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Popis mise: Vítejte na misi ZA-
RBO. Vaším úkolem je vystopovat 
trosky letadla s  označením 1645, 
které havarovalo někde v  této ob-
lasti. Podle našich zdrojů převá-
želo tajné a  zásadní poselství pro 
naši civilizaci. Předchozí rozsáhlé 
pátrání ukázalo, že vzkaz byl po-
ničen a rozpadl se na několik kusů 
- RUN. Máme k  dispozici mapu 
tohoto území rozděleného na sek-
tory, ve kterých by se údajně měly 
RUNY nacházet.

Cíl mise: Získat ze sektorů všech-
ny RUNY a dešifrovat vzkaz.

Zadavatel: Generál
1. DEN
Velitelský čas 15:00:00 - všichni 

kluci jsou po roce opět připraveni 
splnit další náročnou misi, která 
prověří jejich psychickou i  fyzic-
kou odolnost, a že to nebude lehké! 

Ihned po příjezdu jsou seznámeni 
s úkolem mise ZARBO a dozvídají 
se o tajemné runové mozaice, jejíž 
dílky musí najít a  poskládat, aby 
rozluštili starodávné poselství. Do-
stává se jim do rukou mapa území 
rozdělená na třicet sektorů a jedna 
RUNA, která se podařila nalézt při 
předchozím pátrání. Aby prozkou-
mali co nejvíce úseků, jsou roztří-
děni na dva týmy, červený a modrý.

Červený tým
Řídíme se generálovým rozka-

zem a  vydáváme se prozkoumat 
sektory v severní části mapy. Netr-
vá dlouho a narážíme na nepřátel-
ský tábor žoldáků, který se nachází 
jen kousek od naší základny. Po 
rychlé přestřelce se stahujeme zpát-
ky a věnujeme veškeré úsilí obraně 
naší základny. Útoky žoldáků však 
polevují až k večeru. Ubránili jsme 

základnu, a  ještě se nám podařilo 
získat 2 RUNY!

Večer se k nám vrací modrý tým 
s  prázdnýma rukama. To se nám 
ale nezdá! Cítíme ve vzduchu zradu 
a proto ani my jim o  svém nálezu 
nic neříkáme.

Modrý tým
Rozdělili jsme se na dva týmy, 

abychom prozkoumali více sek-
torů. Každý tým dostal rozkaz od 
generála, aby prozkoumal určité 
sektory a našel RUNY. Vydali jsme 
se na cestu podle našich instrukcí 
a  zanedlouho jsme nalezli tajnou 
základnu archeologů, ve které se 
skrývalo plno důležitých informa-
cí. Dozvídáme se zde o  nesmír-
né ceně run, kdybychom je chtěli 
prodat. Po rozsáhlém pátrání na-
cházíme dvě RUNY. Po návratu 
na základnu jsme vycítili náhlou 

změnu atmosféry. Po tom, co jsme 
dnes při svém pátrání zjistili, nám 
nezbývá nic jiného, než o  nálezu 
RUN a  archeologické stanice po-
mlčet. Červení před námi ale také 
něco tají! Nezdá se nám, že by za 
celodenní pátrání nenašli ani jednu 
RUNU! Proto bereme celou situa-
ci do svých rukou, dobrovolně se 
hlásíme na noční hlídku a poté pod 
rouškou tmy s  původní RUNOU 
a se svými zavazadly ve vší tichosti 
opouštíme základnu a  stěhujeme 
se do bývalé archeologické stanice. 
Spát jdeme až nad ránem…

Program byl spolufinancován 
z  grantů města Týniště nad Orlicí 
a Královéhradeckým krajem.

Tým CrossAir
www.bojovazakladna.cz

….pokračování příště

CROSSAIR – BOJOVÁ ZÁKLADNA 2018



strana 04

ZPRÁVY Z RADNICE

     

A) Schvaluje

1. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1.  10.  2018 do 31.  12.  2018, za 
podmínky úhrady všech vznik-
lých pohledávek.

2. Přidělení uvolněného bytu 1+1 
a uzavření nájemní smlouvy p. B. 
O. na adrese ***. Nájemní smlou-
va bude uzavřena od 1. 10. 2018 
do 31.  12.  2018 s  podmínkou 
úhrady tříměsíční jistiny.

3. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o  zá-
sobování teplem objektu čp. 950 
ve městě Týniště nad Orlicí mezi 
smluvními stranami Město Tý-
niště nad Orlicí, IČO 00275468 
a  PPT Potrubní technika, s.r.o., 
Plzeň, IČO 25203100, s platnos-
tí od 1.  10.  2018. Dodatkem se 
mění cenové ujednání na cenu 
tepla na rok 2018 v  souvislosti 
s uzavřením nové smlouvy o ná-
jmu kotelny „Střed“. Rada města 
ukládá starostovi města dodatek 
podepsat.

4. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město Týniště nad Or-
licí žádost o  vyřazení drobného 
dlouhodobého majetku z  důvo-
du zastaralosti a nefunkčnosti.

5. Smlouvu o nájmu části pozemku 
parc. č. 243/1 před domem č. p. 
267 o výměře 10 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí pro Thi Ngoc Le, 
IČ: 03540693 pro umístění zboží 
ve výši 3.900 Kč (5 Kč/m2/den), 
na dobu určitou od 25. 09. 2018 
do 31. 12. 2018 a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

6. Pronájem části pozemku p. č. 
1665 o  celkové výměře 264 m2 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí pro J. 
M., trv. byt. ***, za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01.  10.  2018 za úče-
lem pronájmu pozemku jako za-
hrádky a ukládá starostovi města 
nájemní smlouvu podepsat.

7. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1596 o výměře 345 m2 v k. 

ú. Týniště nad Orlicí.
8. Záměr pronájmu části pozemku 

par. č. 208/1 o výměře cca 42 m2 
v  k. ú. Rašovice u  Týniště nad 
Orlicí.

9. Mateřské škole – U Dubu Týni-
ště nad Orlicí žádost o povolení 
výjimky z  počtu dětí v  I. třídě 
z 24 na 25 dětí a ve II. třídě z 24 
na 27 dětí. Tato výjimka je stano-
vena na dobu neurčitou, pokud 
se nezmění organizační pod-
mínky mateřské školy. Uvedené 
počty dětí nepřesahují celkovou 
kapacitu mateřské školy dle po-
sledního Rozhodnutí o zařazení 
do sítě škol, předškolních a škol-
ských zařízení.

10. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IE-12-2006763/VB/2, název 
stavby: Týniště n/O-Třebecho-
vice, rek. VN 2376-62 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností Mont-
projekt, a.s., Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice a  bu-
doucí povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

11. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IE-12-2006763/VB/19A, název 
stavby: Týniště n/O-Třebecho-
vice, rek. VN 2376-62 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností Mont-
projekt, a.s., Arnošta z Pardubic 
2082, 531 17 Pardubice a  bu-
doucí povinná Město Týniště 
nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

12. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Or-
licí navýšení odpisového plánu 
o částku 3 580 Kč z důvodu po-
řízení dlouhodobého majetku 
(osobní automobil, sprchový 
zvedák transportní). Po úpra-
vě bude odpisový plán pro rok 

2018 ve výši 149 541 Kč.
13. Příspěvkové organizaci Služby 

města Týniště nad Orlicí v sou-
ladu s  ustanovením § 31 odst. 
2 písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání fondu investic do 
výše 150 000 Kč na pořízení vi-
deotelefonu a  reverzní vibrační 
desky.

14. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vyřa-
zení a  likvidaci nepoužitelné-
ho drobného dlouhodobého 
majetku – vibrační desky VD 
350/16 GX 120.

15. Žádost příspěvkové organizace 
Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí o  navýšení pracovního 
úvazku na úklid z 0,50 na 0,75 
pracovního úvazku.

16. Souhlas se zapojením Základ-
ní umělecké školy Týniště nad 
Orlicí do výzvy Šablony II pro 
ZUŠ, která byla vyhlášena Mi-
nisterstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy dne 28. 2. 2018.

17. Smlouvu mezi městem Týniš-
tě nad Orlicí, IČO 00275468, 
a  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
IČO 24729035, na provedení 
přeložky distribučního zařízení 
určeného k  dodávce elektrické 
energie – likvidace el. sloupku, 
jehož je uvedená firma majite-
lem, za předpokládanou cenu ve 
výši 23.279 Kč bez DPH a uklá-
dá starostovi města smlouvu 
podepsat.

18. Přidělení bytu v  DPS v  areálu 
Geriatrického centra v  Týništi 
nad Orlicí pro paní B. M., další 
uvolněný byt ve výše uvedeném 
zařízení přidělit paní V. B.

B) Bere na vědomí

1. Oznámení ředitelky Mateřské 
školy U Dubu Týniště nad Orlicí 
o  výběrovém řízení na pozice 3 
učitelek.

2. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly v  příspěvkové organizaci 
Mateřská škola - U Dubu Týniště 
nad Orlicí.

3. Zápis z jednání Zdravotní a soci-
ální komise ze dne 17. září 2018.

A) Schvaluje

1. Výpověď nájemní smlouvy ze 
dne 7. 4. 2004 s nájemcem Čes-
ká pošta, s.p., Pardubice, IČ: 
47114983, smlouva zanikne 
k 31. 12. 2018.

2. Mateřské škole – Město Týniš-
tě nad Orlicí žádost o  povolení 
výjimky z počtu dětí v I., II., III. 
a IV. třídě z 24 na 27 dětí, v VI. 
třídě 24 dětí. Uvedené počty dětí 
nepřesahují celkovou kapacitu 
mateřské školy (132 dětí) dle po-
sledního Rozhodnutí o zařazení 
do sítě škol, předškolních a škol-
ských zařízení.

3. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku: „Odtěžení se-
dimentu – Kemp Písák“, firmu 
PLOSAB, s.r.o., Velký Ratmírov 
42, 377 01 Velký Ratmírov, IČ: 
27800393, s  nabídkou nejniž-
ší ceny 269 Kč/m3 včetně DPH 
a ukládá starostovi města s vítě-
zem smlouvu podepsat.

4. Vítěze výběrového řízení pro 
veřejnou zakázku: „Lesopark 
Voklik Týniště nad Orlicí“, fir-
mu EKOSFER Solutions, s.r.o, 
Hradecká 566, 503 46 Třebecho-
vice pod Orebem, IČ: 06082530, 
s nabídkou nejnižší ceny 816.750 
Kč včetně DPH a ukládá staros-
tovi města s  vítězem smlouvu 
podepsat.

Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

Usnesení č. 105 
z jednání Rady města 

Týniště n. O. konané dne 24. 9. 2018
Usnesení č. 106

z jednání Rady města 
Týniště n. O. konané dne 3. 10. 2018

     

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom touto cestou po-

děkovat všem voličům z  našeho 
města včetně připojených obcí za 
zodpovědný přístup k  letošním 
komunálním volbám a  za jejich 
podporu našich kandidátů. Vaše 
aktivita přispěla ke zvolení našich 
zástupců do Zastupitelstva města 

Týniště nad Orlicí. Vážíme si vaší 
podpory, výsledky voleb jsou pro 
nás závazkem a pozitivním impul-
zem do naší další práce. Budeme 
se snažit nezklamat vaši důvěru 
a  uskutečňovat cíle a  přání, která 
jste svou volbou do našich rukou 
vložili a které jsme představili v na-
šem volebním programu.

Děkujeme za všechny vaše 
hlasy.

Libor Koldinský – lídr Sdružení 
nezávislých kandidátů s podporou 

TOP 09.

Vážení spoluobčané.
Rádi bychom touto cestou vy-

jádřili poděkování za podporu ve 
volbách do místního zastupitelstva 
a  zároveň také poděkovat kandi-
dátům za jejich reprezentování na 
kandidátce Východočechů.

Pavel Nadrchal, Ing. Markéta 
Píšová, Ing.Simona Gavláková, 

Vladimír Polášek.



     

15.  září jsme pořádali v  měst-
ském parku Tradiční týnišťské 
posvícení. Chtěla bych poděkovat 

těm, kteří se podíleli na přípravách, 
programu a  zajištění občerstvení 
a vám všem, kteří jste přišli a strá-

vili s  námi příjemné odpoledne. 
A ještě poděkování nahoru za krás-
né počasí.

Dana Dobešová
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, MÍSTNÍ ORGANIZACE TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Naše organizace má v  současné době 36 
členů. V letošním roce jsme v červnu jeli na 
výlet do Broumova, kde jsme navštívili Be-
nediktinský klášter. Prohlédli jsme si kostel 
sv. Vojtěcha, knihovnu, refektář, kde se na-
chází kopie Turínského plátna, a v podzemí 
jsme si prohlédli Vamberecké mumie. Při 
zpáteční cestě jsme se stavili v Polsku a za 
hranicemi v  Kudowa-Zdrój jsme si dali 
smaženou rybku. Někteří si ji i vlastnoruč-
ně chytili na udičku.

Další výlet jsme absolvovali 3.  října. 
Tentokrát jsme navštívili Babiččino údolí 
a  první herecké muzeum v  Čechách. Pro-
vázel nás pan režisér Magnusek, který nám 
srdečnou a vtipnou formou představil mu-
zeum, do kterého své osobní nebo pracovní 
předměty věnovalo téměř sto českých her-
ců. Poté jsme se zajeli podívat do Police nad 
Metují a prohlédli jsme si Muzeum staveb-
nice Merkur.

Chtěli bychom poděkovat městu Týniště 
nad Orlicí za příspěvek na dopravu na tyto 
akce. Rádi do našich řad přivítáme i  další 
občany.

Kupcová Jana
předsedkyně místní organizace STP 

Týniště nad Orlicí

     

Letošní státní svátek 28.  září 
jsme v Křivicích oslavili sportem. 
V  areálu místního TJ Sokola se 
konal tradiční nohejbalový tur-
naj trojic Křivice Cup 2018. Za 

krásného počasí se zde sešlo de-
set  mužstev. Všichni účastníci si 
turnaj užili a  jako každý rok si 
pochvalovali výborné občerstvení 
(gulášek, grilovaná kýta). Již nyní 

se těšíme na příští ročník Křivice 
Cup 2019.

Celkové pořadí turnaje: 1. Lič-
no 2. Boro B 3. Indiáni 4. Hasiči 
5. Hobliny 6. Boro A  7. MML 8. 

Koště 9. Adamola 10. Sebranka

Michal Kočí
sekretář TJ Sokol Křivice

■ V  pondělí 5.  listopadu se koná 
Žákovský koncert spojený s  vý-
stavou prací žáků výtvarné-
ho oboru. Začátek koncertu je 
v 18.00 hod. v sále ZUŠ.Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

■ V  pondělí 19.  listopadu se koná 
Žákovský koncert spojený s  vý-

stavou prací žáků výtvarné-
ho oboru. Začátek koncertu je 
v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

■ V pátek 23. listopadu se konají pro 
žáky ZŠ Týniště a okolí výchovné 
koncerty Mladého týnišťského 
big bandu s  názvem…V  hávu 

první republiky…. Koncerty 
se uskuteční v  sále Kulturního 
domu. Pořádají ZUŠ a Mladý tý-
nišťský big band,z.s.

■ V neděli 25. listopadu vás zveme 
na akci Vánoce pro ulici aneb 
advent je již za dveřmi, kterou 
pořádá naše škola na Tyršově 

náměstí od 14.00 hodin. Vedle 
kulturního programu, který ob-
starají nejen žáci ZUŠ ale i hosté: 
Mladý týnišťský big band a Mar-
tin Růža, si můžou návštěvníci 
akce vychutnat atmosféru před-
vánočního jarmarku.

KŘIVICE CUP 2018

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA – AKCE V LISTOPADU
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JIRÁSEK V BRUSELU

Začátkem listopadu uplyne 10 let 
od vystoupení divadelního souboru 
Jirásek v reprezentačních prostorách 
Pražského domu v Bruselu. Oldřich 
Trumha našel odvahu tuto odváž-
nou myšlenku na vystoupení v Bru-
selu uskutečnit a přesvědčil zpěváky 
z  „Jiráska“, aby se takového zájezdu 
zúčastnili. Povedlo se, vypůjčili jsme 
si mikrobus a  směrem - Brusel vy-
razili: Marie Šmídová, Marie Valen-

tová, Alena Ullrichová, Jan Bohatý, 
Jaroslav Drábek, Karel Procházka, 
Jiří Němec, Petr Kožený a  řidič, re-
žisér a organizátor celé akce Oldřich 
Trumha, který napsal i scénář a uvá-
děl pořad „Večer operetních melodií“. 
Ing. Petr Kožený zaranžoval hudbu 
a  doprovázel zpěváky při jejich vy-
stoupení.

Vystoupení v  kouzelných repre-
zentačních prostorách Pražského 

domu v  Bruselu dopadlo nad naše 
očekávání, diváci na konci pořa-
du stáli a  zpíval celý sál. I  návštěva 
velvyslankyně a  její poděkování za 
propagaci Čech potěšilo. Ještě v noci 
napsala předsedkyně krajanského 
spolku BESEDA Anita Vanese, velice 
pochvalný a  děkovný email staros-
tovi našeho města. Pravděpodobně 
na základě tohoto dopisu nám byl 
na celý zájezd dodatečně poskytnut 

příspěvek 5 tis. Kč. Vzpomínáme 
i  na návštěvu Waterloo, Atomia, 
Královského náměstí atd. Ale to už 
jsou všechno jenom vzpomínky nás 
zúčastněných, na velmi nevšední vy-
stoupení souboru Jirásek, které v nás 
zanechalo úžasné zážitky.

Přejeme všem mladším ochotní-
kům ať si také plní odvážné sny, je to 
potom zážitek na celý život.

Divadelní soubor Jirásek

V  průběhu 49. týnišťského divadelního pod-
zimu nás zastihla smutná zpráva – ve čtvrtek 
11. 10. 2018 nás navždy opustil dlouholetý ředi-
tel kulturního domu, herec a režisér divadelního 
souboru JIRÁSEK – pan Honza Bohatý. Důstojně 
jsme se s ním rozloučili v pátek 19. 10. 2018 v ob-
řadní síni a  pak ještě v  malém sále Kulturního 
domu v kruhu jeho rodiny, ochotníků a kamará-
dů. Dovolte mi citaci z řeči pana Karla Procházky 
z posledního rozloučení, které zaznělo v obřadní 
síni: „…Posíláme do divadelního nebe skvělého 
herce, režiséra, kamaráda, barda. Ty tam určitě 
ještě ztvárníš řadu krásných rolí, ale tady budeš 
moc a  moc chybět. Ne každý může říct, že ne-
byl na tom světě nadarmo, Ty jsi rozdal kolem 
sebe hodně humoru, dobré nálady, radosti, a to 
není málo. Zůstávají tu fotografie, natočené fil-
my z představení, plakáty, ale hlavně vzpomínka 
v srdci nás všech na skvělého kamaráda a kolegu. 
Až se budeš na nás se shora dívat, bude Tě jis-
tě hřát, že tu máš hodně pokračovatelů, kteří Tě 
mají rádi a nikdy na Tebe nezapomenou.“

Kulturní centrum, Dana Dobešová
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FINANČNÍ POMOC PRO RODINY S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POSKYTUJE POMOC LIDEM V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

„NEJEN VZDĚLÁVÁNÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU.“

Pět rodin z  Týniště nad Orlicí 
a dalších třicet devět z Rychnovska 
již dostalo finanční podporu nada-
ce Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká 
s vážným onemocněním. Díky ka-
ždoměsíčním příspěvkům dárců – 
Dobrých andělů – mohou všechny 
těžkosti zvládat lépe alespoň po fi-
nanční stránce. Pomozte najít další 
rodiny, které tuto podporu potře-
bují!

„Dětí s vážným onemocně-
ním, jejichž rodiny by potřebova-
ly finanční podporu, je mnohem 
více.  Rodiče často  neví, že u  nás 
mohou o  příspěvek požádat. Naší 
snahou je, aby se tato informace co 
nejvíce rozšířila,“  říká Petr Sýko-
ra, spoluzakladatel nadace Dobrý 
anděl.  „Některým  rodinám poradí 
lékaři či sociální pracovníci přímo 
v nemocnici,  jiným  pomoc dopo-
ručí pacientské organizace. K mno-
hým z nich se ale i přesto tato infor-
mace nedostane,“ dodává.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé  pravidelně každý 

měsíc  podporují  rodiny s neza-
opatřenými dětmi, které zasáhlo 

vážné onemocnění. Typicky se jed-
ná o onkologické onemocnění, se-
lhání orgánů,  vážné metabolické 
poruchy, těžká kombinovaná posti-
žení, svalovou dystrofii Duchenne, 
cystickou fibrózu, nemoc motýlích 
křídel. Mimo vyjmenovaná one-
mocnění je možné také pomoci dě-
tem, které se potýkají se vzácnými 
onemocněními a  s  těžkými kom-
binovanými poruchy (mentálními, 
smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů pod-
porují také rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden z ro-
dičů. Za šest let fungování nadace 
podpořili dárci více než 5 643 rodin 
z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu 

s  takto vážně nemocným dítětem, 
neváhejte jí pomoc nadace dopo-
ručit. Kontakt je velmi jednoduchý 
– stačí zavolat nebo napsat e-mail 
a pracovníci již zajistí vše potřebné. 
Důležité je nebát se ozvat, Dobří 
andělé rodinám rádi pomohou.

 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.

dobryandel.cz a  můžete začít při-
spívat. Vaše finanční pomoc bude 
rodinám odeslána do posledního 
haléře. Díky svému Andělskému 
účtu si navíc můžete přečíst kon-
krétní příběhy rodin, kterým po-
máháte.

Organizace Péče o duševní zdra-
ví na Rychnovsku pomáhá lidem 
s  vážnou duševní nemocí zvládat 
veškeré situace běžného života již 
devátým rokem. O  klienty pečuje 
ambulantním a  terénním způso-
bem, což znamená i  přímou pod-
poru klienta v domácím prostředí. 
Terénní pracovníci pomáhají něko-
lika klientům z Týniště nad Orlicí, 
kam za nimi pravidelně dojíždí. 
Pracovníci organizují mnoho sku-
pinových aktivit a  podporují vol-
nočasové aktivity klientů, převážně 
však pracují s klienty individuálně, 
dle jejich potřeb.

Příkladem individuální péče 
může být příběh pana Lukáše, se 
kterým středisko Péče o  duševní 
zdraví (PDZ) spolupracuje šestým 
rokem. Klient se obrátil na orga-
nizaci v  době, kdy si hledal nové 
bydlení, avšak jeho finanční situ-

ace byla velmi nepříznivá, neboť 
měl hodně dluhů. S  pomocí pra-
covníka PDZ se podařilo nalézt 
bydlení v Domově s pečovatelskou 
službou, po nějaké době však pře-
stal být schopný splácet nájemné 
a  musel opět hledat nové bydlení. 
Po několika neúspěšných pokusech 
o  umístění na  ubytovnách a  azy-
lových domech, oslovil pracovník 
PDZ ubytovnu v Týništi nad Orlicí, 
kde byli velmi vstřícní a  s umístě-
ním Lukáše zde pomáhala sociál-
ní pracovnice z  Městského úřadu 
Týniště nad Orlicí. Lukášovi nyní 
pomáhají finančně hospodařit so-
ciální pracovnice, nestává se tedy 
už, že by neměl peníze na stravu 
či základní životní potřeby. Díky 
dobré spolupráci klienta, organiza-
ce PDZ a městského úřadu se Lu-
káš adaptoval na prostředí a režim 
ubytovny, kde žije v kolektivu lidí, 

kteří se s  ním přátelí a  pomáha-
jí mu. (Z  důvodu anonymity bylo 
změněno jméno a některé okolnos-
ti příběhu.)

Hlavními zásadami organizace 
PDZ je zajistit kvalitní, odborné 
a  dostupné služby. Nyní v  okrese 
Rychnov nad Kněžnou poskytuje 
péči pro osoby s  duševním one-
mocněním 7 pracovníků, kteří jsou 
v  kontaktu s  více než sty klienty, 
a to i díky finanční podpoře města 
Týniště nad Orlicí.

V  případě potřeby služby or-
ganizace PDZ je možné navštívit 
v Rychnově nad Kněžnou kontakt-
ní den v pondělí od 9 do 16 hodin, 
na který může přijít kdokoli bez 
objednání a  poradit se s  pracov-
níky o  svých problémech. Nebo si 
může sjednat schůzku přímo po 
telefonickém kontaktu vedoucího 
střediska Pavla Provazníka na tele-

fonním čísle 773 915 745.
Péče o  duševní zdraví, z. s. 

Nezisková organizace pomáhající 
lidem s  duševním onemocněním. 
Poskytuje sociální služby v  Par-
dubickém a  Královéhradeckém 
kraji, organizuje akreditované 
vzdělávací kurzy, pořádá osvětové 
a  kulturní akce na podporu spo-
lečenského povědomí o  životě lidí 
s  duševním onemocněním. Po-
bočný spolek Výměník podporuje 
lidi se zdravotním handicapem 
v návratu na běžný trh práce a na-
bízí pracovní uplatnění v  chráně-
né kavárně, dílnách a  obchodu. 
Více na http://www.pdz.cz/ 
https://www.facebook.com/Pe-
ce.o.dusevni.zdravi https://www.
facebook.com/Cafe.Robinson.Ob-
chod.U.soba

Vážení občané,

i v letošním roce bychom vás chtě-
ly pozvat na již tradiční Týden vzdě-
lávání dospělých.

O co vlastně jde?

Týden vzdělávání dospělých 2018 
v Královéhradeckém kraji

probíhá každý rok zhruba ve stej-
nou dobu a otevírá dveře široké ve-
řejnosti. V rámci něj nabízíme pestrý 
program zaměřený na vzdělávání, 
osobní rozvoj, komunikaci, řešení 
problémů apod. Aktivity budou pro-
bíhat v  prostorách spolupracujících 

organizací a  Úřadu práce ČR, na 
kontaktním pracovišti v  Rychnově 
n. Kn.

Letos se uskuteční v  týdnu 12. – 
16. 11. 2018, a my budeme rády, když 
se rozhodnete zúčastnit se některé 
z  jeho zajímavých akcí. Nenechte 
se poplést tím, že aktivity probíhají 
i na úřadu práce. Skutečně se může 
zúčastnit kdokoliv z široké veřejnos-
ti – studenti, důchodci, zaměstnaní, 
podnikající, muži, ženy… TVD je 
akcí neziskovou a účast pro veřejnost 
je ZDARMA na všech aktivitách. 
Všichni jste srdečně zváni.

Letošní TVD jsme se snažily po-

jmout s  novým nádechem a  se za-
jímavými prožitky. Chtěly jsme se 
zaměřit převážně na tvořivost, kre-
ativitu, praktické ukázky a  sdílení 
zkušeností, protože i to jsou způsoby, 
kde může člověk vzdělávat a pozná-
vat sám sebe.

Letos se můžete těšit na velmi růz-
norodý program.

Kompletní přehled bude zveřejněn 
v regionálním tisku, na plakátovacích 
plochách, na www.kr-kralovehradec-
ky.cz a na http://portal.mpsv.cz/upcr/
kp/hkk. Tištěná verze programu 
bude k vyzvednutí na úřadech práce.

Další informace vám mohou po-

dat:
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: 

libuse.sychrova@uradprace.cz, tele-
fon: 950 159 323

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

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

Na vaši návštěvu se těší pracov-
nice poradenství Úřadu práce ČR, 
kontaktní pracoviště v  Rychnově n. 
Kněžnou
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RAŠOVICKÉ POSEZENÍ

TÉKÁČKO JEDE!

Před první volnou prohlídkou 
Tékáčka 28.  8.  2018 jsme se sázeli, 
kolik lidí přijde. Martin řekl 5, Zuz-
ka 7, pan starosta 12 a  já odvážně 
20… Prohlídka začínala v  16. hod. 
Když v 15.45 přišlo prvních 14 lidí, 
tak jsme jen nevěřícně zírali. A když 
v  16. hod. byly prostory plné a  lidé 
se mačkali na chodbě před vstupem, 
napočítala jsem 40 a přestala počítat 
dál…. Poslala jsem panu starostovi 
SMS, ten sedl na kolo a přijel se sám 
přesvědčit, že nelžu, abych tu sázku 
vyhrála…

Do rána jsme měli přihlášených 
prvních 13 účastníků. Na zaplnění 
obou běhů (celkově 26 dětí) stačilo 
pár dnů, další zájemci, tak skončili 
„pod čarou“. Věříme, že i pro ně brzy 

najdeme termín - pokusíme se již od 
února příštího roku.

První běh zahájil v  úterý 18.  9. 
a  druhý ve čtvrtek 20.  9. No to je 
něco! Tolik šikovných a  talentova-
ných hlaviček pohromadě!!!

V pátek 21. 9. 2018 proběhlo slav-
nostní otevření, na kterém se sešli 
zástupci hlavních dodavatelů, part-
nerů a  podporovatelů. Moc všem 
děkujeme!

Více informací naleznete na htt-
ps://www.tekacko.cz a  https://www.
facebook.com/tekacko/

A už dost slov, fotografie mluví za 
vše.

Yvonna Ronzová 
Fotogalerii naleznete

na 4. straně obálky

29.  9.  2018 jsme pro všechny 
občany Rašovic uspořádali přá-
telské posezení s grilováním, sou-
těžemi pro děti a tvořivou dílnou.

Celou akci hudebně provázel 
a moderoval DJ Čenda.

Pro děti bylo připraveno 10 
soutěží. Zúčastnilo se celkem 
14 dětí a  soupeřily proti sobě ve 
dvou týmech. Po velkém zápolení 
v  běhu, třídění odpadu, zatlou-
kání hřebíků, překážkové dráze, 
přenášení písku, stavění věže 
z kostek a jiných vyhrál tým s pře-
vahou Rašováků.

Děti si mohly namalovat na pa-
mátku hrníček akrylovými barva-
mi.

Od června máme v  areálu bý-
valé školky nové workoutové hři-

ště. Ukázku cvičení nám na něm 
předvedli tři borci z  Rychnova 
a  musím říct, že jim to opravdu 
šlo.

Ke stoletému výročí republiky 
jsme zasadili společnými silami 
malou lípu.

Pro všechny griloval Jarda Va-
lenta gyros, který se mu moc po-
vedl.

Poděkování patří městu Týniš-
tě, p. Rydrychovi za ceny pro děti 
a všem pořadatelům, bez kterých 
by tato akce nemohla proběh-
nout.

Další plánovaná akce:
Čerti v Rašovicích
Rozsvícení vánočního stromečku, 
koledy a tvoření pro děti

 
 



zejména pokud jde o nabídku klik 
pro automobily.

2. ALPHA zaměstnává 4 406 
zaměstnanců v  závodech v  Asii, 
Americe a Evropě. Akvizicí přibývá 
dalších 343 zaměstnanců. Jak bude 
organizováno řízení v Evropě?

Filozofie skupiny Alpha je zalo-
žena na týmové spolupráci. Společ-
nost SPPP bude pokračovat v dosa-
vadních zakázkách se současným 
vedením. My budeme odpovědní 
za rozvoj nových zakázek v tradič-
ních oblastech působení skupiny 
Alpha. Vývoj a  obchodní činnosti 
spojené s  prodejem klik v  Evropě 
budou v  naší odpovědnosti, při-
čemž výroba bude odpovědností 
společnosti SPPP.

3. Osobně jste navštívil závod ve 
Francii a na Slovensku. Které firem-
ní procesy u  nich obzvláště dobře 
fungují?

Společnost SPPP má skvěle orga-
nizovanou výrobu, sledování jakos-
ti i  logistiku. Ve Francii spolupra-
cuje s  místní univerzitou a  i  díky 
tomu přichází s  novými technolo-
giemi jako například Ecochrome. 
Díky této technologii je možné 
nahradit technologii galvanického 
pokovování technologií mnohem 
šetrnější k životnímu prostředí při 
zachování stejného vzhledu finální-
ho výrobku.

4. Co se bude dít v  prvních týd-
nech po akvizici u  nás v  závodě 
v Týništi?

V  nejbližší době se budeme 
soustředit na nalezení oblastí, ve 
kterých budeme moci využít spo-
lupráce při získávání nových za-
kázek, úspoře nákladů při nákupu 
a vzájemné výměně informací. Vě-
říme, že to oběma stranám přinese 
prospěch.

Děkuji Vám za rozhovor.
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

   

Na Hospodina slož svoji starost, 
postará se o  tebe a  nedopustí, aby 
se spravedlivý kdy zhroutil.

Žalm 55,23

Obvykle se snažíme své starosti 
na nikoho „neházet“ a  také nám 
vadí, že je na nás klidně někdo 
hodí. Ono totiž v  žalmu vskutku 
nejde jen tak o nějaké odložení, po-
ponesení, ale jak přeložili Kraličtí 
– své břímě na Hospodina „uvrz“.

A asi nebudeme nikdy dost vděč-
ní za to, že je zde někdo, komu to 
nejen nevadí, nejen že se nebude 
ošívat, když to na něj uvrhneme, on 
nás k tomu přímo vybízí. Člověče, 
ty můžeš. Jak to? Ne proto, že by 
Hospodin zdůrazňoval, kolik toho 

unese, jak je silný, jako my někdy 
před bližními vystupujeme, a tím je 
jen utvrzujeme, jak jsou slabí. Hos-
podinu jde o  milosrdenství. Aby-
chom se nezhroutili. Vede ho láska. 
On sám se postará, aby na nás ne-
zůstalo nic z toho, co by nás tížilo, 
že bychom snad padali. Pravda, 
mnohdy si životem vlečeme všeli-
jaká břemena – zděděná, získaná, 
i  ta, která jsme si vyrobili sami. 
Žádné z  nich nebude mít navrch. 
Vždyť víme, že Hospodin udělal 
všechno proto, aby ani to nejtěžší 
břemeno, které je skutečně k  neu-
nesení – lidský hřích – nás nepři-
vedlo ke zhroucení. Ježíš Kristus jej 
vzal od nás na sebe. Kříž je to mís-
to, kde se o nás Bůh dobře postaral.

Bože, nedopusť, abychom se brá-
nili složit naše břemena na tebe. Uč 
nás vděčně přijímat službu lásky 
a  milosrdenství tvého syna Ježíše 
Krista. Prosíme, pomáhej nést bře-
mena těm, kteří si s  nimi nevědí 
rady. Amen.

Píseň:
1. Ó Králi věků důstojný, rač dá-

vat nám čas pokojný, neboť nezná-
me jiného ochránce sobě žádného, 
jen tebe, Boha živého.

2. Dejž, by tě všechen lid náš 
znal, tvou cestou bral se, v pravdě 
stál! Ať všichni tebou vedeni, tvým 
Duchem v lásce spojeni v tvém tě-
šíme se spasení.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 579 Ó Králi věků důstojný (ná-
pěv 13. stol./1524/1541; text z písně 
Králi věků, zprávce světa, z  latin-
ské, německé a  polské M. Luther 
1531 1. sloka /J.A.Komenský (?) 
1659 / 1877)

Srdečně zveme na bohoslužby 
v  listopadu (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

25.  11.  – 10.30 h bohoslužby 
s nedělní školou

Od listopadu má náš sbor nové-
ho faráře Michaela Erdingera.

Jaroslav Matuška

TISK FOTOGRAFIÍ
TISK NA PLÁTNO
LAMINOVÁNÍ
PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ
Množství vzorků rámů, paspartovacích 
kartonů, a dalších materiálů skladem.

info@mega-cz.com
Tel.: +420 604 791 591
Voklik 976, Týniště nad Orlicí

ZEPTALI JSME SE…

Zeptali jsme se – Co znamená ak-
vizice francouzské společnosti SPPP 
pro zaměstnance závodu ALPHA, 
s.r.o., Týniště nad Orlicí?

Společnost ALPHA Corporati-
on, globální dodavatel pro automo-
tive, oznámila 2.  10.  2018 akvizici 
francouzské společnosti SPPP. Ze-
ptali jsme se Ing. Vladimíra Bayera, 
jednatele společnosti ALPHA Ve-
hicle Security Solutions Czech s.r.o. 
na to, co znamená tato akvizice pro 

zaměstnance závodu v Týništi nad 
Orlicí.

1. Jak souvisí předmět podniká-
ní závodu v  Týništi s  firmou SPPP 
(Société de Peinture de Pièces Plas-
tiques)?

SPPP je společnost, která má vel-
ké zkušenosti v oboru lakování dílů 
pro automobilový průmysl. S jejím 
začleněním do skupiny Alpha zís-
káme větší konkurenceschopnost, 
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■ Dne 1.  9.  2018 
v 01:23 hod. obdr-
žela Městská po-
licie Týniště nad 
Orlicí telefonické 
oznámení o  ruše-
ní nočního klidu 
v  Albrechticích 

nad Orlicí v ulici 1. Máje. Na místě 
bylo zjištěno, že rodinná oslava tzv. 
kulatých narozenin se protáhla do 
pozdních nočních hodin, čímž utr-
pěl noční klid nejbližšího souseda. 
Řešeno na místě napomenutím.
■ Dne 10. 9. 2018 v 11:00 hod. hlíd-
ka městské policie usměrňovala 
provoz u kruhového objezdu v ulici 
Mostecká v  souvislosti s  likvidací 
následků kolize nákladního vozidla 
se sloupem pro dopravní značení 
v blízkosti přechodu pro chodce.
■ Dne 12.  9.  2018 v  15:00 hod. se 
na služebnu městské policie do-
stavila žena pracující v Týništi nad 
Orlicí s  tím, že přibližně před 30 
minutami měl být její syn, který jí 

navštívil v  zaměstnání, obtěžován 
cizím podnapilým mužem. V rám-
ci následně prováděného šetření 
byla ustanovena osoba podezřelého 
a posléze vyzván k podání vysvět-
lení na služebně městské policie. 
Po kompletním zadokumentování 
bude věc oznámena Komisi pro 
projednávání přestupků k  dalšímu 
opatření.
■ Dne 14.  9.  2018 v  02:20 hod. 
bylo přijato telefonické oznámení 
o nadměrném hluku, který vychá-
zí z  prostoru vykládkové rampy 
za prodejnou potravin na sídlišti 
U  Dubu. Shodné oznámení obdr-
žela i Policie ČR, tudíž věc byla ře-
šena společnými silami. Přítomné 
osoby byly zklidněny, řešeno napo-
menutím.
■ Dne 18. 9. 2018 v 17:45 hod. oby-
vatel obce Štěpánovsko oznámil 
Městské policii Týniště nad Orli-
cí, že již delší dobu slyší z  lesa od 
Albrechtic nad Orlicí hluk motoru 
motocyklu, z čehož dovodil bezdů-

vodné pojíždění v  lesním porostu 
a tímto i porušení zákona o lesích. 
Šetřením v  avizovaném prostoru 
byl zastižen motocyklista, který 
jezdil po strništi na poli u lesa. Po 
upozornění na možný nesouhlas 
majitele pozemku této činnosti za-
nechal.
■ Dne 19. 9. 2018 v 16:50 hod. na 
základě osobního podnětu občana 
města byly strážníky řešeny sou-
sedské neshody, související s  čin-
ností na hranici pozemků.
■ Dne 24.  9.  2018 v  09:15 hod. 
byla městská policie kontaktová-
na vedoucím provozu Semenář-
ského závodu Týniště nad Orlicí, 
že v  blízkosti výrobního areálu se 
volně pohybují 3 koně. Za aktivní-
ho přispění zaměstnanců byli koně 
odvedeni do oploceného prostran-
ství v  areálu, kde vyčkali majitele, 
který byl strážníky o  útěku koní 
vyrozuměn.
■ Dne 24. 9. 2018 v 16:55 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že na 

křižovatce ulic Okružní a  Čs. ar-
mády polehává zřejmě podnapilý 
muž. Zmíněný muž byl strážníky 
nalezen na zemi vedle kontejne-
ru na elektro odpad. Po výzvě ze 
strany strážníků se muž odebral 
na lavičku před prodejnou COOP 
a  následně prostranství opustil. 
Přestupek veřejného pohoršení byl 
řešen napomenutím.
■ Dne 25. 9. 2018 v 08:15 hod. na 
základě telefonického oznámení 
cestujícího byl na nástupišti nádra-
ží ČD Týniště nad Orlicí umravněn 
podnapilý muž, který byl záro-
veň poučen o  možnosti vyloučení 
z přepravy přepravcem. Tato opat-
ření vedla k nápravě.
■ Dne 27. 9. 2018 v 14:30 hod. bylo 
přijato oznámení o  nálezu regist-
rační značky vozidla, která byla na-
lezena na Mírovém náměstí. Tabul-
ka RZV byla vrácena provozovateli 
vozidla.

Jaroslav Forman
strážník MP

Dne 13.  října  2018 jsme měli 
možnost se sejít na fotbalovém 
hřišti u příležitosti Křivického po-
svícení. Již tradičně tu proběhlo 
fotbalové utkání SVOBODNÍ X 
ŽENATÍ, ve kterém se projevi-
la dravost mládí a  zkušenost těch 
„moudřejších“. Remíza tak byla 

spravedlivým výsledkem. O zábavu 
pro děti bylo také postaráno. Byla 
to záležitost bublin, ať již v  podo-
bě bublifuku resp. megabublin či 
zoorbingu. A  jaké by to bylo po-
svícení bez jídla a  pití. Připraveny 
byly kačeny, řízek s bramborovým 
salátem i  koláčky. Zajištěn byl 

samozřejmě i  pitný režim. Celé 
prosluněné odpoledne zakončila 
rocková zábava s  kapelou Plazma 
Rock. Akci pořádal Osadní výbor 
Křivice ve spolupráci s TJ Sokolem 
Křivice a nezbytné finanční podpo-
ry Města Týniště. Děkujeme všem, 
kteří přispěli hrubou silou, nápady 

či finanční pomocí, a pomohli nám 
tuto akci uspořádat.

PS: obzvlášť děkuji panu Tomáši 
Kubínovi, kterému tiskařský šotek 
upřel pochvalu v  minulém čísle 
zpravodaje.

Dagmar Stodůlková

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ZÁŘÍ 2018

KŘIVICKÉ POSVÍCENÍ 2018



strana 12



strana 13

Je již tradicí, že se koncem září 
v  Petrovicích schází příznivci 
dobrého vína, jídla a zábavy. Ne-
jinak tomu bylo i v roce letošním. 
Ačkoliv se v  našich končinách 
vinná réva stále nepěstuje, v Pet-
rovicích se 22.  září slavilo vino-
braní. Již od rána doprovázelo 
přípravy krásné počasí a sluneční 
paprsky, které slibovaly krásný 
den plný dojmů.

Akce začala ve 13 hodin tradič-

ním historickým průvodem pod 
vedením skupiny historického 
šermu REGO z Vrchlabí a dudáků 
skupiny Grál, kterého se zúčast-
nili také koně z Jezdeckého klubu 
Briliant Petrovice, z.s., i  s  nej-
menšími zástupci.

V obecním domě byla přichys-
tána ochutnávka vín, především 
od moravských vinařů a  nabíd-
ka byla velmi pestrá. A  venku si 
přišli na své i  příznivci burčáku, 

který byl jako každý rok z morav-
ských Hnanic.

Po krásném vystoupení histo-
rické skupiny Grál se na pódium 
dostavila nefalšovaná moravská 
cimbálová muzika Pavla Šafaříka. 
Kdo měl chuť proložit víno dob-
rým jídlem, k dispozici měl chu-
ťovky z  grilu. K  večeru na pódiu 
excelovala stálice petrovických 
slavností, jaroměřská skupina 
Čokoli.

Večer se všichni těšili na oh-
ňovou show skupiny Draconalis, 
která byla odměněna mocným 
potleskem.

Dík patří všem, kteří se na zda-
ru akce podíleli, tedy i  Službám 
města Týniště nad Orlicí, které 
před víkendem pomohly s  úkli-
dem, i  městu Týniště nad Orlicí 
samotnému za finanční podporu 
akce.

Markéta Píšová

5. PETROVICKÉ VINOBRANÍ
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DDM - PROGRAMY PRO TŘÍDY 1. STUPNĚ ZŠ

DDM - STALO SE

Během prvních tří měsíců škol-
ního roku se v DDM Týniště nad 
Orlicí vystřídají téměř všechny 
třídy prvního stupně ZŠ, aby si 
s námi žáci užili projektové dny na 
různá témata. Pro prvňáky jsme 
připravili program Máme rádi zví-
řata, druháci vyzkoušeli dopoled-

ne s Dvanácti měsíčky, pro třeťáky 
byl připraven program Stromy, 
čtvrťáci prožili dopoledne v  sou-
těži Bludiště a  páťáci si hráli na 
Indiány. Program vždy obsahuje 
výtvarnou část, část zaměřenou na 
psychomotorické hry, nechybí ani 
sportování v  tělocvičně, či prak-

tické vyzkoušení si některých do-
vedností, ke kterým se děti běžně 
nedostanou.

Naše projektová dopoledne 
jsou zaměřena především na spo-
lupráci, toleranci a  ohleduplnost 
mezi spolužáky ve třídě, kreativi-

tu a  tvořivost. Důraz klademe na 
pozorné poslouchání zadání, aby 
z nepozornosti a zbrklosti nevzni-
kaly zbytečné komplikace. Paní 
učitelky potom mají možnost po-
zorovat děti, jak fungují v  jiném 
než školním prostředí.

RODINNÁ VÍKENDOVKA 
V ŘÍČKÁCH

Poslední prodloužený víkend 
v  září jsme pořádali rodinnou ví-
kendovku na chatě Sokola Ústí nad 
Orlicí. Bacily a  nachlazení nám 
trochu zamávaly s  účastí, ale na-
konec se nás na horách sjelo dost, 
abychom si víkend pořádně uži-
li. Pozvali nás tam včelí medvídci 
Čmelda s Brumdou, kteří měli pro 
děti i  pro dospělé spoustu aktivit. 
Děti (a  odrostlá mládež) vyrážely 
dopoledne na lesní výpravy, zatím-
co dospěláci se věnovali lehkému 
rekreačnímu sportu okolo chaty, 
hráli jsme Ringo, Mölkky, pingpong 
nebo plachtovanou. Odpoledne 
jsme tvořili rodinné věšáky, přírod-
ní závěsy a razítkovali jsme záložky 
do knížek. Společně jsme také odča-
rovali všechny čmeláčí příběhy a je-
den večer věnovali vzpomínání na 
společné zážitky na táborech a  ví-
kendovkách v minulých letech. Jak 
jen byla volná chvilka, děti i dospělí 
hráli deskové hry, ať už léty pro-
věřené (Carcassonne, Dobble aj.) 
nebo novější Krycí jména, Gobbita 

nebo Kingdomino. Večerní čas jsme 
trávili společnými aktivitami, týmo-
vými hrami či Partičkohrátkami. 
Děkuji svým kolegům z přípravné-
ho týmu – Zitě, Aničce a  Danovi 
za aktivní realizaci programu, všem 
účastníkům za pohodový přístup 
a počasí za to, že vydrželo a víkend 
na horách provázela modrá obloha.

Eva Jenčíková

MINIVOLEJBAL
V neděli 7. 10. se konalo v Hradci 

2. kolo barevného festivalu v  mi-
nivolejbale. V  nejmladší kategorii 
žlutého minivolejbalu si skvěle vedli 
naši nováčci, kteří vyrazili na tur-
naj hned po dvou tréninkách. Petr 
a  Robin získali zlatou medaili ve 
skupině B a  nadšeně si ji odváželi 
po celodenních zážitcích domů. Mi-
nivolejbal jsme letos rozšířili i  pro 
kluky v  Týništi v  podstatě poprvé, 
rádi přivítáme ještě další zájemce, ať 
už děvčata nebo kluky z 1. – 3. třídy.

Pravidelně trénujeme v úterý, 15 
– 17 hod. ve velké tělocvičně, přijďte 
to vyzkoušet.
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28.  9.  2018 proběhla na zahra-
dě MŠ U  Dubu zahradní slavnost 
- Bramborové odpoledne. Je to 
vyvrcholení projektu bramborový 
týden, který je součástí vzdělávací-
ho integrovaného bloku - Podzim 
u lesa.

Děti do MŠ přinesou brambory 
a celý týden tvoříme z  tohoto ma-
teriálu. Navlékáme bramborové ko-
rále, malujeme bramborové knoflí-
ky, vyrábíme bramborová tiskátka 
a  postavičky. Děti brambory také 
nastrouhají a  paní kuchařka nám 
upeče bramboráky.

Při zahradní bramborové slav-
nosti paní učitelky připraví pro 
děti soutěže - hod a kutálení bram-
borou, skok v  pytli, bramborový 
slalom s  dětským kolečkem. Vel-
mi oblíbené je tvoření z přírodnin 
s  rodiči. Paní kuchařka připraví 
pečené brambory ve slupce.

Věříme, že se naše zahradní slav-
nost všem líbila a těšíme se na příští 
rok.

Pavla Vlčková -
učitelka MŠ U Dubu

+ foto ze složky

V  předškolním věku je důležité 
seznamovat děti se vším, čím jsou 
obklopeny. Do tohoto seznamová-
ní zařazujeme i dění v našem městě 
spojené s tradicemi a zvyky, a proto 
také každý rok slavíme posvícení 
i v naší Mateřské škole Město Týni-
ště nad Orlicí.

Na tuto oslavu jsme se připra-
vovali opravdu poctivě. Učili se 
známé i méně známé písničky a ří-

kadla, při kterých nesměly chybět 
dětské hudební nástroje, motivační 
hry a zajímavá povídání. A protože 
k  posvícení neodmyslitelně pat-
ří dobré jídlo a  pití, nechyběly na 
našich stolech koláče, buchty, husy 
a další dobroty, často vyrobené jen 
z papíru nebo modelíny.

Nejvíce jsme se ale těšili na ko-
nec týdne, kdy bylo toto téma za-
končené zahradní slavností. Paní 

učitelky z jednotlivých tříd připra-
vily pro děti nejen pestrou výzdo-
bu, ale i  zajímavé úkoly a  soutěže. 
Po společném úvodu, kdy jsme se 
přivítali a  zazpívali si posvícenské 
písničky, se začalo soutěžit. Na ko-
lečkách bylo nutné převézt pytlíky 
s  moukou a  cukrem do pekárny, 
kde se zdobily koláče barevnými 
ovocnými náplněmi. Nechyběla 
ani ochutnávka slaných a sladkých 

potravin, aby děti mohly zapojit 
všechny smysly - kromě chuti i zrak 
a čich. Skládali jsme i koláčové pu-
zzle a  zvládli přenášení koláčů na 
překážkové dráze. Velké poděko-
vání patří také maminkám našich 
dětí za donesené bohaté občerst-
vení, které všichni dostávali za od-
měnu za splněné úkoly. Všem moc 
chutnalo.

MŠ Město Týniště nad Orlicí

BRAMBOROVÉ ODPOLEDNE V MŠ U DUBU

KDYŽ JE U NÁS POSVÍCENÍ
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3. desetiletí fotbalu v  Týništi. 
Roky 1939-1948.

1939 - I když tento rok je pozna-
menán 15. březnem a ustanovením 
Protektorátu, fotbal žije dál. Klub 
oslavuje 20. výročí svého založení. 
Ve výboru pracují pánové: předse-
da B. Matějka, jednatel J. Kinský, 
pokladník Hendrych a  dále Voří-
šek, Pecold, Štancl, Jánský, Stárek, 
Vopršál, ale i hráči jako J. Plašil, K. 
Kolovratník a  mnozí další. Účast 
na schůzích výboru se pohybo-
vala kolem 15 osob. Pro velký zá-
-jem byl VII. Maškarní mumraj 
uspořádán i v budově Bio invalidů 
(dnešní kino v  Dělnickém domě), 
kde pánové F. Kamš a K. Buchtl na-
režírovali velkou půlnoční scénu. 
Výtěžky z Mumraje i dalších pod-
niků umožnily opravit oplocení, 
postavit ještě jeden přístřešek pro 
diváky a hlavně při¬pravovat stav-
bu tribuny.

A  mužstvo bylo posíleno ně-
kolika hráči ze zaniklého FC Bor 
v  Sudetách. Hráli za něj: Plašil, 
Charvát, Bošek, Tureček, Dvořák, 
Kolovratník, J.a F. Zavadilové, Su-
chánek, Jirotka, Koťan, Novo¬tný, 
Cibulka (z  HK), Pecha, Kubín, 
Jareš, Panchártek, Měsílek (z  Čer-
veného Kostelce),Otčenášek, Běl-

ka, Doležal, Nejlepší střelci: Plašil 
34 branek, Zavadil 30, Jirotka 20. 
O umístění a tehdejších soupeřích 
bohužel není nic známo.

Na jaře hrálo dobře i B mužstvo, 
v podzimní části to bylo již horší.

Dorostenci pod vedením L. Boš-
ka se v krajském poháru dostali až 
do semifinále. V okresním přeboru 
skončili po podzimu na 1. místě, 
i  když z  jejich řad museli někteří 
hráči odejít na nucené práce do 
„Říše“ (Německa).

1940 - Fotbalový výbor pod ve-
dením K. Vopršála a  jeho zábavní 
odbor si vedly velmi úspě¬šně. 
Kromě, opět s  velkým úspěchem 
pořádaným VIII. Maškarním 
mumrajem, všechna oče¬kávání 
překonal koncert Kmochovy ka-
pely v  městském parku. Výtěžek 
36.948 Kč byl na tu dobu ohro¬m-
ný. Rok 1940 skončil finančně vý-
razně „v plusu“ a tak se mohl splnit 
sen všech fotbalových příznivců 
a  v  Olšině byla postavena zděná 
tribuna, v které byly kabiny se spr-
chami (což byla v té době ohromná 
vymoženost) a klubovna. Tato tri-
buna slouží dodnes a  teprve nyní, 
po 78 letech provozu, se vedou jed-
nání o její rekonst¬rukci….

A  mužstvo bylo vedené tre-

nérskou dvojicí Hrdý, Otčenášek 
a  nastupovalo nejčastěji v  sestavě: 
Doležal, Cibulka, Plašil, Jirotka, 
Charvát, Pecha, Bošek, Šenk, Su-
chánek, Koťan, Jílek, Dvořák, Ko-
lovratník, Mědílek, Palán, Otčená-
šek. Nejlepší střelci mužstva byli: 
Pecha s  20 brankami a  dále Plašil 
s 18 a Otčenášek se 17 brankami.

Počínající válka a  „totální na-
sazení“ některých hráčů do Říše 
znamenají skoro rozpad B muž-
stva! Dorost vyhrál orlický okrsek 
a  v  krajské soutěži je po podzimu 
na 4. místě.

1941- Předsedou fotbalového 
výboru je B. Matějka, jednatelem J. 
Kinský, pokladníkem B. Hendrych 
a  mnoho dalších. Zábavní výbor 
s  úspěchem, opět ve dvou sálech 
(z kina se musela vždy vynosit veš-
kerá sedadla), pořádá IX. Maškar-
ní mumraj a  neuvěřitelný výtěžek 
z  pořádání koncertu v  parku byl 
ještě navýšen. Vybralo se neuvěři-
telných 56.000 Kč!

Získané finance umožnily oplo-
tit areál i za tenisovými kurty, tak-
že sportovní zařízení klubu tvořilo 
jeden komplex. V rohu hřiště byly 
postaveny zděné záchodky. Na 
tribuně byla zřízena rozhlasová 
ústředna. Týnišťský fotbalový stá-

nek patřil v té době k nejlépe vyba-
veným areálům v župě.

Po rozpuštění Sokola, které pro-
běhlo v  tomto roce, se vše stěhuje 
z tehdejšího „Sokoláku“ (dnes No-
vého hřiště - Stadionu) do Olšiny. 
Před lavičkami směrem k  tenisu, 
bylo vybudováno rozběžiště pro 
skok daleký a  doskočiště, které 
sloužilo i  pro skok vysoký. Vedle 
tenisových kurtů bylo vybudováno 
zařízení pro vrh koulí a  kurt pro 
volejbal. Vše tak, aby se zde v zimě 
mohl nastříkat led pro hokej. V te-
nisové boudě byly zřízeny kabiny. 
Týnišťský hokej byl v té době jeden 
z nejlepších v kraji!

1942 - Zlaté časy s  pořádáním 
nejrůznějších zábav, a tak i s příli-
vem financí do oddílu jsou, vinou 
tzv. „heidrichiády“, nenávratně 
pryč. Přesto je výbor, stále vede-
ný B. Matějkou, schopen zaplatit 
poslední splátku dluhu na hřišti. 
Od této doby je celý areál v Olšině 
v majetku klubu.

A mužstvo s kádrem hráčů Do-
ležal, Šenk, Bošek, Palán, Kittler, 
Charvát, Pecha, Miřijovský; V. 
Vlček, Otčenášek, Jílek, Martínek, 
Kolovratník, Milde (z Čechie Kar-
lín), Doležal, Jirotka, Koťan skon-
čilo v  sezóně 1941/42 na 4. místě 

Fotbalové mužstvo v roce 1944

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ – ČÁST 3.
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krajské I.A  třídy. Podzim ovšem 
začalo i  skončilo katastrofálně. Je-
diné dva body získalo s lídrem sou-
těže Červeným Kostelcem!

B mužstvo i  dorost si vedly so-
lidně (podrobnosti ovšem nejsou 
známy). Nejlepší ovšem byli žáci, 
kteří ze 14 zápasů prohráli pouze 
jediný.

1943 - I  sportovní život byl po-
znamenán 4. rokem války. Nedo-
statky byly hlavně v  mate¬riální 
oblasti. Například rakety a  míčky 
pro tenis se už nevyráběly. Nedo-
statek byl i  fotbalových kopaček 
a naše B mužstvo proto skoro ne-
mohlo hrát. A mužstvo vstupovalo 
do jarní poloviny sezóny 1942/43 
s  dvěma body a  s  mizivou nadějí 
na záchranu. Nemožné se ale stalo 
skutkem! Mužstvo v  sestavě Šenk, 
Bošek, Pecha, Kittler, V. Vlček, Ot-
čenášek, Doležal, Palán, Kolovrat-
ník, Marek, Effenberger, Tomeš, 
Izák, M. Marčík dokázalo z 11 zá-
pasů 9 vyhrát a zachránit se v sou-
těži! Nejlepšími střelci byli Otčená-
šek, Kalina a Tomeš - všichni se 14 

brankami. Dorost se umístil na 2. 
místě okresního přeboru.

1944 - Válkou je pozname-
nán celý společenský život a  tedy 
i sportovní. Sportovní činnost mlá-
deže je převedena do tzv. „Kurato-
ria“, které je řízené vyloženě pro-
německy a  tedy je i  bojkotováno 
vět¬šinou naší mládeže. Bohužel 
i zpráv z tohoto smutného období 
našich dějin je ve staré kronice jen 
minimum.

A mužstvo skončilo na jaře na 5. 
místě. Podzimní soutěž se však už 
nehraje, protože vstoupil v platnost 
zákaz cestování vlakem do vzdále-
ností více jak 30 km. Náhradou má 
být soutěž okolních klubů, kterou 
však už nikdo nebere vážně!

A  zde také končí kronika pana 
Holzingera!

1945 - 1946 - Na jaře už nikdo, 
pro blížící se konec války, nemá ani 
pomyšlení na fotbal! Ovšem hned 
na podzim se začaly hrát pravidel-
né soutěže. Týniště hraje krajskou 
I. A třídu společně s Olympií HK, 
Novým Bydžovem, Slavií HK, AFK 

Chlumcem, Hronovem, Jaroměří, 
Kudrnáčem Náchod, Doudlebami, 
Slavojem Pardubice, Spartou Úpice 
a Vamberkem.

Konečná tabulka je nezjistitel-
ná, ale víme, že Týniště sestoupilo. 
Jediné zprávy z  té doby je možné 
zjistit z  tisku, neboť nějaký župní 
archiv neexistuje. A  v  tisku v  té 
době toho o  sportu mnoho nepí-
ší. Výborové materiály se ztratily 
při přestavbě hostince Na růžku, 
kde se toho času konaly výborové 
schůze…

1946 - 1947 - A mužstvo Týniště 
hrálo krajskou I.B třídu a z převa-
hou jí vyhrálo. V té době zde kon-
čil svoji karieru bývalý ligový hráč 
Náchoda Karel Schloger.

Jen pro připomínku konečná ta-
bulka I.B třídy:

1. SK Týniště
2. Doudleby
3. Častolovice
4. Žamberk
5. České Meziříčí
6. Čechie HK
7. Novohradecký SK

8. Rychnov
9. Borohrádek
10. Albrechtice
1947 - 1948 - A  mužstvo Týni-

ště (o  ostatních týnišťských druž-
stvech nevíme nic) pod vedením 
trenéra L. Boška a  v  sestavě A. 
Bartoš, V. Vlček, Kalina, Jirotka, 
Effenberger, Kubrt, Wohlhefneur, 
Miřijovský, Šenk, Vít a  Tomeš se 
zachránilo v I. A třídě.

1948 - Po jarním kole se začalo, 
po vzoru SSSR, hrát systémem jaro 
-podzim. Týniště bylo podle umís-
tění v jarní tabulce zařazeno do II. 
krajské třídy.

Významné postavy 3. desetiletí:
Činovníci: „válečný“ předseda B. 

Matějka, další: J. Kinský, B. Hen-
drych, J. Pecold, B. Voříšek, J. Ze-
mánek nejstarší

Hráči: J. Plašil, K. Kolovratník, 
Bošek, Charvát, Jirotka, Otčená-
šek, Palán nejstarší a K. Schloger.

Ing. Ladislav Buchtl
pokračování příště

Ftbalové mužstvo v roce 1943 očima fanoušků

100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ – ČÁST 3.
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PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU SK TÝNIŠTĚ N.O. 
NA MĚSÍC LISTOPAD 2018 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

3. 11. sobota 10:00 Starší žáci Týniště Dvůr Králové

4. 11. neděle 10:00 Dorost Týniště Kostelec/Častolovice

17. 11. sobota 10:00 A mužstvo Týniště Broumov

Změny termínů i hrací plochy vyhrazeny!

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování

Chtěla bych poděkovat p. Ur-
bánkovi za rychlou a  vstřícnou 

pomoc.
Obrátila jsem se na něho s pros-

bou o úpravu stromů, které hodně 
přesahovaly do silnice. P. Urbánek 

přijel obhlédnout situaci hned ten 
den a  další den už na ořezávání 
stromů a úklidu pracovali zaměst-
nanci služeb města. Děkuji ještě 

jednou p. Urbánkovi i  pracovní-
kům služeb města.

Eva Jarošová

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

      

PŮJČKA
Rychle a diskrétně

Půjčíme až do výše 100.000,– kč
Schválení do několika minut

Peníze ihned na ruku nebo do 24 hod na účet
Možnost splátkových prázdnin

Volejte 724 924 888
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V LISTOPADU 2018:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LISTOPAD 2018

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky - pro děti 
od 1,5 roku do 4 let

09:00-12:00
10:00-11:00

HERNA
FLÉTNA - začátečníci školka + odvádíme děti 
do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) od 16 h.
VČELIČKA I. – pro děti od 2 do 4 let, zpívání, 
tvoření hry, sportování…

15:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
MIMINKA (sedící)
- cvičení s dětmi od 3 do 15 měsíců (cvičení na 
balónech, říkadla, písničky…)
Doporučujeme FITMAMI

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

10:00-11:00

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci
FLÉTNA – začátečníci škola
HERNÍČEK (hry + hlídání dětí)
Soukromá Angličtina
Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

13:00-18:00
13:15-14:00
15:00-15:45
16:00-18:00
16:00-17:00
od 17:00

ST

HERNA
ROLNIČKA
– zpívání, básničky, tanečky. pro děti: 2-4 roky

09:00-12:00
10:00-11:00

HERNA
TANEČKY (spojovací sál)
VČELIČKA II.
– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-sportování, grafomotorika, tvoření, hry…

15:00-18:00
15:00-16:00
15:00-:15:45

16:15-17:00

ČT

Dětský klub Koala
(soukr. akce)
Doporučujeme FITMAMI

08:00-12:00

10:00-11:00

ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Besedy, večerní díly, bazary… (dle rozpisu)
Soukromá angličtina

15:00-16:00

14:30-18:00

PÁ
HERNA 8:00-12:00
Hlídání dětí 8:00-12:00
-dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

08:00-12:00
08:00-12:00

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:00

od 16:00

   

■ 11. 11.  (Ne) Společná návštěva Divadla v Týništi – pohádka: Zlaté 
vejce

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

Plánujeme:
■ Odpolední dílnu pro rodiny – podzimní dekorace
■ Návštěvu zábavního parku TONGO
■ Bazar oblečení, sportovních potřeb, hraček

Děkujeme za celoroční podporu města Týniště n. O. a za dotaci na rok 
2018.

Za tento příspěvek jsme zakoupili zahradní nábytek (stoly)
a materiál do výtvarných a vzdělávacích kroužků.

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

ODDÍL BILLIARDU
V  loňském roce se naši hráči zúčastnili soutěží v  1. a  3. 

třídě Východočeské oblasti Českomoravského billiardového 
svazu. Družstvo 1. třídy díky reorganizaci soutěží sestoupilo 
do 2. třídy i přesto, že na jaře výrazně posílilo návratem Petra 
Sedláčka, který dříve hostoval v Hradci Králové, se kterým se 
dostal třikrát na mistrovství České republiky družstev a do-
sáhl vždy na bronzovou medaili.

Družstvo 3. třídy se na konci sezóny umístilo ve středu ta-
bulky a bude v letošním roce znovu v této třídě pokračovat.

V soutěži v trojbandu zůstává družstvo ve 2. třídě.
Za zmínku stojí i úspěchy jednotlivců. Petr Sedláček se stal 

přeborníkem 1. třídy v kádru 52/2, když ve finále zahrál úžas-
ný jmenovitý průměr 37,5 karambolu na jeden pokus u stolu.

Radek Sedláček se zúčastnil mistrovství České republi-
ky jednotlivců v  kádru 52/1 a  skončil na jedenáctém místě 
v konkurenci extraligových hráčů. Tuto disciplínu běžně ne-
hrajeme, neboť je zařazena pouze v extralize.

Výsledky můžete sledovat na  www.cmbs.cz  sekce karam-
bol.
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V LISTOPADU 2018

datum- den čas název druh místo konání

1. 11. čt 17:00 Město plné strašidel zábava u DDM

2. 11. pá 19:30 Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách (49. TDP) divadlo Kulturní dům

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

4. 11. ne
14:00 - 17:00 Nedělní taneční odpoledne tanec Kulturní dům

17:00 - 19:00 Herní podvečer hry DDM

5. 11. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

6. 11. út 17:30 Úterní pedig - tužkovník tvoření DDM

7. 11. st 17:00 Turnaj ve hře GOBBIT hry DDM

8. 11. čt 17:00 Tělové a ušní svíce - odstranění bolestí hlavy, zad, kloubů, zánětů, 
cyst, otoků… přednáška Městská knihovna

11. 11. ne 15:00 Zlaté vejce (49. TDP) divadlo Kulturní dům

12. 11. po 17:00 Vizovické pečivo tvoření DDM

13. 11. út 17:30 Cákaná trička tvoření DDM

14. 11. st 16:00 Keramika pro dospělé tvoření DDM

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

17:00 Ukončení botanických vycházek - promítání beseda Městská knihovna

19. 11. po 18:00 Žákovský koncert + výstava prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

20. 11. út 17:30 PEDIG - ZVONEČKY TVOŘENÍ DDM

23. 11. pá
8:00 - 12:00 Mladý týnišťský big band… V hávu první republiky pro ZŠ hudba Kulturní dům

19:30 KOULE - týnišťská derniéra (49. TDP) divadlo Kulturní dům

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

14:00 Vánoce na ulici aneb advent je již za dveřmi jarmark, hudba Tyršovo náměstí

29. 11. čt 17:00 Afrika v románech - spisovatelka Hana Hindráková beseda Městská knihovna

30. 11. pá 18:00 Noční holčičiny (do 15:00 1. 12. ) tvoření DDM

1. 12. so
7:00 - 12:00 Speciální celostátní výstava králíků - Aljaška, Havana, Durynský, 

Bílopesíkatý, Tříslový a Saténový Areál chovatelů

9:00 Den pro dětskou knihu - vánoční tvoření, soutěže, taneční vystoupení akce pro děti Městská knihovna
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Dne 10.  října v  17.00 se konalo 
v konferenčním sále Studijní a vě-
decké knihovny v  Hradci Králové 
za účasti hejtmana Královéhradec-
kého kraje PhDr.  Jiřího Štěpána, 
Ph.D., náměstkyně hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje Mgr.  Mar-
tiny Berdychové, primátora města 
Hradce Králové MUDr. Zdeňka 
Finka a dalších významných hostů 
již 10. celokrajské setkání knihov-
níků, v rámci kterého byli oceněni 
úspěšní knihovníci roku 2018.

Po zahájení byli účastníci se-
známeni s výsledky krajského kola 
soutěže Vesnice roku. Nás ale zají-
mala hlavně druhá část programu, 
vyhlášení knihovnice/knihovníka 
malé veřejné knihovny a  veřejné 
knihovny, protože byla nominová-
na také paní Věra Bouzková z naší 
knihovny.

O  přidělení čestného titulu roz-

hoduje každý rok komise složená 
ze zástupců krajské knihovny a re-
gionálního výboru SKIP.

V  kategorii knihovnice/knihov-
ník veřejné knihovny toto ocenění 
paní Bouzková získala. Je to oceně-
ní její dvacetileté práce v  knihov-
nách, a nejdéle právě v Týništi nad 
Orlicí. Pravidelným čtenářům ji 
není třeba nijak podrobně předsta-
vovat. Mají ji rádi a nechají si od ní 
i poradit.

Její hlavní náplní je práce v půj-
čovně pro dospělé čtenáře. Kro-
mě půjčování knih má na starosti 
i  počítače pro veřejnost, kde ráda 
poradí s  internetovým prohlíže-
čem, programy Word nebo Excel, 
a  s  tiskem dokumentů. Zajišťuje 
kopírovací služby a  skenování do-
kumentů, a také meziknihovní vý-
půjční službu. Má na starosti denní 
doplňování novin a časopisů.

Samozřejmostí je registrace 
čtenářů, provádění rezervací, ale 
i  méně populární činnosti, jako je 
upomínání zapomětlivých čtenářů.

O knižních novinkách pravidel-
ně informuje výstavkou v půjčovně, 
na stránkách Zpravodaje města i na 
internetových stránkách knihovny. 
Navrhuje ty novinky, které by bylo 
vhodné do fondu pořídit. Výstavky 
knih dělá i tematicky, např. na téma 
zahrádkaření.

Stará se i  o  estetickou stránku: 
v  půjčovně jsou v  sezóně čerstvé 
květiny z její zahrádky a celoročně 
vždy taková výzdoba, která odpo-
vídá příslušnému ročnímu období, 
nebo probíhajícím svátkům, třeba 
velikonočním nebo vánočním.

Pravidelně pořádá besedy v Klu-
bu důchodců. A nejsou to jen bese-
dy, ale třeba i trénink paměti. S vel-
kým ohlasem se setkala oslava dne 

stromů - s důchodci nedávno jeden 
zasadila.

Pořádá také Dámský klub pro 
ženy, jehož náplní je kromě besed 
třeba čtení z knih. Podílí se na pří-
pravě a  organizaci výstav, besed, 
vernisáží, botanických vycházek 
a  dalších akcí, které knihovna po-
řádá, i na celostátních akcích, jako 
je Týden knihoven, nebo Březen - 
měsíc čtenářů.

V  kolektivu je velmi oblíbená, 
přátelská a  neváhá komukoli po-
moci.

Z výše uvedeného je zřejmé, že si 
navrhované ocenění plně zaslouží. 
Načasování nominace na tento rok 
je motivováno také tím, že se blíží 
její významné životní jubileum.

Tímto se připojujeme k řadě gra-
tulantů.

Kolektiv knihovny

KNIHOVNICE/KNIHOVNÍK KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ROKU 2018

„Velmi si vážím neutuchajícího zápalu všech knihovnic i jejich neskonalé oddanosti této profesi. Patří jim velký dík, neboť jsou to právě ony, které v na-
šich dětech budí lásku ke knihám. Paní Věře Buzkové děkuji za její dlouholetou práci, kterou věnuje čtenářům v Týništi. Pro většinu z nich se stala osobní 
knihovnicí i rádkyní při výběru četby,“ říká hejtman Jiří Štěpán, který osobně během slavnostního večera paní Buzkové k získanému ocenění pogratuloval.
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Afrika
v románech

Hanou Hindrákvou
beseda se
spisovatelkou

29. 11. | 17 hodin
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Botanická vycházka do Pet-
rovic nad Orlicí – Dne 7. 9. 2018 
proběhla již třetí botanická vycház-
ka v  tomto roce, tentokrát jsme 
mohli pozorovat podzimní přírodu 
v  Petrovicích. Účastníků se sešlo 
22. Jsme potěšeni, že se botanic-
ké vycházky těší velké oblibě. Ve 
čtvrtek 15. 11. 2018 se bude konat 
jejich tradiční ukončení, spojené 
s promítáním fotografií a se zasvě-
ceným výkladem botanika Mgr. 
Jana Doležala.

Výstava keramiky – Mísy, 
misky, mističky – Od 3.  9. do 
20.  9.  2018 jste měli možnost na-
vštívit výstavu keramiky Blanky 
Hruškové. Poslední den výstavy 
proběhlo také její slavnostní za-
končení, kde nám paní keramička 
představila své výrobky, ukázala 
nám též obrázky dětí, které se při-
hlásily do soutěže o  nejzdařilejší 
obrázek misky – zátiší. V  jedné 
misce byla symbolicky daná hruš-
ka, což p. Hruškovou rozesmálo. 

O skvělý zážitek se postarali i žáci 
hudebního oboru ZUŠ pod vede-
ním p. ředitele Mgr. Pavla Plašila 
a p. učitelky Mgr. Terezy Myšákové.

Týden knihoven 1. - 7. října 
 2018 – dospělí

První říjnový týden už tradičně 
patří knihovnám. Do celostátní 
akce, kterou vyhlašuje Svaz kni-
hovníků a  informačních pracov-
níků České republiky se zapojila 
svými akcemi i  naše knihovna. 
Letošní 22. ročník se nesl v duchu 
100. výročí založení republiky. 
V dospělém oddělení byla instalo-
vána výstava: TGM ve fotografii, 
knihách a  časopisech. Uskuteč-
nil se další Dámský klub a beseda 
v Klubu důchodců. V příjemné at-
mosféře jsme se věnovali tématu: T. 
G. Masaryk a 100. výročí republiky. 
Byly vybrány úryvky a zajímavosti 
z  různých časopisů a  knih. Poslu-
chači kvitovali, že přestože mají 
hodně přečteno a  události znají 
z vyprávění, dozvěděli se něco no-

vého a zajímavého….

Setkání s Vypravěčkou (kniha) 
aneb autorské čtení Evy Černošo-
vé – Dne 4. 10. 2018 se uskutečnil 
v rámci Maratonu východočeských 
spisovatelů literární večer. Paní 
spisovatelka nám představila svoji 
knihu Vypravěčka, která je o  ro-
dinných křižovatkách. Je vážnější, 
hloubavější, což některé z nás velmi 
překvapilo k veselé povaze p. spiso-
vatelky. Z  této knížky nám před-
čítala a  také zodpověděla všechny 
zvídavé dotazy. Na závěr nám řek-
la, že život máme žít a ne bojovat. 
Večer měl velmi příjemnou a milou 
atmosféru, kterou si pochvalovali 
všichni zúčastnění. Její knížku si 
můžete k nám přijít vypůjčit.

 
Týden knihoven 1- 7. října 

 2018 – děti
Ve středu 3. října 2018 se v dět-

ském oddělení za velké účasti ma-
lých i  velkých diváků promítalo. 
Besedou, s názvem Zajímavosti ze 

světa zvířat, nás provázel Mgr. Jan 
Doležal. Prošli jsme se skoro všemi 
světadíly. Dětem se povídání o zví-
řatech velmi líbilo a nadšeně se po 
skončení dataprojekce vrhly na 
připravené omalovánky a skládání 
origami, rovněž s  motivy oblíbe-
ných zvířátek.

Ve čtvrtek 4.  října 2018 nás na-
vštívila spisovatelka Markéta Vít-
ková, která si pro žáky druhých 
tříd ze ZŠ Týniště připravila pořad 
o  tom, jaké to je být nevidomým 
a jak to tito lidé mají v životě těžké. 
Besedou nás provázela autorčina 
kniha Narozeninová kočka. Děti si 
kromě poznatků odnesly z knihov-
ny svůj obrázek, který malovaly 
„naslepo“ se šátkem na očích, aby si 
vyzkoušely, jaké to je nevidět. Bese-
da se dětem líbila a my moc děku-
jeme paní spisovatelce za návštěvu.

Věra Bouzková, Jana Novotná, 
Bc. Bohdana Pokorná

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
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