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A) Schvaluje:

1. Záměr prodeje bytové jednotky 
č. 536/11 v k. ú. Týniště nad Or-
licí stávajícímu nájemci.

2. Plán zimní údržby komunikací 
a  chodníků pro zimní období 
2022-2023.

3. Stavebnímu odboru uzavřít DPP 
na administrativní práce.

4. Smlouvu o  dílo na akci: „Opra-
va vodoinstalace, oprava topení 
a  montáž kotle na tuhá pali-
va – OV Rašovice“ firmu Vond-
ruška Jaromír, Luční 251, 517 
22 Albrechtice nad Orlicí, IČ: 
69845506, za cenu 258 756,– Kč 
s DPH a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

5. Příkazní smlouvu na technický 
dozor investora a  koordinátora 
BOZP při realizaci stavby s  ná-
zvem: „Stavební úpravy bytu na 
MŠ ul. Lipská 259 v Týništi nad 
Orlicí“ mezi smluvními stra-
nami IRBOS s.r.o., Čestice 115, 
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 
25933094 a  Město Týniště nad 
Orlicí za podmínek stanovených 
ve smlouvě a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

6. Smlouvu o  dílo na „Výkon au-
torského dozoru při realizaci 
rekonstrukce bytu na třídu MŠ – 
ul. Lipská 259  – v  Týništi nad 
Orlicí“ zakázka č. 2118/060 mezi 
smluvními stranami: Ateliér 
Zídka, architektonická kancelář, 
spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hra-
dec Králové a Město Týniště nad 
Orlicí za podmínek stanovených 
ve smlouvě a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

7. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene č. 
sml. 58661_1/BVB plynáren-
ského zařízení „Reko MS Týni-
ště n.O-Okružní n.p Alba, číslo 
stavby: 58661“ mezi smluvními 
stranami: budoucí oprávněná 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
zastoupena na základě plné moci 
společností GasNet Služby, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 
602 00 Brno a budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

8. Na základě žádosti ředitelky Ge-
riatrického centra Týniště nad 
Orlicí a  na základě sociálního 
šetření, které bylo provedeno 
09. 11. 2022, přidělení bytu v DPS 
v Geriatrickém centru pro paní J. 
H. (* 1936) od 01. 12. 2022.

9. Příspěvkové organizaci Geriat-

rické centrum Týniště nad Or-
licí vyřazení a  likvidaci nepou-
žitelného majetku v  souladu ze 
Zřizovací listinou v celkové výši 
36 558,00 Kč.

10. Příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Město Týniště 
nad Orlicí vyřazení a  likvidaci 
neupotřebitelného majetku z dů-
vodu zastaralosti a  opotřebova-
nosti v  souladu se Zřizovací lis-
tinou v celkové výši 17 422,00 Kč.

11. Vyplacení odměny za II. polole-
tí 2022 pro ředitelku příspěvko-
vé organizace Geriatrické cen-
trum Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a  mládeže, Mateřská škola 
- U  Dubu a  Městské knihovny 
Týniště nad Orlicí.

12. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí v sou-
ladu se Zřizovací listinou ode-
psání a vyřazení nedobytné po-
hledávky v celkové výši 5.600,00 
Kč dle předložené žádosti.

13. Předsedy komisí zřízených ra-
dou města: Komise školská 
a  kulturní: Michal Procházka, 
Zdravotní a  sociální: Veronika 
Čepelková, Sportovní: Vladimír 
Polášek, Bytová: Irena Černíno-
vá, Stavební: Radim Kafka.

14. Rozpočtové opatření č. 12/2022.
15. Plán inventur za rok 2022.

B) Bere na vědomí:

1. Informaci ředitele Základní 
školy, že v období 01. 07. 2023 – 
31. 12. 2023 budou z prostředků 
Šablony I  – operační program 
Jana Ámose Komenského, finan-
covány 50% úvazky speciální-
ho pedagoga a  psychologa a  po 
dobu 28 měsíců školní asistent. 
Tato dotace nevyžaduje spolu-
účast zřizovatele.

2. Oznámení strážníků Městské 
policie Týniště nad Orlicí o  po-
chybení v  pracovní činnosti 
vrchního strážníka.

3. Celoroční plán činnosti příspěv-
kové organizace Dům dětí a mlá-
deže Týniště nad Orlicí pro škol-
ní rok 2022-2023.

4. Vyjádření Základní školy Tý-
niště nad Orlicí k  odstranění 
nedostatků zjištěných při veřej-
nosprávní kontrole. Organizace 
však neodstranila všechny uve-
dené chyby ve stanoveném ter-
mínu, k  některým nedostatkům 
se nevyjádřila.

C) Ukládá:
 
1. Projednat v ZM změnu závazné-

ho vztahu a ukazatele mezi měs-
tem Týniště nad Orlicí a Základ-
ní školou Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v  souvislosti s  pro-
jektem Modernizace školních 

dílen, jejíž potřebnost vyplynula 
z  údajů uvedených v  Pokynu 
k  platbě od Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Termín: zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
2. Příspěvkové organizaci Základní 

škola Týniště nad Orlicí opako-
vaně odstranit chyby a nedostat-
ky zjištěné pří veřejnosprávní 
kontrole a  řídit se požadavky 
a doporučeními, které jsou uve-
deny v protokolu z kontroly.

Termín: 15. 12. 2022
Odpovídá: Mgr. Marian Janko
3. Projednat v  ZM žádost ředitele 

ZŠ o navýšení příspěvku na ener-
gie na rok 2022.

Termín: zasedání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

A) Schvaluje:

1. Smlouvu o  veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné 
linkové osobní dopravě k  zajiš-
tění městské autobusové dopra-
vy v  Týništi nad Orlicí se spo-
lečností AUDIS BUS s.r.o., IČ: 
15040500.

2. Záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 1630/1 a části pozemku p. č. 
1631/1 o celkové výměře cca 144 
m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.

3. Dodatek č.1 Smlouvy o  budou-
cí smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a  dohody o  umístění 
stavby č. IV-12-2022518 název 
stavby. Týniště n/O, Křivice, p.č. 
50/2, knn mezi smluvními stra-
nami: budoucí oprávněná ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín zastoupena společ-
ností PEN - projekty energetiky, 
s.r.o., Arnošta z  Pardubic 2835, 
530 02 Pardubice a budoucí po-
vinná Město Týniště nad Orlicí 
a ukládá starostovi města doda-
tek č.1 podepsat.

4. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Město Týniště nad Orlicí 
vyřazení a  likvidaci nefunkční-
ho a  opotřebovaného majetku 
v  souladu se Zřizovací listinou 
v celkové výši 48 253,70 Kč.

5. Vyplacení odměny za II. pololetí 
2022 pro ředitele/ky příspěvko-
vých organizací Základní umě-
lecká škola Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum Týniště nad 
Orlicí, Služby města Týniště nad 
Orlicí a Mateřská škola – Město 
Týniště nad Orlicí.

6. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Orlicí 
vyřazení a likvidaci nefunkčního 
majetku v  souladu se Zřizovací 
listinou v celkové výši 5 990 Kč.

7. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí 
vyřazení a  likvidaci neupotře-
bitelného majetku v  souladu se 
Zřizovací listinou v celkové výši 
93 249 Kč.

8. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádosti 
a  v  souladu s  ustanovením § 30 
odst. 4 a  § 31 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, aby 
část svého rezervního fondu ve 
výši 30 000 Kč použila k  posíle-
ní investičního fondu a  násled-
ně čerpala fond investic do výše 
30 000 Kč na financování údržby 
a oprav mechanismů.

9. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 428 
85 086) na základě žádosti změ-
nu závazného ukazatele, která 
spočívá ve snížení limitu mzdo-
vých prostředků o  476 000 Kč. 
Po úpravě bude limit mzdových 
prostředků Služeb města pro rok 
2022 ve výši 8 598 100 Kč.

10. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086) na základě žádos-
ti změnu závazného ukazatele, 
která spočívá ve snížení odpi-
sového plánu o  8 647 Kč. Po 
úpravě bude odpisový plán Slu-
žeb města ve výši 1 556 136 Kč. 
Částka 8 647 Kč bude organizaci 
ponechána na zabezpečení pro-
vozních záležitostí.

11. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. B. O., bytem *** na období od 
1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

12. Uzavření nájemní smlouvy p. 
F. S., bytem *** na období od 
1. 12. 2022 do 28. 2. 2023. Jedná 
se o převod nájmu po zemřelém 
p. M. V.

13. Smlouvu o  bezplatné výpůjčce 
části budovy Městské knihov-
ny čp. 937 v  Týništi nad Orlicí 
o  výměře 46,53 m2 pro Město 
Kostelec nad Orlicí, IČ:274968, 
k  provozování knihovnických 
funkcí s  Městskou knihovnou 
Týniště nad Orlicí na dobu urči-
tou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026. 
Městská knihovna Kostelec nad 
Orlicí zajišťuje metodickou, po-
radenskou a  konzultační čin-
nost, dodává výměnné soubory 
a vzdělává pracovníky poboček 
Městské knihovny Týniště nad 
Orlicí.

B) Bere na vědomí:

1. Informace starosty o  dosavad-
ním průběhu a stavu jednání ve 
věci pochybení velitele Městské 
policie Týniště nad Orlicí.

2. Informaci o neodstranění nedo-

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 3
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 21. 11. 2022

Usnesení č. 4
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 5. 12. 2022
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statků vyplývajících z  veřejno-
právní kontroly v Základní škole 
Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá:
 
1. Projednat v ZM žádost Základní 

umělecké školy Týniště nad Orli-
cí o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ve výši 150 000 Kč na 
předfinancování dotace z  Ope-
račního programu J. A. Komen-
ský.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

2. Projednat v  ZM koupi částí po-
zemku p. č. 22 v  k. ú. Petrovice 
nad Orlicí.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
3. Projednat v ZM darovací smlou-

vu č. 0994220091 od dárce Povo-
dí Labe v návaznosti na Smlouvu 
o  smlouvě budoucí darovací č. 
0911090405 ze dne 13. 11. 2009 
a to na stavbu vodního díla, po-
zemků p. č. st. 432, p. č. st. 434, 
p. č. st. 435, p. č. st. 436 v  k. ú. 
Štěpánovsko.

Termín: Jednání ZM

Odpovídá: Ing. Jan Paštika
4. Projednat v  ZM personální na-

výšení sociálního odboru o 0,75 
pracovního úvazku od měsíce 
února 2023.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika
5. Projednat na nejbližším jedná-

ní ZM odnětí pověření k plnění 
úkolů při řízení Městské policie 
Týniště nad Orlicí.

Termín: Jednání ZM
Odpovídá: Libor Koldinský
6. Místostarostovi města svolat jed-

nání s  ředitelem Základní školy 

ve věci nedostatků vyplývajících 
z veřejnoprávní kontroly.

Termín: 16. 12. 2022
Odpovídá: Pavel Nadrchal

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze informa-
tivní charakter. Některé údaje jsou 
z  dokumentu vypuštěny s  ohledem 
na zákon č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, v platném znění. 
Originál usnesení je k  nahlédnutí 
v kanceláři tajemníka MěÚ Týniště 
nad Orlicí.

Každým rokem se v tomto obdo-
bí upravují ceny související s pitnou 
vodou a  jejím odvedením už jako 
splaškové na čistírnu odpadních vod. 
Pro uplynulý rok 2022 byla cena pro 
vodné a stočné ve výši 96,74 Kč/m3 
včetně  DPH. Výsledkem kalkulace 
ceny pro vodné a stočné pro rok 2023 
je její zvýšení na 118,– Kč/m3 včetně 
DPH. Ceny pro vodné a stočné jsou 
cenami regulovanými Ministerstvem 
financí ČR a  jejich kalkulace byly 
zpracovány v souladu s platnými ce-
novými předpisy. To jsou číselná i le-
gislativní fakta. Rozumím tomu, že 
pro jednotlivce nepříjemná. Všichni 
samozřejmě ale víme, že se loňský 
a  nastávající rok nedají absolutně 
porovnávat, protože se ve společnos-
ti událo mnoho nepříznivých věcí. 
A  ty mají na nově vyhlášenou cenu 
podstatný vliv. A opravdu nemá cenu 
se chovat populisticky, protože to 
za nějaký čas dobře nedopadá a ka-
ždého to nějakým stylem dožene.

Pokusím se krátce vysvětlit, jakým 
způsobem vzniká aktuální cena, kte-
rá je pochopitelně pro každé území 
rozdílná a hrají v tom především roli 
různé faktory související s  každou 

oblastí, tedy i  s  každým vlastníkem 
infrastruktury. Mezi ně patří přede-
vším hustota osídlení, délky a  stáří 
potrubí, ale i  výše nových inves-
tic a  plán obnovy. Cena pro vodné 
a  stočné se v  našem případě kalku-
luje dle uzavřené Smlouvy o  nájmu 
majetku k  provozování veřejného 
vodovodu a  veřejné kanalizace uza-
vřené mezi provozovatelem – společ-
ností AQUA SERVIS, a.s. Rychnov 
nad Kněžnou a  vlastníkem  – Dob-
rovolným svazkem obcí Křivina. 
V roce 2019 došlo k úpravě smluvní-
ho ujednání tak, že pro tvorbu ceny 
pro vodné a stočné budou využívána 
přísnější pravidla a postupy. Tato pra-
vidla mají oporu v legislativě a obec-
ně se nazývají „Finanční model“. 
Principem finančního modelu je, že 
v  prvním roce provozování (v  pří-
padě DSO Křivina se jedná o  rok 
2020) byly stanoveny a oboustranně 
odsouhlaseny náklady jednotlivých 
položek kalkulace cen na základě 
poslední známé skutečnosti. V  ná-
sledujících letech se potom výše ná-
kladů u jednotlivých položek kalku-
lace indexuje (vynásobí) procentem, 
které provozovatel získá z  veřejně 
dostupných dat Českého statistické-

ho úřadu. Výše indexů tedy určitým 
způsobem odráží míru inflace.

Hlavními příčinami letošního ná-
růstu ceny je vedle vysoké inflace pře-
devším dramatický nárůst cen elek-
trické energie a  pohonných hmot. 
I  přes zastropování cen energií vlá-
dou ČR pro vodárenské společnosti 
však dojde k více jak dvojnásobnému 
zvýšení nákladů na energie, bez za-
stropování by nárůst činil mnohem 
více. Zvýšení cen energií a  pohon-
ných hmot má však přímý dopad 
do většiny kalkulovaných položek, 
ať už se jedná o  stavební práce či 
nákup materiálu a chemikálií. Velký 
vliv má i nárůst mzdových nákladů, 
a to jak u vlastních zaměstnanců, tak 
dodavatelských firem. Jasně pocho-
pitelným důvodem je samozřejmý 
a  nutný tlak Dobrovolného svazku 
Křivina na výši nájemného z důvodu 
velké investice ve formě podtlakové 
kanalizace v  Petrovicích a  s  ní sou-
visejících odpisech, a také ke tvorbě 
finančních prostředků sloužících ke 
každoročně schvalovanému plánu 
obnovy vodohospodářského majet-
ku na budoucí čas.

Značně nepříznivý vývoj v oblasti 

cen energií, PHM a  na ně naváza-
ných prací a služeb se projevoval již 
po celý rok 2022. Provozovatel spo-
lečnost AQUA SERVIS, a. s. však 
důsledky této situace nepřenesl na 
odběratele a plně nesl finanční ztráty 
s tím spojené.

Snad se mi dostatečně logicky 
podařilo vysvětlit problematiku ko-
lem cenotvorby pro vodné a stočné, 
o které jsem se již několikrát vyjád-
řil, že by neměla (a  v  našem přípa-
dě není) být cenou „politickou“, ale 
cenou reálnou a přísně ekonomicky 
kalkulovanou s důležitým pohledem 
na udržitelnost celé soustavy.

Libor Koldinský – starosta města 
a předseda DSO Křivina

 
Faktická poznámka
Pro 4člennou domácnost (uvažová-

na spotřeba 130 m3/rok) se zvýší výda-
je na spotřebu pitné vody a odvedené 
odpadní vody o 3 415 Kč/rok, tj. 284 
Kč/měsíc, tj. 9,35 Kč/den. Nová cena 
pro vodné a  stočné se nachází i  přes 
její zvýšení výrazně pod hranicí soci-
álně únosné ceny pro Královehradecký 
kraj, která pro rok 2023 činí 142,91 
Kč/m3.

KOMENTÁŘ STAROSTY K NOVÝM CENÁM PRO VODNÉ/STOČNÉ

PODĚKOVÁNÍ - VZPOMÍNKA
Poděkování

Děkuji moc za milá přání a dárky 
k  mému životnímu jubileu Měst-
skému úřadu v  Týništi, Sboru pro 
občanské záležitosti, členům ZO 
KSČM a kolegům ze Svazu chova-
telů v Týništi nad Orlicí.

Jaroslava Radilová

Děkuji Městskému úřadu v Týni-
šti nad Orlicí a Sboru pro občanské 
záležitosti  – paní Michálkové, za 
blahopřání a dárek k narozeninám.

Oldřich Prošvic

Vzpomínka

Vzpomeňte s námi,
27. 1. 2023 tomu bude 13 let, co 

nás navždy opustil pan Miroslav 
Šponar.

Rodina Šponarova 

Dne 20. ledna vzpomínáme na 
15. výročí úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka a dědečka pana 
Jiřího Karpíška.

Manželka a Ivana s rodinou

ZPRÁVY Z RADNICE

SLEDUJTE 

WEBOVÉ STRÁNKY

MĚSTA 



Přejeme všem klidný a pohodo-
vý rok, pevné zdraví, kapku štěstí 
a dostatek sluníčka.

Pracovníci DDM

Mikulášské čertění
Opět se konala tradiční sportov-

ní akce v tělocvičně ZŠ, kde v rámci 
kroužku Minivolejbal probíhá ně-
kolik sportovních stanovišť. Děti 
na nich měří své dovednosti, rych-
lost, obratnost, ale i  trochu toho 
pekelného štěstí. Třeba takový hod 
kartami je dost čertovská záležitost. 
U každého stanoviště byl speciálně 
poučený čertík, který vše pečlivě 
zaznamenal a měřil. Na konci při-
šel samozřejmě i Mikuláš a přinesl 
dětem malou nadílku. Děkujeme 
Jirkovi a celé bandě čertíků za spo-
lupráci.

Andělské zvonění
V  sobotu 3.  12. jsme uspořáda-

li akci Andělské zvonění, kterou 
v  různých podobách nabízíme již 
několik let. V posledních době byla 
vždy zaměřena směrem ke GC. 
Letos jsme vymysleli společnou 
procházku s  několika zastaveními, 
kde jsme tančili, zpívali, zvonili, 
poslouchali básničku, potkali čertí-
ky a nakonec jsme v GC odevzdali 
košík plný nazdobených perníčků 
a pár svícnů pro radost. K nám se 
připojilo několik rodinek, které 
přinesly klientům přáníčka nebo 
vitamíny. Účast sice nebyla veliká, 
ale my jsme si to hodně užili a ur-
čitě se v nějaké podobě zase za rok 
ozveme. Děkujeme Davidovi a  Jir-
kovi za krásný hudební doprovod.

Noční holčičiny
Tradiční předvánoční akce pro 

holky, dívky a  slečny byla letos 
hodně pohodová, protože jsme 
s Verčou pozvaly jen členky něko-

lika kroužků. Ty si uvařily oběd, 
pekly buchtu, zdobily perníčky do 
GC, připravovaly se na Andělské 
zvonění a  užily si večer s  kytarou 
a  deskovkami. Také jsme tvořily 
a vyráběly. Všechny dívky si domů 
odnášely krásný svícen, oříškové 
ozdoby nebo domečkovou vázu. 
Děkujeme Aki, Anetce, Fíce, Terce, 
Zuzce a Kátě za pomoc a účast. Tě-
šíme se na další přespávačku.

MČR deskovky
V sobotu 19. 11. jsme se vypra-

vili na finále Mistrovství České 
republiky v deskových hrách. Tam 
mohli jen ti, co uspěli v  krajském 
kole, které proběhlo v říjnu v Rych-
nově nad Kněžnou. A protože tam 
se nám dařilo, naše výprava byla 
nakonec pětičlenná. Kluci Honza 
a  Kuba hráli finále Ubongo, kte-
ré je velmi rychlé a  v  celostátních 
podmínkách ještě rychlejší, než 

byste čekali. Honzíkovi se povedlo 
probojovat do osmičlenného finále, 
kde nakonec skončil šestý. Zuzka 
hrála Rummikub, kombinační hru 
s  čísly, ale nervozita byla veliká, 
takže do finále se neprobojovala, 
stejně jako její mamka Radka, kte-
rá ve velmi obsazeném základním 
kole Rummikubu uhájila čestné 
místo uprostřed pole. Vítěz této 
hry si vybojoval účast na mistrov-
ství světa v Polsku, takže boje byly 
místy velmi dramatické. Já jsem si 
mohla vybrat, jestli hrát Ubongo 
nebo Turboprší, v obou hrách jsem 
postoupila do finále. Zvítězilo Tur-
boprší, které je ještě rychlejší než 
Ubongo. Ve finále na mě sice zbylo 
nepopulární bramborové umístění, 
ale celý den jsme si užili, zahráli 
si, okoukli DDM na Vinohradech 
a večer se v pohodě vrátili domů.

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
V sobotu 7. 1. 2023 proběhne i v Týništi nad Orlicí TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, kterou pořádá Charita Česká republika. 

U nás se zapojujeme poněkolikáté a vždy s dobrým ohlasem. Dobrovolní vedoucí se skupinkami dětí projdou celé 
Týniště a vy můžete přispět jakoukoliv finanční hotovostí přímo do zapečetěné pokladničky. Pokud najdete i nějakou 
drobnost pro koledníky, budeme rádi. Chcete-li se k nám aktivně přidat, ozvěte se hlavní koordinátorce celé akce  
v Týništi – Eva Jenčíková - tel.: 725435732
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Tenisový 
oddíl Týni-

ště nad Orlicí patří mezi stabilní, 
tradiční a největší v rámci Sportov-
ního klubu.

Aktuálně je evidováno celkem 
77 členů, z  toho jich je v kategorii 
mládeže 24.

Tenisový oddíl je v rámci chodu 
a  zabezpečení velmi soběstačný, 
výbor se pravidelně schází a  pra-
cuje oproti zvyklostem v 6členném 
složení – Petr Křížek, Míra Mrázek, 
Martin Jelen, Ruda Praus, Bohouš 
Forejtek a  Karel Dománek. Každý 
má na starosti něco jiného a dopo-
sud vše funguje bez problémů.

Co se týče sportovní činnosti, 
tak v roce 2022 jsme měli registro-
vaná 3 družstva mládeže, a to baby 
tenis – obsadilo 2. místo v králové-
hradecké soutěži, mladší žactvo - 
obsadilo 1. místo v královéhradec-
ké soutěži a starší žactvo – obsadilo 
6. místo v královéhradecké soutěži. 
Z řad dětí dále někteří absolvovali 
oficiální turnaje ČTS většinou béč-
kové nebo céčkové, kde byli hlavně 
aktivní Sabina a Tereza Macháčko-
vy, Tonda Kvapil, Kristýna Pavlaso-
vá, Lída Pirklová a Ondra Urbánek. 
Největším letošním mládežnickým 
úspěchem je určitě vítězství Terezy 
Macháčkové na zimních i  letních 
východočeských přeborech, čímž 
se kvalifikovala na MČR do Rakov-
níku. Toho se bohužel pro nemoc 
nemohla zúčastnit. Práci s  mláde-
ží se již čtrnáctým rokem věnuje 

a  s  naším oddílem spolupracuje 
paní Jiřina Kvapilová jako profe-
sionální trenérka mládeže, za což 
jí patří velké poděkování a  obdiv, 
jsme rádi, že mládež se nám roz-
růstá a každým rokem přibývá re-
gistrovaných družstev pro soutěže 
pořádané ČTS. Jsme rádi, že mů-
žeme již několikátým rokem využít 
i dotační program NSA pro rozvoj 
a podporu mládeže „Můj klub“.

V  rámci Regionální Tenisové 
Ligy neregistrovaných, která má již 
mnohaletou tradici jsme letos měli 
1 družstvo dospělých ve složení 
Ruda Praus, Martin Jelen, které ve 
2.lize RTL obsadilo 3.místo.

Ve dnech 2.–4. 7. 2022 se usku-
tečnil již 2. ročník oficiálního tur-
naje Českého tenisového svazu 
dospělých kategorie „C/5“. Turnaje 
se zúčastnilo 17 hráčů, z  toho 5 
domácích. Turnaj byl stejně jako 
v  loňském roce velice kvalitně ob-
sazen, letošního ročníku se zúčast-
nilo 7 hráčů, kteří byli účastníky 
prestižní Pardubické juniorky. Ví-
tězem se ve dvouhře stal domácí 
hráč Lukáš Praus, který zvítězil i ve 
čtyřhře spolu se svým spoluhráčem 
Lukášem Břetislavem a  získal tak 
cenný „double“. Tady se sluší po-
děkovat Rudovi Prausovi a jeho ro-
dině, protože se podíleli na celkové 
organizaci a  zabezpečení turnaje. 
Finanční zajištění turnaje bylo v re-
žii TO a  firmy ECS eko-container 
servis, za což velice děkujeme a vá-
žíme si jejich podpory.

Ještě chceme zmínit, že náš hráč 
a odchovanec Lukáš Praus je za rok 
2022 v  krajském žebříčku dospě-
lých na 5. místě, v  celorepubliko-
vém žebříčku dospělých na 61. mís-
tě, což považujeme za velký úspěch.

Naši členové kromě plnění bri-
gádnických povinností v rámci pří-
pravy a  údržby tenisového areálu 
měli možnost se zúčastnit 21. květ-
na zahajovacího oddílového tur-
naje v  losovaných čtyřhrách, kdy 
zároveň proběhla i VČS TO a 1. říj-
na  2022 proběhl k  ukončení letní 
tenisové sezony rovněž oddílový 
turnaj ve čtyřhrách. A tradičně celý 
tenisový rok uzavřeme již dvanác-
tým rokem oddílovým turnajem ve 
čtyřhrách 27.  prosince  2022 v  BR 
Sport Centru RK. Během roku 
početná skupina členů využívala 
založenou WhatsAppovou skupinu 
k pravidelnému čtvrtečnímu hraní 
čtyřher.

Mimo to ještě náš TO ve spolu-
práci s  městem Týniště nad Orlicí 
upořádal tradičně poslední sobo-
tu v srpnu 27. 8. 2022 všem dobře 
známý tenisový turnaj ve čtyřhrách 
neregistrovaných OPEN, kde se 
schází tenisoví nadšenci z blízkého 
i dalekého okolí.

Všechny tyto turnaje mají vždy 
velmi vysokou sportovní úroveň 
i následně společensko kulturní po 
vyhlášení vítězů.

Co se týče tenisového areá-
lu  – v  letošním roce jsme doda-
vatelským způsobem vybudovali 

automatické závlahy na kurtech 
6,5,3 a chceme v příštím roce ještě 
rozšířit na zbytek, tj. na kurty 1,2,4. 
Zde bychom chtěli poděkovat SK 
a městu za finanční podporu.

Tenis je dnes již celoroční sport, 
proto zimní období je vždy problé-
mové, chybí kvalitní hala, hraní na 
parketách je nedostačující. Tento 
handicap oproti jiným sportům 
je v  posunu výkonnosti, zejména 
mládeže dosti znatelný a omezující.

Všechny akce ať už sportovní 
nebo mimosportovní, které jsme 
zmínili by nebyly úspěšné bez ak-
tivní pomoci členů tenisového od-
dílu a rovněž rodičů dětí, při údrž-
bě areálu také zaměstnanců SK pod 
vedením Jardy Pokorného  – za to 
velice děkujeme.

Na závěr chceme velice upřím-
ně poděkovat Sportovnímu klubu 
Týniště nad Orlicí a  Městu Týniš-
tě nad Orlicí za finanční a dotační 
podpory, které nám v naší činnos-
ti pomáhají, bez nich by to nebylo 
možné a  je fajn, že sport v Týništi 
nad Orlicí má takovouto podporu.

A úplně na závěr bychom chtěli 
popřát hodně štěstí a  především 
zdraví v roce 2023. Doba není úpl-
ně jednoduchá, tak ať alespoň spor-
tem si ji můžeme zpříjemnit, udělat 
radost a zapomenout na problémy.

Za tenisový oddíl
SK Týniště nad Orlicí

Karel Dománek

TENISOVÝ ODDÍL SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ V ROCE 2022



ROBODO je soutěž pro mladé 
začínající robotiky ze základních 
a  středních škol, kterou pořádá 
Střední škola  – Podorlické vzdě-
lávací centrum. I  tentokrát se do 
Dobrušky sjeli žáci z celého Králo-
véhradeckého kraje. Pochopitelně 
naši kluci z  Tékáčka nemohli chy-
bět! A nejenom to, ale opět vybojo-

vali medaile.
Družstva i  jednotlivci soutěžili 

s vozítky sestavenými ze stavebnice 
Lego v  disciplíně „čára“, „paralelní 
slalom“ a „sprint“. Konečné výsled-
ky pak byly součtem dílčích umístě-
ní v jednotlivých disciplínách.

Mezi žáky ze základních škol zví-
tězili kluci z  víceletého gymnázia 

z Náchoda, naši zástupci Ruda Čer-
ník a Lukáš Flégl obsadili skvělé 2. 
místo, Daniel Török, Petr Kovařík 
a Matyáš Kunc pak obsadili 4. místo.

Mezi středoškoláky si nejlépe 
vedl  – již tradičně  – Honza Zahaj-
ský. Opět zvítězil ve všech jednotli-
vých disciplínách, a tedy se stal i cel-
kovým vítězem. Honza měl, jako 

člen týmu vedoucích v Tékáčku, na 
starosti pomoc a podporu ostatních 
našich účastníků, tedy má velké zá-
sluhy na skvělém umístění i dalších 
dětí z  Tékáčka v  kategorii žáků zá-
kladních škol.

Všem moc blahopřejeme a  těšíme 
se již nyní na další ročník.

Yvonna Ronzová, za tým Tékáčka

ZLATO A STŘÍBRO ZE SOUTĚŽE ROBODO
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datum- den čas název druh místo konání

4. 1. st
16:00 - 18:00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ tvoření DDM

17:00 - 18:30 KLUB DESKOVÝCH HER zábava DDM

8. 1. ne 14:00 a 17:00 Tradiční novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu hudba Kulturní dům

10. 1. út
9:00 - 14:00 Výkup sběratelských předmětů výkup Kulturní dům

17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

13. 1. pá
17:00 a 19:30 Taneční polepšovna (1. lekce) tanec Kulturní dům

19:00 NOČNÍ HERNÍ PŮLMARATON zábava DDM

14. 1. so 7:00-12:00 Speciální celostátní výstava králíků Rexů výstava Areál chovatelů
18. 1. st 17:00 - 18:30 KLUB DESKOVÝCH HER zábava DDM

20. 1. pá 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna (2. lekce) tanec Kulturní dům

21. 1. so 19:00 Divadelní ples UFO ples Kulturní dům

22. 1. ne 6:00-10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů
24. 1. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

26. 1. čt 17:00 Rostislav Bartoň - Krajinou příběhů (beseda, promítání) beseda Městská knihovna

27. 1. pá 19:00 DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED (MD agentura Praha) divadlo Kulturní dům

29. 1. ne 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna (3. lekce) tanec Kulturní dům

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V LEDNU 2023
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Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má za-
líbení.

Lukáš 2,14

Je to známá věta, kterou slýcháme 
při bohoslužbách v  adventu i  o  Vá-
nocích. Nebeské zástupy takto chvá-
lily Boha. Můžeme říci, že je to také 
jenom jedna z písní. Jenže tahle píseň 
s přesností rozlišuje co, komu a kde. 
Sláva patří Bohu, i když se o ni zajímá 
kde kdo. Ale prostě patří Bohu a  je 
dobré také dodat, kde mu patří. Totiž 
na výsostech. Někde vysoko, jako by 
tady dole na zemi nebyla tak zřetelně 
vidět. Vždyť i média jsou plná zcela 
jiných zpráv a záležitostí, jen ne slávy 
Boží.

To, co v  té andělské písni zbývá 
pro nás na zemi, je pokoj. Pokoj, 
o kterém zpívají andělé, je sice tady 
na zemi, ale je to cosi, co vzniká ve 
vztahu mezi lidmi a Bohem. Přichází 
od Boha, ale ne nějak shora, nýbrž 
skrze Ježíše. A jeho pokoj se ve svě-
tě šíří skrze lidi dobré vůle. Kéž jsme 
i my v nadcházejícím roce lidmi dob-
ré vůle. Vždyť i Bůh má dobrou vůli 
s námi.

Pane, Ježíši Kriste, náš svět se zmítá 
v mnoha nepokojích, tíží nás konflikty 
ve světě i ty naše osobní. Děkujeme ti, 
že na to nejsme sami a že skrze tebe 

přichází do našich životů pokoj, víra, 
naděje i láska. Amen

Píseň:
1. Již Boha pojďme vzývat a  jemu 

písně zpívat, že v  síle slova svého 
náš život chránil zlého.

2. Jak rok se s rokem schází, on sám 
nás doprovází, a  proto prospívá-
me, že při sobě jej máme.

3. Zde námi hrůza zmítá. On nás 
však nezamítá, je s námi i v té tísni, 
kdy svět se krví třísní.

4. Tvé, Bože, oko vidí, že pomoc není 
z lidí, že je to vždycky zrádné, když 
sám si člověk vládne.

5. I tam, kde bez ustání je boj a po-
hrdání, krev proměň, Bože milý, 
v květ míru přespanilý.

6. Nás vyslyš, milý Pane, kéž léto po-
žehnané teď žijem před tvou tváří, 
ať mladí jsme či staří.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
533 Již Boha pojďme vzývat (nápěv 
Johann Crüger 1587, text P. Gerhardt 
165 / R. M. Šimša).

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

8. 1.–10:30 h
22. 1.–10:30 h.

Jaroslav Matuška

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodář-
ství od roku 1995 a její společníci jsou převážně obsluhovaná města a 
obce. Provozujeme “Překládací stanici a sběrný dvůr odpadů”, “Kom-
postárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování odpadů.

Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v 
oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby. 

Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na 
potřeby a požadavky každého zákazníka.

 Nabízíme služby občanům:
• Svoz a likvidace odpadů „TKO“
• Svoz a likvidace separovaných odpadů:    plast, sklo, papír
• Svoz a likvidace biologického odpadu:    tráva, listí apod.
• Svoz a likvidace dřevního odpadu větve
• Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované 

suroviny. 
• Dodávky odpadových a separačních nádob: 120 l – 1100 l
• Přeprava a zapůjčení kontejnerů   4 až 20 m3
• Přeprava nákladů, odvoz eternitu – přeprava ADR
• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)
• Práce drobnou mechanizací: křovinořezy, kalové 

    čerpadlo, elektrocentrála
• Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.

Smetanova 395
Týniště nad Orlicí, 517 21

tel.: +420 494 371 003

www.odeko.cz

Lesní Klub Kamínek ve spolupráci s  kni-
hovnou Albrechtice nad Orlicí uspořádal v  lis-
topadu pohádkové divadelní představení. Do 
Albrechtic zavítal kejklíř Honza z  pražského 
divadla Šapitó (Jan Kulhánek). Jak název napo-
vídá, šlo o propojení cirkusu a divadla. Ač bylo 
opravdu chladné a deštivé počasí, do Sokolovny 
si našla cestu spousta diváků. Děti a jejich rodiče 
se bavili a smáli u tří klasických českých pohá-
dek (Perníková chaloupka, Červená karkulka 
a  Šípková Růženka) předvedených v  opravdu 
neklasickém – zato zábavném podání.

A  v  prosinci navštívil zázemí lesního klubu 
Mikuláš se svou družinou. Společně s dětmi si 
zazpíval a andělé předali dětem nadílku. Miku-
láš s anděly s námi zůstali skoro celé dopoled-
ne. Bylo hezké pozorovat děti, jak se postupně 
osmělily a  čím dál víc si užívaly přítomnost 
„nadpozemských“ bytostí. Když družina odešla, 
následovaly čertovské tvořivé dílny.

Pokud chcete, aby vaše předškolní děti měli 
možnost zažít dětství v  přírodě, poznávat její 
zákonitosti a mohly z ní čerpat rozmanité pod-
něty a užívaly si přírodu v jakékoliv její podobě, 
přijďte mezi nás! U nás se stále něco děje. Pro 
více informací se neváhejte ozvat na telefonní 
číslo 736 280 582 (Ing. Michaela Možišová – ko-
ordinátorka LK), www.lesniklubkaminek.cz, FB 
Lesní Klub Kamínek.

Petra Holoubková

LESNÍ KLUB KAMÍNEK



Psovodi
Na jaře jsme na zahradě naší MŠ 

měli fenku, která pomáhala ne-
vidomé paní. Teď nás pro změnu 
přijeli navštívit psovodi se svými 
psy, kteří vyhledávají drogy, výbuš-
niny a další nebezpečné věci. Viděli 
jsme, jak psi umí poslouchat svého 
psovoda a  umí hledat výbušniny. 
Velkou radost nám udělalo, že jsme 
si psy mohli i  pohladit. Za to vše 
psovodům moc děkujeme.

Zpívání na náměstí
Již tradičně náš školní sboreček 

zkrášluje kouzelnou předvánoční 
atmosféru při rozsvěcení vánoční-
ho stromečku na náměstí. I  letos 
tomu nebylo jinak a  sboreček pod 
vedením paní učitelky Vlčkové za-
zpíval české vánoční koledy. A  že 
se zpívání dětí všem líbilo potvr-
dil veliký potlesk. Děkujeme rodi-
čům, kteří své děti doprovodili, aby 

mohly na náměstí zpívat.

Návštěva Třebechovického mu-
zea betlémů

Předvánoční čas jsme si s dětmi 
z celé MŠ jeli přiblížit do Třebecho-
vic pod Orebem. Zde jsme navští-
vili muzeum, kde se konala výsta-
va betlémů. Jeli jsme vlakem tam 
i  zpět a  směle můžeme napsat, že 
z jízdy byly děti nadšené. V muzeu 
jsme si nejdříve dali malou svačin-
ku a pak jsme se rozdělili do dvou 
skupin. Skupiny si převzaly paní 
průvodkyně, které děti provádě-
ly a  velmi poutavě jim ukazovaly 
nejen betlémy z  různých materi-
álů, ale i  další zajímavosti. Ovšem 
tou nejúžasnější zajímavostí byl 
Proboštův mechanický dřevěný 
betlém. Však se na něj děti taky 
nejvíce těšily a cestou z nádraží do 
muzea zpívaly znovu a znovu „Pů-
jdem spolu do betléma“.

Mikuláš, anděl i čert v MŠ
Písničky i  básničky si děti pro 

Mikuláše, anděla i  čerta připravo-
valy pilně. Asi tušily, že když bu-
dou hezky zpívat a  recitovat bás-
ničky, tak jim Mikuláš nějaké to 
„sem tam“ zlobení odpustí. A ono 
to opravdu tak bylo. Děti za svoji 
snahu dostaly mikulášskou nadílku 
i s čertovskou metličkou.

Pečení cukroví
Při školní anketě, kde jsme se 

dětí ptali na jejich nejoblíbenější 
cukroví, jasně zvítězily perníčky. 
A  tak jsme si je s  dětmi ve školce 
upekli. Ale aby to děti vzaly pěkně 
od začátku, připravily si nejdříve 
suroviny, které si pojmenovaly, pak 
si je navážily, přidaly vajíčka a per-
níkové koření a  už se těsto mohlo 
míchat a  zpracovávat. Největší ra-
dost dětem ale udělalo vykrajování. 

Upečené perníčky si děti nechaly 
připravené a s rodiči si je ozdobily 
na vánoční besídce.

Vánoční besídky
Vánoční stromeček před naší MŠ 

byl hezky ozdobený, a  tak besídky 
mohly začít. Každá třída si připra-
vila pro rodiče vánoční vystoupení. 
Po dlouhé době, kdy nebylo možné 
vánoční besídky pořádat, se opět 
otevřely dveře tříd nejen pro ro-
diče, ale pro všechny, kteří přišli 
podpořit děti v  jejich vystoupení. 
Besídky byly spojené s  vánočním 
tvořením, vůní ozdobených perníč-
ků a pohodovou atmosférou.

Přejeme všem, aby i  další dny 
byly plné radosti, pohody a lásky.

Za celý kolektiv MŠ – U Dubu
Mgr. Kateřina Horáková

NÁŠ MALÝ SVĚT V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
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Do roku 2023 hodně zdraví, pohody, spokojenosti 
a pevné nervy při zvládání nastávajících problémů 
přeje všem občanům města

KSČM Týniště nad Orlicí.



V  sobotu před první adventní 
nedělí se každý rok koná celostátní 
akce s  názvem „Den pro dětskou 
knihu“, ke které se naše knihov-

na také připojila. Všichni jsme se 
těšili na vystoupení dětí literárně 
dramatického oboru naší ZUŠ pod 
vedením paní učitelky Veroniky 

Plašilové. Letos si pro nás nachys-
tala představení podle knihy Drewa 
Daywalta „Den, kdy voskovky řek-
ly dost“. Děti sklidily obrovský po-

tlesk a rozdaly mnoho autogramů. 
V  průběhu dopoledne si návštěv-
níci této akce mohli zakoupit kni-
hy nebo vyrobit vánoční obrázek. 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 2022

DALŠÍ AKCE VE FOTOGRAFII
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Rádi 

bychom vás pozvali 

do knihovny na besedu 

s promítáním profesio-

nálního fotografa Ros-

tislava Bartoně, který 

v minulosti v našem 

městě bydlel.
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V  minulém čísle Týnišťské-
ho Zpravodaje jsem se pokusil 
zhodnotit podzimní sezónu naší 
mládeže a  dnešní část bych chtěl 
věnovat mužstvům dospělých. 
I když s jednou výjimkou a tou je 
kolektiv našeho dorostu.

Mužstvo staršího dorostu, hra-
jící nejvyšší krajskou mládež-
nickou soutěž, mělo výbornou 
loňskou sezónu a  vzhledem ke 
skladbě kádru byl velký předpo-
klad, že podobně úspěšná bude 
i  sezóna letošní. Základ mužstva 
měl stát na 7 výjimečných dob-
rých hráčích ročníku narození 
2004 a  k  nim se zabudují mladší 
kluci přicházející vloni či letos 
z  kategorie starších žáků. Realita 
byla ovšem naprosto jiná. Z těch, 
kteří měli dorost v  sezóně „táh-
nout“, nakonec nedohrál sezónu 
nikdo! Většina kluků ročníku 
2004 si svojí výkonností řekla 
o přeřazení do A mužstva nebo B 
mužstva dospělých. Ovšem tady 
mnohdy nestačili fyzicky, byli 
často zranění a  právě zdravotní 
problémy kostru dorostu doslo-
va rozbily. Velký problém také 
způsobil nečekaný letní přestup 
výborného brankáře Jakuba Svi-
tany do Slávie Hradec Králové, 
kdy najednou, před prvním mis-
trovským zápasem, neměl dorost 
stabilního brankáře. Všechny 
tyto okolnosti způsobily, že náš 
dorost ztratil loňskou výkonnost 
a v krajském přeboru je po podzi-
mu na posledním místě. To však 
rozhodně neznamená, že hráči 
a  trenéři na fotbal rezignovali! 
Naopak! Tréninková morálka je 
příkladná, počty kluků překona-
ly očekávání a omlazené mužstvo 
sbírá zkušenosti, které, jak věří-
me, v  příštích sezónách zúročí. 
Trenérem dorostu je Eda Cina 
a vedoucím Martin Virág.

B mužstvo v  loňské sezóně vy-
hrálo okresní III. třídu a postou-
pilo do okresního přeboru, kde 
už je čekala mužstva přece jen 
s  větší výkonností i  fotbalovým 
zázemím. Kolektiv B mužstva 
byl postaven převážně na hráčích 
loňského a letošního dorostu a na 
hráčích z kádru A mužstva, kteří 
z  různých důvodů za A  tým ne-

hráli nebo B mužstvu přišli vypo-
moci. Start do sezóny byl dobrý, 
ale po zbytečných domácích po-
rážkách se B mužstvo propadlo 
do dolní poloviny tabulky. Bylo 
znát, že náš mladý tým, složený 
převážně ze studentů, nemá ještě 
potřebné zkušenosti s  fotbalem 
dospělých a  časté absence hrá-
čů na zápasech znamenaly, že se 
sestava stále měnila a  stále více 
se museli využít hráči doros-
tu i  A  mužstva. Pokud výsledky 
v  okresním přeboru zůstaly za 
očekáváním, v  Okresním poháru 
si B mužstvo vše vynahradilo. Po-
stupně v  domácích zápasech vy-
řadilo mužstva Borohrádku, Al-
brechtic a Častolovic a o  statním 
svátku 28.  září nastoupilo ve  fi-
nále v Častolovicích proti B týmu 
Dobrušky. Vítězství 5:1 zname-
nalo zisk ceněné trofeje, kterou 
naposledy vyhrálo Týniště v roce 
1995! To ještě většina hráčů vítěz-
ného celku nebyla naživu… Celek 
vedli trenéři Petr Janda a  Rosťa 
Beneš.

Veřejností nejsledovanější tým 
je naše A mužstvo dospělých, kte-
ré v  loňské sezóně postoupilo do 
krajského přeboru. Všichni jsme 
byli zvědaví, jak si povede v silné 
konkurenci nejlepších krajských 
celků. Po podzimu konečné 6. 
místo s  minimální ztrátou na 
nejlepší je asi nejlepší odpovědí! 
A  to přitom výhled nebyl příliš 
optimistický. Před sezónou ode-
šli na přestup dva hráči základní 
sestavy a  hned v  úvodním zápa-
se se  zranil klíčový obránce Do-
minik Krupka. Takto oslabená 
základní sestava byla doplněna 
jen o „náhradníky“ a dorostence. 
Ovšem výsledky předčily očeká-
vání. Mužstvu se dařilo a  hned 
od začátku soutěže se pohybova-
lo v horní půlce tabulky. Úspěšné 
bylo hlavně v  zápasech venku. 

V domácím prostředí přišly 3 po-
rážky s  vedoucími celky tabulky, 
ale domácí příznivci byli s  pod-
zimem přesto velmi spokojeni, 
což ostatně dokládají i  jejich vy-
soké návštěvy v  Olšině. Všichni 
věříme, že naše A  mužstvo bude 
úspěšné i v jarních odvetách. Tre-
nérem celku je Pavel Krupka a bě-
hem podzimu mu pomáhali Petr 
Janda a  Rosťa Beneš. Vedoucím 
mužstva je Honza Winkler.

Kromě sportovních úspěchů 
se mám podařilo vytvořit z  na-
šeho krásného areálu v  Olšině 
další sportovně  – společenské 
centrum města, kam si obyva-

tele Týniště rádi zajdou nejen 
za sportem, ale i  za dobrým ob-
čerstvením a  za zábavou. Během 
roku se podařilo připravit další 
travnatou tréninkovou plochu 
pro naši mládež a stále se udržuje 
výborný stav naší hlavní travnaté 
plochy, která byla zařazená mezi 
tři nejlepší v  kraji! Všichni věří-
me, že za podpory města Týniště 
nad Orlicí, se bude náš areál dál 
zvelebovat a rozvíjet a že na něm 
v  příštím roce uspořádáme další 
významnou sportovní nebo spor-
tovně-společenskou akci.

Ing. Jan Šrajer

HODNOCENÍ PODZIMNÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY MLÁDEŽE 2022 - 2. ČÁST
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC LEDEN 2023
DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

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

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

HERNA
FLÉTNA - školka

+ odvádíme děti do SOKOLA (předškoláci)

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

ÚT

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

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, ZŠ hřiště a park…
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

DALŠÍ AKCE V LEDNU 2023:
 ■ 6. 1. (Po) Tříkrálová sbírka, MC otevřené pro všechny koledníky (9-15h.)
 ■ 10. 1. (St) Odpolední KNIHOVNA, čtení, tvoření, půjčování (Včelička 

a Všeználek),
 ■ 11. 1. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h 

(čtení, malování, prezentace nových knih)z VÁNOC)

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



A d v e n t -
ní čas jsme 
v  Lesokruhu 

otevřeli Adventní spirálou, magic-
kou slavností světla. Advent je dobou 
z roku nejtemnější, světla venku ubý-
vá. A nám nezbývá, než hledat světlo 
uvnitř nás samých a toto světlo šířit 
i kolem sebe. Adventní spirálou děti 
a jejich rodiče provedl anděl a pomo-
hl dětem rozsvítit jejich lucerničky, 
které postupně osvětlily celou spirá-
lu. Další týden se pak děti na plstícím 

workshopu s Barevnou owečkou Ni-
kol dozvěděly, jakým způsobem slaví 
Vánoce děti v různých koutech světa. 
Z vlny plstěné postavičky nás sezná-
mily s tím, že v Grónsku nosí dárky 
13 skřítků, v Itálii čarodějnice Befa-
na a ve Švédsku skřítek Tomte, který 
s  rodinou bydlí dokonce celý rok, 
ovšem od lidí, kteří na sebe nejsou 
hodní, utíká jinam. Došlo i na dědu 
Mráze a Santa Clause. Po vyprávění 
si děti vyrobily Ježíška v peřince, ulo-
ženého v  ořechové skořápce. Další 

adventní týden nás čekalo Vánoční 
putování v  Divadle Drak. Během 
tohoto programu děti vstupovaly do 
rolí, hrály a  zpívaly, a  samy prošly 
cestou, kterou putoval Josef s  Marií 
do Betléma. Staly se pastýři, které 
betlémská hvězda vedla za právě na-
rozeným Ježíškem a poté mu jako tři 
králové předaly své dary. Pro děti pak 
byl velkým darem čerstvě napadlý 
sníh, který pokryl krajinu a  zahalil 
ji do bílého třpytivého hávu. Děti se 
však tou krásou nekochají jako do-

spělí. Skotačí v  něm, kloužou se po 
břiše z kopečků a zkouší, jak chutná. 
Adventní čas jsme si zkrátka v Leso-
kruhu užili všemi smysly. Věříme, že 
jste i vy sváteční čas prožili se svými 
blízkými v  radosti, míru a  pokoji 
a  všem vám z  Lesokruhu přejeme 
krásný a šťastný nový rok 2023.

Martina Kašparová
koordinátorka Lesního klubu Leso-

kruh
průvodkyně v Lesní 

mateřské škole Lesokruh

ADVENT V LESOKRUHU
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V  letošním roce skupina ma-
minek z Křivic rozhodla, že usku-
teční odvážný kulturní projekt 
napříč všemi věkovými kategori-
emi, a  v  sobotu 3.  prosince  2022 
uspořádala Mikulášskou besídku 
s posezením v místím Hostinci Pod 
zelenou Křivinou.

Akce začala v 15 hodin, kdy jsme 
přivítali místní seniory, ostatní 
obyvatele a  spřízněné duše Křivic. 
U kávy a sladkého občerstvení jsme 
pak společně prohlíželi fotografie, 
vzpomínali a dobře se bavili. O hu-
dební doprovod se postaraly Terez-
ka Štěpánová (příčná flétna), Ne-
linka Kociánová (housle) a Anička 
Nováková (zobcová flétna). Děv-
čata si připravila několik skladeb 

a příjemně tak přispěla k dotvoře-
ní dobré nálady. Naši senioři pak 
od přítomných dětí obdrželi malé 
překvapení pro období nastupují-
cího adventu. Jednalo se o vánoční 
ozdoby, které vyrobily děti samy, 
a také o vánoční svícny, jejichž vý-
robu si pro změnu vzal na starost 
tým maminek.

To už však čas pokročil a do hos-
půdky se začaly scházet další rodi-
ny s  menšími dětmi. S  tím, jak se 
blížila 17 hodina, okamžik přícho-
du Mikuláše a jeho družiny, začalo 
stoupat napětí a  očekávání, co le-
tošní kniha hříchů a  pochval pro-
zradí. Mikuláš byl důstojný a spra-
vedlivý, anděl milý a překrásný, no 
a čerti tropili legraci. Všechno dob-

ře dopadlo, děti slíbily, že se budou 
snažit být v příštím roce ještě hod-
nější, a odnesly si sladké balíčky.

O  odpolední podkresovou hud-
bu a večerní diskotéku se skladba-
mi „na přání“ hostů se skvěle po-
staral DJ Dan.

Jsem přesvědčena o tom, že kři-
vická Mikulášská besídka předčila 
naše očekávání.

Je mnoho lidí, kterým bych na 
tomto místě chtěla poděkovat. 
Seniorům a  dalším občanům Kři-
vic za to, že v hojném počtu přišli 
a podpořili tak vzájemnou soudrž-
nost a  místní sounáležitost, o  což 
nám při plánování této akce zejmé-
na šlo. Dětem za jejich nadšení při 
výrobě dárků a pomoc při uskuteč-

nění besídky. Majitelům hostince 
za poskytnuté zázemí a  milou ob-
sluhu. Zástupcům Města Týniště 
nad Orlicí za finanční příspěvek na 
dárky pro seniory. A v neposlední 
řadě pak děkuji celému realizační-
mu týmu - Vlaďce, Šárce, Simoně, 
Kristýně, Jindřišce, Míle, Markétě 
a také pánům - Karlovi, Martinovi 
a Lubošovi.

Tak na viděnou někdy příště na 
další akci v Křivicích!!!

Za kolektiv žen z Křivic a s přá-
ním příjemného adventu, poklid-
ných vánočních svátků a  pevného 
zdraví v novém roce

Jaroslava Kociánová

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ V KŘIVICÍCH - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
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V  páteční podvečer před druhou 
adventní nedělí se u  petrovického 
obecního domku konaly tradiční 
Barborky. Akce, na níž jsou obda-
rovány děti od bíle oděných postav 
výměnou za básničku či písničku. 
Barborky přicházejí s  bílým koněm 
a  košem plným dárků, který je pro 
děti silným magnetem.  Než se tak 
stalo, děti ze školky přednesly bás-
ničky a  zazpívaly písničky. Vánoční 
atmosféru k  nám pravidelně jezdí 
navodit žesťové uskupení z týnišťské 

ZUŠ pod vedením pana Hlouška. 
Nejinak tomu bylo i  letos. Koledy 
v  jejich podání pohladí duši. Ná-
sledně se rozsvítil strom s  hvězdou 
na vrcholku, zase nám o  kousek 
povyrostl. Nyní nastal čas Barborek, 
recitování básniček, písniček, a hlav-
ně rozdávání dárečků. Když byl koš 
prázdný, nastoupilo s  nástroji duo 
M+M (Martina a Michal Procházko-
vi) s vánočními písněmi a známými 
koledami, které bylo možné si s nimi 
zazpívat. Pro ty, kdo texty přeci jen 

neznají, byly připraveny zpěvníky. Je 
krásné, když se lidé spojí, třeba jen na 
chvíli a zpěvem. Po celou dobu akce 
bylo k dispozici občerstvení, v němž 
je hlavním zástupcem svařené víno.

Děkujeme všem, kteří akci podpo-
řili svou účastí. Za akcí stojí nadšení 
lidé kolem Spolku za rozvoj Petrovic 
a  jezdeckého klubu Briliant. Zmínit 
musím letitou pomoc pana Nováka, 
který se stará o  chvojí na výzdobu 
akce. Všem velký dík a také Službám 
města Týniště za nastrojení stromu.

Barborky jsou ale také dnem, 
kdy se do vázy řežou větvičky třeš-
ní nebo višní. V  teple domova by 
měly vykvést po 20 dnech, tedy na 
Štědrý den. Květy barborek mají ne-
jen náboženský kontext, ale jsou též 
připomenutím proběhlého zimního 
slunovratu a  výhledu konce zimy 
a  příchodu jara. Zdalipak vaše do-
movy na Vánoce zdobily kvetoucí 
větvičky?

Pavel Blažek

BARBORKY V PETROVICÍCH
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Malá technická univerzita

Naše škola se stala součástí pro-
jektu  Implementace Krajského 
akčního plánu rozvoje vzdělávání 
v  Královéhradeckém kraji II, díky 
němuž získáme proškolení peda-
gogů a pomůcky pro polytechnické 
vzdělávání dětí. Součástí projektu 
bylo 10 tandemových lekcí, který-
mi postupně naše předškolní děti 
procházely.

Lekce byly především zaměře-
ny na technické dovednosti. Děti 
se naučily, jak číst v  technických 
výkresech, jak vázat cihly, stavět 
pilíře, zavádět rozvody a  spousty 
dalších technických činností. Hod-
notnou pro děti byla také práce 
ve skupinách, kde se musely samy 
domluvit o postupu zadaného úko-
lu. Tím děti mohly získat pozitiv-

ní vztah k  technickým oborům. 
Zkusily si, jaké to je být například 
architektem, kartografem, projek-
tantem, vodohospodářem, energe-
tikem a archeologem a poznaly, že 
to vůbec není lehká práce. Co však 
děti bavilo nejvíc – jakékoliv kon-
struování z  kostek. Podle plánku 
sestavily Karlův most i  liberecký 
vysílač Ještěd.

V  poslední lekci jsme se dozvě-
děli, kde končí odpad, co je to re-
cyklace a  co do běžného odpadu 
nepatří. V průběhu tohoto projek-
tu na některých třídách proběh-
lo téma „Naše město“ a  zde jsme 
mohli uplatnit poznatky z  tohoto 
projektu. Pokud ve městě probí-
hají nějaké stavby, děti rády sledují 
průběh a  živě diskutují o  tom, jak 
asi stavba bude pokračovat. Více 
si také všímají, jak se žije v našem 

městě. Fotky z  tohoto projektu si 
lze prohlédnout na našich webo-
vých stránkách - ms-mesto.tyniste.
cz/

Markéta Syrová

Už jste viděli 
doopravdy Barborky?

Nemyslíme tím holčičky jménem 
Barborka. Ani větvičky, které si 
začátkem prosince trháme a  ne-
cháváme je vykvést v teple do Štěd-
rého dne. Myslíme tím slavnost 
„Barborky v  Petrovicích“. Pro náš 
dětský sbor, který v mateřské ško-
le působí již 25 rokem, je účast na 
této slavnosti tradicí. Jednou mě 
kolegyně Denisa oslovila s tím, zda 
by naše děti nezazpívaly v Petrovi-
cích. Souhlasili jsme a letos už je to 
poněkolikáté, co jsme se zúčastnili. 

Slavnost svým zpěvem zahajovaly 
právě naše děti s vánočními písně-
mi a  jednou říkankou. Atmosféra 
byla jiskřivá, potlesk veliký. V obe-
censtvu nám tleskali nejen petro-
vičtí, ale i naše maminky a tatínko-
vé, babičky i  dědové. Poté zahrály 
vánoční písně na své nástroje děti 
ze ZUŠ Týniště. A  pak, znáte to, 
houstlo napětí. Čekali jsme na pří-
chod Barborky. Přišly ale hned dvě 
Barborky oděny do bílých záclon 
s malým bílým koníkem. A začaly 
nadělovat dobroty všem dětem, co 
zde byly. I  děti našeho sborečku 
byly odměněny, nejprve potleskem 
a  pak balíčky plnými dobrot. Dě-
kujeme všem, kdo se o  nás v  Pet-
rovicích starali a těšíme se na další 
pokračování.

Bc. Zdeňka Veselková

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Nedílnou součástí projektu MAP 
III Kostelecko jsou pracovní skupi-
ny. V projektu jich máme 7 a každá 
z  nich je zaměřena na jinou oblast 
školství. Diskuze ve skupinách bý-
vají velmi plodné, a  i  díky nim se 
v  území dostáváme k  nejrůznější 
škále aktivit. Hlavním cílem pra-
covních skupin je mapovat území 
z  hlediska gramotností a  rovných 
příležitostí, hledání toho, co fungu-
je a může být pro jiné inspirací, ale 
také toho, na čem je ještě potřeba 
zapracovat. S  tím souvisí také spo-
lupráce a sdílení dobré praxe, které 
na našem území funguje především 

díky velmi dobrým vztahům mezi 
řediteli jednotlivých základních 
a mateřských škol.

Ovšem sdílení dobré praxe není 
důležité jen v  rámci území. Je vel-
mi obohacující inspirovat se také za 
jeho hranicemi. Ředitelé z Kostelec-
ka měli tu možnost v rámci Pracov-
ní skupiny pro vedení škol navštívit 
MŠ Elada v  Bystrém a  ZŠ Trivium 
v  Dobřanech, kam je pozval ředi-
tel a  senátor Jan Grulich. Společně 
diskutovali některá aktuální témata 
s člověkem, který je erudovaný od-
borník a  vzhledem k  jeho senátor-
ské pozici vnímá školství také z jiné-

ho úhlu pohledu.
Inspirovat se byla také Pracovní 

skupina pro základní školy, a to v ZŠ 
a MŠ Potštejn, jejíž paní ředitelka je 
odbornicí na robotiku a informační 
technologie ve školách. V rámci se-
tkání jsme si měli možnost vyzkou-
šet množství aplikací a robotických 
pomůcek, které jsou nejen velkým 
zpestřením výuky, ale přispívají 
také k  rozvoji digitální gramotnos-
ti. I v dalších pracovních skupinách 
jsme diskutovali s odborníky. V Pra-
covní skupině pro rovné příležitosti 
byla hostem Markéta Pražáková, ve-
doucí PPP Rychnov nad Kněžnou, 

s  níž jsme mimo jiné řešili proble-
matiku přípravných tříd. A  Pra-
covní skupina pro mateřské školy 
se s  Jakubem Hovorkou z  projektu 
Lokomoce zabývala pohybovými 
aktivitami v  mateřských školách. 
Zmíněný projekt má za cíl dostat do 
školek pohyb, který je klíčový nejen 
k  rozvoji jemné a  hrubé motoriky, 
ale i ke správnému rozvoji řeči.

Komunikace a sdílení dobré pra-
xe je jedním z hlavních cílů projek-
tu. Je zdrojem inspirací a  přispívá 
k udržování a utužování vztahů ne-
jen v rámci území.

Za projekt MAP III Kostelecko

V minulém školním roce byl NF 
Škoda Auto schválen projekt s ná-
zvem Profesionální psychologická 
podpora. Cílem bylo podpořit děti, 
které přišly z  Ukrajiny a  zároveň 
nabídnout metodickou pomoc 
a  podporu pedagogům v  nelehké 
situaci. Projekt PPP odstartoval 
v  září  2022 a  bude pokračovat do 

konce školního roku 2022. Celková 
suma, kterou jsme v tomto projek-
tu získali, činí 80 000 Kč a  tímto 
NF Škoda Auto velmi děkujeme za 
poskytnutou podporu. V následují-
cích řádcích popisuje psycholožka 
Mgr. Jitka Kamenická náplň krouž-
ku Dobré nálady, jak jej nazvala.

„Od září  2022 probíhá na zá-

kladní škole setkání pro ukrajinské 
žáky. Náplní společných setkání 
jsou hry a  rozličné aktivity, které 
jednak prohlubují jazykové znalos-
ti dětí a zároveň podporují adapta-
ci žáků – cizinců na prostředí naší 
základní školy. Součástí některých 
aktivit je i  canisterapie, která se 
velmi osvědčila již při příchodu 

ukrajinských žáků na naši školu 
v  loňském školním roce. Účast na 
setkáních je dobrovolná, probíhá 
v  pravidelných, předem určených 
termínech, v  odpoledních hodi-
nách.“

Mgr. Michaela Šerejchová, 
školní speciální pedagog

PRACOVNÍ SKUPINY

PROJEKT PPP ANEB PROFESIONÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ PODPORA
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DIVADELNÍ PODZIM
53. týnišťský divadelní podzim 

je za námi, a  s  ním i  dvě velmi 
úspěšné premiéry našich dvou 
ochotnických souborů TEMNO 
a Pobertové

Týnišťský divadelní podzim je 
již minulostí a nechci ho v tomto 
článku hodnotit jako celek, ráda 
bych se poklonila a  vzdala hold 
našim dvěma týnišťským ochot-
nickým souborům, které se na 
něm prezentovaly svými premié-
rami.

DS TEMNO celý festival ote-
víral 7.  10.  2022 vyprodanou 

premiérou představení Sněhur-
ka  – nová generace. Už fakt, že 
tuto hru napsal David Drábek, 
napovídal, že Drábkovy posta-
vy této pohádky budou od těch 
„klasických“ na hony vzdáleny. 
Navíc, postavy klasické pohádky 
mu nestačily. A  tak jsme mohli 
vidět nejen Sněhurku (Anna Bur-
dová), ale také Sněhurku Matku 
(Laďka Šťovíčková), nejen Krá-
lovnu (Petra Tláskalová), ale také 
Královnu Matku (Eva Bartošová), 
do Drábkovy „pohádky“ se vešly 
i  Popelka, Růženka nebo Harry 

Potter. A trpaslíci? Kdo čekal Pró-
fu, Kejchala nebo Brumlu, tak ten 
se nedočkal. Parta trpaslíků spíš 
připomínala partu exotů – posuď-
te sami: Mim Jikri (Libor Stolín) 
jako gurú a vedoucí celé této po-
chybné party, siamská dvojčata – 
Aljoša a  jeho matka (Jan a  Lea 
Stolínovi), Blonďák (David Der-
ner), Masna (Katina Chalupová) 
a  nechyběla ani zvířátka  – pes 
Charlie (Tomáš Hloušek) nebo DJ 
Pelikán (Karel Procházka). Zrca-
dlo ztvárnil Jiří Novák s víceúče-
lovou obrazovkou na hrudi, atd., 

atd. Zkrátka  – vtipná, současná, 
bláznivá, inspirující „drábkovi-
na“. A  to celé režírovala (aby se 
to nepletlo) principálka DS TEM-
NO  – Eva Drábková. Drábek + 
Drábková + zkušený divadelní 
soubor (posílený o  omladinu)  – 
to nemohlo dopadnout jinak než 
famózně. A o tom, že se hra divá-
kům líbila, svědčí do posledního 
místečka vyprodaná první reprí-
za, kterou jsme se rozhodli uvést 
v  nezvyklém termínu - v  pátek 
30. 12. 2022.

Mladý divadelní soubor Pober-
tové nám hru od hry zraje. V ma-
gické datum 11.  11.  2022 uvedl 
svou (také vyprodanou) premiéru 
Malé ženy. Brilantně vystavěný 
příběh čtyř sester, který se odehrá-
vá během občanské války Severu 
proti Jihu, který vyšel knižně již 
v  roce 1868, příběh, který je i  po 
více než 150 letech stále aktuální, 

příběh mnohokrát filmově ztvár-
něný. Režisérka Dominika Von-
dráčková použila tuto předlohu do 
prvního dějství, pro druhé dějství 
pak použila druhou slavnou kni-
hu Louisy May Alcottse, ve které 
„malé ženy“ dospívají, z  dívek se 
stávají ženy. Tyto dva velké příbě-
hy se podařily režisérce Dominice 
Vondráčkové (která si navíc zahrá-

la i hlavní roli) nádherně skloubit 
do poutavého, velmi současného 
a  divácky přitažlivého představe-
ní. V  dramatických momentech 
by v hledišti byl slyšet i „špendlík 
spadnout“. Významnou a  nepře-
hlédnutelnou složkou této divadel-
ní hry je i hudba, kterou pro toto 
představení složil mladý nadějný 
skladatel Matouš Dvořák. Nekon-

čící ovace byly milým spontánním 
poděkováním diváků všem akté-
rům tohoto představení.

Děkuji oběma souborům, že 
udržují mnohaletou tradici ochot-
nického divadla v  Týništi, děku-
ji jim za vzornou „reprezentaci“ 
a  těším se na další a  další jejich 
premiéry.

Dana Dobešová
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V  měsíci listopadu se 7. B ještě 
jednou rozjela pro další obohacující 
informace. Tentokrát to bylo v úterý 
22. 11. a cílem byla Bílá věž a Galerie 
moderního umění v Hradci Králo-
vé.

Po cestě vlakem jsme se z hlavní-
ho nádraží vydali pěšky na Velké ná-
městí, kde nás čekala před Bílou věží 
paní průvodkyně. Nejdříve jsme 
se dozvěděli něco krátce k  historii 
věže, a také to, že název Bílá získa-
la díky barvě pískovce, z kterého je 
vystavena.

Obdivovali jsme krásný zvon Au-
gustin, který je v  České republice 

třetím největším. Uznání sklidil také 
skleněný model věže s  barevným 
podsvícením, který byl vyroben 
skláři z Nového Boru a složen z více 
jak 500 kusů skla. Líbil se nám celý 
interiér věže, kde se vkusně snoubily 
moderní i dobové prvky.

Než jsme vystoupali na ochoz 
věže, cestu nám zpříjemnila audio-
vizuální technologie a  interaktivní 
expozice, kde jsme mohli nahléd-
nout, jak vypadal Hradec např. před 
sto lety a jak bude vypadat za dalších 
sto let. Počasí nám celkem přálo, 
a tak jsme se mohli na ochozu věže 
porozhlédnou po Hradci Králové 

i jeho okolí.
Po návštěvě věže jsme se na chvíli 

zastavili v místní pekárně pro něco 
na zub a pak už zamířili do nedale-
ké Galerie moderního umění. Zde 
nás přivítala také paní průvodkyně 
a seznámila nás v rámci programu-
,Galerie, seznamte se“, jak to v gale-
rii chodí, co v ní lze vše najít, jak se 
chovat ke galerijním sbírkám a v ga-
lerii samotné.

Teď již také víme, že v secesní bu-
dově, ve které v  současnosti GMU 
sídlí, byla původně banka, a  že její 
rekonstrukce získala několik oceně-
ní.

Děti dostaly na začátku prohlídky 
pracovní listy s  myšlenkovou ma-
pou, kterou měly v  průběhu pro-
hlídky vyplnit dle instrukcí. Někte-
rým se dařilo více, některým méně. 
V  galerii jsme totiž prošli všechna 
patra a únava, a s ní spojená pozor-
nost, byla už po celém dopoledni na 
nohách znát.

Rozloučili jsme se s paní průvod-
kyní a  zamířili zpátky na nádraží. 
Ještě jsme po cestě doplnili v  cuk-
rárně a pekárně energii, a pak už jen 
nasedli do vlaku směr Týniště.

Mgr. Petra Pokorná a žáci 7. B

Kdo by Vánoce neměl rád, 
vždyť nás provázejí celým na-
šim životem? Jako děti kreslíme 
a  později píšeme dopisy Ježíško-
vi a doufáme, že si právě ten náš 
dopis za oknem vezme, přečte 
a  splní naše přání…Jako dospělí 
se snažíme přání svých blízkých 
splnit. A  koneckonců na Vánoce 
jsme si všichni tak nějak blíž.

I  my ve družinách se na tento 
kouzelný čas pilně připravujeme. 
Píšeme a kreslíme dopisy Ježíško-
vi, malujeme a  vyrábíme dárky 
a  přání, které potom dáváme 
svým nejbližším. Vyprávíme si 
o našich tradicích, zpíváme u kla-
víru vánoční písně a  koledy. Ty 
také posloucháme při činnostech. 
V neposlední řadě si pustíme po-
hádku s  vánoční tematikou. Vy-

tvoříme si dle možností vánoční 
besídku s cukrovím a perníčky.

Před odchodem na vánoční 
prázdniny se rozloučíme se všemi 

s přáním: Veselé Vánoce a šťastný 
nový rok.

NÁVŠTĚVA BÍLÉ VĚŽE A GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

KDO BY VÁNOCE NEMĚL RÁD?
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Mikuláš s  anděly a  čerty nezů-
stali jen ve vesnicích a  městech, 
ale podívali se i do místní základní 
školy. Skupina žáků z 9.A se 5. pro-
since proměnila na Mikuláše, an-
děly a  čerty, aby prověřili některé 

zlobivce na prvním stupni základní 
školy. Některé třídy byly plné hod-
ných a pilných žáků. V  tyto chvíle 
byl Mikuláš spokojen a andílci nad-
šeni. Zklamaní byli čerti, protože si 
nikoho nevzali sebou do pekla. Ale 

i tak nám děti zazpívaly krásné pís-
ničky a  zarecitovaly básničky. Za 
zdařilé vystoupení dostali sladkou 
odměnu a  žáci nám slíbili, že bu-
dou i v dalším roce hodní. Nezlo-
bily pouze děti, ale i někteří učitelé. 

Někteří byli pomalováni černou 
barvou od hlavy až k patě, aby bylo 
vidět, jak naše žáky učitelé zlobí.

Eliška Dostálová, 9.A
Hejhalová Kristýna

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE S ANDĚLY A ČERTY

Ve středu 16. listopadu jsme vy-
razili se žáky 7.B do Prahy na ná-
vštěvu České národní banky. Měli 
jsme objednaný edukativní pro-
gram s  tématem,Za měnou“. Děti 
se nejvíce těšily na to, že se podívají 
do trezoru, uvidí hromadu peněz 
a možná i zlatou cihlu.

Ještě před samotnou návštěvou 
budovy jsme vyplnili čas úniko-
vou hrou, kterou banka nabízí. Do 
některých chytrých telefonů jsme 
si stáhli aplikaci GetOutFun a hru 
Česká národní banka. Bohužel 
nám některá zadání dala celkem 
zabrat, a protože nás tlačil čas, tak 
jsme, k  lítosti většiny, hru nedo-
končili.

V budově ČNB jsme museli nej-

dříve projít bezpečnostním rámem, 
pak si uložili věci ve skříňkách, 
rozdělili se na dvě skupiny a dosta-
li sluchátka, abychom průvodkyně 
slyšeli.

Nejdříve jsme zhlédli k  tématu 
peníze krátký a  vtipný film od re-
žiséra Jiřího Stracha. Hlavní roli 
v  něm hráli historické osobnos-
ti na našich bankovkách, kterým 
propůjčili svůj hlas významní čeští 
umělci.

Poté jsme procházeli interaktivní 
výstavu, kde jsme se nejvíce dozvě-
děli o tom, z čeho se vyrábí peníze, 
jak se tisknou, jaké ochranné prv-
ky lze najít na bankovkách. Mohli 
jsme si i  otestovat, jestli papírové 
peníze v  našich peněženkách jsou 

pravé. Viděli jsme různě znehod-
nocené peníze a odnesli si informa-
ci, že nám v bance vymění za novou 
pouze bankovku, které bude více 
jak polovina. Děti si vyzkoušely 
i  virtuální schůzku představenstva 
ČNB u kulatého stolu.

Děti velmi bavila aktivita, při 
které mohly,vykrást byt“. Při ní to-
tiž v  modelovém bytě hledaly pe-
níze v různých skrýších. Dočkat se 
však nemohly chvíle, kdy navštíví 
trezor a v něm uvidí zlatou cihlu.

Poté, co nám paní průvodkyně 
vysvětlila, jak fungují bezpečnost-
ní dveře do trezoru, jsme nejen 
že cihlu viděli, ale mohli jsme si ji 
i potěžkat a její váhu srovnat s cih-
lami z  jiných materiálů. Velmi nás 

udivilo, že cihla je poměrně dost 
těžká. Nadzvedněte si 12, 5 kg jen 
rukou! Někteří byli zklamáni, že si 
ji nemůžou odnést domů…

V  trezoru jsme ještě obdivovali 
druhou největší zlatou minci na 
světě. Největší mají prý v  Austrá-
lii, ale ta naše je nejhezčí, jak řekla 
paní průvodkyně. Viděli jsme také 
100 mil. v bankovkách a dozvěděli 
se několik informací o  vzniku pe-
něz.

Na rozloučenou dostaly děti zá-
ložku, v  níž jsou zalisované skar-
tované bankovky. Exkurze se nám 
všem moc líbila, byla poučná i zá-
bavná zároveň. Určitě stojí za ná-
vštěvu, doporučujeme!

Mgr. Petra Pokorná a 7. B

EXKURZE V ČNB
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V  pátek 9.  prosince navštívili 
žáci 8. A  a  8. B Studijní a  vědec-
kou knihovnu v  Hradci Králové. 
Knihovna sídlí v  moderní budově 
ve tvaru písmene X a  nachází se 
nedaleko centra města na nábřeží 
U Přívozu.

Po úvodním zhlédnutí doku-
mentárního filmu o  životě spiso-
vatele a malíře Josefa Čapka čekala 
děti skupinová práce. Rozdělily se 
do šesti skupin, obdržely pracovní 
listy a  rozeběhly se po knihovně, 
aby vyhledaly odpovědi na zadané 
otázky. Jejich cílem bylo seznámit 

se se službami knihovny a  jejím 
fungováním a  zároveň vyhledat 
informace ze života a  díla Josefa 
Čapka.

Na závěr čekal děti nejnáročněj-
ší úkol – provést své spolužáky po 
jednotlivých patrech a  seznámit je 
s  výsledky svého pátrání. Všech-
ny skupiny se zhostily svého úko-
lu výborně a  exkurze tak splnila 
svůj účel. Snad někdy v budoucnu 
najdou budoucí středoškoláci do 
knihovny znovu cestu.

D. Bubnová

PO KNIHOVNĚ LETEM ČAPKOVÝM SVĚTEM

Další rok je za námi, pojďte se po-
dívat, co přinesl Domácímu hospici 
Setkání.

Po covidovém zastavení jsme se 
opět rozjeli na plné obrátky. Zažili 
jsme mnoho hlubokých chvil s naši-
mi pacienty a jejich rodinami. Když 
jsme v  listopadu za každého z  nich 
zapálili symbolickou svíčku v  rych-
novském kostele, bylo jich bezmála 
padesát… Tolika příběhů jsme mohli 
být v  uplynulém roce účastni. Ne-
přestáváme být vděčni za možnost 
sloužit v  rodinách nevyléčitelně ne-
mocných.

Náš tým se v uplynulém roce pro-
měnil. Rozloučili jsme se s  dvěma 
dlouholetými sestřičkami a rozrostli 
se o tři nové sestry a administrativní 
pracovnici.

A nouze nebyla ani o akce a bene-

fice. Vykonali jsme pouť do Rokole, 
abychom se ztišili a spojili v myšlen-
ce pokoje a  dobra. Den otevřených 
dveří jsme uvedli výstavou fotografií 
Být spolu a besedou s p. Zbigniewem 
Czendlikem na téma Jak žít a  ne-
zbláznit se. Také proběhlo několik 
benefičních akcí na podporu hospi-
ce. V rychnovském kostele sv. Havla 
vystoupilo seskupení mladých hu-
debníků La Quinta Pars. V Kostelci 
nad Orlicí byla ke zhlédnutí naše 
výstava Být spolu doprovázená sou-
těží výtvarných děl dětí, které nama-
lovaly anděly pro hospicové pacienty. 
Soutěž o nejkrásnějšího anděla vyvr-
cholila adventním jarmarkem a  be-
nefičním koncertem Jakuba Smolíka. 
A  závěrečnou třešničkou na pomy-
slném dortu podzimních akcí byla 
návštěva pana ministra zdravotnic-

tví Vlastimila Válka a pana senátora 
Jana Grulicha s týmem. Pan ministr 
si prohlédl naše prostory, seznámil 
s  historií Setkání, ocenil a  podpořil 
tuto službu. A  my věříme, že i  toto 
setkání pomůže nám malým regi-
onálním domácím hospicům lépe 
fungovat v  současném zdravotním 
systému.

Děkujeme na tomto místě všem 
dárcům, firmám a  nadacím za fi-
nanční podporu, která umožňuje 
existenci hospicové služby s  indivi-
duálním a osobním přístupem v ro-
dinách. Mezi všemi chceme zmínit 
dlouholetou podporu Obchodu 
módou Odehnal z Doudleb nad Or-
licí s podzimní benefiční módní pře-
hlídkou v Solnici a společnost Škoda 
Auto, která věnovala významnou 
částku na zajištění mzdy zdravotní 

sestry v roce 2023.
Poděkování patří všem obcím 

a  městům v  našem regionu, které 
nám již několik let pomáhají pokrýt 
náklady zejména na mzdy zdravot-
níků. Děkujeme zástupcům Králové-
hradeckého kraje, kteří zařadili mezi 
své priority také terénní zdravotní 
a  sociální služby včetně hospicové 
péče a  významně je finančně pod-
porují.

Domácí hospic Setkání přeje 
všem do nového roku pokoj a naději 
v srdci. Abychom neztráceli nadhled 
a nenechali se strhnout k malomysl-
nosti. Aby nám nescházela odvaha 
pomáhat tam, kde je to potřeba a uči-
li se dívat kolem sebe novýma očima 
s vděčností za vše, co máme.

Tým Domácího hospice Setkání

PODĚKOVÁNÍ Z DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ
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Druhý prosincový den tohoto 
roku se šesťáci vypravili do Státní 
vědecké knihovny v Hradci Králo-
vé. Mnozí zde byli úplně poprvé. 
Od paní průvodkyně se dozvěděli, 
že budova má tvar kříže a běžně se 
jí říká ementál podle typických ku-
latých okének. Nejprve měli za úkol 
najít logo knihovny. Po chvíli pát-
rání zjistili, že je to záložka, kterou 
si každý nakonec odnesl domů jako 
odměnu za splněnou práci.

V nejvyšším patře se děti rozdě-
lily do několika skupin, většinou 
trojic. Pracovaly s texty pohádek od 
světoznámých autorů. Každá sku-
pina našla na stolku kupičku knih. 
Podle pokynů uvedených v  pra-
covním listu si ke každému úkolu 
musela nejdřív najít správný knižní 
zdroj. K  informacím z  pohádko-
vých knížek žáci doplňovali také 
zeměpisné poznatky z  přiložených 

atlasů. Dozvěděli se, odkud daný 
spisovatel pocházel. Dokonce také 
objevili několik základních slovíček 
z jeho rodného jazyka. Po skončení 
skupinové práce každá skupina se-
známila ostatní s  výsledky svého 
bádání. Poslechli jsme si povídání 
o  Andersenovi, Astrid Lindgreno-
vé, Knize džunglí, Malém princi 
a o pohádkách bratří Grimmů.

Jedna ze skupin opravovala do-
pis Pipi Dlouhé punčochy, který 
napsala sama sobě:

„MYLÁ PIPI.
JAXSEMÁŠ. TADY MAME 

HESKÍ POČASÝ. TOMÍK DAL 
DO SKLEPA 1KRYSY. URČITĚ 
POJ 9ŠINA Z NYCH.

TAK ZASE NAPYŠ.
PAC A PUSU
TVO JE PIPI“
Po skončení programu jsme se 

vydali zpět na hlavní nádraží. Mu-
seli jsme spěchat, ale nakonec jsme 
stihli i pověstné kakao z nápojové-
ho automatu. K  získaným poznat-
kům se vrátíme v hodině literatury 
a  uvidíme, kolik jich uvízlo v  hla-
vách žáků 6.C.

L. Dundová

ZA POHÁDKOU DO KNIHOVNY

Město Týniště nad Orlicí  
přeje občanům  

úspěšný rok 2023


