Ať už jste příznivci těchto svátků 
či nikoliv, myslím si, že je dobře se 
v  této době zastavit a  lidem, kteří 
tu s námi již nemohou být, věnovat 
vzpomínku. A  zda u  toho budete 
mít dům plný vydlabaných dýní 
a plápolající oheň nebo si v tichosti 
domova zapálíte svíčku, to už je jen 
na vás.

Mgr. Edita Burešová

HALLOWEEN NEBO DUŠIČKY?

V  rámci praktik z  přírodopisu se 
během října žáci 6. a 9. ročníků vy-
dali spolu s  Mgr. Janem Doležalem 
z Přírodovědného muzea v Rychno-
vě nad Kněžnou do městského parku 
na příjemnou naučnou procházku.

Účelem bylo prověřit si své znalos-
ti o  stromech a  jejich plodech. Jako 
bonus jsme si mohli projít náš krásný 
podzimně oblečený park. Po přícho-

du do parku si nás pracovník muzea 
vyzkoušel ze všeobecných znalostí 
o stromech. Pan průvodce dal i mož-
nost pokládat různé dotazy. Vysvět-
lil nám, jakým způsobem máme 
rozlišovat sobě velice podobné listy, 
a ukázal nám přírodu z trochu jiné-
ho úhlu pohledu. My jsme tak mohli 
zlepšovat nedostatky našich vědo-
mostí o daném tématu.

Součástí naučné procházky byla 
i skupinová práce, při níž jsme měli 
hlouběji nahlédnout do parku a vzít 
jakýkoliv list. Pan průvodce bez za-
váhání dokázal určit, o  jaký druh 
stromu se jedná, a popsal znaky, po-
dle kterých ho příště dokážeme určit 
sami.

Celá vycházka pro nás byla velmi 
naučná. Mohli jsme nahlédnout do 

tajů naší přírody a upevnit si znalosti 
a dovednosti v této oblasti. Vážíme si 
toho, že jsme měli možnost se setkat 
s člověkem, který je špičkou ve svém 
oboru. Také jsme si uvědomili, jak 
moc je příroda krásná a zajímavá.

Žákyně 9. ročníku 
(K. Rosová, N. Štěpánková)

NAUČNÁ VYCHÁZKA – UČÍME SE VENKU



strana 32

Tahle třída rozhodně není nevi-
ditelná. Je jich všude plno, hlavně 
o  přestávkách. Vzhledem k  tomu, 
že k  nám na druhý stupeň přišlo 
několik nových žáků z  okolních 
obcí, rozhodla jsem se pro stme-
lovací výlet. Neviditelná výstava 
v Praze mi přišla dobrým cílem.

19. 10. 2022 jsme vyrazili vlakem 
do Prahy. Děti byly ještě ve škole 
rozdělené do čtyř skupin, v  nichž 
pracovaly po celou dobu výletu 
i  během projektového dne Nevi-
ditelný pátek. Ten následoval po 
absolvování výletu v  pátek 21.  10. 
Cestou do Prahy si šesťáci připra-
vovali otázky pro nevidomé prů-
vodce. Co je zajímalo? Třeba to, jak 
slepí pracují s mobilem, jak si vaří 
jídlo, jak hrají společenské hry, jak 
nakupují, jak poznají správný vlak 
nebo autobus, jestli pocítili někdy 
šikanu nebo jak hledají stejné po-
nožky…

Po příjezdu do hlavního měs-
ta nastalo zděšení. Jdeme pěšky! 
Naštěstí jsme neminuli „mekáč“, 
tak se to dalo přežít. Neviditelná 
výstava má dvě části. V  té první 
si děti mohly s  pomocí masky na 
oči vyzkoušet různé deskové hry, 
stavěly z  lega, psaly na stroji sle-
pecké písmo, skládaly hlavolamy, 
chodily se slepeckou holí apod. Ne-
viditelnou část výstavy už prožily 
ve skupinách. Každý tým vstoupil 
do úplné tmy. Žáci se ocitli v bytě. 
Poznali obývací pokoj, koupelnu, 
kuchyň a  pracovnu. Poté vyrazili 
na ulici, do přírody i  na výstavu 
soch. To vše bez zraku. Museli se 
spoléhat jeden na druhého a svého 
průvodce, který nikoho nenechal 
ve štychu. Najednou jim bylo jed-
no, kdo vedle nich stojí. Jestli to je 
ten, s  kým kamarádí. Potřebovali 
jen najít správnou cestu dál a dojít 
do cíle. Museli se orientovat podle 
hmatu a  sluchu. Tatam byl zběsilý 
úprk, který je všem dobře známý ze 
školních chodeb. I malý schod dal 
všem zabrat, a co teprve náhlé a ne-
čekané stoupání do kopce! Na závěr 
hodinu trvající prohlídky se všich-
ni členové skupiny mohli občerstvit 
v baru potmě. Také byste zvládli za-

platit poslepu útratu? Děti to zvlád-
ly. Nakoupily suvenýry, počkaly na 
ostatní skupiny a hurá na vlak. Ně-
kdo ještě vyzkoušel pražský trdel-
ník před hlavním nádražím. Když 
přijel vlak a  nastoupili jsme do 
vozu, zavládlo všeobecné nadšení. 
Kupéčka! Každá skupina obsadila 
jedno, dojedla všechno nakoupené 
občerstvení a  smíchu nebylo kon-
ce. Mezitím ale měli ještě za úkol 
připravit pro své spolužáky několik 
úkolů na Neviditelný den a zazna-
menat zjištěné odpovědi na otázky 
pro průvodce. Některé skupiny se 
po hromadě nových zážitků těžko 
dostávaly do pracovního tempa, ale 
než jsme dojeli do Hradce Králové, 
všechny týmy měly hotovo.

Pátek začal salvou smíchu, když 
paní učitelka nakráčela do hodiny 
poslepu. Žáci však brzo zjistili, že 
nevidět opravdu není žádná legra-
ce. Jednotlivé skupiny realizovaly 
vymyšlené úkoly a  musím říct, že 
byly velmi dobře připravené. Na-
konec se všechny úkoly stihly. Děti 
poznávaly chuť potravin, přivoněly 
si ke skořici i k octu, hledaly tajnou 
skříňku v šatně, procházely překáž-
kovou dráhou, poznávaly spolužá-
ka poslepu. Bylo pěkné pozorovat, 
jak si opravdu pomáhají a  navzá-
jem se poslouchají. Doufám, že vý-
let kolektivu třídy pomohl a budou 
na vzájemné spolupráci stavět i do 
budoucna.

Neviditelná výstava očima 6.C.: 
„Na výstavě se mi nejvíc líbilo, 
když jsme byli ve tmě. Překvapilo 
mně, že to bylo víc super, než jsem 
si myslela. Nečekal jsem, že se slepí 
lidé umí tak dobře orientovat. Ne-
věděl jsem, že to je tak těžké. V naší 
skupině jsme se nejvíc zasmáli, 
když jsme jedli. Na výletě mě po-
těšila jízda vlakem. Nevěděla jsem, 
že paní průvodkyně je od narození 
slepá. Nečekal jsem, že tam bude 
taková tma. Nevěděl jsem, že slepí 
lidé umí hrát karty a šachy. Připa-
dalo mi nefér, že pití stojí 40 Kč. 
Mile mě překvapilo, jak se průvod-
kyně chovala. Ve skupině jsme se 
nejvíc zasmáli, když jsme vymýšleli 
otázky. Nejvíc jsme se zasmáli, když 

v té tmě někdo zatroubil. Překvapi-
lo mně, že na výstavě budou vážně 
slepí lidé. Nevěděl jsem, že existují 
hodinky pro slepé. Příště bychom 

měli zlepšit chování ve vlaku. Neče-
kal jsem, že to bude takový zážitek“.

L. Dundová a žáci 6.C

NEVIDITELNÁ 6. C

Logická olympiáda je soutěž po-
řádaná Mensou České republiky 
a je založená na logických úlohách, 
jejichž řešení vyžaduje samostatný 
a  kreativní přístup. Logická olym-
piáda je svým pojetím unikátní 
soutěží, protože se nejedná  o  zna-
lostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející 
především schopnost samostatné-
ho logického uvažování.

V  průběhu září měli žáci ZŠ 
Týniště nad Orlicí možnost se za-
registrovat do  soutěže. Informace 
o přihlášení a o průběhu byly zve-
řejněny na webových stránkách 
školy. Samotná soutěž potom pro-
bíhala v  průběhu října. Logická 
olympiáda je zdarma a  žáci mají 
možnost se přihlásit do následu-
jících kategorií  – MŠ (mateřská 

škola), A1 (1. třída), A2 (2. třída), 
A (3. – 5. třída), B (6. – 9. třída), C 
(střední školy). Celkem se zúčast-
nilo 25 žáků z naší ZŠ – 15 žáků z 1. 
stupně a  10 žáků z  2. stupně. Pro 
zajímavost uvádím, že se zaregis-
trovalo 94 657 soutěžících z  3 751 
škol. Chtěli bychom touto cestou 
pogratulovat Františku Vaňkovi 
z 5. C, který postoupil do krajského 

semifinále.
Připomínám, že do 16. prosince 

je možnost se přihlásit do Mate-
matické olympiády, která je urče-
na žákům 5.  – 9. tříd. V  případě 
zájmu kontaktujte Mgr. Veroniku 
Marušákovou, která má tuto sekci 
na starost.

Mgr. M. Šerejchová

LOGICKÁ OPLYMPIÁDA
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Výlet do Vědecké a  studijní 
knihovny v Hradci Králové

V  pátek 7.  10.  2022 jsme se se 
třídami 8. C a 8. D společně s paní 
učitelkou Školníkovou a  s  paní 
učitelkou Šimánovou vydali na 
výlet. Měli jsme sraz na nádraží 
v 7:50. Vlakem v 8:08 jsme opou-
štěli naše nádraží v  Týništi nad 
Orlicí. V  Hradci Králové jsme si 
koupili jízdenky na MHD a uhý-
bajíc nohy před čističem podla-
hy jsme se přesunuli na zastávku 
trolejbusu číslo 4. Po deváté ho-
dině jsme se po pár krocích ocitli 

před „sýrovou” budovou Vědec-
ké knihovny. (Určitě jste také té 
budově říkali sýr, že jo?). O  půl 
desáté začínal náš program Po 
knihovně letem Čapkovým svě-
tem, krátkým minifilmem o Kar-
lu a Josefu Čapkovi. Po zhlédnutí 
jsme se rozdělili do šesti týmů 
po pěti nebo šesti žácích. Každý 
tým dostal pracovní list a rozděli-
li jsme se do jednoho z pěti pater 
knihovny. První část pracovní-
ho listu spočívala v  zodpovězení 
otázek o  službách a  prostorách 
knihovny. V  druhé části pracov-

ního listu jsme vyhledali knihy, 
ve kterých jsme pátrali po odpo-
vědích. Po dokončení jsme došli 
do přízemí knihovny, odkud kaž-
dý tým prezentoval svůj pracovní 
list na patře, kde pracoval a  vy-
hledával odpovědi. Po ukončení 
samozřejmě následovala společná 
fotka. Vrátili jsme se na zastáv-
ku MHD. Do trolejbusu jsme se 
vmáčkli jako nedávno probíraná 
látka v  přírodopisu - sardinky. 
Namáčknutí jsme doufali, že ne-
přijde kruhový objezd, prudká 
zatáčka nebo vystupující cestující. 

Pobavením nám byly výrazy čeka-
jících po otevření dveří. Naše jíz-
da skončila na hlavním nádraží. 
V  budově hlavního nádraží jsme 
se mohli občerstvit a  spokojeni 
s volnými místy ve vlaku jsme se 
vraceli domů.

Závěrem bychom chtěly podě-
kovat Vědecké a  studijní knihov-
ně v Hradci Králové a našim pa-
ním učitelkám, že nám umožnily 
tento výlet zažít.

Natálie Sedláčková 
a Ema Sedláčková, 8. C

VÝLET DO VĚDECKÉ A STUDIJNÍ KNIHOVNY

Naše organizace má v  současné 
době 40 členů. V květnu letošního 
roku jsme pořádali výlet do Jan-
ských Lázní. Tam nás čekal turis-
tický výletní vláček, který nás přes 
Dolní a  Horní Maršov a  Spálený 
Mlýn dovezl na Pomezní Boudy. 
Zde jsme si dali malé občerstvení. 
Po příjezdu zpět do Janských Lázní 

a po dobrém obědě jsme se rozděli-
li na dvě party. Jedna se vydala ka-
binovou lanovkou na Černou horu 
a druhá vystoupala na Stezku koru-
nami stromů. Bylo obdivuhodné, 
že i  členky s  kompenzačními po-
můckami tento výstup zvládly. Pří-
jemně unaveni a se spoustou zážit-
ků jsme dorazili v pořádku domů.

Dne 25.  10.  2022 se nám poda-
řilo uskutečnit druhý výlet. Cílová 
destinace nyní byla v Polsku v Ku-
dowa-Zdrój. Nejdříve jsme si na-
koupili věci na Dušičky a  potom 
jsme navštívili místní smažírnu 
ryb. Zde si většina dala výborného 
smaženého pstruha. Velmi si cení-
me spolupráce s  místním Klubem 

důchodců. Jejich členové jsou zváni 
na naše společné výlety. Chtěli by-
chom poděkovat městu Týniště nad 
Orlicí za příspěvek na dopravu pro 
tyto akce. Rádi do našich řad přiví-
táme i další občany.

Kupcová Jana, předsedkyně 
místní organizace STP

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, MÍSTNÍ ORGANIZACE TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC PROSINEC 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

ANGLIČTINA pro rodiče (přihlášené)

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

16:30

ÚT

HERNA
MIMINKA -
9:30-10:30 cvičení miminek
10:15-11:00 masáže kojenců

09:00-12:00 HERNA pro děti z kroužků
FLÉTNA a KYTARA – školáci
(rozdělení do 4 skupin)
 

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, ZŠ 
hřiště…
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)
- 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 PROSINCI 2022:
 ■ 7.  12.  (St) Mikulášská KNIHOVNA  – odpolední návštěva knihovny 

(v rámci kroužků Včelička a Všeználek), od 15:30 do 17:00hod.
 ■ 8. 12. (Čt) Mikulášské čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h 

(čtení, malování, prezentace nových knih… pro rodiče s dětmi)
 ■ 16.  12.  (Pá) Vánoční příběhy, 14-18h., v  parku za knihovnou   

– akce pro rodiny (čtení venku s baterkou, vánoční atmosféra)

 ■ 19. - 22. (Po-Čt) Vánoce v MC (cukroví, dárky, písničky, radost 
z VÁNOC)

 ■ 23. 12.–1. 1. 2023 prázdniny v MC, individuální akce rodin

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

Lesní Klub Kamínek pořádal 
v průběhu října a začátku listopadu 
další dvě slavnosti. 20.  října jsme 
společně s  dětmi oslavili Meziná-
rodní den stromů. Pro děti byly 
připravené stromodílny, podzimní 
svačinka v  podobě lipového čaje, 
domácího štrůdlu nebo křížal. Na 
závěr přišel rituál sázení stromu, 
který byl doprovázen básněmi, pís-
němi či povídání o stromech. Spo-
lečně s dětmi jsme zasadili národní 
strom lípu srdčitou (Tilia cordata). 

Slavnost pro nás byla opravdu vý-
znamná, neboť jsme si vědomi, co 
všechno pro nás stromy a  příroda 
s tím spojená dělají a my jsme jim 
touto cestou mohli společně podě-
kovat.

Začátek listopadu přinesl slav-
nost Duchové a dušičky. Děti si vy-
robily lucerničku a  společně jsme 
šli průvodem k  lesu. Během slav-
nosti děti plnily různé úkoly, které 
je dovedly až k pokladu.

V  prosinci nás čeká vánoční 

slavnost a také chystáme malé pře-
kvapení v podobě představení. Ale 
to bude opravdu překvapení, o  co 
konkrétně půjde. Nápadů máme 
hodně, Kamínek bude mít i v zimě 
na pilno a  možná přijde i  Miku-
láš…

Lesní klub Kamínek funguje na 
principu lesní školky. Nabízí vý-
chovně vzdělávací program pro 
děti již od 2,5 let, které mají chuť 
trávit většinu svého volného času 
v  přírodě. Lesní klub je otevřen 

denně od 7:30 do 16:00. Kamínek 
nabízí poslední volná místa. Pro 
více informací se neváhejte ozvat 
na telefonní číslo 736 280 582 (Ing. 
Michaela Možišová – koordinátor-
ka 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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