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

… Koledníci žehnali v Křivicích …



MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIG BAND V SÁLE FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Prosinec byl pro partu týnišť-
ských muzikantů, jenž v letošním 
roce 2022 slaví již 30 let od zalo-
žení, měsícem koncertním.

Projekt Evropské Swingové 
Vánoce, který byl v  roce 2020 
zpečetěn novým CD Mladého tý-
nišťského big bandu a  Rychnov-
ského dětského sboru  – Carmi-
na a Carmina Alta, se uskutečnil 
v  přeložených termínech z  roku 
2021. Jsme rádi, že jsme napsali – 

USKUTEČNIL. Projekt se poda-
řilo zahrnout do abonentní řady 
Filharmonie Hradec Králové, za 
což bychom jim chtěli ze srdce 
poděkovat, že dali důvěru ama-
térským tělesům vystoupit na po-
diu, které pro mnohé muzikanty 
znamenalo prosté – WAU.

V  pátek 17.  prosince se pro-
gram pořádal jako výchovný kon-
cert pro žáky ZŠ z Hradce Králové 
a okolí. Děti byly neskutečně na-

bíjejícím prvkem energie a  chu-
ti, spolupracovaly s  aranžérem 
a  moderátorem celého koncertu 
Radkem Škeříkem. Odjížděli jsme 
zpět s pocitem, že jsme vděčni, že 
i  přes nepřízeň epidemie se vý-
chovný koncert vydařil. O  den 
později  – sobota 18.  prosince  – 
jsme se stejným projektem vy-
stoupili již ve zmíněné řadě abon-
má pro veřejnost.

Pocity nelze popsat, ty se musí 

prožít a  zažít, ale plný sál poslu-
chačů v  této době byl neskuteč-
ným zážitkem. I  přes opatření 
přišli a prožili s námi jeden ze zá-
žitků, který se nám vryl do srdce.

Děkujeme za okouzlující záži-
tek z  předvánočního času a  těší-
me se, že i  našim věrným divá-
kům z blízkého či dalekého okolí 
budeme moci přinést radost u nás 
v Týništi.

Váš mTbb
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A) Schvaluje:

1. Rozpočtové opatření č. 15/2021.
2. Pronájem části pozemku p. č. 

2243 a  část pozemku 2248/3 
o  celkové výměře 381 m2 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí pro M. Ř., 
bytem *** za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  01.  2022 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a  ukládá starostovi města ná-
jemní smlouvu podepsat.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené v  příspěvko-
vé organizaci Mateřská škola 
U Dubu Týniště nad Orlicí.

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

C) Ukládá:
 

1. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola U  Dubu Týniště nad 
Orlicí odstranit nedostatky zjiš-
těné při veřejnosprávní kontro-
le.

T: 31. 1. 2022
Odpovídá: Mgr. Zuzana Bařinková
2. Příspěvkové organizaci Městská 

knihovna Týniště nad Orlicí od-
stranit nedostatky zjištěné při 
veřejnosprávní kontrole.

T: 31. 1. 2022
Odpovídá: Bc. Bohdana Pokorná

A) Schvaluje:

1. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900109900/1/2021 
plynárenské zařízení STL pří-
pojka plynu, Týniště nad Orlicí, 
Turkova, p.p.č. 345 – číslo stav-
by 9900109900 mezi smluvními 
stranami: oprávněná GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem zastoupena 
na základě plné moci společ-
ností GasNet Služby, s.r.o., Ply-
nárenská 499/1, Zábrdovice, 602 
00 Brno, investor J. V. a Mgr. M. 
V. a povinná Město Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

2. Pronájem části pozemku p. č. 
1634/1 o  celkové výměře 126 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro 
Ing. J. Č., bytem *** za cenu 2 
Kč/m2/rok od 01.  02.  2022  za 
účelem pronájmu pozemku jako 
zahrádky a  ukládá starostovi 
města nájemní smlouvu pode-
psat.

3. Pronájem části pozemku p. č. 
96/1 a části pozemku p. č. 104/2 
o  celkové výměře 430 m2 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí pro T. Z., 
bytem *** za cenu 2 Kč/m2/rok 
od 01.  02.  2022 za účelem pro-
nájmu pozemku jako zahrádky 
a  ukládá starostovi města ná-

jemní smlouvu podepsat.
4. Záměr pronájmu částí parc. č. 

607/1 o  předpokládané výmě-
ře 21 m2 a  41 m2, parc. č. 697 
o předpokládané výměře 51 m2, 
parc. č. 721 o  předpokládané 
výměře 155 m2, parc. č. 747/1 
o  předpokládané výměře 3229 
m2, parc. č. 1025 o  předpoklá-
dané výměře 11 m2, parc. č. 
1083 o  předpokládané výměře 
35 m2, parc. č. 1244 o  předpo-
kládané výměře 23 m2, parc. č. 
1324/1 o předpokládané výměře 
34 m2 a 32 m2 a 45 m2, parc. č. 
1421/3 o předpokládané výměře 
77 m2, parc. č. 1597 o  předpo-
kládané výměře 32 m2, parc. č. 
1606 o  předpokládané výměře 
90 m2, parc. č. 2294/48 o před-
pokládané výměře 50 m2 a parc. 
č. 2294/49 o předpokládané vý-
měře 21 m2 všechny parc. v k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

5. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 1996/12 o výměře 24 m2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí a  prodeje 
části pozemku p. č. 1324/1 o vý-
měře 209 m2 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

6. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orli-
cí dle příloh vyřazení a likvidaci 
elektrického kotle a pračky z dů-
vodu neopravitelnosti.

7. Mimořádnou odměnu pro ředi-
tele ZUŠ Týniště nad Orlicí.

8. Nákup věcných darů v hodnotě 
3 000 Kč na turnaj ve stolním 
tenise pořádaný dne 5. 2. 2022.

B) Bere na vědomí:

1. Vyjádření příspěvkové organi-
zace Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí k  provedené 
veřejnosprávní kontrole.

2. Námitky do protokolu o  kont-
role v Městské knihovně Týniště 
nad Orlicí ze dne 2. 12. 2021.

C) Zamítá:
 

1. Žádost Š. T. o  pronájem čás-
ti oplocení na pozemku p. č. 
1657/7 v k. ú. Týniště nad Orli-
cí za účelem vyvěšení reklamní 
plochy.

D) Revokuje:

1. Usnesení rady města ze dne 
18. 10. 2021 pod bodem A 2:

2. Výpověď smlouvy o nájmu pro-
stor sloužících k  podnikání, 
která byla uzavřena mezi měs-
tem Týniště nad Orlicí a panem 
Lubošem Luňákem. Důvod vý-
povědi: opakované porušování 
závazku vůči pronajímateli – ne-
placení nájemného a plnění spo-
jených s  užíváním pronajatého 
prostoru.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

Počet obyvatel k  31.  12.  2021: 
5 914, z toho:

186 občanů Křivice
214 občanů Petrovice
169 občanů Petrovičky
158 občanů Rašovice
241 občanů Štěpánovsko
4 946 občanů Týniště nad Orlicí

Ke stejnému datu bylo v loňském 
roce evidováno 5 918 obyvatel.

Počet narozených dětí: 48, z toho:

22 děvčat | 26 chlapců

Pro srovnání, v roce 2020  
se narodilo 64 dětí.

Počet uzavřených sňatků na mat-
rice v Týništi nad Orlicí:  
10 | 6 párů v obřadní síni | 3 páry 
na jiném vhodném místě mimo 
obřadní síň | 1 pár církevní sňatek

Migrace občanů:

• 124 občanů přihlášeno k tr-

valému pobytu
• 104 občanů odhlášeno z tr-

valého pobytu

Úmrtí v roce 2021:  
80 občanů:  37 žen | 43 mužů

Marie Hlavová
matrikářka

ZPRÁVY Z RADNICE

ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ ZA ROK 2021

INFORMACE K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Usnesení č. 72
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 29. 12. 2021 Usnesení č. 73
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 10. 01. 2022

V  návaznosti na zákon Č. 101/2000 Sb., o  ochranì osobních 
údajù, prosíme rodièe, kterým se narodilo miminko a budou mít 
zájem zúèastnit se vítání obèánkù, aby se dostavili na matriku 
Mìstského úøadu Týništì nad Orlicí, kde jim budou sdìleny bližší 
informace.

Děkujeme za pochopení.

Koupím řadovou garáž  
kdekoli v Týništi n. O.

tel: 724 542 731
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Rádi bychom touto cestou vyjá-
dřili velké poděkování všem, kteří 
na nás i v této nelehké době neza-
pomněli a  potěšili různými dárky, 
pozornostmi nejen obyvatele, ale 
i  pracovníky Geriatrického centra 
Týniště nad Orlicí, kteří se snažili 
a snaží zvládat ne zcela jednoduché 
okamžiky.

Vánoční květinovou výzdobu 
pro nás zajistila paní Hana Dobe-
šová (Květinářství Jasmína). Spous-
tu krásných přáníček a pozorností 

připravily děti z  DDM Sluníčko, 
z  kterého nám také prostřednic-
tvím paní ředitelky Jany Kalouso-
vé a  paní Veroniky Chytré bylo 
předáno několik krabic s  různými 
druhy vánočního cukroví, na jehož 
upečení se mimo nich také podílela 
paní Eva Jenčíková spolu s  dětmi 
a  jejich rodiči. S  cukrovím na nás 
ani letos nezapomněla paní Danka 
Stehnová a Petra Mňuková. S velmi 
milým poděkováním za nelehkou 
práci našim zaměstnancům pře-

dala nádherné růže včetně dalších 
dárečků paní Ivona Voborníková. 
Firma INGTOP, s.r.o. a  INGTOP 
Metal s.r.o. Týniště nad Orlicí da-
rovala finanční dar, z kterého byly 
zakoupeny vánoční dárky pro kli-
enty GC.

Jako roky předešlé paní Markéta 
Čapková prostřednictvím faceboo-
kových stránek oslovila širokou ve-
řejnost, kdy opět reakce byly velmi 
rychlé. Do Geriatrického centra 
bylo předáno jejím prostřednic-

tvím velké množství různých dárků 
pro naše obyvatele. Velmi si toho 
vážíme, neznáme jména dárců, 
přesto vám všem patří naše obrov-
ské díky. Stále je kolem nás spousta 
úžasných lidí.

Závěrem bychom chtěli velmi 
poděkovat i našim zaměstnancům, 
kteří v  předvánočním čase opět 
profesionálně zvládli covidovou 
nákazu u nás v zařízení.

Vedoucí pracovníci 
Geriatrického centra

PODĚKOVÁNÍ GERIATRICKÉHO CENTRA
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Víc dokončených hnízd, víc 
vrabců, brhlík místo rehka a velmi 
slušná šance na zabydlení se dal-
ších druhů. Takové jsou výsledky 
prosincového průzkumu sítě budek 
v Týništi nad Orlicí.

Všech 133 budek před Vánocemi 
zkontrolovali ornitologové. S  žeb-
říky ke každé vyšplhali, vyčistili ji 

a  z  pobytových stop pak určovali 
obsazenost budek. „Potěšilo nás 
množství dokončených hnízd, našli 
jsme je ve čtyřech z pěti sýkorníků, 
a množství stop ukazujících na vy-
vedení potomstva. Proti předchozí-
mu roku je to nárůst o víc než sedm 
procent,“ analyzuje kvantum čísel 
v záznamech Aleš Svoboda, ze spo-
lečnosti EKOSFER Solutions, která 
o  síť ptačích budek v  jedenácti lo-
kalitách města už třetí rok pečuje. 
V  sýkornících loni hnízdili sýko-
ry koňadry, vrabci polní, sýkory 
modřinky a uhelníčci. Ve srovnání 
s rokem 2020 loni nahradil ve výčtu 
opeřenců rehka zahradního brhlík 
lesní. „Pozitivní je, že každý rok 
stoupá zastoupení vzácnějších dru-
hů. Ubylo sýkory koňadry, naopak 
víc je vrabců polních. Můžeme to 
přičíst blízkosti agrární krajiny, 
především v  místních částech Tý-
niště“ vysvětluje zkušený ornitolog.

Kromě sýkorníků ornitologové 
kontrolovali také 17 větších špač-
níků. Tady dokonce našli hned 14 

dobudovaných hnízd špačka obec-
ného a do dvou „špaččích“ budek se 
nastěhovali vrabci.

Nejvíce hnízd a  ptačích druhů 
zaznamenali ornitologové v  leso-
parku Voklik, „To místo je ideální, 
je na rozhraní lesa a  intravilánu. 
Lidé v jeho okolí navíc ptáky pečli-
vě přikrmují a udržují je tak v blíz-
kosti budek do začátku dalšího 
hnízdního období,“ oceňuje zájem 
o  přírodu místních obyvatel Aleš 
Svoboda.

Právě v  lesoparku Voklik dopl-
ňuje ptačí budky i  naučná stezka. 
„Jsem rád, že jsme šli touto cestou, 
hlavně kvůli dětem, aby mohly 
ptáky pozorovat. Chceme, aby děti 
mohly poznávat přírodu naživo 
přímo ve městě. Ekologické vzdě-
lávání je důležitou součástí celého 
projektu,“ myslí si vedoucí odboru 
životního prostředí Josef Urbánek.

Data za rok 2021 tak ukazují, že 
projekt budek rozmístěných v  Tý-
ništi a jeho místních částech si vede 
velmi dobře. „Vzhledem ke kvalitě 

a  rozmanitosti stanovišť v  okolí 
sítě budek můžeme v  příštích le-
tech očekávat hnízda dalších druhů 
ptáků, například lejska“ věří v další 
rozšíření pěvců v Týništi ornitolog 
Aleš Svoboda.

REHKA NAHRADIL BRHLÍK, LEJSEK SI DÁVÁ NA ČAS

 � Druhy dutinových hnízdičů v týnišťských sýkornících v roce 2021  � Obsazenost sýkorníku ptáky v Týništi nad Orlicí v letech 2019–2021

Proč se v Týništi  
rozvěšují budky

Z dnešních lesů, parků a za-
hrad prakticky zmizely naruše-
né stromy, které mohou být ne-
bezpečné, ale na druhou stranu 
nabízejí útočiště dutinovým 
ptákům, jako jsou například 
sýkory, nebo špačci. Právě pro-
to odborníci rozvěšují ve měs-
tech ptačí budky, které slouží 
jako náhradní hnízdiště. Místa 
se pečlivě vybírají  – opeřenci 
vyžadují na hnízdění klid, do-
statek potravy a  také bezpečí 
před predátory. Ze vstupního 
otvoru musí dobře vidět, ale 
přitom nesmí do budky moc 
pršet, nebo foukat.

Karel Bělečský
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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
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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

Poděkování

Srdečně děkuji za gratulaci, květinu a dárkový balí-
ček, které jsem dostala od Městského úřadu v Týništi 
nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti - paní Mi-
chálkové a paní Ješinové k mým narozeninám.

Věra Černohousová

Vzpomínka

Dne 16. února 2022 vzpomeneme první smutné vý-
ročí, kdy nás opustila paní Eliška Kopecká. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

Dcera a syn s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA

Pojďte ke mně všichni, kdo se na-
máháte a jste obtíženi břemeny, a já 
vám dám odpočinout.

Matouš 11,28

Jaká břemena neseme? Od ja-
kých nákladů bychom potřebovali 
odlehčit a odpočinout? Jaké baťohy 
bychom chtěli odložit nebo z nich 
alespoň odebrat? To je náklad k za-
myšlení! Na roky! Anebo na malou 
chvíli klidu, vnitřního (i okolního) 
ticha, modlitby… Ta slova říká Je-
žíš a sám přitom nese kříž. Možná 
by se měl sám zamyslet, než k tomu 
vyzve ostatní, třeba nás. Ale ně-
který náklad stojí za to nést až do 
padnutí, do konce. Kdybychom ho 

odložili, už bychom to totiž neby-
li my, něco zásadního z nás, z naší 
identity, by zmizelo.

Ježíš však nemluví o  odložení 
břemen, ale o tom, že nám dá od-
počinout. Nabízí odpočinek, úlevu, 
útěchu, pokoj, podporu, posilnění. 
Jsou břemena, která odložit může-
me, a přitom se s nimi roky vláčí-
me. A pak jsou břemena, která od-
ložit nechceme, anebo nemůžeme. 
Co pak? Odpočinutí a  načerpání 
sil, co jiného!

Pane Ježíši, ty víš, kolik toho kaž-
dý z nás nese na zádech. Někdy jsme 
unavení, vyčerpaní, nemáme sílu. 
Prosíme o odpočinutí, o chvíli ticha, 

o studánku dobré vody na naší cestě. 
Amen

Píseň:
1. Ježíši, slávo nejvyšší, studnice 

vší milosti, útočiště těm nejjistší, 
kdo se svých děsí zlostí, ach viz 
mne, jak obtížen jsem spáchaných 
nepravostí jhem, které mne k zemi 
tlačí.

2. Na hříšníky zaostřené zákona 
tvého střely zvázly ve mně a zraně-
né svědomí mé sevřely. Nevím rady, 
kam se díti, nevím sobě co počíti; ó 
smiluj se nade mnou!

3. Smiluj se sám pro své jméno, 
však jsi Spasitel hříšných; sejmi 
mých hříchů břemeno, s  nímž jsi 
klesal v  mukách svých. Nedej mi 

v  hříších zoufati, pomoz, ať mohu 
doufati, pomoz, můj Pane věrný!

Píseň z  Evangelického zpěvníku 
č. 494 Ježíši, slávou nejvyšší (nápěv 
1524/1531/1541, text B. Ringwaldt 
1588 / J.A. Komenský 1641).

Shromáždění v  únoru se budou 
konat (modlitebna ČCE, V. Opatr-
ného 58):

• 13. 2.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

• 27. 2.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

REKLAMNÍ AGENTURA - MEGA | 739 378 831 | objednavky@mega-cz.com | www.123textil.eu
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 ■ 10. 2. (Čt) Večerníčkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 
10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)

 ■ 21. 2.–25. 2. - Jarní prázdniny, omezený provoz MC Ratolest (aktuální 
program bude na nástěnce)

Plánujeme:
 ■ Besedy pro rodiče předškoláků (školní zralost, připravenost pro vstup 

do první třídy, besedy s vedením alternativních škol)
 ■ Karneval – kdy, kde, téma…
 ■ Projektové tvoření a hraní v přírodě
 ■ Odpolední návštěvu knihovny (včelička a všeználek)
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DALŠÍ AKCE V ÚNORU 2022:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ÚNOR 2022

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
BATOLÁTKA – cvičení s dětmi od 10 měsíců
do 2 let, básničky, říkadla, písničky, zpívání, 
tanečky, nástroje…

09:00-12:00
10:00-10:30

HERNA
FLÉTNA - školka

+ odvádíme děti do SOKOLA (předškoláci 16 h.)

15:00-17:30
15:00-15:45
16:00-16:45

ÚT

HERNA
MIMINKA - konzultace a krátké cvičení s dětmi 
od 3 do 10 měsíců cvičení (balóny, básničky…) 
dle zájmu a dětí

09:00-12:00
09:00-12:00

HERNA
FLÉTNA a KYTARA – školáci

SCUK (výdej)

14:00-17:30
14:30-16:30

16:00-17:00

ST

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky
- pro děti od 2 roku do 4 let.

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

HERNA
VČELIČKA - školkáči
– děti od 3 do 5 let, (tvoření, hry + hosté, výlety)
VŠEZNÁLEK - předškoláci
- téma, tvoření, hry… + hosté a výlety)

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

16:00-17:00

ČT

Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

SCUK (příjem)

08:00-12:00 Angličtina (soukr.)
ATLETIKA - pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ 
a tělocvična ZŠ
SCUK (výdej)

13:15-16:20
15:00-16:00

16:00-18:00

PÁ

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

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

Odpolední HERNA 
Biblická hodina pro děti

14:30-17:00
od 15:30

Kontakty výboru MC Ratolest:
 J. Matušková 737740019
 

R. Pýchová 739203377

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
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V  první polovině měsíce ledna 
po roční odmlce opět probíhala 
po celé ČR Tříkrálová sbírka, je-
jíž výtěžek je určen lidem v nouzi, 
bez ohledu na jejich vyznání, rasu 
či národnost. Také v  našem městě 
se mnoho štědrých dárců setkalo 
s  koledníky  – třemi králi (anebo 
vhodilo svůj příspěvek do některé 
z  kasiček) a  podpořilo tak ty nej-
potřebnější. Každá Tříkrálová sbír-
ka a její koledníci kráčí v šlépějích 
těch, od nichž tato aktivita převzala 
svůj název. Kdo vlastně byli Tři krá-
lové a jak tato sbírka vznikla?

Tři králové se správně nazývají 
mudrci (mágové) z  Východu. Jed-
nalo se zřejmě o učence pocházející 
pravděpodobně z  oblasti Přední 
Asie. Připomínáme si je 6.  ledna, 
kdy církev slaví „Zjevení Páně“. 
Jedná se o jeden z největších křes-
ťanských svátků v roce. Jejich jmé-
na „Kašpar, Melichar a  Baltazar“ 
jsou v lidových vyprávěních užívá-
na od 7. století, první zápis lze najít 
kolem 12. století. V  Bibli, v  Ma-
toušově evangeliu, čteme: „Když 
se narodil Ježíš v judském Betlémě 
za dnů krále Heroda, hle, mudrci 
od východu se objevili v  Jeruza-
lémě a  ptali se: „Kde je ten právě 
narozený král Židů? Viděli jsme na 
východě jeho hvězdu a  přišli jsme 
se mu poklonit.“ Když to uslyšel 
Herodes, znepokojil se a s ním celý 
Jeruzalém; svolal proto všechny ve-
lekněze a zákoníky lidu a vyptával 
se jich, kde se má Mesiáš narodit. 
Oni mu odpověděli: „V  judském 
Betlémě; neboť tak je psáno u pro-
roka: A ty, Betléme, v zemi judské, 
zdaleka nejsi nejmenší mezi kní-
žaty judskými, neboť z  tebe vyjde 
vévoda, který bude pastýřem mého 
lidu, Izraele.‘“ Tehdy Herodes tajně 
povolal mudrce a podrobně se jich 
vyptal na čas, kdy se hvězda uká-
zala. Potom je poslal do Betléma 
a  řekl: „Jděte a  pátrejte důkladně 
po tom dítěti; a jakmile je nalezne-
te, oznamte mi, abych se mu i já šel 
poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali 

se na cestu. A  hle, hvězda, kterou 
viděli na východě, šla před nimi, 
až se zastavila nad místem, kde 
bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, 
zaradovali se velikou radostí. Ve-
šli do domu a uviděli dítě s Marií, 
jeho matkou; padli na zem, klaně-
li se mu a  obětovali mu přinese-
né dary  – zlato, kadidlo a  myrhu. 
Potom, na pokyn ve snu, aby se 
nevraceli k  Herodovi, jinudy od-
cestovali do své země“ (Mt 2,1-12). 
Tento text jasně hovoří o  mudr-
cích, nicméně neuvádí jejich počet; 
další příběhy o  nich známe pouze 
z legend. Z uvedeného textu je zřej-
mé, že putovali za hvězdou (patrně 
tedy byli znalí astronomie) a kromě 
Betléma, nad nímž se jasná hvězda 
objevila, se zastavili i  v  Jeruzalé-
mě. Dítěti Ježíši přinesli významné 
dary – zlato, kadidlo a myrhu. Zlato 
vyjadřovalo úctu k  novorozenému 
králi, kadidlo  – vonná pryskyřice, 
odedávna až dosud používaná při 
bohoslužbách a obřadech, byla vy-
znáním víry v Ježíšovo božství (ve 
Starém i Novém zákoně je symbo-
lem modliteb stoupajících k Bohu) 
a myrha – vonná mast s konzervač-
ními účinky byla používaná mj. při 
balzamování mrtvých těl. Tento dar 
předjímal Kristovo utrpení a  smrt 
na kříži. Traduje se, že mudrci se 
zastavili pro kadidlo v oblasti dneš-
ního Ománu, kde se kadidlovník 
pěstoval již ve starověku.

Legenda vypráví, že císařovna 
Helena vyzvedla ostatky Tří mu-
drců a darovala je později biskupu 
Eustorgiovi z Milána. Jeho nástup-
ce Protasius nechal pro ostatky 
zhotovit kamenný sarkofág, který 
se dnes nachází v  kapli Tří králů 
v  milánském kostele sv. Eustorgia. 
Viditelným důkazem úcty k  Třem 
králům je rovněž zlatý relikviář 
z dílny Mikuláše z Verdunu, který 
se nachází v dómu v Kolíně nad Rý-
nem. Toto německé město je cent-
rem úcty Tří králů.

Tříkrálová sbírka vznikla na zá-

kladě staré lidové tradice, která 
má svůj původ ve středověku, kdy 
se ve městech a na vsích hrály hry 
o  Třech králích. Představení vy-
právěla biblický příběh o mudrcích 
z  východu, kteří se přišli poklonit 
Ježíškovi v  jesličkách v  Betlémě 
a předali mu své dary. Chudé děti 
pak chodily 6.  ledna oblečené za 
tři krále po domech s  betlémskou 
hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem 
koledu „My tři králové“ a posvěce-
nou křídou psaly na dveře domů 
K+M+B+ s příslušným letopočtem. 
Vždy za to dostaly nějakou odmě-
nu. Písmena K (C), M, B jsou od-
vozena od latinské věty „Christus 

mansionem benedicat“, což zname-
ná „Kristus ať požehná (toto) oby-
dlí“. I současní tříkráloví koledníci 
takto označují domy a byty a přejí 
lidem „štěstí, zdraví, dlouhá léta“.

Koledující skupinky procháze-
ly naším městem 8.  ledna. Kro-
mě toho byly k  dispozici kasičky 
v  kostele sv. Mikuláše a  v  lékárně 
na náměstí u autobusové zastávky. 
Výtěžek sbírky je tradičně určen na 
pomoc nemocným, handicapova-
ným, seniorům, matkám s  dětmi 
v  tísni a  dalším potřebným pře-
devším v  regionech, kde se sbírka 
koná. Část výnosu sbírky je určena 
na humanitární pomoc do zahra-
ničí.

Srdečný dík všem, kdo pomohli 
sbírku u nás zorganizovat, zejména 
paní Evě Jenčíkové a  jejím spolu-
pracovníkům, paní Petře Čížkové 
a  všem ostatním, zvlášť kolední-
kům. Dík patří také farnosti Týni-
ště nad Orlicí a lékárně na náměstí 
u autobusové zastávky za umístění 
kasiček. Zároveň bych chtěla touto 
cestou poděkovat i  naší skupince, 
kterou jsem jako vedoucí měla na 
starosti a všem dárcům, nejen těm, 
s nimiž jsme se potkali, prostě zcela 
všem. K+M+B+2022!

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města a předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise

KDO BYLI TŘI KRÁLOVÉ A JAK VZNIKLA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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My tři králové jdeme k vám, štěs-
tí,  zdraví vinšujem vám…s  tímto 
zpěvem ve čtvrtek 6.  ledna  2022 
procházeli tři králové naší mateř-
skou školou. Popřáli  spokojenost, 
štěstí a zdraví do nového roku 2022 
ve všech třídách, v  kuchyni paní 
kuchařce a  také v  kanceláři paní 
ředitelce. Nesměl chybět napsaný 

motiv nad dveřmi K+M+B+2022. 
Písmena nejsou jména králů, ale 
požehnání domu z  latiny Christus 
mansionem benedicat- Kristus ať 
obydlí žehná. Tři křížky symbolizu-
jí Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna 
a  Ducha Svatého. Nejsou to tedy 
znaménka „plus“ mezi iniciálami.

Ve čtvrtek 13. 1. 2022 jsme u nás 

ve školce přivítali paní Hanu Adam-
covou s její bylinkovou zahrádkou. 
Program byl zahájen pohádkovým 
příběhem o  bylinkách s  poznává-
ním bylinek běžně rostoucích ve 
volné přírodě - levandule, lichoře-
řišnice, meduňka, mateřídouška. 
Děti poznávaly, že i rostlinky, které 
vypadají zcela obyčejně, dokáží být 

velmi užitečné a mohou léčit. Touto 
hravou formou se u dětí prohlubuje 
kladný vztah k přírodě a rostlinám 
a vytváří v nich povědomí nutnosti 
chránit životní prostředí. Na závěr 
si každé dítě vytvořilo svůj bylinko-
vý sáček.

Za kolektiv MŠ - U Dubu 
Pavla Vlčková

LEDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE - U DUBU
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„My tři králové jdeme v k vám“ – 
bylo slyšet v novém roce v celé naší 
mateřské škole. Děti si s radostí vyrá-
běly papírové koruny, které si různě 
zdobily a nezapomněly ani na důleži-
tá písmena K, M, nebo B. Seznámily 
se s tím, kam králové putovali a proč. 
Mezi tím jsme malovali, prohlíželi 
a četli knihy, hráli hry, sledovali ces-
tu tří králů na mapě. A všechny tyto 
činnosti spojovala „Betlémská hvěz-
da  – kometa“. Provázela nás celým 
týdnem, putovala po nebi, a tak jako 
tři krále doprovázela na jejich ces-
tě, nás nasměrovala do Hvězdárny 

a planetária v Hradci Králové, které 
jsme navštívili 11. 1. 2022. Hned, jak 
jsme přijeli nás zaujala celá budova. 
Vypadá jako kosmická stanice a děti 
se už těšily na to, co uvidí uvnitř a co 
nového se dozví. Než jsme se dosta-
li do centrálního sálu, mohli jsme si 
prohlédnout výstavu, která je instalo-
vána v okolních chodbách. V prosto-
ru byly zavěšeny zmenšené planety 
naší sluneční soustavy a  na světel-
ných panelech jsme mohli obdivo-
vat různá tajemství vesmíru. To už 
jsme ale spěchali do centrálního sálu 
a  pohodlně jsme se usadili v  „kos-

mických křeslech“. Kopule sálu začala 
šednout a my jsme mohli pozorovat 
východ a  západ slunce, souhvězdí 
„Velkého a Malého vozu“ a jiná dal-
ší. Pracovník hvězdárny, který řídil 
celou projekci kladl dětem otázky 
a děti se snažily odpovídat. Na obloze 
se objevil měsíc a kolem létaly druži-
ce. Bylo to jako v pohádce a nakonec 
nás opravdu čekala. Čtyři zvířátka 
(krtek, myš, sova a  zajíc) se vydala 
prozkoumat, co to blesklo oblohou. 
Za plotem našla to velké tajemství: 
raketu – kosmickou stanici.

Po programu v  centrálním sále 

jsme se ještě mohli podívat do kopule 
hvězdárny, kde byl velký dalekohled. 
Pracovník hvězdárny nám ukázal, 
jak se otevírá střecha hvězdárny a jak 
se otáčí dalekohled. Názornou ukáz-
kou, papírek nasměrovaný přímo na 
slunce, nás přesvědčil, jak může být 
slunce nebezpečné při přímém po-
hledu do něj. Dozvěděli jsme se ještě, 
jak se otáčí Země kolem své osy a ko-
lem Slunce. Tím byla naše zvědavost 
zcela uspokojena a my jsme se mohli 
vrátit zpět do naší mateřské školy.

Za kolektiv zpracovala 
Bc. Zdeňka Veselková

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY - MĚSTO



Myslím, že každému se již stalo, 
že se probudil s pocitem, že se „mu 
nechce“ anebo že ta práce již nemá 
smysl. V  této době, kdy převažu-
jí opatření a  nařízení, je to u  nás 
muzikantů a  pedagogů asi pocit 
převládající. Vždy je nutné najít 
si tu drobnost a  ten motor, který 
nás žene vpřed. U  pedagogů jsou 
to žáci, pokud máte pedagogickou 
profesi v srdci, máte v srdci i žáky, 
a právě pro ně se vždy hledají mož-
nosti, aby to i za ztížených podmí-
nek, laicky napsáno, „šlo“.

Doba pandemická nás nauči-
la improvizovat, hledat možnosti 
a  důvody. Záměrně nedodávám, 
zda možnosti kladné či záporné, 

ráda bych použila slova pozitiv-
ní či negativní, ale tato dvě slova 
dostala jiný společenský význam. 
Nemůže být vše zalité sluncem, 
někdy dojdou nápady, chuť i ener-
gie. Následně se vám po přečtení 
několika stránkových manuálů 
z  různých ministerstev zatmí před 
očima a  máte pocit, že teď hned 
se vše musí dodržovat, druhý den 
se na řešení těchto situací vyspíte 
a  už máte pohled jiný. Ale nejde 
to vzdávat, chceme fungovat, je to 
naše profese, děláme ji rádi, a hlav-
ně ji děláme pro žáky.

Mnohem více zjišťujeme, jak je 
v  této době potřebná komunikace 
ve všech vztazích  – vedení ško-
ly – pedagog – zákonný zástupce – 
žák. Veřejnost je mnohem rychleji 
informovaná z  medií, bohužel se 
spíše objevují mylné informace 
nebo informace, které nelze apli-
kovat pro základní umělecké školy, 
následně přijde manuál, kde je vše 
jinak anebo upraveně, než prošlo 
médii. A  opět začíná „kolečko“ 
vysvětlování a  „kolečko“ mnoha 
dotazů.

I když byly „ZUŠky“ několikrát, 
jako organizace, opomíjené ve vlád-
ních nařízeních, musíme konstato-
vat  – jsme škola, nejsme kurz ani 

kroužek, základní umělecké školy 
jsou vděčny za zařazení do systému 
školství. Systematicky a dlouhodo-
bě vzděláváme žáky, nemusíme je 
za rok naučit „všechno“. To by bylo 
naprosto nereálné. Máme možnost 
uzavřít I a II. cyklus a vědět, že jsme 
žákům předali vždy ucelený blok. 
Každý rok na sebe navazuje a kaž-
dým rokem žák dělá kroky vpřed, 
pokud má zájem a  spojí výuku 
i  s domácí přípravou – dělá kroky 
velké, pokud se v domácím prostře-
dí nepřipravuje – udělá kroky malé, 
ale i tak jsou viditelné.

Ráda bych trochu potlačila de-
dukce společnosti, že vzdělávání 
v  ZUŠ je jen pro talentované. Jak 
poznat u  dítěte v  pěti letech, že je 
talentované, jak poznáte u  dítěte, 
zda má či nemá hudební sluch? 
Vše je o  rozvíjení těchto činností. 
Pokud dítě bude denně poslouchat 
hudbu, ať už v radiu či z CD, rozvíjí 
se. Když bude dítě v  parku každý 
den procvičovat základní taneční 
kroky třeba na chachu – rozvíjí se.

Výuka v uměleckých školách děti 
rozvíjí, dává jim možnost najít ces-
tu, poznat, kterým směrem se v ži-
votě vydat. Jsme rádi, když jakýkoli 
obor ovlivní jejich profesní dráhu, 
ale těší nás i  skutečnost, že si žáci 

po ukončení studia u nás hrají jen 
tak pro radost nebo zůstanou v ka-
pelách či orchestrech, kde ve svém 
volném čase uplatňuji nabyté zku-
šenosti. Měli jsme a  máme mno-
ho případů, kdy žáci kloubí sport 
a  umění. Žák má právo si vybrat 
čemu se chce věnovat naplno a co 
si ponechá jako svého „vedlejšího“ 
koníčka. Jsme schopni uzpůsobit 
a přizpůsobit výuku. Není nutné si 
pouze představovat, že se každý žák 
v ZUŠ vzdělává jen proto, že musí 
jít na konzervatoř, že se tím jednou 
bude živit. Samozřejmostí je plnit 
povinnosti s výukou spojené, plnit 
časové dotace dané ročníkem stu-
dia, nezanedbávat domácí přípra-
vu, v  hudebním oboru je nutností 
znalost not, stupnic a jiných pravi-
del hudby a s tím je spojená i méně 
populární výuka hudební nauky, 
ale bez ní by výuka nebyla možná. 
Hlavním aspektem je pravidelnost, 
chodit pravidelně na výuku každý 
týden.

Se zařazením do systému škol-
ských organizací nám ale vyplývají 
povinnosti s tím spojené, dané vy-
hláškami a  zákony. Ukončit studi-
um může žák pouze k  1. či 2. po-
loletí školního roku, je nutné vždy 
vyplnit odhlášku z  výuky. Žákům 
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vydáváme vysvědčení v  1. i  2. po-
loletí, vysvědčení je možné uplatnit 
při přihláškách na střední školy.

Každý žák je veden v  úvazku 
daného pedagoga, výuka probíhá 
dle rozvrhů jednotlivých pedagogů 
pravidelně. Rozvrhy jsou každý rok 
měněny dle možností našich žáků. 
Nemůžeme jako školská organizace 
mít neměnné rozvrhy, reagujeme 
na mnoho aspektů – věk žáka, třída 
v  povinné školní docházce, dojíž-
dění z okolních vesnic či měst, ně-
kdy i dojíždění z jiných krajů – žáci 
jezdí ze středních škol z  Pardubic, 
Poděbrad, Prahy i Litomyšle. Vždy 
se snažíme návrh rozvrhů hlav-
ně kolektivních oborů stanovit na 
konci srpna s upřesněním na začát-
ku měsíce září.

Co nás odlišuje od volnočaso-
vých aktivit je fakt, že průběh a vý-
sledky vzdělávacího procesu jsou 
v  základních uměleckých školách 
pravidelně kontrolovány Českou 

školní inspekcí, tak jako je tomu 
u škol základních či středních.

Tyto aspekty (a  mnoho jiných) 
dělají uměleckou školu školou a  je 
nutné s nimi počítat při přihlašová-
ní žáka do výuky.

První pololetí školního roku 
2021/2022 je u  konce. Jsme velmi 
rádi, že v  průběhu těchto 5 měsí-
ců se mohly konat koncerty a  jiná 
vystoupení, i  když od listopadu 
v  omezeném počtu posluchačů. 
Využili jsme a  využíváme veškeré 
nové prostory přístavby s  vděkem 
ke zřizovateli – městu Týniště nad 
Orlicí. Podařilo se nám po roční 
pauze opět uskutečnit provedení 
České mše vánoční  – J. J. Ryby  – 
orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí, 
Rychnovský dětský sbor  – Carmi-
na, Carmina Alta a  sólisté  – vše 
pod dirigentskou taktovkou ředite-
le ZUŠ Mgr. Pavla Plašila. V neděli 
19. prosince se konala dvě provede-
ní „Rybovky“. Jak v Třebechovicích 

pod Orebem, tak i v kostele v Ča-
stolovicích, nás čekalo krásné se-
tkání nejen s  touto vánoční hud-
bou, ale především zaplněnými 
kostely. Bohužel tradice v  Týništi 
nad Orlicí, vystoupit v  rámci mše 
na Boží hod, se obnovit nepodařila, 
ale věříme, že příští rok bude pří-
větivější.

Do druhého pololetí se chystáme 
na mnoho akcí a aktivit. Žákovské 
koncert pořádáme několikrát v mě-
síci, jen jsou v omezeném počtu do 
20 dospělých osob, tak jak to zatím 
umožňuje vládní nařízení pro ko-
nání akcí bez nutné kontroly bezin-
fekčnosti. V březnu by měly probí-
hat soutěže základních uměleckých 
škol v sólovém a komorním zpěvu, 
ve hře na bicí, ve hře na všechny de-
chové nástroje a v tanečním oboru. 
Plánujeme dvě samostatná diva-
delní představení nejstarších sku-
pin literárně-dramatického oboru. 
V návrhu je i natáčení prvního CD 

žesťového souboru pod vedením 
Václava Hlouška, Dis. V  progra-
mu zůstaly i  červnové venkovní 
koncerty, které se v  minulém roce 
setkaly s  velmi kladnými ohlasy 
z řad žáků a rodičů. Chceme před-
stavit nová, ale i  stávající komorní 
seskupení na koncertech Komor-
ních souborů a  velkých orchestrů. 
Výtvarný obor pomalými krůčky 
zdobí nové prostory školy, následně 
využije i  velké plochy zahrady ke 
kreativnímu dotvoření uměleckého 
prostředí celé školy.

Plánů je mnoho a chuť je obrov-
ská (někdy bych řekla, že je i  do-
konce již hlad). Přeju svým kole-
gům, aby jim nápady nevymizely, 
aby i  přes úskalí hledali možnosti, 
jak jít dopředu a neohlížet se zpět, 
a  žákům a  rodičům, aby nám za-
chovali důvěru.

Mgr. Tereza Myšáková 
zástupkyně ředitele ZUŠ
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Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za finanční příspě-
vek, který nám město Týniště nad Orlicí poskytlo ze své dotace.

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská ško-
la s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové pečuje již 27 let o děti 
a žáky s tělesným postižením a kombinovanými vadami. Dětem 
i žákům poskytujeme komplexní a kvalitní péči.

Děkujeme za příspěvek, který byl použit na částečnou úhradu 
mzdy v květnu 2021 pro asistenta pedagoga žáka z Petrovic, který 
nemůže pro svoje zdravotní postižení navštěvovat „běžnou“ školu.

Děkujeme
PROINTEPO – Střední škola,  

Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Máte volný čas a  chcete ho vě-
novat dítěti s postižením? Staňte se 
hostitelem!

Od ledna 2022 zahajujeme nábor 
hostitelů do projektu Homesha-
ring. Homesharing je nová forma 
pomoci rodinám s  dětmi s  posti-
žením, která je založena na komu-
nitní pomoci. Hostitel si bere dítě 
na předem domluvený čas do své 

domácnosti a  stará se o  něj jako 
o člena své rodiny.

Pokud vás zajímá tato forma po-
moci, máte možnost se dozvědět 
více. Přihlaste se na homesharin-
govou besedu, kde máte možnost 
získat více informací k  hostitelství 
i k tomu, jak homesharing probíhá. 
Zde si zároveň můžete domluvit 
i osobní schůzku s naším týmem.

Nejbližší termíny besed:
• 10.  2.  2022 v  Centru Orion 

v Rychnově nad Kněžnou
• 23. 2. 2022 v Oranžové kavárně 

v Trutnově
• 3. 3. 2022 online

Začátek besedy je vždy v 17 hodin. 
Účast na besedě je bezplatná a zcela 
nezávazná.

Pro bližší informace nás kontak-
tujte:

Mgr. Marie Vrzáková
Koordinátorka homesharingu
725 190 990
vrzakova@centrum-orion.cz

www.centrum-orion.cz
www.homesharing.cz

CENTRUM ORION -HLEDÁME HOSTITELE DO PROJEKTU HOMESHARINGU
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Na stolech začínáme obracet lis-
ty kalendáře 2022, někteří s předse-
vzetími, co určitě letos zvládneme 
nebo naopak, čeho se vyvarujeme. 
Takový plán se opírá o věci minu-
lé. I pro organizátory petrovických 
akcí je ohlédnutí motorem pro plá-
nování v novém roce.

Díky pokračující epidemii jsme 
museli v loňském roce znovu odlo-
žit na neurčito Petrovické Folková-
ní. Nakonec byl z  dubna červenec 
a  z  komplikace vzešla nečekaná 
pozitiva. Povedlo se, že dohodnuté 
kapely neměly v náhradním termí-
nu plno a akci se díky prázdninové-
mu termínu podařilo zpropagovat 
i  prostřednictvím České Televize 
v projektu Česká tleská. Není jasné, 
jak dalece se to odrazilo na počtu 
diváků, jisté je, že se v  letním slu-
níčku hrálo a zpívalo pro zaplněné 
prostranství.

Zářijové Vinobraní mělo nádech 
podzimu. Počasí předchozího ví-
kendu, kdy panovalo babí léto, 
bylo nenávratně pryč, chlad a vlh-
ko zalézalo pod mikiny. Přesto se 
sjeli milovníci vína, kteří k  nám 
jezdí pravidelně, ale i noví zvědav-
ci, kterým se dostaly pozitivní re-
ference. Historický průvod musel 
trochu upravit svou cestu vsí, neboť 
výkopové práce nově se rodící ka-
nalizace nedovolovaly tu zažitou 
absolvovat.

Den 11. 11. tradičně patří k při-
pomenutí obětem vojáků, kteří 
bojovali a  padli za samostatnost 
našeho státu. Ze dne veteránů se 
v  Petrovicích stala akce, na níž se 
schází všechny věkové skupiny. Oz-
vláštněním je průvod s  lampióny 
pro děti, kterým akce začíná. Cílem 
je pak pomníček za protihlukovou 
barierou kousek od křižovatky. 

Tradičně se akce účastní příslušní-
ci Obce legionářské a  vojáci AČR 
v  aktivní službě, kteří k  pietnímu 
místu pokládají věnec. Organizaci 
akce prověřily pozitivní testy a ka-
ranténa některých členů pořada-
telského týmu. Čest a  sláva třem 
statečným, kteří to zvládli.

Poslední organizovanou akcí 
roku jsou Barborky. Akce probíhá 
u  obecního domku, kde se hrají 
a  zpívají koledy, Barborky dětem 
rozdávají dárky, rozsvěcí se vánoč-
ní strom a na závěr odpálí skrom-
ný ohňostroj. Ani v  prošlém roce 
tomu nebylo jinak. Obvykle je pro 
překonání chladu k dispozici teplý 
čaj a svařené víno. Vzhledem k pro-
tipandemickým opatřením se ob-
čerstvení nekonalo. Krátce po páté 
hodině zazněly první tóny koled, 
které hráli hudebníci ze ZUŠ v Tý-
ništi nad Orlicí pod vedením pana 

Hlouška. Barborky přijely s  bílým 
koněm a měly ruce plné práce, aby 
koš plný dárků rozdělily přítom-
ným dětem. Krásnou chvílí bylo, 
kdy si všichni přítomní zazpívali 
koledy za doprovodu dua manželů 
Procházkových. Petrovický chorál 
mile zaskočil i samotné hudebníky. 
Druhý adventní víkend nemohl za-
čít snad lépe.

Ve výčtu jsou čtyři akce, které si 
našly své návštěvníky. Malé i  vel-
ké, ale hlavně spokojené. A  právě 
ta spokojenost je naším motorem, 
abychom je letos, v  roce 2022, 
zkusili realizovat znovu. Chtěli by-
chom toto cestou poděkovat všem, 
kteří si k nám chodí akce užít, ale 
i těm, kteří nás finančně podporují, 
a kteří nám fyzicky pomáhají.

Za pořadatele Pavel Blažek

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM V PETROVICÍCH

Vážení příznivci týnišťské kul-
tury, článek na únor  2022 bude 
velmi stručný.

Máme naplánovány následující 
akce:
• pátek 4. 2. 2022 – ve foyer kul-

turního domu proběhne výkup 
zlata, stříbra a  drahých kovů, 
historických předmětů, atd.  – 
plakátek je součástí zpravodaje

• sobota 19.  2.  2022  – koncert 
šansonů  – NOS DAMES  – 
ZRUŠENO

• pátek 25.  2.  2022 v  19:00 
hod. – UA Pierot/Praha: Žena, 
která uvařila svého manžela 
(Ilona Svobodová, Nela Boudo-
vá, Otmar Brancuzský)  – pla-
kátek je součástí zpravodaje. 
Uvidíme, napjatě čekáme na 
jakékoliv aktuální opatření 
nové vlády k  podmínkám ko-
nání kulturních akcí (dosud 
jsou v  platnosti „stará“ pravi-
dla „staré“ vlády z 22. 12. 2021, 
která byla mocně současnou 

vládou kritizována, a která nám 
i z ekonomických důvodů zne-
možňují konání akcí).
Množí se nám dotazy na Taneč-

ní polepšovnu – zda letos bude či 
nebude  – myslím, že začíná být 
zřejmé, že na ni můžeme zapome-
nout. Pokud se v  dohledné době 
restrikce zmírní  – budeme mu-
set nahradit zrušená představení 
a  hlavně  – dokončit Kurz spole-
čenského tance pro mládež 2021. 
Je mi to líto, ale s  tancováním 

manželských párů a dvojic bude-
me muset počkat na rok 2023.

Veškeré dění v kulturním domě 
a akce, které pořádá Kulturní cen-
trum, najdete na webových strán-
kách kc.tyniste.cz, na facebooku 
Kulturního centra, faceboo-
kových skupinách Týniště nad 
Orlicí, na plakátech, případně 
v pravidelném hlášení městského 
rozhlasu.

- Dana Dobešová -

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA
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Lidé se nás, průvodkyň z  les-
ní školky, často ptají: „A  jak to ty 
chudinky děti zvládají v  zimě?“ 
A  my odpovídáme, že když jsou 
ty chudinky děti dobře oblečené 
a  dobře naladěné, zvládají úplně 
všecko počasí naprosto v  klidu. 
Důležité je, aby byli v  pohodě 
dospěláci kolem nich, a to jak ro-
diče, tak průvodkyně. Když totiž 
každé počasí vezmete jako výzvu 
k novým zkušenostem a zážitkům 
a  nevidíte sníh, mráz nebo déšť 
jako „vopruz“, děti to z  vás vycítí 
a hned je všem lépe, i když se ráno 
třeba nechtělo z postele.

A pak je úplně jedno, jestli prší 
a  je bláto, nebo mrzne a  je sníh. 
Vždycky je dost práce a  zábavy. 
S vodou a hlínou se dají stavět pře-
hrady a  řeky, a přitom pozorovat, 
jak se voda vsakuje do země a vě-
dět, že ji ze země vypijí stromy, co 
rostou támhle za cestou a  jen tak 
mimochodem se při stavbě učit 
taky spolupráci s ostatními lidmi; 
vařit v hrncích polívky a kaše, ře-
dit je a  zase zahušťovat, zdobit je 

šiškami, větvičkami, mechem; ská-
kat v kalužích; chytat vodu stéka-
jící ze střechy okapem do kbelíku 
a  zkoušet další zajímavé nápady, 
kterých jsou dětské hlavičky plné. 
V  mrazu je velmi zábavné dostá-
vat ze zamrzlých ploch led a  roz-
pouštět ho v  hrnci na ohni nebo 
ho rozbíjet na malé a  ještě menší 
kousky; sledovat páru vycházející 
z pusy i z rozpouštějícího se ledu; 
hrát si s kostkami ledu obarvený-
mi potravinářskými barvami; učit 
se poznávat svoje tělesné potřeby 
jako je např. nutnost mít rukavice 
na rukou, když mrzne, nebo jít čů-
rat včas, protože v zimě chvíli trvá, 
než se člověk svlékne.

Nároky na oblečení jsou v lesní 
školce, pravda, na běžné pomě-
ry poněkud neobvyklé, zejména 
jeho množství. Nezbytným vyba-
vením jsou teplé boty (osvědčily 
se hlavně lehké holínky s vlněnou 
vložkou), které mají děti v  záze-
mí vždycky dvoje, aby byly pořád 
v  suchu, a  rukavice. A  ne jedny: 
ideálně potřebujete pletené ruka-

vice a na ně gumové – pletené vás 
hřejí a  gumové chrání před mok-
rem, ať už z  vody nebo ledu. Pak 
další rukavice na svačinu, ulože-
né pěkně v pytlíku v baťůžku, aby 
byly čisté. No a  nakonec aspoň 
jedny náhradní, když se ty prv-
ní zmáchají. Protože není v  zimě 
snad nic nepříjemnějšího, než 
mokré rukavice. V  zázemí mají 
děti uložené kompletní oblečení 
na převléknutí. Pravdou je, že pře-
vlékání se do suchého není úplně 
oblíbená činnost ani jedné zúčast-
něné strany. Nevěřili byste, jaký 
problém může mít človíček, který 
před chvíli vylezl z bláta, v němž se 
radostně vrtal a má ho snad až za 
ušima, se sáhnutím na zablácenou 
gumičku pod holínkou, ani kolik 
průvodkyním zabere času roztří-
dění všech těch svlečených svršků 
na jednotlivé hromádky. V  bláti-
vém a  deštivém počasí je běžné, 
že si rodič kromě dítka ze školky 
odváží taky hromadu mokrého 
a špinavého oblečení. Pozitivní ale 
je, že takové svršky není většinou 

potřeba prát, stačí je nechat přes 
noc usušit a ráno hurá do stejného 
jako včera – dostane zas zabrat.

Tepelný komfort pomáhají udr-
žovat taky svačinové kaše z  růz-
ných známých i  méně známých 
obilnin s  ořechy a  ovocem, které 
si děti nosí do lesa v  termoskách 
a taky teplé pití s láskou připrave-
né od maminek.

A komu je přece jen zima, běhá 
po lese, louce nebo po zázemí nebo 
se hřeje u ohně, který vždycky roz-
děláváme v týpí a v mrazivém po-
časí i venku. Děti zapalování ohně 
sice jen pozorují, ale i  při tom se 
zvládnou učit spoustu věcí, které 
mnoho dětí v  dnešní době vůbec 
nemá šanci zažít.

A  co vy, nezkusíte se někdy 
„hecnout“, vzít bundu, dobré boty 
a  vyrazit s  dětmi nebo bez nich 
ven, do lesa či k  řece, i  v  počasí, 
které za oknem na první pohled 
nevypadá zrovna lákavě? Uvidíte, 
že nebudete litovat :)

Martina Kašparová
 Lesokruh

ZIMA VENKU V LESNÍ ŠKOLCE
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Každý z nás má doma na Vánoce 
krásně nazdobený stromeček, ale 
ten náš nebyl poset světýlky, maš-
lemi a  ozdobami, byl plný dobrot 

pro ptáčky.
Vyrazili jsme na zahradu do 

DDM Sluníčko, i  přestože nám 
počasí moc nepřálo, rozvěsili jsme 

ptačí dobroty na stromy a keře.
Nyní je to už na ptáčcích, aby si 

náš ozdobený stromeček našli a po-
chutnali si na dobrotách, které jsme 

jim připravili.
Třída 7. D

ŽÁCI 7.D OZDOBILI STROM PRO PTÁČKY



Banda dobrovolníků, kteří zpíva-
li, chodili, těšili se, orientovali se ve 
svých trasách, rozdávali radost, vy-
bírali penízky na dobrou věc a pro-
klatě mrzli. Byli báječní!!!

Jak to probíhalo před…
Mezi svátky jsme doladili vedou-

cí skupinek a základ dětí a popro-
sili pana truhláře o kometky, které 
jsme si vymysleli předloni… Ve 
středu jsme vyzvedli pokladničky 
na MÚ, kde je včas zapečetila paní 
Čížková a zařídila vše potřebné na 
předávku. Umístili jsme 3 statické 
pokladničky v  kostele, v  lékárně 
a v KB, do kterých bylo možno při-
spět až do 16. 1. Zkusili jsme oslovit 
firmu Flobal, jestli by nenašli něja-
kou pevnější folii na koruny, a  co 
byste řekli, našli. Jedna rolička na 
nás zrovna čekala a  je z  ní nastří-
háno spoustu královských korun. 
Děkujeme. Ve čtvrtek jsme posvě-
tili křídy při mši v kostele, aby naše 
poselství bylo dokonalé. Během 
týdne jsme nahradili postupně 

odpadávající vedoucí nebo děti… 
Nejlepší organizátorka občerstvení, 
Hana Dušková, v  týdnu plánova-
la a nakupovala a pekla. Virtuálně 
jsme ladili pokyny a informace pro 
vedoucí i pro děti. V pátek jsme do-
ladili trasy a  kostýmy na půjčení, 
vyzvedli komety a  s  pomocí pana 
správce z  DDM Honzy je slepili 
a zahřebíčkovali.

Jak to probíhalo v sobotu…
Dopoledne jsme se sešli u DDM, 

kde proběhly poslední úpravy, 
nebo rovnou na místě svého star-
tu na jiném konci města. Na jednu 
stranu bylo rozdělení startu prak-
tické a  méně chaotické, na dru-
hou stranu to hromadné hemžení 
a  sdílení s  ostatními ti samostatní 
nezažili. A  všem nám uprostřed 
nebo na konci chybělo společné 
sdílení zážitků z  koledy a  poho-
dička vespolek. Nicméně nařízení 
jsou nařízení, takže to bylo trochu 
urychlené loučení. Nařízení nám 
také nedovolilo zajít do činžáků 

a panelových domů a zvonění zdola 
není úplně jednoduché. Ale každá 
skupinka si nakonec našla nějaký 
systém a  máme spoustu poučení 
pro příště. Mnoho lidí bylo předem 
připraveno, čekali na koledníky 
a mnohé jsme dojali a potěšili moc.

Naprosto dokonalý servis s  ob-
čerstvením - manželé Duškovi 
autospojka a servis a Královic duo 
jako velká pomoc v kuchyni - moc 
děkujeme!!! Oči dětí i vedoucích se 
vždy rozzářily, když viděly pojízd-
nou občerstvovací stanici s teplým 
čajem, nabídkou vynikajících bu-
chet a ještě teplých toastů. V sobotu 
dopoledne se povedlo obejít větši-
nu města, na neděli jsme si ještě ne-
chali kousek Bělidla a okolí a jeden 
panelák U Dubu. Oboje jsme zdár-
ně obešli a  do pokladniček určitě 
ještě přibyla pěkná částka. Jedna 
skupinka také prošla Rašovicemi, 
tam tedy chodilo králů daleko víc, 
než tři, ale určitě to vůbec nevadilo.

Každý vedoucí odevzdal svoji 

očíslovanou pokladničku a  pode-
psal potřebné dokumenty, děti si 
podělily koledu z košíčků.

Jak to probíhalo po skončení ko-
ledy…

Úklid všech zapůjčených kostý-
mů v  DDM, kontrola a  doplnění 
papírů, předávání pokladniček do 
úschovy na MÚ, vydávání zapome-
nutých věcí a těšení se na počítání. 
Sčítalo se až o  týden později, po 
oficiálním konci sbírky, a výsledná 
částka činila 81.563 Kč. Všem dár-
cům děkujeme.

Děkujeme všem 15 dobrovol-
ným vedoucím skupinek, více než 
40 králům za zpívání a výdrž až do 
konce „pracovní doby“ nebo do 
konce obejití své trasy, rodičům, 
kteří pomohli s kostýmy a včas své 
krále přivezli i odvezli a také DDM, 
které poskytlo zázemí, část kostý-
mů i dobré jméno.

Za všechny dobrovolníky 
Eva Jenčíková

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA V TÝNIŠTI
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Nejznámějším únorovým lidovým zvykem je masopust. 
Nazýváme tak celé období od Tří králů až do začátku před-
velikonoční postní doby, hlavně pak poslední tři dny buja-
rého veselí. I když nejde o církevní svátek, byl zařazen do 
liturgického kalendáře a jeho termín se určuje podle Veli-
konoc. Masopustní neděle se tedy může konat v  rozmezí 
1. února až 7. března. Průvody a řádění masek jsou spojová-
ny se starověkými bakchanáliemi a také s pradávnými po-
hanskými obřady, kdy lidé na sebe brali zvířecí kůže ve sna-
ze získat vlastnosti obávaných i obdivovaných tvorů. Dnes 
je masopust společenskou událostí, pořádanou kulturními 
spolky. Maškary obcházejí domy, přejí štěstí a zdraví, tan-
cují se sousedy a tropí různé neplechy. Pěknou momentku 
zachytil v Ličně roku 1978 týnišťský fotograf Ludvík Uhlíř 
(archiv L. Koldinského). Tajenka dnešní křížovky připomí-
ná jedno masopustní pořekadlo. (Tajenka z  čísla 1/2022: 
Leden jasný, roček krásný; Suchý leden, mokrý červen).                                                                   

-ap-
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VÝSTAVA OBRÁZKŮ ZE SOUTĚŽE „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

NAHLÉDNUTÍ DO STATISTICKÉHO DENÍKU

PODĚKOVÁNÍ

V  týdnu knihoven vyhlásila 
Městská knihovna výtvarnou a  li-
terární soutěž „Máme rádi zvířata“, 
které se zúčastnilo 102 dětí ve třech 
soutěžních kategoriích.

Celý říjen nám děti nosily do 
knihovny obrázky, ze kterých bylo 
po skončení soutěže velmi těžké 
vybrat ten nejkrásnější, a  proto 
proběhlo v listopadu velké losování 

a z každé kategorie byli odměněni 
tři soutěžící.

Poslední listopadovou sobotu, na 
Den pro dětskou knihu, byla zahá-
jena výstava všech soutěžních pra-

cí, která byla veřejnosti zpřístupně-
na celý prosinec a  kterou zhlédlo 
117 návštěvníků.

Jana Novotná

Městskou knihovnu v Týništi nad 
Orlicí navštívilo v  loňském roce 
8 573 návštěvníků. Do půjčoven 
přišlo 7 274 osob, bezplatný internet 
v  knihovně využilo 108 návštěvní-
ků a  kulturních akcí pro veřejnost 
a  školy se zúčastnilo 1 191 osob. 
Knihovna má 559 registrovaných 
uživatelů, z  toho 138 uživatelů do 
15 let.

V  roce 2021 bylo evidováno 
27 776 výpůjček, z toho 2 479 svazků 

naučné literatury dospělým, 16 566 
svazků beletrie pro dospělé, 547 
svazků naučné pro mládež, 4 042 
svazků beletrie pro mládež, 3 938 
periodik, 118 zvukových dokumen-
tů a 86 dokumentů jiných. Uživatelé 
knihovny uskutečnili 1 293 prezenč-
ních výpůjček a  vypůjčené doku-
menty prodloužili 9 123x.

Knihovna má své čtyři poboč-
ky (Křivice, Petrovice, Rašovice 
a Štěpánovsko), které využívají slu-

žeb výměnných souborů Městské 
knihovny Kostelec nad Orlicí. Bylo 
vypůjčeno 18 souborů (1 110 svaz-
ků). Tuto službu využívají i  okolní 
vesnice (Albrechtice nad Orlicí, 
Lípa nad Orlicí, Žďár nad Orlicí, 
Nová Ves, Voděrady, Bolehošť).

Naše webové stránky (www.kni-
honatyniste.cz a  www.knihovna-
tyniste.librisek.cz) navštívilo 7 207 
uživatelů.

Knihovnice dospělého oddělení 

zpracovala 17 požadavků v  mezik-
nihovní výpůjční službě. 7 požadav-
ků obdržela z jiných knihoven a 10 
požadavků od našich čtenářů zaslala 
do jiných knihoven.

Kulturních akcí bylo v  loňském 
roce realizováno 52 a  zúčastnilo se 
jich 1 191 osob.

Veřejnost rovněž využila našich 
kopírovacích služeb, ve statistice je 
vedeno 757 kopií za rok 2021.

Jana Novotná

Městská knihovna 
děkuje paní Blance 
Hruškové za věnování 
ptačího krmítka.



Jak již bývá zvykem, podařilo 
se i v letošním roce uspořádat tra-
diční Křivickou novoroční sbírku. 
V sobotu, dne 8. ledna 2022, vyra-
zili již od rána koledníci po vesnici 
s  přáním štěstí, zdraví a  za zpěvu 
koled se srdečně přivítali a pozdra-
vili v novém roce se svými sousedy, 
známými a kamarády.

Letošní sbírka byla určena pro 
mladou slečnu, která žije s  rodiči 
a  asistenční fenkou Zorkou v  Al-
brechticích nad Orlicí. Tato slečna 
je velká bojovnice, která velice sta-
tečně snáší nelehký úděl a snaží se 
o samostatnost, soběstačnost a zís-
kání finančních prostředků na po-
kračující vzdělání na vysoké škole, 
které je jejím velkým snem.

Jmenuje se Nikola. Narodila se 
předčasně v  šestém měsíci těho-
tenství a  od narození trpí těžkou 
formou dětské mozkové obrny, 
která ji upoutala na invalidní vozík. 
Z  toho důvodu potřebuje pomoci 
v  podstatě se vším od oblékání až 
po přesun do postele. Kromě toho 
trpí krátkozrakostí a  úplnou sle-
potou na jedno oko.  Vystudovala 
Obchodní akademii Olgy Havlové 
v Janských Lázních a nyní by ráda 
pokračovala ve studiu na vysoké 
škole. Konkrétně na Metropolitní 
univerzitě v  Praze, obor Mediální 
studia.

Občané Křivic přispěli Nikole 
úctyhodnou částkou Kč 13 333,– . 
Tyto finanční prostředky již byly 

zaslány na konto sbírky DONIO - 
pomoc Nikole a budou použity na 
financování celodenní osobní asis-
tence a  dále také na úhradu kom-
pletně bezbariérového ubytování 
v Praze.

Rok 2021 před nás postavil celou 
řadu výzev a  podrobil nás oprav-
du těžkým zkouškám. Navzdory 
mnoha nesnázím ale také odhalil, 
jak silná a solidární dokáže být ob-
čanská společnost. Velice si vážíme 
štědrosti a  důvěry obyvatel naší 
obce.

Velký dík patří dětem, které plny 
energie a  s  velkým odhodláním 
a cílem vybrat pro Nikču co nejví-
ce peněz zpívaly a  koledovaly celé 
dopoledne.

Poděkování patří také mým věr-
ným  - Jitce, Simče, Jáře, Kristýně 
a Šárce.

Na závěr mi dovolte vypůjčit si 
slova významných autorů.

„Co je pro člověka větší štěstí než 
štěstí někoho obdarovat?“ - Robert 
Walser, švýcarský spisovatel.

„Jen láska zná umění jiné ob-
darovávat a  přitom sama bohat-
nout.“  – Aurelius Augustinus, bis-
kup, filozof a teolog.

S přáním všeho dobrého v nad-
cházejícím roce 2022

za kolektiv maminek z Křivic - 
Vlaďka Štěpánová

KŘIVICKÁ NOVOROČNÍ SBÍRKA
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