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A) Schvaluje:
 
1. Příspěvkové organizaci Dům 

dětí a  mládeže Týniště nad Or-
licí (IČO 712 37 879) na základě 
žádosti a  v  souladu s  ustano-
vením § 30  zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
do výše 11 000 Kč na nákup kan-
celářského křesla a tiskárny.

2. Vyplacení odměny za I. polole-
tí 2021 pro ředitelky městských 
příspěvkových organizací Dům 
dětí a  mládeže, Kulturní cen-
trum, Služby města, Základní 
umělecká škola a Mateřská škola 
U Dubu Týniště nad Orlicí.

3. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v  sou-
ladu se Zřizovací listinou vyřa-
zení nepotřebného majetku ža-
cího stroje JOHN DEER X950R 
a  jeho následný prodej za cenu 
v čase a místě obvyklou, a  to ve 
výši 150 000 Kč. Výnos z prodeje 
si převede organizace do inves-
tičního fondu.

4. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v soula-
du se Zřizovací listinou vyřazení 
nepotřebného majetku bubnové 
sekačky ADÉLA a  její následný 
bezúplatný převod zřizovateli dle 
žádosti.

5. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v soula-
du se Zřizovací listinou vyřazení 
a  likvidaci nepoužitelného ma-
jetku dle žádosti v  celkové výši 
51 925 Kč.

6. Záměr výpůjčky pozemků par. č. 
576/2, par. č. 576/7, par. č. 577/6, 
par. č. 577/7, par. č. 576/6, par. č. 
577/8 a par. č. st. 225 v k. ú. Pet-
rovice nad Orlicí.

7. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
V. M., bytem *** na období od 
1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 za pod-
mínky úhrady všech vzniklých 
pohledávek.

8. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Č. M., bytem ***, na období od 
1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. G. J., bytem ***, na období od 
1. 7. 2021 do 30. 6. 2024.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1. 7. 2021 do 30. 9. 2021.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. G., bytem ***, na období 
od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.

12. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Upgrade počítačové in-
frastruktury ZŠ Týniště nad Or-

licí“ firmu PPSU s.r.o., Štefáni-
kova 546, 566 01 Vysoké Mýto, 
IČ: 25992732 a ukládá starosto-
vi města smlouvu podepsat.

13. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IE-
12-2008829/SOBS VB/2 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
a budoucí povinná Město Týniš-
tě nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

14. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene  – služebnosti č. IV-12-
2020110/VB/1, Týniště n/Orli-
cí, Petrovice p.č. 384-knn mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, 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 starostovi města 
smlouvu podepsat.

15. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900106136/1/2021 
plynárenské zařízení „NTL 
plynovodní přípojka pro pč. 
1446/45 (HSH service s.r.o.) 
číslo stavby 9900106136“ mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
zastoupena na základě plné 
moci společností GasNet Služ-
by, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zá-
brdovice, 602 00 Brno, investor 
HSH service s.r.o., Lípa nad Or-
licí 164, 517 21 Lípa nad Orlicí 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

16. Výpověď nájemní smlouvy 
mezi Městem Týniště nad Orli-
cí a paní Z. S., o pronájmu části 
pozemku par. č. 1665, uzavře-
nou dne 31. 8. 2018, bez výpo-
vědní doby.

B) Bere na vědomí

1. Žádost firmy REMACH UH, 
s.r.o., Uherské Hradiště o  rozší-
ření pobočky v části budovy č.p. 
234 na Mírovém náměstí v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá
 

1. Projednat v  ZM dar pozemků 
par. č. 1048/1, par. č. 1048/3, par. 
č. 1051/12, par. č. 1051/14, par. č. 
1063/18 a par. č. 1063/19 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
2. Projednat v ZM využití předkup-

ního práva při prodeji chaty ev.č. 
14. Chata je postavena na po-
zemku p.č. 6956/29 v k.ú. Holice 

v Čechách, který je v podílovém 
vlastnictví města a obcí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
3. Projednat v ZM využití předkup-

ního práva při prodeji chaty ev.č. 
65. Chata je postavena na po-
zemku p.č. 4700/7 v  k.ú. Holice 
v Čechách, který je v podílovém 
vlastnictví města a obcí.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
4. Projednat v  ZM žádost pana I. 

N. o odkup pozemku p.č. 130/19 
v  k.ú. Štěpánovsko. RM města 
prodej pozemků nedoporučuje.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.
5. Projednat v ZM prodej pozemku 

parc. č. 872/2, pozemku parc. č. 
873, pozemku parc. č. 874/2 v k. 
ú. Týniště nad Orlicí Společen-
ství vlastníků jednotek v domě č. 
p. 757 a 723.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

D) Zamítá

1. Převod nájemní smlouvy p. T. 
M., bytem ***, na syna O. V.

A) Schvaluje:
 

1. Záměr pronájmu části budovy 
čp. 234 na pozemku 230/1 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí, o  výměře 
cca 27 m2 za cenu od 200 Kč/m2/
měsíc.

2. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o umístění stavby č. IV-12-
2020385/SOBS VB/4 Týniště nad 
Orlicí, p.č. 1903/2 - knn za mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena Milošem Honlem, pro-
jektantem společnosti GTT a.s., 
Horňátecká 1772/19, 182 00 Pra-
ha 8 a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

3. Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene  – služebnosti č. IV-12-
2017821/VB/1, Týniště n-Orl. 
Na Struze p.č. 1665 - knn, 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.

4. Rozpočtové opatření č. 7/2021.
5. Vyplacení odměny za I. pololetí 

2021 pro ředitelku příspěvkové 
organizace Mateřská škola  – 
Město Týniště nad Orlicí.

6. Nabídku firmy Quantum a.s. Vy-
škov, IČ: 25307762, na dodávky 
plynu pro město Týniště nad Or-
licí a jeho příspěvkové organiza-
ce pro roky 2022 a 2023, a ukládá 
starostovi města dodatek smlou-
vy podepsat.

7. Dodatek č.1 ke smlouvě o  dílo 
č.2/2021 s  firmou Stavitelství 
s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou a  ukládá sta-
rostovi města dodatek podepsat.

B) Bere na vědomí

1. Žádost od Správy silnic Králové-
hradeckého kraje o vyjádření se 
k  prodeji pozemků p.č. 2289/3, 
2289/12, 2289/13 a  2289/14 
v k.ú. Týniště nad Orlicí a ukládá 
odboru správy majetku připravit 
vyjádření ve smyslu  nepotřeb-
nosti těchto pozemků pro Město 
Týniště nad Orlicí.

2. Informaci příspěvkové orga-
nizace Základní škola Týniště 
na Orlicí o  vyřazení a  likvidaci 
poškozených učebnic dle přilo-
ženého seznamu v  celkové výši 
117 114,– Kč, které byly pořízeny 
z prostředků státního rozpočtu.

3. Změnu výše úplaty za předškol-
ní vzdělávání v  Mateřské ško-
le – U Dubu, Týniště nad Orlicí. 
Školné pro školní rok 2021/2022 
je stanoveno ve výši 370,– Kč.

C) Ukládá:

1. Zařadit do jednání zastupitelstva 
města finanční pomoc obětem 
tornáda na jižní Moravě ve výši 
50 až 100 tisíc korun.

T: Nejbližší jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

A) Schvaluje

1. Koupi pozemku p. č. 1634/23, 
pozemku p. č. 1635/1 a pozemku 
p. č. 1635/3 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí od E. P., bytem *** a  od 
E. J., bytem *** za celkovou cenu 
29.730 Kč a poplatky s  tím spo-
jené. Pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

2. Dar pozemků p. č. 1048/1, p. 
č. 1048/3, p. č. 1051/12,  p. č. 
1051/14,  p. č. 1063/18 a  p. č. 
1063/19 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
od G. D., trv. byt. ***, pro měs-
to Týniště nad Orlicí. Poplatky 
s  převodem spojené hradí měs-
to Týniště nad Orlicí a  pověřu-

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 60
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 14. 06. 2021

Usnesení č. 61
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 28. 06. 2021

Usnesení
13. zasedání Zastupitelstva města Týniště 

nad Orlicí konaného dne 21. 6. 2021
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je starostu podpisem darovací 
smlouvy.

3. Prodej pozemku p. č. 872/2, po-
zemku p. č. 873, pozemku p. č. 
874/2 v  k. ú. Týniště nad Orlicí 
Společenství vlastníků jednotek 
v domě č. p. 757, V Sítinách 757, 
517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 
09945024 v podílu 2/3 z celkové 
kupní ceny a Společenství vlast-
níků jednotek v domě č. p. 723, 
V  Sítinách 723, 517 21 Týniště 
nad Orlicí, IČ: 09944966 v  po-
dílu 1/3  z  celkové kupní ceny 
625.000 Kč a poplatky s tím spo-
jené. Pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy.

4. Podání žádosti o  bezúplatný 
převod pozemků p.č. 678/7, p.č. 
678/8 a p.č. 696/8 v k.ú. Křivice 
od Státního pozemkového úřadu 
do vlastnictví města Týniště nad 
Orlicí.

5. Podání žádosti o bezúplatný pře-
vod pozemků p.č. 298/3, 2030/2, 
2030/4, 2030/5, 2030/6, 2284/18, 
2285/1, 2285/4, 2285/5, 2285/6, 
2285/7, 2285/8, 2285/9, 2285/10, 
2285/11, 2285/12, 2288/1, 
2289/1, 2289/15 v  k.ú. Týniště 
nad Orlicí od ŘSD ČR.

6. Pořízení změny územního plánu 
zkráceným postupem, jehož po-

řizovatelem je Město Týniště nad 
Orlicí, zastoupené soukromou 
osobou Ing. Ivou Lánskou jako 
oprávněnou osobou k  pořízení 
změny ÚP.

7. Účetní závěrku města Týniště 
nad Orlicí za rok 2020 včetně 
výsledku hospodaření ve výši 
24 415 235,93 Kč.

8. Celoroční hospodaření města 
a  závěrečný účet města Týniště 
nad Orlicí za rok 2020 včetně 
Zprávy Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje o  výsledku 
přezkoumání hospodaření města 
Týniště nad Orlicí za rok 2020 
bez výhrad (dle přílohy č.1).

9. Změnu závazného vztahu mezi 
městem Týniště nad Orlicí 
a  Sportovním klubem Týniště 
nad Orlicí (IČO 428 85 001), kte-
rá spočívá ve změně v rozdělení 
dotace na provoz:
• výdaje na spotřebu energií se 

snižují o 100 000 Kč (z částky 
500 000 Kč na částku 400 000 
Kč);

• výdaje na údržbu a  provoz 
sportovišť zvyšují o  100 000 
Kč (z  částky 560 000 Kč na 
částku 660 000 Kč). Celková 
výše dotace města Týniště nad 
Orlicí na provoz SK Týniště 

nad Orlicí zůstane zachována 
(2 575 000  Kč).ZM současně 
schvaluje Dodatek ke smlouvě 
o  poskytnutí dotace a  pově-
řuje starostu města podpisem 
smlouvy.

10. Poskytnutí individuální dotace 
pro Sbor dobrovolných hasičů 
Týniště nad Orlicí (IČO 720 
66 156) ve výši 5 000 Kč za úče-
lem zajištění akce Dětský den 
s hasiči. ZM současně schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí dotace na 
částku 5 000 Kč a pověřuje sta-
rostu města podpisem smlouvy.

11. Prominutí plateb nájemného 
z  nebytových prostor v  ulici 
17.  listopadu č.p. 202 a  203, 
Týniště nad Orlicí, pro firmu 
KOZLOVA PUTYKA, s.r.o., 
Týniště nad Orlicí, za období od 
1. 1. 2021 do 31. 5. 2021.

12. Rozpočtové opatření č. 6/2021.

B) Bere na vědomí

1. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

2. Informace starosty města Týniště 
nad Orlicí.

3. Zprávu finančního výboru.
4. Rozpočtová opatření č. 4 - 

5/2021.

C) Zamítá

1. Využití předkupního práva při 
prodeji chaty ev. č. 65. Chata 
je postavena na pozemku p.č. 
4700/7 v k. ú. Holice v Čechách, 
který je ve spoluvlastnictví měst 
a  obcí Lesního družstva Vysoké 
Chvojno.

2. Využití předkupního práva při 
prodeji chaty ev. č. 14. Chata 
je postavena na pozemku p.č. 
6956/29 v k. ú. Holice v Čechách, 
který je ve spoluvlastnictví měst 
a  obcí Lesního družstva Vysoké 
Chvojno.

3. Žádost pana I. N., bytem *** 
o  odkup pozemku p.č. 130/19 
v k.ú. Štěpánovsko.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

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
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Do padesátých let byla majet-
kem rodiny Richterových. Paní 
Richterová v ní pracovala později 
pro organizaci Jednota, jak jí bylo 
tehdejšími vůdci „velkomyslně“ 
dovoleno doma sloužit. Dokud jí 
zdraví dovolilo. Pamatuji si, že to 
byla hodná a pracovitá paní.

Dcera Jarmila se seznámila 
s  Ing. Jiřím Gabrielem, který měl 
na starosti přestavbu silnice z Tý-
niště nad Orlicí směrem na Opoč-
no, kolem roku 1958. Později se 
odstěhovali a v hospodě se násled-
ně vystřídalo asi šest zaměstnan-
ců. Organizace Jednota se posta-
rala pouze o  nejnutnější údržbu 

a  opravy. Po roce 1989 převzali 
Gabrielovi zdevastovanou hospo-
du zpět. Opravili ji z  velké části 
spolu se svým synem Jiřím a pan 
Gabriel ji se svojí ženou provozo-
val až do svého posledního one-
mocnění v roce 2008. Na dva roky 
ji paní Gabrielová se synem pro-
najali. Potom zůstala uzavřená.

Teprve letos, 1. 1. 2021, ji koupil 
pan Jan Winkler. Již za tři dny od 
koupě, 4.  1.  2021, ji začal za po-
moci celého příbuzenstva, přátel 
a  spřátelených firem rekonstruo-
vat. Přesně za půl roku po zahá-
jení prací, 4.  7.  2021 se zázračně 
podařilo hospůdku otevřít! Zatím 

je zprovozněná část a obsluha ná-
vštěvníků probíhá na kryté ven-
kovní terase a zahrádce.

Při prvním otevření byla pěkná 
neděle, pod vonícími lípami. Pod-
pořila tak sváteční den partě pra-
covitých lidí, včetně sympatických 
zaměstnanců. Svátek to byl i  pro 
obec Křivice. Chvíli po poledni 
začali přicházet první návštěvníci. 
Přijela skupina cyklistů, které jistě 
těší letos vybudovaná cyklostezka 
z Týniště. Byl to silný impulz i pro 
Služby města, které začaly budo-
vat dodělávky chodníků, které 
byly požadovány již v době rekon-
strukce hlavní silnice v obci. Jsou 

potřebné z  důvodu bezpečnosti 
chodců. I  za to děkujeme lidem, 
kteří hospůdku zprovoznili. Služ-
bám města Týniště nad Orlicí dě-
kujeme samozřejmě též.

Odpolední návštěvníci z Křivic 
i  okolí se sešli ve velkém počtu. 
Ovládla nás krásná pohoda, jaká 
tady už dlouho nebyla. Za kultur-
ní prostředí, příjemnou obsluhu 
a  dobré občerstvení děkujeme 
všem, kteří se o ten zázrak zaslou-
žili a přejeme, aby se jim dařilo.

S nimi bude lépe i nám.

Josef Šotola

KŘIVICE: HOSPŮDKA „POD ZELENOU KŘIVINOU“ JE OTEVŘENÁ!
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Každý rok pořádáme pro naše 
táborové vedoucí a  celoroční po-
mocníky víkendovou akci Merito-
rio, kde pro ně chystáme speciální 
program zaměřený jednak na do-
školení základních táborových do-
vedností a  jednak na společný čas 
a  společné zážitky. Letos jsme se 
chystali na vodu, otestovat posádky 
nejen za mokra, ale i na suchu, na-
ladit se na tábory a užít si začátek 
prázdnin. Plán A  byl ale záhy po-
změněn na plán M, a my nakonec 
vyrazili na místo na vodu na Mora-
vu, do Lužic, kde se prohnalo tor-
nádo. Ne pro každého bylo jedno-
duché přijmout změnu plánu, ale 
nakonec se síla skupiny projevila, 
jako už mnohokrát, a v sobotu ráno 
jsme do vlaku nastupovali kom-

pletní. Měli jsme předem zajištěný 
převoz z Hodonína do Lužic a tam 
domluvená místa na stany. Dostali 
jsme se do části vesnice, kde byly 
spíše zahrádky, na kterých větši-
nou nezbyly ani stromy, ani cha-
tičky. Koordinátoři dobrovolníků 
nás hned po příjezdu zaměstnali, 
nafasovali jsme pytle a  rukavice, 
a  do večera se nezastavili. Sbírali 
jsme drobnější odpad a  hromadili 
ho v  pytlích u  cesty. Polystyreny, 
latě, větve, a  hlavně všudypřítom-
ná skelná vata z izolací, která visela 
na plotech a na zbylých stromech. 
Zázemí na Lužáku bylo skvělé, pro 
dobrovolníky jídlo, pití dle výběru, 
toalety, večerní fotbal a  koupací 
rybníček jako bonus. V  neděli šla 
většina do jabloňového sadu, resp. 

spíše do míst, kde stával, na mís-
tě, kde jsme čistili prostor, nezby-
la téměř ani jabloň. Pohled na již 
vyčištěnou trať a  úplně popadaný 
lesík, hromady plechů, polysty-
renů, latí a  střešních tašek, které 
přiletěly z pěkné dálky, byl tristní. 
Kluci zůstali kdesi nakládat plechy, 
a pak našli uplatnění u těžší práce, 
holky zůstaly na sadu až do pozdní-
ho oběda. Po něm jsme pak sbalili 
naše stanové městečko a  vydali se 
na cestu domů. V  DDM jsme pak 
večer u pizzy, každý ze svého úhlu 
pohledu, zhodnotili uběhlé dny 
a večer ještě otestovali několik tábo-
rových her a zazpívali si na dobrou 
noc. Byli jsme jen malinkou kapič-
kou v moři práce, ale jak padlo při 
návratu, každý kousek polystyrénu 

někdo musí sebrat, tak proč ne my. 
Práce je tam ještě opravdu hodně, 
hodit se bude ještě pořádnou dobu 
každá ruka. Lidí, kteří tam dělají 
odklízecí a řemeslné práce zdarma, 
ve svém volnu, a  ještě s úsměvem, 
je strašně moc. Další dobrovolníci 
zajišťují kuchyň a  rozvoz jídla na 
potřebná místa. Fakt velký respekt 
všem, co tam byli, jsou a budou.

Volná místa na táborech
Letošní tábory jsou v  plném 

proudu, od poloviny července se 
v DDM dveře div netrhnou, každý 
týden je připraveno jiné téma a na-
jdou se i  volná místa. Bližší infor-
mace na www.ddmtyniste.cz nebo 
na telefonu 725435732

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO - MERITORIO 11
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Kovidem se asi nemá cenu zabý-
vat, myslím (doufám), že už většina 
z vás ví nebo alespoň tuší, o co tady 
vlastně jde. K  dnešnímu datu, tj. 
15. 7. 2021 je aktuálně 15 (v okrese 
Hradec Králové  – 9,76) pozitivně 
testovaných na 100.000 obyvatel - 
připomenu desetiletí platná čísla 
pro epidemii: min. 1.600 nemoc-
ných (nikoli pozitivně testovaných) 
na 100.000 obyvatel. Bez komentáře. 
Když už toto stačí, abychom muse-
li mít hadr na puse a  byli nuceni 
možnými i  nemožnými prostředky 

očkovat se proti takhle rozšířené 
„nemoci“ experimentálními vakci-
nami (když na to existují odzkou-
šené a  schválené léky)… Pokud si 
v nastalé situaci chcete udělat ales-
poň trochu jasno, doporučuji vel-
mi civilní a  srozumitelný rozhovor 
s  MUDr. Soňou Pekovou, PhD.  – 
molekulární genetičkou a  mik-
robioložkou s  dvacetiletou praxí 
v oboru, která s virem covid-19 pra-
cuje od samého začátku (2/2020). 
Stačí zadat jméno do googlu nebo 
youtube.com.

Tak dělám tečku za koronavirem 
a jdeme na kulturu.

Jen připomínám - přes léto, jak 
už jste si zvykli, je kulturní dům za-
vřený.

TLAPNET pořádá dne 21. 8. 2021 
(sobota) v městském parku v Týništi 
n. Orl. FOOD FEST.

Podrobnosti najdete na plakátku, 
který je součástí tohoto zpravodaje. 
Za mě  – děkujeme za obohacení 
kulturního života.

Na podzim pro vás KC připravu-
je:

- kurz společenského tance pro 
mládež - letos poběží souběžně 2 
kurzy  – jeden nedokončený z  loň-
ska a jeden nový, začínáme v sobotu 
4. 9. 2021, přesný rozpis lekcí dostali 
kurzisté e-mailem a  zároveň je na 
webových stránkách KC v sekci ta-
neční.

- 18.  9.  - Tradiční týnišťské po-
svícení v  Městském parku  – plakát 
je součástí tohoto Zpravodaje, po-
drobnosti jsou na webových strán-
kách KC

- říjen  – prosinec - 52. týnišťský 
divadelní podzim 2021 (přesný roz-
pis bude v příštím Zpravodaji)

- 19.  10.–Prague Cello Quartet 
(koncert „vážné“ hudby)

- 3.  11.–Zdeněk Izer  – Na plný 
coole (zábavná talk show)

- 21. 11.–Vánoční ulička + rozsví-
cení vánočního stromu (ve spolu-
práci se ZUŠ)

- 12. 12.–Věra Martinová (vánoč-
ní koncert)

- 31. 12.–Tradiční ohňostroj

Na všechna naplánovaná před-
stavení si můžete vstupenky pouze 
rezervovat (na kc.tyniste.cz nebo 
telefonicky: 494 371 693, případně 
osobně v  kanceláři KD). Platnost 
rezervací je nastavena až do doby 
konání akce. Zarezervované vstu-
penky si budete moct zakoupit na 
pokladně v  den konání akce, pří-
padně v  kanceláři KD v  předstihu, 
dle situace. Pokud se představení 
neuskuteční, přesunou se rezervace 
automaticky na nový termín. Pokud 
bude akce zrušena, i rezervace se au-
tomaticky ruší. Nic neriskujete.

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

Přeji všem krásné a klidné léto.

Dana Dobešová

„Pojďte sami stranou na pusté 
místo a trochu si odpočiňte!“

Marek 6,30-32

Ježíš myslí také na odpočinek 
a  soukromí svých učedníků, apo-
štolů. Ti se vracejí z  mise, kam je 
poslal. Oni mu oznamují, co všech-
no udělali, jak se jim dařilo, jak se 
nedařilo. Prostě mají toho spoustu, 
co chtějí Ježíši říct. A Ježíš jim říká, 
pojďte na pusté místo. Buďme chvíli 
spolu, trochu si odpočiňte. To říká 
Ježíš, náš Pán. Jak často na to zapo-
mínáme, jak často to přeslechneme. 
To Ježíšovo volání. Pořád máme po-
cit, že musíme být výkonní, užiteč-
ní, prospěšní, pořád dokazovat, že 
jsme co k čemu. A zapomínáme na 

odpočinek. Ten je skutečně důleži-
tý. Abychom mohli dál pokračovat 
v práci, musíme na chvíli vypnout. 
Musíme být na chvíli s  Ježíšem, 
o  samotě, v  soukromí. Tam, u  něj 
a  spolu s  ním můžeme načerpat 
další síly. Kde jinde taky? Ježíš to ví. 
Sám nás k tomu vybízí. Jen škoda, 
že to neslyšíme. Máme pocit, že bez 
nás to nejde. Máme pocit, že na nás 
všechno stojí. Dobře. Ale co když 
se ten proces na chvíli zastaví a my 
budeme s Ježíšem? Zbortí se církev, 
svět? Nezbortí! Potřebujeme být na 
chvíli sami s naším Pánem.

Pane Ježíši, dej nám odpočinutí 
u tebe. Chceme načerpat síly, chce-
me být s tebou, chceme na tebe mít 

čas. Děkujeme.

Píseň:
1. Radujte se v Pánu vždy, raduj-

te se nyní. Na kříži on dokonal, aby 
triumf smrti vzal pro naše dobro-
diní.

2. Že nám Pán je nablízku, na pa-
měti mějte. V tento strastiplný čas 
Kristus dává světu jas, tak tmy se 
nelekejte.

3. Mírnost vaše před světem ať se 
nezastydí. Skromní buďte, laskaví, 
spravedliví tak, ať ví to záhy každý 
z lidí.

4. Starostmi se netrapte, Bůh je 
při vás stále. Jemu služte s radostí, 
předkládejte žádosti i  hlasy spojte 
v chvále.

5. Pokoj Boží převýší každé po-
myšlení. S  jásotem pak upřímným 
kráčejte vždy cestou s ním, tou ces-
tou ke spasení.

Píseň z  Dodatku k  evangelic-
kému zpěvníku č. 686 Radujte se 
v  Pánu vždy (nápěv Ch. Lahusen, 
text J. Slouka

podle Filipským 4).

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

8. 8.–10:30 h,
22. 8.–10:30 h.
Jaroslav Matuška

Zápisy do obou mateřských školy 
proběhly ve dnech 5. 5.–7. 5. 2021. 
Provázel je nebývalý zájem nejen 
rodičů dětí z Týniště nad Orlicí, ale 
i z okolních obcí. Do Mateřské ško-
ly – Město bylo podáno 88 žádostí 
a 39 žádostem bylo vyhověno a do 
Mateřské školy – U Dubu bylo po-
dáno 57 žádostí a vyhověno bylo 17 

žádostem.
V  tomto školním roce v  obou 

mateřských školách dostalo 12 dětí 
odklad školní docházky, což je ob-
vyklý průměr.

Kritéria pro přijetí jsou projed-
návána s radou města a dle zákona 
musí mateřské školy přednostně 

přijímat děti ze svého spádového 
obvodu, které dosáhnou věku tří let 
do 31. 8. V tomto roce nebylo vy-
hověno pouze 8 spádovým dětem. 
Děti mladší tří let, které ze zákona 
nemají nárok na umístění v  před-
školním zařízení, přijímáme jen 
v případě volné kapacity tříd.

Velice si vážíme velkého zájmu 
rodičů. Kapacita tříd je však ome-
zena, proto jsme nemohli vyhovět 
všem žádostem.

Mgr. Zuzana Bařinková
Denisa Plašilová, DiS.

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
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Ve školce je veselo…aneb Dětský 
den, výlet za koníčky do Petrovic 
a nakonec Olympiáda

Omezení díky covid-19 se zmír-
nila a my jsme mohli směle pláno-
vat nejoblíbenější akce pro děti.

Dětský den a pasování školáků
Přípravy a  plánování začaly už 

s předstihem a vše se neslo v duchu 
„vodnické pohádky“, kterou nám 
mělo sehrát divadélko Kozlík. Ro-
diče nám pomohli s přípravou vod-
nických kostýmů a  my jsme zase 
s  dětmi nachystali vodnické klo-
bouky a čelenky. Soutěže byly při-
pravené na stejné téma – vodnické 
hrátky. Konečně je tady vytoužené 

pondělí a  my vzhlížíme k  obloze, 
aby dětem nezkazila jejich den a po 
vydatných deštích se alespoň dnes 
trochu umoudřila.

Vodník, vodník a zase vodník…
průvod veselých zelených postavi-
ček pyšně proudí na školní zahra-
du, jeden vedle druhého, mlčky 
sledují „Vodnickou pohádku“. Po 
skončení pohádky si zazpíváme 
pár písniček a následuje to nejlep-
ší - pasování předškoláků kozlíkem 
a  jeho kamarádkou. Jako odměnu 
za statečnost děti dostaly medaile 
s  logem školky, šerpu a  to nejcen-
nější – Portfolio (knihu s  fotkami, 
vlastními obrázky, pracovními listy 
a vzpomínkami na školku). Soutě-
že byly už jen příjemnou tečkou za 
vydařeným odpolednem.

Výlet za koníčky do Petrovic

„My pojedeme vlakem? Za 
opravdovými koníčky? A co si mám 
vzít s sebou? A kdy už to bude?“…

výlet je zážitek a k  tomu ještě vla-
kem, i když jen jedna stanice.

Počasí opět nezklamalo, jet vláč-
kem je zážitek, ale vidět stáje a ko-
níky na vlastní oči  – tomu se nic 
nevyrovná. Dozvídáme se, jak se 
o ně starat. Můžeme je hřebelcovat, 
krmit, a  dokonce je můžeme sle-
dovat s  jezdkyní v  sedle. Zpáteční 
cesta lesem je příjemná, zpestřená 
zastávkami na dobroty z  baťůž-
ku. Sláva, nazdar výletu, nezmokli 
jsme, už jsme tu.

A nakonec Olympiáda

Říká se, že pohyb je zdravý 
a  „v  zdravém těle  – zdravý duch“. 
Proto se tohoto hesla držíme a ko-
nec školního roku jsme završili 
„Olympiádou“. Jako je pět barev-
ných kruhů na olympijské vlajce, 
tak je i pět tříd naší školky. Každá 
třída zastupovala jeden kontinent. 
Měli jsme Afričany, Američany, 
Evropany-Čechy, Asiaty - Japonce 

a Australany. A byli jsme i oblečeni 
do těchto barev a náležitě vyzdobe-
ni vlaječkami, transparenty. Vždy 
jsme měli Olympiádu na stadio-
nu, ale tentokrát jsme využili naši 
krásnou zahradu. Takže po řádném 
olympijském průvodu jsme zamí-
řili na zahradu a  vše mohlo začít. 
Slavnostní slib, vyvěšení olympij-
ské vlajky a  zpěv nové olympijské 
hymny. „Elá hop“  – skáčeme do 
písku, vedle na stanovišti skáčou 
v  pytlích. A  trpělivost a  rovnová-
ha – to je soutěž v přenesení míčku 
na tácku. Ještě si hodíme krike-
tovým míčkem a  už spěcháme na 
překážkovou dráhu. Když máme 
hotovo, odpočineme si, a nakonec 
nás čeká trochu mlsání s nanukem 
a předání medaile a diplomu. Zjiš-
ťujeme, že jsme první všichni. Není 
totiž důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se a  mít z  pohybu radost a  uspo-
kojení.

Ivana Břízová, 
Bc. Zdeňka Veselková

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Měsíc červen jsme hned první 
den zahájili oslavou  Mezinárod-
ního dne dětí, kdy  jsme dětem 
z  naší MŠ připravili stopovanou, 
při které velmi zdatně plnily 
úkoly a za to si zasloužily odmě-
nu. V  oslavách jsme pokračovali 
o dva dny déle na školní zahradě, 
kde jsme dětem uspořádali  pik-
nik. Týden oslav MDD jsme za-

končili  karnevalem, kde se to 
hemžilo různými maskami. Po-
časí nám stále přálo, a  tak jsme 
v  maskách vyrazili do ulic a  za-
zpívali lidem několik písniček pro 
dobrou náladu.

V  dalším týdnu se předško-
láci zúčastnili  Školní olympiá-
dy a předvedli tak svoje sportovní 
schopnosti. Ostatní děti z MŠ jim 

náležitě fandily. O pár dní pozdě-
ji jsme se už těšili na  Batůžkový 
výlet do lesoparku "Voklik" v Tý-
ništi nad Orlicí. O  kousek dál si 
děti mohly pohladit koně u pana 
Hromka, kterému ještě jednou 
děkujeme.

Ke konci školního roku nás 
čekal  Poslední zvoneček, kde po 
pásmu "Popletená pohádka", kte-

ré si předškoláci připravili pro 
rodiče, proběhlo pasování před-
školáků na školáky. O závěrečnou 
tečku školního roku se postarali 
hasiči  z  Týniště nad Orlicí, kteří 
pro naši MŠ uspořádali ukázku 
hasičské techniky a  my jim za to 
děkujeme.

Za kolektiv MŠ – U DUBU 
Mgr. Katka Horáková

ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE U DUBU
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Každá společně 
prožitá chvíle od 
dubna do června 
byla důležitá. Uvě-
domili jsme si, že 
nic není samozřejmé 
a každé chvíli se musí 
jít naproti. Měsíc 
červen byl pro ZUŠ 
měsícem loučení se 
„starou“ budovou. 

Zabalili jsme nejnutnější a našli azyl 
v budově Kulturního domu (za což 
děkujeme) a ve venkovních prosto-
rech města. Opět musíme říci, že 
pandemie i  rekonstrukce přinesla 
něco nového – nový impuls pro ko-
nání venkovních koncertů, nový im-
puls pro výuku venku a nový impuls 
„oprostit se“ od několik let „zajetých 
kolejí“ a  přizpůsobit obsah výuky 
novým podmínkám. Tohle vše by 
měla profese pedagoga přinášet, 
nemůžeme učit pořád stejně, nelze 
se dívat na žáky a přistupovat k nim 
stejně jako před mnoha lety. Tato 
profese nás, pedagogy, učí být neu-
stále ve střehu, a to dělá naši profesi 
zajímavou a pestrou. Odměnou jsou 

společné chvíle se žáky - chvíle, kdy 
cítíte, že naše práce má smysl; chvíle, 
které nám přináší emoce; chvíle, kdy 
vidíme, že je žák spokojen.

V  měsíci červnu jsme uzavřeli 
školní rok v hudebním oboru ven-
kovními koncerty. Tři absolvent-
ské koncerty pomyslně ukončily 
hudební etapu 20 žáků hudebního 
oboru. Před všemi žáky jsme smekli 
klobouky. Předvedli výkony, které 
byly ovlivněny distanční výukou jen 
velmi minimálně. Absolventi nás, 
pedagogy, velmi potěšili, a v někte-
rých případech i překvapili. Žákům 
před trémou pomohlo i  venkovní 
(neformální) prostředí. Organizace 
těchto koncertů pro nás, pedago-
gy, byla velkou premiérou a  vždy 
je samozřejmě, co zlepšovat. Díky 
červnovým zkušenostem víme, že 
v  následujícím školním roce ven-
kovní koncert bude zařazen do běž-
ného „života“ školy. Na sociálních 
sítích jsme se setkali i s negativními 
ohlasy, nemůžeme se zavděčit všem, 
toho si jsme vědomi, ale neděláme 
nic pro sebe, ale pro žáky, a to je pro 
nás mnohem větší motivace, proč 

v tomto počinu dále pokračovat.
Žáci a  pedagogové kolektivních 

oborů – taneční a  literárně-drama-
tický měli po dubnovém návratu do 
škol úkol složitější. Secvičit taneční 
choreografie či divadelní předsta-
vení v kolektivu není otázkou jedné 
či dvou vyučovacích hodin. Oba 
obory se s úkolem popraly statečně 
a vytvořily neveřejná videa či audio 
představení, která jistě rodiče a přá-
tele potěšila.

Výtvarný obor svoji výstavu opět 
přesunul do „online“ světa, ale i tak 
se jedná o díla hodná ke zhlédnutí.

Jsme umělecká škola a jsme na to 
pyšní, jelikož vzdělávací proces v ta-
kové podobě, jako je zajištěn v  zá-
kladních uměleckých školách, je pro 
svět ojedinělý. Zajišťujeme soustav-
ný proces vzdělávání, tudíž v tomto 
slova smyslu má výuka v umělecké 
škole význam, pokud žák absolvuje 
minimálně celý cyklus vzdělávání, 
jelikož každý ročník navazuje ve 
vzdělávání na další. Umělecká ško-
la „pouze“ neučí, nepředáváme jen 
teoretické znalosti, snažíme se žáka 
formovat jako „celek“ - jako osobu 

mající povědomí o umění jako tako-
vém. Snažíme se žáky zapojovat do 
společných mimoškolních aktivit, 
aby si uvědomili svoji odpovědnost 
za celé dílo; snažíme se, aby žáci byli 
vnímaví k uměleckým a kulturním 
hodnotám, a aby pochopili, že i tyto 
hodnoty jsou součástí našich životů; 
snažíme se, aby disponovali vědo-
mostmi, současně i  dovednostmi; 
v  neposlední řadě se snažíme, aby 
žáci věděli, že to oni aktivně přispí-
vají k vytváření i uchování umělec-
kých hodnot a  vlastně kus ze sebe 
předávají dál…dalším generacím.

Víme z  vlastních zkušeností, že 
někdy je „to“ pro žáky i rodiče „dři-
na“, přemlouvání a spousta slz, i my, 
pedagogové, ve věku našich žáků 
jsme měli tato složitá období a rodi-
če si s námi užili „své“.

Věřte, že to má smysl a žáka i mo-
menty – já teď nechci – posilují a for-
mují. Vzpomínky v podobě fotek, či 
videí anebo i historek na umělecká 
léta následně zahřejí u srdce.

Krásný srpen
ZUŠ Týniště nad Orlicí

ČERVEN V ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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PROGRAM MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU 
SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA MĚSÍC SRPEN 2021 NA DOMÁCÍM HŘIŠTI V OLŠINĚ

Datum den hodina Družstvo Domací Hosté

8. 8. neděle 17:00 A-mužstvo Týniště Kunčice

15. 8. neděle 17:00 B-mužstvo Týniště B Vamberk B

21. 8. neděle 15:00 dorost Týniště Rychnov

22. 8. neděle 17:00 A-mužstvo Týniště Solnice

25. 8. středa 18:00 Dorost Týniště Trutnov B

28. 8. sobota 17:00 B-mužstvo Týniště B Doudleby B

29. 8. neděle 10:00 starší žáci Týniště Náchod-Babi
V rozpisu nejsou ještě uvedené turnaje ostatních mládežnických mužstev, kde ještě neproběhlo rozlosování! Změny termínu i hrací plochy vyhrazeny!

ZUŠ ABSOLVENTSKÉ A VENKOVNÍ KONCERTY
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

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

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC SRPEN 2021

Týden: 2.–6. 8. Prázdniny v MC Ratolest! Individuální akce rodin.

Týden: 9.–13. 8.

Příměstský tábor: POVOLÁNÍ aneb Ten dělá to a ten zas tohle…
(Automechanik, zedník, prodavač, učitel, lékař, zahradník, kuchař, kadeřnice, švadlenka, baletka,
popelář, hudebník, sestřička…)
Každý den dopoledne a odpoledne jedno povolání s povídáním, představením, hostem a praktickou ukázkou…
+ zpívání, malování, tvoření, hry, hraní…
Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče. Zážitkový tábor s tvořením, sportováním,
hosty, výlety… Program: 9-12, polední klid, 14-17h.

Tábor je již obsazen. Pro velký zájem budeme zvát i další zájemce na výlety a akce na stadionu, v divadle, parku.
Sledujte program, bude včas vyvěšen.

Týden: 16.–20. 8. Prázdniny v MC Ratolest! Individuální akce rodin.

Týden: 23.–27. 8.

HERNÍČEK - je prázdninový příměstský tábor MC RATOLEST
pro děti od 3 do 10 let. Je podpořen z projektu: Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s. Čas: 8 – 16 h.
(dle domluvy a potřeby i jiný čas)
Program HERNÍČKU:
hry v herně MC i na zahradě, ve stodole (využití trampolíny, pinpong. stolu, herních prvků…)
návštěva hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na kole…)
výtvarné činnost, tvoření, malování…společné obědy z GC, stravování ve stodole
Vedoucí: Jana, Magdaléna a Rut Matuškovy Dle počasí bude otevřena i HERNA pro rodiny.

Týden: 30.–31. 8. HERNA s překvapením a výlety.

REKONSTRUKCE ZAHRADY V MC RATOLEST
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Dne 20.  6.  2021 jsme pořádali 
dětské odpoledne s  hasiči. I  přes 
tropické vedro, které v ten den pa-
novalo, se soutěží zúčastnilo téměř 
200 malých dětí a  spolu s  dospě-
lými jsme krátce po zahájení dět-
ského dne zcela zaplnili přilehlé 
prostranství okolo hasičské stanice. 
Děti se u nás staly na chvíli malým 
hasičem, nebo hasičkou. A  mohly 
si s námi a jejich průvodcem dráč-
kem Soptíkem vyzkoušet v  pěti 
disciplínách své dovednosti. Díky 
našim sponzorům jsme děti za spl-
něné úkoly mohli odměnit drobný-

mi cenami, zmrzlinou a lízátky.
Pro děti i mimo zmíněné soutěže 

byl připraven bohatý doprovodný 
program jako jízda na koni, skákací 
hrad, malování na obličej a  luko-
střelba. Během celého odpoledne 
měli všichni možnost si prohléd-
nout hasičskou techniku, vyzkou-
šet si naší výzbroj a výstroj.

Věříme, že jsme malým dětem 
zpříjemnili nedělní odpoledne 
a všem vykouzlili úsměvy na jejich 
tvářičkách.

Jak jsme předpokládali, děti ne-

nechaly vodu, kterou jsme připra-
vili pro zchlazení v tak parném dni 
bez povšimnutí. Ostatně posuďte 
sami na fotografiích a  mezitím se 
s odvahou a nadšením popasovaly 
s připravenými úkoly.

Chtěli bychom poděkovat těm, 
kteří podpořili naší akci (Město 
Týniště nad Orlicí, prodejna Rynek 
Týniště n. Orlicí, V.I.P. DYNAMIC 
CARS, DK Finance, Vápeník Zde-
něk, Horák Jakub, Dostál Tomáš, 
Podlužanský Josef).

Našim hostům (SDH Albrechti-

ce nad Orlicí, SDH Častolovice, JK 
Briliant, Krčmář Martin), co nema-
lou měrou přispěli k naplnění pro-
gramu. A  v  neposlední řadě všem 
výjezdovým hasičům, kteří se na 
přípravě a průběhu akce podíleli.

Budeme se na Vás těšit příští rok.

A  pokud by se někdo z  řad do-
spělých chtěl stát hasičem, do naší 
výjezdové jednotky přijímáme 
nové členy. Více informací na čísle 
608 722 793.

Vaši HASIČI

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S HASIČI
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S  koncem školního roku jsou 
pravidelně spojené určité opakují-
cí se neoblíbené činnosti pro žáky 
i  učitele. Týká se to odevzdávání 
učebnic, jejich kontroly a vydávání 
učebnic na nový školní rok. Někteří 
žáci zjišťují, že si za celý školní rok 
svou učebnici ani nepodepsali, jiní 
je mají vzorně schované ve svých 
průhledných obalech. Nastává den 
plný zmatků, kdy se stokrát ze-
ptám, zda mají všichni žáci učebni-
ci fyziky, všichni tvrdí, že ji mají, ale 
přitom já mám jednu v ruce. Roz-
dávání výkresů z  hodin výtvarné 
výchovy způsobí žákům další po-
tíže, nejen že většinou zapomenou 
na tašku, ale hlavně nepůjdou přes 
celé město domů s výkresy, protože 
„JAK BY VYPADALI“, a proto vět-
šinou jejich umělecká díla skončí 
v  šatní skříňce a  někteří je raději 
vyhodí. „Nejoblíbenější činností“ 
je vyklízení šatních skříněk, které 
jsou plné pokladů a někteří žáci ne-
věří svým vlastním očím, co všech-
no ukrývá jejich VLASTNÍ skříň-
ka. Objevují několikery boty na 
tělocvik, prázdné lahve na pití, mi-
kiny, čepice a mnoho dalších věcí. 
Jejich úsilí je nakonec odměněno 
předposledním školním dnem, 

který je vždy spojen s programem, 
na němž se třídní učitel domluví se 
svými žáky.

Loňský ani letošní školní rok 
nám nedopřál žádné exkurze, škol-
ní výlety, divadla, kina, olympiády 
a  soutěže. Všichni jsme byli rádi, 
že došlo k uvolnění tzv. covidových 
opatření, a mohli jsme si napláno-
vat svůj poslední společný den. Na-
ším cílem se stal areál u Stříbrného 
rybníka v Hradci Králové, kde jsme 
měli objednaný sportovně-dobro-
družný program „Probuď v  sobě 
gladiátora“ v Aréně Gladiátor Race. 
Vyrazili jsme na kolech už v sedm 
hodin ráno od školy a  měli jsme 
před sebou asi 17 km. V Albrech-
ticích a  ve Štěpánovsku se k  nám 
přidali Matěj, Šimon a  Pepa. Ces-
ta vedla Přírodním parkem Orlice 
přes Suté břehy, Marokánku, Bě-
lečský mlýn, Běleč nad Orlicí až 
ke Stříbrnému rybníku. Předchozí 
dny svítilo sluníčko a  bylo krás-
ně. V den našeho výletu se situace 
změnila a v osm hodin ráno se při-
hnala bouřka, která nás zastihla za 
Bělčí nad Orlicí. Tam jsme na chvíli 
zastavili a hledali ve svých batozích 
pláštěnky, bundy a  mikiny. Někte-
ří žáci s  možností deště nepočítali 

a  nic s  sebou neměli. Ani mě to 
nepřekvapilo. Navzájem si půjčili 
mezi sebou oblečení a vydali jsme 
se dál. Jediný karambol měla naše 
Justýna, která za jízdy na kole chtě-
la zvednout telefon mamince a do-
stala smyk. Při svém volném pádu 
dokázala přijmout hovor a odpově-
dět. Měla náš obdiv a  naštěstí jen 
odřeniny na koleně. Dorazili jsme 
o půl deváté na místo, kde už na nás 
čekali naši instruktoři. Programem 
nás provázel ředitel Sportvisia Mgr. 
Roman Šinkovský a dva instrukto-
ři. Seznámili jsme se s jednotlivými 
překážkami, vysvětlili nám způsob 
jejich překonávání a  vyzkoušeli 
jsme si je. Názvy některých překá-
žek např.: AUTOBUS, COLAFIT 
CUBES, DOWN AND UNDER, 
GIBBON SLACKLINES, INOV8 – 
GET A  GRIP, BETHROOM, AIX 
a mnoho dalších už pro nás nejsou 
tajemstvím a víme, co se pod nimi 
skrývá. Po tréninku byl naplánován 
závod. Počasí se nakonec umoud-
řilo a  přestalo pršet. Byli jsme 
rozděleni do dvou skupin, jedna 
skupina soutěžila a  druhá byla 
v  roli rozhodčích a  potom jsme si 
to vyměnili. Pokud se nám nepo-
dařilo nějakou překážku zdolat 

následoval tzv. HANDICAP. Pro 
dívky to byly dřepy a  pro chlapce 
angličáky. Všichni se moc snažili 
a  jejich úsilí bylo odměněno me-
dailí. Nikdy není důležité vyhrát, 
ale NEVZDAT SE A  DOKONČIT 
ZÁVOD. Hlavní myšlenkou gladi-
átorských závodů je překonat sám 
sebe. Na stupních vítězů v  chla-
pecké kategorii se umístil na třetím 
místě Šimon Prokůpek, na druhém 
místě byl Matěj Prokůpek a na prv-
ním místě skončil Marek Dušek 
s nejlepším časem. V dívčí katego-
rii se umístila na třetím místě Terka 
Andrlíková, na druhém místě byla 
Jana Brandejsová a na prvním mís-
tě skončila Terka Formánková. Po 
náročném závodu jsme se přesu-
nuli na písečnou pláž a odpočívali. 
Nechybělo ani občerstvení a  kou-
pání. Cesta do Týniště nám dala 
trochu více zabrat, ale překonali 
jsme kopečky i horko, které se na-
konec během odpoledne udělalo.

Moc jsme si to užili a  já bych 
chtěla poděkovat svým žákům za 
skvělý den, který jsem s nimi proži-
la. Chtěla bych popřát všem krásné 
prázdniny a poděkovat rodičům za 
jejich spolupráci.

Mgr. Edita Burešová a třída 8. A

DEN TŘÍDNÍHO UČITELE TROCHU JINAK
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Vážení rodiče a  milí žáci, děku-
jeme za zpětnou vazbu a řadu pod-
nětných návrhů ohledně distanční 
výuky. Jsme rádi, že jste se v tako-
vém počtu zúčastnili tohoto do-
tazníkového šetření, které v  rámci 
objektivity připravil a  následně 
zpracoval pedagogický tým (speci-

ální pedagog, psycholog). Výsledky 
v  podobě grafů najdete na webu 
školy www.zstyniste.cz.

Samozřejmě, že jsme si vědomi 
řady nedostatků, které tuto novou 
a nepoznanou skutečnost v našem 
školství doprovázely. Všechno mělo 
však nějaký vývoj a  naše škola se 

snažila na něj reagovat. Řada infor-
mací nám přicházela přes datovou 
schránku pozdě, ale uveřejnit je 
můžeme jen tehdy, když máme vše 
písemně podloženo. To si mnoho 
rodičů neuvědomuje, že útržkovité 
zprávy, které se často mění a způso-
bí chaos a zmatek vypouští některá 

média ještě před oficiální tiskovou 
konferencí. Základním poučením 
v  této složité době je oboustranná 
vzájemná komunikace. Naše škola 
je připravena na tuto výzvu.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Marian Janko

Při ranním pohledu z  okna na 
černou oblohu jsem začala mít 
trochu obavy. Dnes mám se svý-
mi sedmáky naplánovaný školní 
výlet do lanového parku Na Větvi 
v  Hradci Králové. Co když nám 
celý proprší? No nic, nějak to vy-
myslíme, nejsme z cukru. Píšu dě-
tem a  připomínám, ať si vezmou 

pro jistotu pláštěnku. Kuba odpoví-
dá, že pršet určitě nebude, no kéž 
by měl pravdu. Naštěstí nás déšť 
zastihl ve vlaku a na nádraží. A pak 
už vzhůru za dobrodružstvím do 
lanového parku a  na trampolíny 
v  korunách stromů. Když jsme se 
dostatečně vyřádili, prošli jsme ko-
lem rytířského hradiště k  rybníku 

Češíku. Naštěstí máme s sebou Voj-
tu, který je na vše připraven. S jeho 
pomocí rozděláváme oheň a  opé-
káme párky. Kluci se zatím snaží 
v rybníce chytat rybky a daří se jim, 
ostatní odpočívají, povídají si, nebo 
se osvěžují v rybníce, prostě výleto-
vá pohoda. Zbývající část cesty nás 
provede přes přírodní památku Na 

Plachtě, kde se děvčata rozplývají 
nad divokými koňmi. Co dodat na 
závěr, všichni vypadají trochu una-
veně, ale spokojeně. Vypadá to, že 
se výlet podařil. A  mně se už teď 
honí hlavou plán, kam s mými dět-
mi vyrazím příští rok.

Mgr. Alena Uhlířová,
střídní učitelka 7.A

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ K DISTANČNÍ VÝUCE

VÝLET 7. A
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Ukázka z  připravované knihy Pa-
mátník četnické stanice Týniště nad 
Orlicí

Případ z 15. srpna 1878

Okolo 3. hodiny odpolední přistihl 
hajný Kolář z  bědovického velkostat-
ku, jehož majitelem byl hrabě Leopold 
ze Šternberka, u  Týniště nad Orlicí 
pověstného pytláka Štěcha z  Třebe-
chovic pod Orebem. Zadržel ho a chtěl 
mu vzít pilu, kterou Štěch držel v ruce. 
Pytlák si ji nechtěl nechat odejmout. 
Mezi ním a  hajným došlo k  zápasu, 
při kterém pytláku Štěchovi upadla 
z provázku na krku uschovaná roze-
braná puška a hajný se ji snažil získat. 
Pytlák udeřil hajného pilkou do hlavy, 
ten upadl omráčen k zemi, avšak haj-
ný se rychle vzpamatoval a opakovaně 

se s pytlákem pustil do křížku. Hajný 
Kolář byl i  tak pytlákem přemožen 
a  ten z  místa utekl pryč. Pytlák zde 
zanechal rozebranou pušku, pilu, boty 
a čepici. Protože hajný pytláka Štěcha 
znal, identifikoval jeho osobní věci…

A jak tato pytlácká historka dopad-
la? To vám prozradí tajenka soutěžní 
křížovky o ceny. Řešení posílejte na 
e-mailovou adresu spolekprateltynis-
te@seznam.cz do 31. srpna 2021. Do 
předmětu zprávy uveďte „Soutěžní 
křížovka“. Poskytnuté osobní údaje 
v  rozsahu jméno, příjmení, e-mai-
lová adresa a  adresa bydliště budou 

využity pouze za účelem losování 
výherců a  předání cen. O  podrob-
nostech losování výherců a  předání 
cen budou soutěžící informováni e-
-mailem 1. září 2021.

1. cena - kniha Památník četnické 
stanice Týniště nad Orlicí

2. cena – hrnek s motivem vodáren-
ské věže

3. cena  – 2 x upomínkový magnet 
(vodárenská věž a  kostel sv. Mi-
kuláše)

Adam Prokeš, předseda Spolku přátel
města Týniště nad Orlicí

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ
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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

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

Vzdělávání pro zaměstnance 
firem z dotace EU - ZDARMA
V rámci operačního programu zaměstnanost (Výzva 110 - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II.) je možné 
se zúčastnit bezplatných vzdělávacích kurzů.

Kurzy jsou určeny pro zaměstnance firem.

Vzdělávat lze ve 4 oblastech:

1. IT kurzy
2. Měkké a manažerské kurzy
3. Jazykové kurzy
4. Účetní a právní kurzy.

Je možné se zúčastnit jak otevřených kurzů, tak si nechat udělat kurzy na míru pro 10 - 12členné skupiny.

Administrativu spojenou s účastí na kurzech za Vás zařídíme.

Pro zájemce o kurzy a více informací, prosím, kontaktujte:

Pavlína Valentová, tel 775 500 622, mail: pavline.valentove@gmail.com
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LETNÍ BOTANICKÁ VYCHÁZKA

MEZIGENERAČNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

V  pátek 18.  června  2021 pro-
běhla letní botanická vycházka 
v  Týništi nad Orlicí. Skupinka 
patnácti posluchačů procházela 
společně s botanikem Mgr. Janem 
Doležalem okolí nové cyklostezky 
vedoucí do Křivic a  okraje boro-

vých lesů podél silnice k  místní 
posádce. Při exkurzi poslucha-
či mohli vidět dva velmi vzác-
né druhy. Jednalo se o  drobnou 
a  nenápadnou kapradinku vra-
tičku měsíční, která se vyskytuje 
především ve vyšších polohách 

v Orlických horách a Krkonoších, 
v nížinách roste však velmi vzác-
ně. Druhou rostlinou byla violka 
písečná, která v  celých východ-
ních Čechách roste pouze v okolí 
Týniště nad Orlicí.

I  přes velmi horké počasí se 

vycházka vydařila a všichni se tě-
šíme na další setkání s oblíbeným 
průvodcem v krásném okolí naše-
ho města.

Petra Štanclová

O  této soutěži jsme vás již in-
formovali, ale vzhledem k  tomu, 
že zde uveřejňujeme další vítězné 
příspěvky, dovolte mi ještě malou 
zmínku. Soutěž pořádaly ve spo-
lupráci dvě organizace - Diecézní 
centrum Hradec Králové a  Měst-
ská knihovna Týniště nad Orlicí. 
Jednalo se o  1. ročník z  názvem 
„Máme se rádi“. Témata byla rozdě-
lená do dvou kategorií, jedna urče-
na dětem a mladým lidem, a druhá 
seniorům. Čeho si na starších li-
dech nejvíce vážím? Co mi na dě-
tech, mladých (vnoučatech) nejvíce 
imponuje? Celkem se zúčastnilo 15 
soutěžících. Porota to neměla vů-
bec lehké, protože všechny příspěv-
ky nás něčím zaujaly. Výherci byli 
zveřejněni v minulém čísle a v tom 
následujícím budou otisknuty zby-
lé dva příspěvky. Ještě jednou všem 
gratulujeme, děkujeme za účast 
a těšíme se na další ročník.

Bc. Bohdana Pokorná

PŘÍSPĚVEK III
Kategorie děti/mladí

Čeho si na starších lidech nejvíce 
vážím?

Moje babička Jana vaří výbornou 
rajskou polévku a  občas jí uvaří 
i pro mne. Stará se o mne a věnuje 
mi svůj čas. Chodí s námi na pro-
cházky do lesa. Babička a děda se za 
nás modlí. Připravili pro nás velkou 
letní akci. Díky nim celý rod prožil 

společně krásné chvíle. Děda rád 
pomáhá druhým, ale umí i pomoc 
přijmout a pochválit dílo ostatních. 
Inspiroval nás a naučil hrát loutko-
vé divadlo.

Do našeho kostela chodí hodně 
starších lidí a  někteří z  nich mají 
odvahu číst čtení při liturgii. Také 
dokážou pomáhat s úklidem koste-
la a přípravou na mši.

Hodně si vážím papeže Františ-
ka. Nebojí se podnikat nebezpečné 
cesty, aby udělal lidem radost.

Šimon Fojtík

PŘÍSPĚVEK IV.
Kategorie senioři

Co mi na dětech, mladých nejví-
ce imponuje?

Věta ze čtyř slov
Ta věta není nic moc. „ Lidka 

cucá dobrý med“. Ale mně vnesla 
do života velikou moudrost, která 
časem rozkvetla do mnoha dalších 
moudrostí, poznatků a poznání.

Nějak se totiž stalo, že jsem ne-
byla schopna si po celý život zapa-
matovat hodnotu římských číslic 
v podobě písmen od padesátky výš. 
Ta čtyři písmena, M L D C, mne 
v  letopočtech jenom rozčilovala, 
určit podle nich rok jsem neuměla 
a tak jsem se o to už ani nepokouše-
la. Dokázalo mě však pěkně rozzlo-
bit, když jsem chtěla po zhlédnutí 
pěkného filmu vědět, z  kterého je 
roku a on tam byl rok uveden právě 

římskými číslicemi!
Mých setkání s písmeny – číslice-

mi bylo během let hodně. Myslím, 
že tím úplně prvním byl letopočet 
na týnišťské kapličce pod kopcem, 
kam jsme jako děti chodily sáň-
kovat. Bylo mi šest let. Hláskovala 
jsem tehdy písmena z  letopočtu, 
ale souvislost s čísly jsem netušila. 
A  tohle moje netušení se ve mně 
nějak zahnízdilo a já jsem šla živo-
tem dál s myšlenkou, že ta písme-
na – číslice jsou tak složitá, že ma-
tematika vůbec je něco příšerného 
a že je tudíž škoda s tím vším vůbec 
ztrácet čas.

Od mého hláskování písmen 
u  kapličky uběhlo sedm desítek 
let. Kaplička nejdříve zpustla a  po 
letech zase zkrásněla, dávno se 
u  ní v  zimě nesáňkuje, ale letopo-
čet z římských číslic je na ní pořád. 
Dnes už ho rozluštit umím. Může 
za to moje vnučka Silvie a  pozná-
ní, že římské číslice zdaleka nejsou 
celá matematika. Jak je to snadné, 
napoví ona věta o  Lidce. Lidka L 
znamená 50, cucá C je 100, dobrý 
D je 500 a med M pak 1 000.

Věta je to primitivní, spíš hloupá, 
zároveň však geniální. V té její jed-
noduchosti se, kromě vysvětlení, 
skrývá nejedna moje hezká chvilka 
s  vnučkou. Při jednom společném 
sledování filmu jsem chtěla zase 
vědět, kdy byl natočen. Na konci se 
ale, k mé nelibosti, objevil letopočet 
vyvedený opět z římských číslic. Ve 

vzteku jsem si ulevila slovy: „ No, 
tak to je v háji, tohle já nepřečtu“. 
A vnučka mi na to řekla: „Babi, to 
je jednoduché, já tě to naučím“. Vy-
trhla list z  linkovaného sešitu, na-
psala onu větu o Lidce a nalepila mi 
ji na dveře pokoje.

Už tam nějaký čas visí a já si při 
pohledu na ten list uvědomuji, co 
všechno mě naučila nejen Silvie, ale 
i mí dva další vnuci. Díky nim vím, 
jak se pečou slaní šneci z listového 
těsta, jak nejlépe nakreslit koňskou 
hlavu, jak správně „kvedlat“ hůl-
kou, s níž pochodují mažoretky, co 
musí mít pravé boty na stepování, 
jak se bubnuje podle not, proč se 
zabil při jízdě ve formuli F1 brazil-
ský pilot Senna, jak se dělají hvěz-
dy z korálků na vánoční strom, jak 
drží hokejový brankář hokejku…

Ale dozvěděla jsem se toho ještě 
mnohem a mnohem víc. Třeba i to, 
jak je pro moje vnoučata nezbytné 
oblékat si do školy vhodný outfit, 
aby obstála v kritice nesmlouvavé-
ho dětského kolektivu a nebyla pro 
smích. Je to dnes oblečení, ne cho-
vání a vědomosti, co určuje, z po-
hledu školáků, jejich úspěch!

Kdybych věděla, že dostanu 
k objasnění tajemství římských čís-
lic i informaci o tajemství úspěchu 
mezi spolužáky, radši bych žila dál 
s tím, že písmena C, L, D, M už ni-
kdy nerozluštím.

Jitka Pažitná
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Měsíc červen patřil v  knihovně 
prvňáčkům. Žáčci ze ZŠ Týniště 
nad Orlicí, ZŠ Albrechtice nad Or-
licí a ZŠ Lípa nad Orlicí se zúčast-
nili každoročně konané akce Paso-
vání prvňáčků na čtenáře.

Pro děti byl v  dětském odděle-
ní připraven zábavný program na 
pohádkové téma. Knihovnice jim 
nejprve vysvětlila, co všechno se 
v knihovně může a k čemu taková 
knihovna slouží. Poté povídala dě-
tem o pohádkách a četla jim pople-
tené pohádky, které prvňáčci měli 
opravit. Následovala soutěž druž-

stev, rovněž na pohádkové téma, 
kde děti dokázaly, že pohádky jim 
nejsou cizí a že je mají moc rády.

Na závěr programu byly děti pa-
sovány na čtenáře, slíbily paní kni-
hovnici, že budou pravidelně číst, 
dostaly malý dáreček, bezplatnou 
průkazku do knihovny na půl roku, 
medaili čtenáře a mohly si prohlížet 
knížky, z čehož měly velkou radost.

Úsměv na rozloučenou byl důka-
zem toho, že se jim i paní učitelce 
v knihovně líbilo, a já se těším, že je 
všechny opět brzy uvidím.

Jana Novotná
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S  příchodem prázdnin přichá-
zejí také různé akce, pobyty a se-
tkání. K nejoblíbenějším prázdni-
novým akcím Královéhradeckého 
diecézního centra pro seniory 
patří pobyt pro prarodiče s vnou-
čaty, který v tomto roce proběhne 
už po čtyřiatřicáté.

Téměř rok dopředu je pro 
babičky, dědečky a  jejich malá 
i  větší vnoučata na týden rezer-
vováno Diecézní středisko Mari-
anum v  Janských Lázních. Naše 
nejvyšší hory lákají návštěvní-
ky k  bohatému programu, a  to 
nejen výletnímu, ale taky od-
počinkovému, vzdělávacímu či 
duchovnímu. Program pobytu 
prarodičů a  vnoučat nabízí mše 
svaté v  kapli Mariana a  v  kostele 
sv. Jana Křtitele, krátkou pozná-
vací procházku po Janských Láz-
ních (s  oblíbenou ochutnávkou 
zmrzliny z kolonády) nebo výlety 
po blízkém i  vzdálenějším okolí. 
Během týdenního pobytu jsou 
obvykle naplánovány dva větší 
výlety. Součástí programu jsou 
i  tvořivé dílny, během nichž si 
mohou prarodiče a děti uplést ná-
ramky přátelství, vyrobit dárkové 
krabičky pro rodiče nebo si třeba 
jen tak pohrát s  omalovánkami. 

Další možností je společný tema-
tický program, setkání s pozvaný-
mi hosty, sledování pohádek, vy-
stoupení prarodičů, kteří dětem 
předvádějí pohádkové postavy, 
táborák, míčové hry apod. Samo-
zřejmě je i volný čas k odpočinku. 
Nutno dodat, že program je pro 
všechny dobrovolný a  účastníci 
se mohou sami rozhodnout, zda 
na něm budou participovat či ni-
koliv. Pravidlem však bývá, že se 
všichni programu účastní. „Celý 
pobyt hodnotím velmi kladně. 
Příjemné ubytování, dobré stra-
vování, výborný program, který 
zaujal jak děti, tak dospělé. Obě 
kategorie měly možnost využít 
své tvůrčí schopnosti. Na pobytu 
byla možnost využití dětského 
hřiště (pískoviště, houpačky, pro-
lézačky aj.). Pobyt byl v  krásné 
přírodě na čistém vzduchu - dva 
celodenní výlety s pěšími túrami, 
které i  malé děti zvládly. Dále je 
výborné, že v domě je kaple, kam 
je možné kdykoliv zajít a pomod-
lit se zároveň s dětmi. Farní kostel 
je jen pár kroků vzdálen, mohli 
jsme prožít krásnou nedělní bo-
hoslužbu společně se všemi re-
kreanty. Besedy jsou též velkým 
obohacením pro dospělé,“ říká 
Helena Ryklová, která se pobytu 

zúčastnila se svojí pravnučkou 
Dominikou hned několikrát.

Pobyty pro prarodiče s  vnou-
čaty mají svůj prvořadý cíl a  tím 
je podpora a prohloubení vztahů 
mezi generací seniorů a dětí. Celý 
program akce je navržen tak, aby 
prarodiče a  děti trávili mnoho 
času společně a  prožívali ho ak-
tivně a  radostně. Tomu se snaží 
také napomáhat dvě lektorky pří-
tomné po celou dobu pobytu.

Na již 34. turnus, který se koná 
v  termínu 21.–28.  8.  2021 a  je 
určen prarodičům, dětem i  ce-
lým rodinám, se můžete hlásit 
v  Diecézním centru pro seniory, 
Velké nám. 32, 500 03 Hradec 
Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 
734 435 360, 737 215 328, e-mail: 
dcs@bihk.cz, web: www.simeon.
cz.

Veronika Čepelková,
vedoucí Diecézního centra 

 pro seniory Hradec Králové

PRARODIČE NA PRÁZDNINÁCH S VNOUČATY
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