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ZPRÁVY Z RADNICE

A) Schvaluje:

1. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 1075, p. č. 1076, p. č. 1077,  p. 
č. 1090, p. č. 1091, p. č. 1092, p. 
č. 1093, p. č. 1094, p. č. 1095, p. č. 
1096, p. č. 1097, p. č. 1098 a p. č. 
1182 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 
1571/8, p. č. 1570/6 a p. č. 1575/1 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

3. Zveřejnění Oznámení o  podmín-
kách k přijetí žádostí o poskytnutí 
individuálních dotací z  rozpočtu 
města Týniště nad Orlicí na rok 
2020.

4. Žádost p. H. P. o umožnění uhra-
zení dluhu na nájemném formou 
splátkového kalendáře.

5. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. M., bytem ***, na období od 
1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

6. Výpověď nájemní smlouvy 
z 5. 2. 2008 na část pozemku p. č. 
1596 o výměře 324 m2 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí s T. R., trv. byt.***, 
k 31. 10. 2019.

7. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene – služebnosti IV-12-
2015925/VB/1,Týniště n.Orl., p.č. 
3293, Dvořák, kNN mezi smluv-
ními stranami: oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupena na zá-
kladě plné moci zmocněncem 
Energomontáže Votroubek, s.r.o., 
Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou a povinná Město Týniště 
nad Orlicí a ukládá starostovi měs-
ta smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene ke stavbě „Optická síť 
COMA s.r.o. v Týništi nad Orlicí, 
II. etapa“ mezi smluvními strana-
mi: oprávněná PODA a.s., 28. říj-
na 1168/102, 702 00 Ostrava a po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

9. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna (IČO 486 16 303) Tý-
niště nad Orlicí (IČO 428 86 198) 
v  souladu s  ustanovením § 30 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, čerpání 
rezervního fondu ve výši 119 954 

Kč na  úhradu nákup 3 nových 
počítačů, 3 monitorů a 11 licencí 
Windows 10.

10. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČO 
608 84 541) v  souladu se Zřizo-
vací listinou vyřazení a následný 
převod majetku – gastro zaříze-
ní – z důvodu nevyužitelnosti ve 
vlastní  organizaci (rekonstrukce 
vývařovny), na příspěvkovou or-
ganizaci Geriatrické centrum Tý-
niště nad Orlicí (IČO 428 86 198), 
dle specifikace v žádosti.

11. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČO 608 
84 541) v  souladu se Zřizovací 
listinou, z důvodu nevyužitelnos-
ti ve vlastní  organizaci (rekon-
strukce vývařovny) a v ostatních 
příspěvkových organizacích, vy-
řazení a následný prodej majetku 
– gastro zařízení – firmě Gastro 
komplet Ústí nad Orlicí (dle spe-
cifikace v žádosti).

12. Nákup gastro zařízení od Josefa 
Vlčka, stravování (IČO 72897937) 
dle znaleckého posudku, ev. číslo 
3980/2019 s  následným převo-
dem na příspěvkovou organizaci 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí (IČO 428 86 198).

13. Rozpočtové opatření č. 12/2019.

B) Bere na vědomí:

1. Žádost pana J. V., bytem *** 
o umístění provizorního ob-
jektu pro parkování elektric-
kého vozíku na části pozem-
ku p.č. 961/1 v  k.ú. Týniště 
nad Oricí a ukládá OSM žá-
dost vyřídit.

Informaci o  skutečnosti, že pří-
spěvková organizace Mateřská škola 
– U  Dubu (IČO 750 17 679) obdr-
žela rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na projekt s názvem Zvýšení kvality 
výuky v MŠ – U Dubu Týniště nad 
Orlicí (registrační číslo CZ.02. 3. 68/
0.0/18_063/0015340).

Informaci Mateřské školy – 
U  Dubu (IČO 750 17 679) o  reali-
zovaných výběrových řízeních a ná-
sledném obsazení na pozicích chůvy 
a asistenta pedagoga.

C) Zamítá:

1. Žádost na zvýšení počtu zaměst-
nanců v  přímých službách pro 
příspěvkovou organizaci Městská 

knihovna Týniště nad Orlicí.

D) Ukládá:

1. Zařadit do jednání ZM nabídku 
odkupu nemovitosti čp. 92 v  Tý-
ništi nad Orlicí (hotel Orlice) do 
majetku města. Rada města odkup 
nemovitosti nedoporučuje.

T: nejbližší zasedání ZM 
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

 

A) Schvaluje:

Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – Město Týniště nad Orlicí 
(IČO 750 15 048) v souladu se Zřizo-
vací listinou vyřazení a likvidaci ne-
upotřebitelného majetku dle žádosti.

Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí Orga-
nizační řád a Vnitřní řád organizace.

Příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Týniště nad Orlicí Ceník 
akcí, pronájmů a kroužkovného pro 
rok 2019/20.

Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 za pod-
mínky pravidelné úhrady splátek dle 
schváleného splátkového kalendáře, 
úhrady poplatků za odvoz odpadů 
a poplatku za psa.

Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Oprava elektrické instalace ve 
společných prostorách Na Bělidle 
950, Týniště nad Orlicí“, firmu Jiří 
Gabriško, T.G. Masaryka 954, 517 21 
Týniště nad Orlicí, IČ: 72968350, za 
cenu 855 978,34 Kč bez DPH a uklá-
dá starostovi města smlouvu pode-
psat.

Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Oprava fasády Městská po-
licie“, firmu Tomáš Dostál, Štěpá-
novsko 3, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČ: 74409883, za cenu 286 562 Kč 
bez DPH a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a  dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-2019320/
SOBS VB/01 mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společností 
Energomontáže Votroubek, s.r.o., 
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

Mateřské škole – Město Týniště 
nad Orlicí výjimku z  počtu dětí ve 
třídě, dle přiložené žádosti, v celko-
vém počtu dětí 132.

Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola U  Dubu Týniště nad Orlicí 
(IČO 750 17 679) v souladu s ustano-
vením § 30 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, čerpání 
rezervního fondu do výše 40 000,00 
Kč na nákup 10 ks tabletů - IT vzdě-
lávání dětí dle předložené žádosti.

B) Bere na vědomí:

Zápis z jednání Zdravotní a sociál-
ní komise ze dne 16. září 2019.

Zprávu – Hodnocení Mateřské 
školy - Město Týniště nad Orlicí za 
školní rok 2018/2019.

Žádost p. Mgr. E. B. o prošetření 
neúměrného zvýšení ceny kroužku 
DDM Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:

Ředitelce DDM Týniště nad Orli-
cí připravit odpověď ve věci žádosti 
o  prošetření neúměrného zvýšení 
ceny kroužku DDM Týniště nad Or-
licí a zároveň ukládá zveřejnit ceník 
akcí, pronájmů a kroužkovného pro 
rok 2019/20 s odůvodněním navýše-
ní cen, včetně prezentace na interne-
tových stránkách a vývěsce DDM.

T: 15.  10.  2019 Odpovídá: Ka-
lousová J.

Zařadit do jednání zastupitelstva 
města nabídku k využití předkupní-
ho práva na odkup chaty umístěné 
na pozemku spoluvlastníků LD Vy-
sokého Chvojna, k.ú. Holice v  Če-
chách, e.č. 42, p.č. 6956/46 v  ceně 
470 000 Kč.

T: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Paštika J.

Libor Koldinský starosta
Pavel Nadrchal starosta místosta-

rosta

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

Usnesení č. 19
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 16. 9. 2019

Usnesení č. 20
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 30. 9. 2019

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí - Stravování Leoš Hlaváč oznamuje, 
že výdej obědů je každý den bez objednání, včetně víkendů a svátků od 10.00 do 12.00 hod.  

Dále je zde možnost objednání jak teplého či studeného občerstvení na různé typy akcí.
Kontakt: Leoš Hlaváč, email: leoshlavac1@gmail.com, tel. 734 435 409
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Vážení spoluobčané,
informujeme Vás, že od 

1.  10.  2019 pracuje na Městském 
úřadu Týniště nad Orlicí sociál-
ní pracovník pan Mgr. Bohuslav 
Matys. Sociální pracovník splňuje 
příslušnou kvalifikaci dle zákona 
o  sociálních službách. Vystudoval 
Univerzitu Hradec Králové, kde 
studoval bakalářský obor sociální 
práce pro osoby se sníženou sobě-
stačností a  následně magisterský 
obor sociální práce.

Sociální pracovník vám bude 
k dispozici:

Po, St: 7:30 – 17:00
Út, Čt: 7:30 - 14:00

Pá: 7:30 – 13:30
Tel. 494 337 303, e-mail: matys@

tyniste.cz
Sociální práce bude vykonávána 

rovněž v přirozeném prostředí kli-
entů (především út, čt, pá).

Výkon sociální práce na úrovni 
obecního úřadu především zahr-
nuje:
• poradenství ohledně sociálních 

dávek
• pomoc při podávání žádostí 

o sociální dávky
• základní a odborné sociální po-

radenství a  pomoc při řešení 
situace osob nacházející se v ob-
tížné životní situaci (osobám 

v  hmotné nouzi, bez přístřeší, 
nezaměstnaným a  s  materiální-
mi problémy, osobám ohrože-
ným rizikovým způsobem živo-
ta, domácím násilím, seniorům 
a OZP, rodinám s dětmi, osobám 
trpící duševním onemocněním 
aj.)
Sociální pracovník dále:

• zprostředkovává návazné soci-
ální služby, poskytuje informace 
a  spolupracuje s  poskytovateli 
sociálních služeb (domovy pro 
seniory, pečovatelská služba, 
domovy se zvláštním režimem, 
azylové domy, noclehárny, po-
bytová zařízení sociálních služeb 

ad.)
• provádí sociální šetření a  de-

pistáž
• účastní se jednání komise sociál-

ní a zdravotní a komise prevence 
kriminality

• spolupracuje s místními organi-
zacemi a  institucemi (zejm. ÚP 
ČR, ubytovna Modrák, MěÚ 
Kostelec nad Orlicí, OSSZ, PČR, 
městská policie, nemocnice), 
s  lékaři a  dalšími specialisty, 
s  neziskovými organizacemi 
v kraji i v celé ČR

• vede agendu zvláštního příjemce 
důchodu

CO JE EUROKLÍČ A KDE SE PO-
UŽÍVÁ
Euroklíč je speciálně upravený uni-
verzální klíč, který je určen osobám 
se zdravotním postižením a  rodi-
čům dětí do tří let, a  to k  otevře-
ní veřejně přístupných sociálních 
zařízení (WC), výtahů, schodišťo-
vých plošin a podobných zařízení. 
K tomu, aby se Euroklíčem dala tato 
zařízení otevřít, musejí být osazena 
speciálním zámkovým systémem. 
Výhodou Euroklíče je, že si s  ním 
lidé se zdravotním postižením mo-
hou tato zařízení odemknout sami 
a nemusejí žádat o klíč obsluhu.
 
KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARMA 
EUROKLÍČ
Euroklíč může zdarma získat každý 
držitel průkazu TP, ZTP a  ZTP/P, 
diabetik, stomik, onkologický pa-
cient, člověk trpící roztroušenou 
sklerózou, Parkinsonovou cho-
robou, nespecifickými střevními 
záněty (Crohnovou chorobou a ul-
cerózní kolitidou), močovými dys-
funkcemi a rodiče dětí do tří let. Je 
nutné předložit občanský průkaz 
a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, 
kteří nejsou držiteli průkazů, bude 
do „Evidenční karty Euroklíče“ 
napsáno, že patří do některé cílové 
skupiny.
 
KDE MŮŽETE EUROKLÍČ ZÍS-
KAT
Centrálním distribučním místem 
Euroklíčů pro Královéhradecký 
kraj je Centrum pro integraci osob 
se zdravotním postižením Králové-
hradeckého kraje, o.p.s.
Od 4. 11. 2019 na MěÚ Týniště nad 
Orlicí, správním odboru, Mírové 
náměstí 90.

Kontaktní osoba: Mgr. Bohuslav 
Matys, sociální pracovník, tel.: 

494 337 303 720 962 640

KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT
Na benzínových pumpách, na 
úřadech, ve školách, ve sportov-
ních, kulturních, zdravotnických 
zařízeních, v  obchodních cent-
rech, v ubytovacích zařízeních a na 
mnoha dalších místech. Euroklíč je 
možné využít nejen v ČR, ale hlav-
ně při cestách ve státech EU, kde je 
možnost jejich využití podstatně 
vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze Eu-
roklíč v České republice použít, na-
leznete na internetových stránkách 
www.euroklic.cz
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč 
použít, jsou obvykle označena sa-
molepkami, každé takové místo je 
označeno pamětní deskou.

MÍSTA V  KRÁLOVÉHRADEC-
KÉM KRAJI, KDE LZE EURO-
KLÍČ POUŽÍT:
• Dvůr Králové nad L. WC 

(1E). Hypermarket Kaufland, 
17. listopadu 3111

• Hořice WC (1E). Poliklini-
ka II., Husova 321

• Hradec Králové WC (1E). 
Hobby market OBI Hradec 
Králové, Akademika Bedrny 
383/10a

• Hradec Králové WC (1E). Hy-
permarket Kaufland, Pilnáč-
kova 436/11

• Hradec Králové WC (1E). 
Hypermarket Makro 
Cash & Carry, Hradubická 
181

• Hradec Králové WC (6E). 
Kongresové centrum Aldis, 
Eliščino nábřeží 375/1

• Hradec Králové WC (1E). 
Parkovací dům Katchnerka, 
Wonkova

• Hradec Králové WC (1E). 

Úřad práce ČR Hradec Králo-
vé, Wonkova 1142

• Hradec Králové WC (1E). Ve-
řejné WC, Šimkovy sady, Bu-
zulecká

• Hronov WC (1E). Jiráskovo 
muzeum v Hronově, Jiráskovo 
divadlo, Náměstí Čs. Armády 
500

• Jaroměř WC (1E). Hypermar-
ket Kaufland, Dolecká 970 
Jičín WC (1E). Hypermarket 
Kaufland, Riegrova 1148

• Jičín Plošina (2E). Kulturní 
zařízení města Jičína – Masa-
rykovo divadlo, Husova 206

• Jičín WC (1E). Městský úřad 
Jičín, 17. listopadu 16

• Jičín WC (1E). Městský úřad 
Jičín, Žižkovo náměstí 18

• Náchod WC (1E). Hypermar-
ket Kaufland, Polská 379

• Náchod WC (1E). Veřejné 
WC, Masarykovo náměstí 40

• Nová Paka WC (1E). Veřejné 
WC, Masarykovo náměstí

• Nové Město nad M. WC (1E). 
Městská knihovna, přízemí, 
Komenského 30

• Nové Město nad M. WC (1E). 
Veřejné WC Farská zahrada, 
ulice Českých legií

• Nové Město nad M. WC (1E). 
Veřejné WC Rychta, ulice T. 
G. Masaryka

• Nové Město nad M. WC (1E). 
Veřejné WC, Husovo náměstí 
1246

• Rychnov nad K. WC (1E). 
Hypermarket Kaufland, Štem-
berkova 1640

• Trutnov WC (1E). Autobuso-
vé nádraží Trutnov

• Trutnov WC (1E). Hobby 
market OBI Trutnov, Ob-
chodní 134

• Trutnov WC (1E). Hypermar-
ket Kaufland, Horská 647

• Trutnov Plošina + WC (5E). 
UFFO Společenské centrum 
Trutnov, Nám. Republiky 999

• Týniště nad O. WC (1E). Že-
lezniční stanice Týniště nad 
Orlicí, Nádražní 344

• Vrchlabí WC (2E). Hypermar-
ket Kaufland, Lánovská 1656

Mgr. Bohuslav Matys, 
sociální pracovník

PŘEDSTAVUJEME – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK MGR. BOHUSLAV MATYS

EUROKLÍČ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

inzerce
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VÝUKOVÁ UČEBNA CVIČNÉ KUCHYNĚ V ZŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

V  době školních prázdnin 2019 
proběhla v  ZŠ Týniště nad Orlicí 
kompletní rekonstrukce výukové 
učebny cvičné kuchyně a  jídelny. 
Prostory slouží pro výuku před-
mětu „svět práce, domácnost – va-
ření“. Současně bylo vybudováno 
WC pro invalidy na místě původní-
ho skladu u učebny a části chodby. 
Součástí stavebních prací bylo i zří-
zení bezbariérového přístupu do 
budovy školy formou šikmé zveda-
cí schodišťové plošiny a  přenosné 
nájezdové rampy.

Důvodem, proč se město roz-

hodlo rekonstruovat učebnu, byly 
její zastaralé a  nevyhovující pro-
story s nedostatečným osvětlením. 
Další nutností byla výměna elek-
troinstalace, rozvodů vody a  ka-
nalizace, včetně nákupu nového 
vybavení, spotřebičů a zařizovacích 
předmětů.

Nová učebna byla navržena pro 
počet 16 žáků, kteří budou při prá-
ci rozděleni do čtyř skupin. Proto 
byly nově zhotoveny čtyři samo-
statné kuchyňské linky. Navazující 
prostor jídelny disponuje kapacitou 
20 míst.

Cvičná kuchyně bude přístupná 
i  dětem ze školní družiny. Prosto-
ry budou využívat k  sezónním či 
mimosezónním aktivitám, jako je 
např. velikonoční, vánoční či hallo-
weenské tvoření a pečení.

Na výukovou učebnu město 
Týniště nad Orlicí získalo dotaci 
v  rámci Integrovaného regionální-
ho operačního programu, 11. výzvy 
NAD ORLICÍ-IROP-Kvalitní vzdě-
lávání na školách III, registrační 
číslo projektu: CZ.06. 4. 59/0.0/0.0
/16_075/0010639.

Na základě výběrového řízení 

malého rozsahu byla zhotovením 
pověřena firma DTMONT - Tomáš 
Dostál IČ: 74409883, projektovou 
dokumentaci zhotovil Michal Pro-
cházka IČ: 06443745.

Dotace byla získána ve výši 
1 421 050,66 Kč, celkové náklady 
rekonstrukce včetně bezbariérové-
ho vstupu do ZŠ činily 1 602 470,81 
Kč včetně DPH (rozdíl byl hrazen 
městem).

Dětem přejeme spoustu kulinář-
ských zážitků.

Květoslava Macháčková

před rekonstrukcí

po rekonstrukci



Kapela Band-a-SKA je na do-
mácí scéně hodně zajetý pojem, 
už je to skoro 10 let od doby, kdy 
tato týnišťská sestava odehrála svůj 
první koncert. Minimálně dvakrát 
do roka vystoupí na domácí půdě 
a  kromě toho se snaží být vidět 
i  jako organizační tým některých 
místních kulturních akcí. Aktuálně 
usilovně pracuje na svém druhém 
studiovém CD, natočila také 4 krat-
ší EP a kromě práce čistě hudební 
se v posledním roce velice intenziv-

ně věnovala také stěhování svého 
zázemí. Svoji novou zkušebnu, do 
které se kapela přesunula v  rámci 
Týniště zhruba o 2 km, však pový-
šila dokonce na nahrávací studio.

V  areálu Palubky Vencl se po-
dařilo sehnat k pronájmu místnost 
o  naprosto ideálních rozměrech, 
která ale prodělala velice náročnou 
rekonstrukci a  do budoucna bude 
ještě spousta sil věnována na její 
vybavení. Až se celé dílo podaří 
úspěšně dokončit, bude v  Týništi 

nad Orlicí k  dispozici nahrávací 
studio, které především svým pro-
storem a zázemím bude konkurovat 
největším a  nejvyužívanějším stu-
diím v  našem regionu. Prostorové 
dispozice jsou ideální pro natáčení 
jak menších klubových kapel, tak 
kapel početnějších a  do budoucna 
se určitě počítá i s nahráváním big 
bandů, místních i přespolních.

I  když práce stále probíhají, to 
nejsložitější a nejnáročnější je snad 
už hotovo a  brzy se dočkáme ho-

tového nahrávacího studia, jaké 
v Týništi a okolí ještě nikdy nebylo. 
Obrovskou zásluhu na tom má sa-
mozřejmě město Týniště nad Orli-
cí, které přesun své domácí kapely 
poctivě podporuje a  samozřejmě 
i majitelka areálu Marija Venclová, 
která dala prostor k  dispozici, po-
mohla financovat jeho rekonstruk-
ci a velice si váží toho, že bude efek-
tivně využíván.

Michal Procházka

BAND-A-SKA ROZJÍŽDÍ NAHRÁVACÍ STUDIO
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ZÁŘÍ 2019
 ■ Dne 1. 9. 2019 

v  16:27 hod. 
dispečink rych-
lé zdravotnické 
pomoci požádal 
o pomoc při zajiš-
tění první pomoci 
v ulici Za Drahou, 

kde pobíhající psi brání v  po-
skytnutí první pomoci. Psi byli 
strážníkem zajištěni dle potřeby 
zasahujících zdravotníků.

 ■ Dne 11.  9.  2019 v  07:34 hod. 
byl v ulici 17.  listopadu strážní-
kem nalezen muž, který bez bot 
a trička ležel na zemi vedle lavič-
ky. Se strážníky nedokázal ko-
munikovat a  byl zcela apatický. 
Na místo byla přivolána rychlá 
zdravotnická pomoc a  následně 
byl muž převezen do nemocnice 
v Rychnově nad Kněžnou.

 ■ Dne 11. 9. 2019 v 17:00 hod. bylo 
přijato oznámení úředníka měst-
ského úřadu, že na stavbě v ulici 
Na Bělidle je protiprávně naklá-
dáno s odpadem, neboť tento je 
pálen na otevřeném ohništi. Po 
zákroku strážníků na místě bylo 
spalování dřevěného stavebního 
odpadu ukončeno. S  odpověd-
nou osobou přestupek projednán 
pokutou příkazem na místě.

 ■ Dne 17. 9. 2019 v 14:16 hod. bylo 

přijato telefonické oznámení, že 
na nádraží ČD Týniště nad Orlicí 
se nachází mladá žena, která sou-
stavně maluje na sloup u výcho-
du z podchodu a také tento sloup 
líbá. Uvedená žena byla strážní-
ky zastižena, jak stále rtěnkou 
maluje na sloup přístřešku. Žena 
se strážníky komunikovala zce-
la zmateně a také její vzhled byl 
zcela „nestandartní“. Svou totož-
nost nemohla prokázat a nebyla 
jí schopná ani sdělit. Po před-
vedení ženy na místní oddělení 
Policie ČR se totožnost ženy po-
dařilo zjistit. Psychický stav ženy 
si však vyžádal příjezd rychlé 
zdravotnické pomoci a následně 
byla za asistence strážníka reali-
zována přeprava na Psychiatric-
ké oddělení FN Hradec Králové.

 ■ Dne 17. 9. 2019 v 18:40 hod. bylo 
přijato telefonické oznámení, že 
v ulici Okružní spadl z  jízdního 
kola muž a způsobil si poranění 
hlavy. Svědky události byla na 
místo přivolána rychlá zdravot-
nická pomoc, která muže pře-
vezla k  ošetření. Událost byla 
strážníky předána Policii ČR – 
skupině dopravních nehod.

 ■ Dne 22.  9.  2019 v  01:00 hod. 
bylo strážníky řešeno opakované 
porušení ubytovacího řádu na 

městské ubytovně Modrák.
 ■ Sdělení občanům města Týniště 

nad Orlicí - Od počátku měsí-
ce listopadu budou prováděny 
dopravně bezpečnostní akce za-

měřené na osvětlení cyklistů. Je 
lepší si připlatit na osvětlení jízd-
ního kola, než platit pokutu…

Jaroslav Forman, strážník MP



Kdo zavítal v  sobotu 21.  9.  2019 
odpoledne do týnišťského parku, 
určitě nelitoval. Kulturní centrum 
připravilo pro návštěvníky všech 
věkových kategorií bohatý program. 
Děti měly možnost se svézt v nád-
herném kočáru taženém párem 
koní nebo na ponících, zaskákat si 
na nafukovacím hradu, zastřílet si 
v areálu Déčka Rychnov nad Kněž-
nou, zahrát si videohry ve virtuál-
ním stánku firmy TLAPNET nebo 
si vyzkoušet požární techniku tý-
nišťských hasičů. Vše jako obvykle 
– ZDARMA. „Největším poskyto-
vatelem zábavy pro děti“ byl jako 
každoročně areál DDM. Již tradičně 
nabízel po celé odpoledne nepřeber-
nou škálu her, soutěží a  tvořivých 
aktivit.

Hlavní program odstartovala v 15 
hod. taneční čísla. Na parketu se po-
stupně představili tanečníci ze sku-
piny SMOT ART Jiřiny Bednářové 
a  tanečních kroužků DDM (Pom 
Pom Dance, CCG Dance a  Rose-

girls různých věkových kategorií). 
A  krom nich také duo HoPaTo 
s  ukázkou street parkouru. Kdo si 
přišel užít muziku, mohl vidět a sly-
šet Black Buřiňos, kapelu Zelenina, 
Factorial! Orchestra s  hvězdným 
Martinem Růžou a na závěr největší 
„tahák“ letošního posvícení – STO 
ZVÍŘAT. Celým programem a  od-
polednem diváky provázel moderá-
tor – Libor Stolín.

Pokud jde o občerstvení, byly le-
tos k mání nejen alko a nealko ná-
poje, které nám už druhý rok (ke 
spokojenosti jak diváků, tak pořa-
datelů) zajišťuje pan Matouš - mi-
mochodem, zastřešení nad diváky, 
které bylo letos o  velký stan větší 
než vloni, je také v  jeho režii, včet-
ně stavění a  úklidu. Paní Langrová 
se stánkem se sladkostmi a balonky 
pro děti je součástí našich venkov-
ních akcí zcela pravidelně. Dobrů-
tky od maminky, které jsou výtvo-
rem maminek sdružených v  MC 
Ratolest, jsou vítaným zpestřením 

a k našim akcím už také automatic-
ky patří. A  protože se každoročně 
snažíme posvícení vylepšovat, přija-
li jsme nabídku místního podnika-
tele pana Kadrmase, a  přidali jeho 
stánek s  langoši a  čerstvým bur-
čákem z  Moravy a  výjimečně také 
stánek s  bramborovými spirálami 
a  teplými sýry. A  nesmíme zapo-
menout na největší lahůdky maso-
vého typu, které nám přichystali al-
brechtičtí hasiči (vepřová grilovaná 
kýta, párky v rohlíku, klobásy, atd.) 
A  vězte, že všechny ty hodiny pří-
pravy a prodeje nedělají kvůli svému 
zisku – celý výtěžek věnují na akce 
pro albrechtické děti.

Ještě jednou děkuji (v  minulém 
Zpravodaji jsem tak již krátce uči-
nila) všem jmenovaným (i  nejme-
novaným), kteří se na sobotním od-
poledni v parku v Týništi nad Orlicí 
(21. 9. ) podíleli. Zároveň děkuji za 
celý organizační tým vám všem, kte-
ří jste přišli (bylo vás zase o kus více 
než vloni) a pomohli vytvořit krás-

nou atmosféru. A jak už jste si u mě 
asi zvykli – nezapomenu poděkovat 
tam nahoru za krásné slunečné po-
časí a příjemné teplo.

A ještě mi dovolte menší zmínku 
o  termínu týnišťského posvícení. 
Myslím, že už to všichni nebo skoro 
všichni víte, připomínám to jen pro 
ty, kteří se nechali slyšet, že Kulturní 
centrum závidí Petrovicím vinobra-
ní a podobné výroky, a tak schválně 
dělá posvícení ve stejný termín… 
Jak už jsem předeslala v  minulém 
Zpravodaji – TERMÍN POSVÍCE-
NÍ JE DANÝ. Kulturní centrum si 
ho nemůže podle své libovůle nebo 
volných termínů účinkujících měnit 
– koná se vždy o víkendu následují-
cím po svátku Ludmily.

Náš tým už pro vás chystá pro-
gram na příští rok, takže si udělejte 
poznámku ve svém diáři - Tradiční 
týnišťské posvícení 2020 - v sobotu 
19. 9. 2020.

Dana Dobešová
(Fotografie na druhé straně obálky).

Již popáté jsme měli možnost 
uspořádat přátelské posezení na 
fotbalovém hřišti v Křivicích u pří-
ležitosti KŘIVICKÉHO POSVÍ-
CENÍ, které se konalo 12. 10. 2019.

Akci připravil Osadní výbor ve 
spolupráci se Sokolem Křivice a fi-
nanční podpory města Týniště nad 
Orlicí. Již tradičně proběhlo fotba-
lové utkání ženatí x svobodní, ve 

kterém po dlouhé době zvítězila 
dravost svobodných. Ti vyhráli na 
penalty. Po celé odpoledne byla 
pro děti připravena dílnička, ve 
které manželé Adamcovi pomá-
hali nejen dětem s výrobou svíček 
a  malováním sádrových odlitků. 
Získanou energii z kachen a řízků 
pak mohli návštěvníci zúročit na 
taneční zábavě s  kapelou Plazma 

Rock, která celé posvícení zakon-
čila.

Chtěli bychom poděkovat měs-
tu Týniště nad Orlicí za finanční 
podporu, panu Hlaváčovi a  ko-
lektivu kuchyně GC za ochotu při 
přípravě kachen a  my tak mohli 
pokračovat v tradici. Velký dík pa-
tří všem, kteří pomohli přímo na 
místě a přiložili ruku ke zdárnému 

průběhu akce. Děkujeme i  vám 
všem, kteří jste akci navštívili 
a  snad spokojeně odcházeli a  ne-
poznali, že ještě minulý víkend 
hřiště vypadalo jako rozorané pole 
po návštěvě divočáků. Díky také 
i sluníčku, které se na nás po celý 
den usmívalo.

Za rok tedy opět na viděnou.
Dagmar Stodůlková

TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ 2019
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Den 2.

Tak krásně jsme se už dlouho ne-
vyspali! Nebe je prozářené krásnou 
modrou barvou, ptáčci cvrlikají. 
S úsměvem na rtech si užíváme pří-
jemné teplo. Vstaneme a  jdeme se 
rozcvičit.

„Tak hele kluci!“ ozve se najed-
nou Lukáš a  čtyřem z  nás sundává 
čepice. Úsměv na rtech nám zamrzá. 
Honza, Richard, Jonáš a  Šimon, ti 
všichni se zmateně prohlíží na slun-
ci. Část vlasů a kůže jim zezelenala.

„Nemůžete být nakažení?“ při-
cházíme s nápady. „Nemohlo se stát, 
že se sem v noci dostal virák a na-
kazil vás?“

„Já jsem tu viráka v  noci viděl,“ 
pískne někdo mezi námi tiše. „Ale 
myslel jsem si, že se mi to jen zdá, 
tak jsem spal dál.“ S hrůzou v očích 
se po sobě podíváme, to je více než 
pravděpodobné. Tohle už nesmíme 
nikdy dopustit.

Co teď? Přeci neublížíme našim 
kamarádům! Ale nemůžeme mezi 
sebou nechat nakažené, to bychom 
onemocněli všichni. S  těžkým srd-

cem je vyháníme za hranice naší 
základny dříve, než začnou být ne-
bezpečím, ale co jiného nám zbývá? 
Leda by se nám nějakým zázrakem 
podařilo přijít všemu na kloub a vy-
tvořit lék.

Dopoledne probíhá pod taktov-
kou útoků nájezdníků, kteří se snaží 
získat zásoby v  okolí dříve, než se 
k nim dostaneme my. Sice občas do-
stáváme na frak a musíme se stáh-
nout, ale odnášíme si náruč konzerv 
a  o  to tady jde. Nakažené nakonec 
zahání prudký déšť a s ním se i my 
na chvíli stahujeme do příjemné-
ho tepla základny, kde si pouštíme 
jeden z filmů, co jsme zde našli na 
starých dévédéčkách.

Déšť vyplavil ze skulin další zá-
soby, některé se válí v okolí, zbytek 
však plave ve studené vodě zdejších 
rybníků. Ale nás přeci něco tako-
vého, jako je ledová voda, nemůže 
rozházet. Z  lovu zásob se nakonec 
stává příjemná legrace, i když nám 
škodolibý vedoucí házeli ulovené 
plechovky zpátky do vody. Mimo 
jídla ještě ve stanu, kde spali naši na-
kažení kamarádi, objevujeme stopy 

po napadení virákem a  mimo jiné 
i  polovinu fotografie s  usměvavou 
slečnou. Na druhé straně je nápis 
„Má láska“. I virák byl kdysi člověk 
jako my.

Po skromné večeři si určujeme 
hlídky a  zbytek si jde lehnout. Ne-
trvá však dlouho a  je vyhlášen po-
plach. S ospalky v očích běžíme na 
své pozice. Venku je černočerná 
tma, nájezdníci a nakažení útočí ze 
všech stran a v dálce se ozývají hrů-
zostrašné skřeky viráků, až se nám 
ježí chlupy na celém těle. Hlavně ať 
světla nezhasnou, prosíme v duchu, 
to jediné je drží v bezpečné dálce.

Noc je dlouhá, ale adrenalin v ži-
lách způsobuje, že necítíme bolest 
ani únavu. Nakažení, v čele s našimi 
bývalými přáteli, na nás dorážejí, ale 
my jim nic nenecháme zdarma. Pře-
tahujeme se s nimi o kousky území, 
na chvíli získají i  naši spižírnu, ale 
my si ji zase ukradneme zpátky. Ani 
jedna strana se nechce vzdát.

„Stahují se“ křičí na nás od brány. 
Ach ta úleva! Hlídky pokračují ve 
své práci a  zbytek padá do postelí. 
Přežití ve světě po válce je těžší, než 

jsme si mysleli. A tohle je teprve za-
čátek.

Den 3.

Zbytek noci se naštěstí nesl v po-
klidném rytmu. Hlídky nezazname-
naly žádné narušení. Po ránu jsme 
se pořádně rozcvičili, mimo klasic-
ké cviky ve stylu kliků, jsme zkoušeli 
i  nosit raněného na zádech. Nikdy 
nevíte, kdy se to může hodit!

Při snídani se rozpoutala vášni-
vá diskuze. Chceme obrátit situaci 
a zatlačit na nakažené, jen ať pozna-
jí vlastní medicínu. Proto se plně 
ozbrojení vydáváme směrem, kam 
se nejčastěji stahují. Netrvá dlou-
ho a  doplazíme se hustým lesem 
a křovím k rozlehlé louce, na níž se 
nacházejí trosky někdejších budov. 
V ruinách se pohybuje velké množ-
ství nakažených.

„Jdeme na to,“ mrkáme na sebe 
a zaútočíme.

Vracíme se plní nadšení, v rukách 
nějaké ty zásoby a se dvěma podiv-
nými útržky papíru, které jsme našli 
v jedné ze staveb. Tohle byla vskut-

CROSS AIR - TÁBOROVÝ DENÍK
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ku úspěšná akce. Po obědě se k nám 
dostává zpráva, že se tlupa naka-
žených pohybuje v  sektoru o  něco 
dále. Posilnění ranním úspěchem 
kýváme na to, že se tam vydáme. 
Sedáme do aut, Jára v jeepu s Kubou 
a Márou jedou napřed, aby zhodno-
tili situaci. V tu chvíli nás ani v nej-
menším nenapadá, že některé z nich 
vidíme naposledy…

Jeep zabočí na starou asfaltovou 
cestu směrem na bývalé laboratoře. 
Kola skřípějí po silnici. Není tamto 
pohyb? Náhle z  lesa vybíhají naka-
žení a  střílejí do auta. Jeep prudce 
brzdí, všichni tři kluci jsou z  auta 
násilně vytažení. Járovi se daří vy-
manit a utíká zpátky po silnici. Na-
kažení se ho pokusí lapit, ale po pár 
neúspěšných pokusech si nakonec 
všímají hlavně dvou chlapců, které 
spoutají a  zavážou jim oči. Odvádí 
je do svého doupěte k  laboratořím. 
Čím déle kluky vedou, tím víc na-
kažených se objevuje. Nakonec je 
dovlečou před betonový vstup do 
podzemí. Kluci nevidí, ale zřetel-
ně cítí otřesy pod nohama a  slyší 
tlumený křik. Nikam dál rozhodně 

nepůjdou! Nakažení však o nějakém 
„ne“ slyšet nechtějí a  pod pohrůž-
kou je donutí sejít dolů. Zavírají je 
do temné místnosti. Všude jen tma, 
ticho… Ticho? Ne… V  rohu něco 
je. Ne něco, někdo! Před kluky zjeví 
virák v celé své kráse…

Dvě dodávky plné dětí vyjedou 
chvíli po jeepu, míří na stejné sou-
řadnice a  doufají, že jim chlapci 
předají nějaké užitečné informace 
o  dění v  okolí starých laboratoří. 
Najednou se jim na obzoru něco za-
leskne – někdo k nim běží. V někom 
poznají udýchaného Járu. „Chytili 
kluky! Dělej, jedem pro ně!“ křičí, 
skáče do auta a dodávky se rozjedou 
zajatcům vstříc.

Boj u laboratoří je pekelně těžký, 
nakažených je zde opravdu hodně. 
Bojujeme, co nám síly stačí, získává-
me zásoby. Zklamání přichází, když 
si mezi nepřáteli všímáme Kuby 
a Máry – oba mají zelené vlasy i část 
kůže. Takže se nakazili a  teď jsou 
naši nepřátelé. Potřeba získat lék je 
ještě důležitější než kdy jindy! Ozve 
se volání na ústup a nakažení se sta-
hují. Máme jedinečnou příležitost 

propátrat budovy, zda v nich nena-
jdeme něco užitečného. Třeba ben-
zín do dodávek by se nám opravdu 
hodil.

Nacházíme však něco zajímavěj-
šího, stopy viráka. Se staženým hr-
dlem se vydáváme do podzemí za 
rachotícími zvuky. S každým ujitým 
metrem skřeky sílí čím dál tím víc. 
A pak se objeví.

Je děsivější, než jsme si mysleli. 
Děsivější v tom, že stále zčásti vypa-
dá jako člověk, ale vlastně už člově-
kem není. Co to, ale? Svítíme na něj 
baterkami a zdá se, že se mu světlo 
nelíbí. Chrčí, schovává se do rohu. 
„Kluci, baterky! Sviťte na něj!“ kři-
čí na nás Lukáš. Svítíme na viráka 
o sto šest a světe div se, ono to fun-
guje. Skučí v rohu místnosti a neú-
točí na nás.

„Prohledejte ho!“ zní další rozkaz. 
Moc se nám do toho nechce, ale od-
vážíme se a v kapse virákovy vesty 
nacházíme nějaký placatý předmět. 
Stahujeme se a  zároveň stále svítí-
me na viráka. Na denním světle si 
konečně oddychneme. Tak proto se 
virák objevil v  noci a  přes den ne. 

Světla se bojí! Tahle znalost nás ještě 
může zachránit.

Kručí nám v  žaludcích, a  tak si 
před západem slunce vaříme kot-
líkový guláš. Zvláštní placatý před-
mět, co jsme vytáhli virákovi z kap-
sy je vlastně takový stříbrno černý 
žeton. „Já mám taky jeden,“ říká 
nám Lukáš a vytahuje z kalhot svůj 
žeton. „Tyhle žetony jsou rozhodně 
důležité. A pochybuji, že budou jen 
dva. Myslím, že budeme muset chy-
tit víc viráků, abychom všemu přišli 
na kloub.“

Mimo žetony jsme v  budovách 
našli další útržky papíru, na nichž 
se nachází podivné věty jako „přidej 
(5.)“ nebo „hodinových ručiček“. 
Nechápeme, co to znamená, ale tře-
ba se to ještě bude hodit.

Dnes si určitě zasloužíme odpoči-
nek, a tak usínáme za příjemné po-
hádky, kterou jsme taky našli mezi 
starými DVD. Hlídka venku dává 
pozor, snad bude vše v pořádku.

Pokračování příště
Tým CrossAir

CROSS AIR - TÁBOROVÝ DENÍK
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50. TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ PODZIM
Nahlédněte do našeho dochova-

ného divadelního almanachu z  1. 
týnišťského divadelního podzimu. 
Otiskujeme článek Rudy Srdečné-
ho – matrikáře:

Ochotnické divadlo v  Týništi 
nad Orlicí

Pořádáním prvního týnišťského 
divadelního podzimu oslavujeme 
také mimoděk a  neúmyslně 100. 
výročí organizované ochotnické 
činnosti v našem městě. Jisté stopy 
občasného ochotnického divadla 
zde sice nacházíme již v  prvních 
dobách probuzeneckých, např. 
v Městské kronice se dočteme, že r. 
1836 zdejší studenti odvedli výnos 
z  ochotnického divadla na opravu 
sochy na náměstí. Dokonce máme 
v  našem muzeu divadelní knížku 
opatřenou režijními poznámkami 
a  obsazením osob z  r. 1827 a  do 
třetice další zjištění. Po válce 1866 
zdržovala se v Týništi česká spiso-
vatelka Melišová-Körschnerová, 
která kolem sebe soustředila tý-
nišťskou mládež ku čtení českých 
knížek, deklamací a  improvizova-
ným divadelním hrám jen pro úzký 
kruh divadelních návštěvníků. Ale 
opravdové divadelní představení 
pod označením ochotnické divadlo 
v Týništi se hrálo 19. července 1868, 
jak hlásí nejstarší zachovaný plakát. 
Nynější náš divadelní odbor po-
chází však z  r. 1883, kdy byla 
v  Týništi založena čtenářsko-
-ochotnická beseda, která si toto 
označení ponechala až do r. 1920, 
kdy dostala do čela přídavek JIRÁ-
SEK (s  písemným svolením Mis-
trovým), jak máme také v  archivu 
doloženo. Během doby se první 
slůvko ve znění spolku vypusti-
lo a  při rozpouštění všech spolků 
v letech padesátých po reorganizaci 
ochotnického divadla, jsou zdejší 
ochotníci zájmovou složkou ROH, 
zprvu při závodě Český nábytek, 
nyní v  Jednotném závodním klu-
bu, tudíž: Jirásek, divadelní odbor 
JZK ROH v  Týništi nad Orlicí. 
Od počátku svého života měla naše 
„BESEDA“ nebo „JIRÁSEK“ štěstí, 
že vždycky ochotnickou práci ved-
li obětaví a  nadšení režiséři, kteří 
dovedli získat řady neméně obě-
tavých nadšenců. Vzpomeneme 
jen Augustina Vrabce, Jana Čer-
ného, Václava Ulrycha a  Františka 
Kamše, o  dosud žijících nemluvě. 
Jako všude jinde i náš spolek musel 
překonat mnoho trpkostí, překá-
žek, nedostatků i  mnohdy nepo-
rozumění. Ale nakonec vždy byla 
radost z  vykonané práce a  zapo-
menuty všechny trampoty. Proto 
jen tak bylo možno, že dnes mů-
žeme s  hrdostí spočítat výsledky 
ochotnické práce, jakožto hlavní 
kulturní a  osvětový přínos lido-

vému vzdělání. Budiž dovoleno 
aspoň velmi stručně obeznámit 
divadelní zájemce s  výsledky tý-
nišťského ochotnického divadla. 
Od počátku zaznamenaných diva-
delních představení, tj. od r. 1868 
do dneška, bylo v Týništi ochotnic-
ky sehráno 330 her v 597 předsta-
veních. Započítána jsou i  divadla 
sehraná některými jinými příleži-
tostnými soubory. Např. Sokolem, 
studenty, mladou generací Národ-
ních socialistů, hasiči, Všeobecným 
dělnickým sdružením, Hnízdem 
kosů, sportovním klubem. Neboť 
i když se hrálo pod některou jinou 
hlavičkou, účinkovali po větši-
ně též členové Besedy. Od r. 1903 
byla významná činnost ochotníků 
na zdejší faře. Hráli pod označe-
ním Lidový spolek, Křesťansko-
-soc. spolek, Katolický spolek aj. 
Dlužno se zmínit i o záslužné čin-
nosti zájezdové. Jirásek účinkoval 
pohostinsky celkem ve 23 okol-
ních městech a obcích, dohromady 
v  padesáti představeních. Největší 
výsledek se projevil v  letech 1912, 
1933, 1943, a 1948, kde bylo sehrá-
no průměrně po deseti hrách v pat-
nácti představeních. Vrchol pak 
byl v r. 1954, kdy se hrály 4 hry ve 
33 představeních, z toho 15 našich 
zájezdů. Byla v tom Polská krev se 
třinácti představeními doma a  11 
zájezdy v Hradci Králové, Žamber-
ku, Kostelci a  Valech. Jako všude 
jinde, i  v  Týništi se projevuje vliv 
televize na návštěvnost představení 
a  jest opravdu výjimkou zaplnění 
hlediště, dokonce po dva dny za 
sebou. Ale i tak těšíme se z vřelých 
sympatií značné řady věrných ná-
vštěvníků, kteří žádné ochotnické 
představení nevynechají. Jirásek se 
za to snaží, aby vyhověl zvýšeným 
nárokům obecenstva, což se mu 
díky spolupráci starých a středních 
i  mladých nadaných ochotnických 
nadšenců, opravdu úspěšně daří. 
V této radostné a záslužné práci na 
poli lidové osvěty přejeme si navzá-
jem naše divadelní „Zlomte vaz“.

Kdo stál u zrodu 1. TDP?
Tady jsou alespoň někteří orga-

nizátoři:
Divadelní odbor Jirásek: Josef 

Paťava - předseda Antonín Pleva 
– místopředseda JZK ROH: Karel 
Procházka – předseda Osvětová 
komise: Josef Svoboda – předseda 
Karel Švarc – místopředseda

Pro zajímavost 1. TDP trval od 
19. 10. do 28. 10. 1968 a končil se-
tkáním ochotníků rychnovského 
okresu, což by jistě bylo zajímavé 
zorganizovat i v dnešních časech.

Celý festival proběhl pohodově 
a  velmi mě zaujala úvaha tehdej-
šího přípravného výboru, kterou 
otiskujeme:

Končí - nebo začíná…
Je to tak trochu vzrušující otáz-

ka, kterou si klademe po čtyřech 
představeních prvního Týnišťského 
divadelního podzimu, když se za-
vřela opona za posledním dějstvím 
pohostinského vystoupení. Je už 
konec – nebo to vše bylo jen prv-
ním obrazem dlouhé hry o přátel-
ství, která bude každým podzimem 
znovu pokračovat. Vždyť i  ten ná-
zev podle ročního období není zce-
la náhodný a  rádi bychom získali 
jeho každoroční pravidelnost a tím 
i  tradici pro další ročníky divadel-
ních setkání v  Týništi nad Orlicí. 
Děkujeme hostujícím souborům za 
účast a pěkná představení, ale i všem 
ostatním, kdo se jakýmkoli způso-
bem na přípravě a průběhu podíleli. 
Letošní „podzim“ končí a záleží na 
příznivcích divadla, hercích ochot-

nických souborů i  návštěvnících, 
zda ty chvilky spolupráce, přátel-
ských vztahů a  v  neposlední řadě 
i nadšení pro dobrou věc a příjem-
né vzpomínky přetrvají ty dlou-
hé dny a  měsíce do příštího roku, 
protože právě teď i další Týnišťský 
divadelní podzim 1969 buď končí – 
a nebo začíná.

Jsem šťastná, že dnes mohu napsat: 
Pomyslný divadelní štafetový kolík 
jsme úspěšně přenesli do dnešních 
dnů a  nemíníme v  té hezké pod-
zimní tradici přestat. Pochopitelně 
to není možné bez obětavé práce 
mnoha zapálených lidí… děkuje-
me.

„ Zlomme vaz “ do dalších roč-
níků.

Eva Drábková
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LESNÍ ŠKOLKA LESOKRUH
Vážení čtenáři týnišťského Zpra-

vodaje. Jistě vás nejednou napad-
lo, proč už skoro celý rok čtete ve 
zpravodaji města TÝNIŠTĚ články 
z  lesní školky z  TŘEBECHOVIC. 
Dovolím si vám to osvětlit: do 
Lesokruhu dojíždí také několik, 
přesněji pět, dětí z  Týniště a  Kři-

vic. S  tímto vědomím jsme se loni 
obrátili s  žádostí na vedení města, 
zdali by naši neziskovou organizaci 
nemohlo finančně podpořit. Jaké 
bylo naše překvapení a radost, když 
nám byla přidělena dotace ve výši 
10 000 Kč. Peníze jsme využili na 
nákup hamak, psychomotorické-

ho padáku, ekologických čistících 
a  mycích prostředků, knih a  tis-
kárny. Všechny věci používáme 
nejen s  dětmi z  lesního klubu, ale 
také v  klubíku Lesokroužek, který 
je určen rodičům a  dětem mlad-
ším 3 let, na příměstských tábo-
rech či našich veřejných přírodních 

slavnostech, na které jste srdečně 
zváni. Tímto vašemu městu velice 
děkujeme, a  pokud to nebude va-
dit, rádi bychom vás články o naší 
činnosti „zásobovali“ i  nadále. 

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu
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LISTOPAD V DDM

SOKOLSKÉ TESTOVÁNÍ FYZICKÉ ZDATNOSTI A KONDICE ČESKA

Na všechny akce a  dílny DDM 
je potřeba se přihlásit na našich 
webových stránkách ddmtyniste.
cz.

Pokud je akce v  DDM, nezapo-
meňte přezůvky, případně pracovní 
oblečení. Placení na místě hotově 
nebo kartou.

• Neděle 3. 11. HERNÍ OD-
POLEDNÍ KLUB 16 – 18 hod. -  
pohodové odpoledne s deskový-
mi hrami, než studovat návody, 
je lepší se hry naučit u nás. Mož-
ná najdete dobrý tip na Vánoce, 
nebo začnete chodit pravidelně. 
Máme v  naší nabídce přes 222 
her.

• Úterý 5.  11. KERAMIKA PRO 
VŠECHNY 17.30 – 19.30 hod. 
- přijďte si zrealizovat vlastní ke-
ramické nápady, nebo se inspiro-
vat našimi náměty. Odreagování 

a  špinavé ruce zaručeny. Cena 
120 Kč (v ceně veškerý materiál, 
pomůcky a energie).

• Středa 6.  11. FIMO TVOŘENÍ 
PRO VŠECHNY 15 – 17 hod. 
- tvoření z  polymerové hmoty 
pro každého, modelování nebo 
náročnější projekty podle zájmu. 
Vhodné pro kohokoliv. Cena 80 
Kč (v ceně veškerý materiál, po-
můcky a energie).

• Středa 6. 11. KERAMIKA PRO 
DOSPĚLÉ 16 – 18 hod. - kera-
mikování s  Hanou Šimánovou. 
Cena 120 Kč (v ceně veškerý ma-
teriál, pomůcky, energie).

• Středa 6. 11. MIX PAPÍR – KA-
LENDÁŘ 2020 17 – 19 hod. 
- barevné podklady, razítka, 
odstřižky, vlastní nápady, fot-
ky a papírové čarování = z  toho 

všeho vznikne originální kalen-
dář pro příští rok. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál. S  sebou: 
fotografie

• Neděle 10.  11.HERNÍ ODPO-
LEDNÍ KLUB 16 – 18 hod. - pro 
děti, mládež, dospělé, seniory, 
partnery, kamarády i celé rodiny.

• Úterý 12. 11. PEDIGOVÁ DÍL-
NA 17.30 – 19.30 hod. - relaxo-
vání s  přírodním materiálem, 
pleteme nejen z  pedigu, ale 
i  z  dalších přírodních materiálů 
(kukuřičný provázek, mořská 
tráva, banánové listy…). Naučí-
me základy i poradíme pokroči-
lejším. Cena 40 Kč + spotřebova-
ný materiál.

• čtvrtek 14.  11. HÁČKOVÁNÍ 
17 – 19 hod. - Pro začátečníky 
a mírně pokročilé. S sebou: klu-

bíčko 100% bavlny (Camilla) 
nebo směs bavlna akryl (Jeans, 
Kačenka), háček 3,5 (máme k za-
půjčení). Cena 70 Kč, platba na 
místě. Lektorka: Miroslava Kaf-
ková Nováková

• Středa 20. 11. MIX PAPÍR – AD-
VENTNÍ KALENDÁŘ 17 – 19 
hod. - nejvyšší čas myslet na čas 
adventní. Vyberete si z několika 
nápadů a  originálně si kalendář 
dotvoříte. Naplnit ho ovšem bu-
dete muset až doma . Cena 40 
Kč + spotřebovaný materiál.

• Úterý 26. 11. PEDIGOVÁ DÍL-
NA 17.30 – 19.30 hod. - další 
podvečerní motání pro kohoko-
liv. Naučíme základy i poradíme 
pokročilejším. Cena 40 Kč + 
spotřebovaný materiál.

Tělovýchovná jednota Sokol Tý-
niště nad Orlicí se letos opět zapo-
jila do projektu České obce sokolské 
s názvem „Sokol – spolu v pohybu“. 
V týdnu od 16. do 19. září 2019 byly 
dveře tělocvičen otevřeny široké ve-
řejnosti, aby mohla nahlédnout či se 
přímo zúčastnit cvičebních hodin 
všech našich oddílů. Během těchto 
hodin probíhalo v  tělovýchovných 
jednotách po celé republice testová-
ní fyzické zdatnosti sokolské i neso-
kolské veřejnosti různých věkových 
kategorií. Z ústředí České obce so-
kolské byly do jednotlivých jednot 
zaslány manuály s testovacími disci-
plínami pro rozsáhlé věkové spekt-
rum cvičenců, a to od tříletých dětí 
přes žactvo, dorost, dospělé až po 
seniory. Důležité bylo plnit cvičeb-
ní úkoly přesně podle přiložených 
pokynů. Výkony byly pečlivě zazna-
menávány do výsledkových archů 

a  následně odeslány zpět na ČOS 
do Prahy. Výsledky z celé republiky 
tam budou zpracovány a  stanou se 
podkladem pro tvorbu standardi-
zovaných testů. O jaké disciplíny se 
jednalo?

Nejmenší děti skákaly do dálky 
z  místa, běhaly 10 či 20 metrů na 
rychlost a  házely tenisovým míč-
kem. Zajímavým úkolem byl stoj na 
jedné noze s výdrží, což byl cvik na 
testování statické rovnováhy. Dyna-
mická rovnováha pak byla hodno-
cena na základě tandemové chůze 
po čáře. Ptáte se, co to je? Jedná se 
o kroky, kdy je pata přední nohy kla-
dena těsně před špičku nohy zadní 
a cílem bylo ujít tímto způsobem co 
nejdelší trasu.

Disciplíny pro kategorie žactva, 
dorostu a  dospělých byly shodné, 
avšak hodnoceny byly s ohledem na 
věk a pohlaví. Nechyběl skok z mís-

ta do dálky, stejně jako u dětí, avšak 
chůze byla nahrazena člunkovým 
během jednotlivců mezi metami. 
Jednalo se o test nejen kondice, ale 
též obratnosti. Mimořádně nároč-
nou sérii cviků „stoj – vzpor dře-
pmo – vzpor ležmo – vzpor dřepmo 
– stoj“ bylo třeba zopakovat 20x 
a provádět nejen precizně, ale hlav-
ně dosáhnout co nejkratšího času. 
Dynamickou sílu paží a  pletence 
ramenního prověřily kliky a vzpory 
prováděné do únavy.

Ani seniorská kategorie neza-
ostávala! Cvičenci naší TJ ve věku 
60 až 83 let například svou oheb-
nost předváděli měřenou hloubkou 
předklonu. Obratnost a  dynamická 
rovnováha byly prověřovány obchá-
zením mety na čas, silová schopnost 
dolních končetin byla testována 
počtem stojů a  sedů na židli. Sílu 
horních končetin pak prokazovaly 

cviky s  činkou, sílu břišních svalů 
sedy – lehy.

Akce se zúčastnilo celkem 123 
osob pod vedením 19 cvičitelů. 
Všichni testovaní se vyznačovali 
silným sportovním duchem, ne-
ochvějným nadšením a  snahou 
dosáhnout co nejlepších výsledků. 
Hodnocení na základě odeslaných 
testů proběhne, jak zmíněno v úvo-
du, na centrále v Praze, a stav fyzické 
kondice široké veřejnosti tak bude 
odborně posouzen. V  naší tělový-
chovné jednotě však bylo hlavní-
ho cíle dosaženo již dnes! Většina 
našich cvičenců značně překročila 
požadované normy a  svým nadše-
ním a elánem inspirovala i nečleny 
Sokola k  aktivnímu pohybu a  pra-
videlnému sportu. Našemu cvičení 
NAZDAR!

Martina Köhlerová, 
náčelnice TJ Sokol

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu
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50. týnišťský divadelní podzim 
                                                                   v listopadu 2019      
                                                                                                                      kc.tyniste.cz 

 
DUCHAŘINA PREMIÉRA 

Týniště n. Orl.
Pá 1. 11. 2019 / 19:30 / 100 Kč
Ovlivňují mrtví nás živé? Sluší se uchovávat hodnoty, které 
uznávali naši předkové? V čem jsme lepší než ti před námi? 
Hra se pokusí diváka hlavně pobavit, možná i trochu 
dojmout, popřípadě jej snad přivede na myšlenky, které 
přinášejí úlevu … Nová hra z pera Evy Drábkové.

 
 

Václav Kopta – David Drábek 
Pá 8.11.2019 / 19:30 / 100 Kč 
Beseda – talkshow dvou výrazných divadelních osobností.  
Václava Kopty – známého herce, textaře, muzikanta a  
Davida Drábka - originálního dramatika a režiséra 
 

Technická pohádka aneb Jak si postavit auto 
Divadelní soubor Eduarda Vojana/Brněnec
Ne 10.11.2019 / 15:00 / 70 Kč 
Praktická veselá pohádka o tom, jak si postavit auto.
Pro děti od 8 let, 45 min.

 
 
¡QUERIDA! PREMIÉRA 
DS Pobertové/Týniště n. Orl.
Pá 15.11.2019 / 19:30 / 50 Kč  
Duchům člověk neuteče, lidé umírají … 
Vondráčkové (zároveň režie) bude výjimečná nejen tím, že si 
scénář Pobertové napsali sami, ale také proto, že to bude 
jejich první představení od založení souboru.

        
       LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY

Divadelní spolek ZDOBNIČAN/Vamberk
Pá 22.11.2019 / 19:30 / 100 Kč 
Jak může zkomplikovat život muže nečekaná bouře nad 

Bernard si své vyvolené vybírá zásadně 
z leteckých společností. Trojice žen o sobě navzájem neví. 

třídají v jeho pařížském bytě přesně podle 
letových řádů, a to až do dne, kdy je nad Atlantikem 
bouře …

Předprodej vstupenek na týnišťský divadelní podzim v kanceláři KD, 
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SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ-MÍSTOPISNÉ OKÉNKO

Křivice – klikatá ves?

Jak už bylo na stránkách Zpravo-
daje zveřejněno, náš spolek uspo-
řádal před půl rokem jarní pochod 
do Křivic. Účelem vycházky bylo 
poznat přírodní zajímavosti této 
malebné vsi pod zelenou Křivinou 
a  zároveň se dozvědět co nejvíce 
z její historie. Povídalo se o geolo-
gii, vodních zdrojích, o  hasičích, 
živnostnících, škole a  kostelu. 
Vděčným tématem je místopis; jak 
se kde říká a proč se to tak jmenuje. 
Pojďme si ještě v dozvuku nedávné-
ho posvícenského veselí připome-
nout, co všechno víme o  místním 
jménu Křivice.

Křivice jsou v  naší zemi jedi-
né. Jejich jméno se odvozuje od 
Křivky, údajného zakladatele. Píše 
o  něm pan Jan Kašpar v  krásném 
pojednání o  své rodné vsi z  roku 

1939. Dle tohoto vysvětlení by se 
Křivice řadily k  ostatním místním 
jménům rodovým, čeledním nebo-
li patronymickým. Do stejné sku-
piny spadají např. blízké Rašovice 
(os. jm. Raš, Radslav), Ostašovice 
(Ostaš, Eustach), Ježkovice (Ježek), 
Radostovice (Radosta), Čestice 
(Částa). Tento způsob tvoření míst-
ních jmen je typicky slovanským 
a  převládal v  období domácí ko-
lonizace v 11. – 12. století. Zde se 
nabízí malé zamyšlení: neměla by 
se osada patřící Křivkovi jmenovat 
Křivčice?

Pro posouzení místního jména, 
jeho vzniku a  vývoje, jsou důleži-
té dobové zápisy. V případě Křivic 
víme, že poprvé se objevují roku 
1396 v latinsky psaných církevních 
knihách. Jde o zprávu, že 18. listo-
padu  1395 byl v  Úpici jmenován 
farářem Šimon z Křivic (Simon de 

Crziuicz), aby tak nahradil svého 
zesnulého předchůdce Martina 
Krališe. Roku 1495 byla v Deskách 
zemských (pozemkových knihách) 
pořízena krátká zmínka o  kostelu 
„w Krziwiczy“. Tento zápis, ač oje-
dinělý, vedl jazykovědce k  závěru, 
že místní jméno Křivice je nutné 
chápat v  jednotném čísle. Křivicí 
mohla být vesnice nazvána kvůli 
nějaké terénní zvláštnosti, podob-
ně jako Lukavici dala jméno poloha 
v lukách. Motivace pojmenování se 
zdá být stejná jako v  případě Kři-
viny, táhlého a  členitého hřbetu 
s příkrými srázy, roklemi a stržemi.

Domnělou křivost a  nerovnost 
středověké vsi mohl vytvářet me-
andrující potok Vrbka, podél něhož 
jednotlivé chalupy stály. Vyvěral 
z  vydatného pramene pod Křivi-
nou a napájel zde několik rybníků. 
Důležitý zdroj vody dokonce zmí-

nil roku 1846 německý učitel J. G. 
Sommer v  Topografii Království 
českého, když popisuje: „Křivice 
leží dvě hodiny jižně od Opočna na 
potoku Vrbka a na silnici z Hradce 
Králové do Rychnova (Křiwitz 2 St. 
südlich von Opotschna am Bache 
Wrbka und an der Straße von Kö-
nigrätz nach Reichenau)“.

Názory na význam místního 
jména Křivice jsou tedy dva. Avšak 
pro variantu v jednotném čísle chy-
bí dostatečný počet historických 
dokladů a ani osobní jméno se zá-
kladem Křiv- není dosud spoleh-
livě doloženo. Rozlučme se proto 
slovy pana Kašpara, která, jak se 
zdá, mají trvalou platnost: „Křivice 
jsou vyhledávaným výletním mís-
tem, chodí se sem zejména z blíz-
kého Týniště nad Orlicí.“

Adam Prokeš

ZÁKLADNÍ UMĚLELCKÁ ŠKOLA - AKCE V LISTOPADU
• V  pondělí 4.  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 18. 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 neděli 24. listopadu vás zveme 
na akci Vánoce pro ulici aneb 
advent je již za dveřmi, kterou 
pořádá ZUŠ na Tyršově náměstí 
od 14.00 hodin. Vedle kulturní-
ho programu, který obstarají žáci 
ZUŠ (mimo jiné vystoupí i Big-

banďata), si mohou návštěvníci 
akce vychutnat atmosféru před-
vánočního jarmarku a s ratolest-
mi navštívit Ježíškovu dílnu.
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Povídala Káča Káče, ať zadělá 
na koláče!

Kuba výskl: Moje řeč, tak už 
Káčo honem peč.

A  tak se u  nás peklo: Koláče 
makové, tvarohové, povidlové, 
jablka v  županu a  buchty k  obě-
du. Tradice je tradice a  je dobré 
si tyto lidové zvyky připomínat. 
Děti tím získávají povědomí o ži-
votě v našem městě, uvádějí je do 

světa dospělých, jejich občanské-
ho života a práce.

Paní učitelky z  naší mateřské 
školy mají vždy spoustu posví-
cenských nápadů, a tak se během 
celého týdne ve třídách zpívalo, 
malovalo, modelovalo a vyrábělo. 
To nejlepší nás čekalo na konec 
a všichni se těšili na zahradu, kde 
byly pro děti připraveny soutěže 
a  úkoly. A  protože se tato akce 
vždy koná v  adaptačním obdo-

bí, vše se plánovalo a odehrávalo 
s ohledem na nově příchozí děti.

S  radostnou náladou a  nadše-
ním jsme se všichni zapojili do 
činností. Na kolečku se vozily 
pytlíky s moukou a cukrem slalo-
mem mezi kužely, náplně do ko-
láčů nahradila víčka od pet lahví, 
díky kterým si děti zopakovaly 
barvy. Nechyběl ani Honza s ote-
vřenou pusou, kterému děti há-
zely vdolky v  podobě tenisových 

míčků. Skládání rozstříhaných 
zalaminovaných obrázků podpo-
řilo dětskou představivost a  při 
hře s  padákem se děti naučily 
novou říkanku. Hudební koutek 
s dětskými nástroji vhodně dopl-
nil příjemnou atmosféru. Počasí 
přálo a nám na konci nezbylo nic 
jiného, než si říci: Tak zase za rok.

Lenka Hamplová

V  rámci projektu Bramborový 
týden zakončeného ochutnávkou 
bramboráků se dne 8.  října v  naší 
mateřské škole uskutečnila akce 
Bramborové odpoledne. Děti i do-

spělí si mohli vyzkoušet své doved-
nosti na šesti stanovištích. Ať už 
se jednalo o  „hod na cíl“, „stavění 
pyramidy“ nebo třeba „skákání 
v  pytli“, byla všechna stanoviště 

stále plná zájemců. Kdo si chtěl 
odpočinout, zavítal na ochutnávku 
pečených brambor. Za kolektiv MŠ 
bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se nenechali odradit nepříznivým 

počasím a užili si Bramborové od-
poledne s námi.

Za kolektiv MŠ U DUBU Mgr. 
Kateřina Horáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTO - KDYŽ JE I U NÁS POSVÍCENÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU - BRAMBOROVÉ ODPOLEDNE
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO

Ještě dlužíme zmínku o  posled-
ních dvou táborech, které se letos 
konaly v DDM:

V polovině srpna se konal spací 
tábor, na kterém jsme se letos vy-
pravili do Galské vesnice za přáteli 
Asterixem a  Obelixem. Z  našeho 
DDM se na týden stala Galská ves-
nice, ve které jsme žili. Kola byla 
umístěna ve stáji, jedli jsme v krč-
mě a  tak různě. Táborníci se nau-
čili hymnu a spoustu dalších písní, 
které jsme zpívali každý den buď 
u táboráku, nebo na každodenním 
nástupu. Bohužel nám ale hned na 
začátku Římané ukradli našeho 
Panoramixe, a  tak jsme pořádali 
různé výpravy pro jeho záchranu. 
Vždy nám zanechal elixír, kterým 
jsme se každý den mohli posilnit 
na cesty, a kousek mapy, kde zrov-
na byl. Za každým dobrodružstvím 
jsme jezdili na kole a navštívili jsme 

Kleopatru, pro kterou jsme stavěli 
palác, byli jsme v Gladiátorské aré-
ně, na výletě na Vrbici, hráli jsme 
tradiční ale i netradiční olympiádu 
na stadionu a nakonec jsme Pano-
ramixe museli zachránit v boji proti 
Římanům.

Poděkování patří všem vedou-
cím: Honzovi, Davidovi, Evče, Páje 
a Monče.

Martina Kumpoštová, 
hlavní vedoucí

Letošní poslední sluníčkový tá-
bor byl tradičně sportovní se za-
měřením na minivolejbal. Novin-
kou bylo v podstatě klučičí složení, 
což mu dodalo úplně jinou energii 
a  švih. Děkuji všem našim prakti-
kantům: Radimovi, Kubovi, Ádě, 
Vendy, Petře, Terezce za přípravu 
doprovodného programu a Aničce 
s Aki za odbornou pomoc kdekoli.

Jak bylo na Šmoulím táboře, 

napsali účastníci poslední den do 
šmoulích novin:

Šmoulí tábor byl super a  spor-
tovní. Volejbal byl skvělý, byli jsme 
na lodi, malovali jsme trika.

Tábor se mi líbil a  volejbal se 
mi taky líbil. Hráli jsme hry a měli 
jsme dobré obědy.

Řeka se mi líbila, líbila se mi pís-
nička panu Vlčkovi, a jak jsme dě-
lali sporty, se mi líbilo.

Klokani nám sebrali raketu. Mu-
seli jsme najít jejich kamaráda klo-
kánka.

Šmoulí tábor byl dobrý, ale nevi-
děli jsme Gargamela.

Nejvíc se mi líbilo pravidelné 
chození na stadion. Líbilo se mi 
zase se vidět s kamarády.

Mám se tu dobře, hraju si se vše-
mi, obědy výborné. Hraju si tu fot-
bal rád, nejvíc si rád hraju volejbal.

Tenhle tábor je nejlepší a  hod-
ně dětí se mnou a  s  námi kama-

rádí.  Jeli jsme na lodi, jeli jsme na 
kole.

Šmoulí tábor je nej a těším se na 
další. Další bude snad taky nej.

 
Kromě toho, že by Šmoulí tá-

bor poslední letošní sluníčkový, 
byl také poslední v  jiném směru, 
naposledy nám na něm zajišťoval 
obědy pan Vlček, ke kterému jsme 
si do GC pravidelně jezdili s  kár-
kou. Praktikanti složili k poslední-
mu obědu básničku a panu Vlčkovi 
jsme ji společně zarecitovali a pře-
dali Řád sluníčkové vařečky, který 
si za vstřícnost a ochotu od nás za-
sloužil.

Milý pane Vlčku,
máte od nás frčku,
důchod se k vám plouží,
zdravíčko ať slouží,
milý pane Vlčku!

Eva Jenčíková
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Protože žijeme v 21. století, pro-
tože se mi nelíbí, že si musíte pro 
každou vstupenku chodit do první-
ho patra kulturního domu, protože 
musím stále zadávat a  hlídat tisk 
vstupenek na jednotlivá představe-
ní a pak skladovat ty, co se nepro-
daly (kvůli kontrolám účetnictví), 
protože proces rezervace a násled-
ně prodej vstupenky je zbytečně 
zdlouhavý a časově neekonomický 
(vytištění rezervačních listů jednot-
livých vystoupení, ruční zaškrtnutí 
a zapsání vašeho jména, vyhledání 
konkrétní vstupenky v bločku, atd. 
– všichni z praxe znáte, kolik úko-
nů musí paní účetní kvůli prodeji 
jedné vstupenky učinit), protože se 
snažím vše, co jde, zjednodušit (pro 
vás i pro nás) – chystáme na našich 
webových stránkách (kc.tyniste.cz) 
rezervační systém on-line.

Vám, kteří vládnete internetem 

a  internetovým bankovnictvím, 
nemusím vykládat výhody – pár 
kliknutí a máte z gauče v obýváku 
v kteroukoliv denní či noční hodi-
nu vstupenku v ruce (příp. v mobi-
lu). Vy, kteří internet máte, ale ne-
chcete přes něj platit (z jakýchkoliv 
důvodů – je vás mnoho a chápu to), 
můžete si vstupenku v systému za-
rezervovat a  vyzvednout a  zaplatit 
v kulturním domě. A pro vás, kteří 
nemají internet vůbec, se vlastně 
nic nezmění – můžete rezervaci 
učinit, jak jste zvyklí, telefonicky 
a  zaplatit a  vyzvednout vstupenku 
v kanceláři KD. Rozdíl bude jenom 
v  tom, že paní účetní klikne myší 
a z tiskárny vyjede vaše vstupenka 
(nebude hledat vaše jméno v rezer-
vačních listech a následně vstupen-
ku v bločcích a trhat).

Jenom bych vás ráda (raději 
předem než „zadem“) poprosi-

la o  shovívavost při přechodu na 
tento systém. Věřte mi, že kudy 
chodím, tudy přemýšlím o  všech 
možnostech i  nemožnostech, kte-
ré mohou být spojeny s  jednotli-
vými akcemi, různými variantami 
sálu (bude možná např. i rezervace 
a platba on-line na Věneček a plesy 
s přesnou volbou místa), aby se co 
nejvíce věcí zdařilo nastavit hned 
na začátku, ale předpokládám, že 
budeme muset ještě nějaký čas od 
nastartování některé věci „dolaďo-
vat“ dle nových (lépe řečeno ne-
předpokládaných) podnětů.

A teď zcela konkrétní informace 
– na všechna představení 50. týnišť-
ského divadelního podzimu 2019 
běží rezervace a  prodej vstupenek 
tak, jak jste zvyklí. Na všechna ná-
sledující představení už budeme 
využívat rezervační systém. Proto-
že jeho instalace proběhne zřejmě 

v průběhu října (nezávisí to v  této 
chvíli na nás – z naší strany je vše 
připraveno) a vy chcete vstupenky 
např. na vánoční koncert JAVORY 
(12. 12. 2019) už dnes – je možné 
si telefonicky vstupenky zarezer-
vovat a  až bude rezervační systém 
zaveden, tak si takto zarezervo-
vané vstupenky vyzvednete a  za-
platíte v  kanceláři KD. O  spuštění 
rezervačního systému vás budeme 
informovat na našich webových 
stránkách, facebooku, v  hlášení 
místního rozhlasu.

Kdo můžete, sledujte naše webo-
vé stránky, kde bude také uveden 
přesný návod rezervace a  nákupu 
vstupenek.

Tak si už jen držme palce, ať 
všechno funguje hned od začátku, 
jak má.

Dana Dobešová

Ohlédnutí za uplynulým rokem 
sportovního klubu Ontario z. s.

Sportovní klub Ontario sdružuje 
děti i dospělé každého věku, kteří ne-
jsou žádnými registrovanými spor-
tovci, ale mají chuť sportovat.

Členové našeho klubu pravidelně 
s  příchodem podzimu a  začátkem 
školního roku využívají volné hodiny 
v tělocvičně U Dubu, kde se pravidel-
ně scházejí muži na večerní florbal, 
ani pozdní hodina je neodradí. Ne-
dělní odpoledne patří těm, kteří rádi 
hrají volejbal.

Máme mezi sebou i  nadšence 
kuželkáře, kteří jsou i  v  letošním 
roce přihlášeni do ligy neregistro-
vaných v  Rychnově nad Kněžnou. 
V  loňském roce obsadilo družstvo 
ve složení: Jan Stodůlka, Pavel Jícha, 
Jiří Jaroš, Karel Nyč, Zdeněk Derner 
a Jiří Kubec 4. místo v páté lize nere-
gistrovaných hráčů.

Ke sportovní tradici našeho klubu 
patří volejbalový turnaj „O zlatý po-
hár“ pro neregistrované hráče, který 
vznikl z nadšení a chuti si zahrát už 
před 15 lety. Letošní volejbalový tur-
naj se konal 6.  4.  2019 v  tělocvičně 
U Dubu. Složení jednotlivých druž-
stev bývá už několik let stejné, ale 
přibývají mladší hráči z  řad našich 
dětí. Turnaje se zúčastnilo šest týmů: 
„A-je-to“, „Zelenáči – rosničky“ 
(z vojenské posádky), „Boro“ (z Bo-
rohrádku), „Holky“ (volejbalistky 
z  Týniště nad Orlicí), „Černé žáby“ 
(SK Ontario), „Kostelec“ (Kostelec 
nad Orlicí). Hlavním rozhodčím je 
pravidelně pan Karel Nyč. Za jeho 
objektivitu, nadšení a  vždy dobrou 
náladu mu děkujeme. Hlavní cenou 
pro vítěze je putovní pohár, který 
vždy na jeden rok obdrží vítězný 

tým. V letošním ročníku opět vyhrál 
hradecký tým „A-je-to“ v  čele s  ka-
pitánem Lukášem Růžičkou, který 
se zlatého poháru nechce vzdát. Na 
druhém místě se umístil „Kostelec“ 
v čele s Petrem Martincem, který si 
při blokování soupeře zranil koleno. 
A  třetí místo patřilo týmu „Holky“ 
v čele s kapitánkou Petrou Ficenco-
vou. Všechny týmy obdržely na pa-
mátku diplomy a ceny. Nejdůležitější 
pro nás všechny byla výborná hra, 
dobrá nálada a radost ze setkání s lid-
mi, které často nevidíme.

Další tradicí, která vznikla ná-
hodou díky veliké vášni některých 
členů, se stala houbařská výstava. 
Dne 21.  9.  2019 se konal již VIII. 
ročník výstavy hub v restauraci 
U  Dubu,  za  pomoci pana Jindřicha 
a Martina Špryňara.

Počasí letos všem houbařům přálo 
a sbírání hub se změnilo ve sklizeň. 
Cílem výstavy je nasbírat co nejvíce 
různých druhů hub, které si mohou 
návštěvníci prohlédnout a  seznámit 
se s nimi.  Děkujeme všem houbař-
ským nadšencům, kteří pomohli 
nasbírat celkem 310 různých druhů 
hub. Jejich třídění a  popis měli  na 
starosti naši pozvaní mykologové: 
pan Ing.  Slaboň  Slavimír,  Lepšík 
Karel, Matějka Vašek a  Petelík Pa-
vel, kteří byli celý den k dispozici 
návštěvníkům  a  odpovídali na  je-
jich dotazy, ukazovali různé způsoby, 
jak správně určit jména hub.  Z  ně-
kterých nálezů hub měli naši páni 
mykologové velikou radost např.: 
prvonález klouzku červenohnědého 
na území České republiky. Vystavené 
houby byly rozděleny do sedmi sku-
pin:  dřevokazné, hřibovité,  čirůvky, 
pavučince, pečárky, bedly a holubin-

ky. Stejně jako loni mezi vystavenými 
houbami nechyběly ani muchomůr-
ky. Byla zde k vidění i silně zapácha-
jící houba Hadovka smrdutá, jež byla 
schována pod velikou sklenicí. Opět 
nechyběla ani soutěž v  poznávání 
hub pro děti o sladkou odměnu.

Během dne navštívilo výstavu asi 
280 návštěvníků, kteří měli možnost 
posedět a  ochutnat houbové speci-
ality. Nechyběly polévky, oblíbená 
kyselka a drštková z kotrče, a z hlav-
ních chodů mohli návštěvníci vybí-
rat mezi sekanou plněnou houbami, 
chlupatými knedlíky, Jidášovým 
uchem na smetaně, tzv. štrachandou 
nebo velmi ostrým houbovým gulá-
šem. Oblíbeným dezertem byly opět 
houbové placičky. K jídlu patří i pití, 
které hostům nosil a výborně je ob-
sluhoval číšník Přemek Plašil.

Chtěly  bychom  poděko-
vat  všem  návštěvníkům, mykolo-
gům, J. a M. Špryňarovi, P. Plašilovi 
a členům z. s. Ontario za velmi pěk-
nou a vydařenou akci.

Chtěly bychom popřát všem čle-
nům, aby je neopouštělo jejich nad-
šení a chuť sportovat i v dalším roce, 
který se blíží…

Mgr. Edita Burešová  
a Mgr. Ivana Polášková

Z činnosti SK Ontario, z. s., Týni-
ště nad Orlicí

Práce členů SK Ontaria je všeobec-
ně známá. Méně pak jejich relaxace 
ve volném čase, kdy každý rok po-
řádají pro své členy a  sympatizanty 
jednodenní výlet.

V  roce 2017 jsme jeli vlakem na 
Broumovsko. Měli jsme naplánova-
nou exkurzi do pivovaru v  Olivětí-
ně. Majitelé nás provedli pivovarem 

a  seznámili nás s  celou technologií 
výroby piva. Měli jsme možnost 
ochutnat různé druhy piva např.: 
Opat pepřový, pomerančový a další. 
Majitelé nám věnovali celé odpoled-
ne a zodpověděli všechny naše dota-
zy. Odpoledne jsme strávili prohlíd-
kou broumovského kláštera, včetně 
zrekonstruované zahrady. Roku 2018 
jsme byli v Pekle Čertovina. Návště-
va pekla se mi velice líbila a  mohu 
ji všem vřele doporučit. S Luciferem 
nebyla, bohužel, rozumná řeč, a pro-
to jsme si všechny zlobivé děti a nepo-
slušné manželky přivezli zpět domů.

V  letošním roce jsme 13.  dubna 
pořádali autobusový zájezd do Kutné 
Hory. Postupně jsme navštívili kated-
rálu Nanebevzetí Panny Marie a  sv. 
Jana Křtitele, v  Sedlci kostel Všech 
svatých, chrám sv. Barbory. Prohléd-
li jsme si morový sloup, Dačického 
dům, české muzeum stříbra a  další 
skvosty města. Ovšem největším „tr-
hákem“ výletu byla prohlídka štoly 
sv. Jiří. S rozsvícenými baterkami na 
přilbách, v  hornické haleně s  kápí 
jsme hodinu procházeli úzkými 
a nízkými důlními chodbami v úpl-
né tmě, což na většinu lidí působilo 
velmi depresivně. Oddechli jsme si, 
až když jsme spatřili modrou oblohu 
a  slunce. Ve sportovní hale Klimeš-
ka prokázali šikovnost a  dovednost 
mladší účastníci zájezdu. Téměř pro-
fesionálně kroužili na motokárách 
a  moc si užívali 335 metrů dlouhý 
okruh.

V  SK Ontario ještě existují lidé, 
kteří jsou ochotni svůj čas věnovat ve 
prospěch společnosti i pobavit sami 
sebe.

J. Valenta
...fotografie na 4. straně obálky

KULTURNÍ CENTRUM PŘIPRAVUJE NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH REZERVAČNÍ SYSTÉM ON-LINE

SPORTOVNÍ KLUB ONTARIO, Z.S.
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Týden vzdělávání dospělých 2019  
v Královéhradeckém kraji probíhá každý rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřejnosti. 

 
Letos se uskuteční  

11. - 15. 11. 2019  
 
 
 
 
 
 
 

Vážení občané, 
 
zveme Vás na již tradiční Týden vzdělávání dospělých. Zúčastnit se může opravdu kdokoliv z široké 
veřejnosti – studenti, důchodci, zaměstnaní, podnikající, muži, ženy……… 
 
Vzdělávací program je zaměřen převážně na tvořivost, 
kreativitu, praktické ukázky a sdílení zkušeností, workshopy, 
odborné přednášky, cestopisy, kreativní dílny, protože i to jsou 
způsoby, kde může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe.  
 
 
 
 

 

 

 

Kompletní přehled bude zveřejněn v regionálním tisku, na plakátovacích plochách, 

 www.kr-kralovehradecky.cz, www.tydnyvzdelavani.cz, web.uradprace.cz  .  
Tištěná verze programu bude k vyzvednutí na úřadech práce. 

Další informace Vám mohou podat: 
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail: libuse.sychrova@uradprace.cz, telefon: 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 pracovnice poradenství Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště v Rychnově n. Kn. 

„Nejen vzděláváním 
k pestřejšímu životu.“ 

 

Všichni jste srdečně 
zváni. 

TVD je akcí neziskovou a 
účast pro veřejnost je 

ZDARMA na všech 
aktivitách.  
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datum- den čas název druh místo konání

1. 11. pá 19:30 Duchařina aneb všichni jsem jedna rodina - PREMIÉRA (TEMNO) představení Kulturní dům

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

3. 11. ne 16:00 - 18:00 HERNÍ ODPOLEDNÍ KLUB hry DDM

4. 11. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

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

6. 11. st

15:00 - 17:00 FIMO TVOŘENÍ PRO VŠECHNY tvoření DDM

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

17:00 - 19:00 MIX PAPÍR – KALENDÁŘ 2020 tvoření DDM

7. 11. čt 9:00 Výlet do Hradce Králové - zábavný park TONGO (pořádá MC Ratolest) zábava pro 
děti Hradec Králové

8. 11. pá 19:30 Václav Kopta - David Drábek (talk show) beseda Kulturní dům

9. 11. so
7:00-11:00 Celostátní výstava králíků Činčila velká výstava Areál chovatelů

16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

10. 11. ne
15:00 Technická pohádka aneb Jak si postavit auto pohádka Kulturní dům

16:00 - 18:00 HERNÍ ODPOLEDNÍ KLUB hry DDM

11. 11. po 11:00 Pientní akt ke dni válečných veteránů pieta památník ZŠ

12. 11. út
9:30 Dámský klub - Dáte si Hašlerku? beseda Městská knihovna

17:30 - 19:30 PEDIGOVÁ DÍLNA tvoření DDM

14. 11. čt

10:00 Pohádkové čtení a tvoření (akce MC Ratolest) tvoření Městská knihovna

17:00 Ukončení botanických vycházek - Mgr. Jan Doležal promítání Městská knihovna

17:00 - 19:00 HÁČKOVÁNÍ tvoření DDM

15. 11. pá 19:30 iQUERIDA! - PREMIÉRA (Pobertové) představení Kulturní dům

16. 11. so 16:00 a 19:30 Kurz společenského tance pro mládež - prodloužená tanec Kulturní dům

18. 11. po 18:00 Žákovský koncert spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru hudba ZUŠ

20. 11. st
17:00 - 19:00 MIX PAPÍR – ADVENTNÍ KALENDÁŘ tvoření DDM

18:00 Souhvězdí Andromedy (SMOT ART) tanec Kulturní dům

21. 11. čt 17:00 Hejtman mezi Vámi - PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. beseda Městská knihovna

22. 11. pá 19:30 Létající snoubenky (DS Zdobničan Vamberk) představení Kulturní dům

23. 11. so 16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

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

14:00 Vánoce pro ulici aneb advent je již za dveřmi advent Tyršovo náměstí

25. 11. po Výstava vánočních dárků pro děti (do 29. 10. ) tvoření MC Ratolest

26. 11. út
17:30 - 19:30 PEDIGOVÁ DÍLNA tvoření DDM

19:00 Jiří Pazour - Slavné filmové melodie v klavírních proměnách vážná hudba Kulturní dům

28. 11. čt 17:30 Literární večer - prozaik Jaroslav Jonáš a básník Martin Vídeňský beseda Městská knihovna

30. 11. so

7:00-12:00 Celostátní výstava králíků Velkých světlých stříbřitých výstava Areál chovatelů

9:00 Den pro dětskou knihu: vánoční tvoření + pohádka - dramatický 
kroužek ZUŠ

zábava pro 
děti Městská knihovna

16:00 a 19:00 Kurz společenského tance pro mládež tanec Kulturní dům

1. 12. ne 15:00 Rozsvícení vánočního stromu advent Mírové náměstí

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V LISTOPADU 2019



STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Dne 2. 10. 2019 navštívil naši ško-
lu pan Petr Janů. Je to kuchař z firmy 
Bidfood, která je naším hlavním do-
davatelem.

Pan kuchař pro nás připravil jídel-
ní lístek zaměřený na středomořskou 
kuchyni.

Na oběd č. 1 jsme měli možnost 
ochutnat kapskou štiku s  bylinko-
vým máslem, brambory pečené ve 

slupce, dip z  kysané smetany a  gri-
lované papriky, trhaný ledový salát 
s kukuřicí a na oběd č. 2 připravil ke-
bab z  mletého masa s  parmazánem 
a zeleninovou tarhoňou.

Obědy uvařil s pomocí našich ku-
chařek a sám se zúčastnil i výdeje.

Všem moc chutnalo a  tuto akci 
brzy zopakujeme.
Marcela Rázková, vedoucí stravování
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BRONZOVÁ MEDAILE Z ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE

Dne 3. 10. 2019 se družstvo star-
ších dívek ve složení: T. Richterová, 
L. Pojezdalová, R. Horská, I. Trp-
čevska, D. Jíchová zúčastnilo okres-
ního přeboru Atletického čtyřboje 
v  Dobrušce. Dívky se musely vy-
rovnat se zdravotními problémy 
i s nepřízní počasí. Podmínky však 
byly pro všechny stejné. Naše dívky 
se neztratily v technických disciplí-

nách: celkově první místo v  hodu 
míčkem, třetí a čtvrté místo ve vrhu 
koulí, jen těsně druhé místo ve sko-
ku vysokém. Body k  potřebnému 
postupu děvčata ztratila v  běhu, 
ve sprintu i  vytrvalosti. V  těžkých 
podmínkách tak děvčata obsadila 
třetí místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Jana Mlynářová

PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO OD-
DÍLU SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2019 

NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domácí Hosté

2. 11. sobota 10:00 dorost Týniště Jaroměř

3. 11. neděle 10:00 starší žáci Týniště Předměřice/Ho-
řiněves

10. 11. neděle 14:00 A mužstvo Týniště Nové Město nad 
Metují

Poděkování

Děkujeme členkám Sboru pro 
občanské záležitosti paní Mato-
nohové a paní Šponarové za milé 
blahopřání k  našim významným 
narozeninám a  za předání dár-
ků od Městského úřadu v Týništi 
nad Orlicí.         Manželé Valentovi 

Vzpomínka

Dne 14. 11. 2019 uplyne 25 let 
od úmrtí pana Ing. Františka Ma-
tonohy.

Vzpomíná manželka a dcery 
s rodinami

VZPOMÍNKA, PODĚKOVÁNÍ
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Sobota 21. 9. 2019 byl velice ex-
ponovaný termín. Na mnoha mís-
tech probíhaly akce, které na sebe 
dlouho předem poutaly pozornost, 
aby přilákaly co nejvíce návštěvní-
ků.

Petrovické vinobraní dospělo 
do 6. ročníku. Asi díky předešlým 
úspěšným letům se sešlo k degusta-
ci a posezení s přáteli na dvě stovky 
milovníků vína, gastronomie a kul-
tury.

Akci tradičně zahájil historický 
průvod, který z Petroviček do Pet-
rovic prošel za doprovodu dudácké 
skupiny Grál k  obecnímu domku, 
který se v tento den změnil ve vinný 
dvůr. Pro místní i cizáky jeho slav-
nostním otevřením byla zahájena 
degustace vín z různých vinařských 
oblastí tuzemských i  zahraničních. 
Grál dále pokračoval v  bloku his-
torických instrumentálních skla-
deb a písní. Mnohé překvapil, když 
vyzval přítomné, aby se šli jeden 
ze středověkých tanců naučit. Dva 
páry, které výuku zvládly, sklidily 
oprávněný potlesk. Zatímco se na 
improvizovaném pódiu střídaly 
hudební skupiny, v  programu na-

vázala skupina historického šermu 
REGO z Vrchlabí. Předvedla scén-
ku ze svého repertoáru a  pobavila 
diváky šermířskými kousky. Násle-
doval blok lidové hudby v  podání 
cimbálové muziky Pavla Šafaříka 
z Uherského Hradiště. Ani po čty-
řech hodinách publikum je nechtě-
lo nechat odejít a vynutilo si bouř-
livým aplausem přídavek. Závěr 
patřil jaroměřským Čokoli, kteří se 
do Petrovic rádi vracejí. Po setmě-
ní byla do toku známých melodií 
vložena pauza pro dech beroucí 
ohňovou show v  podání skupiny 
Draconalis. Ti, kterým se domů ješ-
tě nechtělo, se po skončení hudební 
produkce sesedli a bavili ve vinném 
dvoře dlouho do noci. Po celé od-
poledne byl pro děti k dispozici vel-
ký skákací hrad.

K  vinobraní patří burčák, kte-
rý byl pro akci připraven a  dove-
zen tradičně z  vinařství Hnanice. 
Vyzrálá vína z  vinic na Moravě, 
v  Čechách a  v  Rakousku nabízely 
vinotéky, jejichž zástupci zasvěco-
vali zájemce do tajemství, která vína 
činí výtečné doplňky k  různým 

příležitostem. Chuťové pohárky 
bylo možno ukojit také skvěle při-
praveným občerstvením. Na rožni 
se opékaly kýty, na grilu se připra-
vovaly klobásky, zelenina a  sýry. 
Nechyběl chléb se škvarkovou po-
mazánkou, který ke koštu neodmy-
slitelně patří, a další pochutiny. Pro 
milovníky sladkého byly napečeny 
koláče, bábovky a jiné cukrovinky.

Akce přilákala nejen místní, 
ale též účastníky z okolí a ne zcela 
blízkého. Tradice, která se zde před 
sedmi lety zrodila, aby po roce la-
dění došla realizace, si našla příz-
nivce, kterým se líbí malé rodinné 
akce, rádi se k  nám vracejí a  není 
výjimkou, že se svými kamará-
dy. Právě za to nás těší, že se zde 
scházejí skupinky přátel, kteří pro 
sebe v  hektických všedních dnech 
jen těžko hledají volnou chvíli. Je 
zde i  další aspekt. Akci připravu-
je skupina dobrovolníků ve svém 
volném čase a daří se její řady roz-
šiřovat. Nutno podotknout, že ti, 
kteří se starají o  přípravu i  hladký 
průběh akce nepocházejí jen z Pe-
trovic. Dík patří jim všem, že se 

i  letos Petrovické vinobraní setka-
lo s  pozitivními ohlasy. Děkujeme 
hlavnímu sponzoru, firmě KKrest 
za gastronomický servis, Českému 
rozhlasu Hradec Králové a  Rych-
novskému deníku za mediální pod-
poru, a všem dobrým duším, které 
pomohly bez nároku na odměnu. 
Poděkování patří i  městu Týniště 
nad Orlicí za finanční pomoc, ale 
také za toleranci týkající se soubě-
hu termínu naší akce s Týnišťským 
posvícením. Petrovické vinobraní 
je akcí vázanou na jiné akce a sub-
jekty a  není proto v  našich silách 
termín jednoduše změnit.

Celé sobotní odpoledne dopro-
vázelo slunečné počasí a skvěle do-
kreslilo atmosféru vinobraní s  ná-
dechem přicházejícího podzimu, 
takže poděkování směřuje i  Pánu 
Bohu.

Sedmý ročník je již v našich hla-
vách a  pevně věříme, že opět na-
plníme očekávání všech. Partička 
kolem Tomáše Kindla se na vás již 
těší.

Pavel Blažek a Jaroslav Kumpošt
...fotografie na 3. straně obálky

PETROVICKÉ VINOBRANÍ



PRVŇÁČCI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Každý začátek školního roku má 

podobný průběh. Tak, jako ostatní 
zaměstnanci naší školy, i  paní vy-
chovatelky se připravují na začátek 
školního roku a na příchod dětí. Na 
ty známé, které již školní družinu 
navštěvovaly, ale i na nově přícho-
zí, malé prvňáčky. Dokumentaci už 
mají a seznamují se s ní, připravu-
jí prostory, ve kterých děti budou 
trávit svůj čas mimo vyučování. 
Kapacita družiny je 150 dětí, což je 
poměrně vysoké číslo.

Stejně jako se většina budou-
cích prvňáčků do školy těší, i paní 
vychovatelky se těší na ně. Školní 
družina má odlišný režim než ma-
teřská škola a  je dobré si to plně 
uvědomovat. Výchovně vzdělávací 
program zcela synchronizuje s po-
žadavky základní školy. Je zejména 
aktivním pokračováním vyučová-
ní, kde se děti hravou formou se-
znamují se stále novými znalostmi 
a dovednostmi.

Jednou z  hlavních a  důležitých 

odlišností je nemožnost odpoled-
ního spánku, který jim poskytovala 
mateřská škola. Právě proto je tak 
náročné pro šestileté a  sedmileté 
děti zvládat dlouhý pobyt ve tří-
dě a  školní družině. Je však dobré 
vědět, že si tuto skutečnost rodiče 
uvědomují a snaží se to malým ško-
lákům ulehčovat včasným vyzve-
dáváním ze školní družiny. Vždyť 
koho by neunavil desetihodinový 
pobyt ve škole? Doma na ně ještě 
čeká příprava na druhý den!

Děti jsou seznámeny se školním 
a družinovým řádem a uvědomují 
si, že určitá pravidla chování re-
spektují malí i  velcí. I  přes nároč-
nost začátku školního roku malí 
školáci vše zvládají a  je potěšující 
vědět, že se jim ve družině na naší 
škole líbí a činnosti je baví.

A  právě to je největší odměnou 
pro paní vychovatelky.

Jana Šimková
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Tenisový oddíl SK Týniště nad Orlicí 
hledá

správce 
tenisových kurtů
ve všedních dnech  
(pondělí-pátek, 4 hodiny denně)  
v termínu květen-září 2020. 

Hlavní náplň práce: údržba kurtů – 
zejména kropení, výběr pronájmu. 
Pro bližší informace se můžete obrátit na: 

P. Křížka, tel.603917352
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TECHNOLOGICKÝ KLUB ALBRECHTICE

Zahájili jsme vítězstvím!

V září jsme zahájili další rok naší 
činnosti. Jsme rádi, že se k  nám 
přidaly další děti, a  to i  ze vzdá-
lenějších obcí. Hned jsme je také 
vzali na první společnou soutěž 
„Talenty pro firmy“, pořádanou 
Krajskou hospodářskou komorou 
při Prezentaci středních škol a  za-
městnavatelů. V  pátek 4.  10.  2019 
se v Rychnově nad Kněžnou před-
stavila 3 naše družstva, složená 
z  10 Tékáčkových dětí, 8 studentů 
Střední školy - Podorlického vzdě-
lávacího centra Dobruška a  jejich 
pedagogů. Kapitány družstev byli 
vždy zástupci spolupracujících 
firem, Koenig & Bauer Grafitec 
s.r.o., Alpha Vehicle Security Solu-
tions Czech s.r.o. a  ASSA ABLOY 
Czech & Slovakia s.r.o. Zástupce 
poslední jmenované firmy, pan Lu-
káš Trejtnar dovedl svůj tým k ví-
tězství. Naši kluci Jirka Brič, Max-
milián Tulach a  Tomáš Frydrych 
tak společně s  Janem Blažkem, 
Janem Munzarem a  Matějem Lo-
větínským z  Dobrušky postupují 
do krajského kola, které se uskuteč-
ní 15.  listopadu v Aldisu v Hradci 
Králové. Klukům budeme držet 
palce, aby postoupili i do celostát-
ního kola! Moc děkujeme našim 
lektorům, kteří děti připravují - 
Mileně Vilímové, Jirkovi Jasanské-
mu a Martinu Merclovi.

Podzim v Tékáčku

Pro podzimní období připravi-
lo Tékáčko řadu novinek. Zeptali 
jsme se na ně manažerky Tékáčka 
paní Zuzany Drahošové.

„Novinkou letošního podzimu 
je možnost využití nových zařízení, 
která jsme během léta pořídili. Jde 
např. o  další 3D tiskárny, stereoli-
tografickou tiskárnu, tiskárnu na 
potisk textilu, řezací a  gravírova-
cí laser, 3D scanner či rozšířenou 
realitu. Další robotické stavebnice 
a  programovatelné jednotky pak 
umožňují práci více dětem naráz, 
což určitě uvítají nejen naši členo-
vé, ale i ostatní děti, které se k nám 
přihlásily na podzimní prázdniny“.

Další novinku je pak možnost 
pro dospělé, kteří si mohou vždy 
v úterý a čtvrtek od 17:45 do 19:45 
přijít vyzkoušet jednotlivá zařízení, 
naučit se s nimi pracovat a realizo-
vat vlastní projekty a nápady.

„Kdo si bude chtít připravit něco 
na Vánoce, ať už ozdoby či něja-
ké dárky, může se těšit na sobotu 

23. 11. a 30. 11. “ dodává paní Dra-
hošová.

Více se o připravovaných akcích 
dozvíte na stránkách https://www.
tekacko.cz

nebo na facebooku https://www.
facebook.com/tekacko.

Studenti ze Střední školy – Po-
dorlické vzdělávací centrum 
z Dobrušky se stali vítězi okresního 
kola soutěže „Talenty pro firmy“, 
kterou v  rámci výstavy Prezentace 
středních škol a  zaměstnavatelů 
rychnovského regionu pořádala 
právě v  Rychnově nad Kněžnou 
Hospodářská komora Královéhra-
deckého kraje.

Cílem této odborné soutěže je 
podpora posilování polytechnické 
výuky v  oblasti počátečního od-
borného vzdělávání na základních 
a středních školách v České repub-
lice vycházející z  principu vzdělá-
vání pro praxi.

„Tým sestavený ze tří žáků zá-
kladní školy, tří studentů střed-
ní školy, jednoho pedagogického 
pracovníka a  jednoho odborníka 
z  praxe měl za úkol ze stavebnice 
Merkur během časového limitu, 
který byl dvě a půl hodiny, sestavit 
podle návrhu funkční a  pohyblivý 
model skutečného zařízení. Přitom 
žáci ze základní školy sestavovali 
základní konstrukci zařízení a stu-
denti ze střední školy pak pro toto 
zařízení vyrobili pohonnou jednot-
ku. Při práci mohli všichni využívat 
praktických rad svého pedagogic-
kého pracovníka a dohledu odbor-
níka z  praxe, kterým byl zástupce 
některé úspěšné firmy z  regionu,“ 
charakterizovala princip soutěže 
zástupkyně ředitele Ing. Milena Vi-
límková ze SŠ – PVC z Dobrušky.

Při vlastním závěrečném hod-
nocení výrobku pak rozhodovala 
přesnost, správnost, funkčnost mo-
delu a  souhra týmu. A  tady právě 
uspěli studenti ze Střední školy 
– Podorlické vzdělávací centrum 
z Dobrušky Jan Blažek, Jan Munzar 
a  Matěj Lovětínský, kteří vytvořili 
společné družstvo se členy z Tech-
nologického klubu z  Albrechtic 
ve složení Max Tulach, Tomáš 
Frydrych, Jiří Brič.

Radícím pedagogem pak byl uči-
tel odborného výcviku z dobrušské 
školy Václav Serbousek a  dobrou 
náladu v týmu udržoval a na všech-
ny dohlížel pan Lukáš Trejtnar 
z firmy ASSA ABLOY z Rychnova 
nad Kněžnou. Ti všichni společně 
postupují do krajského kola sou-
těže, které se v  polovině listopadu 
uskuteční v Hradci Králové.

Yvonna Ronzová
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SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – FOTBALOVÝ ODDÍL

UCTĚNÍ DNE SOKOLSTVA V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

Peníze z charitativní dražby byly 
předány

Vážení sportovní přátelé, jak je 
všeobecně známé, náš fotbalový 
oddíl oslavil v  letošním roce 100. 
výročí svého vzniku. Oslavy tohoto 
výročí proběhly v sobotu 22. červ-
na  2019 a  součástí tohoto mimo-
řádně povedeného sportovního 

odpoledne byla i charitativní akce, 
s  jejíž pomocí chce náš fotbalový 
oddíl finančně přispět svým býva-
lým hráčům a trenérům, ke kterým 
byl osud velmi krutý. Tito pánové, 
Jiří Kamš a  Jiří Vyšehrad, prošli 
v různých obdobích naším fotbalo-
vým oddílem a  průběh charitativ-
ní dražby a výše vyvolávaných cen 

ukázal, že Týnišťákům jejich osud 
není lhostejný!

V neděli 15. září, o poločase do-
mácího zápasu našeho A  mužstva 
s celkem Jaroměře, předali zástupci 
fotbalového oddílu šek na podílo-
vou finanční částku z výtěžku cha-
ritativní dražby, která činí 25.000 
Kč pro každého.

Věříme, že oběma pánům tyto 
peníze pomohou vylepšit jejich 
nelehký životní osud a  věříme, že 
zachovají přízeň našemu oddílu 
a že je uvidíme v našem areálu i na 
dalších zápasech!

Ing. Jan Šrajer

Po dlouhé době byl uznán Den 
Sokolstva za významný den České 
republiky. Členky Sokola TJ Týni-
ště nad Orl. se sešly 8. října na ná-
městí u bysty T. G. Masaryka, aby 
květinou uctily památku stateč-
ných členů, kteří se v  kritických 
obdobích postavili k  nebezpečí 
čelem a často obětovali své životy. 

Sokolové se od prvních dnů po 
vzniku Protektorátu Čechy a Mo-
rava zapojili do činnosti praktic-
ky všech odbojových organizací. 
Vytvořili ale i vlastní organizaci 
Obec sokolská v  odboji. V  čele 
odbojové sítě, která se od ústředí 
odvíjela přes župy až do místních 
jednot, stáli čelní činovníci so-
kolské obce. Taková síť nemohla 
zůstat před gestapem dlouho uta-
jena. V dubnu 1941 nařídil K. H. 
Frank, aby byla zastavena činnost 
Sokola.

Proč je zrovna 8. říjen Památ-
ným dnem sokolstva?

„Ukázalo se, že přerušení orga-
nizované činnosti v  sokolovnách 
a na cvičištích nikterak nezna-
menalo jejich umrtvení. Našli se 
odvážní cvičitelé a cvičitelky, kteří 
si udržovali malé skupinky spoleh-
livého členstva, cvičili s  nimi pod 

ochranou rozmanitých krycích 
opatření, jako byly sportovní klu-
by, soukromé tělocvičné ústavy a 
studia, výlety, vycházky, cvičilo se 
leckde na březích řek, nebo na les-
ních mýtinách.“

Takto náčelnice Marie Provaz-
níková ve svých sepsaných vzpo-
mínkách popisuje sokolskou čin-
nost i přes Frankův zákaz. Tajná 
policie však o sokolské aktivitě 
věděla. Taktéž dobře věděla, že 
řada členů Sokola se podílela a 
i nadále podílí na odbojové čin-
nosti. Trnem v  oku byla jejich 
nelegální spolupráce se zahra-
ničním Sokolem. V  září 1941 na 
místo říšského protektora na-
stoupil Reinhard Heydrich, který 
krátce po svém jmenování nechal 
několik sokolských představitelů 
popravit. Konečné vypořádání se 
Sokolem proběhlo v noci ze 7. na 
8. října roku 1941 v „Akci Sokol“. 
Podle připravených seznamů byli 
zatýkáni funkcionáři z  ČOS a i 
náčelníci a místonáčelníci z  žup 
a představitelé jednot. Celkem 
bylo zatčeno na 1500 Sokolů, kte-
ří vesměs putovali přes Terezín 
do Osvětimi. Většina podlehla 
tamějším špatným podmínkám, 
někteří byli popraveni.

Ještě během vlny zatýkání 8. 

října podepsal Reinhard Hey-
drich úřední výměr o rozpuště-
ní České obce sokolské. Nejvý-
znamnějším skutkem sokolského 
odboje se stala spolupráce při 
atentátu na Reinharda Heydricha. 
Sokolští odbojáři pojali atentát 
velmi osobně – jako krevní mstu 
za mrtvé z Akce Sokol. Bez doslo-
va sebevražedné pomoci Sokolů 
by se atentát nemohl nikdy usku-
tečnit. Celkové ztráty ČOS z  let 
1939–1945 byly po válce zpraco-

vány na podkladě odpovědí z  80 
% sokolských jednot Čech a Mo-
ravy. Vězněno bylo 11 611 členů, 
1  212 Sokolů a Sokolek nacisté 
popravili. V  koncentračních tá-
borech a věznicích jich zemřelo 
dalších 2  176. V  českém povstá-
ní padlo 654 Sokolů, raněno bylo 
dalších 164.

Stále máme v úctě jejich stateč-
nost.  Stále je potřeba si ji připo-
mínat i v době svobody.

Lenka Otavová
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V LISTOPADU 2019:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LISTOPAD 2019

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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

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

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…
ANGLIČTINA pro dospělé

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

16:15-17:00

17:30-18:30

ÚT

HERNA
MIMINKA (ležící)
BATOLÁTKA - cvičení s dětmi od 1 do 2 let 
(cvičení na balónech, říkadla, písničky…)

09:00-12:00
09:00-09:45
10:00-10:40

HERNA
FLÉTNA – pokročilí školáci

Doporučujeme SOKOL - cvičení dětí a rodičů

14:00-18:00
14:30-15:15

od 17:00

ST

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

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

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)

08:00-12:00 ATLETIKA
pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ nebo spojovací sál
Soukromá angličtina
SCUK (výde)

15:00-16:00

14:45-18:15
17:00-19:00

PÁ
HERNA
Hlídání dětí
-dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

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

Odpolední HERNA

Biblická hodina pro děti

14:00-17:30

od 15:00

 ■ 30. 10. (Čt) Město plné strašidel (akce DDM) - v MC na vás čeká HADÍ 
DOUPĚ!

 ■ 7. 11. (Čt) Společný výlet do HK - zábavní park TONGO! Čas: 9-12h., 
cena 90,– Kč

 ■ 10. 11. (Ne) Společná návštěva divadla, Technická pohádka aneb jak si 
postavit auto, od 15h., pro děti od 8 let, 45 min, 70,– Kč

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

 ■ 25.–29. 11. (Po-Pá) Výstava vánočních dárků pro děti - předávání si ná-
padů (hračky, hry, knihy…)

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

 ■ 1. 12. (Ne) Prodej občerstvení u VÁNOČNÍHO stromečku a v DDM - 
nejlepší vánoční cukroví od našich maminek a babiček!

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

Děkujeme za celoroční podporu města Týniště n. O. a za dotaci na 
rok 2019. tolest využívá od jara do podzimu „STODOLU“. 

V tomto prostoru probíhají kroužky

Žijte tak, abyste se líbili Bohu.

1. Tesalonickým 1,4

Apoštol začíná psát, čeho by se 
Kristovi následovníci měli hledět. 
Uvede několik příkladů a hned v tom 
prvním se bez rozpaků dotkne na-
šeho soukromí. Manželství, vztah 
muže a ženy, to není jenom „hlavně, 
že se máme rádi, na tom ostatním to-
lik nezáleží“. Ne všechno se Bohu líbí. 
Tehdy měl rozhodující slovo muž, 
proto tu Pavel oslovuje muže. Ale 
úplně stejně to platí i pro ženy.

V prvé řadě zdůrazní manželskou 
věrnost. Být věrný, být věrná. Ne-
hledat pochopení a  štěstí jinde. Ka-
ždý jiný vztah je necudnost. To jsou 
meze, které Bůh člověku dal, a nikdo 
z  nich nesmí vybočovat. Ale nejen 

to: jde o to, žít s tím druhým „svatě 
a  s  úctou“. To znamená přistupovat 
k němu tak, aby byla zachována její / 
jeho důstojnost, nijak ji / ho neponi-
žovat, neurážet. Jinak řečeno, vyvaro-
vat se jakéhokoliv, třeba jen náznaku, 
„domácího násilí“. Nějaké osprave-
dlnění si člověk vždycky najde, třeba 
že žena má být přece poddána muži. 
A jsou i opačná hesla. Ale to všechno 
je jen ubohá výmluva.

Myslíte si, že je to jen každého sou-
kromá záležitost, že do toho nikomu 
nic není? Tak si přečtěte pozorně 
dnešní oddíl až do 8. verše, kde jasně 
stojí psáno, že kdo pohrdá tím, co je 
tam uvedeno, nepohrdá člověkem, 
ale Bohem. Tím Bohem, před jehož 
tváří budeme všichni jednou stát.

Náš Pane, jak krásným a vzácným 
darem je manželství. Veď nás k tomu, 

abychom svou pošetilostí své vztahy 
nenarušovali. Amen.

Píseň:
1. Jak dobré je žít, Pane, z  tvého 

slova, jež mezi námi tvoří pouta nová 
a ve všech vztazích je nám pomocí, 
i  ve zdraví i  v  každé nemoci. Dej, 
Otče náš, ať jako děti tvoje přemů-
žeme závist a hřích nepokoje, vše, co 
nás dělí a  co leží v  zlém, vždyť celý 
svět má být tvým domovem.

2. Jak dobré je, když vztah muže 
a  ženy je v Boží smlouvě pevně za-
kotvený, když jeden v druhém lásku 
nezraní a  svorně žijí bez obelhání. 
Dej, ať už v mládí, v čase dospívání, 
povrchních citů oba dva se chrání, 
dar lásky, kterou Pán Bůh dává svým, 
pak ani v stáří nezevšední jim.

3. Jak dobré je mít v úctě otce, mat-

ku, když slouží vírou všem i nemluv-
ňátku a Boží pravdou, světlem našich 
cest, se ve všech dobách směle dají 
vést. Dej, aby děti z nás si nezoufaly, 
uč laskavý být k těm, kteří jsou malí, 
ať blízkost tvá náš domov prozáří 
a služba lásky všechno přetváří.

 
Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 541 Jak dobré je žít, Pane, z Tvého 
slova (nápěv 1543 / Ženeva 1551, Ph. 
Spitta 1833 / M. Brož).

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

10. 11. – 10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

24. 11. – 10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ



Bali a ostrovy Gili – cestopisná 
přednáška s  Tomášem Černohou-
sem se konala 12.  9.  , zavedla nás 
do tropického ráje v  souostroví 
Malé Sundy. Dozvěděli jsme se, že 
se ne nadarmo Bali přezdívá Ost-
rov Bohů – kombinace bohaté hin-

duistické kultury s  neobyčejnými 
přírodními krásami z něj skutečně 
dělá nádherné místo. Mohli jsme 
vidět strmé vulkány, džungle, jeze-
ra, řeky, všudypřítomná malebná 
rýžová políčka a pláže s tyrkysovou 
vodou. V rámci přednášky jsme na-

vštívili například kulturní centrum 
země Ubud a jeho opičí prales, kde 
si turisti musí dávat pozor nejen na 
čepice. Zaujal nás také „plovoucí“ 
chrám Ulun Danu, či sopka Batur, 
odkud jsme na fotografiích mohli 
pozorovat svítání slunce. Zajíma-

vostí určitě byly i balijské tance. Po 
krátké cestě lodí jsme se přeplavili 
na ostrov Gili Air, který je rájem 
pro potápění a šnorchlování, a kde 
můžeme vidět velmi zblízka třeba 
mořské želvy.

Podzimní botanická vycházka 
– v  pátek 27.  9. proběhla botanic-
ká vycházka pod vedením Honzy 
Doležala. Exkurze se zúčastnilo 
celkem 20 zájemců. Od Městské 
knihovny v  Týništi nad Orlicí se 
pokračovalo směrem k  lesu, kde 
zájemci na lesním okraji pozoro-

vali některé okrasné, ale i invazivní 
druhy. Účastníkům se podařilo na-
lézt například pivoňku lékařskou, 
vrbinu tečkovanou, mochyni ži-
dovskou třešeň, ale také pámelník 
bílý a líčidlo jedlé.

Na lesní pasece byly k  vidění 
velké porosty plodného starčkov-

ce jestřábníkolistého, které jsou na 
dálku velmi nápadné svým bílým 
chmýřím. Jedná se o  nepůvodní 
druh pocházející ze Severní a Jižní 
Ameriky, který se v České republice 
velmi rychle šíří.

I  přes nepříznivou předpověď 
se nakonec počasí umoudřilo a le-

tošní poslední exkurze se vydařila. 
Děkujeme všem za účast a  zveme 
vás na listopadové ukončení bota-
nických vycházek, spojené s promí-
táním.

Bc. Bohdana Pokorná
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
sobota 30. 11. 2019 | 9 - 12 hod.
V dětském oddělení a ve výstavním sále knihovny

Program: vánoční tvoření – svícny, ozdoby na stromeček | vánoční 
soutěže| kolo štěstí

od 10:00 hod. představení Mořská panna a kuchař Sam -vystoupí 
žáci 3. a 4. ročníku literárně dramatického oboru ZUŠ Týniště nad 
Orlicí

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
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LITERÁRNÍ VEČER
v rámci 8. Východočeského uměleckého maratonu 

2019

28. 11. od 17:30 hod.

vystoupí: $1

prozaik Jaroslav Jonáš a básník Martin Vídeňský
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PRÁZDNINOVÝ SRPEN V KNIHOVNĚ



inzerce

Zpravodaj Týniště nad Orlicí 93x66 mm 4B 2019 „6500“

6500 produktů 
skladem…

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

PETROVICKÉ VINOBRANÍ

BLÍŽÍ SE VÁNOCE, a tak bych vás chtěla opětovně
PRODEJNÍ VÝSTAVU

obrazů v uměleckém stylu 

  
eškeré inf

Jitka Nováková, Týniště nad Orlicí
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SPORTOVNÍ KLUB ONTÁRIO

Kulturní  centrum města Týniště nad Orlicí pořádá

Neděle
1. 12.2019

15:00 
Vánoční výstava

v DDM Týniště nad Orlicí
 17:00 

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
vystoupení dětí z týnišťských 

mateřských škol Město a U Dubu
žesťový soubor ZUŠ 

Týniště nad Orlicí
17:30

Vánoční koncert
Mladý týnišťský big band 


