
BŘEZEN 202362. ročník

ZPRAVODAJ
T Ý N I Š T Ě  N A D  O R L I C Í

Vše je ve hvězdách…





A) Schvaluje:

1. Změnu nájemného z  nebyto-
vých prostorů a pozemků v ma-
jetku města Týniště nad Orlicí 
o  míru inflace za rok 2022 
dle přílohy č. 1. (Míra inflace 
2022 – 15,1 %)

2. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Výměna dřevěných oken 
na budově MŠ - Město Týniště 
nad Orlicí“ firmu Truhlářství – 
Svoboda Ondřej, Libřice 67, 
503 44 Libřice, IČ: 68218249, 
s  nabídkovou cenou 323 400,– 
Kč bez DPH a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

3. Záměr prodeje pozemku p. č. 
1720/16 o výměře 11 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí.

4. Nákup věcných cen na kulturní 
akci Basketbalový ples, který se 
bude konat 17. 2. 2023, do výše 
3.000 Kč.

5. Sociální a  zdravotní komisi ve 
složení: Předsedkyně: PhDr. 
Veronika Čepelková, členové: 
Mgr. Jana Tichá, Jana Kupcová, 
Mgr. Marie Vacková, Bc. Lýdie 
Plančíková.

6. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí Změnu úhrad za úkony 
poskytované v  domově pro se-
niory a  za úkony poskytova-
né pečovatelskou službou od 
1. 2. 2023.

7. Na základě žádosti ředitelky 
Geriatrického centra Týniště 
nad Orlicí a na základě sociální-
ho šetření, které bylo provede-
no 16. 01. 2023, přidělení bytu 
v  DPS v  Geriatrickém centru 
pro paní J. Š. od 01. 02. 2023.

8. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Orli-
cí (IČO 486 16 303) na základě 
žádosti a v souladu s ustanove-
ním § 30 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání re-
zervního fondu do výše 260 000 
Kč na nákup knih.

B) Bere na vědomí:

1. Zápis z  jednání Bytové komise 
ze dne 18. 1. 2023.

2. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí k  provedené veřej-
nosprávní kontrole.

3. Výroční zprávu Základní školy 
Týniště nad Orlicí za školní rok 
2021-2022.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM využití před-
kupního práva při prodeji stav-
by ev.č. 65. Stavba je postavena 
na pozemku p.č. 4700/7 v části 
obce Podlesí v k.ú. Holice v Če-
chách, který je v  podílovém 
vlastnictví města a obcí.

Termín: Nejbližší jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Zajistit možnosti přechodu já-

dra redakčního systému webu 
města Týniště nad Orlicí na 
HTML 5, včetně příspěvkových 
organizací, a  možnosti moder-
nizace vzhledu webových strá-
nek.

Termín: Nejbližší jednání ZM
Odpovídá: Ing. Lukáš Drozdík

A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu pozemků par. 
č. 1504/9, par. č. 1532/5, par. č. 
1662/6, par. č. 1662/7, par. č. 
1662/8, par. č. 1662/12, par. č. 
1662/15, par. č. 1662/21, par. č. 
1662/33, par. č. 1662/42, par. č. 
1663/9, par. č. 2137/21, par. č. 
2221/1, par. č. 2221/2, par. č. 
2221/3, par. č. 2225/2 a  par. č. 
2262 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
stávajícímu nájemci.

2. Navýšení poplatku za ubytovnu 
Modrák na 3000 Kč/měsíc/oso-
ba od 1. 5. 2023.

3. Odpuštění platby dvou měsíč-
ních nájmů za měsíc duben, 
květen 2023 pro Kozlovu puty-
ku Týniště nad Orlicí z důvodu 
havárie a výměny bojleru.

4. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby 
č. IV-12-2023972 SOBS VB/2 
mezi smluvními stranami: bu-
doucí oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společ-
ností Energomontáže Votrou-
bek s.r.o., Strojnická 1646, 516 
01 Rychnov nad Kněžnou a bu-
doucí povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

5. Cenovou nabídku Východočes-
ké rozvojové s. r. o. na přípravu 
projektu investice do Mateřské 
školy Město předkládané do 
IROP 2021+ (studie provedi-
telnosti 74 000 Kč bez DPH, 
příprava projektové žádosti 
a  jejich příloh 55 000 Kč bez 
DPH) a následnou administra-
ci dotace.

6. Příspěvkové organizaci Základ-

ní umělecká škola Týniště nad 
Orlicí (IČO 712 30 980) na zá-
kladě žádosti změnu závazného 
ukazatele, která spočívá v navý-
šení odpisového plánu o částku 
4 752 Kč z  důvodu pořízení 
dlouhodobého majetku (tuby 
LBB 603-4). Po úpravě bude 
odpisový plán pro rok 2023 ve 
výši 45 432 Kč.

7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spo-
lupráci s  firmou ESOP účetní 
a daňová kancelář, s. r. o., Rych-
nov nad Kněžnou, kterým se 
mění výše odměny s  účinností 
od 01.  03.  2023 na částku 980 
Kč bez DPH za hodinu práce 
(kontroly v  příspěvkových or-
ganizacích).

8. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a  likvidaci 
pánve Vario Coking 110 l ve 
výši 138 073,10 Kč z  důvodu 
opotřebovanosti a nerentability 
opravy.

9. Plán veřejnosprávních kontrol 
u příspěvkových organizací pro 
rok 2023.

10. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a  likvidaci 
majetku  dle přílohy v  celkové 
výši 36 190 Kč z  důvodu opo-
třebovanosti a nefunkčnosti.

11. Zvýšení nájemného městských 
bytů u  nájemních smluv uza-
vřených po 1. 2. 2023 na částku 
70 Kč/m2.

12. Doplnění inflační doložky 
k stávajícím nájemním smlou-
vám a  vypracování nových 
nájemních smluv u  bytů, kde 
původní smlouvy nesplňují 
charakter nájemní smlouvy, 
za podmínky dodržení původ-
ních ustanovení o  platnosti 
smlouvy.

13. Složení sportovní komise: 
Předseda: Polášek Vladimír, 
Říha Karel, Ullwerová Jarosla-
va, Dostál Ivo, Lodr Jan.

B) Bere na vědomí:

1. Projekt technicko - ekonomic-
ké studie Protipovodňová opat-
ření Města Týniště nad Orlicí 
a pověřuje p. Hejnu v pokračo-
vání přípravy projektu.

2. Oznámení příspěvkové or-
ganizaci Dům dětí a  mládeže 
Týniště nad Orlicí o  zapojení 
organizace do projektu Daruje-
me kroužky dětem, jehož cílem 
je pomoci rodinám ve finanční 
tísni s úhradou nákladů na vol-
nočasové aktivity dětí a mláde-
že ve věku 3 – 18 let.

3. Oznámení příspěvkové organi-

zace Městská knihovna Týni-
ště nad Orlicí o  vyřazení 1795 
svazků z  knihovního fondu 
z důvodu opotřebení.

4. Protokol z veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvkové 
organizaci Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí.

5. Reakci paní T. M. na ukončení 
nájemní smlouvy v  bytě ***, 
a ukládá paní Vlastimile Špač-
kové připravit odpověď na do-
pis.

C) Ukládá:

1. Projednat v ZM žádost Základ-
ní umělecké školy o  navýšení 
příspěvku na provoz o  částku 
4 752 Kč.

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

3. Základní škole Týniště nad 
Orlicí předložit výši odměn za 
rok 2021 a  2022 všech jejich 
zaměstnanců (číslovaný beze-
jmenný seznam s výší odměn). 
Důvodem je získat ucelený pře-
hled odměn zaměstnanců škol 
pro korektní nastavení odměn 
ředitelů.

Termín 21. 2. 2023 O d p o v í d á : 
Mgr. Marian Janko
4. Základní umělecké škole Týni-

ště nad Orlicí předložit výši od-
měn za rok 2021 a  2022 všech 
jejich zaměstnanců (číslovaný 
bezejmenný seznam s  výší od-
měn). Důvodem je získat ucele-
ný přehled odměn zaměstnan-
ců škol pro korektní nastavení 
odměn ředitelů.

Termín: 21. 2. 2023 O d -
povídá: Mgr. Pavel Plašil

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Usnesení č. 7
z jednání Rady města

Týniště n. O. konané dne 23. 1. 2023

Usnesení č. 8
z jednání Rady města

Týniště n. O. konané dne 6. 2. 2023

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Městskému 
úřadu v Týništi nad Orlicí 
a Sboru pro občanské zá-
ležitosti, jmenovitě paní 
Michálkové, paní Ješino-
vé a  panu starostovi za 
milé blahopřání k  našim 
narozeninám.

Běluše a Bohumil 
Souškovi
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ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY ZA ROK 2022

Tma. Chlad. Kde to jsem? Vůbec 
nic si nepamatuju. Ještě před chví-
lí jsem byla na party. Ten kluk byl 
fakt divnej. Nemohl mi něco hodit 
do pití?!

Těmito slovy začínala vítězná 
prezentace na mezinárodním ve-
letrhu studentských společností 
v Hradci Králové. Studentská spo-
lečnost Cap-it, která vyhrála nejen 
první místo v prezentaci, ale taktéž 
se stala vítězem celého veletrhu, se 
zabývá problémem vhazování drog 
do nápojů v nočních klubech.

Studenti třetího ročníku na Ob-
chodní akademii v Hradci Králové 
se zapojili do projektu JA student-
ských společností. Tento projekt se 
snaží mladým studentům přiblížit 
podnikání a poskytnout co nejvíce 

hodnotných zkušeností. Každá stu-
dentská společnost si vymyslí vlast-
ní předmět podnikání a  začne ho 
nabízet na reálném trhu. Student-
ské společnosti mezi sebou taktéž 
soutěží na veletrzích nejen v České 
republice.

Při vymýšlení našeho předmě-
tu podnikání jsme měli jasný cíl. 
Chceme se zaměřit na něco, s čím 
pomůžeme co nejvíce lidem nejen 
v našem věku. Byli jsme si vědomi 
velkého problému v  klubech. Ne-
známí lidé zde často hází drogy do 
drinků. Následně zneužijí omam-
ného stavu oběti a z běžného večera 
s kamarády se může stát i trauma na 
celý život. Touto nepříjemnou situ-
ací si prošla nejen naše kamarádka, 
čímž jsme si uvědomili vážnost to-

hoto problému,“ říká Albert Lepin, 
ředitel studentské společnosti.

Řešení našli v  podobě scrunch-
ie gumičky do vlasů, která v sobě 
ukrývá ochranný povlak. Tento 
povlak si navléknete na skleničku 
a  díky tomu si můžete bezpečně 
užít Váš nápoj. Využití gumičky je 
velmi flexibilní. Můžete ji běžně 
nosit jako vkusný módní doplněk 
a ochranný povlak schovaný uvnitř 
použít pouze v  případě potřeby. 
Materiál navíc získali díky spolu-
práci s firmou Litex, která jim po-
skytla odřezky látky. Ty by jinak 
nenašli využití. Díky tomu zapojila 
společnost Cap-it udržitelnost do 
jejich předmětu podnikání.

,Našim cílem je lidi informovat 
o tomto problému, který se v dnešní 

době stává čím dál častějším a lidé 
na to nejsou mnohdy připraveni. 
Nabízíme praktickou možnost, jak 
tomuto problému zabránit,“ dodal 
vedoucí marketingového oddělení 
Mikuláš Cvrkal.

Do budoucna se chystají poměřit 
síly i na veletrhu ve Vídni a v Praze.

Kontaktovat je můžete na sociál-
ních sítích či webových stránkách, 
kde si jejich produkt můžete za-
koupit.

Cap-it nebojte se napít!

www.cap-it.cz
https://www.instagram.com/ca-
pit_co/
https://www.tiktok.com/@capit_co

Albert Lepin

Přirozenou vlastností všeho ži-
vého je snaha vyhnout se nepříjem-
nostem nebo chcete-li, nástrahám, 
které přicházejí v  průběhu života. 
Klíčovým nástrojem, kterým kaž-
dý organismus bojuje proti nepří-
zni je schopnost adaptace. Ta má 
jak fyzickou, tak duševní rovinu 
a odehrává se na úrovni jednotliv-
ce i  druhu. V  průběhu života tato 
schopnost postupně slábne…

 
Na neurologické oddělení byl 

právě přijat pacient s krvácením do 
pravé mozkové hemisféry. Naštěstí 
menšího rozsahu, proto ochrnu-
tí levé poloviny těla je jen lehké-
ho stupně. Lékař, který sepisuje 
anamnézu, se ptá, zda dotyčný pra-
videlně užíval léky na vysoký krev-
ní tlak. „Paní doktorka mě napsala 
dvě krabičky, které jsem využíval,“ 
odpoví bezelstně pacient. „Proč jste 
si neřekl o další léky?“ Diví se lékař. 
„Myslel jsem si, že jsem vyléčen.“ 
Následuje poučení, o tom, že žádné 
léky nemohou vysoký krevní tlak 
vyléčit. Dobře použité léky krevní 
tlak jen udržují v  příznivých hod-
notách… Ano, v praxi pozorujeme 

někdy případy, kdy dojde k vyléče-
ní vysokého krevního tlaku, pokud 
je zjištěna a  odstraněna příčina 
hypertenze  – nádor nadledvin, 
zúžené místo ledvinové tepny atp. 
Mnohem častěji ale příčinu nelze 
nalézt. K  vyléčení vysokého krev-
ního tlaku pak může v  některých 
případech dojít aktivním přístu-
pem pacienta, tzn. změnou živo-
tosprávy  – pravidelnou kondiční 
aktivitou aerobního charakteru, 
úpravou jídelníčku, popř. vyřeše-
ním dlouhodobě stresující situace. 
I  za této, v  lékařské praxi poměr-
ně vzácné situace, kdy pacient má 
upřímný zájem „pro sebe něco 
udělat“, je zapotřebí k případnému 
vysazení léků přistupovat opatrně, 
tedy postupně a  za pravidelných 
kontrol tlaku…

Do ordinace přichází muž kolem 
65. roku s  tím, že si hůř pamatu-
je a  občas mívá pocit nejistoty či 
lehké závrati při chůzi. Hodnota 
krevního tlaku je 160/100. Na CT 
mozku jsou četné drobné mozkové 
příhody. V soupisu léků, které uží-
vá, jsou i léky na vysoký krevní tlak. 
„Užíváte léky?“ ptá se lékař. „Jistě. 

A  kontrolujete si pravidelně, ale-
spoň jednou za týden krevní tlak? 
Ne, beru na něj ty léky.“… Zvláště 
pro populaci středního a  vyššího 
věku je z hlediska prevence rozvoje 
aterosklerózy mozku velmi důležité 
udržovat krevní tlak v optimálním 
rozmezí. Jak vysoké, tak nízké hod-
noty jsou totiž významným rizikem 
pro drobné mozkové příhody, které 
v konečném důsledku vedou k de-
menci a  ztrátě schopnosti samo-
statného pohybu.

Začínali jsme větou: „Přirozenou 
vlastností všeho živého je snaha 
vyhnout se nepříjemnostem…“ 
Pokud se tedy léčíte s  hypertenzí 
mějte na paměti, že zdravý život-
ní styl, v  indikovaných případech 
doplněný medikací a  tu a  tam 
kontrola hodnoty krevního tlaku 
vám v tomto směru udělají dobrou 
službu a  vaše schopnost adaptace 
zůstane v kondici déle.

Mimochodem, optimální hod-
nota krevního tlaku? Definice vy-
sokého krevního tlaku (arterielní 
hypertenze) vychází z  hodnoty 
120/80 mm Hg. V  praxi se za hy-
pertenzi obvykle označuje až opa-

kovaně naměřené zvýšení krevního 
tlaku nad 140/90 mm Hg (alespoň 
ve dvou ze tří měření). Reálná situ-
ace není ovšem tak jednoznačná. 
Záleží na věku (děti a  dospívající 
mají hodnoty nižší), konstituci 
a  přidružených chorobách (u  ně-
kterých chorob je vhodné udržovat 
krevní tlak při nižší, u  některých 
naopak při vyšší mezi normy). Pro-
to rozmezí krevního tlaku, které je 
považováno za normu se v  praxi 
u různých osob pohybuje přibližně 
v  této šíři: 95–145/60–90 mm Hg. 
To ovšem není důvodem, aby se 
doposud zdravý člověk středního 
věku domníval, že pokud si naměří 
140/90 je vše v  pořádku. Od toho 
tu máme lékaře a  jím doporučená 
případná vyšetření, která udělají ve 
věci jasno. Vysokou vypovídající 
hodnotu má především 24hodino-
vé měření tlaku.

V příštím příspěvku bych se rád 
věnoval ronchopatii, neboli chrá-
pání. Budete se možná divit s  čím 
vším po zdravotní stránce tyto noč-
ní zvuky běžně souvisí.

MUDr. Julius Šimko, Ph.D.

KALEIDOSKOPEM LÉKAŘSKÉ PRAXE - VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

CAP-IT NEBOJTE SE NAPÍT!

Počet obyvatel k 31. 12. 2022:
5 929
z toho:

188 občanů Křivice
212 občanů Petrovice
178 občanů Petrovičky
156 občanů Rašovice
244 občanů Štěpánovsko
4 951 občanů Týniště nad Orlicí

Ke stejnému datu bylo v loňském 
roce evidováno 5 914 obyvatel.

Počet narozených dětí: 57
z toho: 28 děvčat a 29 chlapců

Pro srovnání, v roce 2021 se naro-
dilo 48 dětí

Počet uzavřených sňatků na 
matrice v Týništi nad Orlicí: 25

17 párů v obřadní síni; 7 párů na 
jiném vhodném místě mimo ob-
řadní síň; 1 pár církevní sňatek

Migrace občanů:

167 občanů přihlášeno k  trvalé-

mu pobytu; 136 občanů odhlášeno 
z trvalého pobytu

Úmrtí v  roce 2022: 72 občanů, 
z toho: 31 žen, 41 mužů

Marie Hlavová, matrikářka



strana 5

datum- den čas název druh místo konání

4. 3. s o 19:00 Malé ženy (DS Pobertové) divadlo Kulturní dům

6. 3. po

15:15 - 16:45 Věda je zábava naučné Městská knihovna

17:00 - 18:30 Věda je zábava naučné Městská knihovna

18:00 Koncert soutěžních souborů (ZUŠ) hudba divadelní sál ZUŠ

7. 3. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

8. 3. st
16:00 - 18:00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ tvoření DDM

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

9. 3. čt 17:00 Kriminální případy z Orlických hor - povídání o knize naučné

10. 3. pá 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna (7. lekce) tanec Kulturní dům

11. 3. so 13:13 - 00:00 Jen pro kluky - akční víkendovka v DDM akce DDM

12. 3. ne 00:00 - 9:30 Jen pro kluky - akční víkendovka v DDM akce DDM

13. 3. po 8:30 Krajské kolo soutěže - komorní hra s převahou dechových 
dřevěných nástrojů (ZUŠ) hudba Kulturní dům

14. 3. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

15. 3. st
15:30 MC Ratolest - návštěva knihovny čtení Městská knihovna

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

16. 3. čt 10:00 Pohádkové čtení a tvoření (MC Ratolest) zábava Městská knihovna

17. 3. pá 19:00 FALEŠNÁ NOTA (Divadlo v Řeznické) divadlo Kulturní dům

19. 3. ne 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna (8. lekce) tanec Kulturní dům

21. 3. út

9:30 Dámský a pánský klub: Řekni mi, co čteš… naučné Městská knihovna

14:30 Dámský a pánský klub: Řekni mi, co čteš… naučné Klub seniorů

17:30 - 19:30 PEDIGOVÁ DÍLNA tvoření DDM

22. 3. st
17:00 - 18:30 KLUB DESKOVÝCH HER zábava DDM

18:00 Koncert dechových orchestrů - ZUŠ Týniště a ZUŠ Chlumec hudba Kulturní dům

24. 3. pá 19:00 Francouzský večer plný šansonů (NOS DAMES) koncert Kulturní dům

26. 3. ne
15:00 HONZA A DRAK (Dřevěné divadlo) pohádka Kulturní dům

06:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů

27. 3. po 18:30 Žákovský koncert (ZUŠ) hudba velký sál ZUŠ

29. 3. st 17:00 PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU (pořádá DDM) příroda od budovy ZŠ

31. 3. pá 19:00 Taneční polepšovna - VĚNEČEK (pouze pro kurzisty, nikoliv veřejnost) tanec Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V BŘEZNU 2023

Chceme poděkovat učitelům a žá-
kům ZUŠ za krásný koncert, i když 
bylo mnoho dětí nemocných, tak se 
předvánoční odpoledne ve žlutém 
domečku povedlo na jedničku.

Sešli jsme se poprvé 10. ledna 2023 
a, bohužel, ne v plném počtu, někteří 
onemocněli, ale pouze slabou chřip-
kou, a tak se na ně příště těšíme.

Problém jsou akumulační kamna, 
ale daří se naši vedoucí místnost do-
statečně vytopit.

Moderní technika i pro seniory je 
přínosem, ale musíme vše, co platí-
me, kontrolovat, protože to není tak 
fajn, jak jsme si mysleli. V  lednu se 

„hekři“ nabourali České poště do 
SIPA, hlavně se zaměřili na seniory 
i v Týništi nad Orlicí. Věříme, že se 
to podařilo zmařit, alespoň těm, co 
chodí do domečku, ano.

V  plánu máme divadlo a  moc se 
těšíme na Ivu Hűttnerovou a  další 
herce.

Půjdeme také k volbám, protože je 
to naše právo a také povinnost k naší 
zemi, po které mnozí z nás chodíme 
už 80 i  více let. Budeme volit rozu-
mem i srdcem.

Všem dříve narozeným vzkazuje-
me: „Stáří zdar a nevzdávat se!“

Za Klub seniorů Helena Holubová

Senioři dnešní doby

Ve žlutém domečku máme své 
zázemí, svou organizaci. Vybíráme 
roční příspěvek 100 Kč, abychom 
si mohli uvařit čaj nebo kávu. 
Případné zákusky musíme dodat 
sami.

Žádali jsme o  dotaci, ale ve 
zprávě z radnice nemáme nic. Do-
mácí útulek pro zvířátka dostal 
10.000 Kč. Útulek seniorů ani tu 
0. Ještěže Svaz tělesně postižených 
dostal alespoň 15.000 Kč. To poje-
dou alespoň na jeden výlet. Nám 
by stačilo pár vstupenek do diva-

dla, 400 Kč pro seniora je moc.
Chtěli bychom městu pomo-

ci, třeba besedami ve škole, vždyť 
jsme tu prožili celý život. Mnoho 
z  vás si vše ještě pamatuje a  rádi 
bychom vše mladší generaci pře-
dali.

Moc děkujeme dětem i učitelům 
ZUŠ za krásný předvánoční kon-
cert, i přes velké onemocnění děti 
bylo vystoupení nádherné. Přijď-
te nás brzy opět potěšit, máme 
vás rádi, protože vedle vás trochu 
omládneme.

Za Klub seniorů tisková mluvčí 
Helena Holubová

KLUB SENIORŮ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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Má duše vyhlíží Panovníka víc 
než strážní jitro, když drží stráž k ji-
tru.

Žalm 130,6

Celý žalm 130. je úpěnlivé volání 
k Hospodinu. Není v něm žádná in-
terakce mezi Hospodinem a lidem, 
ani místo, které by naznačovalo, že 
Hospodin odpověděl. Nejsilněji je 
v něm zastoupena žízeň a úpěnlivá 
touha po Bohu. Každý, kdo někdy 
na táboře nebo jinde držel noční 
hlídku, ví, jaké to bylo. Na začátku 
vzrušující, ale postupně se už jen 
čekalo na východ slunce. Přáli jsme 
si, aby konečně vyšlo slunce a začal 
nový den. Žalmista říká, že touha 
jeho duše po Panovníkovi je ještě 
větší. Jeho duše a  tělo touhou po 

něm hynou ve vyschlé, prahnoucí 
zemi. Také na nás duchovní žízeň 
občas přichází. Někdy nás naprosto 
pohlcuje. Nenaplňuje nás ani po-
koj, ani Boží odpověď, ale jen touha 
a  žízeň. Zkušenost mnohých však 
ujišťuje, že právě žízeň nás může 
vést hlouběji a  blíže k  Bohu. Že 
může být hnací silou na cestě k pra-
meni, kterým je Bůh sám. Jsou však 
také chvíle, kdy se žízeň stane ne-
snesitelnou. Věřím, že i pro takové 
chvíle máme v Bibli mnohá zaslíbe-
ní, na která se můžeme spolehnout. 
Jedno z nich nám zanechal ve svém 
zjevení Jan (Zj 22, 17) „Kdo žízní, 
ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo 
nabere vody života.“

Duchu svatý, děkujeme ti za du-

chovní žízeň, kterou někdy zažívá-
me. Prosíme, posiluj v  nás důvěru 
v  zaslíbení nám dané: „Kdo by se 
napil vody, kterou mu dám já, nebu-
de žíznit navěky.“ Amen

Píseň:
1. V pokoře srdce svého přicházím, 

Kriste, k  tobě, posilniž, prosím, 
mdlého, světa by nekles v zlobě.

2. Neumím nésti kříže, slabá jsou 
bedra moje, duši mou svět jen 
víže, plná je nepokoje.

3. Kolkolem zlo se vzmáhá, hříš-
nosti strast se množí, vůle má též 
se zdráhá té svaté vůli Boží.

4. V bídném jsem člověk těle, hynu 
tak ve dne v  noci, musím snad 
zhynout cele tvé, Kriste, bez po-
moci.

5. Spomoz ty, spomoz Pane, pokor-
ně prosím tebe. Mír tvůj když 
duší vane, okouším zde již nebe.
 
Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 502 V pokoře srdce svého (nápěv 
Václav Kalina 1889, text Josef Svo-
boda 1873).

Shromáždění v březnu se budou 
konat (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):  12. 3.–10:30 h

Bohoslužby 26. 3. se v Týništi ne-
konají. Jsme zváni do Třebechovic 
na výroční sborové shromáždění 
od 9 h.

Jaroslav Matuška

Lesní klub Kamínek srdečně zve 
všechny malé dobrodruhy na pří-
městské letní tábory. Připravujeme 
pro Vás čtyři termíny příměstských 
táborů se zajímavými tématy. Pro-
gram bude probíhat zejména v Bor-
ském lese nedaleko našeho zázemí, 
zahrádkářské kolonii či lesoparku 
(u  elektrárny), ale těšit se můžete 
i na výlety do vzdálenějších končin. 
Návštěva pohádkové říše s  Malým 
princem (třetí turnus) bude pro-
bíhat v  Mateřském centru Ratolest 
v  Týništi nad Orlicí. Témata mají 
různá zaměření, a tak si každý jistě 
přijde na své. Pestrý program z růz-
ných odvětví jsme s pečlivostí vybí-
rali a navázali tak spolupráci s dal-
šími lektory v  oboru. Cesta kolem 
světa (druhý turnus) bude mimo 
zeměpis zaměřena na anglický ja-
zyk, kterému se v  klubu věnujeme 
každý den.

 
Prozkoumejte ta nejskrytější zá-
koutí, potkejme ty nejroztodivnější 
živočichy, překonejme ta nejobáva-
nější nebezpečí, poznejme ty nejlep-
ší přátele a  užijme si tolik legrace, 
kolik každý z nás unese. Vydejte se 
s námi za dobrodružstvím do příro-
dy! Více informací včetně přihlášky 
naleznete na www.lesniklubkami-

nek.cz

Koordinátorka Lesní klub Kamí-
nek Ing. Michaela Možišová

Tel. 736 280 582
FB Lesní klub Kamínek
www.lesniklubkaminek.cz

1. Turnus: Výlet do hmyzího 
království 17.  7.–21.  7.  2023 
V průběhu tábora budou děti bá-
dat a formou her nahlédneme do 
života hmyzu a  zjistíme všelicos 
o  nejrůznějších druzích, které se 
vyskytují v  přírodě kolem nás. 
Naučíme se poznávat některé 
druhy stromů a  květin. Zjistí-
me, co nám příroda nabízí a  jak 
můžeme užívat její dary. Přírod-
niny využijeme i  ke kreativním 
hrátkám. Připomeneme si, jak 
přírodu vnímat všemi smysly, 
naučíme se, jak každý z nás muže 
přírodu chránit. Ale hlavně nás 
čeká táborová hra plná zážitků 
a zábavy. Během týdne proběhne 
také odborná exkurze do včelína 
v Týništi nad Orlicí, kde strávíme 
celý den. Dle složení programu 
bude program probíhat převáž-
ně v  Borském lese či lesoparku 
u  elektrárny. Během týdne nás 
navštíví kvalifikovaní pedagogové 

v oboru.
2. Turnus: Cesta kolem světa 

24. 7.–28. 7. 2023 Láká vaše dítě 
cestování? V průběhu celého týd-
ne „procestujeme“ několik kon-
tinentů a  navštívíme řadu zemí. 
V  Severní Americe se dozvíme 
nejrůznější zvyky tohoto kon-
tinentu a  navštívíme i  Indiány. 
Na safari za slony a  žirafami se 
dostaneme při putování Afrikou. 
V  Egyptě navštívíme pyramidy. 
Na nejstudenějším kontinentu 
mrazivé Antarktidy se potkáme 
s  tučňákem císařským, ale i  dal-
šími druhy. Poslední zastávkou 
bude krásné Mexiko, kde nás 
čeká den plný tvoření a barev. Tá-
bor bude zaměřen na výuku an-
gličtiny, která bude doplněna 
hudebně-pohybovými hrami, 
výtvarnou činností a  nevšedně 
pohybovými aktivitami. Při výu-
ce bude použita metoda prožitko-
vého učení hrou, zpěvem, pohy-
bem a tancem. Během naší cesty 
kolem světa čeká děti spoustu zá-
bavy a dobrodružství.

3. Turnus: Návštěva pohád-
kové říše s  Malým princem 
14.  8.–18.  8.  2023  Zažijte spous-
tu pohádkových dobrodružství. 
Přidej se k nám a staň se na chvíli 
princeznou nebo princem, ví-

lou nebo vodníkem, Karkulkou 
či Smolíčkem. Tento pohádkový 
týden navštívíme s  Malým prin-
cem a užijeme si spoustu zábavy 
a  dobrodružství. Ani naše pilné 
ručičky nebudou zahálet. Pomů-
žeme Popelce přebírat hrách, Jiří-
kovi navlékat korále pro krásnou 
Zlatovlásku či čarodějnici s jejími 
kouzly. Týdenní program bude 
probíhat převážně v MC Ratolest 
v Týništi nad Orlicí.

4. Turnus: Indiáni - život v  osadě 
21.  8.–25.  8.  2023 Vyzkoušíme 
si život Indiánů na prérii. Na 
začátku týdne budou dětem při-
dělena indiánská jména. V  prů-
běhu týdne si malý indiáni vy-
tvoří nezbytné šperky, náramky, 
přívěsky, indiánské čelenky, oděv 
či léčivé lektvary, každý dle chuti 
a fantazie. Samozřejmostí nebude 
chybět ani rituální malování na 
obličej, větrem se ponesou tra-
diční indiánské písně a  zahraje-
me si poznávací hru. Týden bude 
doplněn „šamanskými rytmy“ 
v  podobě pohádky s  indiánskou 
tématikou. Čekají nás opravdo-
vá  dobrodružství s  velkou porcí 
zábavy, her a soutěží. Týden bude 
zakončen tábořením u  řeky, kde 
Indiáni budou odpočívat.

Ing. Michaela Možišová

LESNÍ KLUB KAMÍNEK

V minulém roce chovatelé neza-
háleli. Uspořádali 3 místní výstavy, 
1 okresní soutěž a oblastní výstavu, 
7 celostátních výstav králíků a drů-
beže. Pro zajímavost na těchto vý-
stavách bylo vystaveno 120 holubů, 
přes 500 kusů drůbeže a přes 1800 

králíků. Kromě toho proběhlo 12 
Ptačích trhů, kde kromě exotického 
ptactva, králíků, holubů a drůbeže, 
mohou návštěvníci nakoupit potře-
by pro chovatele, krmiva, potřeby 
pro zahrádkáře, květiny, sadbu, 
ovocné a ozdobné stromky a keře. 

Tyto pravidelné měsíční akce 
v  loňském roce navštívilo 17.500 
návštěvníků nejen z Týniště, ale ze 
širokého okolí, vzdálených koutů 
republiky a  ze zahraničí, hlavně 
z  Polska. I  Česká televize odvysí-
lala z  Týniště nad Orlicí reportáž 

o  historii naší organizace. Tyto 
akce chovatelů neslouží jen úzké-
mu okruhu zájemců, ale propagují 
Týniště nad Orlicí.

MUDr. Jan Vaník

ROK 2022 NA BOBKÁRNĚ



Loutkové divadlo
Ve čtvrtek 2. února 2023 naši ma-

teřskou školu navštívil herec divadla 
Drak, pan Jan Bílek. Zahrál dětem 
pohádku Boženy Němcové Sůl nad 
zlato, kde stařičký král už nechce 
kralovat a  královnou se stane jedna 
z  jeho tří dcer. Bude to ta, která ho 
má nejvíce ráda. Pohádka dává po-
naučení, že zatímco bez zlata a dra-
hých kamenů člověk žít může, tak sůl 
je pro život a zdraví nezbytná.

Masopustní karneval
A jelikož děti mají rády masky, tě-

šily se na masopustní karneval v naší 
MŠ. Vyzdobili jsme třídy, naučili se 
básničky a  písničky, oblékli se do 
kostýmů a karneval mohl začít. Paní 
kuchařka nás odměnila tradičními 
vdolky, za které ji moc děkujeme.

Poslední bruslení
V  měsíci únoru se uskutečnilo 

poslední bruslení dětí na zimním 
stadionu v  Opočně. Děti udělaly 
moc velký pokrok a  téměř všechny 
už bruslí bez tzv. hrazdiček, tedy bez 
opory, a ve všech cvičeních se velmi 
zdokonalily. Během trénování tech-
niky bruslení si pro děti připravil pan 
trenér i mnoho her, např. sbírání ba-
revných míčků. Bruslením rozvíjíme 
vztah ke sportu a zároveň intenzivní 
trénování rovnováhy a  poznávání 
vlastního těla. Děti své tělo poznávaly 
nejen zvenčí, ale i zevnitř, třeba díky 
rentgenovým snímkům na světelné 

tabuli. Ve třídě Ptáčků si děti vytvo-
řily své vlastní „orgány“.

Olympiáda dětí a mládeže
K  motivaci dětí ke sportu jsme 

měli výbornou příležitost, kdy jsme 
fandili dětem z  našeho kraje na 
Olympiádě dětí a  mládeže, která se 
konala v  Královéhradeckém kraji. 
Olympiádu jsme každý den sledovali 
a povídali si o jednotlivých sportech, 
a  i  o  tom, jak pečovat o  svoje tělo, 
abychom jednou také byli úspěšní 
sportovci.

Projekt „Děti v pohybu“
V termínu od 13. 2. do 24. 2. 2023 

probíhal v naší školce projekt „Děti 
v pohybu“. Jednalo se o každodenní 
ranní cvičení. Před zahájením pro-
jektu se konala související přednáš-
ka pro rodiče o  cvičení vedoucímu 
ke správnému držení těla a  o  tom, 
jak je toto cvičení důležité pro děti 
předškolního věku. Přednáškou nás 
provázel zkušený lektor jógy pro děti 
i  dospělé Ing. Jiří Mlateček. Před-
náška pro rodiče byla i s praktickou 
ukázkou, a  tak si rodiče mohli vy-
zkoušet, co jejich děti čeká. Děti se 
před cvičením převlékaly do cvičeb-
ního úboru a  cvičily naboso. Cviky 
byly zaměřeny do pěti hlavních částí, 
které se každý den měnily (chodidla, 
střed těla, břišní svaly, horní končeti-
ny a dolní končetiny). Cvičební jed-
notka obsahovala čtyři části. První 
část byla zahřátí, druhá protažení, 

třetí byla hlavní a každý den se mě-
nila a čtvrtá část byla relaxace. Důle-
žité bylo dodržovat a v průběhu dvou 
týdnů vylepšovat zejména správný 
postoj, který je u  dětí často proble-
matický a je třeba děti stále opravo-
vat, aby se správný postoj naučily.

Na otázku, co se dětem ve třídě 
Ptáčků nejvíce líbilo na ranním cvi-
čení odpověděla Anička B. (6 let): 
„To, jak se zvedaly kuličky na bříšku.“ 

(děti trénovaly správné dýchání za 
pomoci papírové kuličky).

Jsme na děti v naší školce moc pyš-
né, jak se při cvičení snažily a jak se 
s radostí zapojily. Také děkujeme za 
součinnost rodičům.

Za kolektiv MŠ – U Dubu
Tereza Kulíková, DiS.

NÁŠ MALÝ SVĚT V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU

strana 7
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Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodář-
ství od roku 1995 a její společníci jsou převážně obsluhovaná města 
a  obce. Provozujeme “Překládací stanici a  sběrný dvůr odpadů”, 
“Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti 
v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby.

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na 
potřeby a požadavky každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:
• Svoz a likvidace odpadů „TKO“
• Svoz a likvidace separovaných odpadů: plast, sklo, papír
• Svoz a likvidace biologického odpadu: tráva, listí apod.
• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve
• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, 

separované suroviny.
• Dodávky odpadových a separačních nádob: 120 l – 1100 l
• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 4 až 20 m3
• Přeprava nákladů, odvoz eternitu – přeprava ADR
• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)
• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, kalové, 

čerpadlo, elektrocentrála
• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

Smetanova 395
Týniště nad Orlicí, 517 21

tel.: +420 494 371 003

www.odeko.cz
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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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O  pololetních prázdninách jsme 
děti tradičně pozvali do DDM na 
POHÁDKOVOU NOC A  DEN. 
Celý program uváděl Večerníček, 
který byl moc rád, že děti znají i jeho 
starší pohádky. Po seznámení měl 
pro všechny připravenou hru s  Kr-
tečkem, kde si děti vyzkoušely, jak si 
opatřit kalhoty s  velkými kapsami. 
Večer jsme si užili s večerníčkovým 
kvízem, deskovkami, hrou ve tmě na 
čarodějnici a taky s kytarou a večerní 
pohádkou. V pátek dorazilo ještě pár 
dětí a mohly si vybrat činnost u Fíka, 
Rákosníčka, víly Amálky, Boba 
a  Bobka, Rumcajse nebo včelích 
medvídků. Po svačině jsme vyrazili 
na chvíli ven, za Krakonošem, se kte-
rým jsme došli až za Kačenkou, vlád-
kyní Orlických hor. Nechyběli ani 
Kuba, Anče a hajnej, jen Trautenberk 
byl někde schovaný. Po výborném 
obědě nás čekala ještě dvě pohádko-
vá setkání, jedno v  mechu a  kapra-
dí a  druhé u  největších nešiků pod 
sluncem. Určitě uhádnete, u  koho 
si děti užily odpoledne. Přípravu 
měli tentokrát na starosti mládežníci 
z IPP junior a svých úkolů se zhostili 
skvěle. Sice občas potřebovali pomoc 
či poradit, ale žádný učený z  nebe 
nespadl. Těšíme se zase někdy příště, 
třeba o velikonočních prázdninách.

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - POLOLETNÍ PRÁZDNINY
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Místní poplatek za svoz komunálního odpadu

I. splátka do 30. dubna | II. splátka do 31. října 
Roční sazba místního poplatku na rok 2023 činí 840,– Kč/osoba

Místní poplatek je možno uhradit: 

1. hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ 
         v Týništi nad Orlicí ve dnech:

 pondělí     7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
 středa     7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
 v pátek je pokladna uzavřena
2. bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800 

variabilní symbol - k doptání na kasparova@tyniste.cz, 
na tel. čísle 494 337 354, případně celé rodné číslo 
(jednou přidělený variabilní symbol zůstává stejný)

Místní poplatek ze psů

I. splátka do 30. dubna | II. splátka do 31. října
 
Místní poplatek je možno uhradit: 

1. hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ 
         v Týništi nad Orlicí ve dnech:

 pondělí     7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
 středa     7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod
 v pátek je pokladna uzavřena

2. bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800 
variabilní symbol - k doptání na kasparova@tyniste.cz, 
na tel. čísle 494 337 354, případně celé rodné číslo 
(jednou přidělený variabilní symbol zůstává stejný)
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Sedloňov
Nabízíme Vám příjemné apartmánové ubytování v horské vísce Sedloňov. 
Čistá příroda, turistické a sportovní vyžití, moderně vybavené apartmány 
přímo na sjezdovce. Upravovaná běžkařská stopa pouhých 300m od 
obejktu. Louka na sáňkování za domem. Idealní pro rodiny s dětmi.
3 apartmány s maximální kapacitou až 22 osob. 
Sedloňov 154, Orlické Hory | tel.: +420 733 164 720 | e-mail: info@mega-cz.com

pro více informací:



strana 14



strana 15

BUDOUCNOST 
SE STALA
REALITOU

Konkrétní nabídka rychlostí a tarifů je vždy závislá na dostupnosti dané technologie v lokalitě. Pro více informací nás kontaktujte kdykoli na infolince 606 606 035.

NABÍDKA INTERNETU

245 Kč
tarify již od

+420 606 606 035 | obchod@tlapnet.cz | www.tlapnet.cz

Při poptávce zadejte kód
AKCE2023 a máte od nás
3 měsíce ZDARMA!

BEZDRÁT

KABEL

OPTIKA

až 310 Mb/s

až 400 Mb/s

až 2000 Mb/s

245 Kčtarify již od 

245 Kč
tarify již od 

Tlapnet-inzerce-A5-sirka-nove-tarify-2023-vseobecny.indd   1Tlapnet-inzerce-A5-sirka-nove-tarify-2023-vseobecny.indd   1 09.12.2022   15:4409.12.2022   15:44
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• V pondělí 6. března 
se koná Koncert souborů, 
které budou reprezentovat 
naši školu na krajských 
kolech soutěží. Začátek 
koncertu je v  18.00 hod. 
v  divadelním sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• V pondělí  13. břez-
na se koná v  Kulturním 
domě krajské kolo soutě-
že – komorní hra s převa-

hou dechových dřevěných nástrojů. 
Soutěž je celodenní, podrobný har-
monogram bude zveřejněn na webo-
vých stránkách ZUŠ.

• Ve středu 22.  března se uskuteční 
Koncert dechových orchestrů. Vy-
stoupí Dechový orchestr ZUŠ Týniště 
nad Orlicí a  jako host přijal pozvání 
Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad 
Cidlinou. Začátek koncertu je v 18.00 
hod. v Kulturním domě. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

• V  pondělí 27.  března se koná Žá-
kovský koncert. Začátek koncertu je 
v 18.30 hod. ve velkém sále ZUŠ. Po-
řádají ZUŠ a SRPZUŠ.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - AKCE BŘEZEN
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC BŘEZEN 2023

den 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
10:30-11:00

HERNA
FLÉTNA - školka
Doporučujeme cvičení – SOKOLU,
pro děti 4-6 let, tělocvična ZŠ, 16-17h.+ 
odvádíme děti do SOKOLA (předškoláci)

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

od 16:30

ÚT

HERNA
MIMINKA - od 3 do 10 měsíců
-pro velký zájem, rozdělení do 2 skupin

09:00-12:00
09:30-10.00
10:15-10:45

HERNA
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 a park…
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 BŘEZNU 2023:

 ■ 27.2-3. 3. (Po-Pá) Jarní prázdniny, omezený provoz MC, program bude 
vyvěšen

 ■ 15. 3. (St) Návštěva KNIHOVNY (včelička a všeználek), od 15:30 h

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

 ■ 26. 3. (Ne) Nedělní pohádka (dřevěné divadlo) pro děti a rodiče: Honza 
a drak Kulturní dům, do 15 h., 70,– kč, pro děti od 3 let, 30 minut.

 ■ Připravujeme výroční schůzí MC Ratolest  
(ohlédnutí za rokem 2022 a plány na další rok).

Kontakty výboru MC Ratolest: 
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
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NOVĚ ZAVÁŽÍME I K VÁM!NOVĚ ZAVÁŽÍME I K VÁM!
NÁKUP VÁM DORUČÍME TEN SAMÝ DEN.
NOVĚ ZAVÁŽÍME I K VÁM!

Víte, že nakupovat se dá i pohodlně, bez front a tahání těžkých tašek?
Stačí nakoupit online na Rohlik.cz a nákup vám doneseme až ke dveřím.

JAK TO FUNGUJE?

CO NÁKUPY NA ROHLÍKU ZÍSKÁTE?

Vyberte si z nabídky
17 000 produktů

na Rohlíku to,
na co máte chuť.

Při dokončování 
objednávky zadejte 

svou adresu
a vyberte si čas 

doručení.

Pokud objednáte
nad 1 500 Kč,

dopravu máte
ZDARMA!

Nákup vám naši 
kurýři přivezou
až ke dveřím!

Vybírat můžete
z doručovacích
oken na hodinu

přesně!

Nákup vám
doručíme každý

den, včetně
víkendů a svátků.

rohlik.cz

Vyberte si z nabídky
17 000 produktů

na Rohlíku to,
na co máte chuť.

Vyberte si z nabídky Pokud objednáte
nad 1 500 Kč,

dopravu máte
ZDARMA!

 a nákup vám doneseme až ke dveřím.Stačí nakoupit online na Rohlik.cz

CO NÁKUPY NA ROHLÍKU ZÍSKÁTE?
KAŽDODENNÍ NÁKUPY ZA SKVĚLOU CENU

POHODLNÉ DORUČENÍ AŽ KE DVEŘÍM

ČESKOU FARMÁŘSKOU KVALITU

100% GARANCI SPOKOJENOSTI

KAŽDODENNÍ NÁKUPY ZA SKVĚLOU CENUKAŽDODENNÍ NÁKUPY ZA SKVĚLOU CENU
Každý týden nabízíme výhodně stovky produktů.
V sekci Zachraň jídlo ušetříte i zabráníte plýtvání

a na rodiče čeká řada slev v klubu Rohlíček.

POHODLNÉ DORUČENÍ AŽ KE DVEŘÍM
Bez stresu a desítek ztracených minut. A zboží

vám vyneseme třeba až do 5. patra.

ČESKOU FARMÁŘSKOU KVALITUČESKOU FARMÁŘSKOU KVALITU
Nejlepší farmářská zelenina a ovoce, maso

přímo od lokálních řezníků nebo pečivo
od vyhlášených pekařů.

100% GARANCI SPOKOJENOSTI
Pokud něco nevyjde, vrátíme vám bez řečí peníze.

Vodorozpustná
hnojiva Kristalon za 

rozumnou cenu:
Start žlutý… 95 Kč

Plod a květ modrý… 85 Kč
Jahoda červený… 90 Kč

Hydrokomplex… 55 Kč
Dusíkaté vápno… 70 Kč

(ceny uvedeny za 1 kg)

Výsevní sustrát 70l ..… 250Kč

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

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

i ovocné keře a stromky
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Chtěli bychom vám nabídnout 
řadu nových publikací určených pro 
malé i  větší dětské čtenáře. V  naší 
nabídce najdete knihy pro společné 
čtení s nejmenšími, první čtení pro 
začínající čtenáře, edici pro mladší 
děti Už čtu, pohádkové a  dobro-
družné příběhy, manga a  další ko-
miksy, knihy pro dospívající, nauč-
nou literaturu.

Pro milovníky fotbalu:
sérii detektivních příběhů Fotba-

láci (R. Santiago), příběh o  splně-
ném snu jednoho kluka Fotbalový 
král. Pépi je bůh! (J. Žáček)
Komiksové příběhy ze světa herní-
ho fenoménu Minecraft:

Minecraft : komiks: kniha příbě-
hů (S. R. Monster); Minecraft: chodí 
Wither okolo (K. Gudsnuk); Mi-
necraft : příběhy z Overworldu
Pro společné čtení s dětmi:

Lela a Kika se hádají (I. Janišová)
První čtení pro začínající čtenáře:

Liška Šiška v cukrárně (I. Gecko-

vá)
Edice pro mladší děti Už čtu:

Jirka v kostce (J. Maksymov); Co 
musejí morčata (K. Pondělíčková); 
Zvíře, které není vidět (Cupalová, 
N.)
Dobrodružné, fantastické příběhy:

Úder tornáda (I. Březinová); 
Lampička (A. Schaap); 
Manga:

Zabiják démonů (K. Gotóge); Ča-
rodějova nevěsta (K. Jamazaki)
Čtení pro dívky:

Seznam pro štěstí (R. Lippin-
cottová)
Naučná literatura:

Atlas vesmíru pro děti: objevitel-
ská cesta pro malé astronauty (O. 
Jeffers); Byl jednou jeden člověk. 
Díl 3, Starověký Řím (Jean-Charles 
Gaudin)

A spousta dalších nových knih na 
vás čeká v dětské půjčovně. Budeme 
se na vás těšit!

Jana Novotná

Ve čtvrtek 26.  ledna jsme 
v knihovně přivítali fotografa a na-
šeho bývalého souseda Rostislava 
Bartoně. Sál se brzy zaplnil až do 

posledního místečka a  doslova 
praskal ve švech. Díky krásným 
snímkům jsme se dvě hodiny tou-
lali přírodou Orlických hor a slyšeli 

poutavé vyprávění, jak takové zábě-
ry vznikají a co všechno nás může 
při čekání na vhodný okamžik pře-
kvapit. Nakonec nás čekal přídavek 

v  podobě historických fotografií 
z  našeho města, který všichni ná-
vštěvníci přijali s velkou radostí.

Petra Štanclová

KNIŽNÍ NOVINKY V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

KRAJINOU PŘÍBĚHŮ ROSTISLAVA BARTONĚ
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ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Stalo se u  nás již tradicí, že na 
začátku roku s  předškoláky navště-
vujeme Hvězdárnu a  planetárium 
v  Hradci Králové. Letos návštěva 
vyšla na 12. ledna. Hned při příjezdu 
na místo byly děti překvapeny, pro-
tože jim planetárium připomínalo 

vesmírnou loď. Uvnitř nás překvapil 
digitální systém. Jeho prostřednic-
tvím jsme mohli zkoumat jednotlivé 
planety naší Sluneční soustavy, Měsíc 
a souhvězdí, která lze pozorovat běž-
ně na obloze. Poté jsme se pohodlně 
usadili do křesel v  sále a  poslechli 
jsme si zajímavosti o  vzdálenostech 

ve vesmíru, rychlosti světla a někte-
ré další základní informace o astro-
nomii. Nechyběla ani pohádka „se 
zvířátky o vesmíru“, která vyprávěla 
o  tom, jak se vesmírem cestuje. Ve 
hvězdárně jsme také měli možnost 
obdivovat dalekohledy, měsíční 
kámen i  3D model pohybů Země 

a  Měsíce (kolem Slunce, kolem své 
osy). Díky digitální projekci nám byl 
nabídnut vesmír jako na dlani a my 
jsme si uvědomili, že je to teprve za-
čátek. Ve školce jsme se ještě dlouho 
poté o téma zajímali, zkoumali a ob-
jevovali svět kolem nás.

Mgr. Klára Tulková

I v roce 2023 jsme tu jako orga-
nizace Péče o duševní zdraví a na-
bízíme podporu pro osoby, kterým 
do života vstoupilo duševní one-
mocnění. Pokud hledáte pomoc 
pro sebe nebo pro někoho blízkého 
neváhejte nás kontaktovat telefo-
nicky na čísle 494 322 025. Přijít 
můžete i osobně na adresu Panská 
1492 v Rychnově nad Kněžnou, a to 

v pondělí od 9 hodin do 16 hodin. 
Působíme hlavně v terénu, naše 
služby jsou zcela bezplatné a urče-
ny pro osoby starší 18 let z okresu 
Rychnov nad Kněžnou.

Nejčastěji nabízíme pomoc při: 
zvládání projevů duševní nemo-
ci v běžném životě, jednání na 
úřadech, finančním hospodaření, 

nácviku péče o vlastní osobu i do-
mácnost, řešení krizových situací, 
jako je ztráta zaměstnání či bydlení 
aj., aktivním trávení volného času 
a  získávání společenských kontak-
tů.

V roce 2023 budeme například 
pořádat volnočasový klub cílený 
na aktivní trávení volného času, 

Podpůrnou skupinu, Arte skupinu 
a v druhé polovině roku 2023 plá-
nujeme skupinovou aktivitu zamě-
řenou na finanční gramotnost.

Mgr. Magdalena Plivová
 

Péče o duševní zdraví, z. s.
Jana Palacha 1552, Pardubice 530 02
773 915 753 / www.pdz.cz

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ JE TU I V ROCE 2023
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Divadelní soubor U.F.O. mohl 
po Covidové odmlce uspořádat 6. 
Divadelní ples, tentokrát na téma 
film a  filmové postavy, a  navázat 
tak na předchozí úspěšné ročníky. 
Zájem o ples byl veliký a práce, kte-
rou si někteří dali se svou maskou, 

byla opravdu neuvěřitelná. Fotky 
z  plesu najdete na facebookových 
stránkách souboru U.F.O. Pozvání 
přijala již tradiční kapela tohoto 
plesu Party Leaders Praha, kte-
rá dodala tu správnou atmosféru 
nádherně vyzdobenému sálu kul-

turního centra v Týništi nad Orlicí. 
Plesající měli k  dispozici fotokou-
tek, uvítací drink, tři bary, občerst-
vení, bohatou tombolu a nechybělo 
ani předávání Oscarů za nejlepší 
kostým. Poděkování patří všem 
návštěvníkům, divadelníkům, pra-

covníkům kulturního centra, ale 
i sponzorům, mezi kterými mi do-
volte vybrat právě Město Týniště 
nad Orlicí, děkujeme.

Jiří Proche, 
Divadelní soubor U.F.O.

Dne 28.  1. se uskutečnil 13.roč-
ník tradičního turnaje ve stolním 
tenise, kterého se zúčastnilo 30 
borců různých věkových katego-
rií  z Týniště a blízkého okolí. Nej-
mladšímu účastníkovi bylo 13let 
a oproti tomu nejzkušnějšímu 74let. 
Celý den proběhl bez problémů ve 
sportovní, ale zároveň kamarád-
ské atmosféře. Tímto bychom chtěli 
poděkovat Městu Týniště n.Orl. za 
poskytnutí finančního příspěvku, 
který celou organizaci turnaje hod-
ně usnadnil

Za org, výbor Lukáš Štěpán 
a Roman Jícha

INDIÁN CUP
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Vážení čtenáři, rádi bychom 
se společně s  vámi poohlédli za 
uplynulým rokem a  zároveň na-
bídli přehled plánovaných akti-
vit na hřišti v  Petrovicích, které 
proběhnou letos. V loňském roce 
jsme zahájili tradičními Čaroděj-
nicemi, které proběhly 30.  dub-
na, dále jsme podpořili Běh za 
Briliantem, který se uskutečnil 
14.  května. Další stálicí naše-
ho repertoáru aktivit byl Dětský 
den s  pohádkovým lesem, který 
se uskutečnil 18.  června. Loň-
skou novinkou byl první roč-
ník Petrovického derby, které se 
uskutečnilo 15.  října. A  na závěr 
loňského roku jsme pro vás při-
pravili silvestrovský ovar, který 
připravujeme vždy poslední den 
v  roce tedy na Silvestra. O  všech 
zmíněných akcích, kromě ovaru, 
jste byli informování ve Zpravo-
daji. U  ovaru bychom se rádi na 
pár okamžiků zastavili. Poslední 
den v roce se vždy otevírají brány 
hřiště pro veřejnost v  dopoled-
ních hodinách. Letošní návštěv-
nost nás mile překvapila, možná 
až zaskočila.

Naše činnost se ovšem týká 
především fotbalu. Dovolte tedy 
i ohlédnutí za podzimní částí fot-
balové soutěže. Po vydařené letní 
přípravě, strávené tentokrát pou-
ze v tuzemsku, jsme se k prvnímu 
soutěžnímu utkání vypravili na 
horkou půdu SK Dobré. V  tom-
to utkání podal náš tým výborný 
výkon a  tři body nám doslova 
protekly mezi prsty v  poslední 
minutě, kdy se domácím podaři-
lo vyrovnat. I  tak jsme si odtud 
odvezli body dva za výhru na 
pokutové kopy, což byl výborný 
vklad do začátku soutěže. Dob-
rou formu jsme potvrdili ve dvou 
následujících domácích utkáních, 
ve kterých jsme nedali šanci sou-
peřům z  Přepych a  Křovic a  do 
tabulky si tak připsali dvakrát 
3 body. Nutno dodat, že i  před-
váděná hra byla na velmi dobré 
úrovni, což bylo kvitováno všemi 
domácími fanoušky. Po další vý-
hře na penalty venku, tentokrát 
ve Vamberku, přišel asi nejlepší 
domácí zápas podzimu s  muž-
stvem AFK Častolovice B. I když 
byl tým soupeře deklarován jako 
B tým, tak se nás natolik obával, 
že se notně posílil hráči ze svého 
A týmu. Samotný zápas byl velmi 
dramatický a  vývoj skóre v  něm 
jako na houpačce. Ačkoli jsme 
soupeři podlehli 4:5, všichni di-
váci byli spokojeni s  výkonem 
i  bojovností domácího mužstva. 
Od této chvíle se bohužel začala 
kumulovat zranění a  další nuce-
né absence. I  přesto se nám po-
dařilo parádně zvládnout derby 

v  Křivicích za 3 body a  následně 
pak zcela jasně zvítězit doma nad 
Doudlebami. V  posledních dvou 
zápasech už bylo skládání sestavy 
opravdu velmi těžké. Zde je třeba 
smeknout před trenérským tan-
demem Fanda Ullrich a Míra Pa-
cholík, že se jim to podařilo. Díky 
tomu jsme mohli brankou v  po-
slední minutě dosáhnout na bod 
za remízu ve Voděradech (prohra 
na penalty). A hlavně jsme mohli 
v  posledním kole na hranici se-
beobětování doslova přetlačit na 
domácím hřišti Žďár a tím uzavřít 
velice povedený podzim, po kte-
rém přezimujeme na vynikajícím 
druhém místě. Nyní nastala za-
sloužená zimní pauza a u fotbalu 
se sejdeme opět až 23. dubna, kde 
na hřišti v  Petrovicích přivítáme 
TJ SOKOL Voděrady. Rozpisy zá-
pasů Petrovic pro vás budou při-
praveny jako vždy ve výčepu naší 
hospůdky.

Dále nám dovolte seznámit vás 
s  nadcházejícími plánovanými 
akcemi. Možnost prvního letoš-
ního setkání otevřeme novinkou. 
Rozhodli jsme se pro vás připra-
vit Josefovské posezení s  harmo-
nikou, které proběhne 18. března. 
Pokud se Josefovské posezení se-
tká se zájmem, rádi bychom jej 
zavedli jako další pravidelnou 
akci. Další v pořadí budou Čaro-
dějnice, které proběhnou 29. dub-
na. Od 29.  dubna bude zahájen 
i  pravidelný sobotní provoz naší 
hospůdky. Dále pro vás připra-
vujeme Dětský den. Dětský den 
s  pohádkovým lesem plánujeme 
na 10.  června. U  pohádkového 
lesa pro vás připravujeme jedno 
malé překvapení. Doufáme, že se 
nám podaří jej zrealizovat a  vás 
a  vaše ratolesti příjemně překva-
pit. Na podzim rozhodně zorga-
nizujeme druhý ročník Petrovic-
kého derby. Zde přesný termín 
dosud neznáme, ale zapracujeme 
na tom a  jakmile se výkonný vý-
bor SK Petrovice usnese, bude-
me vás informovat. Posledním 
plánovaným počinem bude opět 
tradiční silvestrovský ovar, kte-
rý letos zcela nečekaně připadá 
opět na 31. prosince. Za to vše, co 
můžeme pro vás realizovat, vdě-
číme našim sponzorům a  zejmé-
na dotacím z  města Týniště nad 
Orlicí. Velice si vážíme každého 
sponzorského daru nebo dotace, 
kterou obdržíme. Tyto prostředky 
vždy účelně a  zodpovědně vyna-
kládáme tak, aby měly co největ-
ší přínos pro chod fotbalu, nebo 
pomohly zpestřit program nema-
lého množství připravovaných 
akcí. V  neposlední řadě je nutné 
zmínit, že vše, co zde uvádíme by 
neproběhlo bez nasazení členů 

SK Petrovice, kteří zcela nezištně 
a na úkor svého volného času za-
bezpečují chod celého klubu, zve-
lebují areál a  připravují veškeré 
akce. Všem vám, drazí kolegové, 
patří velké díky. Vážení čtenáři, 
dovolte mi jménem SK Petrovice 

n. Orlicí, poděkovat vám za vaši 
dosavadní přízeň, kterou nám, 
pevně věříme, zachováte. Budeme 
se těšit na shledanou.

Za SK Petrovice nad Orlicí
Leoš Kamenický

ZPRÁVY Z SK PETROVICE



Týnišťské osobnosti

Ing. arch. Alois Kubiček
* 27. 5. 1887 v Týništi nad Orlicí | † 8. 1. 1970 v Praze

• vystudoval architekturu a pozemní stavitelství na Českém učení technickém; od roku 1922 
stavebním radou hl. m. Prahy; řídil obnovy a  rekonstrukce významných památek, např.: 
Strahovského kláštera, Karolina, Betlémské kaple, pražských paláců

• měl na starosti sociální výstavbu, navrhl hornické kolonie na Mostecku; podílel se celkově na 
architektuře nově vzniklého Československa

• dílo: Betlémská kaple, Stará Praha v nové kráse, Hradec Králové – město českých královen, 
město Ulrichovo aj.

• dle záznamu v matrice byl jeho otec úředníkem ve škrobárně č. 334 (dnes areál ECS, s. r. o., 
ul. T. G. Masaryka)

Křížovka: V letech 1933 – 1948 vedl Alois Kubiček (tajenka). Tajenka z minulého čísla: „…uděleno čestné občanství…“ -ap-
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Dne 2.  2.  2023 se ve velké tělo-
cvičně naší školy po tříleté covidové 
pauze opět uskutečnil pingpongový 

turnaj. Zúčastnilo se ho 120 dětí z 1. 
a 2. stupně. Žáci byli rozděleni do 11 
věkových kategorií. Soutěžící sehráli 

zajímavé zápasy, úspěšní sportov-
ci získali cenné kovy, méně úspěšní 
nasbírali zkušenosti do dalších tur-

najů. Ten následující se uskuteční již 
v červnu na konci školního roku.

Mgr. Andrea Richterová

PINGPONGOVÝ TURNAJ

Po vánočním čase se naše od-
dělení školní družiny věnovalo 
tématu Zvířátka v  zimě. Zabývali 
jsme se nejenom zvířátky v  zim-
ním spánku, ale především byly 
naše činnosti zaměřené na ptac-

tvo. Poznali jsme spousty nových 
ptáčků, celkem 92 druhů, vyrobili 
si družinové krmítko, na které se 
přiletěl podívat například vrabec, 
sýkora koňadra nebo také chocho-
louš obecný. Nezapomněli jsme ale 

ani na ty ptáčky, kteří nám zpíva-
jí po cestě do školy. Tito zpěváčci 
mají od nás na keříku vedle školy 
nachystanou menší svačinu. Dou-
fáme, že jim bude chutnat.

Za školní družinu Tereza Nyčová

LEDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
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Jako každoročně i letos Kulturní 
centrum pořádá Kurz společenské-
ho tance pro mládež 2023.

Zájemci se mohou PŘIHLÁ-
SIT OD PONDĚLÍ 13.  3.  2023 
OD 19:00 HOD., a  to POUZE 
ELEKTRONICKY!!! na webových 
stránkách Kulturního centra: 
kc.tyniste.cz, v  záložce „TANEČ-
NÍ PRO MLÁDEŽ“ v  pravém 
menu (vedle běhacích obrázků)  – 
přihláška k  vyplnění a  odeslání 

bude na konci článku (bude aktivo-
vána 13. 3. 2023 v 19 hod.)

Při vyplňování přihlášky věnuj-
te, prosím, pozornost správnému 
uvedení Vaší e-mailové adresy!!!, 
pokud máte tanečního partnera, 
můžete ho uvést do přihlášky.

Podle počtu přihlášených pořa-
datel rozhodne o  konání jednoho 
nebo dvou kurzů.

Případné rozdělení do kurzů 
provede pořadatel, tj. Kulturní cen-

trum, a  to pregnantně a  výhrad-
ně na základě časové registrace 
přihlášky (pořadí přihlášených) 
- elektronické přihlášky se uklá-
dají s přesným časem vložení: den 
- hodina - minuta - sekunda. A to 
je hlavní důvod, proč jsme zvolili 
elektronickou přihlášku jako jediný 
spravedlivý způsob přihlášení. Pro-
sím, nenoste nám přihlášky v papí-
rové formě do kanceláře (nebudou 
přijaty), jsem přesvědčena o  tom, 

že jak kurzisté, tak případně jejich 
rodiče jsou ve věku, kdy je pro ně 
základní počítačová gramotnost 
samozřejmostí.

Další podrobnosti o  kurzu na-
jdete na kc.tyniste.cz  – v  záložce 
„Taneční pro mládež“. Na rozpisu 
lekcí pracujeme a včas bude na na-
šich webových stránkách vyvěšen.

Dana Dobešová

Vážení občané, příznivci tance,
považuji za důležité upozor-

nit vás, že jak jednotlivé lekce, 
tak závěrečný Věneček  NEJSOU 
URČENY PRO VEŘEJNOST!!! 
Taneční polepšovna je uzavřený 

kurz (je to stejné, jako když si za-
platíte kurz jógy, také se na vás ni-
kdo nechodí dívat, a  ani byste to 
nechtěli!!!) Proto také u vchodu do 
sálu nikdo nekontroluje průkazky, 
tak to, prosím, vy, kteří nejste při-

hlášeni (a nemáte zaplacené kurzov-
né!!!) NEZNEUŽÍVEJTE. Nenuťte 
nás dělat u vchodu policajty, nikdy 
jsme to nemuseli dělat, až dosud 
kurz fungoval na vzájemné důvěře. 
Děkujeme.

I VĚNEČEK je pouze pro kurzis-
ty, není to veřejný ples nebo před-
stavení, na které si koupíte vstupen-
ku!!! Taneční polepšovna není Kurz 
společenského tance pro mládež!!!

Dana Dobešová

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO MLÁDEŽ 2023

TANEČNÍ POLEPŠOVNA 2023
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