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

… MASOPUSTNÍ VESELÍ V KŘIVICÍCH…



MASOPUSTNÍ VESELÍ V KŘIVICÍCH

Týniště nad Orlicí zpravodaj 190x58 mm 4B 2022 „Založit“

800 404 010

Potřebujete založit?
Založení první řady zdiva je pravděpodobně nejnáročnějším 
úkonem celé stavby. Na přesném založení závisí celá stavba. 
Naši specialisté vám rádi poradí jak na to.



A) Schvaluje:

1. Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti IZ-12-2001664/
VB/1, Týniště n/Orlicí, T.G.M.
p.č.1104/4 – knn mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společností 
Energomontáže Votroubek s.r.o., 
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou a povinná Město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

2. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti IE-12-
2006142/VB/115, Týniště n.O., 
T.G. Masaryka, V  Sítinách  – rek. 
mezi smluvními stranami: opráv-
něná ČEZ Distribuce, a.s., Teplic-
ká 874/8, 405 02 Děčín a povinná 
Město Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

3. Smlouvu o  smlouvě budoucí 
o  zřízení služebnosti č. E617-
-S-3752/2021 na části služebných 
pozemků parc. č. 607/1 o  před-
pokládané výměře 21 m2, parc. č. 
747/1 o předpokládané výměře 31 
m2 a parc. č. 2294/48 o předpoklá-
dané výměře 9 m2 všechny parce-
ly v  k.ú. Týniště nad Orlicí mezi 
smluvními stranami: Správa že-
leznic, státní organizace, Dláždě-
ná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město IČ: 70994234 a Město Týni-
ště nad Orlicí a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

4. Vítěze nabídkového řízení pro sta-
vební práce „Oprava komunikací 
Petrovice, Petrovičky, penetrační 
technologie“ firmu ROADME-
DIC, s.r.o., Pod Senovou 70, 787 
01 Šumperk, IČ: 28586484, s  na-
bídkovou cenou 2 973 121,59 Kč 
bez DPH a ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

5. Vítěze výběrového řízení pro veřej-
nou zakázku „Sanace a  zateplení 
obvodového pláště části bytového 
domu Na Bělidle č.p. 950, Týniště 
nad Orlicí“ firmu STATING s.r.o., 
Pardubická 861/75a, 500 04 Hra-
dec Králové, IČ: 25963864, s  na-
bídkovou cenou 4 993 546,11 Kč 
bez DPH a ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

6. Územní studii Týniště  – lokality 
Z4, Z5, Z6, Z51 – lokalita Podboří, 
vypracovanou Ing. arch. Rober-
tem Chládkem, Hradec Králové.

7. Vítěze nabídkového řízení na akci 
„Oprava chodníku v ulici Zvoníč-
kova, Týniště nad Orlicí“ STAVI-
TELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

IČ: 25932381, s nabídkovou cenou 
2 065 686,99 Kč bez DPH a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

8. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Z. M., bytem ***, na období od 
1. 3. 2022 do 28. 2. 2023.

9. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
Č. N., bytem ***, na období od 
1. 3. 2022 do 28. 2. 2025.

10. Vyjádření podpory městu Chlu-
mec nad Cidlinou ve věci sporu 
ohledně úklidu spadu listí z veřej-
ného prostranství na soukromý 
pozemek.

11. Výběrovou komisi pro výběrové 
řízení na pozici ředitele(ky) Měst-
ské knihovny Týniště nad Orlicí 
ve složení: Libor Koldinský, Mgr. 
Ivana Polášková, Andrea Kolářo-
vá, Josefína Hanzlová.

B) Bere na vědomí:

1. Protokol z veřejnosprávní kontroly 
v příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Týniště nad Orlicí.

2. Vyjádření příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí nedostatkům zjištěným 
při veřejnosprávní kontrole.

C) Zamítá:

1. Žádost pana Mgr. V. C. o  odkup 
části pozemku p.č. 1752/1 v  k.ú. 
Týniště nad Orlicí o výměře cca 24 
m2 pro stavbu garáže.

2. Nabídku prezentace města Týniště 
nad Orlicí na portálech Agentury 
Paseo.

D) Ukládá:

1. Projednat v  ZM žádost Záchran-
né stanice Jaroměř o  poskytnutí 
finančního příspěvku na rekon-
strukci velké rozletovací voliéry 
pro léčené ptáky.

T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.

A) Schvaluje:

1. Dodatek č. 9 k  Smlouvě o  záso-
bování teplem objektu čp.950 ve 
městě Týniště nad Orlicí mezi 
smluvními stranami Město Týniš-
tě nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 
517 21 Týniště nad Orlicí a  PPT 
Potrubní technika, Tylova 1/57, 
301 00 Plzeň a  ukládá starostovi 
tento dodatek podepsat.

2. Vítěze nabídkového řízení na akci 
„Ulice Zvoníčkova  – boční ulice, 
oprava komunikace“ firmu STA-
VITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 

1446, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou, IČ: 25932381, s  nabídkovou 
cenou 1 239 063,44 Kč bez DPH 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

3. Vítěze nabídkového řízení na akci 
„Oprava komunikací tryskovou 
technologií“ firmu ROADME-
DIC, s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 
787 01 Šumperk, IČ 28586484, 
s  nabídkovou cenou 3 280,– Kč 
bez DPH za 1 tunu materiálu včet-
ně dopravy a  prací a  ukládá sta-
rostovi města s  vítězem smlouvu 
podepsat.

4. Vítěze nabídkového řízení na akci 
„Oprava komunikací obalovanou 
směsí ACO 11“ firmu ROADME-
DIC, s.r.o., Pod Senovou 2960/70, 
787 01 Šumperk, IČ 28586484, 
s nabídkovou cenou 1 239 200,– Kč 
bez DPH a ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

5. Nabídku na akci: „TDS a koordi-
nátor BOZP na realizaci stavby 
Snížení energetické náročnosti by-
tového domu Na Bělidle č.p. 950 
v Týništi nad Orlicí“ firmu IRBOS 
s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec 
nad Orlicí, IČ: 25933094, za cenu 
204 000,– Kč bez DPH a  ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

6. Vítěze nabídkového řízení na akci 
„Dodávka a montáž ÚT – ZŠ Tý-
niště nad Orlicí  – 2. stupeň“ fir-
mu EKO-EKVITERM spol. s r.o., 
Obránců míru 100, 503 02 Před-
měřice nad Labem, IČ 42196906, 
s nabídkovou cenou 537 135,– Kč 
bez DPH a ukládá starostovi města 
s vítězem smlouvu podepsat.

7. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Řešení solárního osvětle-
ní ve městě Týniště nad Orlicí“ 
firmu ENSTORE s.  r.o., Koněvo-
va 2615/242, 130 00 Praha 3, IČ: 
05590477, s  nabídkovou cenou 
736 000,– Kč bez DPH a  ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

8. Nabídku na akci: „Výdejní systém 
obědů pro ZŠ Týniště nad Orlicí“ 
firmu VIS Plzeň, s.r.o., Farského 
14, 326 00 Plzeň, IČ: 45330344, 
za cenu 132 620,– Kč bez DPH 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

9. Nákup daru na kulturní akci Ples 
fotbalistů konanou dne 25. 3. 2022 
ve výši 3.000 Kč.

10. Plán veřejnosprávních kontrol 
u  příspěvkových organizací na 
rok 2022.

11. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Orlicí 
žádost o schválení nového ceníku 
inzerce ve Zpravodaji  – snížení 
cen inzerce v černobílé barvě.

12. Příspěvkové organizaci Kulturní 
centrum města Týniště nad Orli-
cí v souladu se Zřizovací listinou 

žádost o odpis nedobytné pohle-
dávky ve výši 1 500,– Kč.

13. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
žádost o změnu ceníku úhrad za 
úkony poskytované v  domově 
pro seniory a za úkony poskyto-
vané pečovatelskou službou od 
1. 4. 2022.

14. Příspěvkové organizaci Služ-
by města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádos-
ti a  v  souladu s  ustanovením 
§ 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fondu 
investic do výše 415 000 Kč na 
pořízení užitkového nákladního 
elektromobilu.

15. Jmenování paní Petry Štanclové, 
nar. ***, bytem *** na místo ve-
doucího zaměstnance - ředitelky 
příspěvkové organizace MĚST-
SKÁ KNIHOVNA Týniště nad 
Orlicí, IČ 48616303, se sídlem 
51721 Týniště nad Orlicí, Čs. ar-
mády 937, na dobu neurčitou, 
a to s účinností ke dni 8. 3. 2022.

16. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o  spo-
lupráci s  firmou ESOP účetní 
a daňová kancelář, s.r.o., Rychnov 
nad Kněžnou, a ukládá starostovi 
města dodatek smlouvy pode-
psat.

B) Bere na vědomí:

1. Výroční zprávu příspěvkové orga-
nizace Základní škola Týniště nad 
Orlicí za školní rok 2020/2021.

2. Příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola (IČ 712 30 980) 
vyhlášení částečného ředitelského 
volna pro žáky hudebního oboru 
na pondělí 14. 03. 2022.

3. Aktuální situaci v souvislosti s vá-
lečným konfliktem na Ukrajině 
a dostupných možností pomoci.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM prodej části po-
zemku p. č. 1456/1 o výměře 204 
m2 a části pozemku par. č. 1456/2 
o  výměře 134 m2 v  k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

Termín: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Projednat v  ZM prodej bytové 

jednotky 872/11 (55,37 m2) v by-
tovém domě čp. 872 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

Termín: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
3. Projednat v ZM žádost příspěvko-

vé organizace Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí o navýšení pří-
spěvku na provoz o částku 117 000 
Kč z  důvodu navýšení záloh za 
tepelnou energii firmou PPT po-
trubní technika s.r.o.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 76

z jednání Rady města Týniště n. O.
konané dne 21. 02. 2022

Usnesení č. 77
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 07. 03. 2022
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ZPRÁVY Z RADNICE

DISTRIBUCE ZPRAVODAJE

JAK JSME NA TOM U NÁS V TÝNIŠTI

Termín: jednání ZM Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
4. Projednat v ZM žádost o finanční 

dar z rozpočtu města pro organi-
zaci Zdravotní klaun, o.p.s., Praha 
9, IČ: 26547953. Rada města po-
skytnutí příspěvku doporučuje ve 
výši 5000 Kč.

T: jednání ZM

Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
5. Starostovi města Týniště nad Orli-

cí se ukládá, aby jako osoba zastu-
pující obec navenek a jednající za 
obec jako zaměstnavatele:
• zajistil vyhotovení listiny 

o  jmenování ředitelky městské 
knihovny tak, aby jí tato listina 
mohla být doručena nejpozději 

dne 8. 3. 2022.
• zajistil, aby listina o  jmenování 

byla paní Štanclové doručena, 
a to nejpozději do 8. 3. 2022.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze infor-

mativní charakter. Některé údaje jsou 
z dokumentu vypuštěny s ohledem na 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění. Originál 
usnesení je k  nahlédnutí v  kanceláři 
tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.

Vážení spoluobčané,
ráda bych vás informovala o změ-

nách v doručování našeho Zpravoda-
je, které se týkají i vás.

Česká pošta opravdu nezná mezí 
ve své kreativitě a schopnosti jedno-
duché zaběhané časem prověřené 
postupy měnit a  komplikovat (a  to 
nejen svým vlastním zaměstnan-
cům).

Podle nových pravidel - Zpravodaj 

se veze na paletě z  tiskárny (Nové 
Město n.M.) do Rychnova n.Kn., 
kde se na depu odevzdá (s  přísluš-
ným množstvím dokladů a papírů). 
Tam ho místní zaměstnanci ručně 
balík po balíku naloží do jiného auta 
a  spolu s  rychnovskými!!! doručo-
vatelkami doveze do Týniště a ty ho 
roznesou. Potud zbytečně kompli-
kované, ale dejme tomu. Problém je 
v tom, že na dovoz a roznos (to prý 

musím přece pochopit) si smluvně 
nárokují 5 dní od data podání!!!

Takže  – my se budeme snažit 
zrychlit procesy, které dokážeme 
ovlivnit, abychom tu časovou ztrá-
tu vykompenzovali (abyste nedo-
stávali Zpravodaj v  půlce měsíce). 
A  ještě jedna důležitá informace  – 
pokud vám Zpravodaj nepřijde  – 
obracejte se tedy (logicky) přímo 
na rychnovské depo, kde to s  vámi 

vyřeší: podani.depork@cpost.cz, tel.: 
954 251 707 (že by vám z  Rychnova 
autem přivezli jeden výtisk, který 
vám zapomněli dát do schránky?  – 
mě by to už asi ani nepřekvapilo).

Tak nám držte palce, ať se nám 
naše práce na Zpravodaji poda-
ří zrychlit natolik, abyste dostávali 
Zpravodaj do schránek včas.

Dana Dobešová

Již rok 2020 se nesl v  duchu bu-
doucího zdražování energii, které 
v loňském roce vyvrcholilo zejména 
pádem Bohemia Energy. Tuto nepří-
znivou situaci jsme jako rada města 
vnímali a  řešili. Ve spolupráci se 
správou majetku města jsme nechali 

vypracovat nabídky na dodávku ply-
nu a  elektřiny pro naše organizace. 
Cílem bylo zafixovat ceny u  silných 
společností. Výsledkem jsou smlou-
vy, které městu fixují příznivé ceny 
na 2 roky, jak u elektřiny, tak i u ply-
nu. Následné ruské napadení Ukra-

jiny a pád Sberbank dostalo mnoho 
měst, obcí a krajů do zoufalé situace, 
pokud měly v této bance uloženy ne-
malé finanční prostředky. Lákání ze 
strany Sberbank jsme nikdy nepod-
lehli. Účty máme vedeny u  našich 
nejvýznamnějších bank. Rozpočet 

města na rok 2022, představený sta-
rostou Liborem Koldinským a schvá-
lený zastupitelstvem města, nás také 
nezatahuje do žádného finančního 
„dobrodružství“. Pro nepředvídané 
výdaje je vytvořena finanční rezerva.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Koupím řadovou garáž 
kdekoli v Týništi n. O.

tel: 724 542 731

INFORMACE K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

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.

LIPOVÁ ALEJ U HŘBITOVA
Na posledním veřejném jednání 

zastupitelstva bylo jednohlasně od-
souhlaseno odstranění 14 stromů 
podél hřbitovní zdi a silnice. K roz-
hodnutí došlo na základě již loni za-
daného dendrologického posudku, 
který řešil každý strom jednotlivě a 
ze závěru jasně plyne velmi špatný 
stav dřevin. Posudek byl zadán i v 
souvislosti s letos plánovanou opra-
vou vedlejšího chodníku. Ukázalo se 
též, jak kořeny stromů narušují hřbi-

tovní zeď a prorůstají na druhé stra-
ně do hrobek. Všechny tyto lípy měly 
neodborný řez někdy kolem roku 
1965 (stejně jako na náměstí) a od té 
doby již pouze pomalu chátrají a jsou 
napadeny houbou. Popravdě je dob-
ré konstatovat, že i přes špatný zásah 
vydržely dlouho, přesto je ale načase 
k jejich obměně. Při rekonstrukci ko-
munikace tedy dojde ke vzniku zele-
ného pásu a nové výsadbě.
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Místní poplatek za svoz 
komunálního odpadu
I. splátka do 30. dubna | II. splátka do 31. října
Roční sazba poplatku na rok 2022 činí 840,– Kč/osoba

Místní poplatek je možno uhradit:
1. hotově nebo platební kartou na pokladně 

MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech: 
pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
v pátek je pokladna uzavřena

2. Bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800 
variabilní symbol - k doptání na kristakova@tyniste.cz, 
nebo na tel. čísle 494 337 353

Místní poplatek ze psů
I. splátka do 30. dubna | II. splátka do 31. října
Místní poplatek je možno uhradit:
1. hotově nebo platební kartou na pokladně 

MěÚ v Týništi nad Orlicí ve dnech: 
pondělí od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
středa od 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30 hod 
v pátek je pokladna uzavřena

2. Bankovním převodem na účet číslo: 19-1240103329/0800 
variabilní symbol - k doptání na kasparova@tyniste.cz, 
nebo na tel. čísle 494 337 354
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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

kompost
odeko
TeL: 603 813 310
prodej kvaLiTního kompostu
pro vaši zahradu

Oni ho však začali přemlouvat: 
„Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru 
a den se schyluje.“

Lukáš 24,29

Dva učedníci, Ježíšovi pozůstalí, 
jdou z Jeruzaléma do Emauz. Jsou 
skleslí. Ježíšova smrt před pár dny 
jim vzala veškeré naděje. Všemu je 
konec. Jsou tak sevření smutkem, 
že si ani nevšimnou, že nejsou na 
své cestě sami. Ten, kdo se o ně za-
jímá, naslouchá jim, je jim blízko 
tak jako nikdo v tomhle pro ně těž-
kém čase. Taky se jim snaží připo-
menout, že s božím zachráncem to 
mělo být podle Bible právě tak, jak 
to bylo s Ježíšem. A že nemají věšet 
hlavu. Ale ti dva pořád nechápou. 

Teprve u  stolu, když ten pocestný 
bere chleba, děkuje za něj a dělí ho 
mezi ně, jim najednou cosi došlo. 
Odkud tohle známe? To přece… 
tak dělal Ježíš. Lámaný chleba se 
pro ně stal tím znamením, které 
jim otevřelo oči.

Až budeme tam, kde se bude 
u  stolu brát do rukou chleba, dě-
kovat, lámat a  rozdávat, třeba tam 
taky potkáme Ježíše. Jeho boží ote-
vřenou přijímající náruč.

Pane Bože, děkujeme, že jsi nám 
v  Ježíšově vzkříšení dal naději, že 
náš život nekončí v hrobě, ale pokra-
čuje v tobě. Amen

Píseň:

1. V  nás srdce hořelo, když přišel 
Pán a smutku temná noc byla ta 
tam.

2. Tma změnila se v  jas, když slo-
vem svým zas radost navrátil za-
rmouceným.

3. Vše, co nás trýznilo, ten krutý 
žal ze srdcí ustoupil, když při nás 
stál.

4. Nám smysl ukázal utrpení, že 
smrtí cesta jde ke vzkříšení.

5. Ten slávu uvidí, kdo snížen byl, 
vždyť ponížením svým Pán zví-
tězil.

6. Když jsme se blížili již k Emau-
zům, hosta jsme pozvali v  náš 
chudý dům.

7. V nás srdce hořelo, když cizinec 
chléb vzal a rozlomil: Toť Pán je 

přec!

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
349 V nás srdce hořelo (nápěv Basi-
leia Schlinková, text Basileia Schlin-
ková 1961).

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

10. 4.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

15. 4. Velký pátek – 15:30 boho-
služby s Večeří Páně

17. 4. Velikonoční neděle – 10:30 
bohoslužby s Večeří Páně

24. 4.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ



Kalendář akcí Českého svazu chovatelů Týniště nad Orlicí v roce 2022

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

24. dubna 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. 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 a klubu Australek neděle 8:00 – 11:00

15. října Celostátní výstava králíků Českých albínů a Hototských + okresní výstava králíků, holubů a drůbeže sobota 7:00 – 12:00

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

29. října Celostátní výstava králíků vídeňských sobota 7:00 – 12:00

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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V  měsíci březnu 
se naši žáci společně 
s  pedagogy zapojili do 
„umělecky soutěžního“ 

klání. Každý rok vyhlašuje MŠMT 
společně Spolkem Umělecké rady 
základních uměleckých škol soutěže 
a přehlídky pro nástroje či soubory 
z hudebního oboru i kolektivní obo-
ry.

V  letošním školním roce se naší 
školy týkala tato odvětví: sólový 
zpěv, hra na dechové dřevěné a žes-
ťové nástroje a taneční obor.

Po „covidové pauze“ naše škola 
měla možnost uspořádat Okresní 
kola pro dechové dřevěné a žesťové 
nástroje, jsme moc rádi, že k  nám 
zavítali žáci a  pedagogové ze čtyř 
různých uměleckých škol z  okresu 
Rychnov nad Kněžnou a  my jim 
mohli ukázat nové prostory budovy 
ZUŠ.

Soutěže a  přehlídky mají svůj 
systém, některé školy začínají již od 
školních kol, většinou se ale začíná 
soutěžním kláním v  rámci okresu, 
následně porota pošle soutěžící do 
krajských kol a  úplně tím TOP je 
kolo ústřední. Chtěli bychom podě-
kovat porotám, které nemají vůbec 
jednoduchou úlohu, jelikož úroveň 
muzikálnosti žáků jde směrem na-
horu a  výkony všech soutěžících 
z okresních kol jsou na velmi zdařilé 
úrovni.

Ale vraťme se zpět k  našim žá-
kům… Všem žákům, ať se umístili 
na prvním či druhém místě, ať po-
stupují či nikoli, moc gratulujeme. 
Po dvou letech střídání prezenční 

a  distanční výuky jsou to úžasné 
a  obdivuhodné úspěchy. Byly to 
chvíle společných a někdy i nových 
zážitků a  společných setkání i mezi 
pedagogy. Žákům i  pedagogům to 
přináší nové zkušenosti a poznatky, 
seznamují se s úrovní hry na jiných 
uměleckých školách. A  hlavně jsou 
žáci součástí kulturního života měs-
ta Týniště nad Orlicí, reprezentují 
nejen sebe, školu ale i město.

Velké díky patří korepetitorům, 
kteří v  letošním roce mají opravu 
plné ruce  – Mgr. Karel Koldinský, 
Bc. Parco Pascucci a Bc. Tereza Ze-
manová, DiS.

Hodně chutě a  energie posíláme 
pro krajská kola. Děkujeme všem!

Okresní kolo v sólovém zpěvu - 
pedagog L. Cablková - Tereza Hero-
ldová -1. místo postup do krajského 
kola | Nela Schmidová -1. místo po-
stup do krajského kola | Tereza Daň-
ková -1. místo postup do krajského 
kola | Milan Bělka - 1. místo

Okresní kolo ve hře na zobcovou 
flétnu - pedagog T. Myšáková

Barbora Vacková - 1. místo postup 
do krajského kola | 

Okresní kolo ve hře na dřevěné 
dechové nástroje - Příčná flétna - 
pedagog B. Vošlajerová | Karolína 
Vašatová - 1. místo postup do kraj-
ského kola | Nela Peremská - 2. místo

Klarinety - pedagog P. Plašil - 
Jolana Dlabalová -1. místo postup 
do krajského kola | Vojtěch Ernst 
-1. místo postup do krajského kola | 

Jiří Hugo Boček -1. místo postup do 
krajského kola | Eliška Koldinská -1. 
místo postup do krajského kola

Klarinety - pedagog D. Langášek 
- Vojtěch Hemelík -2. místo | Adam 
Koubský - 2. místo | Pavel Blažek 
-1. místo postup do krajského kola | 
Martina Kerhartová -1. místo postup 
do krajského kola

Saxofony - pedagog P. Plašil - Eva 
Ullwerová -1. místo postup do kraj-
ského kola

Saxofony - pedagog D. Langášek 
- Zdena Peremská -1. místo postup 
do krajského kola | Milan Bělka -2. 
místo

Saxofony - pedagog M. Procház-
ková - Veronika Vodová - 2. místo

Okresní kolo ve hře na žesťové 
dechové nástroje

Trumpety - pedagog V. Hloušek 
- Václav Lukáč - 1. místo s postupem 
do krajského kola | Martin Kuchyňa 
- 1. místo s postupem do krajského 
kola | Tomáš Vašata - 1. místo s po-
stupem do krajského kola | Karolína 
Mylerová - 1. místo s postupem do 
krajského kola | Ondřej Voda - 1. 
místo | Roman Štancl - 1. místo | To-
máš Hemelík - 2. místo

Trumpety - pedagog T. Vašata - 
Jakub Prokop - 1. místo s postupem 
do krajského kola | Václav Procházka 
- 2. místo

Trumpety - pedagog J. Pírko - 
Martin Pírko - 2. místo | Hloušek 
Tomáš - 2. místo | Jiří Vojtěch - 2. 
místo

Trombony - pedagog J. Pírko - 
Marie Pírková - 1. místo s postupem 
do krajského kola | Martin Vosáhlo 
- 1. místo s  postupem do krajské-
ho kola | Miroslav Máslo - 1. místo 
s postupem do krajského kola | Ka-
mil Krištof - 1. místo s postupem do 
krajského kola | Vojtěch Krištof - 1. 
místo | Tomáš Prokop - 1. místo

Tuba - pedagog J. Ptáček - Robin 
Švagr - 1. místo s postupem do kraj-
ského kola

Zvláštní ceny poroty:

Mgr. Karlu Koldinskému za vy-
nikající klavírní spolupráci | Mgr. 
Pavlu Plašilovi za vynikající pedago-
gickou práci 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ HRY NA 
KLARINET – Ernst Vojtěch

ZA PROVEDENÍ SKLADBY 
BENÁTSKÝ KARNEVAL – Vašata 
Tomáš

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ VE HŘE 
NA ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁ-
STROJE – Krištof Kamil

Okresní kolo soutěžní přehlídky 
tanečního oboru: 

tři choreografie získaly zlaté pás-
mo a dvě z nich postupují do kola 
krajského

Mgr. Tereza Myšáková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ



• V pondělí 4. dubna se koná Žá-
kovský koncert. Začátek kon-
certu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• V  pondělí 11.  dubna se koná 
Žákovský koncert. Začátek kon-
certu je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. 
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.

• V  pondělí 2.  května se koná 
Koncert komorních souborů. 
Začátek koncertu je v 18.00 hod. 
v Kulturním domě. Pořádají ZUŠ 

a SRPZUŠ.
• V sobotu 7. května se koná pre-

miéra divadelní hry: Jak je dů-
ležité míti Filipa, kterou připra-
vili žáci literárně-dramatického 
oboru. Začátek představení je od 
19.00 hod. v  Kulturním domě. 
Rezervace vstupenek na zusty-
niste@seznam.cz nebo přímo 
před představením. Vstupné je 
80 Kč.

ZÁKLADNÍ  
UMĚLECKÁŠKOLA

AKCE  
DUBEN A KVĚTEN
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 ■ 7. 4. (Čt) Dopolední večerníčkové čtení a tvoření v Městské KNIHOV-
NĚ, od 10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)

 ■ 10. 4. (Ne) Nedělní pohádka pro děti s rodiči: Čert a Káča, od 15 h.,zve 
Kulturní centrum, pro děti od 3 let, 45 minut, vstupné 70,– Kč

 ■ 20.  4.  (St) DEN ZEMĚ, 9-17h., Městský park s  EKOKARAVANEM 
(www. ekokaravan.cz) - zážitkový program pro děti, ekohrátky po par-
ku…

 ■ 27.  4.  (St) Odpolední večerníčkové čtení a  tvoření v  KNIHOVNĚ, 
15-17 h., v rámci odpoledních kroužků MC + půjčování knih, návštěva 
hřiště u Dubu

Plánujeme:

 ■ Bazar oblečení, hraček, sportovního vybavení
 ■ Zahradní slavnost s muzikou, opékáním, hry…
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DALŠÍ AKCE V DUBNU 2022:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC DUBEN 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



PŘÍPRAVA TÉKÁČKA  
NA JARNÍ SOUTĚŽE  

JE V PLNÉM PROUDU
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V pátek 18.března se měl v Brně uskutečnit další 
ročník Robotiády, kde před 2 lety slavil úspěch Jan 
Zahajský svým 4. místem mezi 53 týmy ze 7 zemí v 
programování roboty z Lega v disciplíně „dálkový 
medvěd“. V té měli letos soutěžit Rudolf Černík, Ja-
roslav Kadrmas a Tomáš Frydrych. Tito kluci měli 
dále soutěžit v disciplíně Sumo a Sprint Lego. Svoje 
soutěžní roboty do této disciplíny měli přihlášené i 
Daniel Kudláček a Kristián Hromek, Čára a Sumo 
pak mělo být doménou našich „středoškoláků“ Jana 
Adamce, a právě již jmenovaného Jana Zahajského. 
Kluci poctivě pracovali, trénovali, programovali a po-
stupně své soutěžní roboty upravovali tak, aby v kon-
kurenci více než 700 přihlášených s 380 roboty z 11 
zemí světa, uspěli. 

Bohužel 2 dny před konáním akce museli soutěž z 
důvodu masivního rozšíření Covidu 19 organizátoři 
zrušit…

Aby práce kluků nepřišla vniveč, rozhodli jsme se 
uspořádat ve spolupráci se Střední školou – Podor-
lické vzdělávací centrum v Dobrušce, vlastní soutěž 
– RoboTech. V pondělí 11. dubna zveme další týmy z 
Královéhradeckého kraje, které byly zrušením Brněn-
ského klání postiženi. 

Yvonna Ronzová
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Masopustní karneval

Veselým karnevalem jsme ukonči-
li období masopustu. Děti měly mož-
nost seznámit se pomocí vlastních 
prožitků s lidovými zvyky, tradicemi 
a také s typickými postavami maso-
pustního průvodu jako je medvěd, 
kominík nebo kůň. Naučili jsme 
se písničku „Masopust, masopust“. 
V den karnevalu se sešla v naší školce 
velká spousta krásných masek. Tan-
čili jsme, zpívali a veselili se. K obědu 
nám paní kuchařka usmažila koblíž-
ky, které patří mezi tradiční maso-
pustní pokrm. Paní kuchařce moc 
děkujeme.

Divadlo ve školce

Poprvé jsme v naší školce přivíta-
li loutkové divadlo Kozlík z Hradce 
Králové s  pohádkou „Jak šel Kozlík 
do světa“. Díky nádherným loutkám 
děti viděly napínavý příběh, kde 
dobro zvítězilo nad zlem. Drželi 
jsme palce Kozlíkovi a nechyběla ani 
princezna, král, královna, drak a čert. 
Celým příběhem nás provázel chytrý 
Kašpárek.

Městská knihovna

Březen - měsíc knihy. Historie 
Měsíce knihy se začala psát již v roce 
1955. V naší školce dětem často čte-

me a  děti si mohou i  samy knihy 
prohlížet a  povídat si o  nich. Také 
pravidelně navštěvujeme s  našimi 
předškoláky Městskou knihovnu. 
Tentokrát paní knihovnice četla dě-
tem o  jaru, jarních tradicích, jak se 
příroda na jaře probouzí a  mění se 
všechno kolem nás.

Logo Mateřské školy – U Dubu

Od března symbolizuje název naší 
MŠ logo, které jsme nechali zhodno-
tit i děti. Svůj hlasovací žeton moh-
ly vhodit buď do dózy s  veselým 
smajlíkem, pokud se jim logo líbilo, 
nebo do dózy se smutným smajlíkem 
v  případě, že se jim logo nelíbilo. 

K naší radosti se většina žetonů do-
stala k veselému smajlíkovi a nás tě-
šilo, že se logo dětem líbí.

Vítání jara
„Zimo, zimo táhni pryč, nebo na 

tě vezmu bič!“ Toto je jen část říka-
dla pana Žáčka, kterým se loučíme 
se zimou. Na každodenní vycházce 
pozorujeme jarní květiny jako je ta-
lovín, krokus, sněženka a  bledule. 
K  tradičním jarním květům patří 
také petrklíč. Za každou třídu si děti 
jeden zasadily a  budou pozorovat, 
jak roste a rozkvétá.

Za kolektiv MŠ – U Dubu
Pavla Vlčková

Mgr. Kateřina Horáková

BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY – U DUBU
n a  š k o l n í  r o k  2 0 2 2  /  2 0 2 3

2. 5. – 3. 5. 2022
Osobní předání přihlášek bude možné v úterý 3. 5. 2022 od 8:00 
do 12:00 hod a od 14:00 do 16:00 hod.

Více informací na webových stránkách mateřské školy  
nebo na tel. čísle 727 972 988.

Mgr. Kateřina Horáková
zastupující ředitelka
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Karneval v  MŠ Město Týniště 
nad Orlicí

Karneval je a  bývá na mnoha 
místech hezkou a příjemnou tra-
dicí a ani my, učitelky z mateřské 
školy Město, ho nezapomínáme 
zařadit do našeho školního roku. 
Je spojen s  dlouhou tradicí, kte-
rou společně s  dětmi objevuje-
me. Proč se tomu vlastně říká 
karneval, kdy a  proč karneval je, 
jak se dříve lidé oblékali a jak ho 
slavili? O  tom všem si ve školce 
povídáme. Vyrábíme různé kar-
nevalové dekorace, zdobíme třídu 
a připravujeme vše, co je potřeba. 
Tvoříme masky svých oblíbených 
hrdinů, nebo zvířátek. Karneval 
je slavnost, která je doprovázena 
spoustou zajímavých činností, 
jako jsou různé soutěže, nachys-
tané učitelkami, přehlídkou kos-
týmů, společné hry a mnoho dal-

ších věcí. V  každé třídě probíhal 
karneval trochu jinak. Ve třídě 
Berušek jsme ho s  dětmi odstar-
tovali přehlídkou a  hodnocením 
kostýmů, za doprovodu písní. 
Poté, co jsme si společně před-
stavili jednotlivé kostýmy, začaly 
soutěže. Jednou z  nejoblíbeněj-
ších soutěží je „židličkovaná“, kde 
se postupně odebírají židle, až 
zůstane jedna pro vítěze. Ovšem 
soutěží bylo více - opičí dráha, 
tanec s balonky ve dvojicích, no-
šení vajíček na lžíci. Také mnoho 
dalších, jako je slepá bába nebo 
kreslení se zavázanýma očima. 
Vše jsme zakončili diskotékou, 
kde se děti pořádně vytancovaly. 
Nakonec jsme si rozdali diplomy 
za překrásné karnevalové masky 
a ceny za všechny soutěže.

Karneval je opravdu příjem-
ným zpestřením školního roku, 

byl to den plný zábavy a  radosti, 
proto i teď víme, že si ho příští rok 
rádi zopakujeme.

Denisa Beránková

Lyžování bylo prima, nevadila 
žádná zima…

Po roční odmlce, kdy covid za-
stavil veškeré aktivity na horách 
i jinde, jsme se vypravili s poměr-
ně velkou skupinou 42 dětí do 
Olešnice v  Orlických horách za 
zimními radovánkami s cílem na-
učit se nebo procvičit se ve sjez-
dovém lyžování.

Lyžování probíhalo od pondělí 
do pátku s  každodenním dojíž-
děním do Olešnice. V  autobu-
se panovala vždy veselá nálada 
s  očekáváním věcí příštích. Děti 
rozdělené do skupin podle vý-
konnosti hned od příjezdu tréno-

valy se svým instruktorem, došlo 
i na válení ve sněhu, jízdu po jed-
né lyži, a i méně oblíbené aktivity 
jako bylo vyšlapávání svahu nebo 
zapínání se do lyží. Tam, kde se 
objevily slzičky, přispěchaly na 
pomoc paní učitelky, aby se pod-
pořilo sebevědomí malých lyžařů.

Každodenní trénink zocelil ce-
lou skupinu, nikdo za celou dobu 
neonemocněl a  dobrůtky z  bato-
hu nachystané z  domova mizely 
po lyžování jako mávnutím kou-
zelného proutku.

Páteční zakončení lyžařskými 
závody bylo už jen třešničkou na 
dortu a úsměvy dětí při předává-
ní diplomů byly odměnou všem, 
kdo se na této akci podíleli.

Takže zase za rok….Soptíkovo 
lyžování!!!

Ivana Břízová

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY - MĚSTO

MATEŘSKÁ ŠKOLA - MĚSTO

Lipská 259
517 21 Týniště nad Orlicí

tel. 494377058, e-mail:  
mstyniste.mesto@seznam.cz.

ZÁPIS
na školní rok 2022 – 23 

proběhne 
ve dnech 

2. a 3. května
08.00 – 15.00 hodin

Zveme rodiče a děti na  

Den otevřených dveří  
v pondělí 25. 4. od 15.00 hodin
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MASOPUST V KŘIVICÍCH
Naši přátelé,
v  pořadí desáté masopustní 

oslavy v Křivicích jsme uspořádali 
v sobotu 5. března 2022 po dvoule-
té "kovidové" přestávce. Rozmýšleli 
jsme se, zda je vůbec vhodné v této 
zlé době, kdy je Ukrajina napadena 

Ruskem, vůbec masopust uspořá-
dat. My zatím ještě žijeme. I v této 
době je třeba udržovat přátelství 
v  našem, zatím šťastnějším, sou-
sedském společenství.

Podpořili nás mladí dobří muzi-
kanti dechových kapel z okolí. Ma-

sopustní pohoštění zajistili mno-
zí spoluobčané a  postarali se tak 
u  svých domů o  chutné doplňky 
k obveselení krásného maškarního 
průvodu dospělých i dětí. Také naši 
přátelé v  nedávno otevřené hos-
půdce uspořádali královskou hosti-

nu pro všechny zúčastněné.
Všem děkujeme a všichni si pře-

jeme, aby konečně zavládnul v ce-
lém světě mír, slušnost a  pořádek. 
Abychom se mohli radovat a veselit 
bez šrámů na duši.

Josef Šotola
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datum- den čas název druh místo konání

3. 4. ne 16:00 - 18:30 Kurz společenského tance 2021 - 13. lekce tanec Kulturní dům
4. 4. po 18:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ
5. 4. út 17:30 - 19:30 Keramika pro všechny I. tvoření DDM

6. 4. st
16:00 - 18:00 Keramika pro dospělé tvoření DDM
17:00 - 17:30 Putování s Beruškou zábava DDM

7. 4. čt
10:00 Dopolední večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) tvoření Městská knihovna
17:00 - 19:00 Misky z pedigu pro všechny tvoření DDM

10. 4. ne 15:00 ČERT A KÁČA pohádka Kulturní dům
11. 4. po 18:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ
12. 4. út 17:30 - 19:30 Keramika pro všechny II. tvoření DDM
13. 4. st 18:00 - NOČNÍ HOLČIČINY zábava DDM
14. 4. 7:20 - 15:30 VELIKONOČNINY tvoření DDM
20. 4. st 9:00 - 17:00 DEN ZEMĚ - EKOKARAVAN (MC Ratolest) zábava Městský park

22. 4. pá
15:00 Jarní botanická vycházka příroda Městská knihovna
19:00 Ani spolu, ani bez sebe (David Suchařípa, Jana Paulová) divadlo Kulturní dům

23. 4. so 19:00 - 24:00 Kurz společenského tance 2021 - VĚNEČEK tanec Kulturní dům
24. 4. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů
27. 4. st 15:00 - 17:00 Odpolední večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) tvoření Městská knihovna
30. 4. so 15:00 - 24:00 13. ČARODĚJNICE zábava Týniště n. Orl. centrum

1. 5. ne 9:00 - 12:00 Prvomájové veselení zábava Tyršovo náměstí
2. 5. po 18:00 Koncert komorních souborů hudba Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V DUBNU 2022
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Projekt MAP II Kostelecko se 
blíží ke svému konci, proto nám do-
volte malé ohlédnutí. Do projektu 
se zapojilo celkem 23 mateřských, 
základních a  základních umělec-
kých škol od Doudleb nad Orli-
cí po Černilov. Všem zapojeným 
školám patří velký dík  – ředitelům 
za perfektní osobní přístup a  ko-
munikaci, pedagogům za nasazení 
a vytrvalost, žákům a dětem za nad-
šení a radost, rodičům za trpělivost 
a podporu a úplně všem za chuť se 
dále vzdělávat i v této nelehké době, 
která významnou část projektu po-
znamenala.

Všechny zapojené jsme se snaži-
li podpořit nejrůznějšími cestami. 
Mezi řediteli i pedagogy byly velmi 
žádané kurzy, které jsme pořádali ve 
spolupráci s Akademií Libchavy. Za 
dobu trvání projektu jimi prošly de-
sítky pedagogických pracovníků za-
pojených škol. Pedagogové i ředitelé 
je pokládají za velký přínos ve své 
pedagogické profesi. Za dobu trvání 
projektu využilo 5 škol supervizní 
a 6 škol mentorskou podporou. Ten-

to typ aktivity pomáhal kolektivům 
se vzájemně podporovat, vnímat 
se, pomáhat si, zlepšit komunikaci 
a práci v týmu. 4 školy využily také 
podporu psychoterapeutů, která jim 
umožnila lépe pochopit chování 
dětí a  žáků v  této nelehké pande-
mické době. Velmi oblíbenou byla 
i  podpora IT odborníka, znalost 
informačních technologií se v době 
distanční výuky stala nezbytnou 
součástí fungování škol. K podpoře-
ní demokratických hodnot přispěla 
Setkání žákovských parlamentů, 
kterých se účastnilo 6 škol. Pokra-
čování této aktivity však bohužel 
zastavila pandemie covidu-19.

Pedagogičtí pracovníci všech za-
pojených škol také měli možnost 
využít nabízených jednorázových 
vzdělávacích aktivit, díky nimž si 
měli možnost posílit znalosti v nej-
různějších oblastech pedagogické 
praxe. K  uskutečnění některých 
aktivit velkou měrou přispěli čle-
nové pracovních skupin, které byly 
nedílnou součástí projektu MAP 
Kostelecko. Diskutovalo se na nich 

velké množství témat a vzešel z nich 
také nápad na dlouhodobé zapůjče-
ní metodických pomůcek. Této vý-
zvy využilo 17 škol, které na základě 
aktivního využívání didaktických 
pomůcek při výuce a  práci s  dět-
mi a  žáky následně sepsali nespo-
čet metodických materiálů plných 
praktických rad a nápadů na využití.

Za dobu trvání projektu s  námi 
ředitelé vyjeli na dvě exkurze. Nej-
prve do Finska, což je země, jehož 
systém školství se považuje za jeden 
z nejlepších na světě. Na univerzitě 
v  Tampere jim nejprve systém fin-
ského školství a  jeho vybudování 
popsali. V městečku Kangasala pak 
měli ředitelé možnost nahlédnout 
přímo do výuky mateřské i základní 
školy, pohovořit s pedagogy i ředite-
lem školy. Ve Finsku vyznávají hod-
noty jako spolupráce, spravedlnost, 
profesionalita a důvěra. Pedagogové 
jsou zde respektovanými osobnost-
mi. Druhou exkurzí bylo sdílení 
dobré praxe na jižní Moravě. Navští-
vili jsme celkem 3 školy, které zastá-
vají specifický přístup k výuce žáků.

Ředitelé škol měli možnost se 
pravidelně scházet a vzájemně sdílet 
zkušenosti. Touto aktivitou se v prů-
běhu projektu posilovala sounáleži-
tost ředitelů na území Kostelecka. 
A  skutečnost vybudování dobrých 
vztahů napříč celým územím po-
važujeme za jeden z hlavních úspě-
chů projektu. Vybudované vztahy 
v území zůstanou i potom, co pro-
jekt skončí. Obdobné setkávání se 
nám daří také mezi pedagogickými 
pracovníky mateřských škol. Které 
se nejprve konalo jednou ročně, ale 
ke konci projektu narůstala potřeba 
scházet se častěji. Důležitým bodem 
těchto setkání bylo právě sdílení 
zkušeností pedagogické praxe a pří-
padná vzájemná podpora a pomoc 
mezi jednotlivými školami.

Něco končí, něco jiného začíná. 
Na projekt MAP II naváže projekt 
MAP III. Bude jiný, více o setkávání, 
ale o tom někdy příště.

Za MAP II Kostelecko Anna 
Plocková a Jan Kučera

www.map.nadorlici.cz/kostelecko

PROJEKT MAP II KOSTELECKO KONČÍ…

Zápis do 1. tříd školního roku 
2022/2023 se bude konat ve dnech 
22. 4. od 15.00 – 17.00 a 23. 4. od 
9.00 – 11. 00. Letos máme připra-
venou novinku – zápis se uskuteční 
formou dne otevřených dveří. Jsou 
tedy srdečně zváni nejen rodiče 
budoucích prvňáčků. Potřebné 
tiskopisy k  přijetí/odkladu nalez-
nete na webových stránkách školy. 

V den zápisu s sebou rodič přinese 
vyplněné dokumenty k přijetí dítě-
te či k odkladu povinné školní do-
cházky. Bude samozřejmě možnost 
si tiskopisy vyzvednout a  vyplnit 
v den zápisu přímo na ZŠ.

A na co se můžete těšit? Pro bu-
doucí prvňáčky budou připravena 
stanoviště se zajímavými aktivitami 
a úkoly. Zároveň se seznámí s tělo-
cvičnou, družinou, projdou si vy-
brané třídy a zkusí si např. i odnést 
tác v jídelně s nějakou připravenou 
dobrotou. Chystáme i  fotokoutek, 
abyste měli v  tento důležitý den 
hezkou památku a  malý dáreček 

pro všechny děti, které projdou tzv. 
Cestou moudrosti.

Pokud budou mít rodiče jakýko-
liv dotaz (nejen) ke školní zralosti, 
mohou se obrátit na členy školního 
poradenského pracoviště – školní-
ho speciálního pedagoga (Šerej-
chová  M.) či školního psychologa 
(Kamenická J.). Můžeme prozradit, 
že právě před kanceláří školního 
poradenského pracoviště pro vás 
bude jeden den nachystané bonu-
sové stanoviště – s canisterapií.

Budeme se na všechny moc těšit.

Potřebné dokumenty k  přijetí 
dítěte:

• Přihláška do I. ročníku
• Žádost o přijetí dítěte
• Tiskopis na přidělení registrač-

ního čísla
• Kopie rodného listu

Potřebné dokumenty k  odkla-
du povinné školní docházky:

• 1. Žádost o odklad
• 2. Potvrzení od dětského lékaře
• 3. Zpráva ze školského pora-

denského zařízení (PPP, SPC)

Mgr. Renata Hejnová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Dne 16. 2. 2022 proběhlo na ZŠ 
Týniště nad Orlicí historicky první 
testování IQ, které provádí společ-
nost Mensa ČR. Zájem byl poměr-
ně velký  – přihlásilo se 62 dětí ve 
věku od 6 do 14 let. Cena za testo-
vání byla 200,– Kč. Přesné výsledky 
obdrželi pouze zákonní zástupci, 
nikdo jiný k  nim nemá přístup. 
Škola dostane celkové obecné vý-
sledky, které s  vámi nyní sdílíme. 

Byli bychom rádi, kdybychom 
v testování pokračovali i v příštích 
letech. Dle koordinátorky Mensy – 
p. Mgr. Měchurové je nejvhodnější 
provádět testování 1x za dva roky. 
V  budoucnu bychom na naší ško-
le rádi rozjeli kroužky pro nadané 
děti, které rovněž vznikají pod hla-
vičkou Mensy.

Mgr. Renata Hejnová

TESTOVÁNÍ IQ SPOLEČNOSTÍ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY
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V  době konání zimních olym-
pijských her v Pekingu jsme v naší 
třídě 3.A  nejen fandili a  drželi 
pěsti našim sportovcům, ale sami 
jsme také  aktivně soutěžili. A  to 
hned ve třech disciplínách přizpů-
sobených podmínkám ve třídě. 
Své dovednosti si navzájem po-
měřili chlapci a  děvčata ve sko-
ku z  místa, curlingu a  biatlonu. 
Děti byly nadšené, trénova-
ly každou přestávku a  své vý-
kony den ode dne zlepšovaly. 
Celé dva týdny olympiáda  pro-
stupovala téměř každým vy-
učovacím předmětem a  děti se 
dychtivě zajímaly nejen o  spor-
tovní novinky z  Pekingu, ale 
také o  historii olympijských her. 
Velkou výzvou bylo  zkusit narý-

sovat olympijské kruhy! Ideální 
příležitost vzít poprvé do ruky 
kružítka. Postupně to všech-
ny děti dokázaly a  nejen to. 
Naučily se pojmenovat zimní spor-
ty a  pochopit jejich pravidla, po-
znat a  rozlišit vlajky jednotlivých 
států, zapamatovat si jména našich 
nejúspěšnějších sportovců, přečetly 
si zajímavosti o sportech, o kterých 
nikdy neslyšely, vyráběly české 
vlajky různých velikostí, naučily 
se zpívat státní hymnu a  dokonce 
vymyslely a nakreslily návrh olym-
pijské medaile, kterou vítězové na 
konci sportovního klání obdrželi. 
Moc jsme si to užili a hlavně…hráli 
jsme fair play a bez dopingu!

Mgr. Andrea Richterová

3.A ŽILA OLYMPIÁDOU
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V rámci celostátní akce Březen – 
měsíc čtenářů uspořádala knihov-
na pro malé i  velké návštěvníky 
několik aktivit.

V dospělém oddělení se 8. břez-
na uskutečnilo v  dopoledních ho-
dinách setkání Dámského (pán-
ského) klubu, kde jsme si společně 
zavzpomínali na Bohumila Hraba-
la, přenesli jsme se do jeho tvorby 
i  života a  připomněli jsme si jeho 
oblíbené Kersko. Setkání jsme obo-
hatili krátkými ukázkami z  filmů 
Postřižiny, Skřivánci na niti či Slav-
nosti sněženek. V odpoledních ho-
dinách se obdobné setkání konalo 

v Klubu seniorů města Týniště nad 
Orlicí.

V  dětském oddělení probíhaly 
celý měsíc besedy pro děti z  MŠ, 
ZŠ a  MC Ratolest, 23.  března se 
uskutečnil interaktivní program 
Sen o  létání s  lektorkou Terezou 
Hejtmánkovou a v posledním týd-
nu byly připraveny pro děti soutě-
že, kvízy a výtvarná dílnička. Celý 
březen si mohli malí čtenáři zatočit 
kolem štěstí a  prohlédnout si vý-
stavky knih či vybrat knihu z naší 
burzy.

V obou odděleních jsme ocenili 
nejaktivnější čtenáře za rok 2021.

Oddělení pro dospělé:
1. p. Hlavatý Miloslav (96 ná-

vštěv, 1412 výpůjček)
2. pí. Veverková Lenka (55 ná-

vštěv, 331 výpůjček)
3. Mgr. Jindrová Zdeňka (35 ná-

vštěv, 329 výpůjček)
Oddělení pro děti:
1. Hájek Kristián (18 návštěv, 236 

výpůjček)
2. Matuška Lukáš (26 návštěv, 

235 výpůjček)
3. Hejtmánek Kryštof (21 ná-

vštěv, 201 výpůjček)
Všem čtenářům ještě jednou 

gratulujeme!

První březnový den byla vyhlá-
šena soutěž pro děti „Záložkohra-
ní“, které se můžete zúčastnit do 
15.  dubna. Stačí vlastnoručně, či 
s  pomocí dospělého, vytvořit ori-
ginální záložku do knihy a  donést 
do knihovny. Ve fantazii se meze 
nekladou!

Všechny uskutečněné akce se 
velmi vydařily a my se na vás bude-
me těšit při dalších akcích knihov-
ny, z  nichž nejbližší je Botanická 
vycházka, naplánovaná na 22. dub-
na a všichni jste srdečně zváni.

Novotná Jana

JEN KRÁTCE
Poměrně často jsem dotazován 

na důvod, proč je výtlačné potrubí 
od nové kanalizace v  Petrovicích 
vedeno tělesem cyklostezky. Pod-

mínkou dotací je umístění stavby 
na pozemcích města. Pozemky pod 
cyklostezkou jsou v  majetku měs-
ta a  ty okolo již patří soukromým 

vlastníkům. Na několika místech 
došlo k  výkopům a  porušení po-
vrchu cyklostezky. Nemusíte se bát 
asfaltového zalepování děr. Cyk-

lostezka bude mít v  době vydání 
článku nový asfaltový povrch.

Pavel Nadrchal
místostarosta



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)

Srdečné poděkování Městskému úřadu v Týništi n.O. a Sbo-
ru pro občanské záležitosti, paní Gavulové a paní Novákové za 
květiny, dárkový balíček a gratulaci k mému životnímu výročí.

Eva Zezulková

Srdečně děkuji Městskému úřadu Týniště nad Orlicí a Sboru 
pro občanské záležitosti, paní Šponarové za gratulaci a pozor-
nost k mým 80. narozeninám.

Eva Martincová

Pan Karel Procházka by se 
19.  dubna  2022 dožil krás-
ných 100 let. Je to už 4 roky, 
co nás opustil v úžasných 96 
letech. Měl rád své město 
Týniště, pro které se snažil 
v  životě udělat maximum, 
miloval svoji rodinu, o  kte-
rou se aktivně a  s  láskou 
zajímal do posledních chvil.

Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, prosím vzpomeňte si 
společně s námi. Děkujeme.

Karel Procházka s rodinou
Eva Dušková s rodinou

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA
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PROBĚHLO V DDM…

OP mini Týniště nad Orlicí
Oddíl volejbalu pod DDM Týniště 

hraje celoroční soutěž OP mini, kde 
se v jednotlivých barvách minivolej-
balu potkávají pravidelně družstva 
z celého okresu. Je to skvělá příleži-
tost pro otestování herních doved-
ností, zúročení tréninkové práce 
a  v  nemalé míře i  funkčnost spolu-
práce, kamarádství a  hry fair play. 
V případě pořádání některého z kol, 
jako jsme zažili my koncem února, 
také technické přípravy papírových 
podkladů, zapisování do tabulek 
a vyzkoušení rolí rozhodčích. Tudíž 
si přišla na své zodpovědnost, peč-
livost a  ochota. Děkuji všem svým 
schopným rozhodčím, zapisovate-
lům, hráčům i rodičům za jejich čas 
a nadšení!

Nabíráme stále nové členy z 1. a 2. 

tříd, můžete se ozvat na níže uvedený 
telefon.

Eva Jenčíková, 725435732

Jarní prázdniny - pondělí
Výprava do hradeckého Tonga je 

vždycky skvělá a  děti se velmi těší. 
Nezklamalo nás ani tentokrát. Přes 
40 dětí si užilo ranní přesun vlakem 
a  MHD, které bereme jako nedíl-
nou součást výletu, a pak si všichni 
užívali 4 hodiny aktivit. Trampolíny, 
žrací ryba, sopka, prolézací hrad, in-
teraktivní hry na tabuli, autíčka, na-
fukovací polštář i hřiště, to všechno 
zaměstnávalo děti tak, že sotva našli 
chvíli na oběd a  mini polední klid. 
Cestu zpět nám zpestřilo zpoždění 
vlaku, ale nebylo nijak zásadní, takže 
jsme v dobré náladě dorazili do Tý-
niště a těšíme se zase někdy příště, až 

Tongo zrekonstruují a na podzim po 
velké přestávce zase otevřou.

Jarní prázdniny - úterý
Ve Sluníčku se sešly děti, které si 

s  námi užily celý den. Dopoledne 
v  tělocvičně při pexesových psy-
chomotorických hrách, při tvoření, 
výpravy na nákup, vaření oběda, 
deskovkách a sportovních hrátkách. 
Každý si odnášel luxusní obrovskou 
kostku, kterou si vyrobil s  pomocí 
našeho pana správce Honzy. Těšíme 
se zase někdy v DDM.

Volná místa na táborech
Na většinu táborů přijímáme jen 

náhradníky, ale volno ještě najdete 
na táboře v  Kosteleckých Horkách 
LEVO TENETE FÍAN, LT Chorvat-
sko Trosečníci a na Divokém západě 

v DDM. I náhradníci mají dost vel-
kou šanci, většinou se před táborem 
nějaké to místo uvolní z  rodinných 
důvodů nebo kvůli nemoci. Aktuální 
informace najdete na našich webo-
vých stránkách ddmtyniste.cz.

Dílny pro školy
Každoročně nabízíme pro ZŠ do-

polední výukové programy a  dílny, 
na ty jarní došlo po dvouleté přestáv-
ce již začátkem března. Netradiční 
materiál, jako jsou papírové obaly 
od čajů jsme s  druháčky proměnili 
v záložky do knížek, v motýlky nebo 
v  pastelky. Procvičení jemné moto-
riky bylo pro někoho náročnější, ale 
ve většině případů vznikla krásná 
minidílka, která určitě udělala radost 
příbuzným nebo kamarádům.

Eva Jenčíková
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VÝLET DO MAJALANDU

V centru POP Air port u praž-
ského letiště se v prosinci otevřel 
první zábavní park Majaland 
v  Česku. Má téměř 9 tisíc metrů 
čtverečních, a  jedná se tak o nej-
větší krytý park s celoročním pro-
vozem.

DDM Týniště nad Orlicí se 
rozhodlo, že ho pojede s  dětmi 
o  jarních prázdninách otestovat. 
Na výlet jsme se vypravili 23.  3. 
v  ranních hodinách. Cesta nám 
rychle uběhla, protože za volan-
tem našeho cestovního korábu 
seděl zkušený kormidelník, kte-
rý nás bravurně provezl ucpanou 
Prahou až do cíle našeho výletu. 
Prošli jsme halou nákupního cen-
tra a po chvíli se před zraky dětí 

objevil celý prostor parku Maja-
land.

Jé!“ „No nene!“ „Tývado!“ To 
byla nejčastější slova úžasu, kte-
rá jsme slyšeli od našich svěřen-
ců, když vstoupili do Majalandu. 
Přestože už většina chodí do ško-
ly, svět malé uličnice včelky Máji 
jim v  okamžiku naprosto učaro-
val. Od chvíle, co jsme sešli po 
schodech na lávku mezi atrakce 
a podali potřebné pokyny, začaly 
děti poletovat jako v úlu od jedné 
atrakce k  druhé, a  pak okamžitě 
sestavovaly plán postupu pohád-
kovým světem. První je upoutala 
220 metrů dlouhá horská dráha 
vikinga Vika, na opačné straně 
měly chuť co nejdříve vystoupat 

na deset metrů vysoký, dvouřa-
dý, hydraulicky zvedaný a  na-
kláněný řetízkový kolotoč s  du-
hovými svítícími motýly. Lákala 
je i  dlouhá skluzavka, dinosauří 
kolotoč, tančící květina, houpací 
strom, lezecký strom, věž volné-
ho pádu, balónkové jezero, auto-
drom, a v neposlední řadě i hřiště 
včelky Máji, u kterého bylo mož-
né načerpat síly a  koupit si něco 
k snědku nebo jen posedět a sníst 
část ze svých zásob.

Po chvilce odpočinku děti vy-
razily opět na testování atrakcí 
a  nemohly se rozhodnout kam 
dřív. Bylo nám jasné, že dvě ho-
dinky, které nám zbývaly do kon-
ce, je pro děti málo, a  že bude 

nutné prodloužení, aby si své do-
vádění dostatečně užily.

Vše má svůj konec, i  řádění 
v Majalandu muselo skončit, a my 
jsme se vydali na zpáteční cestu. 
Třešničkou na dortu, jak říkaly 
děti, byla ještě návštěva McDo-
nald’s u benzínové pumpy, kde si 
řidič udělal plánovanou zastávku. 
Do cíle naší zpáteční cesty jsme 
sice dorazili se zpožděním, ale 
také s pocitem, že si děti, ale i ve-
doucí, den skvěle užili.

Velké poděkování patří sponzo-
rům paní Ing. V. Lesenské, panu J. 
Chalupovi a  panu V. Hromkovi, 
kteří nám pomohli svým finanč-
ním darem tuto akci zrealizovat.

Kalousová Jana, ředitelka DDM
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TÝNIŠŤSKÁ VĚŽ BUDE OPĚT SVÍTIT MODŘE

VÝZVA - VYSOKÁ KOLA S PNEUMATIKAMI

Město Týniště nad Orlicí se v so-
botu 2. dubna 2022 počtvrté připojí 
k  osvětové kampani „Česko svítí 
modře“ a nasvítí jednu z dominant 
města - vodárenskou věž modrou 
barvou.

Cílem této aktivity, která se koná 
u příležitosti Světového dne zvýše-
ní povědomí o  autismu, je zvýšit 
povědomí veřejnosti o  problema-
tice poruch autistického spektra 
(PAS) neboli autismu. Celorepubli-
ková kampaň bude oficiálně zahá-
jena dnem 2. dubna, který je OSN 
vyhlášen jako Světový den zvýšení 
povědomí o  autismu  – WAAD, 
a potrvá až do konce měsíce dubna.

Součástí osvětové kampaně je 
nabídka tzv. Komunikačního sou-
boru, jehož cílem je přiblížit odbor-

né i  laické veřejnosti jednoduché 
zásady komunikace s  lidmi s  PAS, 
ale také pomoci detekovat člověka, 
se kterým takto komunikovat mají.

Veškeré materiály tohoto Komu-
nikačního souboru jsou k dispozici 
ke stažení na stránkách Minis-
terstva zdravotnictví ČR (https://
www.mzcr.cz/komunikacni-sou-
bor-pro-osoby-s-poruchou-auti-
stickeho-spektra/). Je také možné 
vyzvednout si je na Městském úřa-
dě v přízemí ve stojanu s propagač-
ními materiály.

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

PhDr. Veronika Čepelková,
zastupitelka města a předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise

V souvislosti s přípravou reprízy 
výstavy Dobrodružství cyklistiky – 
éra vysokého kola v  Čechách pro 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 
(31.  3.–29.  5.  2022) byla ve sbír-
ce Muzea a  galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou objevena 
mimořádně zajímavá fotografie z I. 
Mezinárodních silničních závodů 
z  Petrovic do Týniště nad Orlicí, 
který se konal 4.  10.  1896. Foto-
grafie zobrazuje jezdce oblečené 
v  závodních trikotech s  naprosto 
atypickými vysokými koly a dámu 
s  bezpečníkem (nízkým kolem). 
Autoři výstavy Lenka Mazačová 
a Robert Hons se domnívají, že tato 
kola postavil místní strojník Rudolf 
Šťásek v  roce 1896. Použil ojedi-

nělou kombinaci rámu vysokého 
kola a  součástek pro nízké bicykly 
(hlava řízení, náboj atp.). Tato kola 
opatřil pneumatikami. Atypickým 
způsobem jsou řešena též řídítka 
zobrazovaných velocipedů.

Prosíme veřejnost, pokud by 
měla o  takovém dochovaném vy-
sokém kole povědomí nebo měla 
informace ke zmiňovanému závo-
du, Rudolfu Šťáskovi atd. nějaké 
informace, aby je předala redakci 
zpravodaje nebo na email: mazaco-
va.l@seznam.cz nebo robert.hons@
email.cz. Děkujeme, těšíme se na 
případné informace.

Mgr. Lenka Mazačová
Regionální muzeum v Kolíně
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Velikonoční mrskání je zvykem typickým pro zá-
padní Slovany. Nejstarší záznamy o něm máme z konce 
14. století, kdy se hovoří o šlehání metlami z vrbových 
proutků. Koledníci u  nás používají kromě pomlázky 
také žilu, tatar, mrskačku, dynovačku, karabáč, čugár 
anebo roučačku. Dívky za vyšlehání dávají zdobená vej-
ce – kraslice. Toto slovo pomohla rozšířit (viz tajenka 
křížovky), konaná v Praze roku 1895. Krajově se veli-
konočním vajíčkům říká i  jinak podle způsobu jejich 
zdobení: malůvky, rejsky, straky, slaměnky, voblíkané, 
obtáčané. Autor fotografií z archivu Štěpána Tomašíka 
je Ludvík Uhlíř. (Tajenka z březnového čísla: Na svatého 
Řehoře žába hubu otevře.) -ap-
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V budově Městského úřadu Týni-
ště nad Orlicí bude v květnu k vidě-
ní putovní výstava příběhů z  Indie 
„Za naše úspěchy vděčíme Vám“. 
Diecézní charita Hradec Králové 
tímto způsobem vypráví příběhy 
úspěšných absolventů projektu 
Adopce na dálku®. Z příběhů vyza-
řuje vděčnost, naděje a touha pomá-
hat dalším lidem.

Mnozí z dnes již dospělých absol-
ventů prožívali v dětství těžké chvíle 
kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho 
z rodičů. Naštěstí se jich ujali indičtí 
partneři projektu Adopce na dálku®. 
Když se pak tito mladí lidé postavili 
na vlastní nohy, začali někteří sami 
finančně podporovat chudé děti 
a další jim ve svém volném čase po-
máhají třeba s domácími úkoly.

Dárci Diecézní charity Hradec 
Králové podpořili od roku 2000 již 
přes 6700 indických dětí na cestě 
k  lepšímu vzdělání. Dlouhodobá 
podpora dárců má smysl. Z  absol-
ventů projektu se v  řadě případů 
stávají učitelé, zdravotní sestry, 
účetní nebo strojní inženýři. Dnes 
jsou z  nich sebevědomí lidé, kteří 
se dokážou postarat o  svoje rodiny 
a jsou přínosem pro celou indickou 
společnost.

Na výstavu vás srdečně zvou sta-
rosta Libor Koldinský a zastupitelka 
Veronika Čepelková, která její insta-
laci v Týništi nad Orlicí domluvila. 
Více informací o  projektu Adopce 
na dálku® najdete na webu adopce.
hk.caritas.cz.

Vojtěch Homolka

Jako všichni ostatní máme za se-
bou dva roky s omezeními ve všech 
oblastech trávení volného času.

O  to více si vážíme toho, co pro 
nás v  období před „Covidem“ bylo 
samozřejmé.

Zjistili jsme, že nám chybí pohyb, 
potkávání se, povídání a smích.

Loni v  druhé polovině května 
jsme po dlouhé pauze mohli začít 
opět hrát na antukovém kurtu

na stadioně. Zimní sezónu hraje-
me v tělocvičně základní školy.

Když se zadaří, scházíme se každý 
pátek v plném počtu 12.

Jsme rádi, že mezi nás zavítalo 
mládí, máme větší motivaci, užije-
me si sport i legraci, což je ta nejlep-
ší kombinace pro zdraví. Těšíme se 
na venkovní antuku, čerstvý vzduch 

a také, že se mezi nás postupně vrá-
tí naše holky, které nemohly delší 
dobu hrát.

Bývalé spoluhráčky se pravidel-
ně scházejí v  herním klubu, a  kdo 
může, účastní se i  jiných společ-
ných akcí, protože volejbalová parta 
zatím pořád drží pohromadě a  je 
nám spolu dobře. Sport vždy byl, je 
a bude oblast, která nás lidi spojuje.

Touto cestou bychom také chtěli 
poděkovat městu za podporu sportu 
a tím i volejbalu,

dále SK Týniště, jeho správcům 
a základní škole za sportovní záze-
mí.

Přejeme nám všem zdraví, dob-
rou náladu a vzájemnou toleranci.

Oddíl volejbalu

PŘÍBĚHY Z INDIE
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

VOLEJBAL – POŘÁD
TO JDE A „VO TOM TO JE“

V tělocvične ZŠ - na fotce chybí Lenka S., Bára Z., Eva a Láďa Jenčíkovi, 
Lenka J. a fotil Míra S.

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO MLÁDEŽ 2022
ZÁPIS od pondělí 21.března 2022

  - on-line na kc.tyniste.cz nebo v kanceláři KD

LEKTOŘI: LENKA MILÁ A OREST JANEČEK 
kurz obsahuje 13 lekcí včetně závěrečného Věnečku
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PARTNER akce
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PRAGO UNION / Band-a-SKA 
Pískomil se vrací / Foxy Mama / The Hops Party / Whatrock


