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

... Děti z MŠ vynesly Moranu ...



DUBEN V MŠ - U DUBU

BŘEZNOVÉ ZASTAVENÍ V MŠ MĚSTO

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

Máte už dost izolace?
Chtělo by se říct, že tepelné izolace není nikdy dost. 
U rekonstrukcí i novostaveb myslete ekonomicky! 
Poradíme vám kolik a jaké izolace už doopravdy stačí.

800 404 010



A) Schvaluje:

1. Smlouvu o  poskytnutí služeb 
s  JUDr. Pavlem Nádvorníkem, 
IČ 050 08 697, za poradenské 
a konzultační služby týkající se 
výkonu činnosti přestupkové 
komise města Týniště nad Orli-
cí od 1. 3. 2022 a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

2. Záměr pronájmu části pozem-
ku par. č. 817/5 o výměře cca 3 
m2 před budovou čp. 297 v ul. 
T. G. Masaryka v  Týništi nad 
Orlicí.

3. Povolení zvláštního užívání sil-
nice II. nebo III. třídy na akci 
Podorlická rally, která se bude 
konat 13. a 14. května 2022.

4. Povolení přístupu na pozem-
ky ve vlastnictví města Týniště 
nad Orlicí při veřejné chari-
tativní akci Běh týnišťskými 
pralesy, která se bude konat ve 
dnech 8. a 9. července.2022.

5. Kritéria pro přijímání dětí 
k  předškolnímu vzdělávání od 
školního roku 2022 – 2023 pro 
Mateřskou školu – Město, Lip-
ská 259, 517 21, Týniště nad 
Orlicí.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. M., bytem ***, na období 
od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. V., bytem ***, na období 
od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. J., bytem ***, na období od 
1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

9. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. M. M., bytem ***, na období 
od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

10. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období 
od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

B) Zamítá:

1. Nabídku Ing. Lubomíra Luke-
še na promítání filmů v letním 
kině.

A) Schvaluje:

1. Záměr pronájmu pozemku par. 
č. 1634/23 o výměře 3 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí.

2. Vítěze nabídkového řízení na 
akci „Oprava střechy budovy 
DDM Týniště nad Orlicí“ firmu 
Regodat s.r.o., Javorová 191, 

530 09 Pardubice, IČ 60935553, 
s  nabídkovou cenou 907 231,– 
Kč bez DPH a ukládá starostovi 
města s vítězem smlouvu pode-
psat.

3. Smlouvu o  dílo č. 202205 na 
akci: „Protipovodňová opat-
ření pro město Týniště nad 
Orlicí – zpracování pěti moni-
torovacích zpráv k udržitelnos-
ti projektu“ mezi smluvními 
stranami: Mgr. Ondřej Staněk, 
Knapovec 176, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 05579058 a  Měs-
to Týniště nad Orlicí za cenu 
10 000,– Kč s  DPH a  ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

4. Smlouvu o  dílo č.: 24/03/2022 
na akci: „Dodávka a  montáž 
měření a  regulace vytápění  – 
ZŠ Týniště nad Orlicí – 2. stu-
peň“ mezi smluvními stranami: 
EKO-EKVITERM spol. s r.o., B. 
Němcové 478, 551 01 Jaroměř, 
IČ: 42196906 a  Město Týniště 
nad Orlicí za cenu 264 398,– Kč 
bez DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

5. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene - služebnosti IE-12-
2008880/VB/1, Týniště n.O., 
Jiráskova  – nn I. etapa mezi 
smluvními stranami: opráv-
něná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín zastoupena společností 
Energomontáže Votroubek 
s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou a  po-
vinná Město Týniště nad Or-
licí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

6. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene  – služebnosti č. IV-
12-2022397-VB/1, Týniště 
n/O., Turkova čp. 85, smyčka 
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 Tý-
niště nad Orlicí a ukládá staros-
tovi města smlouvu podepsat.

7. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IV-12-2022518/VB/01, název 
stavby: Týniště n/O., Křivice, 
p.č.50/2, knn mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupe-
na společností PEN  – projek-
ty energetiky, s.r.o., Arnošta 
z Pardubic 2835, 530 02 Pardu-
bice a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

8. Příspěvkové organizaci Ma-

teřská škola  – U  Dubu Týniš-
tě nad Orlicí (IČ: 750 17 679) 
na základě žádosti a  v  soula-
du s  ustanovením § 30 odst. 4 
a  § 31 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-
čtů, v  platném znění, posíle-
ní investičního fondu ve výši 
110 000 Kč a  následné čerpání 
fondu investic do výše 170 000 
Kč na pořízení konvektomatu 
do školní kuchyně.

9. Příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna Týniště nad Or-
licí (IČ: 486 16 303) na základě 
žádosti a v souladu s ustanove-
ním § 30 zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fon-
du do výše 260 000 Kč na  ná-
kup knih.

10. Příspěvkové organizaci Služby 
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 rozpo-
čtů, v  platném znění, čerpání 
fondu investic do výše 510 000 
Kč na pořízení užitkového ná-
kladního elektromobilu.

11. Rozpočtové opatření č. 2/2022.
12. Účetní závěrku za rok 2021 

příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Město Týniště 
nad Orlicí vč. hospodářského 
výsledku ve výši 5 200,97 Kč 
a  jeho vypořádání přídělem 
do rezervního fondu ve výši 
5 200, 97 Kč.

13. Účetní závěrku za rok 2021 
příspěvkové organizace Ma-
teřská škola U  Dubu Týniště 
nad Orlicí vč. hospodářského 
výsledku ve výši 123 051,00 Kč 
a  jeho vypořádání přídělem 
do rezervního fondu ve výši 
123 051,00 Kč.

14. Účetní závěrku za rok 2021 
příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí 
vč. hospodářského výsledku 
ve výši -107 758,35 Kč a  jeho 
pokrytí ve výši 107 758,35 Kč 
z rezervního fondu.

15. Účetní závěrku za rok 2021 
příspěvkové organizace Zá-
kladní umělecká škola Týniště 
nad Orlicí vč. hospodářského 
výsledku ve výši 77 268,37 Kč 
a  jeho vypořádání přídělem 
do rezervního fondu ve výši 
77 268,37 Kč.

16. Účetní závěrku za rok 2021 
příspěvkové organizace Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí vč. hospodářského vý-
sledku ve výši 81 447,07 Kč 
a  jeho vypořádání přídělem 

do rezervního fondu ve výši 
60 000,07 Kč a  do fondu od-
měn 21 447,00 Kč.

17. Účetní závěrku za rok 2021 
příspěvkové organizace Měst-
ská knihovna Týniště nad 
Orlicí vč. hospodářského vý-
sledku ve výši 323 983,02 Kč 
a  jeho vypořádání přídělem 
do rezervního fondu ve výši 
323 983,02 Kč.

18. Účetní závěrku za rok 2021 
příspěvkové organizace Kul-
turní centrum města Týniště 
nad Orlicí vč. hospodářského 
výsledku ve výši 235 559,73 Kč 
a  jeho vypořádání přídělem 
do rezervního fondu ve výši 
235 559,73 Kč.

19. Účetní závěrku za rok 2021 
příspěvkové organizace Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí vč. hospodářského vý-
sledku ve výši 86 700,02 Kč 
a  jeho vypořádání přídělem 
do rezervního fondu ve výši 
43 700,02 přídělem do fondu 
odměn ve výši 43 000,00 Kč.

20. Účetní závěrku za rok 2021 
příspěvkové organizace Služby 
města Týniště nad Orlicí vč. 
hospodářského výsledku ve 
výši 65 414,15 Kč a jeho vypo-
řádání přídělem do rezervního 
fondu ve výši 65 414,15 Kč.

21. Příspěvkové organizaci Ma-
teřská škola Město Týniště 
nad Orlicí bezúplatný převod 
nepotřebného majetku (piano 
Albert) příspěvkové organiza-
ci Dům dětí a mládeže Týniště 
nad Orlicí.

22. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město žádost o pro-
dej 2 ks starých křesel fyzické 
osobě za cenu v  čase a  místě 
obvyklou (50,– Kč/ks).

23. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizova-
cí listinou žádost o  vyřazení 
a  likvidaci nefunkčního ma-
jetku ústředny OASiS ve výši 
10 935,40 Kč.

24. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Město Týniště nad 
Orlicí žádost o  schválení při-
jetí neúčelového finančního 
daru ve výši 15 000,– Kč.

25. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Týniště nad Orli-
cí (IČ: 608 84 541) na základě 
žádosti a  dle ustanovení § 27 
odst. 7 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpo-
čtů, v  platném znění, přijetí 
neúčelového finančního daru 
ve výši 45 346 Kč od společ-
nosti Bidfood Czech Republic.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 78

z jednání Rady města Týniště n. O.
konané dne 21. 03. 2022

Usnesení č. 79
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 04. 04. 2022
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ZPRÁVY Z RADNICE
B) Bere na vědomí:

1. Informaci příspěvkové orga-
nizace Základní škola Týniš-
tě nad Orlicí o  vyřazení sta-
rých a  poškozených učebních 
pomůcek v  celkové hodnotě 
88 878,51 Kč.

2. Dopis firmy INTOP, s.r.o., 
a  INGTOP METAL, s.r.o., Tý-
niště nad Orlicí o finanční pod-
poře organizací Města Týniště 
nad Orlicí.

3. Darovací smlouvu od firmy 
INGTOP, s. r. o., kterou dárce 
poskytuje městu Týniště nad 
Orlicí dar ve výši 5 000 Kč s tím, 
že dar bude využit výhradně pro 
potřeby Městské policie.

4. Darovací smlouvu od firmy 
INGTOP METAL, s. r. o., kterou 
dárce poskytuje městu Týniště 
nad Orlicí dar ve  výši 5 000 Kč 
s tím, že dar bude využit výhrad-
ně pro potřeby Městské policie.

5. Informaci Mateřské školy Měs-
to Týniště nad Orlicí o termínu 
zápisu do MŠ, který proběhne 2. 
a 3. 5. 2022, a o termínu zvlášt-
ního zápisu do MŠ (cizinci) 
k předškolnímu vzdělávání, kte-
rý proběhne 13. 6. 2022.

C) Ukládá:

1. Starostovi města podepsat pří-
spěvkovým organizacím Proto-
koly o schválení účetní závěrky 
za rok 2021.

D) Revokuje:

1. Usnesení Rady města Týniš-
tě nad Orlicí č. 77 konané dne 
07. 03. 2022 pod bodem A/14:

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

E) Zamítá:

1. Žádost o umístění Venkovní sa-
moobslužné prádelny od firmy 
BEST SERIES, s.r.o., Ostrava.

A) Schvaluje

1. Prodej části pozemku p. č. 
1996/12, části pozemku p. č. 
1324/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí 
pro Správu železnic, státní orga-
nizace, IČ: 709 94 234 za cenu 
507 Kč/m2 a  poplatky s  prode-
jem spojené. Nový pozemek p. 
č. 1996/15 o  výměře 24 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem 
č. 2018-128/2021 v k. ú. Týniš-
tě na Orlicí a nový pozemek p. 
č. 1324/10 o výměře 209 m2 byl 
oddělen geometrickým plánem 
č. 2000-145/2021 v k. ú. Týniš-
tě na Orlicí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

2. Prodej bytové jednotky 872/11 
(55,37 m2) v bytovém domě čp. 
871, 872, 873 v k. ú. Týniště nad 
Orlicí včetně podílu na pozem-
cích a společných částech domu 
do majetku Mgr. K. V., trv. pob. 
*** a  Ing. L. Š., trv. pob. *** za 
cenu  2 001 111 Kč a  poplatky 
s  prodejem spojené a  pově-
řuje starostu podpisem kupní 
smlouvy.

3. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) na základě žádos-
ti a  v  souladu s  ustanovením 
§ 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, poskytnutí bezúročné 
návratné finanční výpomoci za 
účelem předfinancování dotace, 
která bude poskytnuta z  inte-
grovaného regionálního ope-
račního programu v  souvislosti 
s  projektem Modernizace škol-
ních dílen ve výši 1 126 155,53 
Kč (neinvestiční prostředky 
805 379,53 Kč, investiční pro-
středky 320 776,00 Kč) se splat-
ností do 31. 12. 2022.

4. Současně schvaluje Smlouvu 
o  návratné finanční výpomoci 

mezi městem Týniště nad Or-
licí a  Základní školou Týniště 
nad Orlicí (IČ 608 84 541) ve 
výši 1 126 155,53 Kč a  starostu 
města pověřuje podpisem této 
smlouvy.

5. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) na základě žádosti 
nový závazný ukazatel, který 
spočívá v  poskytnutí účelové-
ho neinvestičního příspěvku 
zřizovatele na částečné pokrytí 
nákladů spojených s  dopravou 
žáků na návštěvu družební školy 
v Čierném Balogu ve výši 50 000 
Kč. Účelový příspěvek podléhá 
finančnímu vypořádání.

6. Příspěvkové organizaci Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí (IČ 
486 16 303) na základě žádos-
ti změnu závazného ukazatele, 
která spočívá v  navýšení nein-
vestičního příspěvku zřizovate-
le na provoz o částku 117 000 Kč 
(navýšení záloh na tepelnou 
energii od firma PPT Potrubní 
technika s. r. o., Plzeň). Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
zřizovatele na provoz po úpravě 
představuje částku 2 856 124 Kč.

7. Zrušení poskytnutí dotace ve 
výši 10.000 Kč na  pořádání 6. 
ročníku divadelního plesu pro 
Unii Ftipných Osobností, z. s., 
Albrechtice nad Orlicí, kterou 
na svém 15. zasedání ZM Tý-
niště nad Orlicí schválilo. Dů-
vodem neposkytnutí dotace je 
skutečnost, že ples se nekonal.

8. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 10 000 Kč pro Záchrannou 
stanici pro handicapované živo-
čichy Jaroměř (IČ 674 41 076) 
na rekonstrukci velké rozletova-
cí voliéry pro léčené ptáky.

9. ZM současně schvaluje darova-
cí smlouvu na částku 10 000 Kč 
a  pověřuje starostu města pod-
pisem této smlouvy.

10. Poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč pro organizaci 
Zdravotní klaun, o. p. s., Praha 
9 (IČ 265 47 953).

11. ZM současně schvaluje darova-
cí smlouvu na částku 5 000 Kč 
a pověřuje starostu města pod-
pisem této smlouvy.

12. Poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši 40 000 Kč pro organiza-
ci Za rozvoj Petrovic, z. s. (IČ 
270 39 773) na částečné pokrytí 
výdajů v  souvislosti s  pořádá-
ním festivalu Petrovické folko-
vání.

13. ZM současně schvaluje dotační 
smlouvu na částku 40 000 Kč 
a pověřuje starostu města pod-
pisem této smlouvy.

14. Rozpočtové opatření č. 1/2022.
15. V  souladu s  ustanovením 

§ 102 odst. 2 písm. a) zákona 
128/2000 Sb., o obcích, v plat-
ném znění, zmocňuje Radu 
města Týniště nad Orlicí k pro-
vádění rozpočtových opatření 
až do výše 500 000 Kč, kterými 
budou zvyšovány výdaje města 
v  souvislosti se situací, která 
má za následek migraci obyva-
tel z Ukrajiny.

16. Zapracováním těchto změn do 
rozpočtu je pověřena vedoucí 
finančního odboru. Rozpočto-
vá opatření budou předložena 
k  informování zastupitelstvu 
vždy na nejbližším zasedání.

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Informace starosty města.
3. Stav lipové aleje u  hřbitova 

a souhlasí s pokácením navrho-
vaných 14 kusů lip.

4. Zprávu finančního výboru.
5. Rozpočtová opatření č. 

15/2021.

C) Zamítá:

1. Prodej části pozemku p. č. 
1456/1 o výměře 204 m2 a části 
pozemku par. č. 1456/2 o výmě-
ře 134 m2 v k. ú. Týniště nad Or-
licí pro M. H., trv. byt. ***.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

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

Usnesení
16. zasedání Zastupitelstva města 

Týniště nad Orlicí konaného 
dne 21. 03. 2022



Nainstalujeme
vám jej zdarma.

A k němu televizi
se 150 programy.

Kontaktujte nás: ASCO-CZ | Pardubická 302, Albrechtice nad Orlicí

Pomůžeme vám s přechodem
od konkurence.

internet

poda.cz
602 713 781

Každý potřebuje pořádný

Potřebujete internet?

strana 5



strana 6

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

Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, 
začali kázat evangelium všude, kam 
přišli.

Skutky 8,1-5

Ježíš přikázal svým apoštolům, 
aby zůstali v  Jeruzalémě. Měli če-
kat, dokud nepřijmou Ducha sva-
tého. A  až se to stane, budou mu 
svědky v  Jeruzalémě, Judsku, Sa-
mařsku, až na konec země. A ten-
to program se postupně plní. Po 
Štěpánově mučednické smrti se 
otevírají další cesty pro šíření evan-
gelia. Pronásledování způsobilo, že 
Petr zůstal v  Jeruzalémě a  ti, kteří 
se rozprchli, začali kázat všude 
tam, kam přišli. Znovu se nám zde 
připomíná skutečnost, že to, co se 

lidským očím může jevit jako sla-
bost a  prohra, může Bůh využít 
k převelikému užitku. Zdánlivá po-
rážka Krista na kříži přináší spásu 
těm, kteří jsou schopni tuto slabost 
přijmout a rozpoznat v ní vítězství. 
A tak i církev trpící pronásledová-
ní, které přináší mnohým nesko-
nalá muka, strach a  úzkost, stává 
se vítězstvím pro nás všechny, kteří 
jsme díky tomu mohli zaslechnout 
zvěst o  Boží záchranné akci. Nést 
evangelium znamená nést si s  se-
bou i  vědomí o  osudu všech těch, 
kteří ho nesli před námi. Když jsme 
slabí, právě tehdy jsme silní. Ať už 
zůstáváme v „Jeruzalémě“ nebo se 
rozprchneme po okolí, evangelium 
jde s námi.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že 
se nemusíme bát o  budoucnost tvé 
věci. Prosíme, učiň nás schopnějšími 
a poslušnějšími. Veď nás svým Du-
chem svatým. Amen

Píseň:
1. Dej odvahu včas slyšet, co pro 
nás, Pane, máš, a  přijmi dík, že 
s námi počítáš.
2. Dej odvahu žít, doufat, když není 
vidět cíl, a  přijmi dík, žes láskou 
ujistil.
3. Dej odvahu dnes sloužit, ať den 
je nebo noc, a  přijmi dík, že jdeš 
nám na pomoc.
4. Dej odvahu se ztišit i mlčet před 
tebou a přijmi dík za všechnu pří-

zeň tvou.
5. Dej odvahu mít víru, že jediný jsi 
Pán, a  přijmi dík, že nevzdálil ses 
nám.

Píseň z Dodatku k Evangelickému 
zpěvníku č. 673 Dej odvahu včas 
slyšet (nápěv K. Rommel, text K. Ro-
mmel / Z. Coufal).

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

8.  5.–10:30 h, bohoslužby s  ne-
dělní školou

22. 5.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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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



Krajská kola soutěží 
ZUŠ v  hudebním obo-
ru byla během měsíce 
dubna ukončena. A my 

s velkou hrdostí můžeme říci, že se 
naše ZUŠka v kraji neztratila.

Nejde tak až o  umístění, proto-
že dostat se již do krajských kol, 
je pro žáky prestižní záležitost, ale 
nejdůležitější je pocit z uměleckého 
výkonu.

Žáci své skladby cvičí od začát-
ku školního roku a není tak úplně 
jednoduché více jak půl roku žáky 
motivovat, aby neustále dokola 
skladbu opakovali a  věnovali se 
problematickým místům.

Jeden žák ale bude muset ještě 
zatnout zuby a  skladbu cvičit dál. 
Tomáš Vašata muzikantsky vybo-
joval postup do ústředního kola 
soutěže, které se uskuteční v květ-
nu v Praze.

Tomáš si Prahu vybojoval v  le-
tošním školním roce hned dva-
krát  – přijímací zkoušky na Kon-
zervatoř J. Ježka a  Ústřední kolo 
ve hře na trumpetu  – ať je, Tome, 
Praha Tvým talismanem.

Porota bude vzpomínat i  na 
Martinu Kerhartovou, která si pro 
soutěžní muzikantské klání složi-
la i  vlastní skladbu! Aneb hranice 
překvapení od žáků nezná mezí…

Všem žákům a pedagogům gra-
tulujeme ke krásnému umístění.

A  ještě jedno VELKÉ DĚKUJE-
ME patří korepetitorům – Mgr. Ka-
rel Koldinský, Bc. Marco Pascucci.

Krajské kolo v  sólovém zpěvu 
- pedagog L. Cablková - Tereza 
Heroldová -1. místo; Nella Schmi-
dová - 3. místo; Tereza Daňková - 2. 
místo

Krajské kolo ve hře na bicí - pe-
dagog F. Kolář; Adam Mikulka - 1. 
místo

Krajské kolo ve hře na dřevěné 
dechové nástroje

Zobcová flétna - pedagog T. 
Myšáková - Barbora Vacková - 2. 
místo

Příčná flétna - pedagog B. Vo-
šlajerová - Karolína Vašatová  – 3. 
místo

Klarinety - pedagog P. Plašil - 
Jolana Dlabalová -2. místo; Vojtěch 
Ernst -1. místo; Jiří Hugo Boček -2. 
místo; Eliška Koldinská -2. místo

Klarinety - pedagog D. Langá-
šek - Pavel Blažek -1. místo; Marti-
na Kerhartová -1. místo

Saxofony - pedagog P. Plašil - 
Eva Ullwerová -2. místo

Saxofony - pedagog D. Langá-
šek - Zdena Peremská -1. místo

Krajské kolo ve hře na žesťové 
dechové nástroje

Trumpety - pedagog V. Hloušek 

- Václav Lukáč - 2. místo; Martin 
Kuchyňa - 3. místo; Karolína My-
lerová - 2. místo; Tomáš Vašata - 1. 
místo s  postupem do celostátního 
kola

Trumpety - pedagog T. Vašata - 
Jakub Prokop - 3. místo

Trombony - pedagog J. Pírko 
- Marie Pírková - 2. místo; Martin 
Vosáhlo - 3. místo; Miroslav Máslo 
- 2. místo; Kamil Krištof - 1. místo

Tuba - pedagog J. Ptáček - Ro-
bin Švagr - 1. místo

Zvláštní cena poroty: ZA 
VLASTNÍ SKLADBU  – Martina 
Kerhartová

Ke konci měsíce dubna tanečně 
bojovaly i žákyně tanečního oboru, 
ale krajské kolo se uskuteční až po 
uzavírce květnového čísla zpravo-
daje.

Krajská kola uzavřela i  pomy-
slnou jednu etapu letošního škol-
ního roku v  ZUŠ. Žáci dechového 
oddělení tvoří velkou část naší ško-
ly, a  tak bylo zcela patrné, kam se 
aktivity směřovaly. Ale ani v měsíci 
květnu hudební obor nepoleví, po-
dívejte se na kalendář akcí.

Kolektivní obory také nezahálí, 
výtvarný obor připravuje závě-
rečnou výstavu, která proběhne 
v červnu v prostorách budovy ško-
ly, zúčastnil se také projektu – Ruč-

ně malovaná cyklomapa  – Rych-
novsko - malovaná dětmi pro děti, 
kde bylo využito 11 výtvarných 
prací našich žáků.

Literárně-dramatický obor 
v měsíci březnu uvedl první premi-
éru divadelní hry Marionety, kte-
rá sklidila velký ohlas. A  my jsme 
rádi, že tato hra bude reprízovaná 
jako výchovné divadelní představe-
ní pro žáky ZŠ a možná i SŠ.

Druhá premiéra v  pořadí bude 
7.  května od 19.00 hodin v  Kul-
turním domě – Jak je důležité míti 
Filipa. Anotace divadelní hry: Kon-
verzační komedii Oskara Wilda 
Jak je důležité míti Filipa v podání 
mladého studentského souboru 
Komteatr ze Základní umělecké 
školy Týniště nad Orlicí. Divadelní 
hra z anglického prostředí vypráví 
o dvou gentlemanech a jejich zaru-
čeném receptu, jak si zpestřit všed-
ní poklidné dny. Je k tomu důležité 
míti Filipa? Nebo bude někomu 
chybět? Na to se přijďte podívat do 
divadla. Klasická a  zároveň svěží 
adaptace plná břitkého humoru, 
sarkasmu i satiry vám zajistí vzru-
šující divadelní zážitek.

Hrají žáci LDO: Tomáš Hloušek, 
Jan Stolín, Tereza Beránková, Anna 
Burdová, Anna Haladová, Denisa 
Rydrychová, Matěj Hloušek a  To-
máš Beránek. Režie: Veronika Pla-
šilová

Těšíme se na setkání s vámi
Za ZUŠ Mgr. Tereza Myšáková
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V HUDEBNÍM OBORU JE DOBOJOVÁNO!



 ■ V pondělí 2. května se koná Kon-
cert komorních souborů. Začátek 
koncertu je v 18.00 hod. v Kultur-
ním domě. Pořádají ZUŠ a  SRP-
ZUŠ.

 ■ Ve středu 4. května se koná koncert 
s názvem: Domra mezi nejlepšími. 
Jedná se o koncert pedagoga Ma-
ryny Marynets, vystudovala hru 
na domru a tento, pro nás nezná-
mý, nástroj představí. Současně 
vystoupí žáci hudebního oboru, 
kteří dosáhli nejlepšího umístě-
ní v kraji v  rámci svých nástrojů. 
Začátek koncertu je v  18.30 hod. 
v Kulturním domě. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

 ■ V sobotu 7. května se koná premi-
éra divadelní hry: Jak je důležité 
míti Filipa, kterou připravili žáci 
literárně-dramatického oboru. Za-
čátek představení je od 19.00 hod. 
v  Kulturním domě. Rezervace 
vstupenek na zustyniste@seznam.
cz nebo přímo před představením. 
Vstupné je 80 Kč.

 ■ Ve čtvrtek a v pátek 12. – 13. květ-
na proběhne v dopoledních hodi-
nách v  budově ZUŠ Týniště nad 
Orlicí výchovný program pro děti 
z MŠ a ZŠ.

 ■ V pondělí 16. května se koná Žá-
kovský koncert. Začátek koncertu 
je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V  pátek 20.  května vystoupí sou-
bor hudebního oboru v  rámci 
hudebního veletrhu ProMuzika, 
který se uskuteční v  industriál-
ních prostorách PETROF Gallery 
v Hradci Králové.

 ■ V pondělí 16. května se koná Žá-
kovský koncert. Začátek koncertu 
je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ V pondělí 23. května se koná Žá-
kovský koncert. Začátek koncertu 
je v 18.00 hod. v sále ZUŠ. Pořádají 
ZUŠ a SRPZUŠ.

 ■ Ve středu 25. května vystoupí Big-
banďata v rámci festivalu Náchod-
ská Prima sezóna. Začátek koncer-
tu je v 17.00 hod. na Masarykově 
náměstí v Náchodě.

 ■ Ve čtvrtek 26.  května vystoupí 
Mladý týnišťský big band v rámci 
festivalu Náchodská Prima sezó-
na. Začátek koncertu je v  18.00 
hod. na Masarykově náměstí 
v Náchodě.

 ■ V sobotu 28. května vystoupí Mla-
dý týnišťský big band v rámci festi-
valu Koletova Rtyně. Začátek kon-

certu je v 14.00 hod. v amfiteátru 
ve Rtyni v Podkrkonoší.

 ■ V neděli 29. května vystoupí Big-
banďata v ZUŠ Open v Neratově.

 ■ V pátek a sobotu 3. a 4. června se 

uskuteční 25. týnišťský swingový 
festival Jardy Marčíka. Začátek 
festivalového programu je vždy 
od 18.00 hod. na Tyršově náměstí 
v Týništi nad Orlicí.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁŠKOLA - AKCE KVĚTEN
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Divadelní soubor KOMTEATR

ZUŠ Týniště nad OrlicíVstupné
80 Kč

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí

Předprodej vstupenek na:

zustyniste@seznam.cz

hrají:
Jack - Tomáš Hloušek     Gvendolína - Tereza Beránková
Algernon - Jan Stolín      Cecílie - Anička Burdová
Chasuble - Matěj Hloušek    Slečna Prismová - Denisa Rydrychová
Lane, Marriman - Tomáš Beránek  Lady Bracknellová - Anička Haladová

                                   
Režie - Veronika Plašilová

Jak je dulezité míti Filipa
komedie Oscara Wilda

PREMIÉRA

Sobota 7. 5. 2022

v 19:00



 ■ 4. 5. (St) Bazar oblečení, hraček, sportovního vybavení, 9-18h., stodola 
MC

 ■ 11. 5. (St) Odpolední večerníčkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, 15-
17 h., v rámci odpoledních kroužků MC (čtení, tvoření, půjčování knih) 
+ beseda s pí. S. Toucovou o její výstavě (keramiky a obrazů)

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

 ■ 18. 5. (St) Přírodověda! Projektové tvoření a hraní v přírodě (Olšina, 
u potoka), téma: Jak se vyvíjí zvířátka? Pojďme nad tím spolu bádat. (Jak 
se vyvíjí žába, vážka, brouk, motýl, beruška - práce v týmech v přírodě, 

tvorba vývojových koleček, pozorování živých tvorů…) Program s paní 
T. Hejtmánkovou v rámci kroužků Včelička a Všeználek.

 ■ 1. 6. (St) Zahradní slavnost s muzikou, opékáním, hry, tvoření…
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DALŠÍ AKCE V KVĚTNU 2022:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC KVĚTEN 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

KOUPÍM  
ŘADOVOU  

GARÁŽ 
kdekoli v Týništi n. O.

tel: 724 542 731
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Vynášení MORANY
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, 

kde jsi? U nás ve školce jsme jaro 
přivítali vynesením Morany, kte-
rou si pečlivě děti s paní učitelkou 
v každé třídě vyrobily a poté jsme 
šli všichni společně za doprovodu 
básniček a písniček k potůčku, do 
kterého jsme zapálené Morany 
hodili a  sledovali, kam až dopla-
vou. Všichni jsme byli moc rádi, 
že můžeme zimu poslat na něja-
ký čas pryč a  přivítat jaro, k  ně-
muž patří sluníčko, na které se už 
všichni moc těšíme.

Kraslicovník
Dále jsme si s  dětmi před naší 

školkou vyrobili z proutků “Kras-
licovník”, na který nejen děti ze 
školky, ale i  děti z  okolí mohly 
přinést nějaké ozdobené vajíčko 

a  společně s  rodiči ho zavěsit na 
větvičku. Byli jsme moc rádi, že 
jste nám pomohli náš Kraslicov-
ník zaplnit veselými vajíčky. Děti 
už se těšily na velikonoční svátky 
a  s  velkým nadšením zdobily ve-
jdunky, které si na špejli zapíchly 
do kelímku s  osením  a  odnes-
ly  domů.  Doma  pak  po-
zorovaly,  jak  osení  roste. 
V  prvních teplých dnech si děti 
také mohly vyzkoušet nový do-
meček na zahradě a hraní v něm 
si moc užívaly.

Holčičí a klučičí koleda
Holčičky se nemohly dočkat, 

až přijde den holčičí koledy, kdy 
si budou moct přinést pomlázku 
a vykoledovat si od kluků nějakou 
malou sladkost. Stejně tak se klu-
ci těšili na svoji koledu až svými 

pomlázkami vykoledují holčičky. 
Mašlí a sladkých dobrůtek si kluci 
vykoledovali víc než dost.

Návštěva veterinární ordinace
Děti ze třídy Ptáčků dostaly 

pozvání do veterinární ordinace 
paní MVDr. Ivany Bendové, a tak 
se tam 6.  dubna společně s  paní 
učitelkou vypravily. Při příchodu 
se každé dítě zvážilo, jak to dělají 
zvířecí pacienti, kteří navštíví or-
dinaci. Paní doktorka děti sezná-
mila s  přístroji, které pomáhají 
určit diagnózu. Zajímavá byla 
i  návštěva operačního sálu. Vel-
kou radost dětem udělala fenka 
Besinka, kterou si mohly pohladit 
a názorně na ní vidět vyšetření ul-
trazvukem.

Den otevřených dveří
Dne 12. dubna u nás úspěšně pro-

běhl Den otevřených dveří, při kte-
rém naši mateřskou školu navštívila 
spousta rodičů i  dětí, které možná 
v budoucnu budou do naší školy pra-
videlně docházet. Během prohlídky 
mohly děti vidět mnoho zajímavých 
didaktických pomůcek, ale nejvíce 
je zaujal Magic box. Mohly si také 
ozdobit papírové vajíčko, vymalovat 
omalovánky nebo si prohlížet zají-
mavé knížky. Rodiče měli možnost 
získat informace od učitelek týkající 
se zápisu, provozu MŠ a  vzdělávání 
dětí. Moc děkujeme těm, kteří se za 
námi přišli podívat a budeme se těšit 
na nový školní rok.

Za kolektiv MŠ – U Dubu 
Šárka Effenberková 

a Mgr. Barbora Vosáhlová

BŘEZEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
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„Březen - za kamna vlezem, du-
ben - ještě tam budem“. I když jsme 
již zimu vyhnali a Moranu jsme vy-
nesli do řeky Orlice, zima se ještě 
nevzdává. Za okny fouká studený 
vítr, nám to ale nevadí. Seznamuje-
me se s  jarními květinami, zvířaty 
a mláďaty, a začínáme se připravo-
vat na Velikonoce. Rádi pracujeme 
s keramickou hlínou, vytvořili jsme 
si proto jarní zápichy do květníku 
s osením – vajíčka, kuřátka, ptáčky. 
Mezi tím děti přinášejí vyfouknutá 
vajíčka a pouštíme se do jejich bar-
vení. To už ale do školky nakukuje 
„velikonoční zajíček“. Nastává do-
poledne plné soutěží a her – hází-
me míčky (vajíčka) do košíku, pře-
nášíme vajíčka na lžíci, hrajeme si 
na černou slepičku, dotváříme část-
mi stavebnic obrázky zajíčků, a na-
konec si lepíme papírová vajíčka. 

Teď už jen stačí přinést si pomlázky 
a vyplatit s nimi děvčata.

Dne 14. 3. 2022 jsme v naší ma-
teřské škole přivítali paní Mgr. Pra-
žákovou  – ředitelku Pedagogicko 
- psychologické poradny v  Rych-
nově nad Kněžnou. Přišla spousta 
rodičů a po přednášce o školní zra-
losti, kdy paní Pražáková vysvětlila, 
co vše děti potřebují znát a  umět, 
mohli klást doplňující otázky.

V návaznosti na besedu o školní 
zralosti, proběhla o  týden pozdě-
ji schůzka s  rodiči, která se týkala 
grafomotoriky.

Před nástupem do školy se děti 
musí naučit spousty dovedností 
a činností, které se snažíme každo-
denně rozvíjet. U každého dítěte je 
doba k vytvoření grafomotorických 
dovedností různá, ale oslabení této 

funkce může mít u dítěte školního 
věku za následek: obtížné osvojová-
ní tvarů písmen, neplynulost tahů 
při psaní, zvýšený tlak na podlož-
ku, kolísání velikosti a  sklonu pís-
ma, pomalé tempo psaní, zvýšenou 
chybovost a unavitelnost.

Rodiče byli seznámeni s  tím, že 
je důležité začít u hrubé motoriky – 
především podporování pohybo-
vých aktivit, kde se zapojují klouby 
jako rameno, loket a  zápěstí. Děti 
mají rády hry s míči různých veli-
kostí, skákání přes švihadlo, jízdu 
na kole, koloběžce, ale i  pomoc 
v  domácnosti je pro uvolňová-
ní ruky velice prospěšná  – práce 
s  nářadím: zametání, hrabání listí, 
úklid.

Následovaly tipy na cvičení jem-
né motoriky. Rodiče zaujaly hry 
s  klubíčky vlny, práce s  papírem 

i vytleskávací hry. Důležité je také 
správné držení lžíce a příboru, což 
mohou děti procvičovat každo-
denně. Nejdůležitější je názorný 
příklad.

Na konci schůzky jsme probrali 
jednotlivé grafické prvky, jako jsou 
ovály, smyčky, stříšky, vlnky a čáry. 
Ruku je nejlépe rozcvičovat na vel-
kém archu papíru, kdy dáváme do 
pohybu již zmíněné rameno, loket 
i zápěstí.

Další návod, jak pracovat s před-
školáky, je na stránkách naší mateř-
ské školy, kde najdete inspiraci ne-
jen na grafomotoriku, ale i ostatní 
oblasti, které vašim dětem usnadní 
vstup do základní školy.

Bc. Zdeňka Veselková, 
Lenka Hamplová

BŘEZNOVÉ ZASTAVENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO

HODNOCENÍ HALOVÉ SEZÓNY 2022 ODDÍLU ATLETIKY SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, Z.S.

V  rámci přípravy na venkovní 
atletické závody se letošní halo-
vá sezóna po dvouletých problé-
mech s  covidem solidně rozjela 
a můžeme ji považovat za celkem 
úspěšnou.

Václav Červinka se v  lednu 
zúčastnil dvou závodů v  Praze 
a  v  Jablonci nad Nisou, kde ve 
skoku o tyči shodně překonal lať-
ku ve výšce rovné 4 m a  ve sko-
ku vysokém překonal 1,73 m. Na 
Přeboru Královéhradeckého kraje 
dospělých v  hale v  Jablonci nad 

Nisou dne 22. února zvítězil Vác-
lav Červinka ve skoku vysokém 
výkonem 1,79 m a  skončil na 2. 
místě ve skoku o  tyči kvalitním 
výkonem 4,22 m. Věkem veterán 
Ivo Rufer zde ve vrhu koulí (7,26 
kg) skončil na 4. místě výkonem 
10,22 m.

Nezaháleli ani naši starší atle-
ti  – veteráni, kteří se zúčastnili 
12.  března Mistrovství ČR vete-
ránů v  hale v  Ostravě a  přivezli 
nám i  medaile. Leoš Malenov-
ský zvítězil v  kategorii do 60 let 

ve skoku dalekém výkonem 5,70 
m a  bronzový byl Ivan Růžička 
výkonem 3,86 m. V  trojskoku 
Leoš Malenovský opět zvítězil 
výkonem 11,51 m a  Ivan Růžič-
ka byl na 3. místě výkonem 8,68 
m. Václav Goldbach (roč. 1950) 
v kategorii nad 60 let skončil na 4. 
místě v běhu na 3000 m výkonem 
14:35,97 min. Ivo Rufer v katego-
rii do 60 let ve vrhu koulí byl na 5. 
místě výkonem 11,74 m a v hodu 
diskem (venku) na 7. místě výko-
nem 32,84 m.

Doufejme, že do nastávající 
venkovní závodní sezóny se při-
dají i  naši mladší atleti. Bohužel, 
covid dosud zbrzdil a  znemožnil 
větší zájem dětí o  sportování ne-
jen v atletice, ale i v  jiných spor-
tech jak v  Týništi nad Orlicí, tak 
i  v  celé ČR. Snad již teplejší po-
časí, snižování průběhu covidu 
a  doufám, že i  větší vliv rodičů 
dětí ke sportování tzv. vyžene 
mnohé na sportovní stadiony 
a do tělocvičen.

Za oddíl atletiky Ing. Jiří Tyahur



strana 13

HOLČIČÍ KOLEDA V KŘIVICÍCH VE FOTOGRAFII

Vítr a mráz
neodradil nás.
Pomlázky jsme do rukou vzaly,
naše chlapce vyšupaly.
Ať se tady dobře máme
příští rok to zase dáme

Akce:
21.  května Májové hrátky na 
fotbalovém hřišti (Dětský den 
o trochu dříve)



 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

Jednoznačně inovativní.
udržitelné.

pěkné.
tiché.
snadno instalovatelné.
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V  pondělí 11.  dubna  2022 se 
v  Dobrušce konala robotická sou-
těž, kterou uspořádala Střední ško-
la – Podorlické vzdělávací centrum 
(PVC), jako náhradu za zrušenou 
Robotiádu v Brně. Své role se uja-
li naprosto skvěle a  během velmi 
krátké doby se jim podařilo zajistit 
účast 17 družstev z  celého Králo-
véhradeckého kraje. Některé školy 

a  kroužky se přijely „jen“ podívat, 
aby motivovaly své žáky a mohly se 
připravit na další ročník. Celkem se 
tedy na půdě PVC zúčastnilo růz-
ných aktivit téměř 100 dětí!

Soutěžilo se ve 4 kategoriích:
Čára - Dálkový medvěd - Sprint -
Sumo

Kromě 4 týmů Tékáčka se účast-
nili žáci a studenti z Hradce Králo-
vé, Černilova, Dobrušky a Rokytni-
ce v Orlických horách.

Tékáčko reprezentoval Jaroslav 
Kadrmas, Jan Zahajský, Jan Ada-
mec, Rudolf Černík a  Lukáš Flégl 
pod vedením Marka Chudého. 
Všichni kluci zvládli své disciplí-

ny bravurně, nejvíce se ale vedlo 
Honzovi Zahajskému, který v  ka-
tegorii studentů středních škol 
zvítězil hned ve dvou disciplínách, 
a to Čára a Sumo. Jeho robot projel 
stanovenou dráhou Čáry absolutně 
nejrychleji a rovněž dokázal vytla-
čit všechny soupeře z vymezeného 
prostoru Suma. Moc blahopřejeme!

Yvonna Ronzová

VÍTĚZNÉ ROBODO V DOBRUŠCE

 Honza Zahajský  
se chystá ke své vítězné jízdě

 Dvojnásobný vítěz  
Honza  Zahajský

 Tým Tékáčka. Zleva: Jaroslav Kadrmas, Jan Zahajský, Lukáš 
Flégl, Rudolf Černík a Jan Adamec. Vzadu vedoucí Tékáčka 

Yvonna Ronzová a lektor Marek Chudý.
 Všichni naši kluci v plné přípravě

Ladíme poslední detaily…
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Vážené občanky a vážení občané 
našeho Týniště na Orlicí. Nějaký 
čas již uplynul, a proto si vás dovo-
lím opět informovat o mých aktivi-
tách v regionu anebo agendě řešené 
na půdě Poslanecké sněmovny.

Výstavba kampusu Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové

V  pondělí 28.  února jsem se 
zúčastnila informativního setká-
ní k  výstavbě kampusu Univerzi-
ty Karlovy v  Hradci Králové. Jde 
o společný projekt Lékařské a Far-
maceutické fakulty. Jako členka 
sněmovního Podvýboru pro vědu 
a  vysoké školy, ale samozřejmě 
i  jako stavařka, jsem moc ráda, že 
se v našem regionu univerzitní pro-
středí rozvíjí.

K  dílčí kapitole státního roz-
počtu na rok 2022

Z  pozice místopředsedkyně 
Ústavně-právního výboru jsem 
navrhovala přidat necelých pět set 
milionů korun na fungování Vě-
zeňské služby, a to vzhledem k na-

růstajícím cenám pohonných hmot, 
energií a potravin. Vězeňská služba 
zajišťuje celou řadu úkonů v  ob-
lasti naší bezpečnosti a dle vládou 
navrženého rozpočtu by hrozilo, 
že ji v průběhu roku dojdou pení-
ze. Bezpečnost není možné nechat 
podfinancovanou. S bezpečností se 
nehazarduje. Vláda však potřeby 
vězeňské služby dále ignoruje.

Stav korupce v České republice 
je alarmující

Dle Indexu Transparency In-
ternational jsme na tom s  mírou 
vnímaní korupce podobně jako 
Botswana, Dominika, Rwanda či 
Saudská Arábie. Korupční prostře-
dí nás může připravit o velké částky 
tím, že odradí zahraniční investory, 
nemluvě o  dopadech korupce na 
společnost. Co s tím dělá vláda? Té-
měř nic! V programovém prohláše-
ní věnovala boji s korupci pouhé tři 
zmínky a  v  praktické politice roz-
prášila na Ministerstvu spravedl-
nosti sekci boje s korupcí, v rámci 
tzv. ministerské reorganizace, která 

spočívala ve vytvoření nových míst 
pro nové náměstky, a problematika 
korupce byla přidružena k jiné sek-
ci jako jakýsi přívěšek. Vláda tedy 
s  korupcí příliš nebojuje, ale sko-
ro to vypadá, že snad ani nechce. 
Na to však je třeba upozorňovat. 
Korupci nelze podceňovat a  proto 
jsem na plénu Sněmovny vystoupi-

la a  interpelovala ministra sprave-
dlnosti v této záležitosti.

Toliko jen malý výčet z mých ne-
dávných aktivit a budu se těšit zase 
někdy příště.

Ing. Vladimíra Lesenská
Vaše poslankyně Parlamentu ČR 

a zastupitelka města

Z POSLANECKÉHO DIÁŘE

Ukliďme Česko  je dobrovolnic-
ká úklidová akce, která probíhá na 
území celé České republiky. Jejím 
cílem je  uklidit  nelegálně vznik-
lé  černé skládky a  nepořádek, 
a  proto se i  naše základní škola 
rozhodla po dvou letech odkladů 
zapojit.

I  přes nepřízeň počasí vyrazili 
žáci 2. stupně v  pátek 1.  dubna se 
svými třídními učiteli do okolí Tý-
niště nad Orlicí. Výzvy se nebály 
ani děti z 1. stupně. Zapojila se tří-
da 3.B s  paní učitelkou Ptáčkovou 
a 4.B s paní učitelkou Štěpánkovou.

Chtěla bych poděkovat všem 
žákům a učitelům, kteří se aktivně 
zapojili do této akce. Poděkování 
také náleží paní Gažiové a Službám 
města Týniště nad Orlicí, které za-
jistily odvoz sebraného odpadu, je-

hož opravdu nebylo málo. A chtěla 
bych také poděkovat panu Burdovi 
za poskytnutí pytlů pro sběr odpa-
du.

Mgr. Alena Uhlířová

Několik postřehů z  úklidu od 
žáků naší školy:

Bylo to fajn, nemuseli jsme se 
učit. Uklidili jsme přírodu u chov-
ných rybníků v  Petrovicích. Líbilo 
se nám to, ale byla zima a chybělo 
nám jídlo :).

Jonáš a Terka, 8.A

Skvělá akce, donutilo nás to k za-
myšlení nad životním prostředním.

Marek a Štěpán, 8.A

Bylo dost zajímavé, jak lidé vyha-
zují takové odpadky jako třeba te-

levize, dřez, plechovky a další věci. 
Udržujte lesy čisté a budete mít lep-
ší život a prostředí pro svoje děti.

Děkuji Max, 8. A

Je neskutečné, jak lidé nemyslí na 
čistotu přírody. Neuvědomují si, co 
všechno pro nás příroda dělá. Cho-
vají se k ní sobecky, a tak jsme rádi, 
že jsme se tohoto projektu mohli 
zúčastnit a alespoň trochu přírodě 
pomoct. Sice jsme byli promrzlí 
až na kost, ale hezky jsme se prošli 
a uklidili naše město.

Kristýna a Nikola, 8.C

Nelíbilo se nám to, protože jsme 
nechtěli uklízet odpadky po cizích 
lidech, kteří po sobě neumí uklízet.

Anna a Nikola, 8.C

1. dubna 2022 se uskutečnila akce 
„Ukliďme Česko“. Od paní učitelky 
Uhlířové jsme dostali jednorázové 
rukavice a dva veliké igelitové pyt-
le. Procházeli jsme městem a sbírali 
odhozené odpadky. Nejvíce odpa-
du bylo na nádraží. Vyčistili jsme 
i  zeleň v  okolí školy. V  křovinách 
Na Růžku byly ty nejzajímavější 
odpadky. Pytle jsme plnili prázd-
nými lahvemi, papírem, sklem, zni-
čeným oblečením, zátkami od piva, 
cigaretovými nedopalky a  dalším 
odpadem. První pytel jsme předali 
zaměstnancům Služeb města. Dru-
hý pytel jsme nechali u kontejnerů 
na nádvoří 1. stupně ZŠ. Bavilo nás 
uklízet a udělat něco pro krásu na-
šeho města. Prosíme však, abyste 
odpadky vyhazovali do košů.

Děti ze 4. B

UKLIĎME ČESKO
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Chci za celou naši školu poděko-
vat za finanční dary neúčelového 
charakteru, které jsme od uvede-
ných firem obdrželi v  následující 

výši:
INGTOP, s.r.o. 5.000,– Kč; ING-

TOP METAL, s.r.o. 5.000,– Kč; 
Bidfood Czech Republic, s.r.o. 

45.346,– Kč; EKO-KONTAINER 
SERVICE, s.r.o. 5.000,– Kč.

Velmi si této finanční podpory 
vážíme a  použijeme ji v  souladu 

s  výchovnými a  vzdělávacími cíli 
naší školy.

Mgr. Marian Janko

Projekt proměny v  naší škole 
byl pořádán při příležitosti výročí 
430 let od narození Jana Amose 
Komenského.

Všechno to začalo tím, že jsme 
si v  osmých třídách společně 
připomněli život a  dílo Komen-
ského. Zároveň nám pan Pospí-
šil, koordinátor projektu, sdělil 
podmínky, které bylo třeba splnit, 

abychom se projektu mohli zú-
častnit.

Poté už to bylo plně v  našich 
rukou. Pustili jsme se společně do 
vymýšlení a příprav.

Náš vítězný projekt na škole 
navrhoval odpočinkovou zónu na 
chodbách 2. stupně školy. Jedná 
se o velkou sedačku z palet a ně-
kolik sedacích pytlů.

Projekt jsme jely prezentovat 
28.  března  2022 do Borohrád-
ku ve třech  – Amélie Borovcová, 
Bára Tomková a paní učitelka To-
šovská. Přijely jsme na místo jako 
první a  taky jsme jako první náš 
projekt představily porotě.

Účastnilo se dalších šest týmů 
z  různých škol. S  naším projek-
tem jsme získali finanční odměnu 

ve výši 20 000 Kč.
Teď už zbývá pouze zboží ob-

jednat a  těšit se, až dorazí. Jsme 
rádi, že projekt bude sloužit nejen 
nám, ale všem žákům na naší ško-
le a věříme, že nám všem zpříjem-
ní přestávky mezi hodinami.

Borovcová a B. Tomková 
za třídu 8. A

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DARY

KOMENSKÝ 2020 – PROMĚNY V NAŠÍ ŠKOLE
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V pátek 1. dubna naše třída vyra-
zila na takový menší výlet. Dostali 
jsme za úkol posbírat odpadky, které 
lidé v přírodě pohodili. Naše expedi-
ce byla složena z několika tříd a byli 
jsme rozesláni na různá místa. Naše 
oblast byla v okolí řeky Orlice kolem 
supermarketu Penny. Počasí nebylo 
zrovna příznivé, byla zima a  vlhko. 
To nás ovšem neodradilo, a tak jsme 

po velké přestávce vyrazili na cestu. 
Odpadků byla kupa a dalo to práci, 
ale podařilo se nám sesbírat cca přes 
10 pytlů. Našli jsme spoustu věcí, kte-
ré do přírody opravdu nepatří, např: 
obaly od sušenek, plechovky od ná-
pojů, a  dokonce i  vypuštěnou mat-
raci. Náročné dopoledne jsme za-
končili opékáním špekáčků. Naším 
největším překvapením toho dne se 

stala lahev s tajným vzkazem. Jeden 
z  našich spolužáků Vojta šel kolem 
řeky a při sbírání si všiml této lahve. 
Rozřízl ji nožem a na žlutém papíru 
bylo přání i s kontaktem na odesílate-
le tohoto vzkazu. Spojili jsme se s ním 
a představila se nám paní, která byla 
autorkou tajemného vzkazu. Majitelé 
lahve nás osobně navštívili ve škole 
a jako odměnu za to, že pomáháme 

přírodě nakoupili celé třídě něco 
k mlsu. Pátek jsme si opravdu užili, 
nejen že jsme se vyhnuli i některým 
předmětům ve škole, ale byli jsme 
v přírodě a občas jsme se opravdu di-
vili neobvyklým nálezům. Děkujeme 
paní učitelce třídní Editě Burešové za 
to, že s námi tuto akci podnikla.

Tereza Daňková a 
Eduard Drábek za třídu 9. A

Dne 28. 3. 1592 se narodil biskup 
Jednoty bratrské a jedinečný český 
myslitel Jan Amos Komenský. Svým 
dílem předběhl svou dobu a kvůli 
svému přesvědčení v oblasti církevní 
i pedagogické se stal nejznámějším 
českým vyhnancem. Většinu svého 
života strávil mimo svou vlast a ni-
kdy neztratil víru a naději. 

Naše škola se přihlásila do projek-
tu Proměny v naší škole, který pořá-
dá MAP Kostelecko, Třebechovicko 
a Černilovsko. V naší škole na počest 
430. výročí od jeho narození proběhl 
pro žáky 8. ročníků projektový den S 
Komenským měníme svět k lepšímu. 
V první části se žáci seznámili zají-
mavou formou s důležitými etapami 
jeho života a jeho touhou o proměně 
lidstva k lepšímu. V druhé části se 
žáci rozdělili do jednotlivých týmů, 
měli navrhnout a sami zrealizovat 
svůj vlastní týmový Projekt promě-
ny v některé z těchto oblastí: rodina, 
vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, 
umění a média. Měli se pokusit zrea-
lizovat konkrétní „dobrou věc“ ve své 
škole či jejím okolí. 

Vzniklo šest velmi zajímavých 

projektů, za něž bych chtěla všem 
žákům a učitelům moc poděkovat. 
Vybrali jsme tři projekty, které by-
chom chtěli zrealizovat a žáky v jejich 
projektech podpořit. 

Nejlepší projekt týmu žáků ze tří-
dy 8. A byl vybrán do Projektu Pro-
měny v naší škole a reprezentoval 
naši základní školu. Tento tým splnil 
podmínky a dodržel všechna krité-
ria soutěže a získal na svou realizaci 
finanční podporu ve výši 20 000 Kč. 
Realizace jejich projektu by měla být 
dokončena do 17. 6. 2022. 

Chtěla bych jim touto cestou moc 
pogratulovat a oslovit firmy, podni-
katele a občany našeho města, zda by 
někdo měl zájem pomoci žákům s re-
alizací jejich projektu. Našim žákům 
ve škole chybí relaxační zóny na škol-
ních chodbách, které jsou prázdné a 
mohly by být využívány k setkávání a 
odpočinku žáků o přestávkách. 

Rozloučila bych se citátem J. A. 
Komenského, který je stále aktuální. 

„Takový je příští věk, jak jsou vy-
chováváni příští jeho občané.“ 

Mgr. E. Burešová 
  

UKLIĎME ČESKO A VZKAZ V LÁHVI

S KOMENSKÝM MĚNÍME SVĚT K LEPŠÍMU V ULICI KOMENSKÉHO
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Naše škola se zúčastnila řady 
rozmanitých soutěží a  olympiád 
v  jednotlivých vyučovacích před-
mětech. V  nabité konkurenci se 
naši žáci rozhodně neztratili. Níže 
je výčet nejzajímavějších výsledků. 
Všem reprezentujícím žákům gra-
tuluji a  přeji mnoho dalších úspě-
chů.

Adam Koubský, žák 9.B, obsa-
dil 1. místo v okresním kole (OK) 
matematické olympiády, 1. mís-
to v  matematické soutěži Pangea 
v  krajském kole (KK), 35. místo 

v  regionálním kole Mladého che-
mika z více jak 400 soutěžících.

Abigail Čipčalová z 8.C obsadila 
2. místo v  OK olympiády v  ang-
lickém jazyce a  následně 6. místo 
v KK.

V  zeměpisné olympiádě OK  – 
kategorie A  (6. ročníky)  – obsadil 
2. místo Matyáš Gavlák ze 6.A, 3. 
místo Daniel Janda ze 6.B, 8. místo 
David Kurel ze 6.B.

V kategorii B (7. ročníky) – obsa-
dil 3. místo Marek Weisser ze 7.C, 

6. místo Natálie Kolářová ze 7.B, 8. 
místo Ondřej Richter ze 7.B.

V kategorii C (8. a 9. ročníky) - 
obsadil 2. místo David Vašata z 9.D, 
3. místo Viktor Špryňar z  9.D, 7. 
místo Josef Dlabal z 8.A.

V okresním kole basketbalového 
turnaje, který se odehrál 23.  3. ve 
zdejší sportovní hale v Týništi nad 
Orlicí obsadila všechna tři naše 
družstva 1. místa a  postupují do 
krajského kola. Byly to kategorie 
III. IV chlapci a kategorie III dívky.

V  okresním kole olympiády 
v  českém jazyce obsadila Nikola 
Štěpánková 6. místo a Eliška Polová 
z 9.C 13. místo.

V  krajském kole zeměpisné 
olympiády v kategorii A (6. roční-
ky) obsadili 10. místo Daniel Janda 
ze 6.B a 11. místo Matyáš Gavlák ze 
6.A. v kategorii B (7. ročníky) ob-
sadil 8. místo Marek Weisser ze 7.C 
a v kategorii C (8. a 9. ročníky) ob-
sadili 11. místo David Vašata z 9.D 
a 12. místo Viktor Špryňar z 9.D.

Mgr. Marian Janko, ředitel ZŠ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

TÝNIŠŤSKÁ VĚŽ SE JIŽ POŠESTÉ ROZSVÍTÍ ZELENĚ

V  pondělí 30.  května  2022 se 
město Týniště nad Orlicí již pošesté 
připojí k  celorepublikové kampani 
zaměřené na podporu lidí trpících 
roztroušenou sklerózou. Právě 
v tento den, na který připadá Světo-
vý den roztroušené sklerózy, bude 
jedna z dominant města Týniště – 
vodárenská věž nasvícená zelenou 
barvou, barvou naděje pro všechny 
nemocné.

Nasvícením věže chceme jako 
město vyjádřit solidaritu s  lidmi, 
kteří trpí roztroušenou sklerózou 
a ujistit je, že v nemoci nejsou sami. 
Město Týniště rovněž finančně při-
spívá Domovu svatého Josefa v Ži-
rči, který je modelovým a jediným 
zařízením v České republice posky-
tujícím nemocným roztroušenou 
sklerózou komplexní lůžkovou 
péči. Od roku 2001 Domov pomohl 

více než 2000 nemocných a poskytl 
jim přes 3800 pobytů, zdravotnické 
pomůcky a odborné sociální pora-
denství.

Děkuji ředitelce Služeb města 
Týniště nad Orlicí paní Jitce Ga-
žiové a  jejímu týmu za spolupráci 
a vedení města za podporu.

PhDr. Veronika Čepelková, 
zastupitelka města a předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise

datum- den čas název druh místo konání

1. 5. ne
9:00 Prvomájové veselení oslava Tyršovo náměstí

7:00 - 12:00 Memoriál J.Holického – místní májová výstava výstava Areál chovatelů
2. 5. po 18:00 Koncert komorních souborů (ZUŠ) hudba Kulturní dům

4. 5. st
9:00 - 18:00 Bazar oblečení, hraček, sportovního vybavení bazar MC Ratolest

18:30 „Domra mezi nejlepšími” (ZUŠ) hudba Kulturní dům
5. 5. čt 19:00 DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU (Divadlo bez zábradlí) divadlo Kulturní dům
6. 5. pá 10:00 Výkup zlata, stříbra, platiny… výkup Kulturní dům
7. 5. so 19:00 Jak důležité je míti Filipa - premiéra divadelní hry ZUŠ divadlo Kulturní dům

11. 5. st
15:00-17:00 Odpolední večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) čtení, tvoření Městská knihovna

16:30 beseda se Soňou Toucovou, výstava (keramika, kresby, olejomalby) beseda Městská knihovna
12. 5. čt 10:00 Dopolední večerníčkové čtení a tvoření (MC Ratolest) čtení, tvoření Městská knihovna
14. 5. so 18:00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA (Jana Součková) móda Kulturní dům
16. 5. po 18:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ

18. 5. st
Přírodověda! Tvoření a hraní v přírodě (MC Ratolest) tvoření, hraní Olšina

17:00 SHOW-DANCE - závěrečné vystoupení divad. a taneč. kroužků DDM vystoupení Kulturní dům
21. 5. so 9:30 O TÝNIŠŤSKÉ TAJEMSTVÍ (DDM) tanec Kulturní dům
22. 5. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů
23. 5. po 18:00 Žákovský koncert hudba ZUŠ
28. 5. so 9:30 POHÁDKOVÝ LES od DDM
29. 5. ne 18:00 Bigbanďata - ZUŠ OPEN hudba Neratov

1. 6. st Zahradní slavnost muzika, hry MC Ratolest

3.–4. 6. 25. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka hudba Tyršovo náměstí

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V KVĚTNU 2022
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NOC S ANDERSENEM – 22. ROČNÍK

VÝSTAVNÍ SÁL ZNOVU OŽÍVÁ

V pátek 1. dubna 2022 se v Měst-
ské knihovně v  Týništi nad Orlicí 
uskutečnil již 22. ročník akce Noc 
s Andersenem, která je určena k pod-
poře dětského čtenářství a  je pořá-
dána pod záštitou Klubu dětských 
knihoven SKIP a Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR.

Zábavného programu, který byl 
připraven na motivy pohádek Bo-
ženy Němcové, se zúčastnilo 14 
žáků ze ZŠ Lípa nad Orlicí a  jejich 
paní učitelky. Děti se po seznámení 
a  rozdělení do soutěžních družstev 
s chutí vrhly do plnění všech úkolů, 
které bylo nutné zdolat, aby mohly 

jít na stezku odvahy k  Perníkové 
chaloupce a  poté hledat vytoužený 
poklad. Kromě luštění, hádanek, 
kvízů a malování si děti zatancovaly 
a zahrály si i na Popelku.

I  když se v  knihovně tentokrát 
nenocovalo a někteří si to moc přá-
li, pohádková Noc s  Andersenem 

se velmi vydařila. Největší odmě-
nou pro nás byl samozřejmě úsměv 
a spokojenost všech účastníků. Bu-
deme se těšit na další ročník a  na 
další báječnou noc strávenou v naší 
knihovně.

Jana Novotná

Po delší pauze jsme v  městské 
knihovně přivítali výstavu Soni 
Toucové z Lipin u Bolehoště. K vi-
dění jsou díla z  keramiky, olejo-
malby a  kresby pravou mozkovou 
hemisférou. Autorka nejraději 
tvoří různé skřítky, anděly, Ma-
dony, vodníky a  jiné bytosti. Ráda 
keramiku nejen vyrábí, ale také učí 
děti i dospělé na svých kurzech, na 
které se můžete přihlásit. Neustále 

se sama vzdělává i v duchovní ob-
lasti např. reiky a jóga. Její tvorbu si 
můžete prohlédnout na webových 
stránkách www.sonatoucova.web-
node.cz. Výstava je z  části prodej-
ní a bude trvat do 11. května, kdy 
bude ukončena besedou. V  tuto 
dobu se budou moci vyzvednout 
zakoupené výtvory.

Jana Novotná



LESOKRUH - FÉROVÁ SNÍDANĚ 2022 V LESOKRUHU

Už počtvrté Lesokruh a  lidé 
kolem něho pořádají Férovou sní-
dani. V  minulých dvou letech ze 
známých důvodů proběhla „dis-
tančně“ – snídali jsme doma. Letos 
nám štěstí přeje, a tak se můžeme 
opět setkat, a  to v  novém zázemí 
lesní školky na Bědovicích. Snídá-
me 14.  května od 9.30 a  všichni, 
kdo čtete tento článek a máte chuť 
se k nám připojit, jste srdečně zvá-
ni. Snídani pořádáme za každého 
počasí. Děti vítány!

Najdete nás na modré turistic-
ké značce vedoucí z  Třebechovic 
do Bolehoště (anebo naopak), 
GPS 50.2011881N, 16.0204603E. 
Doražte, prosím, pěšky či kolmo, 
v  případě, že přijedete autem, 
zdvořile vás žádáme o  ohledupl-
nost k obyvatelům Bědovic a prů-
jezd vsí rychlostí maximálně 40 
km/hod. Parkujte prosím na louce 
pod zázemím (GPS 50.2002739N, 

16.0208222E) – děkujeme.
Co Férová snídaně je a  proč se 

pořádá?
Férová snídaně je vlastně pik-

nik, na kterém se sejdou lidé, kte-
rým není lhostejný osud lidí na 
druhém konci světa, nebo radši 
než nadnárodní hyper-super-me-
ga-markety podpoří drobné české 
farmáře a pěstitele tím, že na pik-
nik přinesou dobrotu z  férových 
nebo lokálních surovin a podělí se 
o ni s dalšími dobrými dušemi.

I  v  21. století se na Zemi dějí 
věci související s  původní ko-
lonizací světa, kdy ekonomický 
rozvoj a  prosperita světa nás lidí 
žijících na Západě jsou postavené 
na zneužívání chudých lidí v  tzv. 
rozvojových zemích Afriky, Asie 
a Latinské Ameriky. Tlak na snižo-
vání výdajů ze strany spotřebitelů, 
kteří chtějí nakupovat za co nej-
nižší ceny, i  ze strany obchodní-

ků, kteří chtějí maximalizovat své 
zisky, způsobuje, že těm, kteří mají 
s  pěstováním nejvíc práce, zůstá-
vá nejmíň peněz. A  proto vzni-
kl systém certifikace fair trade, 
který dává drobným pěstitelům 
možnost uživit se vlastní prací za 
důstojných podmínek. Tito pěsti-
telé dostávají za svou kávu, banány 
nebo kakao spravedlivě zaplaceno, 
plodiny pěstují s  ohledem na ži-
votní prostředí a jejich děti můžou 
místo na plantáž jít do školy.

Jak férové výrobky poznáte?
Buď podle značky FAIR-

TRADE©, kdy pěstitel, dovozce 
i  zpracovatel pod touto značkou 
pravidelně prochází nezávislým 
auditem ověřujícím shodu se stan-
dardy Faitrade International, nebo 
GEPA, EZA, Libero Mondo či 
Traudcraft, což jsou členové orga-
nizace WFTO (World Fair Trade 
Organization), kteří procházejí 

audity jen náhodnými a jejich prá-
ce je založena hlavně na důvěře.

Trocha inspirace z minulých let:
* termix z  tvarohu a  smetany 

z farem, které prodávají své výrob-
ky přes internetový farmářský trh 
Scuk * rozvar z  piletických jahod 
vytažených z  mrazáku * domácí 
nutela z  lískových ořechů a  fair 
trade kakaa * farmářské máslo na 
chlebu doma pečeném z  mouky 
od Dobrušky * bábovka z  máku 
a  mléka z  Ledců, domácích vají-
ček, mouky ze mlýna v  Korunce 
u Číčové a oleje z Českého Ráje * 
palačinky z mléka ze Scuku a do-
mácích vajec a  marmelády * fair 
trade maté z  Brazílie * káva od 
pana Lexy z  Pastvin * kakavíčko 
z  fair trade kakaa a  farmářského 
mléka * bylinkový čaj z  rostlin, 
které rostou kolem nás.

Martina Kašparová
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TŘI OTÁZKY PRO PANÍ EVU FLETCHEROVOU
 SOCIÁLNÍ PRACOVNICI A VEDOUCÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ ZA PODPORU DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ

Přinášíme další z  rozhovorů 
s  osobnostmi, které působí v  na-
šem městě a  pomáhají život jeho 
obyvatel měnit k  lepšímu. Na tři 
otázky tentokrát odpověděla paní 
Eva Fletcherová, sociální pracov-
nice a  vedoucí služby chráněné 
bydlení v Týništi nad Orlicí.

1. Váš domov je v  našem městě 
poměrně nový. Prosím o jeho před-
stavení.

V  květnu tomu budou přesně 
dva roky, co v  Týništi nad Orlicí 
v  ulici Turkova byl nově zahájen 
provoz pobytové sociální služ-
by chráněné bydlení. Tato služ-
ba vznikla v  rámci transformace 
Ústavu sociální péče pro mládež 
Kvasiny, kdy se snižuje kapaci-
ta služby ústavního charakteru 
ve prospěch služeb komunitního 
charakteru. Rekonstrukce objektu 
v  Turkově ulici, který je ve vlast-
nictví Královéhradeckého kraje, 
byla realizována za finanční pod-
pory Evropské unie, stejně tak 

jako jeho vybavení a následný pro-
voz služby.

V chráněném bydlení našlo svůj 
nový domov šest uživatelů. A zde 
opravdu mohu říci, že našli DO-
MOV, protože všichni uživatelé 
této služby téměř celý svůj život 
strávili v  ústavní péči, která jim 
sice zabezpečila potřebnou péči 
a  starostlivost, ale nemohla jim 
poskytnout pocit domova, souná-
ležitost s komunitou, pocit, že žijí 
jako normální lidé.

Čtyři muži z  ÚSP pro mládež 
Kvasiny a  dvě ženy z  Domečků 
Rychnov nad Kněžnou se již stali 
naplno obyvateli Týniště. Začali 
tu spokojeně žít, mají zde trvalý 
pobyt, využívají místní obchody 
a služby, nabídku kulturních akcí. 
Za dva roky získali velkou spoustu 
dovedností při práci v domácnosti, 
kdy s  pomocí pracovníků si sami 
vaří, uklízí, perou, starají se o dům 
i zahradu. Mnozí se naučili samo-
statně chodit po Týništi, nejen do 
obchodů a  k  lékaři, ale i  na pro-

cházky v centru města a přilehlém 
parku. A  co víc, někteří už začali 
v Týništi i pracovat, a to konkrét-
ně ve firmě GASTRO  – KOŘENÍ 
s.r.o., které bychom rádi touto 
cestou poděkovali za jejich úžas-
ný přístup k  našim uživatelům. 
Velkou zásluhu na bezproblémové 
adaptaci v novém prostředí mimo 
našich pracovníků má i  Město 
Týniště nad Orlicí, které se ujalo 
výkonu funkce veřejného opat-
rovníka pro naše uživatele. Tím 
našli naši uživatelé další spřízněné 
duše ve svém životě, a to jmenovitě 
Mgr. Ivanu Poláškovou a Mgr. Bo-
huslava Matyse – děkujeme.

2. V čem konkrétně spočívá Vaše 
práce?

Jako sociální pracovník a  ve-
doucí služby chráněného bydlení 
mám na starost celkem 4 chráně-
ná bydlení, tedy nejen zde v Týni-
šti nad Orlicí, ale i další v Kostelci 
nad Orlicí, přičemž hlavní sídlo 
organizace máme v  Kvasinách 

pod vedením ředitelky paní Jany 
Maškové. Hlavním úkolem mé 
práce je pomoci uživatelům nasta-
vit ty nejoptimálnější podmínky 
pro poskytnutí služby, tedy na-
plánovat s  nimi, v  čem potřebují 
aktuálně ve svém životě pomoci 
od našich pracovníků, aby se co 
nejlépe začlenili do běžného ži-
vota. Ta hlavní práce s  uživateli 
ale leží na našich pracovnících 
v  sociálních službách. V  Týništi 
na plný úvazek pracuje celkem 5 
pracovníků v  sociálních službách 
ve třísměnném provozu, tedy 24 
hodin denně po celý rok.

3. Co Vás na práci nejvíce napl-
ňuje?

Spokojenost uživatelů, radost 
z  jejich pokroků, životních úspě-
chů.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, 
Vašim spolupracovníkům a  uži-
vatelům chráněného bydlení vše 
dobré.

Veronika Čepelková

Město Týniště nad Orlicí finanč-
ně podpořilo i  v  tomto roce 2022 
Domácí hospic Setkání.

Domácí hospic Setkání posky-
tuje služby již devátým rokem, ale 
nebylo by to možné bez finanční 
podpory dárců, dotací kraje, měst 
a obcí nebo příspěvků nadací. Tou-
to cestou děkujeme městu Týniště 
nad Orlicí, že také díky letošní pod-
poře sociálního poradenství mů-
žeme nadále pomáhat v  rodinách 
těžce nemocných lidí, kteří chtějí se 
svou nemocí zůstat doma ve svém 
prostředí. Těší nás zájem veřejnosti 

o  tuto službu a stále jsme plni ob-
divu, s jak úžasnou péčí, obětavostí 
a  láskou se často v  rodinách ne-
mocných setkáváme.

Naše služba lékařů, zdravotních 
sester, sociální pracovnice, psycho-
terapeutky i duchovních je k dispo-
zici všem potřebným. O  pomoc si 
pečující mohou zavolat 24 hodin 
denně po celý rok. Díky spoluprá-
ci pečujících rodin a  celého týmu 
hospice se daří zvládnout náročnou 
situaci i velkou zátěž a společně do-
provázet nemocné v domácím pro-
středí až do konce jejich života.
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Květen je považován za měsíc lásky. V li-
dové tradici je počátek tohoto měsíce spojen 
se stavěním májek. Je to obyčej velmi starý, 
znají ho v celé Evropě, snad jde o pozůstatek 
jarních slavností, kdy strom představoval 
strážného ducha vesnice. Kromě ústřední 
májky na návsi stavěli chlapci ještě menší 
májky před domy svých dívek. Nato se pořá-
daly veselé průvody a taneční zábavy. Přesně 
před 100 lety zachytil fotograf takové stavě-
ní májky v sousedních Albrechticích (archiv 
Ondřeje Zahálky). 1. květen je také Svátkem 
práce. Tento den připomíná generální stáv-
ku dělníků za (viz tajenka křížovky), která se 
konala v květnu 1886 v americkém Chicagu. 
První prvomájové demonstrace se pořádaly 
v roce 1890. V dalších letech se staly oblíbe-
nými lidové veselice podobné poutím.

U nás si lidé jistě pamatují průvody s má-
vátky, politickými hesly a alegorickými vozy 
- viz fotografie z archivu Štěpána Tomašíka. 
(Tajenka z dubnového čísla: Národopisná vý-
stava českoslovanská) -ap-
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RYBNÍK MACHOV U RAŠOVIC

Tento název asi zná málokdo. 
Když se ale řekne Rašák nebo Ra-
šovák, budete již vědět. Rybník 
u  zahrádkářské kolonie směrem 
na Křivice. Jako malé děti jsme 
tam jezdili s rodiči podnikat prv-
ní plavecké pokusy. Malá hloub-
ka, teplá voda přímo vybízela 
k  vodním radovánkám. A  ty ba-
henní bitvy! Už před 50 lety ryb-
ník trpěl sezonním nedostatkem 
vody, nemá trvalý přítok. Jedná se 
o  takzvaný nebeský rybník, fun-
gující na principu artézské stud-
ně. Nedostatek vody dlouhodobě 
trápí obyvatele Rašovic a přilehlé 
zahrádkářské osady. Rybník je 

v majetku Města Týniště nad Or-
licí. Jsme si vědomi rekreačního 
přínosu pro tuto lokalitu, a proto 
jsme i  přes četné žádosti nikdy 
rybník nepronajali k  rybářským 
komerčním účelům. Větší investi-
ci do rybníka, která by znamena-
la významný zásah do dna vodní 
plochy, v  současné době nechys-
táme. Důvodem jsou jak finance, 
tak přilehlá přírodní památka 
Zadní Machová. Přesto nám osud 
vodní plochy není lhostejný a  je 
naší snahou jeho rekreační funk-
ci podpořit. Například sekáním 
trávy okolo rybníka. Rybník ryb-
níkem ale dělá voda. Podařilo se 

nám najít odborníka, který byl 
před lety u  úprav na této vodní 
ploše. Po schůzce s ním a násled-
ném monitoringu stavu jsme do-
stali návrh, jaké úpravy pomohou 
zlepšit hospodaření s vodou. Veli-
ce významným signálem pro nás 
byla také aktivita občanů Rašovic. 
Asi 20 obyvatel Rašovic, včetně 
dětí, společnými silami ve volném 
čase vyčistili přítokovou oblast od 
keřů a bahna. Námi oslovená fir-
ma pak mimo jiné zajílovala na 
hrázi prostor okolo výtokového 
potrubí, kolem kterého docházelo 
k průsakům. Před vtokem do ryb-
níka vyčistili a  zajílovali prostor 

proti průsakům a  opravili zniče-
né vtokové potrubí. Doufáme ve 
zpomalení klesání stavu vody bě-
hem ročních období. Rybník byl 
ještě v  únoru úplně plný a  část 
vody dokonce přetékala přepa-
dem na hrázi. Suchý březen je ale 
na hladině rybníka znát drobným 
poklesem vodní hladiny. Snažili 
jsme se vyjít rašovickým vstříc 
a  velice oceňujeme jejich pomoc 
a  doufáme ve zlepšení situace. 
Poslední a rozhodující slovo u ta-
kovéhoto rybníku má ale vždy 
příroda. Nebude-li pršet, nebude 
ani voda.

Pavel Nadrchal, místostarosta
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