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A) Schvaluje:
 
1. Prodloužení nájemní smlouvy p. 

M. G., bytem ***, na období od 
1. 6. 2020 do 31. 5. 2023.

2. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. C. J., bytem ***, na období od 
1. 6. 2020 do 31. 5. 2023.

3. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. L. Š., bytem ***, na období od 
1. 6. 2020 do 31. 5. 2023.

4. Smlouvu o výpůjčce č. 03/20/V/
MS mezi smluvními stranami: 
půjčitel Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvková organiza-
ce, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 a vypůjčitel Město Týni-
ště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

5. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „TDS a koordinátor BOZP 
na realizaci stavby Stavební úpra-
vy, přístavba a nástavba základní 
umělecké školy Týniště nad Or-
licí“ firmu IRBOS s.r.o., Čestice 
115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 
IČ: 25933094, za cenu 301 290 Kč 
včetně DPH a  ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

6. Využívání služeb technické in-
frastruktury hromadné podatel-
ny UtilityReport od firmy HRD-
LIČKA spol. s  r.o., se sídlem 
nám. 9. května 45, Tetín.

7. Vyplacení odměny za I. pololetí 
roku 2020 pro ředitele Základní 
umělecké školy Týniště nad Or-
licí.

8. Připojení se k  prvnímu esport 
turnaji na Rychnovsku INDIGO 
FIFA 20 CUP, který se uskuteč-
ní na Mírovém náměstí v Týništi 
nad Orlicí v měsíci srpnu 2020.

B) Ukládá:
 
1. Projednat v  ZM odkup chaty 

v k.ú. Holice v Čechách, ev.č. 4, 
parc.č. 6956/36. Rada města od-
kup chaty nedoporučuje.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Jan Paštika

A) Revokuje:

1. Usnesení Rady města Týniště 
nad Orlicí č. 35 z  11.  05.  2020 
bod A/3:

2. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a následný pře-
vod majetku – chladničky Zanu-

ssi – z důvodu nevyužitelnosti ve 
vlastní  organizaci, na příspěv-
kovou organizaci Kulturní cent-
rum Týniště nad Orlicí (IČ 428 
86 139), dle specifikace v žádosti.

3. Usnesení Rady města Týniště 
nad Orlicí č. 35 z  11.  05.  2020 
bod A/5:

4. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v  souladu s  ustano-
vením § 30 zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
do výše 250 000 Kč na  úhradu 
nákladů na pořízení nastavitel-
ného nábytku, drobného ma-
jetku a  počítačové techniky dle 
specifikace v žádosti.

5. Usnesení Rady města Týniště 
nad Orlicí č. 35 z  11.  05.  2020 
bod A/6:

6. Příspěvkové organizaci Základní 
škola Týniště nad Orlicí (IČ 608 
84 541) v  souladu s  ustanove-
ním § 31 odst. 2 písm. a) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, čerpání fondu 
investic do výše 250 000 Kč na fi-
nancování údržby a oprav majet-
ku sloužícího k  hlavní činnosti 
dle specifikace v žádosti.

B) Schvaluje:
 
1. Pronájem části pozemku p. č. 

2036 o  výměře 159 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro P. B., trv. 
pob. *** za cenu 2 Kč/m2/rok od 
01. 07. 2020 za účelem pronájmu 
pozemku jako zahrádky a ukládá 
starostovi města nájemní smlou-
vu podepsat.

2. Záměr pronájmu pozemku p. č. 
395/2 o  výměře 18 m2, pozem-
ku par. č. 395/3 o výměře 17 m2 
a  pozemku par. č. 395/4 o  vý-
měře 18 m2 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

3. Dodatek č. 3 k  Nájemní smlou-
vě č. 517 2117. 4. 2013 uzavřené 
mezi Městem Týniště nad Or-
licí, Mírové náměstí 90, 517 21 
Týniště nad Orlicí IČ: 00275468 
a DIMATEX CS, spol. s r. o., IČ: 
43224245.

4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu 
prostor sloužících podnikání 
ze dne 2. 1. 2017 uzavřené mezi 
Městem Týniště nad Orlicí, Mí-
rové náměstí 90, 517 21 Týniště 
nad Orlicí IČ: 00275468 a  Hra-
deckou pekárnou s. r. o., IČ: 
62028413.

5. Dodatek č. 3 k  smlouvě o  ná-
jmu nebytových prostor ze dne 
13. 09. 2017 uzavřené mezi Měs-
tem Týniště nad Orlicí, Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad 
Orlicí IČ: 00275468 a KOZLOVA 

PUTYKA s. r.o., IČ: 05555914.
6. Pravidla prodeje na tržišti v ob-

dobí od 15. 6. 2020 do odvolání.
7. Smlouvu o  budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IV-
12-2019946/SOBS/VB/1 Týniště 
nad Orlicí, p.č. 1755,knn mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena společností GTT a.s., 
Horňátecká 1772/19, 182 00 Pra-
ha 8 a  budoucí povinná Město 
Týniště nad Orlicí a  ukládá sta-
rostovi města smlouvu podepsat.

8. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene služebnosti IE-12-
2007536/VB/1, Týniště n/O, 
ulice Podkostelní, rek. Nn mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín povinná 
Město Týniště nad Orlicí a uklá-
dá starostovi města smlouvu po-
depsat.

9. Cenovou nabídku společnos-
ti PPU spol. s  r.o., Vyžlovská 
2243/36, 100 00 Praha 10, IČ: 
49613481 na akci: „Cyklostezka 
Týniště nad Orlicí  – Křivice“  – 
projektová dokumentace pro 
provedení stavby a  cenová na-
bídky na zpracování PD a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

10. Cenovou nabídku firmy Vond-
ruška Jaromír, V Borku 280, 517 
22 Albrechtice nad Orlicí, IČ: 
69845506 na akci: Oprava kotel-
ny DDM Mírové nám. a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

11. Cenovou nabídku firmy GFE, 
s.r.o., Obránců míru 132, 503 
02 Předměřice nad Labem, IČ: 
26007240 na akci: Výměna ply-
nových hořáků v  budově ZŠ  I. 
stupeň číslo: 20200501 a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

12. Cenovou nabídku firmy GFE, 
s.r.o., Obránců míru 132, 503 
02 Předměřice nad Labem na 
akci: Výměna plynových hořá-
ků v budově ZŠ II. stupeň číslo: 
20200502, IČ: 26007240 a uklá-
dá starostovi města smlouvu 
podepsat.

13. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v souladu se Zřizo-
vací listinou z  důvodu nevyu-
žitelnosti ve vlastní  organizaci 
a v ostatních příspěvkových or-
ganizacích, vyřazení a následný 
prodej chladničky Zanussi dle 
specifikace v žádosti.

14. Příspěvkové organizaci Geriat-
rické centrum (IČ 428 86 198) 
Týniště nad Orlicí v  souladu 
s  ustanovením § 31 odst. 2 

písm. a) zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání fondu investic ve 
výši 108 900 Kč na  odkoupení 
osobního automobilu Renault 
Kangoo.

15. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČ 
428 85 086)  souladu se Zřizo-
vací listinou vyřazení a  likvi-
daci nepotřebného majetku dle 
žádosti z  důvodu nefunkčnosti 
a zastaralosti majetku dle speci-
fikace v žádosti.

16. Vyplacení odměny za I. polo-
letí 2020 pro ředitelky měst-
ských příspěvkových organizací 
Městská knihovna, Kulturní 
centrum, Geriatrické centrum 
a Služby města Týniště nad Or-
licí.

17. Umístění paní J. S. do uvolněné-
ho bytu v  DPS v  Geriatrickém 
centru v Týništi nad Orlicí.

18. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v souladu s ustano-
vením § 30 zákona č. 250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fondu 
do výše 150 000 Kč na úhradu 
nákladů na pořízení nastavitel-
ného nábytku, drobného ma-
jetku a  počítačové techniky dle 
specifikace v žádosti.

19. Příspěvkové organizaci Základ-
ní škola Týniště nad Orlicí (IČ 
608 84 541) v  souladu s  usta-
novením § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o  roz-
počtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění, 
čerpání fondu investic do výše 
127 500 Kč na financování oprav 
a  udržování prostor a  zařízení 
sloužících ke školní výuce dle 
specifikace v žádosti.

C) Bere na vědomí:
 
1. Informaci ředitelky příspěvkové 

organizace Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí o činnosti or-
ganizace v období, kdy byla v dů-
sledku nařízení vlády uzavřena.

2. Návrh závěrečného účtu města 
Týniště nad Orlicí za rok 2019, 
který bude předložen k  projed-
nání na zasedání ZM.

3. Informaci vedoucí finančního 
odboru o aktuálním stavu v pre-
dikci daňových příjmů v  rámci 
rozpočtového určení daní v  dů-
sledku coronavirové epidemie.

4. Protokol z  veřejnosprávní kon-
troly provedené za období 
1. 7. 2019 – 31. 3. 2020 v příspěv-
kové organizaci Základní škola 
Týniště nad Orlicí.

5. Informaci ředitele Základní ško-

Usnesení č. 36
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 25. 05. 2020

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 37
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí 

konané dne 08. 06. 2020
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ly Týniště nad Orlicí o přesunutí 
původně plánovaných ředitel-
ských dnů na nový termín 29. – 
30. 6. 2020.

C) Ukládá:

1. Řediteli Základní školy Týniště 
nad Orlicí odstranit nedostatky 
zjištěné při veřejnosprávní kon-
trole.

T: 31. 8. 2020 O d p o v í d á : 
Mgr. Marian Janko
2. Projednat v zastupitelstvu města 

prodej pozemku p.č 816/4 v k.ú. 
Týniště nad Orlicí.

T: 15. 6. 2020 Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika
3. Zařadit do jednání zastupitelstva 

města omezení dotací na rok 
2021 dle vývoje daňových příjmů 
do rozpočtu města.

T: 15. 6. 2020 Odpovídá: Ing. 
Jan Paštika

D) Zamítá:

1. Žádost o  dotaci pro Linku bez-
pečí, z. s.

2. Odkup evangelického hřbitova 
v  Křivicích od Českobratrské 
církve evangelické, farní sbor 
v Klášteře nad Dědinou.

Libor Koldinský, starosta 
Pavel Nadrchal, místostarosta

Tento dokument má pouze in-
formativní charakter. Některé úda-
je jsou z  dokumentu vypuštěny 
s ohledem 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.

Nezisková organizace Péče o  du-
ševní zdraví pomáhá lidem s dušev-
ním onemocněním ve východních 
Čechách prostřednictvím terénních 
sociálních a  zdravotních služeb. Le-
tos slaví významné výročí - lidi na 
jejich cestě k zotavení z nemoci pod-
poruje už 25 let.

Během 25 let se organizace s pů-
vodně 5 zaměstnanci fungujícími 
pouze v Pardubicích rozrostla na síť 
8 poboček s  více než 120 pracov-
níky pokrývající většinu Králové-
hradeckého a  Pardubického kraje. 
Rozšiřování započalo v  roce 2000, 
kdy vznikl pobočný spolek Výměník 
zaměřující se na zaměstnávání lidí se 
zdravotním hendikepem. Následoval 
vznik regionálních terénních týmů 
v Chrudimi (2006), v Hradci Králo-
vé (2007), v  Jičíně a  Rychnově nad 
Kněžnou (2009), v  Ústí nad Orlicí 
(2010) a  v  Náchodě (2014). Dalším 
velký krok přišel v roce 2019, kdy or-
ganizace spustila provoz dvou Cen-
ter duševního zdraví v  Pardubicích 
a Hradci Králové. Nově vedle sociál-
ních pracovníků ve službách pracuje 
téměř dvacet zdravotníků: psychiat-
rů, psychologů a zdravotních sester.

„Za všechny zakladatele bych chtěl 
připomenout psychoterapeuta Anto-
nína Šimka a  zdravotní sestru Jitku 
Pitrovou,“ vzpomíná MUDr. Petr 
Hejzlar, ředitel Péče o duševní zdraví 
od roku 1997. „Myslím, že jejich svo-
bodné, tolerantní a  kreativní osob-
nosti se stále promítají do hodnot 

a kultury téhle organizace.“
Principy služeb komentuje od-

borný ředitel Péče o  duševní zdraví 
Mgr. Martin Halíř: „Hledáme poten-
ciál a silné stránky klientů. Snažíme 
se je podpořit, aby mohli převzít co 
nejvíc praktické zodpovědnosti za 
vlastní život. A  to se dělá nejlépe, 
když máme mobilní a flexibilní služ-
by, které jdou za klientem všude, kde 
potřebuje podpořit. S  možností fi-
nancovat fungování zdravotníků se 
zvýšila komplexnost služeb.“

Co taková podpora může obná-
šet v běžném životě, vysvětluje Mgr. 

Petra Špryňarová, vedoucí hradec-
kého Centra duševního zdraví: „Po-
mocí krizových plánů se snažíme co 
nejdříve zachytit moment zhoršení 
zdravotního stavu a sociálních potí-
ží. Smysl to začne dávat, když v tom 
má klient aktivní roli a  sám si umí 
poradit nebo říct o  pomoc. Někdy 
to trvá léta, než se dostaneme k sys-
tematickému plánování přes období 
nedůvěry a motání se v kruhu potíží. 
Naším úkolem je neztrácet trpělivost 
a být pořád po ruce.“

Za čtvrtstoletí fungování byla Péče 
o duševní zdraví v kontaktu se zhru-

ba 5 000 lidmi využívajícími služby. 
Je to proces neustálého učení, zlep-
šování se a důrazu na kvalitu. Příleži-
tostí zastavit se, vzpomínat a taky po-
děkovat všem podporovatelům bude 
oslava plánovaná na 11. září v Hradci 
Králové. Akce spojená s  koncertem 
kapely Nirvana Czech Tribute Band 
zahájí tradiční osvětový festival na 
podporu lidí s  duševním onemoc-
něním Týdny pro duševní zdraví. 
„Srdečně zveme všechny, kteří chtějí 
podpořit duševní zdraví své i  svého 
okolí,“ uzavírá pozvánkou na akci 
ředitel Petr Hejzlar.

ZPRÁVY Z RADNICE

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SLAVÍ 25 LET EXISTENCE

Vzpomínka

Dne 4. 6. uplynulo 16 let, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček pan Jiří Burkoň a dne 14. 6. tomu bylo již 14 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička paní Věra Burkoňová.

Nikdy na vás milovaní, nezapomeneme, 
Vaše dcera Kateřina a vaše vnoučata Adélka s Lukáškem.

Poděkování

My, obyvatelé Týniště nad Orlicí, chceme poděkovat paní Žabové Jar-
ce, která pro nás šila roušky, asi 400 ks, a dávala nám je všem zadarmo.

Děkujeme paní Jarušce Žabové za pomoc, za útěchu a za vše, co pro 
nás udělala. My jí říkáme Anděl z Týniště.

Holíková, Marková a další…

VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ
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Biblické odkazy v  českém mís-
topisu

Neobvyklý stavební ruch, pro-
bíhající v  zimních měsících na 
řece Orlici mezi Týništěm a Petro-
vicemi, vyvolal velkou pozornost 
a  zájem nejen v  médiích, ale rov-
něž u  laické veřejnosti. Regionální 
zpravodajství, tisk a  sociální sítě 
pozoruhodnou činnost sledovaly 
a přinášely o ní podrobné informa-
ce. Připomeňme si ve zkratce, že 
tok řeky, před více než třiceti lety 
napřímený, se zde vrací do původ-
ního koryta. Sedimenty zanesené 
slepé rameno je nyní vybagrované 
a  břehy jsou vyčištěné a  zbavené 
náletových dřevin. Práce budou 
pokračovat opět mimo vegetační 
období, kdy se vytěženým ma-
teriálem zaveze narovnaný úsek 
a  zbytek zahradí a  zpevní lomový 
kámen.

Díky obnově tohoto říčního ra-
mene vešel do širšího povědomí 
i jeho název – Jordán. U nás je pro 

toto pomístní jméno na sto čtyřicet 
dokladů. Jsou tak pojmenovány 
převážně rybníky, potoky a studán-
ky, ale kupodivu i louky a lesy. Jaký 
vlastně měli naši předkové důvod 
nazvat řeku Orlici cizokrajným 
Jordánem? Odpověď nalezneme 
překvapivě u našich sousedů v Tře-
bechovicích.

Na počátku 15. století byly Tře-
bechovice jedním z  center sílící-
ho husitského hnutí. Zdejší statek 
a  tvrz vlastnili Hlaváčové z  Dubé, 
stoupenci učení a reformních myš-
lenek mistra Jana Husa, a své půso-
biště tu měl kněz Ambrož z Hrad-
ce, duchovní vůdce a podporovatel 
radikálních husitů. Pod jeho vede-
ním se lidé scházeli na návrší nad 
městečkem, naslouchali kázáním 
a četbě z bible a snili o lepším živo-
tě ve spravedlivé společnosti podle 
Písma svatého. Kopec původního 
jména Vinice si přejmenovali na 
Choréb podle hory na Sinajském 
poloostrově, kde Bůh zjevil Moj-
žíšovi Desatero přikázání, a  řeku 

Dědinu nazvali Jordánem. Nové 
bratrstvo orebitů v ní provádělo ob-
řadné křty, podobně jak kdysi činil 
ve svaté řece Ježíš Kristus. Husit-
skou historii v Třebechovicích dnes 
připomínají jména tří ulic: Orebit-
ská, Ambrožova a Jordánská.

Stejný scénář ve stejném roce 
1419 se odehrával v  jižních Če-
chách nad soutokem řeky Lužnice 
a Tismenického potoka. Tamní hu-
sité pojmenovali cíl svých sněmů 
horou Thabor, kde podle křesťan-
ské tradice Ježíš rozmlouval se 
starozákonními proroky Elijášem 
a Mojžíšem, a přítok Lužnice pový-
šili také na Jordán. Následovalo za-
ložení osady Hradiště hory Tábor, 
z níž povstalo významné jihočeské 
město.

Na území ČR nalezneme ještě 
další místa, jejichž původ nás za-
vane na Blízký východ a  jež jsou 
spjata s Kristovým životem. Lidé je 
většinou pojmenovávali podle ně-
jaké vnější podobnosti na základě 

znalosti Bible. Například skupina 
chalup rozesetých po stráni anebo 
schoulených pod skalním převisem 
mohla dobře připomínat Spasite-
lovo rodiště Betlém. Naopak těž-
ko přístupný vrch, k  jehož zdolání 
bylo zapotřebí velkého úsilí, se stal 
místem Ježíšova posledního utrpe-
ní a smrti – Kalvárií či Golgotou.

Názvy osad, samot, lesů a  polí 
jako jsou Damašek, Jeruzalém, Na-
zaret, Betlém a  Jordán mají často 
spojitost s  vyznavači protestantské 
víry. Je známo, že komunity čes-
kých bratří se scházely při modlit-
bách pod širým nebem na odleh-
lých místech, aby unikly pozornosti 
nepřátelským očím. A přímo u nás 
v  Týništi je v  první polovině 18. 
století doloženo pronásledování ji-
nověrců. Je tedy možné, že se u me-
andru Orlice konaly tajné sněmy, 
při nichž kališníci Mlynář, Skeřík, 
Falta a  Turek vstupovali do řeky 
k posvátnému křtu jako do Jordá-
nu.

Adam Prokeš

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ N. O. - MÍSTOPISNÉ OKÉNKO



Vážení hudbymilovní přátelé,

již na konci března jsme se mu-
seli ze známých důvodů zamys-
let se nad pořádáním jubilejního 
čtvrtstoletého swingového festivalu 
Jardy Marčíka. Jelikož nám doba 
nepřála, byli jsme nuceni festival 
ne zrušit, ale prostě jen přesunout 
o  rok na první červnový víkend 
2021. Bylo nám (organizátorům, 
muzikantům i  všem spřízněným 
duším) líto, že tradice musí být pře-
rušena, přesto se nám už tenkrát 
v  hlavách zrodila myšlenka spoje-
ná s  plaménkem naděje. Nesedět 
v  době festivalu doma a  potěšit 
nejen sebe, ale i alespoň část poslu-
chačů muzikou a ukázat, že festival 
opravdu žije. Proto se nám poda-
řilo zorganizovat ne festivalový 
koncert, ale pozvat příznivce dvou 

místních souborů na Zkoušku pod 
širým nebem v  sobotu 6.  června, 
v době, kdy se měl konat 2. festiva-
lový den 25. ročníku.

Akce mně nepřísluší hodnotit, 
jen snad poslat vzkaz do budouc-
na. Muzika v Týništi žije, stejně tak 
jako orchestry, které působily nebo 
působí na zdejší Základní umělec-
ké škole.

Pokud nám to zdraví a momen-
tální situace dovolí, těšíme se na vás 
za rok (4. a 5. června 2021) na 25. 
ročníku swingového festivalu Jardy 
Marčíka naviděnou.

Za všechny organizátory a  mu-
zikanty

Pavel Plašil

Letos se bohužel nemohl usku-
tečnit jubilejní již 25. týnišťský 

swingový festival Jardy Marčíka 
v  Týništi nad Orlicí, na který se 
všichni fanoušci moc těšili. Festi-
valy minulých let a myslím, že ne-
mluvím jen za sebe, byly jedinečné.

Jelikož, ani COVID - 19 Mladý 
týnišťský big band nezastaví, mohli 
jsme se v sobotu 6. června zúčastnit 
zkoušky pod širým nebem, aneb 
„Festival J. Marčíka žije“.

Byl to nezapomenutelný záži-
tek nejprve v  podání Bigbanďat  – 
ZUŠ Týniště nad Orlicí s  Káťou 
Musilovou, jako zpěvačkou a  poté 
Mladého týnišťského big bandu 
s  pěveckým doprovodem Terezy 
Myšákové, Martina Růži a Michala 
Procházky. Písničky v českém i an-
glickém podání byly úžasné a roz-
tleskaly, rozezpívaly, pomalu i roz-
tancovaly přítomné obecenstvo. 
Roztleskanému publiku se nechtělo 

domů. Úžasné výkony muzikantů 
i  zpěváků byly neuvěřitelné a  ne-
překonatelné

Škoda, že zkouška pod širým 
nebem utekla jak voda. Všichni 
muzikanti i za ztížených podmínek 
výjimečné situace se nevzdali hraní 
a zkoušení, aby nás mohli všechny 
potěšit a zahrát pro dobrou náladu.

A v neposlední řadě i počasí, kte-
ré bylo „všelijaké“ po celou dobu 
zkoušky vydrželo.

Moc děkujeme za krásný hudeb-
ní zážitek a  už se těšíme na další 
akce, které na tento rok připravu-
jete.

Všem, kteří se na této akci podí-
leli, velké díky.

Spokojení posluchači Mladého tý-
nišťského big bandu, kteří za vámi 

jezdí z Vysokého Chvojna
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O  tom, že jsme nezaháleli ani 
v době koronavirové krize, jsme in-
formovali již v minulém čísle Zpra-
vodaje. Šili jsme roušky, vyráběli 
ochranné štíty, ale také se připra-
vovali na nadcházející období, re-
alizaci letních příměstských táborů 
a  zejména pak projektu „Jan Per-
ner“. Jeho náplní je zapojení nej-
mladší věkové skupiny do vývoje 
a automatizace železniční dopravy, 
a to pomocí naší oblíbené stavebni-
ce Lego. Nadšenci do železnice tak 
budou moci stavět vláčky nebo celá 
kolejiště či simulovat reálný provoz 

v modelovém prostředí.

Pro realizaci projektu jsme zís-
kali do nájmu prostory v  budově 
obecního úřadu v  Albrechticích 
nad Orlicí, Na Drahách 141. Tam 
již nyní jezdí několik nákladních 
i  osobních vlaků, je zde mnoho 
metrů kolejí, výhybky či návěstidla, 
nákladové nádraží atd.

Podívat se nejen na vláčky v tzv. 
Pernerce (Na Drahách 141), ale 
i na nové vybavení v Tékáčku (Na 
Výsluní 275) bude možné při ukáz-

kových hodinách spojených s  ná-
borem a to:

Čtvrtek 27. 8. 2020 od 15:00 do 
17:00

Úterý 7.  9.  2020 od 16:00 do 
18:00

Veškeré vybavení Pernerky 
i  standardního Tékáčka budou 
moci využívat děti již při letních 
příměstských táborech, samozřej-
mě v  kombinaci s  hrami venku 
a  pobytem v  přírodě. Letošní léto 
organizujeme 2 běhy:

3. – 7. 8. 2020
10. – 14. 8. 2020

Ráda bych touto cestou poděko-
vala obci Albrechtice nad Orlicí za 
neutuchající podporu, včetně mož-
ností pronájmu prostor pro naši 
stále se rozvíjející činnost, a městu 
Týniště nad Orlicí, s jejichž finanč-
ní podporou jsme pořídili skvělé 
nářadí pro naši rukodělnou dílnu.

Za tým Tékáčka
Yvonna Ronzová
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11.  května jsme znovu zahájili 
provoz Domu dětí a mládeže a roz-
běhla se celá řada kroužků. Děti se 
po dlouhé době setkaly s kamarády 
a užily si čas mimo domov. Spousta 
kroužků využila naší zahradu, vy-
ráželi jsme na výlety na kolech do 
okolních lesů, podnikali jsme vý-
pravy k řece.

Červen se pak nesl ve znamení 
příprav letních příměstských tábo-
rů. Vzhledem k  epidemiologické 
situaci se všechny naše letní akce 

konají v  prostorách DDM. Na ně-
kterých táborech jsou stále volná 
místa.

Dále jsme pro vás připravovali 
dvě virtuální dlouhodobé akce.

Jednou z  nich je Pohádkový 
les jinak. Na našich stránkách, na 
stránkách města Týniště, nebo na 
FB v  události Pohádkový les jinak 
naleznete odkaz, kde si stáhnete 
vše potřebné. Letos to máme bez 
fronty a  je jen na vás, jestli úkoly, 
které zazní ve  vtipných videích, 

půjdete plnit do lesa, nebo si je vy-
zkoušíte třeba doma na zahradě. 
Odkaz bude ke stažení do konce 
srpna 2020.

Druhou akcí byla Detektivní hra, 
při které malí i  velcí detektivové 
pátrali po pachateli, který ukradl 
vzácný drahokam. Detektivní pát-
rání bylo zastaveno k  poslednímu 
červnu a nutno podotknout, že ve 
městě máme spoustu velmi schop-
ných vyšetřovatelů. 

Několik zpráv od úspěšných ře-

šitelů:
Moc děkujeme za úžasný nápad. 

Bavilo nás to a užili jsme si spoustu 
legrace.

My jsme klidně pro další detek-
tivku, baví to i maminku.

Pátrání nás moc bavilo, kdybyste 
chtěli výhledově založit detektivní 
kroužek, tak máte zájemce… Dě-
kujeme za příjemnou aktivitu!

Eva Jenčíková

INFORMACE Z DDM

Vážení a  milí příznivci kultury 
v Týništi nad Orlicí,

od 10. 3. 2020 proděláváme díky 
známým okolnostem něco jako 
dobu „TEMNA“ v mnoha ohledech, 
ale ve smyslu kultury je to podle mě 
slovo, které naprosto vystihuje tuto 
dobu.

Na podzim jsem pro vás připra-
vila „normální“ kulturní program, 
tak, jak jsem zvyklá, a  budeme 
doufat, věřit, atd., že nám do toho 
někdo zase „nehodí vidle“. Napůl se 
nic dělat nedá, takže lavírovat s tím, 
že se to udělá na půl, aby práce ne-
přišla možná nazmar, díky povaze 
mé práce, nejde.

Co se bude na podzim 2020 
v oblasti kultury v Týništi dít:

Koncem srpna rozjíždíme Kurz 
společenského tance pro mládež. 
Už druhý rok máme více zájemců, 
než bývalo zvykem, takže proběh-
nou 2 kurzy, které budou vrcholit 
Věnečky 4. a 5. 12. 2020.

V  sobotu 19.  9.  2020 proběhne 
v městském parku Tradiční týnišť-
ské posvícení. Na pódiu vystoupí 
1. Východočeská stabilní dechov-
ka, Bigbanďata, HUDBA PRAHA 
band a Band-a-SKA, v celém areálu 
parku bude pro děti jako každoroč-
ně připraven bohatý doprovodný 
program, a bude i co jíst a pít.

Začínáme v 15 hod. a všichni jste 
srdečně zváni.

51. TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ 
PODZIM se bude konat v termínu 

9. 10. – 27. 11. 2020. Na prknech 
našeho kulturáku uvidíte 5 divadel-
ních představení pro dospělé (vč. 
místních ochotnických souborů 
TEMNO a Pobertové), 2 pohádky, 
besedu se zajímavými hosty a  po 
celou dobu bude v  divadle nain-
stalována (jako každý rok) výstava. 
V rámci jedné pohádky je napláno-
vaná výtvarná dílnička pro děti.

Na středu 21. 10. 2020 byla z jara 
(16. 4.) přesunuta pohádka divadla 
KRAPET  – MAXIPES FÍK. Po-
hádka je určena pro děti MŠ a ZŠ, 
ale i  rodiče s  dětmi na mateřské. 
Začátek v 8:30 a 10:00 hod.

V úterý 10. 11. 2020 se uskuteč-
ní koncert vážné hudby (přeložený 
z  jara – 7. 4.) – PRAGUE CELLO 

QUARTET. Vstupenky zakoupené 
na jarní termín zůstávají v platnos-
ti, kdo vstupenky nemáte, můžete si 
zakoupit nebo rezervovat na kc.ty-
niste.cz nebo na tel. 494 371 693.

V neděli 22. 11. 2020 proběhne 
společná akce Kulturního centra 
a  ZUŠ  – ROZSVÍCENÍ VÁNOČ-
NÍHO STROMU A  „VÁNOČNÍ 
ULIČKA“ (název této spojené akce 
ještě musíme doladit).

V neděli 13. 12. 2020 zvu všech-
ny na vánoční koncert VĚRY 
MARTINOVÉ.

Krom těchto akcí se do konce 
r. 2020 můžete těšit ještě i na akce 
ZUŠ a SMOT ART, které také pro-
běhnou v kulturním domě.

Dana Dobešová

KULTURNÍ CENTRUM NA PODZIM 2020
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 ■ Dne 6. 5. 2020 
v  07:42 hod. 
bylo přijato 
t e l e f o n i c k é 
oznámení oby-
vatelky ulice 
H a v l í č k o v a , 
že zde již půl 

hodiny parkuje osobní vozidlo 
v rozporu se zákonem. Bezpro-
středně po oznámení se stráž-
níci dostavili na místo a  zjisti-
li, že předmětem oznámení je 
vozidlo, které parkuje v  úseku 
„Zákazu stání.“ Jeho řidička 
však byla zastižena, jak ze své 
nemovitosti do přistaveného 
vozidla nakládá osobní věci. 
Shodou okolností byla uvedená 
žena při této činnosti strážníky 
při obchůzkové činnosti spat-
řena již v  07:30 hod. a  podle 
nákladu ve vozidle bylo zřejmé, 
že naložení tohoto nákladu vy-
žadovalo minimálně 30 minut. 
Bezprostředně po naložení 
věcí řidička s  vozidlem odjela. 
Je více než zřejmé, že nedošlo 
k porušení zákona a věc nebyla 
dále řešena.

 ■ Dne 7. 5. 2020 v 16:15 hod. byl 
strážník městské policie z  dů-
vodu poškození přejezdového 
zabezpečovacího zařízení na 
železničním přejezdu v  ulici 
T.G. Masaryka požádán Policií 
ČR o  součinnost při usměrňo-
vání dopravy. Běžný provoz byl 
na přejezdu obnoven v  18:00 
hod.

 ■ Dne 12.  5.  2020 v  07:00 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení pracovnice Českých 
drah – stanice Týniště nad Or-
licí, že ve vestibulu nádraží se 
již delší dobu zdržuje „bezdo-
movec“ a  nechce místo opus-
tit. Hlídkou MP bylo na místě 
následně zjištěno, že uvedený 
muž má zakoupenou jízdenku, 
jejíž platnost končí v 07:40 hod, 
tudíž nebyl důvod k jeho vyká-
zání. Následnou kontrolou bylo 
zjištěno, že před uplynutím 
platnosti jízdenky muž čekárnu 
opustil a odjel.

 ■ Dne 12.  5.  2020 v  16:00 hod. 
městskou policii kontaktoval 
všímavý občan, který upozor-
nil na vozidlo tov. zn. BMW, 
zaparkované na parkovišti 
v  ulici Komenského, přičemž 
z prostoru pod kapotou motoru 
viděl stoupat dým. Jemný dým 
z vozidla vycházel i po příjezdu 
strážníků na místo a proto byla 
přivolána jednotka Hasičského 
záchranného sboru a kontakto-
vána řidička vozidla. Bezpro-
střední zahoření části vozidla 
nebylo na místě zjištěno, avšak 
s  ohledem na možnou závadu 
v  elektroinstalaci bylo vozidlo 
z rozhodnutí majitele odtaženo 
do servisu.

 ■ Dne 13.  5.  2020 v  10:15 hod. 
v  rámci hlídkové činnosti byla 
strážníky zjištěna dopravní 
nehoda dvou osobních vozidel 
na křižovatce ulic Na Bělidle 

a Smetanova. Nehoda si naštěs-
tí nevyžádala žádné zranění. Na 
místo přivolána věcně přísluš-
ná Policie ČR.

 ■ Dne 13.  5.  2020 v  16:45 hod. 
bylo přijato oznámení o  vol-
ném pobíhání psa po vozov-
ce v  blízkosti čerpací stanice 
Eurooil. Pes byl strážníky od-
chycen, vrácen majitelce a pře-
stupek projednán pokutou pří-
kazem na místě.

 ■ Dne 15. 5. 2020 v 09:45 hod. po-
žádala Policie ČR o součinnost 
při prověření oznámení týkají-
cího se porušení opatření k ná-
kaze COVID-19, kdy v marketu 
PENNY v ulici Mostecká mělo 
dojít ke konfliktu s  ostrahou 
prodejny z  důvodu porušení 
času vymezeného pro seniory. 
Po slovní rozepři s  ostrahou 
muž utekl neznámo kam.

 ■ Dne 16.  5.  2020 v  23:45 hod. 
v  rámci hlídkové činnosti byl 
strážníky zjištěn značný hluk 
rušící noční klid, který vycházel 
z ulice Komenského a následně 
z  městského parku. Mužské 
hlasy zřetelně skandovaly „Slá-
via…“. Následně byla strážníky 
v parku zastižena dvojice mužů, 
která se k  uvedenému jednání 
čestně doznala, svého jednání 
politovala a  přislíbila nápravu. 
Řešeno domluvou.

 ■ Dne 25.  5.  2020 v  20:40 hod. 
dispečink Rychlé zdravotnic-
ké pomoci požádal o  asistenci 
strážníků v  Týništi nad Orlicí 

v ulici Za Tratí, kde se má na-
cházet zraněný cyklista. Ná-
sledně zjištěno, že ke kolizi 
došlo mimo komunikaci, a  to 
na cestičce u  zahrádkářské 
kolonie. Na události měla po-
díl značná podnapilost onoho 
muže. Poskytnuta byla prv-
ní pomoc a  muž byl strážníky 
dopraven na místo dosažitelné 
vozem Rychlé zdravotnické po-
moci.

 ■ Dne 29.  5.  2020 v  18:50 hod. 
bylo přijato telefonické ozná-
mení, že v ulici T.G. Masaryka 
před restaurací U  Věže leží na 
chodníku zraněný muž, který 
krvácí. V rámci prvotních úko-
nů na místě, kdy byla mimo jiné 
přivolána Rychlá zdravotnická 
pomoc, bylo zjištěno, že se jed-
ná o muže slovenské národnos-
ti. Vlivem značné podnapilosti, 
kdy dechovou zkouškou na al-
kohol byl zjištěn výsledek 2,59 
‰, byl muž agresivní. Z  místa 
události byl převezen vozidlem 
RZP k  dalšímu ošetření a  ná-
sledně na Protialkoholní zá-
chytnou stanici. Jednání muže 
bylo strážníky v  následujících 
dnech projednáno jako přestu-
pek proti veřejnému pořádku 
a  muži byla uložena pokuta 
příkazem na místě.

Jaroslav Forman, 
strážník MP
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE – KVĚTEN 2020

ALPHA Vehicle Security Solu-
tions Czech s.r.o., přímý dodavatel 
zámkových sad pro automobil-
ky světových značek, zaměstnává 
v Týništi nad Orlicí několik set za-
městnanců nejrůznějších profesí.

Dobrá zpráva je, že se doposud 
žádný zaměstnanec nenakazil ko-
ronavirem. A  doufáme, že to tak 
bude navždy. Vždyť jsme zavedli 
mnoho opatření na snížení rizika 
nákazy.

Nyní v  červnu jsou objednáv-
ky od zákazníků mnohem nižší, 
než bylo naplánováno. A  výhled 
na nejbližší měsíce není lepší. To 
v  důsledku znamená, že zákazníci 
pošlou na náš firemní účet výrazně 
méně peněz, než bylo plánováno.

Ihned jsme museli začít snižovat 
naše výdaje napříč všemi oddělení-
mi. Někteří zaměstnanci dokonce 
dostali výpověď. Ruší se plánované 

akce. Vydáváme peníze pouze za 
to, co je nutné pro zachování pod-
nikání.

Nákladnou akcí, ale nutnou 
pro zachování podnikání, je cer-
tifikační audit. V  květnu přijeli 
externí auditoři systému kvality 
podle standardu IATF 16949:2016 
pro automobilový průmysl a  ISO 
14001:2015 pro ochranu životní-
ho prostředí. Oba audity proběhly 
úspěšně a  certifikát jsme obhájili. 
Nyní v  červnu proběhne další au-
dit, a to audit zaměřený na systém 
bezpečnosti informací.

Některé automobilky ještě vů-
bec neobnovily výrobu. Většina 
automobilek už začala naše výrob-
ky odebírat, ale pouze v  omezené 
míře. Doufáme, že teplé letní měsí-
ce přinesou „rozmražení“ zmraze-
ných objednávek.

pokračování příště

REPORTÁŽ Z ALPHA VEHICLE SECURITY SOLUTIONS CZECH S.R.O. V ČERVNU 2020



Ke svým svědectvím nakloň mé 
srdce, nikoli k zištnosti.

Žalm 119,36

Mistr Jan Hus je mučedníkem, 
tedy svědkem Pravdy, kterou po-
znal v Kristu. Svůj zápas vedl Jan 
Hus proti všem, kdo místo pokory 
vůči božím svědectvím podlehli 
zištnosti. Církev je vždy v  poku-
šení chtít více vlivu, než jí náleží, 
je prostě tvořena lidmi. Člověk 
je mocí korumpován nehledě na 
jakoukoli zbožnost. Potřebujeme 
organizační struktury, a  to jak 
k vedení společnosti, tak k vede-
ní církve. Musíme však vyvažovat 
svůdnost moci neustálým obrace-
ním se k vědomí, že je to Bůh, kdo 
má veškerou moc v rukou. Církev 
a  její představitelé mají svědčit 

o božím díle, a ne hromadit moc, 
vliv a peníze. Je totiž velmi snad-
né zvyknout si na privilegia, po-
hodlí, slávu a  vliv. I  když se zdá, 
že naší evangelické církvi takové 
pokušení nehrozí, není to úplně 
pravda. I v našem demokratickém 
zřízení je velmi snadné zapome-
nout na Kristovu pokoru a výzvu 
k tomu, že máme druhým sloužit, 
nikoli jim vládnout. Upálení Mi-
stra Jana Husa a osudy mnohých 
dalších jsou neustálou připomín-
kou, že pokud v církvi uvěříme, že 
disponujeme boží vůlí, ztrácíme 
základní obsah víry včetně Ježíšo-
va přikázání k  lásce ke každému 
člověku, zkrátka řádné veselí.

Hospodine, Pane náš, ty víš, jak 
je náš život těžký, však sis to taky 

sám prožil v  Ježíši Kristu. Pomá-
hej nám ve chvílích rezignace 
a smutku poznat tvou přítomnost. 
Amen.

Píseň:
1. Neskládejte v mocných nadě-

ji, v  síle jejich, která skály láme, 
ochabne dřív nebo později, nedo-
ufejte v zdání, které klame.

Ref.: Ty jsi hoden žehnání 
a chvály, Tvoji moc a sílu slavíme. 
Před Tebou se Pane Kriste, králů 
Králi, dobrovolně skláníme. Před 
Tebou se Pane Kriste, králů Králi, 
dobrovolně skláníme.

2. Vláda jeho není na chví-
li, pravda věčně platí v  jeho říši, 
v  jeho panství není násilí, blaze 
tomu, kdo hlas jeho slyší.

3. Žíznivým dá napít z prame-

ne, nedolomí nalomenou třtinu, 
proměňuje srdce kamenné, od-
pustí i zbloudilému synu.

4. Znaveným on síly dodává, 
uvězněným snímá pouta z rukou, 
stojí při těch, kdo jsou bez práva, 
otevírá všechněm, kteří tlukou.

Píseň z Dodatku k Evangelické-
mu zpěvníku č. 632 Neskládejte 
v  mocných naději (nápěv i  text 
Miloš Rejchrt).

Srdečně zveme na shromáždění 
v  červenci (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

12. 7.–10:30 h
26. 7.–10:30 h
O prázdninách se nedělní škola 

nekoná.
Jaroslav Matuška

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

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

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVENEC 2020

Středa 1. 7.
09:00 - 12:00 h. dopolední HERNA, 15-18h. odpolední HERNA
Tvořivá dílna pro rodiny, téma: KERAMIKA (jaro, léto + otisk, a další). 
S lektorkou S. Toucovou, ve stodole MC od 15:30h.

Čtvrtek 2. 7. 15:00 - 16:00 h. ATLETIKA na hřišti ZŠ
16:00 - 18:30 SCUK

Pátek 3. 7. 08:00 - 12:00 h. Hlídání dětí a HERNA
14:00 - 17:30 h. HERNA

Týden:  6. – 10. 7. Prázdniny v MC Ratolest! A individuální akce.

Týden: 
13. – 17. 7.

Příměstský tábor pro rodiny s dětmi, téma:
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
(O Červené karkulce, O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce, Zvířátka a loupežníci, Hrnečku vař, Čert a Káča, …).
Každý den jedna pohádka, kterou si přečteme, zahrajeme, namalujeme, vytvoříme, zazpíváme + hosté, výlety, …

• Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče.; Zážitkový tábor s tvořením, sportováním, hosty, 
výlety …; Program: 9-12, polední klid, 14-17h.; Cena tábora: 400,- dítě ; Zápisné dítě: 50,- 

Plánujeme:
POHÁDKA – společné vyprávění, hraní, tvoření, písničky, knížky, CD a DVD, vaření, pečení, zdobení, malování, 
hry, … návštěva Divadla, KINA, knihovny, … podle pohádky, hosté: herci, zvířátka, … využití tělocvičny v ZŠ a 
školního hřiště, čtvrteční celodenní výlet - kam? Do pohádky! … a mnoho dalšího!
Kapacita tábora omezena, přednost dostanou členi MC a děti přihlášené na celý týden. Obědy vlastní nebo 
přinášené z GC, společné stolování ve stodole.  Hlavní vedoucí: Jana Matušková + další

Týden: 
20. – 24. 7.

Příměstský tábor s angličtinou
Soukr. tábor s výukou anglického jazyka, pořádá Koala English. 
Více informací: K. Pavlová, koalaenglish@seznam.cz 773493656, http://www.koalaenglish.eu/ ZRUŠEN!!!

Týden:  
27. 7. – 31. 7.

HERNÍČEK - je prázdninový příměstský tábor MC RATOLEST
pro děti od 3 do13 let. Je podpořen z projektu: Prázdniny s NAD ORLICÍ, o.p.s., (zajištění 2 vedoucích, 
výtvarných a tvořivých pomůcek, sportovních potřeb…). Čas: 8 – 16 h. (dle domluvy a potřeby i jiný čas)
Program HERNÍČKU:

• hry v herně MC i na zahradě, ve stodole (využití trampolíny, pinpong. stolu, herních prvků…); návštěva 
hřiště u školy – sportování (běh, skok do dálky, fotbal, jízda na kole…); výtvarné činnost, tvoření, malování…

• společné obědy z GC, stravování ve stodole
Vedoucí: Jana, Magdaléna a Rut Matuškovy



Před několika měsíci zachvátila 
celý svět zpráva o  hořící Austrá-
lii. Všichni se snažili jakýmkoliv 
způsobem pomoci. I  my, žáci 9. 
A, jsme se rozhodli Austrálii pod-
pořit.

Vytvořili jsme na naší základ-
ní škole za pomoci vedení školy 

fond, který dával několik měsíců 
možnost všem žákům a  zaměst-
nancům školy finančně pomoci 
Austrálii. Avšak kvůli pandemii 
COVID  – 19 byla sbírka zasta-
vena a ukončena dne 14. 5. 2020. 
I  přes toto omezení se vybralo 
krásných 6 000 korun českých. 

Tyto peníze putovaly do ZOO 
PRAHA, která je organizátorem 
dlouhodobé veřejné sbírky „Po-
máháme jim přežít“ na pomoc 
Austrálii a  s  australskými vědci 
úzce spolupracuje. Naše škola 
obdržela i  poděkování od vedení 
ZOO Praha za tento finanční pří-

spěvek.
Tímto by celá třída 9. A chtěla 

poděkovat za podporu ze strany 
školy a všem, kteří neváhali a na 
tuto sbírku přispěli jakoukoliv 
část 

Děkuje 9. A

Zahájení nového školního roku 
proběhne v úterý 1. září 2020 v 8:00 
na nádvoří I. stupně Základní školy 
Týniště nad Orlicí.

Schůzka učitelů s  rodiči žáků 1. 
tříd se koná 1. září 2020 v 8:15 ho-
din ve třídách prvního ročníku.

Na začátku školního roku dosta-
ne každý prvňáček balíček v  hod-
notě 200 Kč, který bude obsahovat:
• složku barevných papírů
• vodové barvy
• pastelky

• tornádo + 1 obyčejnou tužka 
trojbokou

• gumu
• mazací tabulku A4 s fixem

Dále si prosím zajistěte:
• aktovku, penál, tužku 1 x trojbo-

kou měkkou č. 1+2
• nůžky s kulatým ostřím
• pastelky progresa
• voskovky
• ořezávátko
• lepidlo COREX velké

• štětec plochý č. 12 + 2 štětce 
kulaté (slabý, silný)

• průhledný obal na žákovskou 
knížku

• desky pouze na písmena
• folii A5 (s popisovatelnou 

tužkou)
• obuv na přezutí a sáček na ni
• látkový sáček se cvičebním 

úborem
• malý ručník s poutkem
• látkový ubrousek + krabičku na 

svačinu

• zástěru nebo staré triko na 
pracovní činnosti a výtvarnou 
výchovu
 

První den přijdou děti do školy 
s aktovkou a přezůvkami.

VŠE JE NUTNÉ MÍT PODE-
PSANÉ NEBO OZNAČENÉ ČÍS-
LEM DLE TŘÍDNÍHO SEZNAMU

Mgr. Renata Hejnová, 
zástupce pro 1. stupeň
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Držíte v rukách červencové číslo 
Zpravodaje a  pro naše žáky skon-
čil školní rok, který bychom do 
10. března považovali jako nereál-
nou skutečnost z  katastrofického 
nebo sci-fi žánru. A  opravdu ten 
moment nastal, všechny školy se 
dne 11.  3.  2020 uzavřely, aniž by-
chom se na tuto situaci mohli při-
pravit.

Žáci měli radost, jejich přání 
bylo vyslyšeno. „Hurá, není škola!“ 
„Nebudeme se učit!“ „Super!“… 
Ale v  tu chvíli nikdo netušil, že 
přijde tvrdá realita mimořádných 
opatření. Ze dne na den se náš svět 
změnil. „Proč nemůžu ven?“ „Kdy 
se uvidím s kamarády?“ „My nepo-
jedeme lyžovat?“ „To nebudou tré-
ninky?“… Museli jsme si zvyknout 
na změny kolem nás.

Žákům se začalo stýskat nejen 
po kamarádech, ale i po „ŠKOLE“ 
se všemi jejími „HRŮZAMI“ JAKO 

JSOU PÍSEMKY, ZKOUŠENÍ, 
OTRAVNÍ UČITELÉ, ÚKOLY… 
Byla tu distanční výuka a  online 
hodiny, ale ani ty nemohly nahradit 
tu atmosféru ve třídě, hlas učitele, 
smích spolužáků, vtipné komen-
táře, přestávky, zvonění, svačinu, 
oběd ve školní jídelně a mnoho dal-
ších momentů, které patřily k naší 
běžné výuce ve škole.

Důležitým momentem se stal 
11.  květen, kdy se do školy mohli 
vrátit naši deváťáci, aby se mohli 
pod vedením svých učitelů připra-
vit na přijímací zkoušky. Pro ně to 
bylo velmi těžké období, protože 
pro ně byl tento školní rok posled-
ní. Přišli o možnost prožít se svými 
žáky a  třídními učiteli ty poslední 
okamžiky na základní škole.

Dalším krokem byl návrat na-
šich nejmenších a  nejmladších 
žáků prvního stupně. Magické da-
tum 25. 5. se stalo skutečností. Do 

školy se vrátila velká většina žáků. 
Ten první den zůstane v  jejich 
vzpomínkách, které budou jednou 
vyprávět svým dětem. Stáli v roze-
stupech, s rouškou na obličeji a ak-
tovkou na zádech se dívali kolem 
sebe. Jindy plné nádvoří na prvním 
stupni bývá zaplněné hloučky dětí, 
které si povídají, honí se, potutelně 
se strkají a  všude je živo. To ráno 
bylo jiné. Ticho, strach z neznáma, 
očekávání i radost. „Jaké to bude ve 
škole?“ „Budu mít svou paní učitel-
ku?“ „Přijde i  moje kamarádka?“ 
„Jak budeme sedět?“… Zvládli to 
na výbornou všichni. Ta pravidla ve 
škole najednou byla trochu jiná, ale 
pořád TO BYLA ta jejich ŠKOLA.

A posledními, kdo se mohl vrá-
tit do školy od 8.  června, byli žáci 
druhého stupně. Nebylo možné 
z  kapacitních a  provozních důvo-
dů jim umožnit běžnou výuku, ale 
měli možnost v  rámci třídnických 

hodin se sejít ve škole. Jejich radost 
ze setkání se spolužáky a  třídní-
mi učiteli byla obrovská. Někteří 
z  nich nedokázali v  sobě potlačit 
touhu obejmout své kamarády. Na-
vzájem jsme si sdělovali své zážitky 
a  pocity z  „období temna“. Byl to 
nezapomenutelný okamžik vidět 
radost v jejich očích, jsem ráda, že 
jsme se sešli všichni zdraví.

Vaše děti už přinesly domů vy-
svědčení, které ale není důležité. 
Nejdůležitější jsou pro nás zkuše-
nosti, které jsme v této době získali, 
a mnoho nových dovedností, které 
jsme se naučili.

TOMU SE ŽÁDNÉ VYSVĚD-
ČENÍ NEVYROVNÁ, PROTOŽE 
TO JE ŽIVOT.

Přeji vám všem krásné prázdni-
ny, dovolenou a hlavně ať nás zdra-
ví a úsměv neopouští.

Mgr. Edita Burešová

KONEC ŠPATNÉHO FILMU
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Botanickou procházku uspořá-
dala Městská knihovna Týniště nad 
Orlicí, pobočka Rašovice, pro žáky 
Základní školy Olešnice ve středu 
27.  května. Děti cestou z  Olešnice 
k  rašovickému rybníku poznávaly 
stromy, květiny a  vše živé. Nabyté 
vědomosti pak použily k  vyplnění 
vědomostního testu, který si pro 
děti připravila paní učitelka. U ryb-
níka na všechny čekalo překvape-
ní. Pracovníci CHKO ORLICKÉ 
HORY dětem vyprávěli o známých 
i  méně známých květinách, které 

rostou v našem okolí. Dále jsme se 
dozvěděli, jak se v lese chovat a co 
v lese nikdy nedělat. Cestou zpět se 
ještě žáci olešnické školy zastavi-
li na hřišti, kde posvačili a  trochu 
si odpočinuli. Poté se vydali zpět 
přes pole a louky do školy s jasnější 
představou, jak v minulosti chodily 
děti do školy pěšky z celého široké-
ho okolí.

Knihovna Rašovice

Na začátku března, měsíce čte-
nářů, vyhlásila Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí soutěž pro děti 
„Pohádky Boženy Němcové“, která 
byla rovněž věnována jubilejnímu 
výročí známé české spisovatelky.

Soutěže se zúčastnilo 30 dětí, 

jejichž úkolem bylo správně uhod-
nout názvy osmi pohádek a nama-
lovat obrázek, který by se hodil do 
pohádkové knížky Boženy Němco-
vé.

Na konci května proběhlo slo-
sování všech soutěžících a štěstí se 

usmálo na tři děti z Týniště nad Or-
licí a na dvě děti z Dětských domo-
vů v Potštejně a  Jaroměři. Výherci 
se stali: Toník Radil, Jonáš Zábrod-
ský, Fanda Vaněk, William Ďurec 
a  Josef Simon a  právem získali 
dárek v  knižní podobě a  malých 

drobností.
Tímto naše knihovna děkuje 

všem zúčastněným v soutěži a  těší 
se na všechny při té příští, která 
bude vyhlášena již v létě.

Novotná Jana

JARNÍ PUTOVÁNÍ OKOLÍM RAŠOVIC

SOUTĚŽ „POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ“ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE



1. „Nikdo z  Vás neuvidí milé 
Ratibořice tak krásnými jako já. 
Vy vidíte jen prostou skutečnost, 
mně zůstaly rájem!“, prohlásila 
slavná česká spisovatelka, autorky 
knihy Babička. Její pohádky a po-
vídky zařadila veřejnost do zlaté-
ho fondu české literatury. O koho 
se jedná?

TIP na výlet: Babiččino údolí
TIP na knihu: Bylo nebylo: 

pohádky pro nejmenší
2. Večerníčkový televizní seri-

ál o  bájném vládci Krakonošovi, 
který se stal v  roce 2013 na zá-
kladě divácké ankety nejlepším 
večerníčkem. Jak zní jeho název?

TIP na výlet: Krkonoše – Sněžka
TIP na knihu: Šimková B.: 

Anče a Kuba mají Kubíčka
3. Město pohádek Václava 

Čtvrtka  – Jičín. Loupežník, pů-
vodně švec, který prožil v  Jičíně 
a  blízkém lese Řáholci celý svůj 
pohádkový život. Jak se loupežník 
jmenuje?

TIP na výlet: Jičín
TIP na knihu: Bílková Eva: 

Okolo Řáholce
4. Na našich hradech a zámcích 

se natáčelo hodně pohádek a  fil-
mů. Např. zámek Sychrov  – Zla-
tovláska, hrad Švihov – Tři oříšky 
pro Popelku, hrad Kašperk – An-
děl Páně, hrad Krakovec – Ať žijí 
duchové. Který hrad či zámek si 
již navštívil/a ty?

TIP na výlet: Hluboká nad Vl-
tavou

TIP na knihu: David Petr: Za 
strašidly na hrady a zámky

5. Klasické české pohádky tvr-
dí, že ke každému rybníku neod-
myslitelně patří hastrman neboli 
vodník. Zelený mužík, kterému 
kape ze šosu, sbírá dušičky zlých 
lidí a  dohlíží nad pořádkem ve 
vodě. V  ČR máme velmi mno-
ho rybníků. Jak se jmenuje ten 
největší, který se nachází v  Jiho-
českém kraji, přibližně 6 km od 
Třeboně?

TIP na výlet: Třeboňsko
TIP na knihu: Krejča Miro-

slav: Putování vodníků od ryb-
níka k rybníku

6. V ČR můžeme navštívit řadu 
muzeí, např. Muzeum Karla Ze-
mana v  Praze, Muzeum Merku-
ru v  Polici nad Metují, Muzeum 

miniatur v  Praze, Muzeum praž-
ských pověstí a  strašidel v  Praze, 
Muzeum stříbra v  Kutné Hoře, 
Africké Muzeum Dr. Emila Holu-
ba v Holicích a také Muzeum re-
kordů a kuriozit. Ve kterém městě 
v ČR se nachází Muzeum rekordů 
a kuriozit?

TIP na výlet: Muzeum Merkuru
TIP na knihu: Brezina Tho-

mas: Muzeum dobrodružství. 
Kdo uhádne heslo Mistra Leo-
narda?

7. Pohádkový příběh Sedme-
ro krkavců vychází z  klasické 
pohádky Boženy Němcové, ve 
které mladá dívka na sebe bere 
těžký úkol a  pokusí se zbavit své 
bratry prokletí, jež na ně uvrhla 
jejich matka. Jedním z  míst, kde 
se pohádka natáčela je Moravský 
kras, největší krasová oblast v ČR. 
K  nejnavštěvovanějším místům 
patří Punkevní jeskyně a  naše 
největší propast. Jak se jmenuje?

TIP na výlet: Punkevní jeskyně
TIP na knihu: Šlik Petr: Ta-

jemství jeskyně pokladů
8. Snad každý z  nás tam byl. 

V  ČR můžete navštívit přes 20 

zoologických zahrad, ale jen 
v  jedné z  nich je Safari. O  které 
město se jedná?

TIP na výlet: ZOO Liberec
TIP na knihu: Pospíšilová Z.: 

Kouzelná třída v zoo
9. Když tudy cestou k  Mrako-

morovu hradu prochází princ Ve-
len z pohádky Princ a Večernice, 
má zakázáno se ohlédnout. My 
nepospícháme zachránit princez-
nu, takže se můžeme kochat po-
hledem na jedno z nejkrásnějších 
skalních jezírek u  nás. V  těchto 
skalách byly natáčeny další po-
hádky  – Třetí princ či Z  pekla 
štěstí. Jak se skály jmenují?

TIP na výlet: Ostaš
TIP na knihu: Moravcová 

Adéla: Výletovník
10. Do pohádek patří různé po-

stavy, princezny, princové, vod-
níci, čarodějnice, rytíři, králové 
a  královny, víly, strašidla a  také 
čerti. Ve který den vyráží čert 
s Mikulášem a andělem do ulic?

TIP na výlet: Peklo Čertovina 
u Hlinska

TIP na knihu: Martišková Pet-
ra: O nezbedné čertici

CESTUJ, ČTI A POZNÁVEJ, U NÁS MÁME SPOUSTU NEJ…
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Chtěli byste se svými vnoučaty 
prožít originální prázdninový tý-
den? Pojeďte s  nimi na společný 
pobyt plný her a výletů v nádherné 
krkonošské přírodě.

Pobyt podobný tak trochu let-
nímu táboru pořádá už patnáctým 
rokem Diecézní centrum pro seni-
ory Hradec Králové. Akce se tra-
dičně koná v  penzionu Marianum 
ležícím v  nádherné krkonošské 
přírodě a  přitom nedaleko centra 
známého lázeňského městečka Jan-
ské Lázně.

Pro účastníky pobytu je připra-

ven bohatý program. Ten je kon-
cipován tak, aby prarodiče a  děti 
trávili co nejvíce času společně 
a  prožívali jej aktivně, radostně 
a  smysluplně. Na pobytu si spo-
lu hrají, využívají vlastní fantazii 
a umění v tvořivých dílnách, modlí 
se, navštěvují bohoslužby, vyprávě-
jí si, besedují se zajímavými hos-
ty, tancují a  skotačí na karnevalu, 
zpívají u táboráku, chodí na menší 
i větší túry za poznáváním krás na-
šich nejvyšších hor…

Hlavním cílem akce je vytvo-
řit pevné vztahy mezi prarodiči 

a  jejich vnoučaty. Pomyslné dve-
ře pobytu jsou dokořán otevřené 
pravidelným účastníkům i  novým 
zájemcům, věřícím i lidem bez vy-
znání, zkrátka všem, kdo touží vzá-
jemně budovat most důvěry a po-
rozumění napříč generacemi.

„Proč bych se na pobyt vrátila 
zas? Prvním důvodem je, že míst-
ní zahrada je velice bezpečná pro 
děti a je tam pro ně zajímavé vyžití. 
Tím druhým je velmi dobré spole-
čenství a program. Platí za prvé i za 
druhé společně,“ říká Jana Benešo-
vá z Prahy, která se akce zúčastnila 

již poněkolikáté.
Na již 33. turnus, který se koná 

v  termínu 22.–29.  8.  2020 a  je ur-
čen prarodičům, dětem i  celým 
rodinám, se můžete hlásit nebo 
o  něm získat bližší info v  Diecéz-
ním centru pro seniory, Velké nám. 
32, 500 03 Hradec Králové, tel.: 
495 063 661, mobil: 737 215 328, 
734 435 360, e-mail: dcs@bihk.cz.

Veronika Čepelková, vedoucí 
Diecézního centra pro seniory  

a zastupitelka města

POZVÁNKA DO KRKONOŠ NA PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY

Půjčovní doba o prázdninách:

Dospělé oddělení
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Dětské oddělení
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30

https://www.knihovnatyniste.cz/
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Reklamní agentura MEGA 
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: +420 491 200 471 | e-mail: objednavky@mega-cz.com

mega
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gsm: +420 604 791 591
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PRODEJE

VELKOPLOŠNÝ
TISK

LETÁKY
TISKOVINY

Potisk motivů použitím speciálního inkoustu a páry. Používá 
se na potisk nejen textilu, ale i hrnků, placek, puzzle  
a jiných produktů. Sublimací je možné tisknout všechny typy 
obrázků, log nebo motivů, tedy i plnobarevné obrázky  
s přechody a stíny.

Vysoce kvalitní fotorealistický tisk až do šíře 610 mm na tiskárně 
EPSON SureColor SC-F500!

SUBLIMAČNÍ TISK
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