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ŽÁCI 6. B NAVŠTÍVILI OLYMPIJSKÝ FESTIVAL V BRNĚ



A) Schvaluje:

1. Uzavření Dodatku č. 29 Smlou-
vy č. 1/2004 na zajišťování slu-
žeb v oblasti nakládání s odpady 
s  firmou ODEKO s.r.o., Sme-
tanova 395, 517 21 Týniště nad 
Orlicí, IČO: 62062760 a  ukládá 
starostovi města dodatek smlou-
vy podepsat.

2. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IV-
12-2022928/SOBS VB/1 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupena společností Energo-
montáže Votroubek s.r.o., Stroj-
nická 1646, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou a  budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

3. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene  – služebnosti č. IV-12-
2021193/VB/01, Týniště nad 
Orlicí, Štěpánovsko, p.č. 497/1 - 
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 Týni-
ště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

4. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 9900104454/2/2022 
plynárenské zařízení ROZ, Tý-
niště nad Orlicí, Plynovodní 
přípojka  – Hošek, číslo stavby: 
9900104454 mezi smluvními 
stranami: oprávněná GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem, zastoupena 
na základě plné moci společností 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
investor O. H. a M. M. a povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

5. Změnu nájemného z nebytových 

prostorů a  pozemků v  majetku 
města Týniště nad Orlicí o míru 
inflace za rok 2021. (Míra inflace 
2021 – 3,8 %)

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. S., bytem ***, na období od 
1. 2. 2022 do 31. 1. 2023.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. V., bytem ***, na období od 
1. 2. 2022 do 31. 1. 2023.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K.V., bytem ***, na období od 
1. 2. 2022 do 31. 1. 2023.

9. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
T. Z. a p. T. M., bytem ***, na ob-
dobí od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2025.

10. Připojení se k  meziná-
rodní kampani „Vlajka pro Ti-
bet“ vyvěšením tibetské vlajky 
10. 3. 2022 na budově městského 
úřadu.

B) Bere na vědomí:

Ukončení působení v kontrolním 
výboru k 31. 12. 2021 pana Daniela 
Nedomanského na vlastní žádost.

Pověření paní Bc. Ivy Štulířové 
zastupující ředitelkou Mateřské 
školy  – Město Týniště nad Orlicí 
a  paní Jitky Šmídové zástupkyní 
školy od 1. 1. 2022 na dobu určitou, 
po dobu nepřítomnosti paní Denisy 
Plašilové, Dis.

A) Schvaluje:

1. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 1456/1 a části pozemku par. č. 
1456/2 o celkové výměře 338 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

2. Smlouvu o smlouvě budoucí ná-
jemní č. E617-S-3395/2021 na 
částí parc. č. 607/1 o předpoklá-
dané výměře 21 m2 a 41 m2, parc. 
č. 697 o  předpokládané výměře 
51 m2, parc. č. 721 o  předpo-
kládané výměře 155 m2, parc. č. 
747/1 o  předpokládané výměře 
3229 m2, parc. č. 1025 o  před-
pokládané 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 předpoklá-
dané výměře 32 m2, parc. č. 1606 
o  předpokládané výměře 90 m2, 
parc. č. 2294/48 o předpokládané 
výměře 50 m2 a parc. č. 2294/49 
o  předpokládané výměře 21 m2 
všechny parc. v k.ú. Týniště nad 
Orlicí pro Správu železnic, státní 
organizaci, IČ: 70994234, a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

3. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí Ceník 
prací a Číselník prací /zúčtovací 
list/ pro rok 2022 dle žádosti.

4. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí vyřazení 
a likvidaci nepoužitelného drob-
ného dlouhodobého hmotného 
majetku dle žádosti v celkové výši 
53 093,50 Kč.

5. Odvolání Bc. B. P., nar. ***, by-
tem *** z  pracovního místa ve-
doucího zaměstnance - ředitelky 
příspěvkové organizace Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, IČ 
48616303, se sídlem 51721  Tý-
niště nad Orlicí, Čs. armády 937, 
a to s účinností ke dni 28. 2. 2022.

6. Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě 
č. 7720645764 uzavřenou mezi 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vie-
nna Insurance Group a  Městem 
Týniště nad Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Plnění rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí k 31. 12. 2021.

2. Pověření Mgr. Kateřiny Horáko-
vé, nar. ***, zastupující ředitelkou 
Mateřské školy – U Dubu Týniště 
nad Orlicí v plném rozsahu, kro-
mě uzavírání pracovně  – práv-
ních vztahů, a  to od 10.  1.  2022 
po dobu pracovní neschopnosti, 
mateřské dovolené, dovolené 
a  rodičovské dovolené ředitelky 
Mgr. Zuzany Bařinkové, nejdéle 
do 31. 8. 2024.

C) Zamítá:

1. Žádost o ubytování na Ubytovně 

Modrák v Týništi nad Orlicí pro 
pana K. O.

D) Ukládá:

1. Projednat v ZM prodej části po-
zemku p. č. 1996/12, části po-
zemku p. č. 1324/1 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

Termín: jednání ZM O d -
povídá: Ing. Jan Paštika
2. Starostovi města Týniště nad Or-

licí, aby jako osoba zastupující 
obec navenek a jednající za obec 
jako zaměstnavatel:

a. zajistil vyhotovení listiny o od-
volání ředitelky knihovny tak, 
aby tato listina mohla být doru-
čena nejpozději dne 25. 2. 2022.

b. zajistil, aby listina o  odvo-
lání byla ředitelce knihovny 
doručena, a  to nejpozději do 
25. 2. 2022.

c. zajistil následné splnění poža-
davků pracovněprávních před-
pisů v  souvislosti s  odvoláním 
ředitelky z  tohoto pracovního 
místa, zejména aby:
• ředitelce byla v  souladu 

s  ustanovením § 73a záko-
na č. 262/2006 Sb. zákoníku 
práce navržena změna jejího 
dalšího pracovního zařazení 
u  zaměstnavatele na jinou 
práci odpovídající jejímu 
zdravotnímu stavu a  kvalifi-
kaci, a byly učiněny příslušné 
související pracovněprávní 
úkony,

• případně, aby ředitelce v pří-
padě, že jiná práce pro ni 
nebude k dispozici nebo ona 
tuto práci odmítne, dal vý-
pověď podle ustanovení § 52 
písm. c) zákoníku práce ve 
spojení s  ustanovením § 73a 
odst. 2. zákoníku práce.

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 platném 
znění. Originál usnesení je k nahléd-
nutí v kanceláři tajemníka MěÚ Tý-
niště nad Orlicí.
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ZPRÁVY Z RADNICE

INFORMACE K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Usnesení č. 74
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 24. 01. 2022

Usnesení č. 75
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 07. 02. 2022

V návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, prosíme rodiče, kterým se narodilo miminko a  budou 
mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se dostavili na matri-
ku Městského úřadu Týniště nad Orlicí, kde jim budou sděleny 
bližší informace.

Děkujeme za pochopení.

Koupím řadovou garáž 
kdekoli v Týništi n. O.

tel: 724 542 731
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TŘI OTÁZKY PRO MARII VACKOVOU, ŘEDITELKU GERIATRICKÉHO CENTRA

Přinášíme první z rozhovorů „Tři 
otázky pro…“ s  osobnostmi, kte-
ré pracují či působí v  našem městě 
a pomáhají život jeho obyvatel měnit 
k lepšímu. První oslovenou osobnos-
tí je Mgr. Marie Vacková, ředitelka 
Geriatrického centra, která nám 
prozradila, jak se zaměstnancům 
a obyvatelům Centra v současní době 
vede, co ji na práci se seniory naplňu-
je a jaké jsou cíle, resp. plány tohoto 
zařízení v tomto roce.

1. Jak se Geriatrickému centru - 
jeho obyvatelům a  zaměstnancům 
v současné době daří?

Snad není troufalé odpovědět, že 
i  přes obtížnou dobu, která zasáhla 
především naše seniory, ale i zaměst-
nance, a  změnila v  Geriatrickém 
centru mnohé, se nám daří celkem 
dobře. Uvědomuji si, že kdybychom 
tuto otázku položili našim seniorům 
v  období, kdy v  době výskytu covi-
dové nákazy v  zařízení musí zůstá-
vat na pokojích a  nejsou povolené 
návštěvy jejich blízkých, by možná 
většina odpověděla, že by to chtěli ji-
nak a že zase tak dobře se jim nedaří. 
Plně tomu rozumím… Zaměstnanci 
GC se snaží, aby vždy tato omezení 
trvala pouze na nezbytně nutnou 
dobu. V případě nákazy je velmi ná-
ročné především dodržování všech 
hygienických opatření. Na celoden-
ní používání respirátorů jsme si už 
všichni v  našem zařízení zvykli, ale 
výkon práce v  ochranných oblecích 
s  obličejovými štíty skutečně není 
nic příjemného. V této nelehké době 
se právě ukázalo, jaký jsme pracovní 
tým, jestli dokážeme společně zabrat, 
když je potřeba. Právě díky kolegiál-
nímu přístupu zaměstnanců, ať již na 
domově pro seniory nebo pečovatel-
ské službě, se dokázalo vždy nákazu 
poměrně rychle zvládnout. Pro mě 
jako ředitelku, ale i  pro mé kolegy-
ně  – vedoucí jednotlivých služeb je 
toto zjištění nesmírně důležité. Ne-
malým dílem k  tomu samozřejmě 
přispívají i naši senioři a  jejich blíz-
cí, kteří respektují všechna omezení, 
snaží se nám pomáhat, jak to jde. 
Dalším důvodem je i  podpora GC 
ze strany široké veřejnosti např. při 
zajištění vánočních dárků pro naše 
seniory, cukroví, květin apod. a v ne-
poslední řadě také podpora našeho 
zřizovatele Města Týniště nad Orlicí. 
Tak snad jsem alespoň trochu vysvět-
lila to „celkem dobře“. Pravdou je, že 
odpověď na tuto otázku, může být za 
nějakou dobu úplně jiná. Věřím ale 
tomu, že situace se i  ve společnosti 
postupně uklidní a  budeme se mít 
stejně dobře jako teď nebo ještě lépe.

2. Co vás na práci se staršími lid-
mi nejvíce naplňuje?

To je zajímavá otázka. V GC pracu-
ji již mnoho let, zpočátku jako vrchní 

sestra a od roku 2001 na pozici ředi-
telky, a musím konstatovat, že práce 
se seniory je nesmírně různorodá. 
Samozřejmě již nejsem tak často 
v osobním kontaktu s našimi seniory, 
jak jsem byla zvyklá, anebo i jak bych 
chtěla. Snažím se alespoň denně pro-
jít celé zařízení a myslím si, že mám 
atmosféru života GC „pod kůží“. 
Jsem součástí pracovního týmu lidí, 
který se každý den, ve dne, v noci, ve 
svátek snaží svojí profesionální péčí, 
individuálním a  empatickým pří-
stupem pomoci překonat „neduhy“ 
stáří, které někdy bývají hodně velké. 
O to větší radost mohu zcela jistě říci, 
„máme“, když se podaří u našich se-
niorů jen i sebemenší zlepšení jejich 
zdravotního stavu, či jim vrátit chuť 
dál žít. Např. když znovu může senior 

chodit, ať již sám nebo s pomocí další 
osoby, když se senioři usmívají, když 
mají radost z kulturních či volnoča-
sových pořadů, když mají radost ze 
vzájemného setkávání mezi sebou 
a  se svými blízkými, ale i  přání, že 
v  GC chtějí zemřít. To vše mi dává 
smysl mé práce…

3. Jaké jsou vaše hlavní cíle pro 
tento rok?

Hlavních cílů je několik. Dovolím 
si je uvést pod sebe:
• Určitě podpora našich pracovní-

ků, aby nadále poskytovali profe-
sionální péči s empatickým přístu-
pem (zajištění odborných školení, 
supervizí, ale i  neformálních se-
tkávání).

• Zajištění finančních prostředků 
pro celé Geriatrické centrum (te-

rénní a pobytovou službu).
• „Neomezovat“ setkávání seniorů 

s jejich blízkými.
• Uklidnění atmosféry kolem co-

vidu, návrat do „běžného“ života 
v GC, aby zas byla v GC i přes ná-
ročnost práce opět „cítit“ pohoda, 
radost, klid, abychom se zas mohli 
volně nadechnout.

• A posledním velkým cílem (i přá-
ním), který se ale určitě letos ne-
podaří zrealizovat, je dokončení 
výměny oken včetně nové omítky 
na celé budově GC.

Děkuji za odpovědi a  přeji hodně 
zdaru v  další práci vám a  všem za-
městnancům Geriatrického centra 
a pevné zdraví a pohodu všem jeho 
obyvatelům.

Veronika Čepelková
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ŠACHY neboli 
kroužek MAT A PAT

Šachy bývaly v Týništi v nabídce 
zájmové činnosti dříve, vedoucí pan 
Petříček je vedl dlouhá léta a vycho-
val mnoho šachistů, kteří se tomuto 
koníčku věnují dodnes. Když už mu 
síly nestačily, hledali jsme další ve-
doucí, ale po pár letech šachy z na-
bídky úplně zmizely. Proto jsme teď 
moc rádi, že jsme našli zapáleného 
vedoucího, kterého nejen baví ša-
chy, ale baví ho i práce s dětmi. Jirka 
Linhart s námi jezdí na tábory, hraje 
deskovky a od 2. pololetí se věnuje 
každý čtvrtek šachistům. Schází se 
od 13.30 do 15 hod. v DDM, a my 

věříme, že se Týniště opět za čas 
zařadí i  mezi další šachová druž-
stva v kraji. Pokud máte i vy zájem 
o  královskou hru, ozvěte se. Třeba 
najdeme i nějaký podvečerní čas pro 
starší a pokročilé.

ŠIKULKA
Dvouapůlhodinovka her, tvoření, 

sportu, čtení a pohody, to je už léta 
letoucí kroužek Šikulka. Letos běží 
ve dvou skupinách, v pondělí a ve 
čtvrtek. Děti se nejdřív v  tělocvič-
ně trochu vyřádí, zahrají si nějakou 
motivační hru, poslechnou si in-
teraktivní pohádku, a pak většinou 
následuje tvoření. Nejde nám ani 

tak o dokonalé výrobky, jako o pro-
ces samotný, užít si barvy, mode-
lování, vyzkoušet něco zajímavého 
nebo nového. Pracujeme s  papí-
rem, s hlínou, s modelínou, s bar-
vami, s recyklovatelnými drobnost-
mi a hlavně s fantazií. Nechybí ani 
čas na svačinku a na drobné hry na 
závěr. Šikulka většinou uteče jako 
voda, že se děti diví, že už končíme.

VEKUVE
Již několikátým rokem probíhá 

v  DDM kroužek vaření s  názvem 
VeKuVe. Děti se tu naučí praco-
vat v  kuchyni, vyzkouší si různé 
techniky přípravy jídla, a  hlavně 

všechno dělají samy. V  letošním 
roce jsme se zaměřili hlavně na 
jídla, která se pečou, ať už sladká, 
tak i slaná. Máme za sebou nejrůz-
nější dobroty jako třeba moravské 
koláče, pizza kapsy, rohlíky i hous-
ky. Na Vánoce jsme pekli vánočku 
i cukroví, a dokonce se nám poved-
ly nádherné barevné pusinky. Také 
jsme se zapojili do akce Pečeme pro 
GC a  jejich klientům jsme napekli 
několik druhů cukroví. Scházíme 
se každé úterý ve 13 hodin v DDM. 
Pokud by se k  nám chtěl ještě ně-
kdo přidat, rádi ho vezmeme do 
party.

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - KROUŽKY
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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…. 90 Kč

Plod a květ modrý… 80 Kč
Jahoda červený… 80 Kč

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex…. 45 Kč
Dusíkaté vápno… 55 Kč

(cena za 1 kg)

Mletý a drcený vápenec…. 12Kč/kg.
Možnost objednat si i různé substráty výsev a universal 70l.

Těší se na Vás Jiří Fišer
Tel.: 732 809 986,

e-mail: jira.fiser@email.cz
Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře 

a stromky

  
 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 ddmslunicko@seznam.cz, 
 www.ddmtyniste.cz, 725435732 

středa 2. 3.   KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ   16 - 18 h      
Keramika s lektorkou Hanou Šimánovou. Realizace vlastních nápadů s naší dobrou 
radou.     

Cena: 160 Kč / 100 Kč (děti) (materiál, výpal, pomůcky, lektorné a energie)  
 

Úterý 8. 3.   KERAMIKA PRO VŠECHNY I.  17.30 - 19.30 h 
Keramické tvoření podle vlastních nápadů i naší inspirace, modelování, pláty,       
dárečky a dekorace.        

Cena 160 Kč / 100 Kč (děti) (materiál, výpal, pomůcky, lektorné a energie)  
 

Neděle 13. 3.    HERNÍ ODPOLEDNE   od 14 h 
Přijďte si zahrát známé i neznámé hry. V naší hernotéce jich máme více jak 200 
a všechny vás naučíme.              Cena: 30 Kč  
 

Středa 16. 3.    DÍLNA PRO VŠECHNY  16 - 18.30 h 
      - LÁTKOVÉ TAŠKY -     
Originální taška se může hodit každému. Vyzkoušíte různé techniky sprejování,     
tupování, razítkování a cákání.            
        Cena: 100 Kč (materiál, pomůcky, energie, lektorné) 

Na všechny akce je nutné se přihlásit předem v systému DDM.                                                  
První registrace chvíli trvá, ale pak už je přihlašování rychlé.                                                    
Akce probíhají za podmínek aktuálních vládních nařízení.  
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Kalendář akcí Českého svazu chovatelů Týniště nad Orlicí v roce 2022

27. února Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

27. března Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

24. března Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

1. května Memoriál J. Holického – místní májová výstava neděle 7:00 – 12:00

22. května Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

26. května Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

26. června Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

24. července Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

28. srpna Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

25. září Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

9. října Celostátní výstava českých plemen slepic neděle 8:00 – 11:00

15. října Celostátní výstava králíků Českých albínů a Hototských + okresní výstava králíků, holubů a drůbeže neděle 8:00 – 11:00

23. října Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

5. listopadu Celostátní výstava králíků stříbřitých malých sobota 7:00 – 12:00

12. listopadu Celostátní výstava králíků Činčila velká sobota 8:00 – 11:00

27. listopadu Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

3. prosince Speciální celostátní výstava králíků - Aljaška, Havana, Durynský, Bílopesíkatý, Tříslový a Saténový sobota 8:00 – 12:00

18. prosince Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

22. prosince Místní soutěž ve zpěvu kanárů – ukázky zpěvu čtvrtek 15:30 – 16:30

 14. ledna 2023 Speciální celostátní výstava králíků Rexů sobota 7:00 – 12:00

22. ledna 2023 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

26. února 2023 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže neděle 6:00 – 10:00

ZMĚNA VYHRAZENA! Areál chovatelů dále nabízí: restauraci s občerstvením, ubytování, v malé a velké zasedací místnosti pořádání školení, 
večírků, svateb, smutečních hostin atd. Srdečně zvou chovatelé ZO ČSCH Týniště nad Orlicí a děkují vám za návštěvu.

Kontaktní telefony:
areál chovatelů restaurace 731 417 892 | informace o ptačích trzích 606 103 125, 732 744 636 | ubytování 732 744 636 | veterinář 608 513 848

www.chovateletyniste.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

přijmeme

SPOLEHLIVÉ A FLEXIBILNÍ 
PRACOVNÍKY/BRIGÁDNÍKY 

NA ÚKLID NEMOVITOSTÍ, FIREM, KANCELÁŘÍ
Jedná se o práci na DPP. Vhodné jako přivýdělek.

Informace na telefonu: 603701992 (p. Penjak)

Ráda bych touto cestou poděkovala Městskému úřa-
du Týniště nad Orlicí a Sboru pro občanské záležitosti 
v zastoupení paní Aleny Valentové a Marie Martincové 
za milé přání a dárek k mým narozeninám.

Marie Ungerová

PODĚKOVÁNÍ VŠEM DO KŘIVIC…
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem podíleli na křivické Tříkrálové 
sbírce, jejíž výtěžek byl věnován mé osobě. Zejména 
pak organizátorům celé akce.

Nikola Hájková

Srdečně děkuji za gratulaci a dárkový balíček, které 
jsem dostala od Městského úřadu v Týništi nad Orli-
cí a Sboru pro občanské záležitosti – paní Šponarové, 
k mým narozeninám.

Blažena Emmerová

PODĚKOVÁNÍ

Když to řekl, zvolal mocným hla-
sem: „Lazare, pojď ven!“

Jan 11,43

Nechme Lazara odejít. Ale co 
lazarové (s  malým l)? Co všichni 
ti živí, kteří si jako živí nepřipada-
jí? Ti, které od života dělí nějaký 
balvan jako Lazara v  hrobu? Ti, 
kteří pohřbili své vztahy s  druhý-
mi lidmi? Ježíš svou přítomností 
garantuje, že ten kámen má smysl 
zvednout. V Janově evangeliu je ten 
návrat Lazara do života posledním 
a vrcholným znamením, které Ježíš 
udělá. Pak následují Velikonoce. 
Kvůli tomuto znamení ho nakonec 
zatknou. Vrátit člověka do života, 
vrátit Lazara mezi lidi – to Ježíšovi 
za to stojí. Za smysl takového po-

čínání osobně ručí. „Zvedněte ten 
kámen!“

Nebylo ale v lidských silách při-
mět Lazara, aby ze svého hrobu 
vystoupil. S tím je potřeba počítat. 
Odvalit kámen, zbořit zeď nebo 
zvednout závoru někdy nestačí. 
Oživit mrtvý vztah se při nejlepší 
vůli nemusí podařit. Jméno Lazar 
znamená „Bůh pomohl“. Lazarův 
návrat do života pojímá Ježíš jako 
událost, ve které se projeví Boží 
sláva. Je to událost srovnatelná se 
stvořením hvězdné oblohy.

Vzdáváme ti chválu, Pane Ježíši 
Kriste, že ti naše životy stály za to, 
abys obětoval ten svůj. Prosíme tě, 
volej i na nás svým mocným hlasem. 
Amen

Píseň:
1. Chvaltež Boha! Nechť sláva, 

čest našemu Bohu vzdána jest za 
všecky skutky jeho. On od věčnosti 
panuje, moudře a  divně spravu-
je všecko, co jest od něho. Slavte, 
pravte: Bůh náš svatý, svatý, svatý, 
zvelebený, nesmírně blahoslavený.

2. Chvaltež Boha! Nechť sláva, 
čest od nás vždycky vzdávána jest 
tobě, Ježíši Kriste! Tys prostřed-
ník náš jediný, jenž na se vzal naše 
viny, získals nám život jistě. Krás-
né, šťastné, obecenství, účastenství 
je tvých ovcí, jež skrze tebe jdou 
k Otci.

3. Chvaltež Boha! Duchu svatý, 
v  darech nebeských bohatý, buď 
při nás svou milostí! Ty nám víru, 
moudrost dáváš. Ty vítězit nám po-

máháš v  boji všech zlých žádostí. 
Voď nás, sil nás jak v  radosti, tak 
v žalosti, ať vždy v cnosti živi jsme 
a v pobožnosti.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
157 Chvaltež Boha! Nechť sláva, čest 
(nápěv 1538 / 99, text podle písně 
z konce 17. stol. W. A. Teller / 1796 
/ 1970).

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

13. 3.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

27.  3. se koná výroční sborové 
shromáždění v Třebechovicích (od 
9:00 h).

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Kurz společenského tance pro mládež 2021 
DOKONČENÍ na jaře 2022 

 
Lektoři: Lenka Milá a Orest Janeček 

 
 Kde:  Kulturní dům v Týništi n. Orl. 

 
 

 
                    
                      
             podrobnosti na kc.tyniste.cz 

Vlasta Opatrná

let
Blahopřejeme naší mamince, babičce, prababičce 

a nastávající praprababičce k životnímu jubileu. 
Hodně zdravíčka a štěstíčka do dalších let  

přeje velká milující rodina. 

95

Vlasta_Opatrna_95_BW.indd   1Vlasta_Opatrna_95_BW.indd   1 22.02.2022   13:5022.02.2022   13:50
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VYČIŠTĚNÍ NB NEBO PC OD PRACHOVÝCH ČÁSTIC

PŘEINSTALACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU

ODVIROVÁNÍ NOTEBOOKU NEBO POČÍTAČE

ZRYCHLENÍ NB NEBO PC POMOCÍ SSD DISKU

VÝMĚNA LCD DISPLEJE NOTEBOOKU

20% SLEVA NA SERVIS TELEFONŮ A TABLETŮ

199 Kč
599 Kč

INDIGO kvalitní zakázková výroba herních a pracovních počítačů pro náročné.

35 990 Kč
39 990 Kč 

HERNÍ PC INDIGO
AKČNÍ KONFIGURACE

Systém: Windows 10/11 dle výběru
Procesor: AMD Ryzen 5 5600X
Grafická karta: RTX 2060 OC 12GB
Úložiště: 1000GB M.2 SSD SAMSUNG
Základní deska: AORUS ELITE WIFI
Paměť: 16GB DDR4 HyperX (2x8GB)
Skříň: Fractal Design|LED podsvíceníSkříň: Fractal Design|LED podsvícení

299 Kč

299 Kč
799 Kč
499 Kč

od 1599 Kč
od 999 Kč

AKCE TÝDNE   21.3. - 26.3. 2022
JARNÍ ÚKLID POČÍTAČE

INDIGOumi.cz

eshop.indigoumi.cz

MOŽNOST PROHLÉDNUTÍ
ZBOŽÍ PŘED NÁKUPEM

INTERNETOVÉ CENY
BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

umí počítače

OD 199 Kč MĚSÍČNĚ



 ■ 28. 2.–4. 3. Karnevalový týden v MC! Hry, muzika, soutěže, tombola, 
balónky, masky, tvoření, překvapení…

 ■ 10.  3.  (Čt) Dopolední večerníčkové čtení a  tvoření v  Městské 
KNIHOVNĚ, od 10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových 
knih)

 ■ 16.  3.  (St) Přírodověda! Projektové tvoření a  hraní v  přírodě, téma: 
OHEŇ! Program s  paní T. Hejtmánkovou v  rámci kroužků Včelička 
a Všeználek.

 ■ 20. 3. (Ne) Nedělní pohádka pro děti s rodiči: O Sněhurce, od 15 h., zve 
Kulturní centrum, pro děti 3-12 let, 55 minut, vstupné 70,– Kč

 ■ 23. 3. (St) Odpolední večerníčkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, 15-
17 h., v rámci odpoledních kroužků MC + půjčování knih + od 17 h. 
interaktivní program SEN O LÉTÁNÍ s paní T. Hejtmánkovou

Plánujeme:

 ■ Besedy pro rodiče předškoláků (školní zralost, připravenost pro vstup 
do první třídy, besedy s vedením alternativních škol)
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DALŠÍ AKCE V BŘEZNU 2022:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC BŘEZEN 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

1. turnus 15. - 19. 8. 2022
2. turnus 22. - 26. 8. 2022

Vždy od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Budova Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí 

Na Výsluní 275

Pobyt venku i v klubu plném her, 

stavebnic a jiného zařízení. 

Cena 1 800,- Kč
Zahrnuje program, oběd, 2x svačinu, pitný režim, připojištění dětí atd.

Přihláška na www.tekacko.cz

Ať jsi holka nebo kluk, sleduj náš web a dozvíš se víc.

www.tekacko.cz

TÉKÁČKO
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022

facebook.com/tekacko

Organizátor akce NAD ORLICÍ o.p.s.
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SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - NEJSTARŠÍ LÉKÁRNA

Začteme-li se do publikace Tý-
niště nad Orlicí město v  lesích, 
najdeme na straně 210 tento úry-
vek:

V  bezprostřední blízkosti kos-
tela stojí dům č.p.2, známý v  po-
vědomí pamětníků jako lékárna 
„U Krále Jiřího“, jejímž majitelem 
byl lékárník Bedřich Nyklíček. Na 
tomto místě stávala původně dře-
věná chalupa Františka Růžičky 
(1782  – 1843), který jako moud-
rý a vážený občan zastával funkci 
týnišťského purkmistra v  letech 
1823  – 1829. Jeho syn Augustin 
nechal v  roce 1852 stavení zbořit 
a  postavit místo něho kamenný 
patrový dům, v  němž sídlila od 

roku 1900 Nyklíčkova lékárna. 
Majitel se však během války od-
stěhoval do Prahy, a  tak lékárnu 
„U  Krále Jiřího“ po II. světové 
válce pronajala PhMr. Jarmila Pír-
ková, která ji vedla i po znárodně-
ní až do roku 1954, kdy se jejím 
majitelem stal národní podnik 
Medika. V  roce 1973 se lékárna 
přestěhovala do budovy nové poli-
kliniky. Po roce 1989 se dům vrátil 
v  restituci rodině Nyklíčkově, ale 
brzy začal měnit své majitele.

Dům měnil nejen majitele, ale 
i  prostory bývalé lékárny se staly 
časem prodejnou hraček, spor-
tovních potřeb, kočárků, oděvů či 
dětského prádla. Měnil se i vzhled 

budovy.
I lékárna „U Krále Jiřího“ v no-

vých prostorách prodělala časem 
určité úpravy. Vždy však tak, aby 
splňovala veškeré požadavky lé-
kařské, hygienické i ostatní. V lé-
kárně se o  své zákazníky staraly 
i  Mgr. Kristýna Stoklasová, Mgr. 
Jarmila Váchová, později přibyli 
RdDr. Pavel Chocholouš, Pharm-
Dr. Jan Král a  PharmDr. Irena 
Černínová. V  současné době má 
lékárna nového majitele i název – 
Lékárna Benu.

Ohlédneme-li se trochu zpět, 
zjistíme, že jsme měli hned ně-
kolik lékáren. Na necelých 5 let 
byla v provozu lékárna Na Záplotí 

v  Komenského ulici v  prostorách 
dnešní firmy Akont a  také krátce 
U Dubu v prostorách současné ve-
terinární ordinace.

Dnes máme ve městě tři lékár-
ny. V  poliklinice Lékárnu BENU 
a  Lékárnu Na Náměstí  – LURA-
-K s.r.o. Lékárnu Dr. Maxe najde-
me v Mostecké ulici u kruhového 
objezdu.

Co k  tomu dodat? Snad jen to, 
že jsme rádi, že máme ve městě 
nejen polikliniku, ale i  lékárny. 
V  nich pracují odbornice, které 
nám vždy s  ochotou splní naše 
požadavky i  přání, a  navíc i  rády 
poradí.

Josefína Hanzlová
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MAGICBOX – náš nový kamarád
V  mateřské škole se objevil nový 

kamarád  – jmenuje se MagicBox 
a  je umístěn ve třídě Kočiček. Je to 
mobilní skříňka, která v sobě ukrývá 
špičkový interaktivní projektor, malý, 
ale výkonný počítač s Wifi, ozvuče-
ním a  „kouzelným kobercem“. To-
hoto kamaráda získala naše MŠ díky 
usilovné práci a  dotaci z  projektu 
s názvem: Zlepšení prostředí v Ma-
teřské škole U  Dubu  – 3D zážitky, 
stejně jako domeček na naší zahradě. 
Děti si nového kamaráda velmi oblí-
bily a těší se, jaké zážitky je s ním ještě 
čekají a co vše prožijí.

Umístění 
ve výtvarné soutěži „Anděl“

V divadle se 14. 11. 2021 hrála po-
hádka „O hledání anděla“. Na zákla-
dě tohoto představení se naše školka 
zapojila do výtvarné soutěže s téma-
tem „Anděl“. Zúčastnily se školky 
z okolí Týniště nad Orlicí. Velkou ra-
dost nám udělala dívka z naší školky, 
která se umístila na krásném 3. místě.

Olympiáda – Peking 2022
V měsíci únoru jsme žili olympiá-

dou v Pekingu. Každý den jsme s dět-
mi začínali komunitní kruh novinka-
mi z Pekingu. Naše nástěnky zdobili 

medailisti s umístěním, povídali jsme 
si o českých sportovcích, kteří nás re-
prezentovali na hrách, dívali jsme se 
na záběry z jejich sportovních výko-
nů. Vyráběli jsme olympijské kruhy, 
povídali jsme si o symbolice, kterou 
je především spojení pěti kontinen-
tů. Tímto tématem jsme chtěli u dětí 
rozvíjet vztah ke sportu. 

Bruslení v Opočně
Mimo to jsme s dětmi pokračovali 

s  bruslením v  Opočně, kam se děti 
těšily nejen na bruslení, ale i na pana 
trenéra.

Příprava na Masopust  
V  závěru měsíce jsme si užívali 

masopustu. Děti jsme seznamovali 
s  tímto svátkem, s  tradicemi, které 
k tomuto svátku patří a zpívali jsme 
s  nimi masopustní písně. Povídali 
jsme si s  nimi, že v  dobách maso-
pustu se konaly hostiny, ve městech 
tancovačky, na vesnici vepřové hody. 
Masopust byl pro lidi svátkem ho-
dování a maškarní zábavy. Karneval 
naši školku teprve čeká a moc se na 
něj těšíme.

Za kolektiv MŠ – U Dubu
Tereza Kulíková, DiS.

ÚNOR V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
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Angličtina v MŠ
Že je super umět angličtinu, 

víme u  nás ve školce ve všech tří-
dách. A  když je u  toho zábava 
a plno her, je to ještě lepší! Jakmile 
začne paní učitelka mluvit anglicky, 
děti utichnou a už vědí, co nastane. 
Zvládnou reagovat na jednoduché 
fráze a zadání. Během roku získají 
někteří pěknou slovní zásobu, se 
kterou se doma mohou pochlubit. 
A že se zapojují i ti nejmladší, není 
výjimkou. Angličtinou je provází 
kromě paní učitelky třeba Steve 
a  jeho kamarádka vrána Maggie. 

S nimi hrajeme spoustu her, zpívá-
me a  vyplňujeme krásně barevné 
pracovní listy. Tak: Goodbye, eve-
ryone!

Relax v MŠ
Je úžasné, jak jsou děti neustá-

le plné energie a  elánu. Ve školce 
se toho za celý den tolik stane, že 
je potřeba občas si i  během práce 
a her odpočinout. A nemusí to být 
jen spánek po obědě. Děti se do-
káží krásně zklidnit a  protáhnout 
třeba při cvičení jogy, tai či nebo 
během masáže s  molitanovými 

míčky. Pustíme si u  toho relaxač-
ní hudbu a jdeme na to. Jednotlivé 
cviky mají své názvy, a tak se z nás 
všech náhle stanou stromy s pevný-
mi kořeny, které ani vítr nevyvrá-
tí, anebo spousta různých zvířátek 
od kohouta, opice, lva, zajíčka přes 
koloucha až po ležícího krokodý-
la. Děti se po takovém cvičení cítí 
odpočaté a uvolněné. Vidět ty spo-
kojené tvářičky je pro paní učitelky 
vždycky velkou odměnou!

Alenka vyhrála
Když nás poprosila paní Dráb-

ková z divadla, abychom nakreslili 
anděly pro vernisáž ke hře „O hle-
dání anděla“, nenapadlo by nás, 
že diváci mohou vybírat toho nej-
hezčího. Na anděly jsme už zapo-
mněli, ale divadlo a diváci ne. Paní 
Drábková nás navštívila a oznámila 
nám, že diváci naší Alence dali nej-
více hlasů. Alenka byla překvapená, 
převzala si odměnu a sama slíbila, 
že kreslit nepřestane.

Palánová Petra, 
Bc. Veselková Zdeňka

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY - MĚSTO



Premiéra 
divadelní hry Marionety

5.  března  2022 v  19:00 se usku-
teční v  Kulturním centru Týniště 
nad Orlicí premiéra divadelní hry 
Marionety. Představení vzniklo 
jako divadelní projekt studentů 
literárně-dramatického oboru na 
Základní umělecké škole Týniště 
nad Orlicí.

Autorský příběh zpracoval stu-
dentský divadelní soubor LaDrOt 
pod vedením Veroniky Plašilové 
a byl inspirován dramatem Henri-
ka Ibsena – Nepřítel lidu.

Představení Marionety reaguje 
na nadčasové téma "člověk a  sys-
tém dnešní společnosti". Moc, pe-
níze, korupce, manipulace, pokry-
tectví a krátkozrakost.

Hrají: Lenka Hánlová, Karolína 
Vítková, Valérie Brandejsová, Da-
vid Dominik Maryško, Sára Kvas-
ničková a Matěj Hloušek.

Režie: Veronika Plašilová

• V sobotu 5. března se koná pre-
miéra divadelní hry Marionety, 
kterou připravili žáci literárně-
-dramatického oboru. Začátek 
představení je od 19.00 hod. 
v  Kulturním domě. Rezervace 
vstupenek na zustyniste@se-
znam.cz nebo přímo před před-
stavením. Vstupné je 80 Kč.

• V  pondělí 7.  března se konají 2 
koncerty žáků reprezentující naší 
ZUŠ v okresních kolech soutěží. 
Začátek koncertů je v 17.30 hod. 
a 19.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

• V  pátek 11.  března se koná Žá-
kovský koncert. Začátek kon-
certu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• V  pondělí 14.  března ZUŠ Tý-
niště nad Orlicí pořádá Okresní 
kolo soutěže ZUŠ ve hře na de-
chové dřevěné nástroje. Soutěž 
probíhá od ranních hodin v sále 

ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• V  pondělí 15.  března ZUŠ Tý-
niště nad Orlicí pořádá Okresní 
kolo soutěže ZUŠ ve hře na de-
chové žesťové nástroje. Soutěž 
probíhá od ranních hodin v sále 
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• V  pondělí 21.  března se koná 
Žákovský koncert. Začátek kon-
certu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• V  pondělí 28.  března se koná 
Žákovský koncert. Začátek kon-
certu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• Ve středu 30.  března se koná 
Koncert dechového orchestru 
a swingového orchestru Bigban-
ďata. Začátek koncertu je v 18.00 
hod. v  Kulturním domě. Rezer-
vace vstupenek na zustyniste@
seznam.cz. Pořádají ZUŠ a SRP-
ZUŠ.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ 

ŠKOLA

AKCE BŘEZEN

Litoměřice 20. 1. 2022

tajemník poroty předsedkyně poroty

Martině Kerhartové

ve Skladatelské soutěžní přehlídce
žáků ZUŠ ČR 2021

Základní umělecká škola Litoměřice
a Portedo o.p.s.

udělují

STŘÍBRNÉ PÁSMO

garantem soutěžní přehlídky 
je Umělecká rada ZUŠ ČR

ze ZUŠ Týniště nad Orlicí

v IV. věkové kategorii
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datum- den čas název druh místo konání

2. 3. st 16:00 - 18:00 Keramika pro dospělé tvoření DDM
5. 3. so 19:00 MARIONETY - premiéra divadelní hry LDO ZUŠ divadlo Kulturní dům
7. 3. po 17:30 a 19:00 Koncerty žáků připravujících se na soutěž ZUŠ hudba ZUŠ

8. 3. út
9:30 Dámský (pánský) klub - spisovatel Bohumil Hrabal beseda Městská knihovna
14:30 Klub seniorů město - spisovatel Bohumil Hrabal (pořádá MK) beseda Klub seniorů
17:30 - 19:30 Keramika pro všechny I. tvoření DDM

10. 3. čt 10:00 Večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) čtení, tvoření Městská knihovna
11. 3. pá 17:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ
12. 3. so 19:00 Francouzský večer - NOS DAMES - koncert plný šansonů hudba Kulturní dům
13. 3. ne 14:00 Herní odpoledne hry DDM
14. 3. po 9:00 Okresní kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje hudba ZUŠ
15. 3. út 9:00 Okresní kolo ve hře na dechové dřevěné nástroje hudba ZUŠ

16. 3. st
Přírodověda - téma OHEŇ! Projektové tvoření a hraní v přírodě tvoření, hry příroda

16:00- 18:30 Dílna pro všechny - látkové tašky tvoření DDM
18. 3. pá 19:00 BENÁTKY POD SNĚHEM - divadelní představení divadlo Kulturní dům
20. 3. ne 15:00 O SNĚHURCE - divadelní pžedstavení pro děti a rodiče divadlo Kulturní dům
21. 3. po 18:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ

23. 3. st
15:00- 17:00 Večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) čtení, tvoření Městská knihovna
17:00 Sen o létání - interaktivní program s lektorkou T. Hejtmánkovou pro děti Městská knihovna

27. 3. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů
28. 3. po 18:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ
30. 3. st 18:00 Koncert orchestrů ZUŠ hudba Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V BŘEZNU 2022

Již 20 let se v našem městě hraje bow-
lingová amatérská liga. V tomto ročníku 
je vzhledem k počtu účastníků rozdělena 
na Extraligu a Ligu. Nyní probíhá již její 
druhá část. Extraliga má 7 týmů a Liga 8 
týmů. Počet aktivních hráčů je nyní 83. 
Nejvyšší nához 224 v  letošním ročníku 
má zatím David Chaloupka z týmu Utr-
žený vagon. Základem je minimálně tří-
členný tým, ale většinou mají všichni ná-
hradníky. Bowlingová herna se nachází 
v budově naproti železniční stanici. Sou-
těž probíhá v  čistém a  příjemném pro-
středí, jehož součástí je také bar s mož-
ností občerstvení. Soutěže probíhají 
v  pondělí a  úterý cca od 17,30  – 22.00 
hod. Jako aktivní hráč musím ocenit, že 
bowlingový klub přináší možnost v na-
šem městě sportovat nejen pro soutěžní 
týmy, ale i  pro každého, kdo má zájem 
protáhnout tělo a  není přitom členem 
žádné sportovní organizace. Průběžné 
výsledky družstev a  jednotlivců najdete 
na stránkách www.bowlingtyniste.cz

Pavel Nadrchal
místostarosta

BOWLINGOVÁ 
LIGA TÝNIŠTĚ 

NAD ORLICÍ
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Vážené občanky a  vážení občané 
našeho Týniště na Orlicí. Města, kte-
ré má znovu poslankyni. Po osmileté 
pauze vstupuji do třetího volebního 
období, které nebude pro Českou re-
publiku lehké, jelikož po koronaviro-
vé krizi ji bude třeba postavit zpátky 
na nohy. Dovolím si vám proto do-
datečně poděkovat za vaše hlasy ode-

vzdané pro moji osobu. Velmi si toho 
vážím. S  prací opoziční poslankyně 
mám zkušenosti již z  let 2006-2013 
a  mohla jsem proto hned po vol-
bách začít fungovat ve sněmovních 
orgánech. Dokonce jsem pořídila 
už i první projevy, protože v opozici 
je zapotřebí si to odpracovat jak na 
výborech, tak i na plénu Sněmovny, 
resp. nebát se vystoupit a vznést kriti-
ku vůči vládním návrhům.

Rozhodla jsem se moji práci vám 
trochu přiblížit, a to formou rubriky, 
kterou jsem nazvala „Z poslanecké-
ho diáře“. Nebudu vás unavovat vším, 
co dělám, nebo kam jsem zavítala. 
Vyberu proto jen něco, co si myslím, 
že by vás mohlo zaujmout a je to i ně-
jakým způsobem důležité.

Ve vedení Ústavně-právního vý-
boru

V nadcházejícím volebním období 
budu působit ve funkci místopřed-
sedkyně Ústavně-právního výbo-
ru. Tento výbor patří ve Sněmovně 
mezi ty silovější, o čemž svědčí i  to, 
že v jeho čele stanul bývalý předseda 
Sněmovny Radek Vondráček. Mojí 

prioritou bude boj s korupcí ve stát-
ní správě a dále pak to, aby přijíma-
né zákony byly v souladu s Ústavou 
a Listinou základních práv a svobod. 
Když slyším vyjádření některých 
ministrů nové vlády, anebo vidím 
jejich kroky např. co do obsazování 
pozic ve státní správě, tak si myslím, 
že tato agenda bude v příštích letech 
nesmírně relevantní a můžete počítat 
s  tím, že o  mně uslyšíte. Bude totiž 
třeba řadu věcí uhlídat a upozorňo-
vat na ně.

Konference T. G. Masaryk a 100. 
výročí Ruské akce pomoci

Pod mojí záštitou se měsíc od vo-
leb uskutečnila v  prostorách Posla-
necké sněmovny konference „T. G. 
Masaryk a  100. výročí Ruské akce 
pomoci,” které se zúčastnila řada 
hostů z  odborné a  duchovní veřej-
nosti. Před sto lety se naplno rozběh-
la tzv. Masarykova ruská pomocná 
akce. Šlo o velkorysý projekt pomo-
ci lidem, kteří uprchli z Ruska před 
občanskou válkou a  bolševiky. Do 
naší země se tak díky prezidentovi 
přestěhovaly tisíce příslušníků ruské 

intelektuální elity.

Podpora útulkům
Určitě znáte spousty politiků, kte-

ří se vynoří před volbami s  ambicí, 
jak budou všude pomáhat, ale po 
volbách o nich už celé čtyři roky ne-
slyšíte. Proto jsem začala s dobrými 
skutky hned pár týdnů po volbách. 
Zavítala jsem do útulku MÍSTO 
Nová Paka, z. s. a přivezla čtyřnohým 
chlupáčům nejrůznější pamlsky. 
Útulků v Královéhradeckém kraji je 
však spousta a během nadcházejících 
čtyř let bych je všechny ráda navštívi-
la. Nejde totiž jen o aktuální pomoc 
v podobě jídla, ale i o propagaci jako 
takovou, jelikož pejskové i  kočičky 
čekají na své nové páníčky, kteří si je 
vezmou domů. Příkladem takového 
pejska, který by rád našel domov, je 
dvouroční Ben, který mi dělal prů-
vodce po Nové Pace.

Doufám, že vás tyto „zprávičky“ 
zaujaly a  budu se těšit zase někdy 
příště.

Ing. Vladimíra Lesenská
vaše poslankyně Parlamentu ČR 

a zastupitelka města

Způsob, jakým se dorozumíváme s  druhými lidmi, má 
rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích 
a  tím i na pohodu v celém našem životě. (Marshall B. Ro-
senberg)

V  rámci Sociální poradny DH Setkání vznikla nabídka 
otevřeného bezpečného laskavého prostoru Setkávárny pro 
ty, kteří se chtějí jejím prostřednictvím učit vzájemné vstříc-
né empatické komunikaci skrze naslouchání sobě a druhým.

Pravděpodobně jsme všichni zažili mnoho zranění a roz-
dělení. Nejen, ale možná obzvlášť v  poslední době. Může-
me se pokusit postupně vše měnit. Možná stačí změnit svůj 
postoj, úhel pohledu, způsob komunikace. Někdy stačí jen 
naslouchat a neposuzovat.

Když pečujeme o naše pacienty a jejich blízké, podporu-
jeme je v tom, aby se na sebe vzájemně co nejvíce naladili. 
Mnohdy se se to podaří, někdy ne. Můžeme toto ladění tré-
novat mnohem dříve, než na sklonku života.

Pomůže nám k  tomu hra Řekni mi (https://reknimi.cz), 
kterou nedávno vydalo Centrum paliativní péče, díky níž se 
můžeme zamýšlet nad zajímavými a  zásadními otázkami, 
které by nás možná nenapadly. Můžeme se tak o sobě více 
dozvědět a tím se posunout o kousek blíž sobě i druhým.

Setkávárna je určená lidem otevřeným změnám úhlů po-
hledů, lidem, kteří se chtějí učit empatii a porozumění, a tak 
přispívat ke klidu a míru ve svém srdci, a tedy i ve svém okolí.

První Setkávárna proběhne ve čtvrtek 17. března od 16 do 
18 hod v příjemném prostředí Sociální poradny Domácího 
hospice Setkání, Javornická 1501 v Rychnově nad Kněžkou 
(viz info. na plakátku). Ryze dobrovolná Setkávárna bude 
probíhat pro zájemce opakovaně cca jednou za 14 dní. Ně-
kdo může přijít jednou, někdo několikrát, záleží na každém 
z vás. Informace budou zveřejňovány na webu a FB DH Se-
tkání.

Pokud vám to dává smysl a rádi byste přišli, ozvěte se na 
733 694 160, vrbova.setkani@seznam.cz

Bc. Martina Vrbová

Z POSLANECKÉHO DIÁŘE

SETKÁVÁRNA S HROU ŘEKNI MI
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Ačkoli je Týniště známo jakož-
to město v  lesích, stejně tak by 
mohlo být zváno městem napoje-
ným na životadárnou tepnu řeky 
Orlice. O  tom, jak lákavé je trávit 
čas u řeky a přilehlých tůní svědčí 
fakt, že organizace místního rybář-
ského svazu čítá na malé město až 
těžko uvěřitelných 340 členů. Vel-
kou radostí je pak skutečnost, že 
vědomosti v  rybářském kroužku 
(přidruženém k  DDM v  Týništi) 
získává 24 dětí, což v době, kdy děti 
nalézají radost spíše ve virtuálním 
světě, není málo. A  jaký byl rok 
2021 místních rybářů?

Na první pohled smutný. Tak, 
jak pandemie zasáhla celou spo-
lečnost, nevyhnula se ani činnosti 
rybářského spolku. Na akce, jak 
společenského, či ryze funkčního 
charakteru dopadla nařízení, kte-
rá podstatně limitovala činnost 
a plánované akce. Navzdory těmto 
nařízením a  také díky výjimkám 
naplno fungovala činnost výboru 
místní organizace, který defacto za-
bezpečoval činnost spolku. Nejvíce 
byla činnost rybářů pochopitelně 
vidět kolem vody. Participovali 
jsme na obnově meandru Orlice 
v lokalitě Jordán, pokoušeli jsme se 

vysadit co největší množství ryb do 
Orlice a přilehlých tůní, a to nejen 
co do počtu, ale i  co do pestrosti 
druhu, připravili jsme závody pro 
děti a úspěšně jsme pořádali výlov 
rybníka pro veřejnost. Zkrátka sna-
žili jsme se.

Teď trochu popořadě. V  loň-
ském roce byla dokončena revi-
talizace ramene řeky Orlice, která 
udělala radost nejen rybářům, ale 
i  ostatním obyvatelům Týniště. 
Byli jsme u  prvních kroků týkají-
cích se revitalizace, účastnili jsme 
všech kontrolních dnů, pořádali 
jsme kontrolní odlovy během sta-
vebních prací a  pomáhali svými 
znalostmi. Asi největší porce prá-
ce byla spojena s  odchovem ryb 
a následným vysazováním zpět do 
přírody. Během jarních a podzim-
ních výlovů bylo sloveno a vysaze-
no do povodí zhruba 1600 kaprů 
a  menší množství candátů a  línů. 
V rámci svazového uspořádání ry-
bářů v Čechách a principu potřeby 
a přerozdělování se do toku Orlice 
dostaly i  ryby, které neprošly ry-
bochovným zařízením v  Týništi. 
Jednalo se zejména o  říční druhy 
ryb, jako jsou podoustve a  parmy. 
Dostalo se i na mníka, tlouště, lipa-

na a štiku a 3000 ks úhořího monté. 
Zvláštní pozornost týnišťští rybáři 
věnovali reprodukci původních 
druhů. Kdo by si před lety dokázal 
představit, že tak běžná ryba, jako 
je karas obecný, obývající kdejaký 
mokřad, tůň, či požární nádrž bude 
na pokraji vyhynutí. V Týništi mu 
podáváme pomocnou ruku. Orlice 
tak zůstane snad i pro další genera-
ce živou řekou.

Největší radost máme, jakožto 
rybáři v  Týništi, z  dětských závo-
dů. Proč? Protože je to investice, 
která se stonásobně vrátí. Nikoliv 
snad finančně. Závody jsme schop-
ni udržet bez velkého prodělku jen 
díky sponzorům z řad podnikatelů, 
mateřského města Týniště a  Al-
brechtic. Hlavní přidaná hodnota 
spočívá ve výchově dětí, jejich za-
pálení pro rybařinu a zejména v je-
jich radosti a  úsměvech po skon-
čení závodů. Cen bylo v roce 2021 
(stejně jako v  minulých letech) 
dost a  dostalo se tak na všechny 
zúčastněné. Pro další roky bychom 
chtěli přesvědčit Týnišťáky, že tyto 
závody jsou opravdu pro všechny 
děti – nikoliv jen pro registrované 
malé rybáře.

Poslední velkou akcí v roce 2021 

byl Tradiční staročeský výlov pro 
veřejnost. Od původní myšlenky, 
tedy otevřít podzimní výlov pro 
veřejnost k vlastnímu výlovu, byla 
dlouhá cesta. Bylo nutno splnit 
spousty (často až nesmyslných) na-
řízení nutných pro prodej a zabíje-
ní ryb, nabídku jídel a pití a  s  tím 
spojené desítky úkolů pro jednot-
livé členy organizačního výboru. 
Stálo to za to! Akce byla hodno-
cena veřejností na výtečnou a  na-
konec se nepodařilo ani uspokojit 
všechny zájemce. Zmizely delikate-
sy z  ryb i  hub a  stejně tak zůstaly 
po pstruzích, štikách a amurech jen 
prázdné kádě. Sluší se ještě jednou 
poděkovat všem dobrovolníkům, 
bez kterých by tato akce zorganizo-
vat nešla.

Z jedničky na konci letopočtu se 
stala dvojka a kolem vody začne být 
zase brzy živo. Ve sněhu se objeví 
první vyšlapané cestičky nedočkav-
ců s  prutem v  ruce tak, jak tomu 
zkrátka u Orlice vždy bylo. A kro-
mě vlastního rybaření si příznivci 
Petrova cechu pro veřejnost v Týni-
šti připraví takové akce, aby bylo vi-
dět, že rybáři a Týniště prostě patří 
neoddiskutovatelně k sobě.

Hezký rok 2022!

ROK 2021 OČIMA RYBÁŘŮ Z TÝNIŠTĚ
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Koledníci opět po dvou letech 
přinášeli do vašich domovů štěstí, 
zdraví, dlouhá léta, a  především 
požehnání do roku 2022. Navzdory 
viru. Bohužel ne do všech domo-
vů. Museli jsme koledovat přede-
vším venku, v  rodinných domech 
a  omezeně v  činžovních domech 
tak, abychom co nejvíce dodrželi 
bezpečnou vzdálenost dětí a dárců. 
Omlouváme se všem, kteří čekali 
marně.

Celá akce probíhala už od začát-
ku roku třemi způsoby. Jednak on-
line přispíváním na www.trikralo-
vasbirka.cz, za druhé do statických 
pokladen a  pak nejdůležitějším 
způsobem, tj. koledováním dětí. 
Osobní setkávání je jedním z  nej-
důležitějších momentů sbírky. Pro-
to jsme se snažili dárce nepřipravit 
o zážitek z koledy.

Přinesli přání zdraví a požehnání 
pro celý rok. Přání psané nad dveře 
K+M+B + znamená Bůh chraň ten-
to dům, žehnej tomuto domu.

Celkem bylo v našem území za-
pečetěno 160 pokladniček, z  toho 
44 statických, které byly rozmístěny 
od začátku roku na vybraných ve-
řejných místech, jako jsou obecní 
úřady, kostely a obchody.

Hlavní koledovací den dětí byl 
8. ledna.

Oproti loňskému lednu, kdy 
nám opatření nedovolila vůbec vy-

jít, jsme letos vyslali do terénu cel-
kem 116 skupin.

Jen pro zajímavost připomenu 
dvě čísla. V roce 2020 se celkem vy-
koledovalo rekordních 802 000 Kč, 
loni v r. 2021 se online a statickými 
pokladničkami posbíralo celkem 
354 tis. Kč. Letošní sbírka se vý-
sledkem 774 tis. Kč velmi přiblížila 
roku 2020, což je krásný výsledek 
a dobrá zpráva o nás všech.

Peníze z TKS jsou používány na 
sociální službu Osobní asistence, 
na další pomůcky do charitní půj-
čovny a přímou pomoc lidem v tís-
ni. Nakoupili jsme další kyslíkové 
koncentrátory, po kterých je pořád 
velká poptávka, polohovací postele 
a část peněz pomohla pořídit jedno 
charitní auto.

Děkujeme vám za to, jakým 
způsobem koledníky přijímáte ve 
svých domovech, děkuji všem dár-
cům, dětem a  jejich rodičům, ve-

doucím skupinek, pánům farářům 
za požehnání nejen v Dobrušce, ale 
všude v okolí, městským a obecním 
úřadům, starostkám a  starostům 
patří dík za administrativní dohled 
nad průběhem sbírky. Moc děku-
jeme také obchodům, lékárnám, 
bankám a  všem místům, kde nám 
dovolili umístit statické pokladny.

Velký dík patří oldskautům, kteří 
vymysleli a vyrobili 30 kusů unikát-
ních stohovatelných dřevěných sto-
janů na statické pokladničky, které 
byly umístěny v Dobrušce, v Opoč-
ně a v Týništi.

Naše společné dílo se podařilo 
díky úsilí nás všech. Děkuji, že nám 
pomáháte pomáhat.

Přeji vám všem hodně zdraví, 
optimismu a vzájemné lásky.

Ing. Jana Poláčková, ředitelka 
Farní charity Dobruška

DOBRUŠKA vč. Křovic, Pulic, Domašína,
Mělčan, Chábor, Běstvin, Dolů 148 913 Kč

VAL, Provoz 7 810 Kč
Chlístov 0 Kč
OPOČNO vč. Čánky, Dobříkovce 81 968 Kč
POHOŘÍ 26 549 Kč
SEMECHNICE 20 056 Kč
Mokré 8 229 Kč
TRNOV, Houdkovice, Záhornice 34 993 Kč
BÍLÝ ÚJEZD, Roudné, Hroška, Masty 34 742 Kč
PODBŘEZÍ, Lhota u Dobrušky 39 598 Kč
PŘEPYCHY 28 661 Kč
OČELICE, Městec n. Dědinou 15 083 Kč
DOBRÉ, Kamenice, Rovné, Hlinné, Spáleniště,
Chmeliště 42 107 Kč

BYSTRÉ V O. H. 24 018 Kč

JANOV A TIS 11 210 Kč
OHNIŠOV, Zákraví 30 127 Kč
SNĚŽNÉ 6 971 Kč
SEDLOŇOV 16 553 Kč
DOBŘANY, Nedvězí 9 180 Kč
BOHDAŠÍN 7 125 Kč
KOUNOV Šediviny 16 519 Kč
BAČETÍN Sudín 22 075 Kč
DEŠTNÉ V O. H. 23 074 Kč
OLEŠNICE V O. H. 18 100 Kč
TÝNIŠTĚ N. O. 81 563 Kč
LÍPA N. O. 6 538 Kč
ON-LINE (on line kasička, QR,VS) k 19. 1. 12 711 Kč
CELKEM 774 473 Kč
Všem dárcům děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2022!
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE LETOS KONALA NA DOBRUŠSKU PO DVACÁTÉPRVÉ.

1.  březen letošního roku byl 
dnem, dokdy všichni žáci devátých 
ročníků v  republice odeslali při-
hlášky na své vysněné střední ško-
ly nebo střední odborná učiliště. 
Věříme, že měli při volbě šťastnou 
ruku, úspěšně vykonají přijímací 
zkoušky a  v  následném studiu se 
jim bude dařit.

K  výběru vhodné střední školy 
či odborného učiliště jsme se na-
šim žákům snažili poskytnout co 
nejvíce informací, materiálů a rad. 
Neopomeňme důležitou roli vás, 
rodičů, při tomto jejich zásadním 
životním rozhodnutí. Jste dětem 
nejblíž, znáte jejich sny, potřeby 

a vytyčené cíle.
Individuálně měli žáci mož-

nost navštívit výstavy škol konané 
v Rychnově nad Kněžnou a Hrad-
ci Králové. Ke každé výstavě jim 
byly poskytnuty informace o  času 
a  místě konání, dále seznam vy-
stavovaných škol a plánek výstavy. 
Další individuální akcí byly dny 
otevřených dveří, které jsou snad 
nejzásadnější pro správný výběr. 
Při hodinách Volby povolání získá-
vali informace o studijních a učeb-
ních oborech, o správné administ-
rativě týkající se podání přihlášek, 
byly jim k dispozici letáčky z  růz-
ných škol, každý žák obdržel Atlas 

školství a  Oborovník, vše zpraco-
vané úřadem práce. V  neposlední 
řadě každá devátá třída zavítala se 
svou třídní učitelkou na Úřad práce 
v Rychnově nad Kněžnou.

Důležité a  aktuální informa-
ce, které žáci dostávali i  na školní 
emaily, jsou neustále vyvěšeny ve 
škole na nástěnce a  na webových 
stránkách naší školy, aby k  nim 
měli přístup také rodiče.

Každý žák mohl po individuální 
domluvě zajít za naší školní psy-
choložkou, která ho provedla tes-
tem profesní způsobilosti a dále při 
osobní konzultaci doporučila typ 
následného studia.

Je třeba také poděkovat a  vy-
zdvihnout práci učitelů českého 
jazyka a matematiky, kteří zájemce 
stále připravují při hodinách nad 
rámec výuky na jednotné přijí-
mací zkoušky, které se konají 12. 
a 13. dubna 2022.

Přejeme tedy našim žákům hod-
ně štěstí a co nejméně stresu při při-
jímacích zkouškách. Budeme rádi, 
když svou základní školu navštíví 
už jako studenti středních škol či 
odborných učilišť a budou na naši 
školu vzpomínat jen v dobrém.

Školní poradenské pracoviště ZŠ 
Týniště nad Orlicí

ŽÁCI DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ POSLALI PŘIHLÁŠKY 
NA STŘEDNÍ ŠKOLY NEBO STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022
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V  úterý 8.  února jsme se se tří-
dou 6. B vydali směr Brno. Naším 
cílem byl Olympijský festival v are-
álu Nové Zbrojovky u  vlakové za-
stávky Brno Židenice. Vzhledem 
k  tomu, že nabízený program pro 
školy začínal od 10. hodiny a  ces-
ta vlakem trvala 3 hodiny, museli 
jsme si trošku přivstat. V 6:30 jsme 
měli sraz na nádraží v Týništi, za-
koupili jsme si jízdenky a  nasedli 
do vlaku. Cesta nám utekla celkem 
rychle, možná i  proto, že jsme 4x 
přesedali. Děti si jízdu užily hlavně 
v kupé.

U vchodu nás čekala paní orga-
nizátorka, od které jsme s dozvěděli 
základní informace a získali speci-
ální hrací kartu. Karta obsahovala 
17 stanovišť, na kterých byly připra-
veny úkoly. Podle toho, kolik jich 
děti splnily, získaly odměnu v  po-
době diplomu, originální Czech 
Team medaile, případně drobného 
dárku. Několik dětí se hned pustilo 
do plnění a někteří dokonce zvládli 
všech 17 aktivit a odvezli si dárek.

V  areálu si mohly děti,osahat“ 
různé sporty, které jsou na pro-
gramu ZOH. Olympijský festi-
val nabídl více než deset zimních 
sportů. Nechyběl biatlon, curling, 
snowpark (pro lyže a  snowboard), 
skokanský můstek nebo běžkařská 
dráha. Děti si mohly vyzkoušet 
i  orientační běh, zahrát si šachy, 
potrénovat rychlobruslení, zased-
nout do bobů či si jen tak zabrus-
lit. Brusle, lyže, snowboard a běžky 
byly pro školy zdarma k zapůjčení. 
Děti tuto možnost dostatečně vy-
užily a mnohé vyzkoušely všechny 
sporty. Nejzajímavější byl skok na 
lyžích, kde to chtělo i notnou dáv-
ku odvahy.

Sportovní den jsme si užili i díky 
počasí, které nám přálo. Domů 
jsme odjížděli sice unavení, ale 
s kupou nových zážitků a pocitem 
příjemně stráveného dne. Tento 
pocit nám ani nezkazil fakt, že jsme 
cestou zpět nestihli jeden přípoj na 
trati a  dorazili později, než jsme 
plánovali. Do 20. hodiny už ale byli 

všichni doma.
Petra Pokorná, tř. uč. 6. B

A co na to samotní žáci?
„Jelikož máme hrozně hodnou 

třídní Petru Pokornou, která stále 
vymýšlí nějaké nové nápady na výle-
ty, abychom stále neseděli v lavicích 
nudné školy a abychom si to na 2. 
stupni užili, vydali jsme se tentokrát 
do Brna. To ji takhle jednou napad-
lo, že bychom mohli udělat výlet na 
Olympijský festival do Brna. Jenom 
tam bylo pro školy již obsazeno. Ale 
vše se má zkusit a  tak paní učitel-
ka řekla:,Zkusím nás tam přihlásit 
jako náhradníky, třeba to vyjde!“ 
Tento festival je totiž jen jednou za 
čtyři roky a  bývá o  něho velký zá-
jem. Po pár dnech k nám do třídy 
přišla nadšená a  sdělila nám, že se 
uvolnilo místo a  jsme tam! Akorát 
zbývalo získat povolení od vedení 
školy a rodičů. A to vyšlo také.

Cesta tam byla nezapomenutel-
ná. Proběhla hladce. Hlavně ta ku-
péčka!

Na festivalu si spousta z  nás vy-
zkoušela mnoho nových sportů. 
U  některých to vypadalo chvíli 
katastrofálně, ale vrátili jsme se 
všichni celí a  zdraví, a  hlavně plni 
zážitků.“

Anet a Kristý
,Moji rodiče hned souhlasili, ná-

pad se jim hrozně líbil. Chtějí, abych 
více sportovala a  třeba mě některý 
ze sportu zaujme a budu se mu ak-
tivněji věnovat.“ A. V.

,Nejvíc se mi líbilo bruslení. Ani 
jsem nikde jinde na festivalu ne-
byl, tak co. Pozitivní ale je, že jsem 
se to naučil. Takže můj názor: very 
good!“ J. K

,Nejlepší bylo bruslení a  orien-
tační běh. Pak byl roztomilý převlek 
Pandy, se kterým jsem se vyfotil.“ 
V. P.

„V  Brně to bylo úžasné, hlavně 
jsem si užil bruslení, skok na lyžích, 
běžkování a curling.“ J. M.

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL BRNO

V  týdnu od 7.  2. do 11.  2. jsme 
se s  dětmi prvních až třetích tříd 
věnovali tématu ZDRAVÍ. Děti 
byly poučeny, jak pečovat o své tělo 
a duševní pohodu. Ukázali jsme si 
pomocí pyramidy zdravé výživy, 
které potraviny jsou tělu prospěšné 
a neměly by chybět v našem každo-
denním jídelníčku a naopak, které 

potraviny je lepší omezit.
Dále jsme se zaměřili na vita-

míny obsažené v  ovoci a  zelenině. 
Děti byly seznámeny se sezonním 
ovocem a  zeleninou, exotickým 
ovocem, tuzemským ovocem. Uká-
zali jsme si, co všechno je možné 
z ovoce a zeleniny připravit za po-
krmy. Děti se též zapojily do zábav-

ných aktivit spojených se zdravým 
stravováním v  podobě různých 
her, soutěží, kvízů a četby pohádek, 
v nichž máme ovoce či zeleninu ob-
saženou, jako například pohádka 
"O  veliké řepě" nebo "O  dvanácti 
měsíčkách".

V neposlední řadě jsme si řekli, 
jak dále o sebe dbát a cítit se zdravě. 

Co je důležité v rámci každodenní 
hygieny pro své tělo udělat. Jak 
a  kdy vyhledat v  případě potřeby 
lékařskou pomoc.

Děti si týden plný zábavných 
aktivit užily, a  ještě se dozvěděly 
spoustu nových zajímavostí z  ob-
lasti zdravého životního stylu.

Mgr. Šárka Hauptová

TÝDEN ZDRAVÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

V  pondělí 31.  ledna dorazili do 
knihovny prvňáčci z místní základ-
ní školy na každoroční akci Pasová-
ní na čtenáře.

V tento slavnostní den (předává-

ní jejich prvního vysvědčení) si pro 
ně Městská knihovna připravila 
hudební program Zpívací písničky 
od Jany Rychterové. Děti nadšeně 
zpívaly, tančily a také si i zacvičily. 

Po krásném a zábavném představe-
ní čekalo na prvňáčky pasování na 
čtenáře, při kterém slíbili, že budou 
pravidelně číst. Za odměnu dostali 
medaili, bezplatnou půlroční prů-

kazku do knihovny a  malý dárek 
a s úsměvem na tváři se vraceli do 
školních lavic.

Jana Novotná

V pátek 11. 2. se děti z první až 
třetí třídy mohly těšit na návštěvu 
z  Městské knihovny v  Týništi nad 
Orlicí. Paní knihovnice navštívila 
školní družinu paní Hauptové. Pro 
děti bylo připraveno mnoho zábav-
ných aktivit. Jednou z nich byla čet-
ba „Fimfára“ od Jana Wericha. Děti 

byly seznámeny s  tímto českým 
významným spisovatelem a  jeho 
tvorbou.

Poté na ně čekala spousta zába-
vy. Děti byly rozděleny do druž-
stev, která mezi sebou soutěžila 
v  hádankách, pantomimě, vymýš-
lení slov na určité písmeno, v  za-

pamatování si co nejvíce věcí na 
obrázcích a  mnoho dalšího. Děti 
si za jednotlivá družstva a v pořadí 
umístění odnesly spoustu zajíma-
vých cen a diplomů.

V  neposlední řadě měly děti 
možnost soutěžit individuálně 
a  získat mnoho krásných odměn. 

Jednou z  takových aktivit byla hra 
„bingo“.

Všichni jsme páteční odpoledne 
zhodnotili kladně. Těšíme se na 
další návštěvu z městské knihovny 
a mnohokrát děkujeme.

Mgr. Šárka Hauptová

NÁVŠTĚVA Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ



   

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 
  

„Záložkohraní“ 
1. 3. – 15. 4. 2022 

- vyhlášení soutěže pro děti a mládež, vyhodnocení v dubnu 

 
Sen o létání 

23. 3. 2022 od 17 hodin 
- interaktivní program s lektorkou Terezou Hejtmánkovou 

 
 
Soutěže, kvízy, výtvarná dílnička, výstavka knih 

28. a 30. 3. 2022 
(v půjčovní době dětského oddělení knihovny) 

 
 
 

Besedy pro děti ze ZŠ, MŠ a MC Ratolest 
 
 Slavná výročí – výstavka knih A. Jiráska, J. Čapka a J. A. Komenského  
 
 Burza knih a časopisů 
 
 Březnové KOLO ŠTĚSTÍ 
 

Ocenění nejlepšího dětského čtenáře 
 
 Amnestie upomínek (1. – 31. 3. 2022) 
 
 Možnost zakoupení dárkových poukazů do knihovny 

OUNDBACBACKGRO

OUNDBACBACKGRO

zve na interaktivní program

Sen o létání

Už víme, že v přírodě lze najít nekonečně mnoho námětů, které se snaží lidé využít v prak-
tickém životě.  Žádný velký objev není většinou dílem jednoho vědce. Na prvním setkání 
jsme se inspirovali, na tom druhém už zkusíme týmově vyřešit projekty a otázky spojené  
s létáním. Chceš-li zažít práci v týmu, setkat se s těmi, kdo mají rádi přírodu, budeme se těšit.
 

středa 23. 3. 2022 od 17:00 do 18:30

Místo konání: Městská knihovna Týniště nad Orlicí, přednáškový sál

Cílová skupina: děti se zájmem o přírodu a jejich rodiče

Lektor: Tereza Hejtmánková (učitelka přírodních věd a výukových programů)

 

 

Dámský (pánský) klub – úterý 8. 3. 2022 v 9.30 hodin 

Klub seniorů město – úterý 8. 3. 2022 ve 14.30 hodin 

Beseda – vyprávění, ukázky knih 

 

 

Výstava knih v oddělení pro dospělé 

 

 

 
vyhlašuje 

 soutěž pro děti 
     

  

 

„ZÁLOŽKOHRANÍ“ 
Zadání:  

Vytvoř vlastnoručně nebo s pomocí dospělého originální 
záložku do knihy. Ve fantazii se meze nekladou! 

Kategorie:  

1) 2 – 6 let 
2) první stupeň ZŠ 
3) druhý stupeň ZŠ 

 Trvání soutěže: 1. 3. – 15. 4. 2022 
Do soutěže se mohou zapojit návštěvníci knihovny, veřejnost a 

všichni žáci základních a mateřských škol. 

Záložky odevzdávejte osobně v knihovně v dětském oddělení nebo zasílejte 
poštou na adresu: Městská knihovna, ČSA 937, Týniště nad Orlicí, 517 21. 

Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, adresu, email nebo telefon. 
Vyhlášení celkových výsledků proběhne v měsíci dubnu.  

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých  
v rámci soutěže do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a 
předání výher. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít 
bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. 
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Březnové pranostiky jsou ponejvíce spojeny 
se svátkem sv. Řehoře, kdy začínají práce na 

polích, probouzí se příroda a zvířata a vracejí se 
tažní ptáci. Někde se začátek orby slavil voračkami, 
rozpustilou zábavou podobnou masopustu. Mládež 
chodila s hudbou a zpěvem po vsi, přála dobrou 
úrodu a zdraví pro dobytek. Na svátek sv. Řehoře 
mívali školáci volno. Studenti chodili v ten den po 
městech koledovat a nabírat do škol nové žáky. Sv. 
Řehoř se stal patronem žáků, zpěváků, hudebníků a 
je v první řadě pokládán za jednoho z nejvýznaměj-
ších papežů. Za jeho pontifikátu (r. 590 – 604) pro-
nikla katolická církev do Anglie a Španělska. Upravil 
bohoslužby a církevní zpěv, nazvaný po něm později 
gregoriánský chorál. V tajence křížovky naleznete 
opět jednu pranostiku. (Tajenka z únorového čísla: 
Masopust na mrazu, někdo přijde k úrazu.) -ap-



 TEPELNÁ
 ČERPADLA 

 FOTOVOLTAIKA

Kompletní dodávka, montáž tepelných čerpadel 
a fotovoltaiky s možností státní dotace až 300 000 Kč.

POJEZDALA s.r.o., Nová Ves 21, 517 21, tel.: 725 970 990, 
e-mail: info@pojezdala.cz, www.pojezdala.cz

prostě inovativní
a trvale 
udržitelná.

Hezká,
tichá instalace,

FRANCOUZSKÝ VEČER 
 

plný šansonů 
 

NOS DAMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klasické francouzské šansony a písně současných frankofonních zpěváků 
  

účinkují: 
Martina Forejtková – zpěv, klavír, akordeon 

 

Miriam Otčenášková – housle 
 

David Jandl – zpěv, perkuse 
 

a hosté 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kulturní dům Týniště nad Orlicí 
  

Sobota 12.3.2022 v 19:00 hod. 
 

Vstupné: 150 Kč  
Rezervace vstupenek na kc.tyniste.cz on-line nebo na tel.: 494 371 693 

          Divadlo KAPSA Andělská Hora 
    

  
OO  SSnněěhhuurrccee    

    
romantický pohádkový muzikál na motivy známé německé pohádky 

bratří Grimmů 

  
  

  

  
  

    
  

  
  

Pro děti od 3 let 
Délka představení: 55 minut 

 
 
 
 
 
 
 

KKuullttuurrnníí  ddůůmm  TTýýnniiššttěě  nnaadd  OOrrlliiccíí  

nneedděěllee  2200..33..22002222    vv    1155::0000  hhoodd..  
Vstupné: 70 Kč 

 
Předprodej a rezervace vstupenek na kc.tyniste.cz, v kanceláři KD  

nebo na tel.: 494 371 693 
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