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A) Schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu pana MUDr. 
Jana Beránka a paní Ing. Simonu 
Gavlákovou,  zapisovatelku paní 
Jaroslavu Svobodovou.

2. Program zasedání zastupitelstva 
města.

3. Odměnu pro odstupující členku 
Zastupitelstva města Týniště nad 
Orlicí a  radní, paní PharmDr. 
Irenu Černínovou, ve výši 30.000 
Kč.

4. Odnětí pověření k  plnění úko-
lů při řízení městské policie 
panu Mgr. Martinu Štěpánkovi, 
nar. *** v souladu s ustanovením 
§ 3  odst. 2 zákona č. 553/1991 
Sb., o  obecní policii, v  platném 
znění.

5. Pověření pana Jaroslava Forma-
na, nar. ***, plněním některých 
úkolů při řízení městské poli-
cie v souladu s ustanovením § 3 
odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, v platném zně-
ní, do doby výběru osoby nového 
velitele městské policie na zákla-
dě výběrového řízení.

6. Obsazení redakční rady Zpra-
vodaje města Týniště nad Orlicí 
ve složení: Ing. Dana Dobešová, 
Libor Koldinský, Milan Ešner, 
Petra Čížková.

7. Pověření členů Rady města Tý-
niště nad Orlicí k  vykonávání 
činnosti v  určené oblasti: Pavel 
Nadrchal: školství, sport, životní 
prostředí, ochrana přírody, služ-
by města, odpadové hospodář-
ství Ing. Lukáš Drozdík: sport, 
IT, webové záležitosti, hasiči, 
zdravotnictví Ing. Simona Ga-
vláková: kultura, školství, soci-
ální oblast, osadní výbory Václav 
Šerejch: IT, bytové záležitosti, 
školství

8. Možnosti vypsání termínů kon-
kurzních řízení u  ředitelů škol 
a  vedoucích pracovníků jme-
novaných rozhodnutím Rady 
města Týniště nad Orlicí na 6leté 
funkční období.

9. Darovací smlouvu na bezplatné 
převedení příjezdové komuni-
kace k podtlakové stanici Petro-
vice na poz. p.č. 133/22 a 133/16 
v  k.ú. Petrovice nad Orlicí do 
vlastnictví města Týniště nad Or-
licí, kdy město Týniště nad Orlicí 
dar přijímá a  pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy.

10. Darovací smlouvu č. 
0994220091 v  návaznosti na 
Smlouvu o  smlouvě budoucí 
darovací č. 0911090405 ze dne 
13. 11. 2009, a to na stavbu vod-

ního díla, pozemků p. č. st. 432, 
p. č. st. 434, p. č. st. 435, p. č. st. 
436 v k. ú. Štěpánovsko a movi-
tých věcí v souhrnu označených 
jako PPO města Týniště nad 
Orlicí, které bylo vybudováno 
pod názvem Orlice, Albrechti-
ce nad Orlicí, protipovodňová 
ochrana, č. 219080016 od dárce 
Povodí Labe, státní podnik, IČ: 
708  90 005, kdy město Týniště 
nad Orlicí dar přijímá a  pově-
řuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.

11. Koupi částí pozemku p. č. 22 
v k. ú. Petrovice nad Orlicí od L. 
B., trv. byt. *** za cenu 150 Kč/
m2 a poplatky s prodejem spo-
jené. Nový pozemek p. č. st. 431 
o výměře 5 m2 a nový pozemek 
oddělený jako díl „b“ o výměře 
2 m2 byly odděleny geometric-
kým plánem č. 430-99/2022 v k. 
ú. Petrovice nad Orlicí a  pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

12. Členství města Týniště nad Or-
licí, IČ: 00275468, se sídlem 
Mírové náměstí 90, Týniště nad 
Orlicí, v  zájmovém sdružení 
právnických osob Orlické hory 
a  Podorlicko, IČ:72034459, se 
sídlem Panská 1492, Rychnov 
nad Kněžnou, a to od 1. 1. 2023.

13. Složení členů osadních výborů.
14. Obsah změny č. 2 územního 

plánu Týniště nad Orlicí a  sta-
noví, že změna č. 2 územního 
plánu Týniště nad Orlicí bude 
pořízena zkráceným postupem 
podle § 55a a následujících sta-
vebního zákona.

15. Změnu závazného vztahu 
a ukazatele mezi městem Týni-
ště nad Orlicí a Základní školu 
Týniště nad Orlicí (IČO 608 
84 541), která spočívá ve 

• zrušení účelového příspěvku 
na spoluúčast k dotaci v pro-
jektu Modernizace školních 
dílen ve výši 59 271 Kč a jeho 
nahrazení 

• účelovým neinvestičním 
příspěvkem na spoluúčast 
k  dotaci v  projektu Moder-
nizace školních dílen ve výši 
42 528,23 Kč a  účelovým in-
vestičním příspěvkem na 
spoluúčast k dotaci v projektu 
Modernizace školních dílen 
ve výši 16 575,80 Kč. Celková 
výše příspěvku města Týniště 
nad Orlicí na projekt Moder-
nizace školních dílen bude mít 
hodnotu 59 104,03 Kč, tzn., že 
příspěvek zřizovatele k  pro-
jektu Modernizace školních 
dílen je oproti schválenému 
rozpočtu snížen o 166,97 Kč.

16. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČO 
608 84 541) na základě žádosti 
ředitele ZŠ změnu závazné-

ho vztahu mezi zřizovatelem 
a  příspěvkovou organizací Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí 
(IČO 608 84 541), která spočívá 
v  navýšení neinvestičního pří-
spěvku zřizovatele na provoz 
o 68 768 Kč. Celková výše nein-
vestičního příspěvku zřizovatele 
na provoz po  úpravě bude ve 
výši 2 853 768 Kč. ZM součas-
ně schvaluje změnu závazného 
ukazatele mezi zřizovatelem 
a  příspěvkovou organizací Zá-
kladní škola Týniště nad Orlicí 
(IČO 608 84 541), která spočívá 
v  navýšení odpisového plánu 
organizace o 68 768 Kč. Po úpra-
vě bude odpisový plán pro rok 
2022 ve výši 702 116 Kč.

17. Příspěvkové organizaci Základ-
ní umělecká škola Týniště nad 
Orlicí (IČ 712 30 980) na zákla-
dě žádosti a  v  souladu s  usta-
novením § 34 odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, poskytnutí 
bezúročné návratné finanč-
ní výpomoci ve výši 150 000 
Kč za účelem předfinancování 
dotace, která bude poskytnuta 
Ministerstvem školství, mláde-
že a  tělovýchovy z  operačního 
programu Jan Amos Komen-
ský v projektu Umění je radost 
(MS2021+). Splatnost je stano-
vena do 30.  06.  2023. Staros-
tu města pověřuje podpisem 
smlouvy.

18. Změnu závazného vztahu a uka-
zatele mezi městem Týniště nad 
Orlicí a Základní školou Týniště 
nad Orlicí (IČ 608 84 541), která 
spočívá ve snížení neinvestiční-
ho příspěvku na provoz o částku 
1 182 000 Kč. Celková výše nein-
vestičního příspěvku na provoz 
pro rok 2022 bude po úpravě 
1 671 768 Kč.

19. Na základě žádosti ředitele ZŠ 
nové závazné vztahy a ukazatele 
mezi zřizovatelem a příspěvko-
vou organizací Základní škola 
Týniště nad Orlicí (IČO 608 
84 541), které spočívají

• v  poskytnutí účelového ne-
investičního příspěvku na 
spotřebu elektrické energie ve 
výši 680 000 Kč,

• v  poskytnutí účelového nein-
vestičního příspěvku na spo-
třebu plynu ve výši 560 000 
Kč,

• v  poskytnutí účelového nein-
vestičního příspěvku na vod-
né a stočné ve výši 117 000 Kč,

• v  poskytnutí účelového nein-
vestičního příspěvku na sráž-
kovou vodu ve výši 182 000 
Kč. 

Všechny poskytnuté účelové 
neinvestiční příspěvky podléha-

jí finančnímu vypořádání za rok 
2022. Organizace je povinna 
předložit zřizovateli vyúčtová-
ní poskytnutých příspěvků bez 
zbytečného odkladu, nejpoz-
ději však do 15.  02.  2023. Ne-
vyčerpané finanční prostředky 
musí být zřizovateli neprodle-
ně vráceny na účet číslo 19-
1240103329/0800.

20. Na základě žádosti ředitelky 
GC změnu závazného vztahu 
mezi zřizovatelem a  příspěv-
kovou organizací Geriatrické 
centrum Týniště nad Orlicí (IČ 
42886198), která spočívá ve sní-
žení neinvestičního příspěvku 
na  provoz o  částku 539 987 Kč 
z  důvodu navýšení dotace od 
MPSV pro rok 2022. Celková 
výše neinvestičního příspěvku 
na provoz pro rok 2022 bude po 
úpravě 6 138 639 Kč.

21. Na základě žádosti ředitelky SM 
změnu závazného vztahu mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovou 
organizací Služby města Týniště 
nad Orlicí (IČ 428 85 086), která 
spočívá ve snížení neinvestiční-
ho příspěvku na provoz o částku 
300 000 Kč. Celková výše nein-
vestičního příspěvku na provoz 
pro rok 2022 bude po úpravě 
17 968 000 Kč.

22. Rozpočtové opatření č. 13/2022.
23. V  souladu s  ustanovením 

§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o  obcích, v  plat-
ném znění, zmocnění Rady 
města Týniště nad Orlicí k pro-
vádění těchto rozpočtových 
opatření na každém jednotli-
vém jednání RM mezi zasedá-
ními ZM:

• pro změny vyvolané korekcemi 
a  novelami vyhlášky o  rozpoč-
tové skladbě ve znění změn,

• pro změny vyvolané přijetím 
transferů, dotací, příspěvků, 
náhrad, vratek nevyužitých pří-
spěvků a dotací a realizací výda-
jů těchto účelově poskytnutých 
plnění,

• pro změny vyvolané poskytnu-
tím darů (do 20 000 Kč), dotací 
a  návratných finančních vý-
pomocí (do  50 000 Kč) fyzické 
nebo právnické osobě v jednom 
kalendářním roce,

• do výše 1 000 000 Kč, jsou-li 
vyvolaná potřebou přesunu fi-
nančních prostředků v jednotli-
vých schválených oddílech od-
větvového třídění a  položkách 
druhového třídění rozpočtové 
skladby, pokud tyto změny 
nevyvolávají další nároky na 
finanční prostředky města (ne-
zvyšuje se celkový rozpočet vý-
dajů města).
Zpracováním těchto změn do 
rozpočtu je pověřena vedoucí fi-

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva města 

Týniště n. O. konaného dne 19. 12. 2022
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nančního odboru. O  realizova-
ných rozpočtových opatřeních 
budou zastupitelé informováni 
na zasedáních.

24. Rozpočet města pro rok 2023 
v tomto členění:
celkové příjmy (třída 1  – 4) 

118 989 180,00 Kč
financování (třída 8) 
33 666 100,61 Kč
celkové zdroje rozpočtu 
152 655 280,61 Kč
běžné a  kapitálové výdaje cel-
kem (třída 5 – 6) 

152 655 280,61 Kč.
Rozpočet města Týniště nad Or-
licí je rozpočtem schodkovým, 
schodek je kryt finančními pro-
středky z minulých let.

Plné znění Rozpočtu na rok 2023.
Rozpis schváleného rozpočtu do 
plného třídění rozpočtové skladby 
a  změny rozpisu rozpočtu dle vy-
hlášky č. 323/2003 Sb., o rozpočto-
vé skladbě, v platném znění, pokud 
tyto změny nevyvolávají další ná-
roky na finanční prostředky města, 
jsou v kompetenci vedoucí finanč-
ního odboru, která je realizací těch-
to operací pověřena.
25. Dle svých kompetencí vyhra-

zených zákonem č. 128/2000 
Sb., o  obcích, v  platném znění, 
poskytnutí příspěvků svým pří-
spěvkovým organizacím v  sou-

hrnné výši tak, jak je uvedeno 
v  následujícím přehledu (údaje 
v Kč)viz tabulka č. 1
Závazné vztahy a ukazatele mezi 
zřizovatelem a  příspěvkovými 
organizacemi budou příspěv-
kovým organizacím sděleny pí-
semně v rámci rozpisu rozpočtu 
na rok 2023.

26. Dle svých kompetencí vyhraze-
ných zákonem č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, v  platném znění, po-
skytnutí individuálních dotací 
a  darů následujícím fyzickým 
a právnickým osobám viz tabul-
ka č. 2
Veškeré dary a  dotace jsou ur-
čeny k  čerpání do konce roz-
počtového roku 2023, pokud 
není nebo nebude v  průběhu 
běžného rozpočtového roku 

ZPRÁVY Z RADNICE

Tabulka č. 2
Lucie Táborská, Lípa nad Orlicí finanční dar na zajištění provozu domácího útulku 10 000,00
Audis bus Rychnov nad Kněžnou (IČO 150 40 500) investiční dotace na pořízení dopravního prostředku MHD 310 000,00
Český rybářský svaz Týniště n. O. (IČO 135 86 084) dotace na nákup cen a na pořádání dětských závodů 10 000,00
Základní a  mateřská škola Prointepo, s. r. o., Hradec 
Králové (IČO 252 63 633) dotace na mzdové náklady asistenční služby (2 osoby) 20 000,00

Mateřské centrum Ratolest Týniště n. O. 
(IČO 265 86 746)

dotace na mzdové náklady 384 660,00
dotace na zakoupení stínidel, ekologický program pro děti 20 000,00

Band-a-SKA, z. s., Týniště n.O. (IČO 038 18 551) dotace na částečné pokrytí nákladů na pronájem zkušebny 20 000,00
Unie Ftipných Osobností, z. s., Albrechtice n. O. (IČO 
030 07 553) dotace na pořádání 6. ročníku divadelního plesu 15 000,00

Sportovní klub Ontario Týniště n. O. (IČO 228 25 037) dotace na pronájem sportovišť, nákup sportovních potřeb, doprava na akce 15 000,00

TJ Sokol Křivice (IČO 486 16 982)  dotace na provoz 110 000,00
dotace na nákup nového malotraktoru k sečení fotbalového hřiště 160 000,00

TJ Sportovní klub Petrovice (IČO 486 17 024) dotace na provoz 170 000,00

Sportovní klub Týniště n. O. (IČO 428 85 001)

dotace na provoz (energie, mzdy, údržba, činnost oddílů) 3 829 000,00
atletika: dotace na Týnišťskou "10" 15 000,00
vodáci: dotace na náklady vzniklé při provádění úklidu řeky Orlice a přileh-
lého břehu 12 000,00

tenisové kurty: dotace na 2. etapu zavlažování (3 kurty) 150  000,00
atletický stadion: dotace na nákup traktoru - sekačky 200 000,00

TJ Sokol Týniště n. O. (IČO 464 57 895) dotace na provoz, kulturní a sportovní činnost, vybavení, Slet 85 000,00
CrossAir, z. s., Týniště n. O. (IČO 055 57 844) dotace na účetnictví, pronájmy, údržba 20 000,00
Běžíme.cz, z. s., Týniště n. O. (IČO 075 27 420) dotace na Běh týnišťskými pralesy 10 000,00
Academy of Movement, z. s. dotace na pronájem prostor - aktivity Jiu Jitsu 10 000,00
Klub dětí a mládeže Hradec Králové (IČO 266 79 302) dotace na úklid řeky Orlice 8 000,00
Český svaz chovatelů Týniště n. O. (IČO 608 86 005) dotace na nákup čestných cen a pohárů při výstavách 12 000,00
Český svaz včelařů Týniště n. O. (IČO 750 75 181) dotace na zajištění léčiv a sady pro aplikaci aerosolu 7 000,00
Myslivecký spolek Petrovice (IČO 265 95 494) dotace na nájemné skladových prostor, na energie, na krmivo 12 000,00
Okresní sdružení ČSU Rychnov n. K. (IČO 004 35 783) finanční dar: Nejúspěšnější sportovec Rychnovska 2022 2 000,00
RG RYCON Hradec Králové (IČO 034 86 486) dotace na pokrytí provozních nákladů, 14 účastníků 30 000,00
Svaz tělesně postižených Týniště n. O. (IČO 750 08 050) dotace na pokrytí nákladů na dopravu na společné výlety… 15 000,00
Za rozvoj Petrovic, z. s., Petrovičky (IČO 270 39 773) dotace na festival Petrovické folkování 46 000,00
Zdravotní klaun, o. p. s., Praha 9 (IČO 265 47 953) finanční dar 5 000,00
Domácí hospic Setkání Rychnov n. K. (IČO 023 05 291) dotace na finanční zajištění mzdy zdravotní sestry 50 000,00
Eva Kučerová - Natura Hlinné (IČO 455 49 389) finanční dar na vydání vlastivědného Sborníku Panorama 2 000,00
Centrum Orion Rychnov n. K. (IČO 682 46 901) dotace na mzdové náklady osobních asistenta, 1 dítě 15 000,00
Centrum Lira, z. ú., Liberec dotace na provozní výdaje (raná péče rodině s postiženým dítětem 56 000 Kč) 14 000,00
Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky 
České (IČO 486 23 814) dotace na provozní náklady střediska Hospic Anežky České 40 000,00
Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa 
(IČO 486 23 814) dotace na mzdové výdaje terapeutů a ošetřovatelů zdravotního oddělení 30 000,00

Oblastní charita Pardubice dotace na zajištění domácí hospicové péče 20 000,00

Péče o duševní zdraví Pardubice (IČO 642 42 218) dotace na pokrytí osobních nákladů 
(klienti na území města Týniště nad Orlicí) 20 000,00

Sbor dobrovolných hasičů Týniště n. O. dotace na akci Dětské odpoledne s hasiči 50 000,00

Tabulka č. 1 
Mateřská škola - Město Týniště n. O. 1 332 348,00
Mateřská škola - U Dubu Týniště n. O. 1 115 580,00
Základní škola Týniště n. O. 3 730 000,00
Základní umělecká škola Týniště n. O. 345 680,00
Dům dětí a mládeže Týniště n. O. 1 277 752,00
Městská knihovna Týniště n. O. 3 213 301,00
Kulturní centrum Týniště n.O. 6 169 713,00
Služby města Týniště n. O. 19 504 000,00
Geriatrické centrum Týniště n. O. 7 407 987,00



stanoveno jinak. Dotace (kromě 
investiční dotace na pořízení 
dopravního prostředku MHD 
pro společnost AUDIS BUS, s. 
r. o.) podléhají finančnímu vy-
pořádání.
ZM současně s  poskytnutím 
dotací a  darů schvaluje veřej-
noprávní smlouvy na schvále-
né individuální dotace a  dary 
z  rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí a pověřuje starostu města 
podpisem těchto smluv.

27. ZM schvaluje střednědobý vý-
hled rozpočtu města Týniště 
nad Orlicí na období 2024  – 
2026.

28. Odměnu pro starostu města 
dle přílohy k  nařízení vlády č. 
318/2017 Sb. ve výši dvou mě-
síčních odměn.

29. ZM schvaluje zastupiteli Ing. 
Lukáši Drozdíkovi uzavře-
ní Dohody o  provedení práce 
na období od 01.  01.  2023 do 
31.  12.  2023. Zaměstnavatelem 
je město Týniště nad Orlicí, 
vykonávanou prací je správa 
webových stránek města.

B) Bere na vědomí

1. Rezignaci členky zastupitelstva 
města Týniště nad Orlicí a radní 
paní PharmDr. Ireny Černínové 
dle § 55 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 491/2001 Sb., o  volbách do 
zastupitelstev obcí, v  platném 
znění.

2. Nastoupení náhradníka pana 
Václava Šerejcha na uprázdněný 
mandát v  zastupitelstvu měs-
ta Týniště nad Orlicí dle § 56 
odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, 
v platném znění.

3. Složení slibu zastupitelky paní 
PhDr. Veroniky Čepelkové 
a pana Václava Šerejcha dle § 69, 
odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění.

4. Zprávu o  činnosti Rady města 
Týniště nad Orlicí.

5. Informace starosty města Týni-
ště nad Orlicí o  ceně vodného 
a stočného pro rok 2023.

6. Zprávu kontrolního výboru ze 
dne 7. 11. 2022 a 28. 11. 2022.

7. Prezentaci významných investic 
města Týniště nad Orlicí na bu-
doucí období.

8. Uzavření Smlouvy o  veřejných 
službách v  přepravě cestujících 
ve veřejné linkové osobní do-
pravě k  zajištění Městské auto-
busové dopravy v  Týništi nad 
Orlicí na období od 1. 1. 2023 do 
31. 12. 2023.

9. Zprávu finančního výboru.
10. Rozpočtová opatření č. 11  – 

12/2022.
11. Navýšení pracovního úvazku 

sociálního odboru Městského 
úřadu Týniště nad Orlicí o 0,75 
od měsíce února 2023.

12. Vytvoření pracovní skupiny 
ve složení Ing. Lukáš Drozdík, 
Mgr. Miroslav Švandelík a Vác-
lav Šerejch pro přípravu podkla-
dů k  analýze realizace audiovi-
zuálního záznamu ze zasedání 
zastupitelstva města.

C) Volí

1. Dle § 84 odst. 2, písm. m), zá-
kona č. 128/2000 Sb., o  obcích, 
v  platném znění, 5. člena rady 
města pana Václava Šerejcha.

D) Ukládá:

1. Předsedům komisí vypracovat 
návrh složení členů komisí pro 
radu města.

T: 9. 1. 2023
Odpovídají: předsedové komisí
2. Příspěvkové organizaci Základ-

ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) vrátit zřizovateli na 
účet číslo  27-1240103329/0800 
částku 166,97 Kč.

T: 21. 12. 2022 
Odpovídá: Mgr. Marian Janko
3. Příspěvkové organizaci Základ-

ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v souladu s ustano-
veními § 28, odst. 9, písm. b) 
a  § 31 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, odvod z fondu 
investic do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 1 000 000 Kč.

T:21. 12. 2022 
Odpovídá: Mgr. Marian Janko
4. Příspěvkové organizaci Kultur-

ní centrum Týniště nad Orlicí 
(IČ 428 86 139) v souladu s usta-
noveními § 28, odst. 9, písm. b) 
a § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, odvod z fondu 
investic do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 1 000 000 Kč.

T: 21. 12. 2022 
Odpovídá: Ing. Dana Dobešová
5. Kontrolnímu výboru přepra-

covat návrh plánu činnosti 
kontrolního výboru v  souladu 
s  kompetencemi a  právními 
předpisy.

T: Příští jednání ZM
Odpovrady městar

A) Schvaluje:

1. Rozpočet pro rok 2023 příspěv-

kové organizaci: Mateřská škola 
Město Týniště nad Orlicí, Ma-
teřská škola U Dubu Týniště nad 
Orlicí, Základní škola Týniště 
nad Orlicí, Základní umělecká 
škola Týniště nad Orlicí, Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad Or-
licí, Městská knihovna Týniště 
nad Orlicí, Kulturní centrum 
města Týniště nad Orlicí, Geriat-
rické centrum Týniště nad Orlicí, 
Služby města Týniště nad Orlicí 
s  tím, že výše příspěvku zřizo-
vatele bude v  případě korekce 
zastupitelstvem města, upravena 
na schválenou výši.

2. Střednědobý výhled rozpočtu 
pro rok 2024 a 2025 příspěvkové 
organizaci: Mateřská škola Měs-
to Týniště nad Orlicí, Mateřská 
škola U Dubu Týniště nad Orlicí, 
Základní škola Týniště nad Orli-
cí, Základní umělecká škola Tý-
niště nad Orlicí, Dům dětí a mlá-
deže Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby města 
Týniště nad Orlicí.

3. Odpisový plán pro rok 2023 pro 
příspěvkové organizace: Ma-
teřská škola Město Týniště nad 
Orlicí, Mateřská škola U  Dubu 
Týniště nad Orlicí, Základní ško-
la Týniště nad Orlicí, Základní 
umělecká škola Týniště nad Or-
licí, Dům dětí a mládeže Týniště 
nad Orlicí, Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí, Kulturní cen-
trum města Týniště nad Orlicí, 
Geriatrické centrum Týniště nad 
Orlicí, Služby města Týniště nad 
Orlicí.

4. Limit mzdových prostředků pro 
rok 2023 příspěvkové organizaci: 
Mateřská škola U  Dubu Týniště 
nad Orlicí, Dům dětí a  mláde-
že Týniště nad Orlicí, Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí, 
Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí, Geriatrické centrum 
Týniště nad Orlicí, Služby měs-
ta Týniště nad Orlicí a Mateřská 
škola – U Dubu.

5. Náklady na reprezentaci pro rok 
2023 příspěvkové organizaci: 
Služby města Týniště nad Orlicí.

6. Záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 1596/4 o výměře cca 468 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

7. Navýšení personálního obsazení 
sociálního odboru o  0.75 pra-
covního úvazku od měsíce úno-
ra 2023.

8. Zastupování města Týniště nad 
Orlicí statutárním zástupcem, 
starostou města Týniště nad 
Orlicí, Liborem Koldinským, 
nar. 11.  5.  1965, bytem Zvoníč-
kova 898, Týniště nad Orlicí, na 
jednáních zájmového sdružení 

právnických osob Orlické hory 
a Podorlicko.

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

B) Ukládá:

1. Projednat v  ZM revokaci usne-
sení Zastupitelstva města Týniště 
nad Orlicí č.1 ze dne 19. 12. 2022 
pod bodem A3 a nevyplácet od-
měnu související s  tímto usne-
sením (v  návaznosti na § 76 
zákona o obcích č. 128/2000Sb., 
v platném znění).

T: jednání ZM 
Odpovídá: starosta

A) Schvaluje:

1. Pronájem části pozemku p. č. 
1630/1 a  části pozemku 1631/1 
o celkové výměře 144 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro M. M., trv. 
byt. *** za cenu 2 Kč/m2/rok od 
10. 1. 2023 za účelem pronájmu 
částí pozemků jako zahrádku 
a ukládá starostovi města nájem-
ní smlouvu podepsat.

2. Pronájem části pozemku p. č. 
1596/4 o výměře 468 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro paní N. 
H., trv. byt. *** za cenu 2 Kč/m2/
rok od 1. 2. 2023 za účelem pro-
nájmu části pozemku jako za-
hrádky a ukládá starostovi města 
nájemní smlouvu podepsat.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. P. J., bytem *** na období od 
1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

4. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. S., bytem *** na období od 
1. 2. 2023 do 31. 1. 2024.

5. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. V., bytem *** na období od 
1. 2. 2023 do 31. 1. 2024.

6. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. V. L., bytem *** na období od 
1. 2. 2023 do 30. 6. 2023.

7. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. J. S., bytem *** na období od 
1. 2. 2023 do 31. 1. 2026.

8. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. K. V., bytem *** na období od 
1. 2. 2023 do 31. 1. 2024.

9. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby č. 
IV-12-2020230/Třebechovice p/
Orebem, p.č. 520/4  – knn mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena společností Pen – pro-
jekty energetiky, s.r.o., Arnošta 
z  Pardubic 2835, 530 02 Pardu-
bice a  budoucí povinná Město 
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Usnesení č. 5
z jednání Rady města

Týniště n. O. konané dne 19. 12. 2022

Usnesení č. 6
z jednání Rady města

Týniště n. O. konané dne 9. 1. 2023
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Každý večer zapne automatický sys-
tém cca 1000 světelných bodů v Tý-
ništi a  v  okolních obcích. Večerní 
a  noční osvětlení tvoří v  rozpočtu 
města částku cca 1 milion korun 
ročně za el. energie. O celý systém 
osvětlení se spolehlivě starají služ-
by města. Ceny energií dlouhodobě 
vnímáme, sledujeme a  neustále se 
snažíme snižovat spotřebu. Stará 
svítidla se sodíkovou výbojkou tak 
byla již na mnoha místech vyměně-
na za úspornější.
Výměna svítidel veřejného osvět-
lení ve městě Týniště nad Orlicí 
byla realizována s  využitím dotací 

ze státního rozpočtu v  rámci pro-
gramu na podporu úspor energie 
na období 2017 - 2021 program 
EFEKT 2018 a  program EFEKT 
2019. V roce 2018 bylo vyměněno 
316 svítidel a  v  roce 2019 dalších 
228 svítidel. Je používána technolo-
gie pro veřejné osvětlení.
Pro vaši zajímavost - Týniště je 
rozděleno do 12 spínacích míst 
a obce mají svá samostatná spína-
cí místa. Začínáme testovat a  po-
užívat solární lampy v  místech, 
kde je nákladné dovést elektřinu, 
a to zejména v parku. V roce 2021 
bylo instalováno 12 takových lamp. 

V roce 2022 to bylo 11 ks a dalších 
10 solárních svítidel je navrženo do 
rozpočtu roku 2023.
Ve Štěpánovsku již výměna celého 
veřejného osvětlení proběhla v roce 
2021, souběžně s ukládáním vedení 
elektrické sítě do země a  bylo vy-
měněno 58 světelných bodů. Okol-
ní obce Křivice a Petrovice na tuto 
výměnu ještě čekají. V  současné 
době probíhá výměna v  Rašovi-
cích, zároveň s  výměnou elektric-
kých rozvodů v celé obci.
V rámci úspor energií jste asi v mé-
diích a i v našem okolí zaregistrova-
li obce, kde od určité hodiny osvět-

lení cíleně vypínají nebo omezují. 
Dva technické výpadky spínacích 
míst, ke kterým došlo v  našem 
městě na podzim, nám ukázaly, že 
cestou úplného zhasínání ani ome-
zování v  současné době nepůjde-
me. Tmavé ulice nejsou pocitově 
příjemné, ani bezpečné. Pocit bez-
pečí a  bezproblémového pohybu 
po městě vnímáme pro občany jako 
velice důležitý.
Velkou výhodou pro město je, že 
máme i pro rok 2023 zastropované 
ceny energií.

Pavel Nadrchal
místostarosta

Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

10. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 
a  dohodu o  umístění stavby: 
č. IV-12-2025347/SOSB VB/1 
název stavby: RK, Petrovice 
n.O., p.č.121/7, rozš. knn mezi 
smluvními stranami: ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupena společ-
ností Montprojekt, a.s., Arnošta 
z Pardubic 2082, 531 17 Pardu-
bice a  budoucí povinná Měs-
to Týniště nad Orlicí a  ukládá 
starostovi města smlouvu po-
depsat.

11. Bytovou komisi ve složení: Vác-
lav Šerejch  – předseda, členo-
vé: Eva Nedomanská, Zdeňka 
Tlustá, Mgr. Ivana Oubrechto-
vá, Vlastimila Špačková.

12. Školskou a  kulturní komisi ve 
složení: Ing. Michal Procház-
ka - předseda, členové: Václav 
Hloušek, Jana Kalousová, Mgr. 
Pavel Plašil, Ing. Dana Dobe-
šová.

13. Roční odměnu pro předsedy 
osadních výborů, kteří nejsou 

zastupiteli, ve výši 4 000 Kč/rok. 
Odměna bude vyplácena jedno-
rázově s platností od 1. 1. 2023.

14. Nákup věcných cen pro 13. roč-
ník tradičního turnaje ve stol-
ním tenise do výše 3.000 Kč.

15. Nákup věcných cen na kultur-
ní akci Ples fotbalistů konanou 
dne 21.  1.  2023 do výše 3.000 
Kč.

16. Příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola – U Dubu Týniště nad 
Orlicí (IČO 750 17 679) na zá-
kladě žádosti a v souladu s usta-
novením § 30 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění, 
čerpání rezervního fondu do 
výše 50 000 Kč na nákup mat-
rací do nových úložných skříní.

17. Změnu dílčí inventarizační ko-
mise Městské policie z  důvo-
du dlouhodobé nemoci Mgr. 
Štěpánka Martina, Dis. Nové 
složení komise MP: předseda: 
Martin Kudláček, členové: For-
man Jaroslav, Bene Norbert, 
Závodní Lukáš.

18. Rozpočtové opatření č. 1/2023.

19. Dodatek č. 31 Smlouvy č. 
1/2004 na zajišťování služeb 
v  oblasti nakládání s  odpa-
dy mezi Městem Týniště nad 
Orlicí a  společností ODEKO, 
s.r.o., Týniště nad Orlicí, IČO 
62062760 a  ukládá starostovi 
města dodatek podepsat.

B) Bere na vědomí:

1. Žádost o povolení automobilové 
soutěže IV. Podorlická Rally 26. 
-27. května 2023.

2. Informaci ředitelky Mateřské 
školy – Město Týniště nad Orli-
cí, že organizace podala žádost 
v  rámci výzvy č. 02  – OP JAK 
–Šablony I, v projektu Moderní 
vzdělávání v MŠ – Město, Týni-
ště nad Orlicí. Tato dotace ne-
vyžaduje spoluúčast zřizovatele.

3. Hodnotící zprávu DDM Týniště 
nad Orlicí za rok 2021/2022.

4. Doplnění vyjádření Základní 
školy Týniště nad Orlicí ke zjiš-
těným nedostatkům při veřej-
nosprávní kontrole.

C) Ukládá:

1. Projednat v  ZM žádost pří-
spěvkové organizace Městská 
knihovna Týniště nad Orlicí 
o navýšení příspěvku na provoz 
o  částku 124 000 Kč z  důvodu 
navýšení záloh za tepelnou ener-
gii firmou PPT potrubní techni-
ka s.r.o.

Termín: Nejbližší jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

D) Zamítá:

1. Žádost o odpuštění navýšení ná-
jemného o  inflaci pro Poliklini-
ku Týniště nad Orlicí, s.r.o., Mí-
rové náměstí 88, 517 21 Týniště 
nad Orlicí.

Libor Koldinský, starosta města
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ZPRÁVY Z RADNICE

PODĚKOVÁNÍ - VZPOMÍNKA
Poděkování

Ráda bych touto cestou podě-
kovala městu Týniště nad Orlicí 
a  Sboru pro občanské záležitosti, 
paní Gavulové a paní Novákové, za 
vřelé přání a dárek k mým naroze-
ninám.

Stanislava Morkesová

Děkuji Městskému úřadu v Týni-
šti nad Orlicí a  Sboru pro občan-

ské záležitosti za milé blahopřání 
a dárky k mým 90. narozeninám.

Zdena Muchová

Vzpomínka

Dne 19. února uplyne smutných 
10 let, co nás navždy opustila paní 
Liběna Drašnarová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Manžel a dcery s rodinami

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
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datum- den čas název druh místo konání

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

2. 2. čt 17:00 - 18:30
KLUB DESKOVÝCH HER zábava DDM

Pohádková noc a den (2.–3. 2.) zábava DDM

3. 2. pá
dopoledne Dopolední HERNA a hlídání dětí hraní MC Ratolest

17:00 a 19:30 Taneční polepšovna (4. lekce) tanec kulturní dům

5. 2. ne 15:00 Cirkusácká pohádka (divadlo Láry Fáry) představení kulturní dům

7. 2. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

10. 2. pá 19:00 Jak se dělá šoubyznys (Petr Jablonský a Nikola Votrubová) zábava kulturní dům

12. 2. ne 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna (5. lekce) tanec kulturní dům

13. 2. po 18:30 Žákovský koncert (ZUŠ) hudba velký sál ZUŠ

14. 2. út 17:30 - 19:30 KERAMIKA PRO VŠECHNY tvoření DDM

15. 2. st
15:30 Návštěva knihovny (včelička a všeználek) - pořádá MC Ratolest čtení Mě knihovna

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

16. 2. čt
10:00 Pohádkové čtení a tvoření - pořádá MC Ratolest vzdělávání Mě knihovna

17:00 Pěšky s toulavým psem - Viktorka Rys - Arménie beseda Mě knihovna

17. 2. pá 17:00 a 19:30 Taneční polepšovna (6. lekce) tanec kulturní dům

18. 2. so 14:30 - 17:30 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL (pořádá DDM) zábava tělocvična U Dubu

20. 2. po 18:30 Žákovský koncert (ZUŠ) hudba velký sál ZUŠ

23. 2. čt 19:00 MADAME RUBINSTEIN (divadlo) představení kulturní dům

26. 2. ne 6:00-10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže trhy Areál chovatelů

27. 2. po Česká televize (celodenní výlet) - pořádá DDM poznávání Praha

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ÚNORU 2023

Záchrana ohňostroje
Děkuji za ochotu, operativnost 

a  hlavně rychlost paní ředitelce Slu-
žeb města Týniště nad Orlicí a  ná-
sledně jejím zaměstnancům při řešení 
bezpečnostního problému v  sobotu 
31. 12. 2022 při přípravě ohňostroje.

Na žádost pana „ohňostrůjce“ Služby 
neprodleně přijely a  během pár minut 
odstranily vzrostlé suché okrasné trávy 
z prostoru, kde se odpaluje ohňostroj.

Ještě jednou děkuji. Dana Dobešová
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Vstoupil na loď a učedníci ho ná-
sledovali. V  tom se strhla na moři 
veliká bouře.

Matouš 8,23

Když se učedníci, kteří byli po-
většinou rybáři, obracejí na moři 
na Ježíše, aby jim pomohl, je to ne-
pochybně projev svrchované důvě-
ry, ano, víry v něho. Vždyť to volání 
je skutečnou modlitbou a prosbou 
o záchranu. Odpovědí jim ale není 
nic jiného než výčitka; Ježíš je vidí 
jako „malověrné“ (Matouš jako by 
ztlumil Markův ostrý tón, vyčítající 
přímo „nevěru“). Nikdy bychom za 
projev malé víry, neřku-li nevěry, 

nepokládali prosbu o  vysvoboze-
ní, uzdravení, pomoc. Kdo je ten, 
který má tak vysoké nároky na víru 
člověka?

Je to ten, který má moc. Je Pá-
nem nad mořem a  nad bouřemi, 
které nás děsí, s  nimiž si mnohdy 
nevíme rady. Je s  námi na jedné 
lodi a v tom je naše víra pramalá, že 
to nebereme dost vážně. Jsme zdě-
šení jeho bezstarostností, protože 
nás starosti a strach přímo vysilují. 
A to je právě pro víru, která je jen 
o trochu větší než zde zmíněná, ne-
patřičné. Vzpomeňme si na tento 
příběh učedníků na moři ve chví-
lích, kdy se nám situace bude zdát 

bezvýchodná.

Pane náš, Ježíši, děkujeme ti, že 
jsi s námi a že nás provázíš ve všech 
našich bouřích. Amen

Píseň:
1. Slož, co srdce tísní, péči světu 

nech; Pánu pověz v  písni o  svých 
strastech všech! V temné noci žele, 
pospěš k Ježíši; věř a doufej směle, 
bouře se utiší.

2. Zná Pán, co tě tíží, zná tvé 
prosby hlas, s pomocí svou v kříži 
dostaví se včas. Slunko ve zlatém 
lesku vzejde poznovu, ozáří tvou 
stezku k nebes domovu.

3. Víš-li pak, kdo kvílí v žalu, jak 
byl tvůj, jdi, jdi v  této chvíli a  jej 
potěšuj! Ať se vzepře zlému, času 
nemaří; s ním jdi, veď ho k svému 
duše lékaři.

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 
199 Slož, co srdce tísní (nápěv P. P. 
Bliss 1874, text Mary A. Bachelor / 
Josef Baštecký 1877).

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

12. 2.–10:30 h; 26. 2.–10:30 h.
Jaroslav Matuška

Na Tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy, šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou,
Štěstí, zdraví, vinšujou.

Advent, předvánoční čas, čas kli-
du, zjemňování a rozjímání. Měl by 
se nést ve znamení zklidnění a ztiše-
ní. A  tak jsme také advent v našem 
Lesním klubu Kamínek započali. 
Přijměte naše malé pozvání k ohléd-
nutí za vánočním časem. Určitě vět-
šina z  vás, zvlášť pokud máte malé 
děti, vzpomínáte na rozzářené tváře 
dětí u  vánočního stromečku, sladké 
a  voňavé cukroví a  mnoho radostí 
a milých chvil během svátků.

V  našem zázemí začal adventní 
čas příchodem svaté Barborky. Při-
nesla dětem voňavé perníčky, na 
kterých jsme si pochutnávali v  lese 
na svačině. Druhý adventní týden 
byl ve znamení Mikuláše a andílků. 
Slavnost pod názvem „Mikulášská 
nadílka“ byla otevřená i  pro veřej-
nost. Díky tomu měli rodiče a  děti 
možnost poznat naše nově zařízené 
zázemí inspirované myšlenkou Ma-

rie Montessori, ale hlavně potkat se 
s  nebeskými bytostmi. Maminky si 
chvilku zpříjemnily teplým čajem, či 
kávou a  cukrovím. Děti si společně 
zatančily, zazpívaly písničku a už ne-
trpělivě očekávaly příchod Mikuláše, 
který kráčel se svou berličkou a s an-
děly. Radost dětem udělala nadílka 
v  podobě ovoce. Následovalo tvo-
ření, kde děti společně vyrobily vel-
kého anděla a po obědě malí umělci 
usínali u vánoční pohádky.

Týden se seběhl s dalším a už nám 
hoří na adventním věnci třetí svíčka. 
Co to znamená? Že se blíží „Štědrý 
den“ Od samého rána nás v zázemí 
i cestou do lesa provázel zpěv vánoč-
ních koled či povídaní o  tradicích. 

Předposlední vánoční týden byl vy-
vrcholením našeho adventního času. 
Čekal nás tolik očekávaný den, kdy 
jsme s  našimi dětmi měli možnost 
vystoupit pro Domov seniorů v Al-
brechticích nad Orlicí. Naše vystou-
pení neslo název „Bílý vánoční čas, 
lásku probouzí v  nás“. Vystoupení 
byla celkem dvě a moc jsme si to uži-
li. Setkání dětí a  seniorů bylo velmi 
milé a dojemné. Těšilo nás vidět ra-
dost babiček a dědečků z naší návště-
vy. Jakmile jsme začali zpívat vánoč-
ní koledy, senioři neváhali a ihned se 
k nám přidali. Zpívali či pobrukovali 
a bylo na nich vidět dojetí. Z radost-
ných úsměvů usuzuji, že vánoční 
vystoupení mělo úspěch a publikum 

bylo vděčné. Na závěr děti rozdaly 
seniorům přáníčka, která samy ma-
lovaly. Těšíme se na další setkání.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
nejen rodičům, za jejich spolupráci, 
ale i obci Albrechtice nad Orlicí a je-
jich velkou podporu.

A protože je tento příspěvek prv-
ní v novém roce 2023, přejeme sobě 
i  vám, čtenářům Zpravodaje města 
Týniště nad Orlicí, aby to byl rok 
plný hezkých dní a dobrých lidí ko-
lem nás!

Lesní Klub Kamínek | tel. 
736 280 582 | www.lesniklubkami-
nek.cz | FB Lesní Klub Kamínek

Petra Holoubková

LESNÍ KLUB KAMÍNEK



Školní sboreček opět rozdával 
radost

V  naší mateřské škole máme pě-
vecký sboreček, kde zpívá 23 dětí. 
V  adventním čase jsme zpívali nej-
víc koledy, které mají děti moc rády. 
Malí zpěváčci přišli potěšit svým 
vánočním vystoupením obyvatele 
Geriatrického centra v  Týništi nad 
Orlicí. V  našem živém betlémě ne-
chyběla Marie a Josef s Ježíškem, an-
dělé a přišli i Tři králové, kteří popřáli 
všem hodně zdraví a štěstí v novém 
roce 2023. Společným zpěvem jsme 
si vzájemně zpříjemnili adventní čas. 
Za zpívání děti dostaly sladkou od-
měnu.

Tři králové nám přišli přát
6.  ledna procházeli naší školkou 

Tři králové (Vanesska, Viktorka 
a  Standa). Zastavili se nejen v  kaž-
dé třídě, ale potěšili i paní kuchařku 
ve školní jídelně, paní účetní spo-

lu s  vedoucí stravování v  kanceláři 
a také paní školnici. Na všech svých 
zastávkách zazpívali píseň „My Tři 
králové“ za doprovodu flétny. Popřáli 
všem šťastný nový rok a aby se dětem 
ve školce líbilo. Po společném zpěvu 
nám nade dveře napsali pro štěstí ty-
pický znak K+M+B+2023.

DIGI vzdělávání v MŠ
Téměř celý rok 2022 mohly všech-

ny školy využít mimořádných vlád-
ních finančních prostředků na poří-
zení digitálních učebních pomůcek. 
Naše škola je využila v plném rozsa-
hu, a tak děti ve všech třídách dosta-
ly nejen dárky od Ježíška, ale navíc 
i nové kreativní didaktické pomůcky 
pro rozvoj informatického myšlení 
a digitálních kompetencí.

Ve třídě Kočiček si děti vyzkoušely 
„šneka Qobo“, který si je hned získal. 
Děti se učí programování pomocí 
kódovacích puzzle karet a  chytrého 

senzoru, který je zabudován ve šne-
kovi a rozpozná, jaký úkol kódovací 
karta skrývá. Karty mají různé funk-
ce, např. pohyb, zpěv či blikání, ale 
také zde najdete kartu, kde šnek říká 
„Touch my face“, která je mezi dětmi 
velmi oblíbená a naučí je i pár anglic-
kých slovíček. Cílem je dostat šneka 
z karty start až ke kartě se symbolem 
diamantu, který představuje cíl.

Ve třídě Ptáčků se hitem stal „Šip-
kový labyrint“. Děti si zvolí kartu se 
startovacím obrázkem a následně se 
po desce stejné barvy pohybují po-
dle šipek na kartě. Šipky je zavedou 
na jiný obrázek, který si děti mohou 
zkontrolovat na zadní straně karty.

V Žabkách si děti vyzkoušely ras-
trovou pochozí síť, která se dá využít 
několika způsoby. Třeba tvořením 

cesty pomocí šipek nebo určování 
souřadnic, kde místo osy x jsou bar-
vy a  místo osy y jsou puntíky od 1 
do 6. Výborně si tak procvičí pravo-
-levou orientaci, směr nahoru a dolů 
a počítání. U této pochozí sítě je vý-
hoda, že se dá rozdělit na čtyři menší 
a  děti mohou pracovat i  ve skupin-
kách. Jelikož všechny tři pomůcky 
mají v  každé třídě, mohou si děti 
volit zábavu dle libosti. Jsme rádi, že 
jsme naše ICT pomůcky mohli obo-
hatit o trochu jiný princip vzdělávání 
v digitální gramotnosti.

Ale abychom nezapomínali na po-
hyb, těšíme se již na náš školní pro-
jekt „DĚTI V  POHYBU“, který nás 
v únoru čeká.

Kolektiv MŠ – U Dubu

NÁŠ MALÝ SVĚT V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
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JSME VAŠE STAVEBNÍ  F IRMA

Stavíme poctivě  
velké i malé stavby

PROJEKCE / STAVBY / MAJORDOM – SPRÁVA NEMOVITOSTÍ / RODINNÉ DOMY
STATING s.r.o., Kostelecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí, www.stating.cz

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”, 
“Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování odpadů.

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

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

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

separované suroviny.
• Dodávky odpadových a separačních nádob: 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
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 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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Ohlédnutí za akcemi pořádaný-
mi osadním výborem v obci Štěpá-
novsko v roce 2022

Velikonoce - držíme tradi-
ci a  3.  4. se konala holčičí koleda 

v  hojném počtu malých i  velkých 
kolednic
• 1.  5. proběhl slet čarodějnic 

s opékáním špekáčků
• 18.  6. oslavily děti dětský den 

stezkou s plněním úkolů a spous-

tou odměn v cíli
• 28. 10. jsme dlabali dýně na naší 

základně a druhý den uspořáda-
li pro všechny v  obci dušičkový 
průvod s lampiony a rozmístěný-
mi strašidelnými dýněmi

A  nezaháleli jsme ani v  předvá-
nočním čase a sešli se společně na 
vánočním tvoření, kde jsme si při-
pravili vánoční výzdobu a adventní 
věnce

Hana Dobešová

OSADNÍ VÝBOR ŠTĚPÁNOVSKO
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BUDOUCNOST 
SE STALA
REALITOU

Konkrétní nabídka rychlostí a tarifů je vždy závislá na dostupnosti dané technologie v lokalitě. Pro více informací nás kontaktujte kdykoli na infolince 606 606 035.

NABÍDKA INTERNETU

245 Kč
tarify již od

+420 606 606 035 | obchod@tlapnet.cz | www.tlapnet.cz

Při poptávce zadejte kód
AKCE2023 a máte od nás
3 měsíce ZDARMA!

BEZDRÁT

KABEL

OPTIKA

až 310 Mb/s

až 400 Mb/s

až 2000 Mb/s

245 Kčtarify již od 

245 Kč
tarify již od 

Tlapnet-inzerce-A5-sirka-nove-tarify-2023-vseobecny.indd   1Tlapnet-inzerce-A5-sirka-nove-tarify-2023-vseobecny.indd   1 09.12.2022   15:4409.12.2022   15:44
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Nabízíme na II. pololetí volná 
místa v našich kroužcích, proberte 
s  dětmi možnost přihlášení a  vy-
zkoušení nových aktivit. Aktuální 
stav volných míst najdete na našem 
webu ddmtyniste.cz, zde je krát-
ký přehled, kde by se ještě nějaké 
volné místo našlo: ŠIKULKA, IPP, 
IPP junior, KREATIVKA, KERA-
MIKA, FERDA, ROSEGIRLS  I., 
MINIVOLEJBAL I. a II., VYBIKA, 
ATLETIKA  I. a  II., NERF KLUB, 
STOLNÍ TENIS, KLAVÍR, ANG-
LIČTINA, RUŠTINA, ČEŠTINA – 
PŘIJÍMAČKY, TURISŤÁK, KLUB 
DESKOVÝCH HER, ŠACHY.

Bližší informace případně na te-
lefonu 725435731 – Jana Kalouso-

vá, ředitelka DDM.

Na léto připravujeme tábory pří-
městské bez spaní, spací v budově 
DDM i  výjezdové do chaty, pod 
stany či do zahraničí. Mnohde už je 
docela plno, takže pokud o letních 
aktivitách s námi přemýšlíte, nevá-
hejte a podívejte se na naše stránky. 
V  době vydání tohoto zpravodaje 
už tam budou uvedené kompletní 
ceny.

V únoru se těšíme na děti o po-
loletních a  jarních prázdninách 
a  na všechny také na karnevale, 
v našich dílnách a v herním klubu.

Eva Jenčíková

Vážení rodiče,
chtěla bych vás tímto upozornit, že Dům dětí a  mládeže 

Týniště nad Orlicí se zapojil do projektu „Darujeme krouž-
ky dětem“, jehož cílem je pomoci rodinám ve finanční tísni 
s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve 
věku 3-18 let. Rodiče mohou získat v  rámci jednoho polo-
letí podporu ve výši až 2000 Kč na každé dítě, tedy až 4000 
Kč za školní rok. Bližší informace k příspěvku možné získat 
v kanceláři DDM Týniště nad Orlicí nebo na mobilním čísle 
725435731.

ředitelka DDM Jana Kalousová

NABÍDKA KROUŽKŮDARUJEME KROUŽKY DĚTEM

RAZÍTKA
DODÁVÁME KOMPLETNÍ SORTIMENT RAZÍTEK

objednávejte na: objednavky@mega-cz.com
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• V pondělí 13. února se koná Žákovský 
koncert. Začátek koncertu je v 18.30 
hod. ve velkém sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

• V pondělí 20. února se koná Žákovský 
koncert. Začátek koncertu je v 18.30 
hod. ve velkém sále ZUŠ. Pořádají ZUŠ 
a SRPZUŠ.

Dovolte nám touto cestou poděkovat Královéhradec-
kému kraji jenž v roce 2022 finančně podpořil celoroční 
činnost Spolku rodičů a přátel ZUŠ v Týništi nad Orlicí 
a  spolku Mladý týnišťský big band, z.s. Oba dva spolky 
využily finanční podporu dle položek ze svého projektu 
v rámci dotačního programu. Velmi si podpory Králové-
hradeckého kraje vážíme.

Spolek rodičů a přátel ZUŠ v Týništi nad Orlicí a Mla-
dý týnišťský big band, z.s.

PODĚKOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
 ŠKOLA

AKCE ÚNOR
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ÚNOR 2023

den 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

od 16:30

ÚT
HERNA
MIMINKA - od 3 do 10 měsíců

09:00-12:00
09:30

HERNA
FLÉTNA a KYTARA – školáci (rozdělení do 4 
skupin)

13:00-17:30
13:30-17:00

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)
ANGLIČTINA pro rodiče - (přihlášené)

15:00-17:30
15:00-15:45

16:00-17:00

17:00-18:00

ČT

Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

SCUK (příjem)

08:00-12:00 Angličtina (soukr.)
ATLETIKA - pro děti 3-10 let, atletický stadion ZŠ 
hřiště a park…
SCUK (výdej)

12:30-17:00
15:00-16:30

16:00-18:00

PÁ
HERNA
Hlídání dětí -dle rozpisu v MC (max. 3 děti)
- 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 ÚNORU 2023:
 ■ 3. 2. (Pá) Dopolední HERNA a hlídání dětí, odpoledne ZAVŘENO
 ■ 5.  2.  (Ne) Nedělní pohádka pro děti a  rodiče: Cirkusácká pohádka  

Kulturní dům, do 15h., 70,– kč, pro děti od 4 let
 ■ 15. 2. (Čt) Návštěva KNIHOVNY (včelička a všeználek), od 15:30 h
 ■ 16. 2. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 10:00 h (čtení, 

malování, prezentace nových knih)
 ■ 27.2-3. 3. (Po-Pá) Jarní prázdniny, omezený provoz MC

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

Ve dnech 1. a 2. října se naši repre-
zentanti z Jezdeckého klubu Briliant 
Petrovice z.s. zúčastnili Mistrovství 
České republiky, které se konalo 
v Brně v areálu Veterinární a farma-
ceutické univerzity. V  sobotu byly 
v  plánu povinné sestavy skládající 
se ze základního sedu, holubičky, 
mlýnku, a kleku s rozpažením. Tyto 
sestavy byly nejprve pro závodníky 
na barelu, kde soutěží především 
nejmenší děti, kterým nebylo ještě 8 
let – povinná hranice pro cvičení na 
koni. Dále pak probíhaly sestavy na 
koni. V  odpolední části programu 
byly volné sestavy. Tyto sestavy se 
skládají ze 7 – 12 prvků, které jsou 
hodnocené a  cvičené na hudební 
doprovod. Známka je za provedení, 

technickou obtížnost a také celkový 
dojem. Všichni naši závodníci za-
cvičili volné sestavy v  rámci svých 
nejlepších výkonů v sezóně. Neděle 
potom patřila pouze volným sesta-
vám. Na mnohých závodnících byla 
vidět únava z předchozího dne, ale 
jejich výkony stály za obdiv. Naši 
reprezentanti se s  volnými sestava-
mi v neděli „poprali“ více než dobře, 
čemuž také odpovídalo závěrečné 
hodnocení. Na třetím místě v  ka-
tegorii TP1 (tělesný handicap) se 
umístil Janík Novák, který se svými 
výkony stále posouvá. Dominika 
Pánková nás reprezentovala v kate-
gorii TP2 a skočila těsně pod stupni 
vítězů, na 4. místě. Ve stejné katego-
rii nás reprezentovala i  Anna Ma-

rie Koudelková, které se tentokrát 
nedařilo v  sobotní volné sestavě, 
a  i když nedělní sestava byla téměř 
bez chyby, stačilo to „pouze“ na 6. 
místo.

V  kategorii MP2 (mentální han-
dicap) nás reprezentovala Vikto-
rie Pánková a  Tobiáš Molnár, kteří 
své sestavy zacvičili velmi dobře 
a umístili se na 7. a 10. místě. Jednou 
z  nejobsazenějších kategorií je ZO 
(zdravotní omezení), kde nás repre-
zentovala Ema Brátová, která svou 
sestavu pro letošní rok obohatila 
o těžší prvky a zaslouženě si vyjela 5. 
místo. Dalšími „želízky v ohni“ v na-
šem týmu byla Dominka Pánková 
a  Anna Marie Koudelková v  kate-
gorii dvojic. Pro svou prezentaci si 

vybrali hudbu z  filmu TOP GUN, 
na kterou připravili i velmi nápaditý 
nástup. Byť sestava nebyla zcela čistě 
provedena, tak zaujala nejen diváky, 
ale i  rozhodčí a  vynesla tak oběma 
první místo a zasloužený titul MIS-
TRA REPUBLIKY.

Letošní mistrovství bylo pro nás 
nejen velmi úspěšné na výkony na-
šich svěřenců, ale také bylo velkou 
motivací do příštího roku, kde by-
chom rádi útočili opět i na stupínky 
nejvyšší. Celé mistrovství provázela 
velmi přátelská atmosféra, je ne-
skutečně silným zážitkem vidět cvi-
čence, jak překonávají své hranice. 
A o tom v paravoltiži jde – posouvat 
se dál….

Markéta Píšová

HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI MAJÍ TAKÉ SVŮJ VRCHOL SEZÓNY
ANEB - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE V ROCE 2022



Na svatého Martina sice sníh ne-
padal, ale s dětmi jsme si už užívali 
písničky o zimě, konících a sněhulá-
cích. Děti trpělivě stáčely martinské 
rohlíčky, které pak s  chutí snědly 
ke svačince. Zdobili jsme si okýnka 
a  místnosti a  děti dokola a  dokola 
chtěly slyšet své oblíbené písničky 
a říkadla o zimě, sněhulácích i med-
vědech. S naší pomocí dokázaly vyro-
bit i drobné dárečky pod stromeček.

Další týden se už místnostmi linu-

la vůně perníčků. My tety jsme žasly, 
jak dokážou být dvouleté děti trpěli-
vé nejen při pečení, ale i při zdobení.

Proto také do skupinky nemuseli 
chodit čerti, ale nadílku donesl an-
dílek. Děti mu na oplátku zazpívaly 
a zatančily.

Následovala malá besídka pro ro-
diče, při které si hlavně děti užívaly 
předvánoční atmosféru, ale také uká-
zaly, jak velké pokroky udělaly za pár 
týdnů. Při cukroví a  čajíčku si děti 

ještě pohrály v prostorné klubovně.
A najednou tu byl sníh a ne málo. 

Mohli jsme si na něm i trochu pojez-
dit, udělat z  něj sněhuláčky, koule, 
malovat do něj. Šikulové dokázali 
zacházet i s lopatou.

I u nás Ježíšek naděloval. Děti moc 
bavily nové skládačky, kostky a kníž-
ky. Nejvíce jsme si ale přáli, aby byli 
všichni zdraví, protože před Vánoce-
mi nás byla hrstička.

Přání se nám vyplnilo a  první 

lednový týden se skupinka naplnila 
a  děti si užívaly her společně s  ka-
marády. Vyzdobili jsme si papírové 
koruny, vytvořili přáníčka a  6.  led-
na vyšli průvodem do ulic potěšit 
písničkou a  vinšovat štěstí a  zdraví. 
Děti také ochutnaly tříkrálový koláč 
s  ukrytým překvapením. Písnička 
My tři králové zněla pak celý den.

Všem ještě jednou přejeme zdraví 
a štěstí v novém roce 2023.

Mgr. Lenka Otavová

Centrum Orion, z.s., je nezisko-
vá organizace, která již téměř 25 let 
pomáhá rodinám dětí s postižením, 
a to hlavně v rychnovském regionu. 
V  červenci 2021 jsme se díky pod-
poře nadačního fondu Abakus stali 
zastřešující organizací pro homesha-
ring v Královéhradeckém kraji.

Homesharing je založen na tzv. 
sdílené péči o dítě s postižením, kdy 
si hostitel bere dítě na předem do-
mluvenou dobu k sobě domů a stará 
se o něj stejně jako o člena své rodi-
ny. Hostitelem se může stát praktic-
ky každý (může to být jednotlivec, 
pár i  rodina), kdo je ochoten věno-
vat svůj čas, prostor i  energii dítěti 
s postižením. Rodiče dítěte tak mají 
možnost si odpočinout, nabrat nové 
síly, věnovat se dalším dětem, zařídit 
to, co potřebují… Dítě s postižením 
díky homesharingu získává nové 
přátele, zkušenosti i zážitky, poznává 
nová místa… I  hostitele homesha-
ring obohacuje - zažívají nové situa-
ce, učí se novým věcem, mají mož-

nost podívat se na svět očima dítěte 
s postižením…

V  průběhu roku 2022 jsme pro-
školili první zájemce o  tuto formu 
podpory a po seznámení s vybraný-
mi pečujícími rodinami získaly jejich 
děti s postižením své hostitele. Stále 
se nám ale hlásí nové rodiny pečující 
o  postižené děti z  celého kraje, pro 
které hledáme další hostitele.

Pokud vás zajímá tato forma po-
moci a  chtěli byste se připojit ke 
komunitě hostitelů, srdečně vás 
zveme na homesharingovou besedu 
15. 3. 2023 v 17 hodin v Centru Ori-
on v Dlouhé Vsi.

Pro účast na besedě a  více infor-
mací o  homesharingu nás kontak-
tujte:

Mgr. Marie Vrzáková, koordiná-
torka homesharingu

vrzakova@centrum-orion.cz; 
725 190 990; www.centrum-orion.cz; 
www.homesharing.cz

ADVENTNÍ CHVÍLE V DĚTSKÉ SKUPINĚ TOMÍK

CENTRUM ORION POJĎTE S NÁMI POMÁHAT - STAŇTE SE HOSTITELI!
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Milí čtenáři a  příznivci knihov-
ny,

chtěli bychom vám poděkovat za 
přízeň, kterou nám věnujete a  na-
bídnout zajímavé knihy psané v an-
glickém jazyce pro děti i  dospělé 
(viz. foto) a vzdělávací hry.

Pro dětské čtenáře a  jejich rodi-
če či prarodiče jsme nově zakou-

pili výukovou řadu Logico Primo 
a Logico Piccolo. Jedná se o soubor 
karet, na kterých děti řeší úkoly, 
které procvičují jemnou motori-
ku, zrakové a  prostorové vnímání, 
logické myšlení, vědomosti, schop-
nosti a představivost. Řešení úkolů 
podporuje koncentraci, pozornost 
a  trpělivost. Řada Logico Primo 

je vhodná pro děti od tří let, řada 
Logico Piccolo pro předškoláky 
a žáky 1. stupně základních a speci-
álních škol a pro děti se specifický-
mi poruchami učení.

V dětském oddělení na vás rov-
něž čekají k vypůjčení tituly z oblí-
bené  kategorie manga: Pokémoni, 
Ateliér špičatých klobouků, Naru-

to, Němý hlas, To bylo tvé jméno, 
Zaslíbená Země Nezemě, Dívka ze 
země Venku, Čarodějova nevěsta, 
Zdál se mi zase ten stejný sen a Za-
biják démonů. 

Těšíme se na vás v knihovně a vě-
říme, že si z  naší bohaté nabídky 
určitě vyberete a budete spokojeni.

Petra Štanclová

Loňský rok jsme uzavřeli v parku 
za knihovnou akcí pro děti a  ro-
diče s  názvem Vánoční příběhy. 
Děti pomáhaly myškám Felixovi 
a  Matyldě připravit Vánoce tako-
vé, jaké je známe všichni ze svých 
domovů. Celý příběh byl založený 
na čtenářství a  odvíjel se na jed-
notlivých stanovištích, kde naši 
malí čtenáři ukazovali myškám, jak 
probíhá vánoční úklid, jak se peče 
cukroví, a  že vánočka je výborná 
věc, ale pěkně ji zaplést není úplně 
jednoduché. Slyšeli jsme vánoční 
koledy zahrané na bubínky, děti 
pověsily krmítka a nakrmily ptáčky 
v  celém okolí. Vánoční stromeček 

s myšími ozdobami jste mohli vidět 
ještě první týden v lednu před kni-
hovnou. Děti, které nekřičely a byly 
potichoučku jako myšky, na konci 
stezky opravdu myší rodinku uvi-
děly v jejich pokojíčku. Kdo v par-
ku nebyl, truchlit nemusí, stačí při-
jít do dětského oddělení a tam myší 
rodinku spatří, protože se u nás za-
bydlela a rozhodla se, že u nás zů-
stane. A když už nás navštívíte, mů-
žete se zúčastnit vánoční čtenářské 
výzvy, která trvá do konce února.

Těšíme se na další setkání s naši-
mi menšími i většími čtenáři.

Petra Štanclová

NABÍDKA NOVÝCH KNIH A HER

VÁNOCE V PARKU U KNIHOVNY
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Už je to tak. Přesně 11. února 1998 
vznikla nová divadelní skupina pat-
řící pod DS Jirásek. 7 zakládajících 
členů – 1 režisérka, 4 herečky, 2 her-
ci dali vzniknout TEMNU. A úplně 
první divadelní hra TEMNA spatřila 
světlo světa 12.  června  1998. Jme-
novala se Unikání neboli cynismus, 
napsal ji český dramatik a  režisér 
Martin Glaser a  odstartovala tak 
temňáckou dramaturgii  – divadelní 
hry současných autorů.

TEMNO vzniklo, zkouší, hraje, 
funguje. To je jistá věc.

Tak jak to oslavíme? Desáté výročí 
se slavilo dortem, šampaňským a re-
prízou hry Vrány. Patnácté výročí se 
slavilo dortem, šampaňským a  pre-
miérou divadelní hry Davida Drábka 
KOULE. Dvacáté výročí se slavilo 
dortem, šampaňským a  výstavou 
TEMNO-20 let v městské knihovně.

Takže, vymyslíme něco nového 
nebo se budeme opakovat? Nakonec, 

proč ne. Opakování je matka moud-
rosti. Tak proč si něco nezopakovat. 
A hned po šedesáté. Proč nespojit tři 
významná výročí v jednu oslavu. 25. 
výročí vzniku TEMNA, 10. výročí od 
premiéry KOULE – šedesátým před-
stavením. Oslavit, že KOULE převza-
la pomyslný vítězný kolík za nejvíce 
hranou hru od úspěšného Meresjeva, 
kterého TEMNO hrálo 58x.

Přijměte, prosím, naše pozvání na 
divadelní hru KOULE, jejíž šedesáté 

představení uvedeme 15. dubna 2023 
v 19:30 hodin a oslavte s námi 25-10-
60.

A  pro ty z  vás, kteří se nedostali 
na vyprodaná představení Sněhur-
ka  – nová generace (s  mladou krví 
Temna), nabízíme 2. reprízu v neděli 
23. dubna 2023 v 15:00 hodin.

DS TEMNO
P.S. Možná dojde i na dort  

a šampaňské :-)

TEMNO SLAVÍ ČTVRT STOLETÍ
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Dva roky jsme se soustředili na to, abychom vše 
přežili ve zdraví. Vánoce jsme ve školce prožívali 
bez besídek a vzájemných potkávání. Nyní nastal 
čas, abychom trochu polevili a vše napravili. Z dří-
vější doby máme zkušenosti s tím, že je dobré spo-
jit vánoční zpívání, tancování a říkání s vánočním 
tvořením. Již na konci listopadu jsme se připravo-
vali – opakovali, trénovali a vymýšleli, co budeme 
s rodiči tvořit.

V  každé třídě pak nadešel čas, kdy jsme před-
vedli, co umíme. Společně jsme si zazpívali a za po-
slechu koled si rodiče s dětmi vyrobili vánoční de-
korace. Někde se vyškrabovaly barvené skleničky, 
jinde se skleničky polepovaly notami a větvičkami. 
Na řadu přišli také andělíčkové – z kartonu, papí-
ru, vlny a dřeva. A když zbylo trochu času, mohli 
si všichni vyrobit kartonové stromečky omotané 
vlnou, nebo poskládat vánoční hvězdu. Za okny 
již byla tma a rodiče s dětmi si domů odnášeli své 
výrobky. Věříme, že jsme alespoň trochu přispěli 
k dobré náladě všech a navodili tak vánoční nála-
du.

Až tyto řádky budete číst, bude už nový rok 
a všichni si určitě přejeme, aby byl lepší, pozitiv-
nější a aby se všichni na sebe usmívali.

Kolektiv učitelek MŠ

Dne 23. února 2023 si připome-
neme 80. výročí od tragické udá-
losti, která postihla Petrovickou 
hájenku.

Cestou, místními nazývanou 
„Podle obory“, směrem od nádraží 
v  Petrovicích k  Týništi nad Orlicí, 
je možné shledat u místní hájenky 
pomník. Na pomníčku je žulová 
deska, kde je nápis

„Zde položil svůj mladý život za 
vlast dne 23. 2. 1943 s. Miroslav Ři-
čař z Plotišť n. L.“

Co vše tomu předcházelo, bylo 
sepsáno např. v  novinách Nové 
Hradecko 6.  6.  1978, dále v  čer-
venci 1978 vydává Josef Brandejs 
ve spolupráci s  Ing. Jiřím Zelen-
kou spisek „Oběti petrovické há-
jenky“, v  Týnišťském zpravodaji 
je tato událost popsána (Týnišťský 
zpravodaj 2/2003, str.20, Za použití 
sborníčku Josefa Brandejse "Oběti 
petrovické hájenky" zpracoval Josef 
Runkas).

Manželé Kašparovi zde v  po-
hnutých letech okupace žili, byli 
to vlastenci, kteří v  těžkých letech 
poskytovali pomoc a  úkryt. Bylo 
zde jedno z  center, kde se schá-

zelo vedení Obrany národa seve-
rovýchodních Čech-Národního 
odboje-Jitřenka. V  čele s  velícím 
důstojníkem št. kpt. Albínem Slád-
kem, mjr. Josefem Matohlínem, 
profesorem Rudolfem Zíbem a že-
lezničářem Bohumilem Řičařem, 
jenž byl představitelem komunis-
tické strany v  kraji. Gestapo, tajná 
police s  pomocí konfidenta začala 
v  součinnosti s  pražskou služeb-
nou velkou akci se zatýkáním. Dne 
23. února v ranních hodinách byla 
v  Plotištích nad Labem zatčena 
manželka Bohumila Řičaře. Po za-
tčení maminky Mirek Říčař oka-
mžitě varoval příslušníky odbojové 
skupiny, o tom, co se u nich doma 
stalo. Bylo rozhodnuto! Miroslav 
měl vyrozumět obyvatele hájenky 
o razii. V době, kdy k tomuto roz-

hodnutí došlo, bylo však již pozdě, 
akce gestapa byla již v plném prou-
du. Obyvatelé hájenky byli již ve 
spárech tajné policie. Na příkaz ge-
stapa byla hájenka střežena přísluš-
níky četnické stanice z Týniště nad 
Orlicí. Když Miroslav Říčař dorazil 
k hájence, neměl o osudných udá-
lostech, které zde během dne pro-
běhly, ani ponětí. Když se na výzvy 
četnictva nezastavil, ozvala se střel-
ba. Doběhl až k  místu, kde dnes 
stojí pomníček. Kdo střílel a z jaké 
zbraně se dnes nedozvíme. Prezi-
dent Československé republiky Dr. 
Edvard Beneš udělil 8. června 1946 
in memoriam panu Miroslavu Ří-
čařovi Československý válečný kříž.

Hajný Václav Kašpar byl popraven 
ve věznici Brandenburg 15. 1. 1945. 
Prezident Československé republi-

ky Dr. Edvard Beneš udělil in me-
moriam Václavu Kašparovi Česko-
slovenský válečný kříž.

Růžena Kašparová byla umučena 
v  koncentračním táboře Osvětim 
14. 8. 1943.

Václav Zeman, bratr paní Růženy 
Kašparové, který bydlel taktéž v há-
jence, byl prohlášen za nezvěstného 
a posléze za zemřelého.

Na hájence u vchodu je bronzová 
deska, která celou tragédii připomí-
ná i nám.

Pro vděčnou paměť - toliko cita-
ce z desky NEZAPOMÍNÁME.

V dnešní uspěchané době je dob-
ré si připomenout události, které se 
zapsaly do naší historie, aby se již 
neopakovaly, proto NEZAPOMÍ-
NEJME!!!

Jaroslav Kumpošt a David Klimeš

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

TRAGÉDIE PETROVICKÉ HÁJENKY
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Dne 25.  12.  2022 
jsme pořádali další 
ročník dobročinné-

ho běhu. Tentokrát se běželo pro 
malého Patrika Krejčího z  Orlic-
kých hor, který trpí svalovou atrofií.

Pro občany, kteří se rozhodli 
dorazit pomoci, jsme měli nachys-
tané dva okruhy. Pro běžce – 5 km 
a pro rodiny s dětmi 1 km. Na obě 
tratě se vypravilo téměř 150 běžců 
a všichni se nám vrátili v pořádku 

do cíle. Počasí vyšlo na výbornou 
a všichni si užili slunečné dopole-
dne. Pro závodníky i  pro všechny 
ostatní návštěvníky bylo připrave-
no občerstvení, něco zdarma, zby-
tek za ceny jako před dvaceti lety. 
Nejen výtěžek z  běhu, ale i  právě 
z  občerstvení se vybíral na Páťu. 
Celkem se nám podařilo vybrat 
krásnou částku 83.160 Kč. Věříme, 
že jsme všichni společně pomoh-
li malému Páťovi na jeho nelehké 

cestě.
Moc děkujeme všem zúčastně-

ným, kteří se rozhodli v tento svá-
tečný den jít vyběhat vánoční cuk-
roví, a hlavně za finanční podporu. 
Dále děkujeme městu Týniště nad 
Orlicí za propagaci akce, motorestu 
Roubenka za vynikající gulášovou 
polévku a  svařené víno, kuchyni 
geriatrického centra za teplý čaj, 
Škodě auto a.s. a Heckl s.r.o za ceny 
pro běžce, spolku Běžíme.cz a hasi-

čům z Voděrad za finanční příspě-
vek, hasičům z Albrechtic nad Orli-
cí za pomoc se zajištěním akce a za 
finanční příspěvek. A v neposlední 
řadě děkujeme všem hasičům z Tý-
niště nad Orlicí a  jejich rodinným 
příslušníkům za zajištění celé akce 
a za její finanční podporu.

Všem děkujeme a  těšíme se na 
vás opět za rok.

Vaši hasiči Týniště nad Orlicí

V sobotu 7. 1. se i v Týništi nad Or-
licí konala Tříkrálová sbírka. Dopole-
dne, za pohodového počasí, vyrazilo 
15 skupinek po Týništi a 16. po Ra-
šovicích. V kostele nám před odcho-
dem požehnal pan farář. Kde nám 
lidi otevřeli, tam bylo vlídno, příjem-
ně a dobře. Mnozí byli na koledníky 
připraveni a  ocenili jejich úsilí vy-
koledovat do pokladničky peníze na 
dobrou věc i sladkou odměnou.

Chápeme, že se nedozvoníme všu-
de, je to každého rozhodnutí, jestli 
chce přispět.

V  některých částech města jsme 
občas nepořídili zazvonit úplně všu-
de, tak se na nás nezlobte. Přispět 
můžete i online.

Občerstvení nám celé dopoled-
ne zapékali, rovnali, vařili a s láskou 
posílali Hanka a  Maruška, které se 
sponzorskou podporou Jirky zajistili 
vše, co koledníkům chutnalo.

Za volantem rozváželi svačinky 
a  teplý čaj Jarda a  Filip. Skupinky 
doprovázeli, pokladničky a  zodpo-
vědnost táhli: Monika, Eliška, Vendy, 
Petra, Pavla, Lea, Verča, Veronika, 
Monča, Iveta, Petra, Martina, Lukáš, 
Eva, Miluška a  Jiří. Roli některého 
z králů si střihlo 50 dětí a mládežní-

ků. Byli skvělí, i když unavení. Na te-
lefonu stála a koordinovala všechno 
Jana. Za spolupráci také děkujeme 
Městskému úřadu v Týništi, Charitě 
Dobruška a DDM Týniště.

V  úterý jsme pokladničky na 
Městském úřadě rozpečetili a  spo-
čítali výdělek. Na konto Tříkrálové 
sbírky putuje z  Týniště a  z  Rašovic 
krásných 94.351Kč. Děkujeme.

Tříkrálovou sbírku organizujeme 
pod záštitou Charity Dobruška re-
lativně samostatně v Týništi pošesté. 
Máme celkem propracovaný plán 
bitvy, snažíme se poučit z minulých 
let, aby vše frčelo a mělo to smysl. Ale 
jako u každé akce s lidmi je spousta 
proměnných: koledníci, vedoucí, po-
časí, ochota, trasa aj. Co platí někde, 
někdy a nějak nemusí platit jindy, jin-
de a jinak. Do poslední chvíle se nám 
měnily počty koledníků, ale nakonec 
jsme prošli téměř celé Týniště. Každá 
skupinka má spoustu zážitků, třeba 
když volá ráno paní, že je nemocná, 
ale koleda je připravená za plotem 
nebo slzičky dojetí při zpívání dětí 
nebo děsné vedro v paneláku a zkrá-
cená paneláková zpívací verze nebo 
královské dělení sladké koledy nebo 
úžas „On nám tam dal pětistovku!“ 
nebo unavené nožky, ale ještě dáme 
tuhle ulici…

Ještě jednou děkuji všem, co se 
na letošním ročníku podíleli, každá 
ruka, noha a koruna se počítá!

Těšíme se na zkušené koledníky 
i nováčky příští rok. Můžete si zapsat 
datum = sobota 6. 1. 2024.

Eva Jenčíková

VÁNOČNÍ DOBROČINNÝ BĚH

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
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TRADIČNÍ NOVOROČNÍ KONCERTY MTBB

V neděli 8. ledna v 18.40 minut 
zakončil projekt Evropské swin-
gové Vánoce, posledními tóny ze 
španělské koledy Madre En La 
Puerta, svoji koncertní pouť. Ta 
začala společným přáním vedou-
cích obou souborů (Karel Štrégl - 
Rychnovský dětský sbor). Nápad 
natočit a  poté koncertně usku-
tečnit koledy evropských národů 
se zrodil v době, kdy už byla na-
točena verze českých vánočních 
swingových koled (v  roce 2012). 
Spojení big bandu a dětského pě-

veckého sboru je ojedinělé stejně 
jako veškeré aranže z  již zmíně-
ného projektu Evropské swingo-
vé vánoční hody, které pochází 
z  pera Radka Škeříka, který je 
znám týnišťskému publiku i  jako 
moderátor festivalu J. Marčíka.

Během roku 2020 došlo v  na-
hrávacích studiích v  Týništi nad 
Orlicí k  samotnému nahrávání 
CD i  za často dramatických oka-
mžiků. Ten naprosto ojedinělý 
se například stal v  neděli 11.  říj-
na 2020, kdy se natáčení sborové 
části po úmorných natáčecích 
dnech podařilo šťastně dokončit 
kolem 22.00 hodiny. Opravdu se 
štěstím, protože za dvě hodiny, od 
půlnoci, již v celé České republice 
platil zákaz zpěvu jako v Půlnoč-
ním království díky proticovido-
vým opatřením!

I přes tuto, dnes již úsměvnou, 
peripetii, se nám společně poda-
řilo vybudovat dílo, na které jsme 
asi i  právem hrdi a  které jsme 
naposledy představili v  neděli 
8.  ledna  2023 nadšeným divá-
kům při beznadějně vyprodaných 

dvou Novoročních koncertech 
v  sále KD v  Týništi. Předtím se 
uskutečnily koncerty v Rychnově 
nad Kněžnou, Solnici, a  přede-
vším v prosinci 2021 v sále Filhar-
monie Hradec Králové. Tam jsme 
provedli nejen výchovné koncer-
ty pro školy, ale naše dílo jsme 
představili i posluchačům v rámci 
abonentní řady FHK.

Abych řekl pravdu, na kon-
ci druhého Novoročního kon-
certu mne přemohla nostalgie 
při vzpomínce na krásné chvíle 
s  krásnou hudbou a  perfektními 
kolegy, ať se jednalo o  členy na-
šeho big bandu nebo o  samotné 
zpěváky z rychnovského sboru. Já 
tajně doufám, že se hudební cesty 
těchto těles, které v  této sezóně 
oslavují své 30. narozeniny, znovu 
v budoucnu spojí a budou přiná-
šet nejen sobě, ale především po-
sluchačům radost a  uspokojení, 
tak jako tomu bylo 8. ledna.

Pavel Plašil
Mladý týnišťský big band

Reakce posluchače na náš koncert

Vážení.
Již několik poměrně hodně let 

sleduji činnost MTB pod záštitou 
Vaší umělecké školy a  pana Pav-
la Plašila. Nebudu se rozepisovat 
o  všem, co jste udělali. To všichni 
vědí a zažili.

Chci Vám jenom napsat, že dělá-
te všichni úžasnou věc. To není "je-
nom" že hrajete, že potěšíte lidi. To 
je obrovská práce v osvětě kultury 
a hudby ve výchově dětí a mládeže. 
Je to kus práce v udržování národ-
ního povědomí, národních kultur-
ních hodnot a umění, a  to má da-
leko větší dosah, než si možná při 
Vaší skromnosti uvědomujete.

Vždy máte úroveň, jak se říká, 
vždy jste připraveni a  nemyslím 
hudebně, to samozřejmě, ale po 
všech stránkách. Těším se moc 
z  Vašich úspěchů a  děkuji za Vaši 
práci, nadšení, obětování a radost, 
kterou rozdáváte. Hrajte a usmívej-
te se dál.

Tibor Kubani



Týnišťské osobnosti

Ing. Alois Čapek
* 10. 2. 1873 v Týništi nad Orlicí | † 24. 6. 1952 v Praze

• elektrotechnický inženýr, studoval na univerzitách v Praze a Vídni; vynález-
ce, konstruktér telefonních ústředen, založil podnik Telegrafia (předchůdce 
n. p. TESLA); pracoval na zakázkách v Antverpách, Chicagu, Berlíně

• historik a badatel, sepsal Dějiny Týniště nad Orlicí a obcí sousedních; vy-
dal knihu Tabák v Čechách o zpracování tabáku v našem kraji

• má pamětní desku na náměstí na Jiruškově vile; je po něm pojmenovaná 
ulice, kde stál jeho rodný dům č. p. 66

Křížovka: Ing. Aloisu Čapkovi bylo v den jeho 75. narozenin (viz tajenka) města Týniště nad Orlicí. -ap-
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V  úterý 10.  ledna vyrazili žáci 
osmých ročníků do Klicperova 
divadla v  Hradci Králové, aby zde 
zhlédli divadelní představení Pra-
šina.

Co je Prašina? Prašina je fiktiv-
ní čtvrť v Praze, ve které nefunguje 
elektřina a  tím pádem ani žádné 
moderní přístroje  – nejezdí zde 

tramvaje, nefunguje mobilní tele-
fon nebo internet. Je to čtvrť s úzký-
mi tmavými uličkami, oprýskaný-
mi domy a s obyvateli, kteří nemají 
rádi cizince. Je to místo, o němž na-
psal skvělou knihu Vojtěch Mato-
cha. Její první díl vyšel v roce 2018 
a zaznamenal velký úspěch. Adap-
taci knižního bestselleru uvedlo 

Klicperovo divadlo ve světové pre-
miéře 10. prosince 2022.

Představení, které režíroval Pavel 
Khek, trvalo více jak dvě hodiny. 
Trojice hlavních hrdinů, pátrající 
po dávném tajemství, musela pře-
konat spoustu překážek, které pro-
věřily jejich odvahu i sílu přátelství. 
Diváky vtáhly do děje nejen kladné 

postavy Jirky, En a Tondy, ale s na-
pětím sledovali i  jednání typicky 
záporných postav – Krause, Navrá-
tila a Hroudy.

V závěru zazněl sálem velký po-
tlesk. Zcela zaplněné hlediště tak 
odměnilo výborné herce i  ostatní 
tvůrce skvělého představení.

Mgr. D. Bubnová

KLICPEROVO DIVADLO – PRAŠINA

Ve čtvrtek 12.  ledna k  nám do 
školy zavítal obdivuhodný host, 
cestovatel, dobrodruh, spisovatel, 
muzikant, bývalý manažer kapely 
Laura a  její tygři, ale především 
milovník černého kontinentu, pan 
Jiří Rosa z Červeného Kostelce.

Pro sedmé ročníky s sebou při-
vezl přednášku o Africe, konkrét-
ně o  Tanzanii, která ho na jeho 
cestách nejvíce oslovila. Podělil se 
s  námi během promítání o  krásy 
přírody a  o  pestré zážitky nabyté 
během pobývání v  této zajímavé 

zemi. Mohli jsme alespoň takto 
na dálku nahlédnout do africké 
divočiny mezi zvířata a  k  domo-
rodcům, především Masajům. 
Stále bylo co poslouchat. Pobavil 
nás příběh, kdy si v  místní ves-
nici se svým kamarádem založili 
hospodářství, a  kromě banánů 
pěstovali i  ředkvičky, které nikdo 
z  domorodců nakonec nechtěl, 
a tak je po několik týdnů pojídali 
sami. Zajímavý příběh byl i o na-
jatém hlídači jejich pozemku, kte-
rý nejdříve veškerou úrodu rozdal 

místním a pak za jejich nepřítom-
nosti dokonce hospodářství pro-
dal. A zvyk, kdy se jídlo jí pravou 
rukou, nikdy levou, protože ta je 
určena na vytírání…, nás dost za-
ujal. Může se vám tak velmi lehce 
stát, že se „společensky znemož-
níte“, pokud tuto zásadu z  ne-
znalosti porušíte. Dozvěděli jsme 
se, že si Masajové v  rámci svých 
tradic propichují ušní lalůčky, že 
mladí muži prochází obřízkou, 
že muži kmene Masajů dokáží 
velmi úspěšně,zevlovat“ a že mají 
více manželek. Ženy pak nosí po 
svatbě vyholenou hlavu, rády se 
zdobí, a že rodí již kolem dvanác-
ti, třinácti let. Masajové jsou také 
známí tím, že pijí čerstvou krev 
a  mléko zvířat. A  protože patří 
mezi nejchytřejší kmeny, velké za-
stoupení mají ve vládě. Pan Rosa 
se také spolupodílel na založení 
školy ve vesnici Mto wa Mbu, kde 
se děti učí jednotnou řeč svahil-
štinu a již několik let ji podporuje 
i díky benefičnímu festivalu Nasa-

jem s Masajem. Také jsme si moh-
li na část Afriky,sáhnout“, protože 
s  sebou přivezl i  různé typické 
předměty. Líbily se nám sandály 
vyrobené z  pneumatik, které se 
prý nedají prošlapat, korálkové 
ozdoby, jejichž korálky pocháze-
ly z  Jablonce nad Nisou a  různé 
zbraně. Dokonce nám i  sám za-
hrál na djembe.

Jsme moc rádi, že si na nás pan 
Jiří,Georgo“ (tak mu v Africe říka-
jí) Rosa udělal čas a na chvíli nás 
vtáhl do svého cestovatelského ži-
vota. Setkání s ním bylo velmi za-
jímavé, vyprávění poutavé a obo-
hacující. Informací, které jsme 
získali, by bylo i na několik člán-
ků. Pokud byste se chtěli o těchto 
cestách dozvědět více, jsou sou-
částí knih,Tanzanie – v zemi Ma-
sajů“ a,Tanzanie  – Safari njema“, 
kde dokonce najdete první česko-
-swahilsko-masajský slovník.

Přeji všem: „Safari njema!“.
Mgr. Petra Pokorná

AFRIKA OČIMA CESTOVATELE JIŘÍHO ROSY
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Jsme v  6. třídě a  dějepis je zá-
bava. Učíme se o  pravěku, době 
kamenné a  prvních zemědělcích. 

Nejlepší hodiny jsou však kreativ-
ní dílničky. Vždy se vrátíme v čase 
a vyzkoušíme si, jak se vyráběla na-

příklad keramika, malba na skálu 
a tkaní prvních látek. Hodina vždy 
uteče jako voda a my se těšíme, co 

budeme dělat příště.
Žáci 6. tříd

Všude kolem nás se skloňují 
a ozývají stále stejná slova prezident-
ské volby, kandidáti na prezidenta, 
kampaň, volební program a mnoho 
dalších. Mají jedno společné téma 
a  tím je přímá volba prezidenta, 
která proběhne v  naší republice 13. 
a 14.  ledna tohoto roku. Jsme zahl-
ceni informacemi, které se šíří růz-
nými informačními kanály. Volba 
prezidenta je aktuální téma, o němž 
se mluví nejenom na pracovišti, v te-
levizi, v rádiu, ale hlavně v rodinách. 
Ani žáci naší školy nejsou výjimkou 
a  většina starších žáků na druhém 
stupni sleduje dění kolem volby pre-
zidenta.

Sami žáci přišli s nápadem, zda by-
chom si u nás ve škole nemohli zku-
sit zvolit prezidenta. Byl to výborný 
nápad, jak můžeme propojit teorii 
přímo s praxí. Žáci 7. ročníků ve vý-
chově k  občanství se zrovna sezna-
mují se základními pojmy, které se 
týkají právního systému, voleb, vo-
lebních lístků. V rámci projektu žáci 
ve skupinách zpracovali reklamní 
plakáty všech současných kandidátů 
na prezidenta, které byly vystaveny 
v přízemí školy. V osmých ročnících 
se učivo dějepisu týkalo vzniku USA 

a  prvního prezidenta George Wa-
shingtona a odtud už to byl jen krů-
ček k volbě našeho prezidenta. Žáci 
se dozvěděli, jaký je rozdíl z hlediska 
pravomocí mezi americkým a  čes-
kým prezidentem, jakým způsobem 
je volen a kým. V devátých ročnících 
se žáci ocitli už v roce 1935, kdy na 
svou funkci abdikoval náš první pre-
zident T. G. Masaryk a  jako svého 
nástupce se snažil prosadit E. Beneše. 
A opět se vracíme k volbě prezidenta 
tehdy a dnes.

Učitelé výchovy k občanství a dě-
jepisu se domluvili na uskutečně-
ní našich voleb nanečisto pro žáky 
sedmých, osmých a  devátých tříd. 
V  přízemí školy byly vyvěšeny pla-
káty všech aktuálních kandidátů na 
prezidenta, volební medailonky, zá-
kladní informace k volbě prezidenta, 
pravomoci prezidenta a  informace 
k  omezení jeho funkce. Žáci získali 
důležité informace o průběhu voleb, 
hlasovacích lístcích a  jejich sčítání 
i v hodinách. Mnoho materiálů bylo 
dostupných na webu ČT edu nebo 
Jeden svět na školách (JSNS) spo-
lečnosti Člověk v  tísni. Žáci se také 
scházeli o  přestávkách v  přízemí 
u nástěnky s kandidáty a diskutovali 

mezi sebou. Den volby byl napláno-
ván na 13. 1. 2023. Byla vyrobena vo-
lební urna, vytištěny hlasovací lístky, 
připraveno oddělené volební místo, 
jmenována volební komise. Volby 
proběhly v klidné atmosféře a žáci si 
zvolili svého prezidenta. Vítězem na-
šich školních voleb nanečisto se stal 
generál Petr Pavel se 112 hlasy. Uvi-
díme, jak dopadnou volby skutečné.

Chtěla bych poděkovat všem žá-
kům, kteří se tohoto projektu zú-
častnili, a  učitelům, kteří se aktivně 
zapojili a pomohli s  jeho organizací 
a přípravou.

Mgr. Edita Burešová

VOLBY PREZIDENTA 
NANEČISTO

V  pátek 13.  1. se žáci naší zá-
kladní školy mohli zúčastnit pre-
zidentských voleb nanečisto. Žáci 
sedmých, osmých a  devátých tříd 
si zvolili svého prezidenta. Vybírali 
z kandidátů, kteří na post hlavy stá-
tu kandidují ve skutečných volbách. 
Každá správná volební místnost 
by měla mít volební komisi, plen-
tu i urnu, to vše bylo splněno i při 
našem školním kole voleb. Celkem 
se volby zúčastnilo 202 žáků. Ti 

chodili volit postupně po jednotli-
vých třídách a ročnících, každý žák 
dostal obálku, v níž byl volební list 
s kandidáty. Každý mohl zaškrtnout 
jednoho kandidáta, lístek přehnul 
a hodil do urny. Po odvolení všech 
žáků následovalo sčítání hlasů škol-
ní volební komisí, která byla složená 
z  žákyň 9. ročníku a  předsedkyně 
volební komise paní učitelky Kristý-
ny Hejhalové, jež dohlížela na správ-
ný průběh voleb.

Byly sečteny všechny hlasy a vý-
sledek byl následující. Na plné čáře 
vyhrál Petr Pavel, který získal 112 
hlasů, na 2. místě se umístila Danu-
še Nerudová s 54 hlasy, na 3. místě 
byl Andrej Babiš s 25 hlasy, Jaroslav 
Bašta měl 4 hlasy, Marek Hilšer 
a  Karel Diviš dostali po 3 hlasech 
a Pavel Fischer a Tomáš Zima získali 
pouze 1 hlas. Následně žákům ozná-
mil výsledek voleb nanečisto ředitel 
školy Marian Janko.

Pro všechny žáky, kteří se volby 
prezidenta zúčastnili, to byla zají-
mavá zkušenost a jsme rádi, že jsme 
si to mohli vyzkoušet.

Edita Burešová ml.  
a Alžběta Svitanová

za volební komisi

KREATIVNÍ VÝUKA DĚJEPISU

VOLBY PREZIDENTA NANEČISTO
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