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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
je určitou mojí povinností, abych
zrekapituloval na závěr volebního
období činnost svojí i celého zastupitelského sboru. Moje dráha
v křesle starosty trvá necelých
jednadvacet měsíců. Myslím, že
se však za tu dobu podařilo udělat
nemálo věcí.
Jako nejdůležitější pro rozvoj města považuji dokončení a schválení
nového územního plánu. Tento
dokument má opravdu důležitost
a váhu a je nezbytný nejen pro
běžné stavebníky, ale především
pro větší investory. Ač nejsem ve
funkci ani dva roky, přesto se již
dvakrát schvaloval rozpočet. Stalo se to proto, že jsme přešli ke
schvalování ke konci kalendářního roku a zrušili institut rozpočtového provizoria.
S rozpočtem samozřejmě souvisí
výše investic pro následující rok.
Jsem přesvědčený, že prostředky
byly vynaloženy správným směrem. Ono, ač se zdá, že ve státě
ekonomika šlape a prožíváme po-

hodové období konjunktury, tak
stejně se financí pro obce optimálně nedostává. A to ani se změnou rozpočtového určení daní,
která obcím znatelně pomohla.
Bylo by jich, jednoduše řečeno,
třeba mnohem více. Chybí větší
prostředky na obnovu vodohospodářských sítí i komunikací, kde
je to de facto začarovaný kruh.
Dělají se nejnutnější záležitosti,
které jsou často již v havarijním
stavu.
Jelikož si město žádá neustálé
zlepšování dopravní obslužnosti, jsou s tím spojené i finančně
náročné výkupy dotčených pozemků a nemovitostí. Přesto jsem
přesvědčen, že kráčíme aktuálně
správným směrem a to především
ve spolupráci při modernizaci
a zkapacitnění železnice v našem
městě. Je to výzva a historicky jedinečná a neopakovatelná šance
zlepšit a zpříjemnit dopravu po
městě i z hlediska logického pohledu. Pokračování v této započaté a dobře nastartované cestě bude
úkolem pro nové zastupitelstvo.
Abych se zmínil ještě o dalších
konkrétních investicích, které
jsme dokončili, tak sem patří realizace multifunkčního hřiště za
základní školou, rekonstrukce
zahrady v Mateřské škole Město,
rekonstrukce křižovatky u České spořitelny, přemístění haly
z centra města do areálu Služeb
města a následné upravení plochy
na nových bezmála padesát parkovacích míst, výměna hlediště

v Kulturním domě, rekonstrukce
komunikací v lokalitě Zvoníčkova
a Pod Stávkem, výměna nemalé
části veřejného osvětlení a konečně i právě probíhající rekonstrukce středové části Mírového
náměstí. Když k tomu připočtu
náročné projektové dokumentace
na připravovanou rekonstrukci
křižovatky Turkova – Mostecká,
rekonstrukci Základní umělecké školy a realizaci cyklostezky
z Týniště do Křivic včetně dotační dokumentace, tak si myslím,
že je to za necelé dva roky mého
působení na radnici vcelku kus
práce. Jsem týmový hráč a tento
výsledek je jednoznačně týmová
zásluha celého kolektivu.
Samozřejmě toto jsou akce trochu větší, viditelnější. Ovšem
k tomu patří nezbytné provozní
výdaje na fungování celého města, které ročně uberou významné
prostředky z rozpočtu. Na tomto
místě se trochu zarazím a vyslovím speciální dík. Poděkuji všem
pracovníkům Služeb města za jejich náročnou práci za každého
počasí. Věřte mi, že naše město
patří v porovnání s jinými v okolí opravdu k čistým a udržovaným městům, a to v zimě i v létě.
I když si občané někdy na něco
zanadávají, já osobně se těchto
„svých“ lidí vždy zastanu. A skutečně vím proč.
Ne, nechci zacházet do detailů,
chci jen sdělit pár svých postřehů a pocitů ze své práce. Práce,
která mě baví a naplňuje. Stále

mě nutí se něčemu novému učit.
Kupříkladu hodně mě zaujala
problematika okolo pitné vody
pro obyvatelstvo, což je do blízkého budoucna záležitost, kterou
budeme s nadcházejícím výročím
smlouvy muset kvalitně pořešit. Zde mám v osobě bývalého
starosty Ing. Matičky zkušeného
lektora, kterému i touto cestou
děkuji. Učím se mnoha detailům
pochopitelně i od svých kolegů
z úřadu. Dalo by se popravdě říci,
že vzhledem k hekticky se měnící
legislativě a pravidelným auditům se vlastně za pochodu učíme
všichni, protože je to ke každodenní činnosti nezbytné. A nikdo
vševědoucí a neomylný ze stromu
dosud nespadl. Navíc samozřejmě obecně platí známé, že není
člověk ten, který by se zavděčil
lidem všem. Možná bych zmínil
ještě jeden postřeh. Ke své nynější
práci ve státní sféře jsem se dostal
z prostředí podnikatelského, tedy
soukromého, což mi obrovsky
pomáhá při jednáních. Vysvětlím
jednoduše. Umím se na věci podívat a vnímat je i z druhé strany.
Každopádně bych chtěl závěrem poděkovat celému kolektivu zastupitelů, kolegům radním,
ředitelům a zaměstnancům příspěvkových organizací, městské
policii, jednotce dobrovolných
hasičů a celému týmu z městského úřadu za zodpovědnou práci
pro město a jeho obyvatele.
Libor Koldinský
starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 102

z jednání Rady města
Týniště n. O. konané dne 23. 7. 2018

A) Schvaluje
1. Vítěze výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy koupelen v objektu čp. 784
a v objektu čp. 786, Týniště nad
Orlicí“ firmu Tomáš Dostál, Štěpánovsko 3, 517 21 Týniště nad
Orlicí, IČ: 74409883, s nabídkou
nejnižší ceny 2 712 536,05 Kč
s DPH a ukládá starostovi města
s vítězem smlouvu podepsat.
2. Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2017356/VB/1, Petrovičky,
p.č.537/13, Špicar, příp. kvnn,
mezi smluvními stranami: budoucí oprávněná ČEZ Distribu-

ce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, zastoupena firmou GTT,
a.s., Horňátecká 1772/19, 182 00
Praha 8, a budoucí povinná Město Týniště nad Orlicí a ukládá
starostovi města smlouvu podepsat.
3. Výsledek soutěže na dodavatele el. energie firmu Centropol
Energy, a.s., Ústí nad Labem a na
dodavatele zemního plynu firmu
Quantum, a.s., Vyškov.
4. Nákup věcných cen do výše 2 000
Kč pro SK Týniště nad Orlicí,
oddíl tenisu, pro tenisový turnaj
konaný dne 25. 8. 2018.
5. Nákup věcných cen do výše 2 000
Kč na turnaj dětí v basketbalu,
oddíl košíkové, dne 8. 9. 2018 ve
sportovní hale U Dubu.
6. Příspěvkové organizaci Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
vyřazení a likvidaci drobného
dlouhodobého hmotného majet-

ku dle žádosti.
7. Příspěvkové organizaci Kulturní
centrum Týniště nad Orlicí vyřazení tribuny ze svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
následujícím způsobem: předávacím protokolem bude tribuna
převedena v zůstatkové hodnotě
zřizovateli.
8. Směrnici č.2/2018 - Kamerový
systém města Týniště nad Orlicí.
9. Na základě doporučení sociální a zdravotní komise přidělení
bytu v DPS a uzavření nájemní
smlouvy p. M. G. na adrese ***,
od 1. 8. 2018.
10. Na základě doporučení sociální a zdravotní komise výměnu
bytu v DPS a uzavření nové nájemní smlouvy p. V. M. na adrese ***, od 1. 8. 2018.
B) Bere na vědomí

1. Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v příspěvkové
organizaci Základní škola Týniště nad Orlicí.
2. Předávací protokol, který byl
sepsán v příspěvkové organizaci
Základní škola v Týništi nad Orlicí na základě příkazu k inventarizaci z důvodu změny na pozici
ředitele organizace (inventarizace nebyla provedena).
3. Žádost o provedení hygienického šetření v objektech č.p. 1 a 58
v Křivicích.
4. Dopis p. I. N. a ukládá starostovi
v této záležitosti jednat ve spolupráci s právní firmou.
C) Ukládá
1. Projednat v ZM žádost příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí o účelový neinvestiční příspěvek ve výši
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ZPRÁVY Z RADNICE
80 000 Kč pro kroužek POM
POM dance na pokrytí nákladů
na dopravu, ubytování a stravné na ME EMA 2018 v srbském
městě Sokobanji.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Provést v příspěvkové organi-

zaci Základní škola Týniště nad
Orlicí inventarizaci veškerého
majetku.
T: 31. 12. 2018
Odpovídá: Mgr. Janko M.
3. Projednat v ZM poskytnutí daru
ve výši 15 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí člena

oddílu kanoistiky R. Š. na juniorském mistrovství Evropy.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
Libor Koldinský, starosta
MUDr. Josef Otava, místostarosta

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

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Spotřební společnost produkuje
stále větší a větší množství odpadu.
Jednou z nejdůležitějších činností pro čisté a uklizené město
je tak sběr, svoz a další nakládání
s odpady. Za pro nás samozřejmou
službou stojí nemalé pracovní,
logistické a finanční úsilí města
a také nezbytná spolupráce občanů. Nakládání s odpady je pro
města nákladná záležitost a z prohlášení a připravovaných vládních
opatření dále vyplývá, že bude do
budoucna ještě dražší. Jen pro vaši
představu, město stojí nakládání
s odpady ročně cca. 8 milionů Kč
a vybrané příjmy činí přibližně 3

miliony plus 1 mil. za tříděný odpad. Od občanů je vybírána částka
Kč 600,– ročně na osobu a rok. Polovina nákladů jde tedy z rozpočtu
města.
Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Odeko, s.r.o, založená v roce 1995, jejímiž společníky
jsou obsluhovaná města a obce.
Firma Odeko také zajišťuje svoz
tříděného odpadu ze sběrných
hnízd, rozmístěných po městě
a obcích. Přínos do rozpočtu města z tříděného odpadu činí cca
1 milion Kč. Sběrná místa jsou
důležitá z ekologického hlediska

a zároveň pomáhají městu snížit
ekonomickou nákladnost při nakládání s odpady. Problémem je
ale nekázeň při třídění.
Město Týniště nad Orlicí dále
prostřednictvím Služeb města provozuje sběrné dvory pro občany
města a obce spadající pod město
(Petrovice, Křivice, Rašovice, Štěpánovsko). V roce 2017 proběhla rekonstrukce sběrného dvora
v areálu Za Drahou 987. Jedná
se o sběrný dvůr odpadů, sloužící také k odběru elektrozařízení.
Otvírací doba je Po,St 12,00-17,00
a So 8,00-12,00 hod. Přesný rozpis

odebraného odpadu, který můžete
uložit na sběrný dvůr, najdete na
stránkách Služeb města. Místo pro
ukládání bioodpadů se nachází
v ulici Lipská, pod bývalým JZD,
dnes firma Sklotex – Plasty. Areál
je v provozu duben – listopad Út
13,00-17,00 So 8,00-12,00 hod.
Další samoobslužná místa sběru
bioodpadů se nacházejí v jednotlivých obcích.
I do dalších let počítáme s další
modernizací a zkvalitňováním poskytovaných služeb v rámci nakládání s odpady.
Pavel Nadrchal
místostarosta
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MASÁŽE
Jitka Nováková

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ V PETROVICÍCH
Je již každoročním zvykem, že
začátkem srpna ožije fotbalové hřiště v Petrovicích hudbou a dětským
smíchem. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy nadšenci z řad
Spolku za rozvoj Petrovic, fotbalistů,
ale i neregistrovaných „obyčejných“
občanů Petrovic zorganizovali Svatovavřineckou pouť, která nabídla
program pro děti, dospělé i seniory.
Ve 14 hodin zahájila pouť svým vy-

stoupením dechová kapela Týnišťská osmička, která potěšila nejen
srdce dříve narozených. Následovalo magické vystoupení kouzelníka
Waldiniho určené především dětem, ale na své si samozřejmě přišel
i dospělý divák. Odpolední program
pokračoval vystoupením kapely
Nadoraz z Hradce Králové. Jak uvádí na svých webových stránkách, byl
Nadoraz původně folkovou kape-

lou, ale dnes hraje i swing, dixieland,
country, rap, funky a rock a potěšil
všechny přítomné diváky. Jejich
vystoupení bylo pomyslným vyvrcholením sobotního odpoledne. Pro
děti, a nejen pro ně, bylo před závěrečnou hudební zábavou připraveno představení Loutkového divadla
Kozlík, které vtáhlo do děje pohádky O Šípkové Růžence přítomné děti
i dospělé. Celá akce byla zakončena

taneční zábavou, která potěšila děti
i dospělé, jež se na tanečním parketu
dosyta vydováděli.
V rámci doprovodného programu mohly děti navštívit skákací
hrad, projet se na koni či si zastřílet
ze vzduchovky. Poděkování patří
všem, kteří se na této akci podíleli,
a to i přes urputná vedra.
Markéta Píšová

strana 05

DDM SLUNÍČKO
Pořádali jsme letos, tak jako každý rok, hromadu letních táborů,
ať už přímo v budově DDM nebo
někde jinde. Po místech na ty sluníčkové se jen zaprášilo, přesto se
nakonec dostalo téměř na všechny
náhradníky. Všechny tábory připravovali naši vedoucí, kteří s námi
již léta spolupracují a vydatně jim
pomáhali naši instruktoři z klubu
IPP, kteří své zkušenosti sbírají celý
rok při společné činnosti. Patří jim
všem velké poděkování za jejich
energii, přípravy, péči o děti a především za jejich čas, který na našich
táborech s dětmi strávili. Bez nich
by tábory ani nemohly být!
Letní taneční tábor Říčky
Bylo to jako krásný sen, ze kterého se probudíte do reality za 11 dní.
Přijeli jsme na Říčky, tak se těšte lidičky. Tak znělo heslo prvního dne,
které se už léta nemění a také program, který zahrnoval rozdělení do
týmů (letos padla volba na Kočičky
a kocoura a Barbíny), říkanky na
různé denní doby, výroba táborové
vlajky, úvodní táborák se špekáčky
a seznamka, se už stal tradicí. Letošní tábor byl pojat ve znamení
lásky a inspirací nám byl příběh
Romea a Julie, který jsme však
trochu vylepšili, a po úspěšném
putování ve šlépějích Romea na
kopec Zakletý, si každá Julie našla
svého parťáka a odměnila ho dárky za věrnost. Večer na diskotéce si
všichni užili happy end party a vyřádili se při tanečních hrátkách.
Letos nás hory odměnily nepředstavitelným množstvím modrých
bobulí, které jsme přejmenovali
na modrůvky a uspořádali jsme
soutěž v jejich sběru. Samozřejmě,
že zvítězili všichni, protože se jich
podařilo nasbírat obrovské množství, které jsme si pak mlsali až do
konce tábora v borůvkových knedlíkách, plackách na plech nebo jen
tak s cukrem. Tanečním kreacím se
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věnovalo hodně času a trénovala
se zumba, kdy jednotlivé účastnice
vytvořily vlastní skladby, které pak
učily ostatní a nutno říct, že všechny byly hodně podařené a bylo
opravdu těžké zhodnotit, která byla
úplně nej. Pod vedením zkušeného tanečníka Dominika (známého
pod přezdívkou Dom), jsme zkoušeli nové taneční směry jako např.
funky styl, street dance a break
dance, i když posledně jmenovaný
styl hlavně jako diváci a nadšení
přívrženci.
Říčky nejsou jen tak ledajaké
místo v Orlických horách. Mají
své pohanské okultní místo – tzv.
Stonehenge v Říčkách, obrovské
kameny uspořádané v kruhu, které přímo vybízejí k pohanským
rituálům. Jeden jsme zkusili a vyzývali Boha Ra (Slunce), aby nám
zachoval přízeň a neseslal na nás
psí počasí. Asi se nám to povedlo,
protože počasí se skutečně vyvedlo.
A tak po zhlédnutí filmu Mumie,
jsme mohli navštívit tzv. bunkramidu na Anenském vrchu, kde
se odehrál příběh Aničky a jejich
dvou nápadníků, který na rozdíl od
našeho příběhu na začátku tábora,
až tak dobře neskončil a bunkramida byla naplněna jejich nešťastnými vzdechy a steny. Modelky byly
letos k neuvěření krásné se svými
rafinovanými účesy a nádhernými
šaty a opět bylo velmi těžké vybrat ty nej. Večery patřily tradičně
různým hrám a soutěžím a nejrafinovanější byly hrané klasické pohádky, ovšem v současném pojetí
a s autorskými vsuvkami a vtípky.
Ztvárnění se dostalo pohádkám
Sněhurka a čtyři trpaslíci, Kráska
a zvíře, Popelka a Mrazík z Teplic.
Možná že i autoři televizní zábavy
by nám mohli herecké výkony závidět. Tak jsme se královsky pobavili.
A ani jsme nestačili ještě vyvolat
ducha staré sokolské chaty a spoustu dalších věci a už tu bylo závěrečný pokřik. „Neroňte slzy, sejdeme

se brzy!“. Tak pokud se chcete sejít s námi v nové taneční sezóně,
přijďte všichni – mini, midi i junior do tělocvičny ZŠ v Týništi n.
O. 19. 9. 2018 v 15 hod. na úvodní
schůzku. Těšíme se na vás všechny
a novou taneční sezónu 2018/2019.
P. S. A pokud chcete vidět více
z našeho tábora, zkuste se podívat
se strýčkem googlem na stránky tanecnitaborricky.
Dana Černohousová
Letní tábor Expedice 714
Hned první den po vysvědčení
jsme vyrazili s téměř třicítkou dětí
do Jizerských hor – v Lučanech nad
Nisou nám útočiště na deset dní
poskytla chata Agatha. Celý tábor
se nesl v duchu vesmírných expedicí – první den jsme se začali školit
na astronauty, jenže potom jsme
zjistili, že na Zemi se řítí Zlo a museli jsme se vydat do vesmíru okamžitě. Naštěstí se nám s šíleným
a trochu zmateným vědcem podařilo najít podle GPS souřadnic tajemnou bednu, která měla skrývat
řešení našeho problému. Jenže byla
zamčená na 12 zámků – a právě klíče jsme při našem putování po planetách sbírali. Navštívili jsme planetu Orni 004, jejíž jediní obyvatelé
byli ptáci, planetu Futura, planetu
Krypto, která skrývala ZOO pro
Yettiho, Lochnesku a další bájné
tvory, planetu Cirkus, kde jsme si
vyrobili žonglovací míčky a nacvičili cirkusové představení, planetu Lapis, kde jsme si vyzkoušeli
své dovednosti s lukem a prakem,
Hvězdářskou planetu, planetu Igazi Nukulujuká a další. Nakonec se
nám podařilo posbírat všech 12 klíčů a při tradičním rituálu zachránit
naši planetu. Velké poděkování patří personálu chata Agatha, který
se o nás vzorně staral, a vedoucím
Martě, Aničce a Honzíkovi, kteří
byli skvělí jako pokaždé!
Jana Bahníková

Večerníčkový tábor
V polovině července se v DDM
konal příměstský tábor Večerníčkova dobrodružství. Děti ráno přicházely na celodenní program a večer chodily domů. Ve čtvrtek téměř
všichni odvážní táborníci přespali
ve Sluníčku. Průvodcem v říši pohádek byl sám Večerníček, který
děti seznámil s Krtečkem, Makovou panenkou, Křemílkem, Vílou
Amálkou, Ferdou mravencem, Patem a Matem a nechyběl ani Bob
a Bobek. Každý den po příchodu
se šlo do pyžámek a s polštářkem
a plyšákem do hajan. Všem se začal zdát krásný sen, že je probouzí
Večerníček a zve je do svého světa,
kde se setkávají s různými postavičkami a hrají si s nimi celý den.
Před odchodem se všichni probudili a „odpočatí“ šli domů. Ve snách
se jelo na výlet ke koním do Petrovic, kde jsme se o koních dozvěděli
spoustu zajímavého a mohli jsme se
i projet. Tančili jsme s Makovou panenkou, navštívili jsme hasiče v Týništi, hrálo se s Ferdou mravencem,
tvořilo se s Patem a Matem, hrálo
se na kytaru u táboráku.
A jaký byl nejlepší zážitek z tábora?
„Jak jsme byli u těch hasičů,
protože nám tam pověděli hodně
věcí.“ Káťa
„Mně se líbilo, jak jsme jeli na
koně, protože byli strašně hezký.“
Ema
„ Mně se líbila hra na pašeráky,
protože mě bavilo pašovat.“ Matouš
Tábor bavil nejen děti, ale i vedoucí a všichni už se těší na další
táboření.
Lea Vondroušová
Letní tábor Kniha džunglí
Náš letní tábor na téma Kniha
džunglí odstartoval v neděli dne
22. července 2018. Celým týdnem

DDM SLUNÍČKO
nás provádělo sedm cizokrajných
zvířat. A to papoušek Jana, se kterým jsme si vyrobili bodovací plány
ve formě liány a krásná batikovaná
trička. Dále nás navštívila opice
Terka, která s námi vyrazila k vodě
a pomohla nám vyrobit vlastní piškvorky. Další den přišla žirafa Lea,
která nás provedla malým kurzem
první pomoci. S hadem Mončou
jsme se vlakem vydali na výlet do
nové hvězdárny, která se nachází
v Jičíně. Zebra Terka nás naučila
pravidla silničního provozu v praxi
a poslední den jsme si se lvem Fícou a lvicí Eliškou skvěle bavili na
párty v džungli. Celý tábor jsme si
skvěle užili a těšíme se na vás zase
příští rok.
Natalie „Fíca“ Ficencová
Letní tábor Rychlá rota
Na přelomu prázdnin se v DDM
konal tábor Rychlá rota. Na kolách,
pěšky i na lodi jsme jako Rychlá
rota zažívali mnohá dobrodruž-

ství. Spali jsme ve stanech i pod
širákem, vařili jsme s pomocí vedoucích v kotlíku na ohni. Zdolali
jsme džungli, pomohli rakům najít
své domečky, zachránili princezně
korunu a objevili dinosauří vajíčka.
I přes obrovská teplotní maxima
jsme si tábor náramně užili.
Martina Kumpoštová
Letní tábor Před oponou za
oponou
Ve dnech 5. – 10. 8. se v prostorách DDM konal tradiční umělecký
tábor Před oponou za oponou. Během celého týdne bylo účastníkům
nabídnuto – a také zrealizováno –
velké množství uměleckých aktivit,
především divadelních, ale také
hudebních, tanečních a výtvarných. Děti byly rozdělené do čtyř
skupin a během necelého týdne se
jim podařily nacvičit krátké i delší
inscenace, které úspěšně předvedly
rodičům na pátečním představení.
Skupina pod vedením Jany Bah-

níkové, v níž byly děti od osmi do
třinácti let, se snažila o divadelní
ztvárnění nováčka ve škole a jeho
těžkosti s tím spojené. Skupina pod
vedením Moniky Vodové, která se
skládala z divadelních nováčků, vytvořila veselou parodii na televizní
pořad Prostřeno. Skupina nejstarších, které vedla účastnice Dominika Vondráčková, předvedla pokus o alternativní divadlo – jejich
představení bylo o kladech a záporech jejich generace. Skupina Eriky
Klimešové potom zvládla za necelý
jeden týden nacvičit celé dějství ze
hry Oscara Wilda Jak je důležité
míti Filipa. Užili jsme si nejenom
divadlo, ale také točení videoklipů,
focení portrétních fotografií, show
Tvoje tvář má známý hlas a další
aktivity.
Jana Bahníková
PT Lego tábor
V pondělí 13. srpna jsme natěšeni a plni energie čekali před DDM,
abychom mohli zahájit náš Lego

tábor. DDM se během několika
minut proměnilo ve svět složený
z kostek a vedoucí v lego panáčky.
Celý týden jsme objevovali různé možnosti hry s různými druhy
stavebnic a nevynechali jsme ani
výlety do nekostičkovaného světa
na kolách i pěšky. Nemůžeme opomenout ani úžasné stravování od
pana Vlčka z Geriatrického centra,
za které mu velmi děkujeme.
Monika Vodová
Připravujeme v září:
• 15. 9. 10.00 hod. – úklid v okolí
lesa a řeky v rámci celonárodní
akce Ukliďme Česko. Bližší info
na letácích.
• 15. 9. – Posvícení v parku, stanoviště pro děti a info stánek
• 15. 9. , 17.17 hod. – Turnaj ve
hře Mölkky v rámci Posvícení
v parku
• 27. – 30. 9. – víkendovka v Říčkách pro rodiče a děti. Bližší info
v DDM a na samostatných letáčcích.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
ddmslunicko@seznam.cz,
http://ddmslunicko.webnode.cz/
725435732

27. 9. - 30. 9. 2018
Chata Říčky v Orlických horách
Pestrý program pro děti, dospělé a hlavně všechny dohromady. Tvoření, rekreační
sport, hry v přírodě, na hřišti i na louce. Ubytování na pokojích. Doprava vlastní.
Zkušení vedoucí nabídnou program každému, na vás je, co využijete. Stravování
částečně společné, částečně individuální. Podrobnější informace v DDM.
Budeme rádi, když se s námi vydáte za dobrodružstvím a zažijete společné,
netradiční chvíle. Program je vhodný i pro prarodiče s dětmi.
Pokud máte o tuto akci zájem, ozvěte se na email: ddmslunicko@seznam.cz,
ať o vás přednostně víme, kapacita je omezená.
Kontakt: 725435732 - Eva Jenčíková
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DDM NABÍDKA KROUŽKŮ 2018
Přihlášení a platby za kroužky a akce. Přihlásit na kroužek se lze elektronicky
na webových stránkách www.ddmtyniste.cz (s výjimkou hudebních kroužků
a kroužků, u kterých proběhne dělení do skupin). Na každý kroužek se prosím přihlaste zvlášť. Pořadí odevzdaných přihlášek je rozhodující pro přijetí
do kroužků, o který je velký zájem, a není možné přijmout všechny zájemce. Výjimkou mohou být sportovní, taneční a dramatické kroužky, kde při
velkém počtu zájemců mohou být provedeny talentové zkoušky nebo mají
přednost děti, které již kroužek navštěvovaly v minulém roce.
Zápisné je možné uhradit na celý rok nebo na 1. pololetí bezhotovostním
převodem na účet č. 78-8971070227/0100, s variabilním symbolem. Veškeré
zpracování plateb a přihlášek probíhá elektronicky v databázovém systému
DOMEČEK. Platby se zpracovávají na základě variabilních symbolů, které
najdete na přihláškách. Vyplňujte je prosím správně, jinak se platba automaticky nezpracuje.
Splatnost účastnických poplatků je vždy uvedena na přihlášce. Její nedodržení může mít za následek zrušení přihlášky. Cena za kroužky a akce je stanovena ředitelkou na základě kalkulací nákladů (pronájem prostor, úplata pro
vedoucí kroužků, náklady na provoz atd.). DDM Týniště nad Orlicí nemá
možnost volně tvořit ceny podle vlastního uvážení. Na základě vyhlášky č.
74/2005 o Zájmovém vzdělávání a na základě vnitřní směrnice Domu dětí
a mládeže Týniště nad Orlicí je možné cenu částečně nebo úplně snížit pouze
ze sociálních důvodů. Zápisné může být sníženo u dítěte, jehož zákonný zástupce doloží, že pobírá sociální příplatek (potvrzení o hmotné nouzi), nebo
že dítě je v pěstounské péči.
Účastníkům, kteří se přihlásí více než do dvou zájmových činností, je
snížen poplatek o 100,– za každý další zájmový kroužek (kroužek musí být
uhrazen v plné výši a na celý rok). Vratku vyplatíme na pokladně DDM. Žádost o slevy je nutné podat písemně ředitelce DDM Týniště nad Orlicí, nebo
si telefonicky domluvit schůzku na čísle 725435731, v případě žádosti ze sociálních důvodů do 10. 9. 2018. Zahájení činnosti kroužků nebo infoschůzky jsou rozepsány přímo u jednotlivých kroužků. V případě infoschůzek je
možný přesun kroužku na jiný den podle možností vedoucího.
Pozor! Některé kroužky začínají již začátkem září. V některých je omezený
počet míst. První cena uvedená u kroužků je na pololetí, za lomítkem na celý
rok (např. 550/1100,– Kč). Každý kroužek máte možnost dvakrát bezplatně
navštívit a vyzkoušet si, zda vám program vyhovuje. Poté vás buď budeme
považovat za účastníka, nebo se již dál schůzek účastnit nemůžete.
KAŽDÝ KROUŽEK JE POTŘEBA ZAPLATIT ZVLÁŠŤ do konce října!
Pondělí:
• ŠIKULKA - Výtvarně tvořivé aktivity pro předškoláky a prvňáky, kreslení, lepení, stříhání, čtení, hry, malé dárečky a ozdoby, zaměřeno na rozvoj
jemné motoriky a fantazie. Odvod z MŠ Město a družiny. Info přijde předem emailem. Zahajovací schůzka: 1. 10. , 12.00 - 14.30 hod. Vedoucí: Eva
Jenčíková. Cena: 650/1300,–
• DS POŠKOLÁCI - ŽÁROVKY - Dramaťák zábavnou formou. Hlasová a pohybová výchova formou her, práce s rekvizitou, rozvoj fantazie
a kreativity. Účast na přehlídkách, závěrečné představení. Pro děti 2. - 6.
tř. Pouze pro stávající členy, noví členi po domluvě s vedoucí kroužku.
Zahajovací schůzka: 1. 10. , 15.00 - 17.00 hod. Vedoucí: Jana Bahníková.
Cena: 500/1000,–
• STOLNÍ TENIS - ALBRECHTICE - Základy hry, přátelská utkání, pro
dívky i chlapce. Kroužek bude probíhat v prostorách. ZŠ Albrechtice n. O.
Pro děti ze ZŠ Albrechtice od 3. tř. Zahajovací schůzka: 1. 10. , 13.45 - 15.15
hod. Vedoucí: Bohumír Kalous Cena: 500/1000,–
• STOLNÍ TENIS - Základy hry, přátelská utkání, pro dívky i chlapce.
Kroužek bude probíhat v herně v tělocvičně U Dubu. Pro chlapce i dívky
od 3. tř. Zahajovací schůzka: 1. 10. , 15.30 - 17.00 hod. Vedoucí: Bohumír
Kalous, trenér: Zbyněk Závodní. Cena: 500/1000,–
• BABY ROSEGIRLS - Taneční skupina pro začínající tanečníky. Základem
je pohybová výchova a výuka základů gymnastiky. Účast na tanečních vystoupeních a soutěžích. Schůzky dvakrát týdně v zrcadlovém sále DDM.
Pro děti od tří let do 1. tř., odvod z MŠ Město. Zahajovací schůzka: 5. 9. ,
15.00 - 17.00 hod. Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 950/1900,–
• KERAMIKA I. - Kreativní tvoření - keramika, modelování, pláty, dárečky
a dekorace. Rozvoj kreativity a jemné motoriky, fantazie. Schůzky jednou
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za 14 dní, pro 1. - 5. tř. Na kroužek se hlaste emailem nebo telefonicky,
proběhne rozdělení do skupin. Infoschůzka: 24. 9. v 16.30 hod. Vedoucí:
Eva Jenčíková Cena: 600/1200,–
• KERAMIKA II. - Kreativní tvoření - keramika, modelování, pláty, dárečky a dekorace. Rozvoj kreativity a jemné motoriky, fantazie. Schůzky jednou za 14 dní, pro 6. - 9. tř. Na kroužek se hlaste emailem nebo telefonicky,
proběhne rozdělení do skupin. Infoschůzka: 24. 9. v 16.30 hod. Vedoucí:
Eva Jenčíková Cena: 600/1200,–
• TURISŤÁK - Výpravy do neznáma, práce s mapou a buzolou, plánování
tras, poznávání přírody, pravi-delné víkendové výlety. Chůze je nejzdravější pohyb! Pro děti 2. - 5. tř. Zahajovací schůzka: 1. 10. , 13.00 - 14.45 hod.
Vedoucí: Jana Bahníková. Cena: 400/800,–
• FIMO - Pravidelné setkávání nad polymerovou hmotou, ze které se dá
doslova čarovat. Základní i pokročilejší techniky při výrobě originálních
dárků, šperků a dalších doplňků. Schůzky jednou za 14 dní. Pro děti od 3.
tř., mládež a dospělé. Infoschůzka: 24. 9. v 16.30 hodin, čas kroužku 14.45
- 16.45 hod. Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 600/1200,–
• TRADICE - Mezi naše tradiční tvoření určitě patří slaměné ozdoby, výrobky z kukuřičného šustí, perníčky, vizovické pečivo a mnohé další. Každý měsíc se budeme věnovat jedné činnosti. Říjen zahájíme slaměnými
ozdobami, přípravou slámy a základům pletení ze slámy. Pro děti od 5.
třídy až po dospělé, vítáni jsou také senioři. Infoschůzka: 24. 9. v 17 hodin,
čas kroužku 17.00 - 19.00 hod. Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena: 400/800,–
• POM POM DANCE - DĚTI - Taneční, gymnastická a pohybová průprava, zvládnutí jednotlivých prvků akrobacie s využitím pomponů - třásní.
Účast na soutěžích a vystoupeních. Schůzky dvakrát týdně v tělocvičně
U Dubu. Pro dívky 4 - 7 let. Infoschůzka: 12. 9. v 16 hod. v DDM, čas
kroužku: 16.00 - 17.30 hod. Vedoucí: Mirka Knajflová. Cena: 950/1900,–
• ROSEGIRLS II. - Taneční skupina, základem je pohybová výchova, zvyšování flexibility a rozvoje citu pro hudbu. Kromě tance i základy gymnastiky a akrobacie. Účast na vystoupeních a soutěžích. Schůzky dvakrát týdně v tanečním sále DDM. Pro dívky a chlapce 5. - 9. tř. Zahajovací schůzka:
5. 9. , 17.00 - 19.00 hod. Vedoucí: Lenka Reslová. Cena: 950/1900,–
• POM POM DANCE - KADETKY - Taneční, gymnastická a pohybová
průprava, zvládnutí jednotlivých prvků akrobacie s využitím pomponů třásní. Účast na soutěžích a vystoupeních. Schůzky dvakrát týdně v tělocvičně U Dubu. Pro dívky 7 - 11 let. Infoschůzka: 12. 9. v 16 hod. v DDM,
čas kroužku 17.30 - 19.30 hod. Vedoucí: Mirka Knajflová Cena: 950/1900,–
Úterý:
• MALÝ VĚDÁTOR I. - Práce se stavebnicemi Boffin, Lego a Arduino,
které jsou určeny pro výuku základů fyziky a robotizace. Účastníci zjistí,
jak fungují různá zařízení z běžného života díky sestavování jednotlivých
součástek stavebnice. Kromě stavebnice budou účastníci sami vymýšlet
vlastní projekty a pracovat s počítačem, tabletem a 3D tiskárnou. Zahajovací schůzka: 2. 10. , 16.00 - 18.00 hod. Vedoucí: Tomáš Haupt Cena:
700/1400,–
• BABY ROSEGIRLS PŘÍPRAVKA - MŠ DUB - Taneční skupina pro začínající tanečníky. Základem je pohybová výchova a výuka základů gymnastiky. Účast na tanečních vystoupeních a soutěžích. Schůzky dvakrát týdně
v tělocvičně U Dubu. Pro děti od tří let. Zahajovací schůzka: 5. 9. , 13.00
- 14.30 hod. Vedoucí: Lenka Reslová. Cena: 950/1900,–
• PIDIDIVY - DS POŠKOLÁCI PŘÍPRAVKA - Hudební a dramatická
přípravka pro předškoláky a prvňáky. Hlasová výchova, základy pohybu
na jevišti, psychomotorické hry, písničky, básničky, dramatizace situací
a příběhů. Odvod z MŠ Město. Zahajovací schůzka: 2. 10. , 12.00 - 14.30
hod. Vedoucí: Jana Bahníková Cena: 550/1100,–
• KOKOSY V TĚLOCVIČNĚ - Hravé odpoledne s nejrůznějšími pomůckami (overbaly, míčky, švihadla, kelímky, lana, víčka, padák…) v tělocvičně DDM. Všeobecná sportovní průprava. Pro děti 1. - 3. tř. Na podzim
odvod z družiny. Zahajovací schůzka: 2. 10. , 13.00 - 14.30 hod. Vedoucí:
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Eva Jenčíková. Cena: 300/600,–
• VOLEJBAL - Základ a prohlubování volejbalových dovedností, turnaje,
hry, rozvoj spolupráce. a týmového ducha. Pro dívky 6. - 9. třída. Zahajovací schůzka: 4. 9. , 15.00 - 17.00 hod. na stadionu Vedoucí: Eva Jenčíková
Cena: 400/800,–
• MINIVOLEJBAL - Hry s míčem, základy barevného minivolejbalu, turnaje, hry, rozvoj spolupráce a týmového ducha. Pro dívky 1. - 5. třída.
Zahajovací schůzka: 4. 9. , 15.00 - 17.00 hod. na stadionu. Vedoucí: Jana
Bahníková Cena: 400/800,–
• KOŠÍKÁŘSTVÍ - Pletení z pedigu různými technikami, košíčky, tácy,
ozdoby, drobné dárečky, rozvoj jemné motoriky. Pro děti od 3. tř., mládež a dospělé. Zahajovací schůzka: 2. 10. , 17.30 - 19.30 hod. Vedoucí: Eva
Jenčíková.Cena: 500/1000,– včetně materiálu, nebo 40,– /jednotlivá dílna
+ materiál

v 15 hod., čas schůzek 15.00 - 17.00 hod. Vedoucí: Dana Černohousová
Cena: 950/1900,–
• MALÝ VĚDÁTOR II. - Práce se stavebnicemi Boffin, Lego a Arduino,
které jsou určeny pro výuku základů fyziky a robotizace. Účastníci zjistí,
jak fungují různá zařízení z běžného života díky sestavování jednotlivých
součástek stavebnice. Kromě stavebnice budou účastníci sami vymýšlet
vlastní projekty a pracovat s počítačem, tabletem a 3D tiskárnou. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 16.00 - 18.00 hod. Vedoucí: Tomáš Haupt Cena:
700/1400,–
• DS POŠKOLÁCI - Divadelní skupina, pouze pro stávající členy. Noví členové pouze s divadelními zkušenostmi a po domluvě s vedoucí. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 16.30 - 18.30 hod. Vedoucí: Jana Bahníková Cena:
500/1000,–

• ROSEGIRLS A.N.O. - Taneční skupina, pohybová průprava, rozvoj citu
pro hudbu, výuka základů gymnastiky a akrobacie. Účast na vystoupeních
a soutěžích. Pro děti ze ZŠ Albrechtice. Zahajovací schůzka: 4. 9. , 15 - 17
hod., taneční sál DDM. Vedoucí: Lenka Reslová Cena: 950/1900,–

• KYTARA - Základy hry na kytaru, akordy, doprovodné rytmy a noty. Doprovod zpěvu kytarou. Pro pokročilé možnost hry na ukulele. Den a čas
schůzek dle individuální domluvy (úterý a středa 15 - 18 hod.) Pro děti od
4. tř. Na kroužek se hlaste emailem nebo telefonicky, proběhne rozdělení
do skupin. Infoschůzka: 26. 9. v 16.00 hod. Vedoucí: Jana Kalousová Cena:
600/1200,–

• KEYBOARD - Základy hry na elektrické klávesy, individuální přístup dle
potřeb každého žáka. Jeden až tři žáci v hodině, čas a den schůzek dle individuální domluvy. Věkově neomezeno. Na kroužek se hlaste emailem nebo
telefonicky, proběhne rozdělení do skupin. Infoschůzka: 25. 9. v 17.30 hod.
Vedoucí: Martina Kumpoštová. Cena: 600/1200,–

• HOLČIČINKY - Vaření, pečení, výtvarné techniky - fimo, smaltování,
decoupage, keramika, drobné dárky a dekorace. Pro dívky 1. - 3. tř. Na
kroužek se hlaste emailem nebo telefonicky, proběhne rozdělení do skupin. Infochůzka: 26. 9. v 16 hod., čas kroužku 13.00 - 15.00 hod. Vedoucí:
Eva Jenčíková Cena: 600/1200,–

• FLÉTNIČKA - Základy hry na zobcovou flétnu, hudební nauka formou
hry, písničky, zpívání. Nutnost vlastního nástroje. Den a čas schůzek dle
individuální domluvy. Pro děti od 1. tř. Na kroužek se hlaste emailem nebo
telefonicky, proběhne rozdělení do skupin. Infoschůzka: 25. 9. v 17.30 hod.
Vedoucí: Martina Kumpoštová Cena: 500/1000,–

• HOLČIČINY - Vaření, pečení, výtvarné techniky - fimo, smaltování, decoupage, keramika, drobné dárky a dekorace. Pro dívky od 4. tř. Na kroužek se hlaste emailem nebo telefonicky, proběhne rozdělení do skupin.
Infochůzka: 26. 9. v 16 hod., čas kroužku 15.00 - 17.00 hod. Vedoucí: Eva
Jenčíková Cena: 600/1200,–

• ROSEGIRLS I. - Taneční skupina, základem je pohybová výchova, zvyšování flexibility a rozvoj citu pro hudbu. Kromě tance i výuka základů
gymnastiky a akrobacie. Účast na vystoupeních a soutěžích. Schůzky dvakrát týdně, v úterý v tělocvičně U Dubu. Pouze pro stávající členy skupiny.
Zahajovací schůzka: 4. 9. , 17.00 - 19.00 hod. Vedoucí: Lenka Kupcová.
Cena: 950/1900,–

• KLUB LOGICKÝCH A DESKOVÝCH HER - Hraní logických a deskových her, rozvoj pozornosti, paměti, strategického myšlení a spolupráce,
možnost půjčit si hry z hernotéky domů. Turnaje v Dominionu, Ubongu
a dalších. Věkově neomezeno, vítáme i středoškoláky a dospělé. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 17.00 - 19.00 hod. Vedoucí: Eva Jenčíková. Cena:
300/600,– nebo 20,– /jednotlivý vstup

Středa:

Čtvrtek:

• SEBEOBRANA - Velké řádění v malé tělocvičně DDM, základy sebeobrany, sportovní hry, posilování, zlepše-ní rychlosti, koordinace, výdrže
a fyzické odolnosti. Pro děti 1. - 5. tř. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 17.00
- 18.30 hod. Vedoucí: Ondřej Balcar. Cena: 500/1000,–

• RYBÁŘI - Techniky rybolovu, poznávání druhů ptáků, ryb a obojživelníků žijících v českých vodách. Správné návyky chování u vody. Možnost
získání rybářského lístku. Pro děti od 3. tř. Kroužek bude ve středu či čtvrtek dle možností účastníků. Zahajovací schůzka: 4. 10. , 17.00 - 18.30 hod.
Vedoucí: Petr Mrvečka Cena: 500/1000,–

• ČTENÁŘSKÝ KLUB - Seznamování se s novými knihami, společná četba, doporučování knih, knihovnička. s možností půjčení domů, diskuze
o knihách. Pro čtenáře od 4. tř. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 14.00 - 16.00
hod. Vedoucí: Jana Bahníková Cena: Kroužek je dotován z šablon MŠMT.
• KREATIVKA - Kreativní tvoření - batika, keramika, bytové doplňky,
fimo. Rozvoj fantazie, kreativity, spolupráce. Schůzky jednou za 14 dní, pro
děti 6. - 9. tř. Zahajovací schůzka: 3. 10. , 14.00 - 16.00 hod. Vedoucí: Hana
Šimánová Cena: 600/1200,–
• POM POM DANCE - DĚTI - Viz pondělí. Čas schůzky: 16.00 - 17.30
hod.
• POM POM DANCE - KADETKY - Viz pondělí. Čas schůzky: 17.30 19.30 hod.
• BABY ROSEGIRLS - Viz pondělí. Čas schůzky: 15.00 - 17.00 hod.
• ROSEGIRLS II. - Viz pondělí. Čas schůzky: 17.00 - 19.00 hod.
• CCG DANCE - Taneční skupina, základem je pohybová výchova, rozvoj
citu pro hudbu, rozvoj flexibility. Výuka základů gymnastiky a akrobacie.
Schůzky dvakrát týdně v tělocvičně ZŠ. Pro děti od 4. tř. Infoschůzka: 12. 9.

• DS POŠKOLÁCI - ALBRECHŤÁCI - Hlasová a pohybová výchova,
vystupování na jevišti, recitace. Pro děti ze ZŠ Albrechtice. Nácvik vystoupení, možná účast na přehlídkách a soutěži Dětská scéna. Zahajovací schůzka: 4. 10. , 13.00 - 15.00 hod. Vedoucí: Jana Bahníková Cena:
500/1000,–
• HERNÍČEK - Hraní logických a deskových her, rozvoj pozornosti, paměti, strategického myšlení a spolu-práce, možnost půjčit si hry z hernotéky
domů. Zahajovací schůzka: 4. 10. , 13.00 - 14.30 hod. Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 300/600,–
• ROSEGIRLS I. - Viz úterý. Čas schůzky: 17.00 - 19.00 hod., taneční sál
DDM
• MINISPORTOVKY - Všeobecná sportovní průprava, hry s nejrůznějšími pomůckami, cvičení na nářadí, rozvoj koordinace, rychlosti, spolupráce. Schůzky ve velké tělocvičně ZŠ. Pro děti 1. - 3. tř. Zahajovací schůzka:
4. 10. , 15.00 - 16.30 hod. Vedoucí: Eva Jenčíková Cena: 400/800,–
• BABY ROSEGIRLS PŘÍPRAVKA - MŠ DUB - Viz úterý. Čas schůzky:
13.00 - 14.30 hod.
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• ROSEGIRLS A.N.O. - Viz úterý. Čas schůzky: 15.00 - 17.00 hod., tělocvična ZŠ Albrechtice

• CCG DANCE - Viz středa. Čas schůzky: 19.00 - 20.30 hod. Pro mládež
a dospělé:

Pátek:
• REKREAČNÍ VOLEJBAL - Páteční pohoda na stadionu nebo v tělocvičně ZŠ, volejbalové dovednosti, souhra, přátelská utkání. Pro dívky od 6.
třídy. Zahajovací schůzka: 5. 10. , 15.00 - 16.30 hod. Vedoucí: Eva Jenčíková, Jana Bahníková. Cena: 300/600,–

• POM POM DANCE - SENIORKY - Taneční, gymnastická a pohybová
průprava, zvládnutí jednotlivých prvků akrobacie s využitím pomponů třásní. Účast na soutěžích a vystoupeních. Pro dívky od patnácti let s gymnastickou nebo mažoretkovou průpravou. Infoschůzka: 12. 9. v 16 hod.
v DDM, čas kroužku 17.30 - 19.30 hod. Vedoucí: Mirka Knajflová Cena:
600/1200,–

• POM POM DANCE - SÓLA - Taneční, gymnastická a pohybová průprava, nacvičení choreografie, účast na vystoupeních a soutěžích. Schůzky
v tělocvičně U Dubu Infoschůzka: 12. 9. v 16 hod., čas kroužku 16.30 18.30 hod. Vedoucí: Mirka Knajflová. Cena: 400/800,–

• KLUB IPP (instruktoři, praktikanti, pomocníci) Pro aktivní mládež od
7. tř., která se chce podílet na přípravě akcí pro mladší i starší kamarády,
pomáhat při akcích DDM, jezdit na víkendovky a letní tábory. Zahajovací
schůzka: v neděli 2. 9. v 17 hod. Vedoucí: Eva Jenčíková, Jana Bahníková

• ATLETIKA I. Atletická abeceda, všeobecná sportovní průprava, účast na
závodech, soutěže, hry. V září na stadionu, poté v tělocvičně ZŠ. Pro děti
1. - 3. tř. Zahajovací schůzka: 31. 8. , 16.30 - 17.30 hod., stadion. Vedoucí:
Kateřina Kuklová, Lenka Reslová, Ondřej Kalous. Cena: 500/1000,–

• KURZY VÝTVARNÝCH TECHNIK—OTEVŘENÉ DÍLNY - Můžete si
k nám přijít vyzkoušet výtvarné techniky podle aktuální nabídky (PEDIG,
FIMO, ENCAUSTIKA, DECOUPAGE, PŘÍRODNÍ DEKORACE aj.).
Tyto dílny jsou vhodné pro děti z 2. stupně, mládež a dospělé, mladší děti
pouze v doprovodu dospělého. Vždy druhé úterý v měsíci (17.30 - 19.30
hod.) Lektorka: Eva Jenčíková Cena: 40,– + spotřebovaný materiál

• ATLETIKA II. Atletické disciplíny, všeobecná sportovní průprava, účast
na závodech, soutěže, hry. V září na stadionu, poté v tělocvičně ZŠ. Pro
děti od 4. tř. Zahajovací schůzka: 31. 8. , 16.30 - 17.30 hod., stadion. Vedoucí: Kateřina Kuklová, Lenka Reslová, Ondřej Kalous. Cena: 500/1000,–
• KLUB KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE - Dramatická výchova, hraní
pohádek a příběhů v cizím jazyce, překlady textů, hry a soutěže, sezná-mení se s žáky z jiných škol v zahraničí a psaní v cizím jazyce. Pro děti
od 4. třídy. Zahajovací schůzka: 5. 10. , 14.00 - 15.30 hod. Vedoucí: Lenka
Kupcová Cena: kroužek je dotován z šablon MŠMT.
• CCG DANCE MINI - Taneční přípravka, pohybová průprava, rozvoj citu
pro hudbu, výuka základů gymnastiky a akrobacie. Schůzky v tělocvičně
DDM. Pro děti od tří let. Infoschůzka: 12. 9. v 15 hod. v tělocvičně ZŠ.
Čas kroužku: 14.30 - 16.00 hod. Vedoucí: Dana Černohousová. Cena:
500/1000,–
• CCG DANCE MIDI - Taneční přípravka, pohybová průprava, rozvoj citu
pro hudbu, výuka základů gymnastiky a akrobacie. Schůzky v zrcadlovém
sále DDM. Pro děti od 1. třídy. Infoschůzka: 13. 9. v 15 hod. v tělocvičně
ZŠ. Čas kroužku: 14.30 - 16.30 hod. Vedoucí: Dana Černohousová. Cena:
600/1200,–

• KLUB LOGICKÝCH A DESKOVÝCH HER - Moderní deskové společenské hry neboli „deskovky“ jsou tu nejenom pro děti, ale především pro
mládež a hravé dospělé. Děti do deseti let pouze s doprovodem. Každou
středu od 3. 10. , 17.00 - 19.00 hod., vstupné 20,–
• KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ - Podvečerní tvoření pro zamazané ruce,
jednou měsíčně. Pracujete podle vlastních návrhů, nebo se necháte inspirovat. Zahajovací schůzka: 4. 10. , 17.00 - 19.00 hod. Lektorka: Hana Šimánová Cena: 120,– /dílna
• KURZY ANGLIČTINY - Začátečníci, pokročilí i mírně pokročilí, ve skupině. Informace: PaeDr. Dana Černohousová, tel.: 777016858
• KURZY ANGLIČTINY - Pro dospělé v DDM, začínáme od září. Čas
lekcí: středa 17.30 - 20. 30. Lektor: Luboš Moravec, tel.: 736414549 Cena:
45,– /lekce
• JÓGA - Jóga pro dospělé je určená všem, kteří se po práci chtějí příjemně
uvolnit, relaxovat a věnovat hodinku jenom sami sobě. Relaxace a uvolnění pod vedením zkušeného lektora. Zahajovací schůzka: 13. 9. v 18.40 hod.
Kontakt: 774230082, email: Kamil.Horny@seznam.cz, www.camel2.cz

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Hospodine, chci ti mezi lidmi
vzdávat chválu, mezi národy ti
budu zpívat žalmy; vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá.
Žalm 108,4
Co má za sebou žalmista, že tak
radostně zpívá? Co se přihodilo, že
touží vyjít se zpěvem žalmů mezi
národy, oslavovat Boha? Vždyť to
znamená jít k těm, kteří v Boha
nevěří, nic o něm neslyšeli nebo
slyšet nechtějí. To je velmi riskantní krok. K takovému činu už
musí mít pádný důvod. Do jeho
života, jak se zdá, nějak zasáhlo
Boží milosrdenství, Bůh osvědčil
svoji věrnost. Byl snad žalmista
zachráněn v nějaké bitvě, podařilo se zázračně odvrátit válku nebo
byl uzdraven on či někdo z jeho
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příbuzných? Co jiného než takový
nečekaný zásah Boží moci jej vede
k radostnému prozpěvování o Božím milosrdenství, které nemá
hranic, o věrnosti, která je nad
jeho představivost? Nebo je to jen
radost z toho, že se nezaslouženě
probudil do nového dne? Protože dostal s novým dnem šanci žít
nově, radostně?
Ať už je to jakkoliv s důvody,
jeho radost je velmi spontánní
a nakažlivá. Pokusme se dnes podívat na nebe a do mraků a možná
i my spatříme, že Boží milosrdenství nelze obsáhnout, že Boží věrnost je nezměřitelná. A třeba i my
začneme radostně prozpěvovat
navzdory všemu, co nás obklopuje.

Pane, někdy nám radostná píseň netryská ze srdce, protože
nerozpoznáváme tvé milosrdenství a věrnost. Chtěli bychom to
změnit. Pomoz nám spoléhat se na
tebe. Amen.
Píseň:
1. Se srdcem vírou zpevněným
přicházím, Bože, k branám tvým.
Tobě chci zpívat, k tomu hrát,
chválu ti z celé duše vzdát. Má
harfo, vzhůru, loutno s ní, vzbudit chci ranní svítání. Před lidem
budu Boha vzývat, s radostí Pánu
hrát a zpívat.
2. Milosrdenství, Bože, tvé, než
celé nebe větší je. Tvá věrnost
přenesmírná tak, dosahuje až do
oblak. Nad nebe vyvyš slávu svou,
udiv svět náš svou nádherou!

Učiň to k spáse lidu svého, pravici
vztáhni, ujmi se ho!
3. Bůh promluvil v své radosti,
obživil srdce radostí. Slib dávný
přijde naplnit, z poroby vychvátí svůj lid. Vykupitele z Judy dá,
všecku moc jemu odevzdá. Když
on, co jeho je, si chrání, nikdo
a nic mu nezabrání.
Žalm č. 108 z Evangelického
zpěvníku (nápěv Ženeva 1562,
text M. Rafajová).
Srdečně zveme na bohoslužby
v září (modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
23. 9. – 10.30 h bohoslužby s nedělní školou
Jaroslav Matuška

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – ČERVENEC 2018
Dne 3. 7. 2018
v 19:05 hod.
v rámci hlídkové činnosti bylo
strážníky v ulici
Turkova zastaveno a kontrolováno
osobní motorové vozidlo tov. zn. Renault, jehož
řidička byla podezřelá z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provoz. Provedenou
orientační dechovou zkouškou na
alkohol byl zjištěn pozitivní výsledek – 1,28 ‰. Na místo přivolána
hlídka Policie ČR, která jakožto
věcně příslušní orgán věc na místě
převzala.
Dne 5. 7. 2018 v 01:00 hod. bylo
přijato telefonické oznámení obyvatele ulice Vrchlického, že je v ulici rušen noční klid. V ulici Vrchlického byl strážníky zaznamenán
pouze hlasitý hovor a smích ze zahrádky u bytového domu. Přítomné osoby byly vyzvány k utlumení
zábavy s ohledem na ostatní spoluobčany. Následně došlo k utišení
a věc nebyla dále řešena.
Dne 9. 7. 2018 v 09:00 hod. bylo

přijato telefonické oznámení, že
podnapilý muž postávající před
Montana barem na Mírovém náměstí se posmívá pracovníkům
pracujícím na novém dláždění náměstí. Zmíněný muž byl předveden
na služebnu městské policie za účelem podání vysvětlení. Byl poučen
o možném postihu za přestupek
proti občanskému soužití. Tato
opatření vedla k nápravě.
Dne 12. 7. 2018 v 10:30 hod.
obdržela městská policie oznámení týkající se poškození laviček na
tribuně stadionu v ulici Sokolská.
V současné době je věc v šetření.
Dne 13. 7. 2018 v 18:05 hod. bylo
strážníky řešeno nevhodné chování
muže, kterým v prostorách nádraží
ČD Týniště nad Orlicí narušoval
občanské soužití a naplnil tímto
skutkovou podstatu přestupku proti občanskému soužití. Po provedeném šetření a zadokumentování
byl přestupek projednán pokutou
Příkazem na místě.
Dne 17. 7. 2018 v 11:11 hod. bylo
přijato telefonické oznámení o neúměrně hlasité hudbě, kterou jsou
obtěžováni obyvatelé ulice Havlíč-

Kurzy
anglického jazyka
od září 2018 v Týništi nad Orlicí

• Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší
studenty výrazně zdokonalíme a u těch
nejpokročilejších upevníme nadále jejich znalosti
• Kurzovné 1.950 Kč za pololetí, druhé pololetí
plynule navazuje
• Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové
atmosféře, kam se budete rádi vracet a bude Vás to
bavit
• Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale
o solidní oboustranné práci mezi námia vámi

Rádi vás uvidíme na našich zkušebních hodinách
Jazykové centrum anglického jazyka

tel.: 736 414 549, 494 532 102

www.jcaj.cz

kova. K nápravě resp. k utlumení
hlasitosti došlo již před příjezdem
strážníka. Původce hluku byl vyzván k podání vysvětlení, přičemž
uvedl, že chtěl pouze na okamžik
zkusit novou aparaturu a po výtce
ze strany sousedů již hudbu utlumil.
Dne 18. 7. 2018 v 21:00 hod. byl
na základě telefonického oznámení
proveden odchyt rorýse, který zůstal zachycen na součásti bytového
domu a nemohl odletět. Následně
byl pták předán do péče pracovníků Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata Jaroměř.
Dne 20. 7. 2018 v 10:00 hod. na
žádost sociální pracovnice při MěÚ
Týniště nad Orlicí byla strážníkem
poskytnuta součinnost při návštěvě
klienta, který se oproti zvyklosti
nedostavil na sjednanou schůzku.
Následně byl nalezen v místě bydliště zcela apatický, zesláblý a silně dehydrovaný. Byla poskytnuta
první pomoc a zajištěno lékařské
ošetření. Jeho vážný stav si vyžádal
okamžitou hospitalizaci v nemocničním zařízení. Dle zasahujícího
zdravotního personálu přišla tato

pomoc tzv. za pět minut dvanáct.
Dne 21. 7. 2018 v 03:30 hod. byla
na žádost hlídky Policie ČR poskytnuta součinnost při řešení konfliktu v baru Montana na Mírovém
náměstí. Situace byla uklidněna,
osoba podněcující sváry byla vykázána z místa.
Dne 21. 7. 2018 v 04:15 hod. projížděla hlídka městské policie ulicí
T.G. Masaryka a blížila se k muži
a ženě jdoucím po chodníku. Zmíněný muž však z nenadání hodil
svou tašku pod kola přijíždějícího
služebního vozidla městské policie.
Jak bylo následně zjištěno, příčinou
jeho podivného chování byla podnapilost a partnerské rozepře. Jelikož ke škodě na vozidle nedošlo,
byl incident vyřešen na místě jako
přestupek proti veřejnému pořádku pokutou Příkazem na místě.
Dne 21. 7. 2018 v 18:00 hod. byl
strážníky vykázán z prostor koupaliště silně podnapilý muž, který
nedbal pokynů provozovatele a nedodržoval provozní řád.
Jaroslav Forman
strážník MP

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná hnojiva
Kristalon za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč,
Plod a květ modrý za 65 Kč
Jahoda červený za75 Kč
(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40Kč
Dusíkaté vápno za 50 Kč
(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986, e-mail: jira.fiser@email.cz

VÝKUP
zlata a stříbra
10. 9. 2018
10:00 – 17:00 hod

Kulturní dům - foyer
Peter Majerčik, 776 114 455
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100 LET KOPANÉ V TÝNIŠTI
Ano, vážení přátelé, už sto let se
hraje v Týništi organizovaný fotbal.
Je jisté, že se fotbal nebo spíše něco
fotbalu podobného, hrálo už i dříve,
ale o tom nejsou žádné dochované
zprávy a tak datum vzniku organizovaného fotbalu je 4. 7. 1919. Výbor
oddílu kopané chce toto výročí oslavit na patřičné úrovni. K propagaci
výročí má sloužit i série článků v týnišťském Zpravodaji. Jelikož do data
vzniku oddílu je měsíců deset, bude
každý článek popisovat jedno desetiletí historie fotbalu v Týništi.
Roky 1919-1929
1919 - Po první světové válce se
začal bouřlivě rozvíjet sport a hlavně
jeho nejpopulárnější forma - fotbal.
Do Týniště ho přinášeli hlavně studenti studující ve větších městech.
A tak se fotbal hrál o prázdninách
na všech možných místech, ale i na
náměstí a v parku. Odtud ovšem
byli hráči nemilosrdně vyháněni
obecním strážníkem. Na vyřešení této nepříjemné situace byla do
hostince U Horáků (dnes U věže)
svolána schůze, na které byl založen
fotbalový oddíl s předsedou Josefem
Jánským, jednatelem Karlem Hlaváčkem a pokladníkem Josefem Stárkem. Stejnojmenná delegace se odebrala k řediteli místního velkostatku
hraběte Šternberka - panu Kučerovi
řešit pronájem plochy vhodné pro

fotbal. S jeho velkým přispěním došlo nakonec k pronájmu plochy, jak
se tehdy říkalo - Pode dvorem. Dnes
jde přes toto území silniční obchvat.
S velkým nadšením se hřiště začalo
budovat. Potřebné finance se získávaly ze zápisného členů a z jejich
měsíčních členských příspěvků. Pomohli i místní podnikatelé. Dresy
upravil z doneseného materiálů jeden z hráčů krejčí Štancl. Dres tvořila bílá košile s černým límečkem,
manžetami a černé trenýrky. A tak,
když přišel z Prahy objednaný míč,
mohlo se začít hrát. Začátky ovšem
byly neslavné. První zápas sehrálo
týnišťské mužstvo v Třebechovi
cích. Výsledkem byl debakl 2:14.
Omluvou snad může být, že fotbal se
v Třebechovicích v tom čase už něja
kou dobu hrál. O něco lépe dopadla
odveta doma (zřejmě první zápas na
hřišti v Týništi), která skončila porážkou 1:6. Prvního vítězství se Týniště
dočkalo 8. 10. 1919 s výsledkem 5:0
nad Opočnem. Do konce roku získalo mužstvo ještě několik skalpů
mužstev z okolí. Z jediné zachované fotografie mužstva na tehdejším
hřišti u řeky, pan Karel Procházka
rozeznal z hráčů Čáslavského, Doudu, Jánského, Jirotku (otec pozdější
hráčské legendy), Jonáše, Martínka,
Pivrnce, Sedláčka, Štancla, Karla
Šťáska, Teleckého a z funkcionářů
Karla Čáslavského, Podzimka, Voříška, Stárka a Šemberu.

Při této příležitosti prosíme
všechny příznivce, kteří mají nějaké
fotografie vázající se k historii týnišťského fotbalu, o jejich zapůjčení.
Připravujeme velkou kroniku stoleté
ho působení fotbalu v Týništi a snažíme se podchytit co nejvíce fragmentů
této historie!
1920 – toho roku se ukázalo, že
mnohdy velké nadšení zatemní
myšlení. Na jaře totiž povodeň, každoročně se zde opakující, spláchla
s nadšením vybudované hřiště. To
znamenalo jediné – vybrat nové
místo! Vybrána byla Olšina, kde
část pozemku byla odkoupena od
pana Šembery a část pronajatá od
velkostatku. Po velkém pracovním
úsilí bylo hřiště otevřeno Sportovním dnem, na kterém se s ukázkami z lehké atletiky prezentovali
borci z Hradce a který byl ukončen
fotbalovým zápasem s tehdejším
mistrem fotbalové župy SK Hradec
Králové s výsledkem 4:11. Došlo i na
změny členů výboru, když novým
předsedou se stal F. Podzimek, jednatelem J. Čáslavský a pokladníkem
J. Kotek. Mužstvo se přihlásilo do
pravidelných soutěží České fotbalové župy a je zařazeno do III. třídy.
Jeho domácí zápasy jsou sledovány
početnou diváckou kulisou a největší fandové doprovázeli mužstvo i na
zápasy venku.
Bohužel, v kronice pana Holcinge-

ra, z které čerpáme informace z této
doby, nejsou vedení ani soupeři ani
tabulky. Do hry se zapojuje i B mužstvo a junioři, jak se tehdy říkalo dorostencům. Hřiště je jen ohraničená
plocha s brankami a nic víc. Svlékat
se hráči musí „jak se kde dá“.
1921 - Fotbal získává v Týništi na
popularitě. Výbor pracuje ve stejném
složení, ale s množstvím spolupracovníků a pořádáním tanečních zábav získává potřebné finance na stavbu provizorních dřevěných kabin.
A mužstvo dále hraje III.třídu. Trenérem se stává posila z Náchoda pan
Bittner. Pro zlepšení kvality tréninků
je pozván prof. Koudela z Prahy, který v Týništi provede vzorový trénink.
A mužstvo sehrálo 36 zápasů se
skórem 108:77. B mužstvo sehrálo
12 zápasů se skórem 15:48. Junioři
sehráli 9 zápasů se skórem 57:17
V dubnu byl při fotbalovém oddílu založen odbor lehkoatletických,
jehož tré
ninků se povinně museli
zúčastňovat všichni fotbalisté a také
mužstvo dámské házené, které sehrálo dva zápasy s Doudlebami a s Novým Městem, zřejmě se součtovým
skorém 17:9.
1922 - Tento rok je jedním z nejúspěšnějších v raných dobách fotbalu
v Týništi. Ve výboru se jako pokladník představuje pozdější dlouholetý předseda SK pan Mořic Kotek.

Fotbalisté v průvodu vchází do náměstí v roce 1924
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Fotbalové mužstvo z roku 1925
A mužstvo je zařazeno do III. třídy
s mužstvy AFK Hronov, Velké Poříčí,
Úpice, Nové Město, SK Police. Hraje
se jednokolovým systémem a Týniště vyhrává všechny zápasy se skórem
22:4 a postupuje do II. třídy.
Pro velký zájem diváků byla do
Týniště zvána mužstva z vyšších soutěží.
V červnu sehrál v Týništi dva zápasy účastník extratřídy (dnešní 1. ligy)
mužstvo Meteor Praha VIII. V obou
zápasech zvítězilo 6:1 a zanechalo
zde velice dobrý dojem. 15. července
se v Týništi představil vedoucí klub
východočeské fotbalové župy mužstvo SK Hradec Králové, které zde
taky zvítězilo 6:1. Ligové SK Pardubice, sice v kombinované sestavě, musely tvrdě bojovat o remízu 4:4.
A mužstvo sehrálo 36 zápasů se
skórem 99:82. B mužstvo sehrálo 16
zápasů se skórem 62.31. Junioři sehráli pouze 2 zápasy se skórem 8:11
Že by malý zájem o mládež?
1923 - Předsednického křesla výboru SK se ujímá pan Mořic Kotek
a vydrží na něm dalších 17 let! Výbor
dokoupí zbývající část hřiště, ale bez
určitého zadlužení se to neobejde. Ve
vyšší třídě se už tolik nedaří a opadá
divácký zájem. Inu český fanda! Kronika hovoří o odchodu „starých“ hrá-

čů a nedostatečné náhradě mladými.
O umístění v tabulkách ani slovo.
Z atraktivních soupeřů hrál v Týništi
Slavoj Praha VIII. (vyhrál 4:2) a XI.
Ruských studentů z Moravské Třebové, se kterou se prohrálo se 4:5.
A mužstvo sehrálo 34 zápasů se
skórem 96:80. B mužstvo sehrálo 15
zápasů se skórem 64:34. Junioři sehráli jen 2 zápasy se skórem 6:8.
1924 - Zájem o fotbal dále opadá
a to se projevuje i na financích klubu.
Výbor se snaží je získávat všemožně,
např. pořádáním kdysi tak úspěšného Sportovního dne. Tento však
končí div ne prodělkem. O pozvání
atraktivních soupeřů už nemůže být
ani řeči.
A mužstvo sehrálo 26 zápasů se
skórem 46:58. Jiné údaje ve staré kronice nejsou…
1925 - Úpadek fotbalu (sestup?)
se projevuje i v rozbrojích ve výboru. Na několik měsíců musí odstoupit i výbor vedený M. Kotkem a je
nahrazen výborem v čele s MUDr.
Meissnerem. Ale ani jemu se úpadek
nedařilo zastavit a tak se vše vrací ke
starému. Stav fotbalu dokumentuje
i počet sehraných zápasů.
A mužstvo sehrálo jen 19 zápasů
se skórem 52:42.

Jiné údaje se nedochovaly.
1926 - Aby klub mohl vůbec zahájit činnost, musí výbor udělat sbírkovou akci po Týništi. Ta měla, jak stará
kronika praví, příznivý ohlas a tak
se mohlo začít hrát. S kým a v které
třídě se už v kronice nepíše. Za této
nepříznivé situace, vedena i důvody politickými, odchází část hráčů
a funkcionářů z klubu. Zakládají
nový klub Rudou hvězdu Týniště
a zřizují si provizorní hřiště za tratí
Pod Stávkem. Já si jako malý kluk
ještě pamatuji na zbytky branek na
konci třicátých let.
A mužstvo sehrálo jen 14 zápasů
se skórem 77:41.
Přesto v Týništi startuje první zahraniční klub - německý Zwittaur
Sportklub. Týniště zvítězilo2:0.
1927 - Odliv hráčů a funkcionářů
z SK do Rudé Hvězdy trvá. Aby se
soutěž (není známo jaká) vůbec dohrála, musí nastoupit staří bardové,
kteří s fotbalem už většinou skončili.
Jsou to: Kalina a Jirotka (otcové našich později výborných hráčů) bratří
Sedláčkové a Vodové, Pecold, Marek,
Kolovratník, Opa a Nuska.
1928 - V SK se už ani neschůzovalo a na valné hromadě byl podán

návrh na likvidaci klubu. Ten byl ale
zamítnut. Byl u toho i Jarka Pecold.
Ten totiž podobné okamžiky zažije
ještě 2x a vždy byl rozhodujícím činitelem záchrany klubu. Na návrh Ing.
Chudého byly v místech dnešního
hřiště s umělou trávou vybudovány
dva tenisové kurty. Na nich úspěšně
zahájí činnost oddíl tenisový. Dobře
pracuje i oddíl motoristický. Fotbal
se ale na nějaký čas přestěhoval na
hřiště Pod Stávkem. Zde působící
Rudá hvězda nemá důstojného soupeře široko daleko. Ale na základě
politické šikany nesmí hrát pravidelné soutěže.
Významné postavy prvního desítiletí
Funkcionáři: první předseda J.
Jánský (i jako hráč), již zmiňovaný
M. Kotek, J.a K. Čáslavští, K. Sedláček, B. Voříšek, F. Podzimek, Douda,
J. Šťásek, dr. Mejsnar, Telecký, K. a J.
Sedláčkové, Horský, Holický, J. Pecold, O. Víšek, Jirotka a mnoho dalších.
Hráči: J. Jirotka, K. Kalina, J. a F.
Sedláčkové, K. Šťásek, J. Pecold,
Štancl, Černý, Douda, Opa, Kolovratník, J.a F. Vodové a další.
Ing. Ladislav Buchtl
... pokračování příště
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PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU
SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ
Datum den

hodina

Družstvo

Domací

Hosté

9:00

Mladší žáci

Turnaj

17:00

A-mužstvo

Týniště

Lokomotiva Hradec Králové

17:30

A-mužstvo

Týniště

Jaroměř 3. kolo poháru KFS

10:00

starší žáci

Týniště

Hostinné

15:00

dorost

Týniště

Stěžery

1. 9.

sobota

5. 9.

středa

9. 9.

neděle

15. 9.

sobota

09:00

Starší přípravka

Turnaj

16. 9.

neděle

17:00

A-mužstvo

Týniště

22. 9.

sobota

09:00

Mladší žáci

Turnaj

23. 9.

neděle

10:00

starší žáci

Týniště

Malšova Lhota

15:00

dorost

Týniště

Červený Kostelec

29. 9.

sobota

09:00

Mladší žáci

Turnaj

30. 9.

neděle

16:30

A-mužstvo

Týniště

Náchod B

Černilov

V rozpisu nejsou ještě uvedené turnaje mladší přípravky.

STOLNÍ TENIS V TÝNIŠTI
Stolní tenis v Týništi
Stolní tenisté si vás dovolují informovat o pořádání náboru dětí
pro nově otevřený Oddíl stolního
tenisu mládeže. Nábor proběhne
v termínech středečních tréninků
5., 12. a 19. září od 16:30 hodin.
S sebou si vezměte sportovní sálo-

vou obuv, pohodlné oblečení a kdo
má, tak i pingpongovou pálku. Do
oddílu mládeže přijímáme děti
ve věku od 8 do 15 let. Pravidelné
tréninky pod vedením certifikovaného trenéra budou vždy ve středu a v pátek od 16:30 do 18 hod.,
s možností individuální domluvy.
Pokud je vám více let a také bys-

kompost
odeko
TEL: 603 813 310
prodej kvalitního kompostu
pro vaši zahradu
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te chtěli hrát, rádi uvítáme nové
členy i z řad starší mládeže nebo
dospělých! Pravidelné tréninky
stolních tenistů jsou každé úterý od
17 hodin. Můžete se přijít podívat
i na některá z našich mistrovských
utkání družstva A ve čtvrtek nebo
družstva B v pátek. Stolní tenis je
nenákladný sport, který můžete

provozovat za jakéhokoliv počasí
a v jakémkoliv věku, tak přijďte mezi
nás! Bližší informace na e-mailu:
zbynek.zavodni@seznam.cz nebo
tel. č.: 777123701.
Za Oddíl stolního tenisu
Zbyněk Závodní
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
MC Ratolest je spolek, který byl založen v roce 2002. Jeho cílem cílem je
dávat dětem od narození do předškolního i školního věku, možnost:
• objevovat svět v novém prostředí
• setkávat se s vrstevníky, poznávat se, učit se hrát s novými kamarády
a zapojovat se do kolektivu v různých kroužcích (výtvarných, hudebních, sportovních, naučných…) rozvíjet svoje schopnosti
Také maminkám (rodičům) MC umožňuje vytvořit si nová přátelství, vyměňovat si s ostatními své zkušenosti navzájem se inspirovat o možnos-

tech využití volného času, ve večerních dílnách vyzkoušet své dovednosti
při různých technikách tvoření.
MC Ratolest má svůj týdenní program, nabízí také další akce (patří mezi
ně: Besedy s hosty (logopedie, rehabilitace, výchova dětí…), Zahradní
slavnosti, společné výlety a akce, pohádkové čtení a tvoření v Městské
knihovně, velikonoční a vánoční akce pro děti a rodiče (vystoupení dětí
a prezentace výrobků MC…), příměstské tábory a prázdninové hlídání
dětí a akce města, na kterých spolupracujeme.

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ZÁŘÍ
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

HERNA

09:00-11:30

HERNA

15:00-18:00

ÚT

HERNA
MIMINKA

09:00-11:30
10:00-11:00

Soukromá Angličtina

HERNA

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

ST

HERNA
ROLNIČKA

09:00-11:30
10:00-11:00

HERNA

15:00-18:00

Dětský klub Koala (soukr. akce)

08:00-12:00
od 10 h.

HERNA
Hlídání dětí

09:00-11:30
08:00-12:00

PO

ČT

PÁ

ODPOLEDNÍ DÍLNY A BESEDY

DALŠÍ AKCE V ZÁŘÍ:
■ 6. a 7. 9. (Čt a Pá) ODPOLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro rodiče a děti,
téma: Ubrousková technika s lektorkou pí. S. Toucovou, od 16:00 do
19:00 hod.
■ 15. 9. (So) Týnišťské posvícení - prodej občerstvení a výrobků z večerních dílen
■ 20. 9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od
10:00 h - čtení, malování, prezentace nových knih

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377,
H. Prokopová 777862483, M. Koubová 777 608 207
Činnost MC Ratolest podporuje město Týniště n. O.
a Královéhradecký kraj. Děkujeme!

NABÍZÍME ZATÍM TYTO KROUŽKY:
DOPOLEDNE
pro děti 0-4 roky

ODPOLEDNE
pro děti 3-10 let

ODPOLEDNE-VEČER

MIMINKA - cvičení s dětmi od 3 do 12 měsíců

VĚLIČKA – pro děti od 3 let do 5 let, zpívání, tvoření,
čtení, divadlo, hry, grafomotorika, na zahradě i v MC.

- Odpolední dílny
pro rodiny

ROLNIČKA – zpívání, básničky, tanečky 1-4 roky

VŠEZNÁLEK - předškoláci grafomotorika, divadlo,
tvoření, hry… na zahradě i v MC.

BESEDY
- pro rodiče
- pro děti

HERNA – hračky, skluzavka, zahrada, pískoviště,
trampolína, hry…

FLÉTNIČKA – zpívání, hra…
- začátečníci
- pokročilí

Zahradní slavností

KNIHOVNA - 1x za měsíc

HERNA – hračky, skluzavka, zahrada, pískoviště,
trampolína, hry…

VEČERNÍ DÍLNY – pro rodiče

Ceník: Herna 10,– (5,– )Kč, Kroužek…30,– (20,– ) Kč. Při zakoupení permanentky: 10 lekcí 290,– (190,– ) Kč. Dílny: od 20,– do 40,– Kč
(dle materiálu). Ceny uvedené v závorce jsou pro členy spolku MC Ratolest. Členství na školní rok je 100,– dítě a 100,– dospělý.

MC RATOLEST VÁS ZVE NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO kroužků, které pro vás chystáme!
3. - 14. září 2018
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ZÁŘÍ 2018
datum- den

1. 9.

so

3. 9.

po

6. 9.

čt

7. 9.

pá

8. 9.

so

9. 9.

ne

10. 9.

po

15. 9.

so

16. 9.

ne

20. 9.

čt

čas název

druh

místo konání

Kurz společenského tance

tanec

Kulturní dům

Zahájení výstavy keramiky Blanky Hruškové

výstava

Městská knihovna

16:00 - 19:00

Odpolední tvořivá dílna - Ubrousková technika

tvoření

MC Ratolest

16:00 - 19:00

Odpolední tvořivá dílna - Ubrousková technika

tvoření

MC Ratolest

19:00 - 21:30

15:00
5:00 - 14:00

rybaření

Orlice

Kurz společenského tance

tanec

Kulturní dům

Závod o pohár řeky Orlice - děti (pořádá Český rybářský svaz)

rybaření

Orlice

14:00 - 17:00

Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené

tanec

Kulturní dům

10:00 - 17:00

Výkup zlata a stříbra ve foyer

19:00 - 21:30
7:00 - 13:00

10:00

29. 9.

so

Kulturní dům

Úklid v okolí lesa a řeky - „Ukliďme Česko“ (pořádá DDM)

14:00 - 22:00

Tradiční týnišťské posvícení

zábava

Městský park

16:00 - 18:30

Kurz společenského tance

tanec

Kulturní dům

10:00

Pohádkové čtení a tvoření (MC Ratolest)

četba, tvoření

Městská knihovna

17:00

Slavnostní zakončení výstavy keramiky Blanky Hruškové

výstava

Městská knihovna

Kurz společenského tance

tanec

Kulturní dům

Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže

trh

Areál chovatelů

Frankie & Johny - divadelní představení, hrají Tereza Kostková
a Aleš Háma

divadlo

Kulturní dům

Kurz společenského tance - prodloužená

tanec

Kulturní dům

6:00 - 10:00

ne

Petrovice

Závod o pohár řeky Orlice - dospělí (pořádá Český rybářský svaz)

19:00 - 21:30

23. 9.

Botanická vycházka do Petrovic (pořádá Městská knihovna)

19:30
19:00 - 22:30

PODĚKOVÁNÍ
Vzpomínka
Dne 21. 7. 2018 nás navždy
opustila paní Jitka Rozkopalová, rozená Dostálová. Paní Jitka
se narodila v Týništi nad Orlicí,
jako dcera řídícího učitele a malíře pana Jaroslava Dostála a dcery majitele mlýna paní Ladislavy
Dostálové, rozené Koťánové.
V dospělosti se odstěhovala se
svým mužem do Zlína, kde prožila celý život. V Týništi ji ale zůstala spousta přátel a rodina, ráda se
sem vracela. Jako výtvarnice zde
měla i několik výstav. Věnujte ji
vzpomínku.
Rodina Rozkopalova, Machalova, Martinkova, za Galerii Jaroslava Dostála - Štěpán Tomašík

Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka Inka
a děti s rodinami.
Poděkování

„Kdo v srdcích žije, neumírá…“
Dne 8. 8. to bylo pět let, co nás
opustil pan Petr Červinka z Albrechtic nad Orlicí, pracovník
AQUA servisu Týniště nad Orlicí.

Velice děkujeme zastupitelce
města Týniště nad Orlicí paní
Černínové a matrikářce paní Hlavové a paní Adamcové za pěkně
provedený svatební obřad k příležitosti naší diamantové svatby.
Tato akce nás mile potěšila.
Manželé Morávkovi

pro občanské záležitosti a jeho
členkám paní Zdeně Sekyrové
a paní Evě Gavulové za dary a přání k mému významnému jubileu
a milou společnost při oslavě tohoto výročí.
Hubert Myšík
Už toho na lyžích moc nenajezdím, stejně jako na kole. Je mi dost
roků.
Děkuji všem, kteří si vzpomněli. Děkuji Liborovi Koldinskému.
Městu děkuji za kytičky a dárky,
stejně jako všem.
Josef Daniel

Děkuji touto cestou Městskému
úřadu Týniště nad Orlicí a Sboru
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BESEDA S VERONIKOU ČEPELKOVOU
Přijďte objevit poklady Blízkého
východu na cestovatelské besedě s
Veronikou Čepelkovou
Místní organizace KDU-ČSL srdečně zve na cestovatelskou besedu
Veroniky Čepelkové s názvem Poklady Blízkého východu: Libanon,
Sýrie, Jordánsko a Izrael. Akce, jejíž
součástí bude videoprojekce s komentářem a ochutnávka izraelského vína se uskuteční ve středu 19.
9. od 18:00 v Geriatrickém centru
v Týništi nad Orlicí (vstup zadním
vchodem).

Zahájení nového školního roku
2018/2019 v Základní umělecké
škole v Týništi nad Orlicí
Školní rok bude zahájen v pondělí 3. září v 13.00 hodin v budově ZUŠ.
Žáci si domluví rozvrh hodin u svých pedagogů.
Základní umělecká škola v Týništi nad Orlicí nabízí volná místa do
těchto oborů:
•

Literárně-dramatický obor - jedná se pouze o volná místa do
přípravného studia (MŠ a 1. třída ZŠ)

•

Taneční obor

•

Výtvarný obor

Více informací lze získat na telefonních číslech 494 371513,
775 188 450 nebo v kanceláři ZUŠ.
Těšíme se na vás a přejeme všem dětem i dospělým pohodový začátek
školního roku.
ZUŠ Týniště nad Orlicí
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TÁBOR SUTÉ BŘEHY V KNIHOVNĚ
Tábor Suté Břehy v knihovně
– dne 24. 7. 2018 přišel k nám do
knihovny na dvě etapy tábor, který
to měl jako celodenní výlet. Bylo
strašné horko, přesto děti pochod
zvládly, a i když přišly vyčerpané
a znavené, u nás se osvěžily pitím

a svačinou, odpočinuly si v půjčovně a dokonce si poležely na zemi
v dětském koutku na koberci. Prohlédly si celou knihovnu a knížky.
Kolegyně z dětského oddělení, p.
Jana Novotná si pro ně připravila
zajímavý program. Děti v tu chvíli

ožily a opravdu soutěžily ze všech
sil - hádaly přísloví, hádanky, dělaly dřepy s knihou, doplňovaly
komiks, kreslily na tabuli, hledaly
rozdíly, poradily si s kvízy. Překvapilo to i vedoucí, kteří velice
chválili pestrou přípravu. Také já se

k nim připojuji a touto cestou děkuji své kolegyni za opravdu pěkný
den, který dětem připravila. Když
vidíte rozzářené oči dětí, tak víte, že
vaše práce má smysl.
Bc. Bohdana Pokorná
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pořádá

BOTANICKÁ VYCHÁZKA
DO PETROVIC NAD ORLICÍ

Výstavu keramiky Blanky Hruškové

MÍSY, MISKY, MISTIČKY
3. 9. - 20. 9. 2018

pátek 7. září 2018

20.9. 2018 proběhne slavnostní zakončení od 17:00 hod.

Sraz účastníků v 15 hodin u autobusové zastávky Zvonička
v Petrovicích nad Orlicí.
(v případě nepříznivého počasí bude vycházka zrušena)

V rámci výstavy se uskuteční
výtvarná soutěž o nejzdařilejší obrázek misky – zátiší.

Na Vaši účast se těší Honza Doležal

RESTORATIVNÍ JÓGA
Restorativní jóga – se uskutečnila 19. 7. 2018 v 17 hodin pod
vedením úžasné lektorky Petry
Ryplové. Cvičenek se sešlo kolem
čtyřiceti a do sálu jsme se vešly jen
tak tak. Věkově jsme byly asi od
pěti do osmdesáti let, a přestože
jsme měly i nějaké zdravotní pro-
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blémy, zkušená cvičitelka se na ně
hned na začátku cvičení vyptala
a všechny nás lehce zvládla. Poté
už každému upřesňovala, co může
a nemůže cvičit. Ukázala nám, jak
správně nejen dýchat, ale i sedět,
cviky jsme si vyzkoušely jak s pomůckami, tak bez nich. Druhý den

jsme si vzájemně sdělovaly, že nás
bolí svaly, o kterých jsme neměly
ani tušení, že existují. Závěr patřil
protažení a meditaci. Po cvičení
jsme se cítily dobře, zjistily jsme
totiž, že jsme někde během cvičení
odhodily všechny starosti. Tímto
děkuji všem zúčastněným za skvě-

lou atmosféru, která po celou dobu
cvičení panovala. Sešla se totiž tak
báječná parta žen, což vystihuje
i následující fotografie. Bylo mi ctí
s vámi cvičit a doufám, že se uvidíme zase někdy příště.
Bc. Bohdana Pokorná

RESTORATIVNÍ JÓGA

inzerce

VODÁCKÁ A
NÁMOŘNICKÁ
TRIČKA
PRO VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ

S POSTIKEM I BEZ

prodejna: Voklik 976, Týniště nad Orlicí
gsm: 739 378 831, objednavky@mega-cz.com
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FOLKOVÁNÍ NA PALOUČKU POD VĚŽÍ 2018

15:00 BLACK BUŘIŇOS (DIXIELAND / TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ)
16:45 HOT SISTERS (SWING / PRAHA)
18:00 STAROPRAŽSKÁ HUDEBNÍ SHOW
(STAROPRAŽSKÉ PÍSNĚ/PRAHA)

19:30 NIL (ROCK / ČESKÁ TŘEBOVÁ)
21:00 VOLANT (PUNK-POWER / PARDUBICE)
SMOT ART TÝNIŠTĚ N. O. | MAŽORETKY POM POM DANCE DDM TÝNIŠTĚ N.O. | JÍZDY KOČÁREM TAŽENÝM KOŇMI | SKÁKACÍ HRAD A KOLOTOČ
PRO DĚTI ZDARMA | AIRSOFTOVÁ STŘELNICE A NERF ZBRANĚ - DÉČKO RYCHNOV N. KN. | STREET PARKUR (UKÁZKA, VYSTOUPENÍ, WORKSHOP)
STŘELNICE | VATA A BALONKY | MC RATOLEST - DOBRŮTKY OD MAMINEK | DDM - HRY PRO DĚTI | HASIČI

MĚSTSKÝ PARK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
15. ZÁŘÍ 2018 | 14:00 | VSTUP ZDARMA
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