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A) Schvaluje:
1. Prodloužení stávajícího Strategic-

kého plánu rozvoje města Týniště 
nad Orlicí do roku 2025.

2. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 2036 o  výměře cca 50 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

3. V rámci podpory podnikatelským 
subjektům působícím na území 
obce, které jsou uzavřené z  dů-
vodu vládních opatření, možnost 
bezplatné inzerce ve Zpravodaji 
města v počtu dvou inzerátů bě-
hem roku 2021 ve formátu A 6.

4. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola – U Dubu Týniště nad Or-
licí v souladu se Zřizovací listinou 
vyřazení a  likvidaci nepoužitel-
ného drobného dlouhodobého 
hmotného majetku - konstruk-
ce skluzavky v  celkové hodnotě 
25 200,00 Kč.

5. Účetní závěrku za rok 2020 pří-
spěvkové organizace Základní 
škola Týniště nad Orlicí vč. hos-
podářského výsledku ve výši 
265 010,38 Kč a  jeho vypořádání 
přídělem do rezervního fondu ve 
výši 265 010,38 Kč.

6. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí v souladu 
se Zřizovací listinou vyřazení a li-
kvidaci nepoužitelného drobného 
dlouhodobého hmotného majet-
ku dle žádostí v celkové hodnotě 
142 920,00 Kč.

7. Účetní závěrku za rok 2020 pří-
spěvkové organizace Základní 
umělecká škola Týniště nad Orlicí 
vč. hospodářského výsledku ve 
výši 95 564,46 Kč a  jeho vypořá-
dání přídělem do rezervního fon-
du ve výši 95 564,46 Kč.

8. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí 
v souladu se Zřizovací listinou vy-
řazení a  likvidaci nepoužitelného 
drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku dle žádosti v celko-
vé hodnotě 40 860,10 Kč.

9. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČO 
428 85 086) na základě žádos-
ti a  v  souladu s  ustanovením 
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fondu 
investic do výše 50 000 Kč na po-
řízení serveru.

10. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
H. V., bytem ***, na období od 
1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. J., bytem ***, na období od 
1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

12. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. K., bytem ***, na období od 
1. 4. 2021 do 31. 3. 2024.

13. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
M. M., bytem ***, na období od 
1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

14. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti IV-12-
2016847/VB/1, Týniště n/O, 
p.č.553, Ráček, knn mezi smluv-
ními stranami: oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností Energomontáže Votroubek 
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou a  po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

15. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti IZ-12-
2000343/VB/1, Týniště n/O, Ště-
pánovsko, p.p.č.454, Město mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností Energomontáže Vo-
troubek s.r.o., Strojnická 1646, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Plnění rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí k 28. 02. 2021.

2. Zprávu České školní inspekce 
Hradec Králové o  výsledku šet-
ření stížnosti na Základní školu 
v Týništi nad Orlicí ve věci neza-
jištění pravidelného průběžného 
informování zákonných zástupců 
žáků o  výsledcích vzdělávání je-
jich dětí v  době distanční výuky 
a nezajištění informování zákon-
ných zástupců žáků o zaslání vý-
pisu vysvědčení na první pololetí 
2020/2021.

C) Ukládá
 

1. Starostovi města podepsat pří-
spěvkovým organizacím Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí a Zá-
kladní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí Protokoly o  schválení 
účetní závěrky za rok 2020.

 
A) Schvaluje:

1. Smlouvu o  výpůjčce části po-
zemku par. č. 1993/4 o  výměře 
28 m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
pro GREEN Logistics CZ s. r. o., 
IČ: 09632409 od 08.  04.  2021 za 

účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních au-
tomobilových baterií nebo aku-
mulátorů a ukládá starostovi měs-
ta smlouvu o výpůjčce podepsat.

2. Smlouvu o  výpůjčce části po-
zemku par. č. 1993/4 o  výměře 
28 m2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
pro GREEN Logistics CZ s. r. o., 
IČ: 09632409 od 08.  04.  2021 za 
účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních pne-
umatik a ukládá starostovi města 
smlouvu o výpůjčce podepsat.

3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o umístění a provozování kon-
tejnerů uzavřené dne 19. 1. 2018 
na umístění 1 ks kontejneru – se-
stavy Penguin boxu pro uložení 
odpadního textilu a  dalších vy-
braných složek s firmou TextilEco 
a.s., Palackého 715/15, Nové Měs-
to, 110 00 Praha 1, provozovnou 
Dřevařská 1418/17, 680 01 Bos-
kovice, IČO: 28101766 a  ukládá 
starostovi města dodatek smlouvy 
podepsat.

4. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 243/1 o  výměře cca 6 m2 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí před 
budovou čp. 264 na Mírovém ná-
městí v Týništi nad Orlicí.

5. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene  – služebnosti č. IV-12-
2019946/VB/01, Týniště nad Orli-
cí, p.č. 1755, knn mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společností 
ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 
534 01 Holice a  povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

6. Smlouvu na projekt pro vydání 
stavebního povolení a  realizaci 
stavby „Přístavba hlediště haly 
U  Dubu v  Týništi nad Orlicí“ 
zakázka č. 2114/040 mezi smluv-
ními stranami: Ateliér Zídka, ar-
chitektonická kancelář, spol. s r.o., 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
a Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

7. Vítěze nabídkového řízení pro sta-
vební práce „Oprava komunikací 
v Týništi nad Orlicí v roce 2021“ 
firmu ROADMEDIC, s.r.o., Pod 
Senovou 2960/70, 787 01 Šum-
perk, IČ 28586484, s nabídkovou 
cenou 2 978,– Kč bez DPH za 1 
tunu materiálu včetně dopravy 
a prací a ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

8. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
D. H., bytem ***, na období od 
1. 5. 2021 do 30. 4. 2024.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. Č. P., bytem ***, na období od 
1. 5. 2021 do 30. 4. 2022.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 

p. K. A., bytem *** na období od 
1. 5. 2021 do 30. 4. 2024.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1. 4. 2021 do 30. 6. 2021.

12. Pronájem pozemku p. č. 395/2, 
jehož součástí je garáž o  vý-
měře 18 m2 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí, pro Radka Beránka, IČ: 
68487827, se sídlem Vašátko-
va 507, 517 21 Týniště nad Or-
licí za cenu 500 Kč/měsíc od 
01.  05.  2021 a  ukládá starostovi 
města nájemní smlouvu pode-
psat

B) Bere na vědomí

1. Vyjádření ředitele Základní ško-
ly k  šetření stížnosti ČŠI ze dne 
22. 2. 2021.

2. Odstranění nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole v pří-
spěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orlicí.

3. Oznámení o  neprodloužení ná-
jemní smlouvy na nájem bytu, 
které bylo zasláno nájemnici p. K. 
N., bytem ***. Nájemní smlouva 
skončila k 31. 3. 2021 a nájemnice 
N. K. byla vyzvána dopisem k vy-
klizení bytu.

C) Zamítá
 

1. Žádost firmy GYN-F, s.r.o., Hra-
dec Králové o odkup pronajatých 
pozemků p.č. 436/1, 436/2 a 436/3 
v k.ú. Petrovice nad Orlicí.

D) Ukládá

1. Řediteli Základní školy vytvořit 
závaznou koncepci rozvoje po-
čítačové sítě na ZŠ Týniště nad 
Orlicí.

Termín: 30. 6. 2021
Odpovídá: Mgr. Marian Janko
2. Z  titulu opatrovníka pro správu 

jmění v  případě náhrady nema-
jetkové újmy přiznané nezletilým 
(A. M. a N. M.) v trestním řízení 
u  Okresního soudu v  Rychnově 
nad Kněžnou zahájit, z  důvodu 
neplnění stanovených povinností, 
exekuční řízení proti povinnému 
panu T. B., prostřednictvím advo-
kátní kanceláře PPS advokáti.

Termín: Ihned 
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová Iva

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 54
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 22. 03. 2021

Usnesení č. 55
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 07. 04. 2021
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Díky svým obyvatelům se Město 
Týniště nad Orlicí může v roce 2020 
pochlubit sběrem starého elektra ur-
čeného ke zpětnému odběru a recyk-
laci o hmotnosti 34,86 t. Na každého 
obyvatele tak připadá 5,76 kg vyslou-
žilých spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produkce sklení-
kových plynů, celosvětově omezena 
těžba ropy a železné rudy, a recyklací 
se pokryla i část dodávek mědi nebo 
hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčís-
luje Osvědčení o podílu na zlepšení 
životního prostředí, které na základě 
dosažených výsledků vystavil kolek-
tivní systém pro sběr a recyklaci vy-
sloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům 
došlo za rok 2020 k úspoře produkce 
CO2 o 416,01 tun. Víte, kolik smrků 
pohltí stejné množství CO2? 161 ks.

Nebylo nutné vytěžit 20 437,22 
litrů ropy. Představte si, že z  tohoto 
množství se pokryje spotřeba po-
honných hmot auta např. na cestu 
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 
765krát.

Došlo také k  úspoře 210 384,84 
kWh energie. Asi stejné množství, 
jako kdybychom spustili cyklus myč-
ky nádobí 210385krát.

Podařilo se recyklovat 20 051,90 

kg železa. Toto množství recyklova-
ného železa by bylo možné použít 
pro výrobu 822 ks nových praček, 
bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů 
se podařilo získat 707,75 kg mědi, 
což by postačilo pro ražbu 125823 1€ 
mincí, nebo 874,31 kg hliníku, který 
by stačil na výrobu 58288 plechovek 
o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2020 úspěšnou 
spolupráci ocenil 24 838,00 Kč ze 
svého motivačního programu.

Loni jsme do sběrných nádob vy-
brali 142 kg baterií

Do sběrné nádoby u nás na Měst-
ském úřadě Týniště nad Orlicí 
a  Sběrném dvoře jsme v  roce 2020 
vytřídili 142 kg použitých baterií. 
Od neziskové společnosti ECO-
BAT, která zajišťuje sběr a  recyklaci 
baterií v  České republice, jsme za 
naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ 
O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se 
do sběru zapojili. I díky vám je svět 
zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné 

popelnici, putovaly by na skládku 
nebo do spalovny. V obou případech 

by se z nich uvolňovaly škodlivé lát-
ky, včetně těžkých kovů. Ty by pak 
znečisťovaly ovzduší, půdu, podzem-
ní a  povrchové vody. Když baterie 
odnesete na sběrná místa, včetně 
toho u nás na Městském úřadě Týni-
ště nad Orlicí a Sběrném dvoře, před-
cházíte těmto škodlivým procesům, 
které se negativně podepisují nejen 
na přírodě, ale i na našem zdraví. Zá-
roveň díky recyklací získaným dru-
hotným surovinám šetříme nerostné 
zdroje a nemusíme životní prostředí 
zatěžovat další těžbou.

Podle statistik společnosti ECO-
BAT ročně v  České republice vytří-
díme zhruba 45 procent baterií, které 
se dostanou do oběhu. To je necelá 
polovina. Jde přibližně o  1 700 tun. 
Z  toho vyplývá, že kolem 2 100 tun 
baterií končí neznámo kde. Vedle 
rozumné spotřeby baterií je proto 
nezbytné, aby lidé vybité baterie od-
nášeli na sběrná místa. Má to velký 
smysl. Vždyť prostřednictvím recyk-
lace jsme schopni ze 100 kilogramů 
baterií získat 65 kilogramů kovo-
nosných surovin, které znovu slouží 
lidem k užitku.

Například z  tužkových baterií 
získáváme recyklací ocel, zinek, 
mangan, nikl a měď. Z dalších typů 

baterií také olovo, kadmium, kobalt 
a stříbro. Tyto suroviny pak využívá-
me k výrobě nových produktů vyu-
žitelných například ve stavebnictví, 
dále při výrobě popelnic, okapů, ale 
třeba i kosmetiky, šperků nebo i hu-
debních nástrojů.

Každý máme možnost volby  – 
chovat se zodpovědně a  dát použi-
tým bateriím šanci na „druhý život“, 
aby nám suroviny z nich po recyklaci 
znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. 
My máme jasno – volíme zodpověd-
nost! Jsme rádi, že také touto cestou 
můžeme přispět k ochraně životního 
prostředí. Z baterií, které byly v loň-
ském roce u nás na Městském úřadě 
Týniště nad Orlicí a Sběrném dvoře 
vybrány, bylo recyklací získáno 92 kg 
kovonosných surovin. Každá vytří-
děná baterie se počítá. Děkujeme, že 
v tom jedete s námi.

Sběrnou nádobu, do které můžete 
odevzdávat použité baterie, najdete 
na Městském úřadě Týniště nad Or-
licí nebo ve Sběrném dvoře.

Více informací si můžete přečíst 
na www.ecobat.cz nebo na FB profilu 
ECOCHEESE.

Josef Urbánek,  
odbor životního prostředí

JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
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Před několika týdny došlo v bez-
prostřední blízkosti sportovní haly 
U  Dubu k  plánovanému  odkácení 
několika dřevin. Je přirozené, že při 
kácení stromů dochází k  emocím. 
Asi největší rozruch způsobilo od-
stranění třešní ptačích. Tyto stromy 
na jaře nádherně kvetou a chápu, že 
obyvatelům okolních domů tak bu-
dou chybět. Město si nechává pra-
videlně aktualizovat dendrologické 
průzkumy, které popisují a hodnotí 
stav dřevin v  majetku města. Po-
slední aktualizace je z  roku 2018. 
U  těchto třešní bylo konstatová-
no výrazné zhoršení zdravotního 
stavu, což se po pokácení stromů 
také i potvrdilo. I starší průzkumy 

již tyto třešně označovaly za pro-
blematické a  dlouhodobě neper-
spektivní, přesto se nám je podařilo 
poměrně dlouhou dobu zachovat. 
Nyní ale dozrála doba, kdy bylo 
potřeba zejména z bezpečnostních 
důvodů stromy obměnit. Každý 
úředník, který má na starosti ze-
leň a stromy, nese také významnou 
zodpovědnost za bezpečí ve veřej-
ném prostoru. Jistě znáte z televize 
případy pádu stromů, někdy i s ne-
příjemnými následky pro všechny 
strany. V  tomto případě považuji 
plánovanou výměnu za opodstat-
něnou a nutnou. A kdo znáte pana 
Urbánka, tak víte, že jen tak něco 
pokácet nenechá.

Cílem obměny zeleně u  tělo-
cvičny je provedení úprav v  dané 
lokalitě. Co můžete očekávat? Stej-
nověké stromořadí tvořené mu-
chovníky. Jedná se v tomto případě 
o  středně vysoký strom s  oválnou 
korunou a  hustým větvením. Na 
jaře jej zdobí drobné, voňavé, hvěz-
dicovité květy čistě bílé barvy. Na 
podzim se u  něj můžete těšit na 
zlaté, ohnivě oranžové a  červe-
né listy. V  prostoru vzniknou dvě 
odpočívadla s  lavičkami a  odpad-
kovým košem. Odpočívadla bu-
dou od sportovní haly odcloněna 
živým plotem z  tavolníku, u  toho-
to druhu se můžete také těšit na 
záplavu bílých květů. A dále? Stále 

zelená bobkovišeň, bíle kvetoucí 
hortenzie, bohyšky, a  odpočívadlo 
u  chodníku bude lemováno růžo-
vě kvetoucím tavolníkem. Ostatní 
prostory budou zatravněny parko-
vým trávníkem. Dříve nevzhledné 
místo projde úpravou, která při-
nese příjemné místo pro posezení 
a  relaxaci. Kvetoucí stromy a  keře 
více než důstojně nahradí stávající 
výsadbu.

Po provedení prací budeme dou-
fat, že se nenajde „hrdina“, který 
v rámci měření sil porazí v líté bitvě 
útlý stromek, jak se to často stává. 
Doufám, že nová úprava se bude 
líbit.

Pavel Nadrchal, místostarosta

V  neděli 30.  květ-
na  2021 se město Týni-
ště nad Orlicí již popáté 
připojí k  celorepublikové 
kampani zaměřené na 
podporu lidí trpících roz-
troušenou sklerózou. Prá-
vě v  tento den, na který 
připadá Světový den roz-
troušené sklerózy, bude 
jedna z  dominant města 
Týniště - vodárenská věž 
nasvícená zelenou barvou, 
barvou naděje pro všech-
ny nemocné.

Nasvícením věže chce-
me jako město vyjádřit so-
lidaritu s  lidmi, kteří trpí 
roztroušenou sklerózou 
a  ujistit je, že v  nemoci 
nejsou sami. Město Týniš-
tě rovněž finančně přispí-
vá Domovu svatého Josefa 
v  Žirči, který je modelo-
vým a  jediným zařízením 
v  České republice posky-
tujícím nemocným roz-
troušenou sklerózou kom-
plexní lůžkovou péči. Od 
roku 2001 Domov pomohl 
více než 2000 nemocných 
a  poskytl jim přes 3800 
pobytů, zdravotnické po-
můcky a odborné sociální 
poradenství.

Děkuji ředitelce Služeb 
města Týniště paní Jitce 
Gažiové a  jejímu týmu za 
spolupráci a vedení města 
za podporu.

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města  

a předsedkyně Sociální 
a zdravotní komise

SADOVÉ ÚPRAVY V DRUŽSTEVNÍ ULICI

TÝNIŠŤSKÁ VĚŽ SE JIŽ POPÁTÉ ROZSVÍTÍ ZELENĚ
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Milovníci procházek a cyklistiky 
v okolí našeho města zřejmě již za-
registrovali, že v lese nedaleko Týni-
ště, na rozcestí zvaném U Floriána, 
byl v  září minulého roku umístěn 
obrázek sv. Floriána. Kdo vlastně 
byl sv. Florián a  proč byl sloupek 
s  jeho obrazem právě zde nainsta-
lován?

Některé prameny uvádějí, že Flo-
rián pocházel z Norika, jiné hovoří 
o  Cetii změněné ve Zeiselmauer 
(poději St. Pölten), tedy z dnešního 
Rakouska. Stal se důstojníkem řím-
ské armády a snad i správcem pro-
vincie. Sídlil v  Lauriacum (dnešní 
Enns). V té době vládl v Římě Dio-
klecián, krutý pronásledovatel křes-
ťanů. Mezi křesťany patřil i Florián. 
V  okolí dnešního Lince, ve městě 
Lauriacum (Lorch), dal místodržitel 
Aquilinus pozavírat a usmrtit mno-
ho jeho souvěrců. Spravedlivý Flo-
rián jim spěchal na pomoc a  chtěl 
je zachránit. Skončil u  soudu, kde 

neohroženě vyznal svou víru. Aqui-
linus jej odsoudil k smrti a ani před-
chozím mučením (o  němž hovoří 
legendární pojednání) se mu ne-
podařilo zlomit jeho věrnost a  lás-
ku k Bohu a druhým. Jeho kati mu 
k hrdlu uvázali těžký kámen, větši-
nou se uvádí mlýnský, a shodili ho 
do řeky Emže, blízko římské osady 
Lauriacum (rok 304). Byl pohřben 
v Linci a  jeho ostatky byly později 
převezeny na místo, kde nad jeho 
hrobem byl v  6. století postaven 
klášter sv. Floriána (první písemná 
zmínka o  tomto klášteře pochází 
z roku 819). V 11. století byly jeho 
ostatky převezeny do Říma, část 
z  nich do Krakova (stal se jedním 
z patronů Polska) a  také například 
do našeho hlavního města, kde jsou 
umístěny v katedrále sv. Víta, Vác-
lava a  Vojtěcha. Na první pohled 
smutný, hrozný to konec jednoho 
neobyčejného člověka, avšak svě-
dectví o  jeho mimořádném životě, 
jenž se vyznačoval láskou a pomocí 

druhým, přetrvalo až do dnešních 
dnů. Svědčí o  tom především úcta 
k němu, která se rozšířila do mno-
ha zemí. U  nás se sv. Florián stal 
jedním z  nejoblíbenějších svatých 
a  patronem měst. V  ikonografii je 
obvykle znázorňován jako římský 
voják s korouhví v jedné ruce a ná-
dobou hasící požár v ruce druhé. Je 
tedy především ochráncem proti 
požáru a velké vodě, patronem ha-
sičů a  všech profesí souvisejících 
s  ohněm, tj. i  kominíků, hutníků, 
kovářů, hrnčířů či pekařů. Jeho svá-
tek připadá na 4. května.

Rozcestí U  Floriána situované 
v  lese nedaleko Týniště (směrem 
na Rašovice) je důkazem toho, že 
sv. Florián byl oblíbeným světcem 
také v našich končinách. Na tomto 
místě měl za starých časů viset jeho 
obrázek. Zajímavostí také je, že se 
zde nacházelo mnoho pramenů 
i zanedbaná studánka. Právě z toho 
důvodu jsme se rozhodli obnovit 

další místo našich předků a  umís-
tit tu nový, keramický obraz. Jeho 
autorkou je paní Marie Klimešová 
z  Poličky, která rovněž zhotovila 
obraz Panny Marie, ochránkyně 
našeho města pro kapličku Na Vo-
kliku. Floriánův obraz zde velmi 
šetrně nainstaloval pan Milan Fru-
mar, takže dobře zapadá do okolní 
přírody. Za jejich spolupráci jim na 
tomto místě děkuji. Také vyjadřuji 
dík za náročnou službu všech hasi-
čů nejen v našem městě.

Svatý Florián se potažmo může 
stát patronem a ochráncem i naše-
ho města a jeho obyvatel. Nejenom 
ochráncem před ohněm a  povod-
němi, ale především taky pomoc-
níkem v  době, kdy nás ohrožuje 
jeden nepatrný, avšak zákeřný vir 
a  nemoci, problémy a  nedorozu-
mění s ním spojené. Svatý Floriáne, 
buď i  nadále naším přímluvcem 
a ochráncem.

Veronika Čepelková

ZASTAVME SE U SV. FLORIÁNA
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Kokodák, Zveřinec
Dlouhodobá velikonoční hra 

přilákala poměrně dost zájemců, 
kteří postupně objevovali rozku-
tálená vajíčka kolem Týniště. Po-
dle nich pak doma kreslili svoje 
vajíčka do Vejcolistů, za každých 
12 byli účastníci zařazeni do naší 
malé aprílové tomboly. Tam se 
také dostali ti, kteří si všímali razí-
tek a čísel na druhé straně vajíček. 
Z  nich potom mohli vyplnit náš 
Aprílolist s  velikonočním zvěřin-
cem. Aprílové losování doplnili 
ještě naši aktivní příznivci, kteří 
přidali nějakou fotku nebo zprá-
vu z našich cest nebo dalších akcí. 
Odměny byly opravdu jen drobné, 
ale radost dětí byla veliká.

Jarní pozdrav do GC
Naše malá výzva dát dohroma-

dy jarní potěšení pro klienty GC 
proběhla týden před Velikonoce-
mi, sešel se krásný výběr dětských 
zápichů, obrázků a  několik květi-
náčů s  jarními kvítky. Děkujeme 
všem za zapojení, trochu jara udě-
lalo klientům radost.

Velikonoce křížem krážem
Cesta s několika odbočkami na 

velikonoční téma byla pověšena 
14 dní před Velikonocemi a  uká-
zalo se, že jsou cesty lepší a  hor-
ší. Zatímco na Stávku, resp. v lese 
směrem k  přejezdu za Olšinou je 
krizové místo a  cedulky nevydr-
ží na místě, tak cesta od přejezdu 

k Florianovi byla úplně v pohodě. 
Zřejmě zlatá mládež, která si krátí 
čas ničením dál nechodí. Děku-
jeme všem, kteří nám pomáhali 
utržené karty opravovat nebo nám 
alespoň dávali hlášku. Na odboč-
kách s  recepty také občas něco 
zmizelo, ale tam byla větší prav-
děpodobnost toho, že někdo podle 
receptů opravdu peče.

Kouzelné květiny
Lesní cesta na námět seriálu Lé-

tající Čestmír byla k dispozici také 
před Velikonocemi a  při kontrole 
jsme potkali nejen rodinky s  dět-
mi, ale i  samotné dospělé, jak si 
popisy pečlivě čtou. Pravděpo-
dobně hledali hlavně kartu zdraví 
a mládnutí. Tak ať fungují.

Povedlo se nám vystopovat čer-
nou slepici, která před Velikono-
cemi zanáší zlatá vejce a umožnili 
jsme je najít i  dalším zájemcům. 
Stačilo namalovat obrázek slepi-
ce a  poslat nám ho do Sluníčka. 
My jsme pak předali popis ces-
ty a  mapu, kudy pro zlaté vejce. 
Všem se ho povedlo najít, i  když 
někteří při tom objevili zákoutí 
lesa, která na mapě vůbec nebyla.

Začátkem dubna jsme pověsili 
cestu Kamarádi z  lesa, kde se děti 
i  dospělí mohli dozvědět leccos 
zajímavého ze života obyčejných 
živočichů, které můžeme v  okolí 
Týniště běžně potkat.

Harry Potter - Ohnivý pohár
V  dubnu se rozběhl 3. semestr 

v  Bradavicích, se studenty, kteří 
jsou věkově hodně rozdílní, jsme 
se rozhodli získat Ohnivý pohár. 
V  rámci možností jsme udělali 
zahajovací průchozí rituál, kde 
si každý student mohl hodit své 
jméno do rozžhaveného poháru, 
a tím tak zahájit boj o jeho získání. 
V  pravidelných intervalech byly 
zadávány speciální úkoly tak, aby 
byla možnost co nejvíce být mimo 
město, z důvodu volného dýchání. 
Některé úkoly byly s malou domá-
cí přípravou. Ale třeba do lesního 
bludiště, které připravil Hagrid, 
se mohlo vyrazit rovnou. A název 
úkolu dostál u  mnohých svému 
jménu. Bloudění zkrátka k bludišti 
patří.

O  dalších úkolech a  celkovém 
průběhu hry budeme psát v  příš-
tím zpravodaji, před uzávěrkou 
půjdeme tak akorát do finále.

Připravujeme…
Vzhledem ke stále měnící se si-

tuaci nejsme schopni odhadnout, 
co budeme moct pořádat, tak-
že, prosím, sledujte naše webové 
stránky nebo Facebook, kde jsou 
vždy čerstvé informace.

Určitě bude:
Pohádkový les nebo pohádky 

v lese – konec května.
Motýlení  – velká motýlí hra 

a tvoření.

Připravujeme letní tábory s na-
dějí, že proběhnou relativně nor-
málně. U všech, které jsou vypsané 
jako spací je samozřejmě možnost 
i  chodit spát domů. Koukněte na 
naše stránky, jestli je ještě volné 
místo. Jejich průběh přizpůsobíme 
situaci a všem nařízením. A těšíme 
se.

Poděkování…
Děkujeme všem, kteří na nás 

v této době nezapomínají a hrají si 
s námi, i když jen na dálku.

Koncem března se nám ještě 
ozvalo několik dobrých lidí, kte-
ří nám přispěli něčím pro naše 
mazlíky. Děkujeme Bahníkovým, 
Nagyovým, Kopeckým, a slečnám 
Justýnce a Zuzce.

A  do třetice děkujeme všem, 
kteří se s  námi, nebo i  bez nás, 
zapojili do úklidové akce v  okolí 
Týniště. U  DDM byly k  dispozici 
pytle a rukavice, které jsme dostali 
od firmy Ukliďme Česko, a během 
pár dní je spousta lidí nakrmila. 
Naše akce, s  názvem VEZMI PY-
TEL NA PROCHÁZKU A  DEJ 
MU NAŽRAT, nekončí. Je to ne-
konečný boj s arogancí, sobeckos-
tí a  lidskou blbostí, který se nedá 
vyhrát, ale jak praví klasik, nesmí 
se proti němu přestat bojovat. Tak 
až půjdete na procházku, nakrmte 
pytel. Děkujeme.

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO - PROBĚHLO
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Distanční vzdělávání

Poslední dobou se slova „dis-
tanční výchova“ nebo „distanční 
vzdělávání“ skloňuje ve všech pá-
dech. Podle slovníku cizích slov 
„distanční„ značí – vzdálený. Ano, 
jsme od sebe vzdáleni, a  přesto 
jsme blízko. Ve srovnání se základ-
ní školou máme výhodu. Základní 
škola má pevně určenou výchovu 
a vzdělávání, pravidla co, kdy a jak 
probrat. Děti se musí každý den 

vzdělávat v  určitou hodinu online 
prostřednictvím počítače. Pro děti 
v mateřské škole by toto bylo velice 
obtížné, protože pozornost našich 
malých dětí je malá a  dokáží se 
soustředit na kratší dobu. I  přes-
to některé učitelky mateřské školy 
toto zkouší.

My jsme však zvolili jinou cestu. 
Na webových stránkách mateřské 
školy jsou již od loňského roku jed-
notlivé oddíly, které se průběžně 
doplňují a  pomáhají tak rodičům 
ve zvládání této doby. Jsou zde pra-
covní listy, grafomotorika (důležitá 
pro procvičení držení tužky), hry 
a  cvičení pro předškoláky, infor-
mace o  školní zralosti, angličtina 
a  obecné informace, jak rozvíjet 
dítě. Tyto informace jsou pro všech-
ny děti, ne jenom pro předškoláky. 

A protože máme v naší školce pět 
tříd, tak distanční vzdělávání může 
být opravdu různorodé.

Jdeme cestou rozmanitosti a ka-
ždá třída má svoje témata – na je-
den nebo více týdnů. V jedné třídě 
mají pohádky, v jiné poznávají naše 
město a  v  další třídě už pučí jaro. 
Paní učitelky jsou s  rodiči ve spo-
jení pomocí emailové korespon-
dence. Vždy na začátku tématu 
posílají učitelky rodičům více či 
méně nápadů a  námětů na dané 
téma. Můžou to být určité formy 
pracovních listů, grafomotoriky, 
pohádek, příběhů, písní a  říkadel, 
doplňovaček, nápadů na vycházky, 
výtvarných a  pracovních činnos-
tí. Není to ideální, ale o tom, že to 
děláme dobře, nás přesvědčí zpětná 
vazba od rodičů. Rodiče posílají 

jak vypracované pracovní listy, tak 
fotografie z konaných činností a in-
formace o tom, jak se jim společně 
pracovalo. Na některých fotkách je 
vidět, že se do práce a činnosti za-
pojují i mladší sourozenci. Někteří 
rodiče si náměty a  úkoly upraví 
podle svých možností. Jednotlivé 
fotografie tiskneme a  lepíme je do 
památníčků dětí.

Musíme pochválit rodiče, jak se 
situace dobře zhostili a  hřeje nás 
z  toho u  srdíčka. Přesto se velmi 
těšíme na 12.4, kdy se mateřská 
škola otevře a s některými z nich se 
uvidíme a  budeme spolu prožívat 
spoustu krásných chvil.

Bc. Zdeňka Veselková  

Fotografie naleznete na druhé 
straně obálky...

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

NABÍZÍM

Byt 4+1 k pronájmu 
Týniště nad Orlicí, V Sítinách. | Informace 778  223  397
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Moc nás těší zájem rodičů a dětí 
o distanční výuku v naší MŠ. Další 
aktivitou pro děti bylo Jarní puto-
vání okolo MŠ. Od pondělí 29.  3. 
do středy 31. 3. jsme připravili krát-

ké putování. Cesta byla vyznačena 
fáborky fialové barvy a  děti plnily 
úkoly - zazpívej písničku, vyjme-
nuj jarní květiny, utvoř obrázek 
z přírodnin, hod šiškou na cíl atd. 

Vyznačené písmenko u úkolu, děti 
umístily do tajenky, která prozradi-
la, kde v cíli hledat odměnu. Podle 
kladných reakcí, bylo naše Jarní pu-
tování příjemným zpestřením této 

nelehké doby.

Za kolektiv MŠ U Dubu  
Pavla Vlčková

Zápis do mateřské školy na 
školní rok 2021/2022 proběhne 
ve dnech 5. 5. -7. 5. 2021. Osobní 
předání přihlášek bude možné ve 
středu 5. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 
hod o od 14:00 do 16:00 hod. Více 
informací na webových stránkách 
nebo na čísle 727 976 865.

Mgr. Zuzana Bařínková
 ředitelka školy 

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU - JARNÍ PUTOVÁNÍ

ZÁPIS
DO

  MATEŘSKÉ ŠKOLY 
U DUBU 

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

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

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

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

 
Nabízíme služby občanům:

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

separované suroviny.
• Dodávky odpadových a separačních nádob 110 – 2 100 l
• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3
• Přeprava nákladů
• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)
• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

Smetanova 395
Týniště nad Orlicí, 517 21

tel.: +420 494 371 003

www.odeko.cz

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná
hnojiva Kristalon

za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč

Plod a květ modrý za 70 Kč
Jahoda červený za 75 Kč 

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč
Dusíkaté vápno za 50 Kč

(cena za 1 kg)

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

Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky



MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V KVĚTNU 2021:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC KVĚTEN 2021

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO rozvážení dopisů dětem
individuální akce v MC

rozvážení dopisů dětem
individuální akce v MC

ÚT úřední hodiny
SCUK (příjem)

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

individuální akce
hlídání dětí
SCUK (výdej ve stodole)

15:00-17:00
16:00-17:00

ST úřední hodiny 09:00-11:00 individuální akce
hlídání dětí 15:00-17:00

ČT úřední hodiny
SCUK (příjem)

09:00-11:00
11:00-13:00

individuální akce
hlídání dětí
SCUK (výdej ve stodole)

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

PÁ úřední hodiny 09:00-11:00 individuální akce

SO individuální akce - rodina individuální akce - rodina

NE individuální akce - rodina individuální akce - rodina

Plánujeme v květnu:
 ■ Besedy o školkách, téma: děti ve školce, zápis, třídy, program…
 ■ Bazar oblečení, hračky, sportovní potřeby… ve stodole

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ

pro firmy i domácnosti

KOMPLETNÍ 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Profesionálně a s dopravou zdarma

Objednávejte na tel: 603 701 992 
nebo na www.penjak.cz

www.tyniste.cz
sledujte



Zdravím všechny příznivce kul-
tury. A protože nad kulturními ak-
cemi v květnu opět visí velký otaz-
ník, dovolte mi na úvod pár mých 
ryze soukromých poznámek k  za-
myšlení a v závěru snad i pobavení. 
Berte to tak, že je to můj pohled na 
věc. Máme svobodu projevu zaru-
čenou ústavou a  pokud se mé ná-
zory neshodují s těmi vašimi, je to 
normální. Nic vám nevnucuji, ale 
třeba vás ponouknu k zamyšlení.

Napadlo mě trochu zapátrat 
ve zcela oficiálních informačních 
zdrojích. Do roku 2019 se chřip-
kové epidemie řešily pouze záka-
zem návštěv v nemocnicích, a to za 
podmínky, že v  tom daném místě 
(ne celoplošně) muselo být více než 
1.600 nemocných na 100.000 oby-
vatel (toto číslo je oficiálně uvede-
no na stránkách Krajských hygie-
nických stanic, které vypracovávaly 
každoročně zprávu „Zhodnocení 
chřipkové sezóny“ za konkrétní ob-
dobí) a návštěvy v nemocnicích se 
nekonaly pouze v  daném místě. 
A život jinak běžel normálně. A teď 
pro srovnání dnešní situace – našla 
jsem si čísla našeho Královéhra-
deckého kraje (zdroj: Ministerstvo 
zdravotnictví ČR) za posledních 
7 dní (7. – 14. 4. 2021). Počet po-

zitivně testovaných byl 93,13 na 
100.000 obyvatel, a to je ještě nut-
né dodat, že se jedná jen o pozitiv-
ně testované, ne nutně nemocné, 
neboť, jak už všichni víme nebo 
alespoň tušíme, testy PCR nejen že 
jsou nespolehlivé, ale hlavně – ne-
jsou určeny k diagnostice, ale pou-
ze k  laboratorním účelům (jsem 
původním vzděláním inženýrka 
chemie, takže umím číst odborné 
dokumenty a  umím se k  nim do-
stat). Můžete si ověřit. Není vám to 
divné? Tolik mé okénko z  oficiál-
ních zdrojů.

Další téma, které se mě dotýká, 
je testování a  rouškování dětí ve 
školách. Napadlo vás někoho, jaký 
je to dvojitý nesmysl? Když do tří-
dy pustí jen negativně otestované, 
proč musí mít respirátory? Když 
v sobě virus nemají, co na sebe mů-
žou přenést??? Nemluvě o  tom, že 
z mnoha úhlů pohledu je to zločin 
na dětech (psychicky, fyzicky, so-
ciálně…). Děti NEJSOU ohrožená 
skupina a i ze zprávy pana ředitele 
naší týnišťské základní školy, která 
je také součástí tohoto Zpravodaje, 
vyplývá, že první den bylo otesto-
váno 153 dětí, z  toho 1 jediný byl 
pozitivní (tj. 0,65%). Na facebooku 
někdo napsal případnou poznám-

ku týkající se tohoto tématu. Cituji: 
„Dospělé testují ve skafandrech na 
Václaváku za 1.500 Kč. A malé děti 
si smrtící vir zjistí sami zdarma v la-
vicích… Už vám to dochází?“

My Češi máme nakonec štěstí, 
že si i  v  dobách zlých zachovává-
me smysl pro humor. Někteří si 
mysleli, že s  výměnou ministra se 
něco zlepší nebo změní aspoň tro-
chu k lepšímu (i vzhledem k tomu, 
že počtAy pozitivně testovaných 
nebezpečně klesají), ale „opatře-
ní“ max. 2 osoby uvnitř a 2 osoby 
venku byla fakt pecka. Jako reakci 
na to  – ať se taky zasmějete (opět 
z facebooku): „Starý ministr nejdří-
ve rozhodl, že se fotbal bude hrát bez 
brankářů a  nyní to vypadá, že bu-
dou hrát pouze brankáři bez hráčů 
“. Nakonec to pan ministr zkori-
goval, ani nevím na kolik (změna 
stíhá změnu).

Původně jsem své „nekulturní“ 
okénko chtěla zakončit optimis-
tickou zprávou o  blížícím se kon-
ci pandemické hysterie, ale těsně 
před poslední korekcí zpravodaje 
došlo u našich politiků a masmédií 
k  zásadní vývrtce – našli si novou 
„hračku“ (Vrbětice 2014) a na svě-
tovou pandemii nějak úplně zapo-
mněli  – s  covidem nestraší, nevy-
hrožují restrikcemi, čísla klesají, ale 
ohledně uvolňování na nás nějak 
pozapomněli.

V této situaci nelze předpokládat 
už vůbec nic.

Tak zpátky ke kultuře. Na květen 
bylo naplánováno:

1. 5. 2021 – Prvomájové vesele-
ní – z důvodů uvedených v minu-
lém Zpravodaji NEBUDE.

3.  5.  2021  – Zdeněk Izer: Na 
plný coole  – představení známé-
ho baviče původně naplánova-
né na 10.  3.  2020, poté přelože-
né na 18.  5.  2020, pak 9.  3.  2021 
a  nyní na 3.  5.  2021 jsme nuceni 
opět ZRUŠIT. Náhradní termín: 
3.  11.  2021, rezervace zůstávají 

v platnosti.
15.  5.  2021  – Módní přehlídka 

krejčovského ateliéru Jany Souč-
kové  – NEBUDE a  uskuteční se 
v náhradním termínu dle aktuální 
situace.

Kurz společenského tance pro 
mládež jsme připravení dokončit, 
stále čekáme na možnost navázat.

A  ještě jedna smutná zpráva, 
kterou jste asi stejně čekali – jubi-
lejní 25. týnišťský swingový fes-
tival Jardy Marčíka se letos konat 
NEBUDE, přesouváme ho se stej-
ným programem na rok příští (3. 
a 4. 6. 2022). Děkujeme za pocho-
pení.

Znovu připomínám: Na všech-
na naplánovaná představení si 
můžete vstupenky rezervovat (na 
kc.tyniste.cz nebo telefonicky: 
494 371 693). Platnost rezervací je 
nastavena až do doby konání akce. 
Zarezervované vstupenky si budete 
moct zakoupit na pokladně v  den 
konání akce, případně v  kanceláři 
KD v předstihu, dle situace. Pokud 
se představení neuskuteční a bude 
sjednán nový termín, přesunou 
se rezervace automaticky na nový 
termín. Pokud bude akce zrušena, 
i rezervace se automaticky ruší. Nic 
neriskujete.

A ještě jedna poznámka k rezer-
vacím. Protože předpokládáme, že 
rozvolňování opatření bude velmi 
postupné a  velmi pravděpodobně 
bude zpočátku omezena kapacita 
sálu – momentálně si můžete rezer-
vovat pouze liché řady, sudé, pokud 
již nebyly zarezervovány, jsou pro 
rezervaci zablokované. Podle vývo-
je situace je postupně odblokujeme.

Pokud chcete mít aktuální infor-
mace, zaregistrujte se na kc.tyniste.
cz k odběru novinek – v pravé části 
úvodní stránky: @NOVINKY NA 
MAIL.

Dana Dobešová

Sviťte jako hvězdy, které osvěcují 
svět, držte se slova života.

Filipským 2,15-16

Každý den je jeden úlomek naše-
ho života. Přináší radosti i starosti, 
staví nás do nové situace, před nová 
rozhodování. Den za dnem, rok za 
rokem; jaký to má smysl? Jaký vý-
hled, jakou naději máme pro každý 
den? To není pouze otázka bezna-
dějného skeptika, nýbrž každého, 
kdo o svém životě aspoň občas pře-
mýšlí.

Biblická odpověď je současně 
obyčejná i  překvapivá. Hledaným 

smyslem je být světlem a světlo při-
nášet. Svět potřebuje světlo, malé 
i velké, jako slunce, měsíc a hvězdy 
dávají světlo dnu i  noci. Přinášet 
světlo je úkol, přinášet tmu pak se-
lhání. Jak to dělat, to je otázka pro 
naši inspiraci a  neúnavnost. Ale 
lidský život tu dostává velmi zře-
telné povzbuzení. Těžký úkol. Ale 
lepší smysl života nenajdeme.

Pane Ježíši Kriste, daruj nám 
poznání, jak být světlem ve všech 
situacích, do nichž jsme postaveni. 
Amen.

Píseň:
1. Život nám ubíhá, den za dnem 

plyne, snažme se neminout cíl, 
jejž dal Pán. Z  lenosti zachraň nás 
i všechny jiné, kterým byl pro život 
stejný cíl dán.

2. Život nám ubíhá; z  hříšného 
klidu vyruš nás ty, který nesnášíš 
lež. Dej srdce citlivé pro světa bídu 
a ruce ochotné daruj nám též.

3. Život nám ubíhá, dej nám 
i  sílu, abychom dovedli nezlomit 
hůl, když úspěch není dán našemu 
dílu. Ať světlo světa jsme a jeho sůl.

Píseň z  Evangelického zpěvníku 

č. 568 Život nám ubíhá (nápěv J. G. 
Hille 1739, text M. Lemireová-La-
ssanceová 1837 / K. Trusina).

Shromáždění v  květnu se podle 
epidemiologické situace budou ko-
nat (modlitebna ČCE, V. Opatrné-
ho 58):

9.  5.–10:30 h, bohoslužby s  ne-
dělní školou

23. 5.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Aktuální informace sledujte na 
vývěsce před modlitebnou.

Jaroslav Matuška

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Je to už více jak rok, co jsme 
v  Křivicích uspořádali společnou 
akci. Osobně jsem věřila, když 
jsme vloni Masopustem končili, že 
s ním letos začneme. Bohužel nám 
to současná epidemiologická situ-
ace nedovolila. Přemýšleli jsme, 
co podniknout a při tom dodržet 
současná opatření. Proto jsem 
ráda, že se uskutečnilo následující:

Poslední březnový víkend jsme 
se připojili k  akci „Ukliďme Čes-
ko“. Někdo uklízel v  okolí svého 
domu, někteří se vydali za hranice 
Křivic. Je neuvěřitelné, co vše je 

člověk schopen vyhodit do lesa či 
příkopu u silnice. Přitom by koli-
krát stačilo jen popojet k  nějaké 
z popelnic, kontejneru či do sběr-
ného dvora a vyhodit to na místě 
k  tomu určeném. Jsem ráda, že 
Křivičáci nejsou ke svému okolí 
lhostejní a ve velkém počtu se za-
pojili do úklidu a  třeba i  v  rámci 
rodinné procházky uklidili okolí 
naší vesnice. Poděkování patří 
i Službám města, které zlikvidova-
ly vytvořené hromady.

Následující velikonoční víkend 
však patřil v  Křivicích dětem. 

Dlouho jsme přemýšleli, jak vy-
zrát nad současnými omezeními 
a  současně dopřát dětem koledu. 
Po krátké domluvě bylo jasno. 
Každá z  přihlášených maminek 
si před svým domem připravila 
pro děti úkoly, které plnily v rám-
ci rodinné procházky. Za splnění 
úkolu si mohly děti vzít odměnu 
ve formě koledy, takže nechyběly 
tradiční vajíčka, perníčky, slad-
kosti, ale i doma vyrobené kraslice 
či ptáčci. Úkoly byly různé – kres-
lilo se křídami, chytali se ptáčci, 
hledala se vajíčka a  další jiné zá-

bavné úkoly.
Nezapomněli jsem ani na naše 

starší spoluobčany, kteří nás při 
většině akcí podporují a s otevře-
nou náručí vítají. Krásné Veliko-
noce jsme jim popřáli alespoň 
vhozenou pohlednicí s  fotografií 
a  pozdravem do schránky, když 
jsme je nemohli navštívit osobně.

Přeji vám všem pevné  zdra-
ví,  dobrou náladu, vzájemné po-
rozumění a brzký návrat k životu, 
kdy se budeme moci opět společ-
ně potkávat.

Simona Gavláková

KŘIVICKÉ JARNÍ PROBUZENÍ
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Dne 12. dubna se v rotačním reži-
mu začali vracet žáci 1. stupně do zá-
kladních škol. V naší škole se návrat 
k  prezenční výuce týkal všech prv-
ních a pátých ročníků, 3. AB. Příští 
týden je budou následovat všechny 
druhé, čtvrté ročníky a 3. C, naopak 
první skupina se zase vrátí na týden 
k distanční výuce.

Nezbytnou podmínkou návratu 
do školních lavic byl negativní test 

na covid 19. Ten vzbudil mezi rodiči 
oprávněné obavy o zdraví jejich dětí, 
zvlášť když byl dovezen z Číny. Další 
paniku vyvolalo samotestování žáků 
či dohled jejich rodičů. Nejlepší pre-
vencí před zbytečnou hysterií, která 
byla přiživena i některými sdělovací-
mi prostředky, je jistota, že vše pro-
běhne bez sebemenších problémů.

Rozhodl jsem se, že vsadím na 
profesionalitu. Už žádné "experi-

mentování", které by se nemuselo 
vyplatit. Oslovil jsem zdejšího lékaře 
MUDr. J. Otavu, který zajistil tým 
zdravotníků, aby všechny zúčastněné 
strany byly uklidněné bezproblémo-
vým průběhem.

153 ze 164 možných žáků se v prv-
ní "vlně" dostavilo k  testování. Vše 
bylo dopředu administrativně, or-
ganizačně i  informačně připraveno. 
Šest zdravotníků zvládlo otestovat 

všechny žáky za 40 minut včetně vy-
hodnocení všech testů. Pouze 1 test 
byl i po opakování pozitivní.

Pevně věřím, že svým přístupem 
i zodpovědností dokážeme tuto pan-
demii nejen v Týništi nad Orlicí, ale 
v  celé republice postupně porazit, 
abychom škody vzniklé ve výchovně 
vzdělávacím procesu mohli co nej-
rychleji začít napravovat.

Mgr. Marian Janko

Finanční gramotnost aneb jak ro-
zumět světu financí. Pro spoustu lidí 
abstraktní pojem, pro jiné španěl-
ská vesnice, ne však pro tři žáky 9. 
C ze zdejší základní školy. Jaroslava 
Viktorie Svobodová, Vojtěch Kriš-
tof, Jáchym Ženka dokázali, že jsou 
v oblasti financí jako ryby ve vodě. 
Suverénně zvítězili v  okresním 

i krajském kole olympiády finanční 
gramotnosti. Konkurence byla silná, 
ve své kategorii se museli popasovat 
se 14 školami z 5 krajů.

Přestože klání probíhalo v online 
prostředí a  nebyla možná osobní 
účast, na průběh soutěže to nemělo 
výrazný vliv. Soutěžící museli pro-
kázat své vědomosti v připraveném 

testu. To však byla pouze jedna část 
práce. Další body museli získat za 
svoji prezentaci a  její představení 
pořadatelům a  soutěžícím. Nebylo 
to snadné obhájit svoji práci před 
desítkami lidí, ale vše dopadlo na 
výbornou. Žáci postoupili z  první-
ho místa do celostátního kola. To se 
bude konat koncem dubna.

Pevně věřím ve své žáky a  dou-
fám v další úspěch. Pochopitelně je 
to velký tlak, ale dosud prokázali, 
jaký v sobě mají potenciál. Jako tříd-
ní učitel 9. C můžu být na své žáky 
náležitě hrdý. Touto cestou vám chci 
moc poděkovat a ať už to dopadne 
jakkoliv, stále stojím při vás.

Mgr. Tomáš Haupt

Dne 3. 3. 2021 pořádalo Sdruže-
ní SPLAV, z. s. na Rychnovsku škol-
ní kolo Olympiády regionálních 
znalostí. Soutěž probíhala online ve 
tříčlenných (popř. dvoučlenných) 
družstvech. Soutěžící měli v  ča-
sovém limitu 25 min. vyplnit test, 
který obsahoval 50 otázek.

Školního kola Olympiády se zú-

častnilo 40 družstev a 10 nejlepších 
postoupilo do 2. kola. Naše škola 
vyslala do "boje" tři družstva.

Družstvo  Amatéři  z  9. C repre-
zentovali V. Krištof a  V. J. Svobo-
dová.

Družstvo  Tři komety  z  6. A  re-
prezentovaly Z. Drozdíková, N. 
Dvořáková a K. Bezrouková.

Družstvo  Error girls  z  6. C re-
prezentovaly M. Pírková a K. Sko-
řepová.

S  radostí a  pýchou mohu ozná-
mit, že se družstvo Error girls z 6. 
C umístilo na skvělém třetím mís-
tě (děvčata získala 37 bodů z celko-
vých 50).

Zbývající dvě družstva se sice 

neumístila v první desítce, ale i tak 
dosáhla velice slušných výsledků.

Všichni soutěžící si zaslouží, bez 
ohledu na umístění, velké poděko-
vání a  pochvalu za předvedenou 
šířku znalostí a  reprezentaci naší 
školy.

Mgr. Ivan Marek

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 9. C V OLYMPIÁDĚ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY REGIONÁLNÍCH ZNALOSTÍ
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Návrat do škol, zájmových 
a  sportovních kroužků je stále za-
halený mlhou, která zůstává naší 
nevítanou společnicí. Sedíme 
u svých počítačů, mobilů nebo ta-
bletů a  některé své kamarády, pří-
buzné a známé už jsme několik mě-
síců neviděli. Postupně nám z naší 
paměti mizí jejich podoby, které 
jsou schovány za ikonami na černé 
obrazovce.

Vždy jsem si přála pracovat s dět-
mi, pomáhat jim objevovat svět, dát 
něco ze sebe a předat znalosti, které 
je povedou životní cestou za jejich 
snem. Každý den ve škole je jiný, 
nikdy nevíte, co vás potká. Žád-
ná škola vás na to nepřipraví, ani 
předem připravený harmonogram 
hodiny. Realita školního vyučová-
ní je naprosto jiná. Musíte umět 
improvizovat, naslouchat, mluvit 

se svými žáky, uznat svou chybu 
a mnoho dalšího, a proto svou prá-
ci miluji.

I  žáci v  lavicích mají své dny. 
Problém s první láskou, hádka s ka-
marádkou, neúspěch při tréninku. 
Jsou stejní jako my učitelé, pro-
vázejí je starosti i  radosti. V  jejich 
očích vidím nadšení, zájem nebo 
naopak jsou myšlenkami jinde než 
u  vět vedlejších. Nikdy by mě ani 
ve snu nenapadlo, že nastane doba, 
kdy své žáky několik měsíců neuvi-
dím. Z mých sedmáků se najednou 
stali osmáci, chlapcům se mění 
hlas, začínají svou výškou předhá-
nět děvčata a stávají se z nich muži. 
Dívky se mění ve slečny a už to ne-
jsou ta malá děvčátka, která si pa-
matuji, dospívají.

Nevidím, zda se Terezka smě-
je nebo je smutná. Nevidím, jestli 

Honza chápe, kam v textu doplnit y 
nebo i. Zda se dívá z okna, nebo na 
mě. Pomalu už se ze mě stává od-
borník přes ikony. Podle jejich ob-
rázků poznávám své žáky. Už vím, 
kdo je Pat a Mat, kdo má kočičku 
v kšiltovce, kdo rád mění preziden-
ty, kdo miluje Avengers a  mnoho 
dalších. Jsem šťastná, když se ně-
kdo z nich odváží porušit nepsané 
pravidlo našich žáků: NEZAPÍNAT 
KAMERU. Oni mě vidí, ale já je ne. 
Bojím se, abych je vůbec všechny 
poznala, až se jednou vrátíme do 
školy.

Rozhodla jsem se, že se připojí-
me k další výzvě DDM. Tímto jim 
děkuji za aktivity, kterými nás ne-
ustále zásobují. Setkali jsme se sice 
znovu u obrazovky počítače, avšak 
kamery zůstaly zapnuté. Povídali 
jsme si a u toho zdobili vajíčka, vy-

ráběli papírové květiny, drátkovali 
a zkoušeli nové techniky a nápady. 
I přestože byla papírnictví zavřená, 
neodradilo nás to. Nasmáli jsme se 
u toho našeho jarního tvoření a vy-
robili velikonoční dekorace pro kli-
enty GC Týniště nad Orlicí.

Společně je předali a doufám, že 
jsme malým dílem probudili jarní 
náladu v seniorech, kteří nás v této 
době tolik potřebují. Chtěla bych 
poděkovat svým žákům: Edovi 
Drábkovi, Markovi Duškovi, Hon-
zovi Hartmanovi, Terezce Andr-
líkové, Justýnce Čechové, Terezce 
Daňkové, Verunce Fajfrové, Terez-
ce Formánkové a jejich rodičům, že 
neváhali a zapojili se do této akce, 
protože chtěli tvořit pro radost.

Přeji nám všem krásné jaro a  ta 
mlha snad také jednou zmizí.

Mgr. Edita Burešová

ČERNÁ OBRAZOVKA
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Není jednoduché 
vybrat z  tolika prací 
našich žáků. Musím 
říci, že všichni se 
moc snažili a  děkuji 
za krásné a  zajímavé 
instalace.

Vybrala jsem ty, 
které jsou trochu 
odlišné od ostatních. 
Příští úkol bude 
o VELIKONOCÍCH.
Mgr. Hana Šimánová

VÝTVARNÁ VÝCHOVA TROCHU JINAK -2. ČÁST
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V seriálu o šlechtických rodech, 
s jejichž osudy je spjata historie Tý-
niště, se nyní dostáváme do druhé 
poloviny 15. století, kdy naše město 
ještě krátce náleží Hynku Krušino-
vi z Lichtenburka. Zároveň na do-
mácí politické scéně už několik let 
upevňuje svou pozici mladý, ener-
gický šlechtic, jenž zastává funkci 
zemského správce a  cílevědomě 
shromažďuje a  rozšiřuje svůj ma-
jetek. Včas vycítí nelehkou finanční 
situaci bývalého husitského hejt-
mana a  tři roky před Krušinovou 
smrtí si zajišťuje předkupní právo 
na celé jeho dominium. A  tak se 
roku 1454 novým pánem Týniště 
stává budoucí český král Jiří z Kun-
štátu a Poděbrad.

První přídomek krále Jiřího od-
kazuje na rodové sídlo jeho před-
ků, kterým je hrad a  město Kun-
štát ležící třicet kilometrů severně 
od Brna. Rod pánů z  Kunštátu se 
rozrostl do několika větví, vlastnil 
statky takřka po celé Moravě a díky 

Bočkovi, pradědovi Jiřího z  Po-
děbrad, pronikl po roce 1350 i  do 
středních a východních Čech. Zde 
do výčtu majetku úspěšných Kun-
štátů během následujících sta let 
postupně přibývala panství, města 
a  hrady: Poděbrady, Kolín, Jičín, 
Jaroměř, Kunětická Hora, Litice, 
Častolovice, Rychmberk a Náchod.

Jiří z  Poděbrad usedl na český 
trůn roku 1458 a  téměř okamžitě 
začal připravovat podmínky pro 
vytvoření nové knížecí dynastie. 
Synům Viktorinovi, Jindřichovi 
a  Hynkovi zajistil dědičné tituly 
kladských hrabat a  slezských kní-
žat minsterberských a jako zodpo-
vědný vladař rovněž včas myslel na 
dělení rodového majetku pro pří-
pad, že bude povolán na věčnost. 
Nejstarší Poděbradův syn Boček, 
ačkoliv byl mentálně zaostalý a do 
rodinných záležitostí příliš nezasa-
hoval, dostal po otcově smrti roku 
1471 hrady Litice a Jelení, tvrze Ča-
stolovice a Černíkovice a městečko 

Týniště. Kvůli svému hendikepu 
však na správu majetku nestačil, 
a  proto už po pěti letech převzal 
jeho panství bratr Jindřich.

Pro Týniště je Jindřich  I. star-
ší, kníže Minsterberský důležitou 
osobou. Roku 1487 udělil městu 
„Obdarování na erb i na všecka prá-
va a  starodávné svobody“. Listina 
obnovuje a potvrzuje práva, výsady 
a  používání pečetí, které byly zni-
čeny za husitských válek, a  kromě 
toho popisuje polepšení městského 
znaku. Přidání rodového kunštát-
ského znaku k týnišťské borovici je 
v celé poděbradské historii ojedině-
lým jevem a ukazuje na velice dob-
ré vztahy mezi knížetem a předsta-
viteli města.

V  závěru 15. století musel kní-
že Jindřich napnout všechny síly 
na udržení své pozice v  Kladsku 
a  Slezsku a  východočeské državy 
postupně rozprodával. Do historie 
Týniště tak vstupuje další význam-

ný domácí rod - páni z Pernštejna. 
(pokračování příště)

Adam Prokeš

Křížovka:
Jiří z Poděbrad sváděl svého času 

boje s  loupeživým rytířem Janem 
Koldou ze Žampachu. Následující 
pověst možná v sobě odráží skutečný 
Koldův nájezd na hrad krále Jiřího.

„Hrad (1. tajenka) přepadl jed-
noho dne loupežník se svou bandou 
ze sousedního hradu. Dozvěděl se 
totiž, že muži odešli na lov a doma 
zůstaly pouze ženy s dětmi. Osádka 
hradu se ale bránila statečně. Ženy 
se nejdříve chopily kopí, luků a šípů 
a když střely došly, začaly na nepřá-
tele házet hrnce, džbery, štoudve, 
mísy, zkrátka vše, co bylo po ruce. 
Účinnou municí se nakonec ukázaly 
být (2. tajenka). Po takové náloži se 
lapkové dali rychle na ústup.“

Křížovka z minulého čísla: 1. ta-
jenka: Lichnice; 2. tajenka: Žižkův 
dub

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ

Popis městského znaku:
na červeném štítu borovice přirozených 

barev i  s  kořeny; na kmenu visí erb pánů 
z Kunštátu: černo-stříbrně dělěný štít, naho-
ře dvě stříbrná břevna
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Půjčování knih v  letošním roce 
bylo komplikovanější, z  nařízení 
vlády byla knihovna na čas uzavře-
na. Ovšem nezaháleli jsme, jak by 
se mohlo zdát. Vyřazovali jsme ne-
potřebný nábytek, prošli jsme kni-
hovní sklady a vyřazovali zastaralé 
a  rozpadlé knihy, opravovali staré 
záznamy v knihovním systému, vy-
mýšleli soutěže nejen pro děti, ale 
i pro dospělé a dokonce zahájili 1. 
ročník mezigenerační literární sou-
těže. Věnovali jsme se také výzdo-
bě, a to hlavně před knihovnou. Na 
začátku roku si děti mohly dlouho-
době užít sněhové iglú.

Od 15.  2. byla naše knihovna 
mezi prvními knihovnami s  ote-
vřeným výdejním okénkem na 
předem objednané knihy. Výdej 
fungoval tři dny v  týdnu, ale po 
domluvě bylo možné bezkontakt-
ně vyzvednout připravené knihy 
v podstatě kdykoliv. Zájem byl ob-
rovský, nejsilnější byly pondělky, 
kdy během dvou hodin bylo vy-

zvednuto až 102 výpůjček.
Pak jsme pro vás chystali jarní 

a  velikonoční venkovní výzdobu, 
abychom vám zpříjemnili někdy 
trochu čekání před výdejním okén-
kem. Březen je měsícem čtenářů, 
kdy jsme ocenili naše nejvěrnější 
čtenáře a platila i amnestie upomí-
nek. A  přišel den, na který jste se 
těšili, od 12.  4. jsme opět otevřeli 
knihovnu, zatím s  prázdninovou 
otevírací dobou a s nařízenými bez-
pečnostními pravidly. Děkujeme 
za pochopení a  jejich dodržování. 
Doufáme, že v květnu už bude pan-
demie koronaviru hodně na ústupu 
a otevírací hodiny pro veřejnost se 
vrátí do obvyklých časů.

Ve spojení jsme byli také se ZUŠ, 
která měla nový projekt na knížku 
Divoká symfonie od Dana Browna. 
Tato kniha je k půjčení v našem od-
dělení pro děti. Zapojeni jsme byli 
také do několika her pro děti, orga-
nizovaných DDM Sluníčko.

Dne 8. dubna od 17 hodin pro-

běhla online přednáška Diastáza 
a co s ní? s  lektorkou Jolanou No-
votnou. O  tuto přednášku požá-
daly ženy, které byly na předchozí 
přednášce o  pánevním dnu. Lek-
torka měla u nás i velmi úspěšnou 
přednášku o  vbočeném palci. Ale 
vraťme se k  diastáze, což je dnes 
hodně diskutované téma. Je to po-
rušení břišní stěny, které má vliv 
na celou řadu obtíží v  našem těle, 
a  to od vyhřezlých plotýnek, přes 
problémy s  pánevním dnem, bo-
lestí páteře, až po migrény a  další 
neduhy. Vysvětlili jsme si, jak své 
břicho zapojovat do každého po-
hybu. Přednáška byla srozumitel-
ná a  nebyla nouze ani o  praktické 
ukázky. Jolana Novotná požádala 
všechny o  zpětnou vazbu. Přišla 
spousta ohlasů a  poděkování. Za 
všechny bych vybrala tuto větu: 
„V této složité době je fajn, když se 
něco děje a  děláte dobrou věc pro 
lidi. Ještě jednou všem díky a měj-
te krásné dny, ve zdraví.“ Poprvé 

jsme měli možnost vyzkoušet si 
také online připojení. Přihlásilo se 
téměř sto zájemců. Ovšem nebylo 
nutné sledovat přímý přenos přes-
ně v tento den a hodinu. Všem bylo 
nabídnuto, že po dobu 7 dnů jim 
bude zpřístupněn záznam před-
nášky a  mohou si ho zhlédnout 
v klidu, v prostředí domova, až jim 
samotným to bude nejlépe vyhovo-
vat. Záznam přednášky bude také 
k  dispozici na našich webových 
stránkách, v sekci besedy.

Během dubna probíhaly celkem 
3 soutěže, Knižní hrdinové – sou-
těž pro děti, dále Mezigenerační 
literární soutěž pro děti, mla-
dé a  seniory, a  to ve spolupráci 
s  Diecézním centrem pro seniory, 
a  pak byl vyhlášen Soutěžní vě-
domostní kvíz pro dospělé čtená-
ře. Všechny oceněné zveřejníme 
v příštím čísle Zpravodaje.

Přeji vám pevné zdraví a sluneč-
né květnové dny.

Bc. Bohdana Pokorná

INFORMACE Z KNIHOVNY



Milí čtenáři týnišťského Zpra-
vodaje, vítejte u pátého dílu seriálu 
článků o  lesních mateřských škol-
kách.

Jak to chodí v Lesokruhu?
Ve školce je maximálně 24 dětí, 

které doprovázejí tři průvodkyně. 
Scházíme se mezi 7.30 až 8.15, při-
čemž celou dobu děti tráví hrou na 
zahradě a  průvodkyně přípravou 
věcí, které nosí s sebou v batohu či 
vozí v  terénním vozíku (lékárnič-
ka, univerzální náhradní oblečení, 
vodu a  mýdlo na mytí rukou, ha-
maky, nepromokavé deky, různé 
didaktické pomůcky nebo pomůc-
ky na tvoření). Na zahradě mají 
děti k  dispozici pískoviště, bláto-
viště, venkovní kuchyňku s  hrnci, 
pánvičkami a  dalším kuchařským 
náčiním vyřazeným ze skutečných 
kuchyní, několik druhů houpaček, 
provazovou prolézačku či balanč-
ní lávku. Ke kutání v  blátovišti 
a  zahradničení slouží opravdové 
funkční nářadí v  dětské velikosti. 
Ve čtvrt na devět vyrážíme „ven“. 
Před brankou školky se v  kruhu 
přivítáme naší speciální uvítací pí-
sničkou a  rozhýbeme těla nějakou 
říkačkou či písní, které jsou pro 
každý den specifické, takže díky 
tomu děti rozlišují, co je zrovna za 
den. Zpíváme taky písničku, která 
nějakým způsobem reflektuje daný 

měsíc. Spočítáme, kolik nás je, a to 
tím způsobem, že každé dítě vy-
skočí a  řekne číslo, které na něho 
vyjde. Následují pravidla silnice, 
kdy vpředu, uprostřed a  na konci 
jdou průvodkyně a mezi nimi děti 
ve dvojicích. Při přechodu ulice 
Týnišťské nebo Vitouškovy (podle 
toho, kam míříme) se pořádně roz-
hlížíme a  používáme terčík zasta-
vující vozidla. Les na jeho hranici 
odemkneme říkačkou Odemykám, 
odemykám les  a  určujeme první 
zastávku, kde se všichni sejdeme. 
Děti obvykle běží dopředu, ná-
sledovány jednou z  průvodkyň. 
V borském lese nás nejčastěji mů-
žete potkat u mostku přes Albu po-
blíž fotbalového hřiště, na fotbalo-
vém hřišti nebo v okolí Petřiňáku. 
Chodíme taky na „Mechový palou-
ček“ za domovem důchodců nebo 
do lesa ke kříži u  tratě. V  lese si 
nejdřív uděláme „ranní kruh“, kde 
si s dětmi v rámci našeho ŠVP po-
vídáme o tématu měsíce. Následuje 
mytí rukou teplou vodou a mýdlem 
a svačina, kterou si děti přinesly ve 
svých baťůžcích. Dbáme na to, aby 
při svačině vypily alespoň půl lahve 
pití. Od svačiny se děti plynule pře-
sunují k  volné hře, nebo se věnují 
řízené činnosti na dece. Hrajeme 
pexeso, prohlížíme knížky, počítá-
me žaludy nebo kameny, procviču-

jeme jemnou motoriku tvořením 
mandal z  toho, co najdeme v  lese 
(žaludy, listy, kamínky), hledáme 
přírodniny začínající na určité pís-
meno, vyrábíme obrázky nalepová-
ním květin na oboustrannou lepicí 
pásku, z  ruliček od toaletních pa-
pírů a barevného krepáku tvoříme 
létající draky atd. Hrubou motori-
ku děti trénují běháním, skákáním, 
lezením po stromech, přecházením 
po kládách. Před odchodem na 
oběd dopijeme své lahvičky a opět 
se spočítáme. Oběd nám vaří naše 
kuchařka ve své kuchyni a jíme ho 
na zastřešené terase v  zázemí. Po-
lévku děti jedí z  talířů, které si od 
jara do podzimu samy myjí v  la-
voru s  jarem (a  pak jdou ještě do 
myčky). Druhé jídlo dostávají do 
uzavíratelných krabiček, které si 
nosí z domu. Je to z důvodu před-
cházení plýtvání jídlem, některé 
děti si oběd dojí k večeři nebo si na 
něm pochutnají rodiče. Po obědě si 
děti po sobě utřou místo na stole, 
kde seděly. Menší děti odcháze-
jí do šatny, kde se svléknou tak, 
aby si mohly lehnout do spacáčků 
v  ložnici, kde jim průvodkyně čte 
nebo vypráví pohádku či hraje na 
zvonkohru. Kdo neusne, jde si po 
odpočinku hrát na zahradu. Před-
školáci se věnují přípravě na školu: 
vyplňují grafomotorické listy, čímž 

nacvičují nejen správný úchop tuž-
ky, ale i předčtenářskou a předma-
tematickou gramotnost, trénují 
paměť nejrůznějšími hrami, rozví-
její slovní zásobu i správné mluvení 
atd. Následuje probouzení spících 
dětí, svačina, úklid zázemí a do 16 
hodin odchod dětí domů.

Zázemí naší školky je v zahrad-
ní chatce, kterou jsme mohli díky 
dotaci MŠMT v  roce 2019 rozší-
řit o  zastřešenou terasu a  kterou 
možná znáte jako bývalou večerku 
u  hotelu Bor. V  chatce mají děti 
uložené náhradní oblečení a  prů-
vodci pomůcky na vzdělávání ven-
ku (knihy, hry a  další didaktické 
pomůcky z přírodních materiálů).

A protože děti potřebují rozvíjet 
i jinak, jezdíme v průběhu roku na 
různé výlety. Několikrát do roka 
navštěvujeme hradecké divadlo 
Drak, byli jsme v  Galerii moder-
ního umění, ve vodní elektrárně 
Hučák, na návštěvě pana včelaře, 
v  zookoutku na zámku v  Často-
lovicích nebo v  týnišťském Seme-
nářském závodě. Přemisťujeme se 
převážně vlakem, autobusy a  po 
Hradci městskou hromadnou do-
pravou.

Martina Kašparová
koordinátorka lesního klubu
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Týniště nad Orlicí 190x58 mm 4B 2021 „Manželka“

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!

PROBĚHLO VE SLUNÍČKU
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