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A) Schvaluje:

1. Záměr prodeje části pozemku p. 
č. 1029/2 o výměře 86 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí.

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 
872/1 a bytových jednotek v domě 
č. p. 757 – 757/11, 757/12, 757/13, 
757/14, 757/21, 757/22, 757/23, 
757/24, 757/31, 757/32, 757/33, 
757/34, 757/41, 7567/42 v k. ú. Tý-
niště nad Orlicí.

3. Záměr prodeje pozemku p. č. 
874/1 a bytových jednotek v domě 
č. p. 723 – 723/11, 723/12, 723/13, 
723/21, 723/22, 723/23, 723/31 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 
872/2, pozemku par. č. 873, po-
zemku par. č. 874/2 v k. ú. Týniště 
nad Orlicí.

5. Uzavření Dodatku č. 28 Smlou-
vy č. 1/2004 na zajišťování služeb 
v oblasti nakládání s odpady s fir-
mou ODEKO s.r.o., Smetanova 
395, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČO: 62062760 a ukládá starostovi 
města dodatek smlouvy podepsat.

6. Uzavření Smlouvy o  poskytování 
služeb DDD v  oblasti deratizace 
vybraných městských zařízení 
a ploch s firmou Ing. Jaroslav Dr-
bálek, DERATEX Ochranná dez-
infekce DDD, Pozďatín 67, 675 03 
Budišov u Třebíče, IČO: 45592888 
a ukládá starostovi města smlouvu 
podepsat.

7. Nastavení nových podmínek spo-
lupráce  – snížení odměny městu 

za přistavený kontejner  – 200,– 
Kč/kontejner/rok s f. Dimatex CS 
spol s  r.o., Stará ul. 24, Stráž nad 
Nisou, IČO: 43224245.

8. Mimořádnou odměnu ředitelce 
Služeb města Týniště nad Orlicí.

9. Smlouvu o  zřízení věcného bře-
mene č. sml. 7700102501_1/VB 
plynárenské zařízení „REKO DP – 
Týniště n.O. – Okružní 931, číslo 
stavby: 7700102501“ mezi smluv-
ními stranami: oprávněná GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem zastoupena 
na základě plné moci společností 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

10. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IZ-
12-2001664/SOBS VB/01 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupena společností Energo-
montáže Votroubek s.r.o., Stroj-
nická 1646, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou a  budoucí povinná 
Město Týniště nad Orlicí a ukládá 
starostovi města smlouvu pode-
psat.

11. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a do-
hodu o  umístění stavby č. IE-
12-2008148/SOBS VB/01 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
a  budoucí povinná Město Týni-
ště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

b) Ukládá

1. Projednat v  ZM změnu předsedy 
Osadního výboru ve Štěpánovsku 
a doplnění nových členů.

T: jednání ZM
Odpovídá: Ing. Paštika J.

A) Schvaluje:

1. Pronájem části pozemku p. č. 
1607/1 o  výměře 340 m2 v  k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro V. G. a H. 
G., oba trv. pob. *** za cenu 2 Kč/
m2/rok od 01. 03. 2021 za účelem 
pronájmu pozemku jako zahrádky 
a ukládá starostovi města nájemní 
smlouvu podepsat.

2. Změnu nájemného z  nebytových 
prostor a pozemků v majetku měs-
ta o míru inflace za rok 2020.

3. Uzavření nájemní smlouvy p. T. J., 
bytem ***, na období od 1. 1. 2021 
do uskutečnění převodu bytové 
jednotky do osobního vlastnictví.

4. Prodloužení nájemní smlouvy 
p. H. P., bytem ***, na období od 
1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 za pod-
mínky úhrady stanovených splá-
tek dluhu na nájemném a službách 
spojených s bydlením.

5. Prodloužení nájemní smlouvy p. 
K. N., bytem ***, na období od 
1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 za pod-
mínky úhrady stanovených splá-
tek dluhu na nájemném a službách 
spojených s bydlením a plnění po-
vinností daných nájemní smlou-
vou.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
7. Příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Týniště nad Or-
licí (IČO 712 30 980), na základě 
žádosti a  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 in-
vestic ve výši 117 280 Kč na nákup 
vypalovací pece.

B) Bere na vědomí

1. Kupní smlouvu na prodej byto-
vých jednotek v domě V Sítinách 
čp. 723, 757 dle předloženého zně-
ní zpracovaného p. Tomašíkem.

2. Plnění rozpočtu města Týniště nad 
Orlicí k 31. 12. 2020.

3. Opatření k odstranění nedostatku 
z  veřejnosprávní kontroly v  pří-
spěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže, Týniště nad Orlicí.

C) Ukládá

1. Řediteli Základní školy Týniště 
nad Orlicí do příštího zasedání 
rady města předložit finanční a ča-
sový harmonogram investic na rok 
2021 a 2022 dle priorit.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 50
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 25. 01. 2021

Usnesení č. 51
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 08. 02. 2021

Počet obyvatel k 1. 1. 2020: 5 918, z toho:
182 občanů Křivice
217 občanů Petrovice
166 občanů Petrovičky
163 občanů Rašovice
236 občanů Štěpánovsko

4954 občanů Týniště nad Orlicí
Ke stejnému datu bylo v loňském roce evidováno 5 940 obyvatel.

Počet narozených dětí: 64, z toho:
25 děvčat
39 chlapců

Pro srovnání, v roce 2019 se narodilo 45 dětí.

Nejčastěji užívaná jména:
u děvčat Eliška, Veronika, Lucie, Antonie, Zuzana

u chlapců Jakub, Matyáš, Adam, Hynek, Štěpán
 

Počet uzavřených sňatků na matrice v Týništi nad Orlicí:
8 párů párů v obřadní síni
3 páry páry na jiném vhodném místě mimo obřadní síň

1 pár pár církevní sňatek
 

Migrace občanů:
102 občanů přihlášeno k trvalému pobytu
122 občanů občanů odhlášeno z trvalého pobytu

Nejstarší občankou města je paní Miloslava Koďousková ze 
Štěpánovska.

Umrtí v roce 2020: zemřelo 65 občanů z toho:
32 žen
33 mužů

Marie Hlavová
matrikářka
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Sociální podnik „Švadlenky“ po-
máhá lidem v  Královéhradeckém 
kraji, kteří se ocitli ve finanční nouzi 
a  potřebují práci. Své uplatnění na 
trhu práce však nacházejí z nejrůz-
nějších důvodů obtížně – například 
proto, že jako samoživitelé, nebo ze 
zdravotních důvodů nemohou pra-
covat na plný úvazek. Někteří bě-
hem nouzového stavu přišli o svou 
práci či brigádu a  jiní při hledání 

práce zažívají opakovaně neúspěch 
už dlouhodobě. Právě těmto lidem 
dávají „Švadlenky“ novou šanci.

První švadlenkou se stala paní 
Iveta, která žije nedaleko Hradce 
Králové. Život se jí obrátil naruby, 
když se jí stala před 13 lety dopravní 
nehoda. Zdravotní následky úrazu jí 
komplikují život dodnes.

Jak sociální podnik funguje?
Jednoduše: Švadlence zapůjčíme 

šicí stroj, domluvíme se na výrobku, 
nakoupíme látky a  další materiál. 
Hotové výrobky vyzvedneme a pro-
dáváme na webu www.svadlenky.
com. Průměrně 50 % z  každého 
prodaného výrobku zůstává švad-
lence, zbylá část jde na nákup mate-
riálu, provoz a další vybavení.

Proč nakupovat u Švadlenek?
Protože Švadlenky šijí kvalitní 

a praktické výrobky. Při výrobě my-

slíme nejen na design, ale také na 
přírodu a  zbytky látek dál zpraco-
váváme. A  hlavně protože každým 
svým nákupem přispíváte k  sociál-
nímu začlenění lidí, kteří i přes své 
potíže chtějí pracovat a žít lépe. A to 
se vyplatí! 
Více info: www.svadlenky.com,  
www.facebook.com/svadlenky

Mgr. Lenka Matoušková
ředitelka organizace

SOCIÁLNÍ PODNIK „ŠVADLENKY“ POMÁHÁ LIDEM, KTEŘÍ PŘES SVÉ POTÍŽE CHTĚJÍ PRACOVAT

Oddíl košíkové patří v  rámci 
celého Sportovního klubu Týniště 
nad Orlicí ke druhému největšímu, 
co do počtu členů i v počtu obsaze-
ných mládežnických soutěží.

V  oblastních soutěžích máme 
v  soutěžním roce 2020-21 tato 
družstva:

Družstvo kluků U17, smíšené 
družstvo U  15, smíšené družstvo 
U  12 a  smíšené družstvo U  11. 
A dále tým mužů. Po několika le-
tech skončil hrát soutěže tým žen, 
který patřil věkově v  soutěžích 
k nejstarším a už vzhledem k ma-
teřským povinnostem se přestal 
scházet.

Soutěže basketbalu jsou těžce 
zkoušeny covidovou dobou. S růz-

nými přestávkami se rok už
pravidelně netrénuje a  nehraje. 

V důsledku toho nám nejvíce trpí 
menší děti, které budou muset za-
čínat od začátku.

Náš smíšený tým U14-15 patřil 
v loňském roce k nejlepším v sou-
těži, hráč Lukáš Dostál byl nejlepší 
střelec v  oblasti, ale byla zrušena 
a letos nevíme, jakým stylem bude 
pokračovat.

Podařilo se nám v  měsíci září 
uskutečnit už 5.ročník tradičního 
turnaje O pohár města Týniště nad 
Orlicí, kategorie U15, kdy k  nám 
zavítalo 6 týmů. Naše družstvo 
skončilo na 4.místě.

Chtěli bychom poděkovat městu 
Týniště nad Orlicí za ceny, které 
nám věnovalo na turnaj.

Stále probíhají nábory dětí z  1. 
a 2. tříd ZŠ. S dětmi trávíme i čas 
mimo tréninky v  tělocvičně. Bě-
hem roku jezdíme na soustředění 
na Suté břehy a  na konci  srpna 
jsme uspořádali týdenní soustře-
dění v  hale U  Dubu i  se spaním 
tam.

Také jsme navštívili se všemi 
družstvy Aqualand Moravia, který 
si děti pořádně užily.

Každoročně také pořádáme 
Basketbalový ples. Tento tradiční 
a  největší ples v  Týništi nad Or-
licí měl být letos jubilejní 30., ale 
ze známých důvodů poprvé letos 
nebude.

Chtěl bych touto cestou poděko-
vat Městu Týniště nad Orlicí, které 
basketbalovému oddílu poskytlo 

každoroční finanční příspěvek ve 
výši 48.000 Kč. Dále bych chtěl po-
děkovat trenérům, dobrovolníkům 
a rodičům, bez nichž by náš oddíl 
také nemohl fungovat a účastnit se 
soutěží.

Závěrem jedno malé zamyšlení. 
Mám obavu, že po této covidové 
době bude hodně těžké dostat děti 
od počítačů a  mobilů zpět do hal 
a tělocvičen a přinutit je znova za-
čít trénovat a  hrát. Za rok nicne-
dělání nám mládež zleniví, a  i  ro-
dičům to bude vyhovovat, že mají 
volné víkendy. Trenérům a  všem 
sportovním odborníkům dá hodně 
práce a úsilí dostat děti zpět.

Za oddíl košíkové
Dostál Ivo

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ ODDÍL KOŠÍKOVÉ
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Sněhulák pro radost

Začátkem února jsme uspořádali 
v  parku akci Sněhulák pro radost. 
Děti i dospělí mohli přinést sněhu-
láka vyrobeného z  ponožky, který 
byl určen na výzdobu GC, aby i ke 
klientům přišli na návštěvu tihle 
roztomilí pajduláci. Odměnou pro 
příchozí byla malá a  rychlá cesta 
s  našimi živými sněhuláky, kte-
ří měli nachystanou slalomovou 
dráhu, skok obručemi a  psycho-
motorické hrátky u  sněhuláčků. 
Děkujeme všem, co za námi přišli 
ven, a ještě o něco větší dík těm, co 
svého sněhuláčka věnovali do GC. 
Dík také patří našim živým sněhu-
lákům  – Lee, Terce, Fíce, Kubovi 
a Matějovi, že věnovali svůj čas jen 
tak pro radost.

Cesta s časem

Lesní putování krásnou zim-
ní přírodou. Celý měsíc byla tato 
cesta připravena v lese z velké kři-
žovatky U  Dubu. Na jednotlivých 
kartách se střídaly časové údaje, 
jejich vysvětlení, náměty na drobné 
hry a úkoly. Potkat jste mohli roční 
období, dny, týdny, minuty, ale také 
kalendář, a  různé druhy hodin. 
Trasa měřila 4 km a vedla po výraz-
nějších cestách v  lese. Pravidelně 
jsme ji jezdili nebo chodili kont-
rolovat, zda je v pořádku a trasa je 
funkční. Děkujeme účastníkům za 
jejich reakce a fotky.

Plyšová hlídka únorová

Další cíl na procházku pro menší 
děti. Plyšáci za oknem, kteří cestou 
pozdraví děti. Aby je snáze našly, 
mohl se každý, kdo chtěl vysta-
vit do okna plyšáka zaregistrovat 
u  nás a  své okno vyfotit. My jsme 

postupně plyšové hlídky přidáva-
li do mapy, kterou nám technicky 
zprovoznil Radim K., děkujeme 
moc. Potkat za oknem jste mohli 
medvídky, papoušky, housenky, 
celé ledové království nebo třeba 
žirafu přímo v hračkárně. Děkuje-
me všem, co se zapojili.

Harry Potter

Městská bezkontaktní hra pro 
všechny věkové kategorie. Svět 
kouzelníků a  bradavické školy čar 
a  kouzel. Hra především na jar-
ní prázdniny, ale pro některé i  na 
týdny po nich. Přihlášení studenti 
nejdříve sehnali všechny potřebné 
pomůcky, poté se online rozřadili 
do kolejí, a ve všech kolejích hledali 
tajné heslo. Když se všechna hesla 
spojila ve správné křížovce, byla 
odhalena tajenka. Při setkání s Do-
bbym, Harrym a Draco Malfoyem 
si ověřili další svoje schopnosti. 
Komplikovaný úkol od samotného 
Brumbála byl odměněn tajnými 
souřadnicemi. Na nich, ve správ-
nou dobu se správným úsudkem, si 
mohli studenti vyzvednout certifi-
kát za I. semestr s malou odměnou. 
Našlo se i  pár odvážlivců, kteří se 
vypravili s  Hagridem do Zapově-
zeného lesa. Mnozí se už těší na 
pokračování. Za bradavický sekre-
tariát musím moc poděkovat všem 
dobrým lidem, kteří na první dob-
rou kývli na spolupráci a  lepili na 
okna cedulky, testovali naše úkoly 
nebo třeba vystavovali ztracené 
boty 😊, jsem moc ráda, že v našem
městě máme tolik hravých duší.

Eva a paní Chytrá, v. r.
Nejvyšší úřednická šéfka 

bradavické školy čar a kouzel

PROBĚHLO V DDM
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Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodář-
ství od roku 1995 a  její společníci jsou převážně obsluhovaná měs-
ta 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 110 – 2 100 l
• Přeprava a zapůjčení kontejnerů 1 až 20 m3
• Přeprava nákladů
• Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)
• 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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Další dějiny našeho města jsou po 
pánech z Dobrušky spojeny s rodem 
Půtů z Častolovic, a to přibližně v le-
tech 1390  – 1440. Jejich rodokmen 
nás zavede dál proti proudu času až 
do západních Čech, kde od 12. sto-
letí působil úspěšný rod Drslaviců. 
Potomci plzeňského kastelána Dr-
slava zde vedli kolonizační činnost 
a  budovali soustavu hradů, z  nichž 
pak svěřené území kontrolovali. Jeho 
vnuk Oldřich založil kolem roku 
1212 nad ohbím řeky Radbuzy hrad 
Litice a o čtyřicet let později postavil 
své sídlo na kopci u Žinkov pravnuk 
Půta. Pojmenoval ho podle tehdejší 
zvyklosti po sobě - Půtův hrad neboli 
Potštejn.

Stejnojmenné hrady v povodí Di-
voké Orlice vybudovala následující 
generace Drslaviců, jež sem ze zá-
padních Čech přišla na královu vý-
zvu řídit osidlování. Procek, stavitel 
východočeského Potštejna, měl syny 
Mikuláše, známého zemského škůd-
ce, a  Půtu, zakladatele rodu pánů 
z Častolovic.

Všichni tři nám známí častolovičtí 
Půtové (otec, syn, vnuk) žili za vlády 
Lucemburků, v  jejichž službách za-
stávali vysoké pozice. O Půtovi I. se 
píše poprvé roku 1342 v  souvislosti 
s povýšením Častolovic na městečko 
a  nedlouho nato o  něm čteme jako 
o potštejnském purkrabím. Postupně 
pak vykonával úřad hejtmana v  ze-
mích, které Karel IV. začlenil do svaz-
ku Koruny království českého - Bra-
niborska, Lužice, Kladska a slezských 
knížectví. Kolem roku 1390 koupil 
od Štěpána z  Opočna jeho panství 
včetně Týniště. Zemřel v roce 1397.

S Půtou II. je spojen zajímavý zápis 
datovaný do roku 1400 zaznamenaný 
v Palackého Archivu českém: „Puota 
z  Častolovic prodává plat v  Petro-
vičkách ve vsi na svém rybáři i  s  tú 
řekú řečenú Orlice.“ Týnišťský histo-
rik Alois Čapek z  toho vyvozuje, že 
Půta  II. nebyl dobrým hospodářem 
a že svůj majetek po částech rozpro-
dával. Dokonce i  Opočno prodal 
zpět jeho dřívějším majitelům. Ze-
mřel mladý roku 1403.

Nejpodrobněji je popsán život 
Půty III. V mládí jej můžeme směle 
nazvat loupeživým rytířem, neboť je 
o něm známo, že ještě s dalšími drob-
nými šlechtici podnikal v Podorlicku 
kořistnické výpravy a nájezdy na ma-
jetky sousedů. Byl to tehdy zřejmě 
běžný způsob vyřizování účtů a  ře-
šení různých rozepří. Ačkoliv roku 
1415 podepsal Stížní list proti upále-

ní Mistra Jana Husa, přiklonil se krát-
ce potom na stranu katolíků a stal se 
spolu s Janem Městeckým z Opočna 
hlavním protivníkem husitů. Dosud 
tradované zkazky, kterak orebité vy-
pálili Týniště, spadají právě do těchto 
drsných let husitských válek. Půta III. 
si dokázal svými schopnostmi v ob-
lasti vojenství a  diplomacie zavázat 
krále Zikmunda Lucemburského 

natolik, že mu bylo svěřeno Klad-
sko a slezské knížectví Minsterberk, 
kde také trávil po zbytek života vět-
šinu času. Smrt ho zastihla náhle na 
cestách s královským dvorem mimo 
Čechy roku 1435. Místo poslední-
ho odpočinku Půty III. z Častolovic 
naleznou čtenáři opět v  tajence kří-
žovky. (Tajenka z minulého čísla: Jan 
Městecký z Opočna). Adam Prokeš

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ

Ilustrace erbu
pánů z Častolovic
podle vyobrazení
ve znakové síni
hradu Laufu
u Norimberka.
Počet modrých
kosmých pruhů
na stříbrném štítu
kolísal mezi dvě-
ma a třemi

Zachovalý východočeský Potštejn a pouhé základy věže Potštejna západočeského



Milí čtenáři týnišťského Zpravo-
daje,

vítejte u třetího dílu seriálu člán-
ků o lesních mateřských školkách.

Přínosy pobytu venku
Příroda je plná čerstvého vzdu-

chu, který poskytuje dětem spous-
tu příležitostí k  tomu být aktivní 
a  posílit svou fyzickou zdatnost 
a  kondici. Pohyb venku je zásad-
ním faktorem pro zdravý rozvoj 
celého organismu, působí na for-
mování kosterního aparátu, rozvoj 
svalového ústrojí, na celkový růst, 
na vývoj mozku i hormonální sou-
stavy, nemluvě o vitamínu D, který 
podporuje imunitní systém a které-
ho je venku dostatečné množství. 
Dítě potřebuje dostatečný prostor 
pro pohybovou aktivitu. Ta se 
v  předškolním období (tři až pět 
let) pohybuje v rozmezí tří až čtyř 
hodin spontánního pohybu denně. 
Může se zdát, že děti tento cíl hra-
vě splní, ale čísla říkají něco jiného. 
Kupříkladu podle studie z let 2012 
až 2015 má 75 % dětí předškolního 

věku oslabené držení těla.
Vědecké výzkumy, které se zabý-

valy pravidelným pobýváním dětí 
venku v  přírodě od nejranějšího 
věku, potvrdily, že pobyt v  příro-
dě posiluje duševní zdraví, snižu-
je míru stresu a  mentální únavu, 
tlumí deprese a  úzkosti, obnovuje 
pozornost a  zvyšuje schopnost se 
soustředit, preventivně působí pro-
ti astmatu a v neposlední řadě vy-
lepšuje náladu. Pokud děti tráví čas 
v přírodě, výskyt násilí a agresivity 
se snižuje a  dětská hra je nápadi-
tější.

Pohyb venku po nerovném, ne-
vybetonovaném terénu naučí děti 
„chytře“ padat, přeskakovat nebo 
vyhýbat se pařezům a kořenům, při 
chůzi zapojují celé tělo. Bosá chů-
ze na bezpečném místě podporuje 
zdravý vývin nohy, chodidla se lépe 
prokrvují a  jsou přirozeně masíro-
vána.

Děti jsou od přírody zvídavé 
a  rády objevují nové zvuky, vůně 
i materiály, které jim venkovní pro-
středí nabízí. Tím, že jsou venku, 

mají možnost se učit tím, že expe-
rimentují s  tím, co je zrovna na-
padne. Ne každé se do všeho vrhne 
hned, někomu to může chvíli trvat. 
Pokud je dítě zvyklé na různé hrač-
ky, možná se bude chvíli nudit, než 
objeví ke své hře inspiraci v příro-
dě. Množství umělých podnětů 
může sice rozvíjet intelekt, zároveň 
ale hrozí, že děti můžou být vším 
tím přetížené, což zásadně snižuje 
efekt učení. Příroda je ale zdrojem 
samostatnosti a radosti z objevová-
ní, je vždy něčím nová, neokouka-
ná, a přitom nevede agresivní útok 
na dítě svými barvami nebo akční 
hlasitostí.

Ve venkovním prostředí mohou 
děti běhat, šplhat, poskakovat, vy-
dávat hluk atd. Tyto aktivity jim 
přinášejí pocit pohody a  snižu-
jí stres a  úzkost. Hraní si venku 
uvolňuje taky děti trpící poruchou 
pozornosti nebo hyperaktivitou, 
protože na ně působí uklidňující 
zelená barva i dostatečné množství 
prostoru k  „vyblbnutí“. Pohybem 
děti vyjadřují pocity, prožívají, co 

viděly nebo slyšely. Emoční vyrov-
nanost je úzce spojená s  hormo-
nálním systémem navázaným na 
přirozené světlo.

Venku, neohraničeny zdmi 
a (ne)možností si v případě potře-
by někam zalézt, si mohou děti hrát 
samy nebo komunikovat s ostatní-
mi a  učit se, jak sdílet a  řešit pro-
blémy. Děti se bez přímého zásahu 
dospělých učí venku spolupracovat 
při tvorbě her a jsou schopny vytvá-
řet si svá vlastní pravidla. Zároveň 
se naučí, jak komunikovat své potře-
by, a  vymezit hranice. Dospělí mají 
více roli pozorovatelů a těch, kdo tvo-
ří vzor chování. A ani nemusí pokaž-
dé do přírody nosit aktivity a zábavu, 
té příroda nabízí vrchovatě.

„Venku“ je svobodný prostor, kde 
děti objevují svět a učí se nést zodpo-
vědnost za vlastní život, zdraví a roz-
hodnutí.

V  příštím vydání Zpravodaje vás 
seznámíme s tím, jak to chodí v les-
ních školkách.

Martina Kašparová,
 koordinátorka lesního klubu

LESNÍ KLUB LESOKRUH
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Celoškolní akce Sněhulák

Ententýky, dva uhlíky, velká mr-
kev jako nos.

Sníh nás láká, havran kráká,
nemá boty, chodí bos.

Každý rok využíváme sněhové 
nadílky k hrátkám na naší zahradě. 
Jakmile napadne sníh, vezmeme 
lžíce na sáňkování a užíváme si do 
sytosti na našem kopečku na zahra-
dě MŠ. V týdnu od 11. 1.–15. 1. děti 
ve třídách kreslily sněhuláky, děla-
ly pokusy s  ledem, nebo vyráběly 

krystalky z  vyvěrající soli ve skle-
ničce se slanou vodou. Některé to 
nadchlo natolik, že si malé ledové 
království ve skleničce zkusili vyro-
bit i doma.

Ve čtvrtek jsme pro děti zorgani-
zovali zahradní soutěže v  zimním 
duchu - „Svátek Sněhuláka“. Děti 
ve dvojicích závodily, kdo rychleji 
přejde zamrzlou řeku přes „ledové 
kry“, přeskakovaly přes sněhové 

koule, dělaly slalom se sněhovou 
koulí, zahrály si hru „Na zmrzlé 
bratry“ a  trefovaly se míčkem do 
otevřené pusy sněhuláka.

A  protože máme ve školce i  ši-
kovné architekty a  stavitele, tak 
jsme si zkusili stavět i  opravdové 
iglú. Nechyběli samozřejmě ani 
sněhuláci velcí i  malí. Děti prostě 
sníh milují!

Petra Palánová

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO



Rok se s rokem sešel

Starý rok 2020 za sebou úspěš-
ně zavřel vrátka a  máme tu další 
nový rok 2021 a  s  ním i  spousty 
výzev, překvapení a  zážitků. Po 
vánočních svátcích naše mateřská 
škola U  Dubu otevřela v  plném 
nasazení a  s  elánem se vrhla do 
veškeré své práce. První školní 
den v novém roce se děti natěšené 

do školky podělily se svými kama-
rády o prožitek z Vánoc a povída-
ly si o vánočních darech, kterými 
je obdaroval Ježíšek. A  protože 
nám počasí přálo mohli jsme se 
dále přesunout k  zimním spor-
tům a  trochu si zasportovat. Po 
návštěvě Tří králů nám paní zima 
vykouzlila dostatek sněhu ke sta-
vění sněhuláků, dělání andělíčků, 
kluzákování, koulování se a  kr-

mení lesních zvířat.
Tím skončil leden a my se po-

sunuli do měsíce únoru, kdy jsme 
si naplno užívali veškeré taneční 
a veselé nálady za doprovodu tra-
dic masopustu. Masopust se slaví 
po svátku Tří králů a  jeho konec 
nastává Popeleční středou. Před-
stavuje období hodování a veselí. 
Pro masopust je významný prů-
vod masek. Mezi tradiční masky 

patří například medvěd, bába 
s  nůší, kominík anebo šašek. 
A  protože nejlepší učení je pro-
žitkem, vyrobili jsme si jitrnice, 
napekli koláče, naučili se maso-
pustní píseň a završili to báječný-
mi koblihami, za které děkujeme 
paním kuchařkám.

Za kolektiv MŠ U Dubu
Mgr. Pavlína Langrová 

učitelka MŠ

Masopust v MŠ U Dubu
 
Začátek masopustu nastává 

po svátku Tří králů a  končí na 
Popeleční středu, která v  tom-
to roce byla 17.  2. Masopust je 

období hodování, zabíjaček, zá-
bavy a  celkového veselí. V  naší 
mateřské škole jsme masopust 
prožili formou čtrnáctidenní-
ho vzdělávacího projektu, kdy 
jsme dětem o  tomto období 

vyprávěli, hráli si na průvod 
masek, ve kterém nesmí chybět 
medvěd, kominík nebo kobyla. 
Vyrobili jsme koblížky z  látky, 
jitrnice z  punčochy a  koláčky 
z  papíru. Opravdové koblížky 

nám upekla naše paní kuchař-
ka k obědu. Teď už se těšíme na 
jaro a Velikonoce.

Za kolektiv MŠ Pavla Vlčková 
učitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

DALŠÍ AKCE V BŘEZNU 2021:

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC BŘEZEN 2021

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
ROLNIČKA - zpívání, tanečky, básničky
- pro děti od 2 roku do 4 let.

09:00-12:00
10:00-10:45

HERNA
FLÉTNA - začátečníci školka + odvádíme děti 
do SOKOLA (cvičení dětí 4-7 let) od 16 h.
VČELIČKA I. – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření hry…

15:00-18:00
15:00-15:45

16:15-17:00

ÚT

HERNA
MIMINKA - cvičení s dětmi od 3 do 10 měsíců, 
cvičení na balónech, básničky, rehabilitace…

09:00-12:00
09:15-09:45

HERNA
FLÉTNA – školáci
FLÉTNA – pokročilí školka

Doporučujeme SOKOL - cvičení děti a rodičů
SCUK (výdej)

14:00-18:00
14:30-15:15
15:45-16:30

od 17:00
16:00-17:00

ST

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
VČELIČKA II. – pro děti od 3 do 5 let, zpívání, 
tvoření, hry…
VŠEZNÁLEK - předškoláci
-předškoláci, téma, grafomotorika, tvoření…
ANGLIČTINA pro dospělé

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

16:00-16:45

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, hřiště ZŠ
SCUK (výdej)

12:30-18:00
15:00-16:00
16:00-18:00

PÁ

HERNA
Hlídání dětí - dle rozpisu v MC (max. 3 děti)

08:00-12:00
08:00-12:00

Odpolední HERNA 
Biblická hodina pro děti

14:00-17:00
od 15:00

 ■ 11. 3. (Čt) Večerníčkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 
10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)

 ■ 29. 3.–2. 4. Velikonoční týden – tvoření, zpívání, koledování…

Plánujeme BESEDY pro rodiče předškoláků (školní zralost, připrave-
nost pro vstup do první třídy… + besedy s vedením alternativních škol)

MC Ratolest PODPOŘILI v roce 2020:
Město Týniště nad Orlicí, Flobal s.r.o., Knihkupectví Ametyst, 
Městská Knihovna a další… DĚKUJEME všem dárcům, sponzo-
rům a dalším, kteří činnost MC podpořili a podporují.

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
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V  čase, kdy píšeme tento člá-
nek, se vláda s opozicí dohodly na 
nutnosti otevření škol pro žáky 
prvního stupně, devátých tříd 
a  maturitních ročníků. Uvidíme, 
jak se podaří tuto prioritu napl-
nit.

Naší prioritou je podpora vzdě-
lávání. Doba, kdy bude možné 
pořádat prezenční formou akce, 
jež jsme zajišťovali na podporu 
pedagogů, žáků a rodičů, je zatím 
ještě daleko. Stejně jako většina 
jiných, i my jsme se vrhli do on-
-line prostoru, kde uskutečňuje-
me některá setkání i  semináře. 

Zároveň jsme si vědomi, že tato 
forma není a  nemůže být vše-
spásná. Nemůže nahradit osobní 
setkání ani klasickou výuku ve 
třídách. Přesto se snažíme peda-
gogům a  rodičům nabízet touto 
formou pečlivě vybraná téma-
ta. Jmenujme například úspěšný 
webinář pro rodiče Aby učení 
nebylo mučení, pro pedagogy MŠ 
Matematika všemi smysly či Dia-
gnostika dítěte předškolního věku 
nebo vzdělávací akci určenou pe-
dagogům ZŠ Formativní hodno-
cení. Dětem z MŠ a žákům 1. a 2. 
ročníku je možné, za dodržení 

hygienických nařízení, nabídnout 
programy přímo ve třídách. Zajis-
tili jsme setkání se spisovateli pro 
žáky ZŠ a projektové dny v mateř-
ských školách.

I  náš realizační tým se účastní 
různých vzdělávacích seminářů 
a on-line setkání, při kterých má 
možnost sdílet své zkušenosti 
a  zároveň získávat nápady ke své 
činnosti. Asi nejdůležitější infor-
mací posledních dnů a  týdnů je, 
že v  prosinci 2020 schválil mini-
str školství Robert Plaga pilotáž 
středního článku podpory. Do-
slovně řekl: „Podpoříme školy 

všude tam, kde podporu potřebu-
jí, aby měly volné ruce a dostatek 
času a energie věnovat se kvalitní 
pedagogické práci adaptované na 
konkrétní podmínky v  daném 
místě!“ O  tomto důležitém kro-
ku ve Strategii vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+ vás budeme 
podrobněji informovat příště.

Za realizační tým MAP Kostelec-
ko Jan Kučera a Anna Plocková

Webové stránky projektu: htt-
ps://map.nadorlici.cz/kostelecko, 
Facebook: MAP vzdělávání na 
Kostelecku

CO SE DĚJE V PROJEKTU MAP PRO REGION KOSTELECKO



Tak teď fakt nevím. Je neděle 
14. 2. 2021, od půlnoci prý neplatí 
nouzový stav a nikdo neví, co bude 
(ne, že bychom to v minulých měsí-
cích věděli, ale věděli jsme s téměř 
tisíciprocentní pravděpodobností, 
že lepší to nebude v  žádném pří-
padě). V  některých okolních stá-
tech se opatření od pondělí uvol-
ňují (Polsko, Itálie), za oceánem 
se blýská na lepší časy (prezident 
Donald Trump „ustál“ ústavní ža-
lobu a prokázal, kdo ve skutečnosti 
podněcoval ke vzpouře 6.  1.  2021 
v Kongresu, i když se to asi těžko 
detailně někde oficiálně dočtete), 
takže (nechci to zakřiknout), stříp-
ky naděje tu jsou. I když v případě 
kultury bych v této chvíli ještě tak 

úplně nejásala.
Každopádně  – naplánováno 

máme následující:
9.  3.  2021  – Zdeněk Izer: Na 

plný coole – plakátek na toto před-
stavení (které má již třetí termín) 
je ve zpravodaji, rezervace běží.

26. 3. 2021 – Pan Halpern a pan 
Johnson (Divadlo UNGELT/Pra-
ha  – Petr Kostka a  František Ně-
mec)  – plakátek je ve zpravodaji, 
rezervace běží.

Na březen jsem naplánovala 
i dopolední pohádku pro MŠ a ZŠ 
do divadla, ale… Uskuteční se 
hned, jak to bude možné.

Kurz společenského tance pro 
mládež jsme připravení dokončit, 
stále čekáme na možnost navázat. 

V  této chvíli je víc než jasné, že 
díky protahování opatření a ome-
zení Taneční polepšovna 2021 ne-
bude.

Pokud jde o  další akce (proná-
jmy) – na 20. 3. 2021 byla napláno-
vána Divadelní přehlídka dětských 
souborů, kterou v  divadle každo-
ročně pořádá DDM Týniště n. Orl. 
Z pochopitelných důvodů NEBU-
DE (i kdyby se opatření uvolnila – 
nebylo jak cokoli nacvičit).

Znovu připomínám: Na všech-
na naplánovaná představení si 
můžete vstupenky rezervovat (na 
kc.tyniste.cz nebo telefonicky: 
494 371 693). Platnost rezervací 
je nastavena až do doby konání 
akce. Zarezervované vstupenky si 

budete moct zakoupit na poklad-
ně v  den konání akce, případně 
v  kanceláři KD v  předstihu, dle 
situace. Pokud se představení ne-
uskuteční a  bude sjednán nový 
termín, přesunou se rezervace au-
tomaticky na nový termín. Pokud 
bude akce zrušena, i  rezervace se 
automaticky ruší.

Pokud chcete mít aktuální infor-
mace, zaregistrujte se na kc.tynis-
te.cz k  odběru novinek  – v  pravé 
části: @NOVINKY NA MAIL.

Doplněno 15. 2. 2021 – tak vše 
poběží ve starých kolejích (ohled-
ně omezení našich životů a kultur-
ních akcí), a  to i  za cenu protiú-
stavního aktu naší vlády.

Dana Dobešová

Hospodine, ukaž mi svou cestu, 
veď mě rovnou stezkou navzdory 
těm, kdo proti mně sočí.

Ž 27,11

Cesty Páně jsou klikaté, ale ve-
dou kupředu. Tak zní jeden z kla-
sických křesťanských bonmotů. 
Když se podíváme na svůj život 
s  odstupem a  vidíme, kolikrát 
jsme někam odbočili a  zašli si na 
své životní cestě, musíme uznat, že 
na té výpovědi něco je. Jsou chví-
le, kdy se dostaneme od té původ-
ní osvětlené stezky tak daleko, že 
máme pocit, že jsme úplně ztratili 
směr. V  těch chvílích se přidávají 
pochyby, otázky, smutek. Člověk 
jde silou vůle kupředu, ale bez ra-
dosti a nevidí v tom smysl. A právě 

v takových chvílích jsou tyhle po-
city a  pochybnosti tím, kdo proti 
nám sočí. I do takových chvil míří 
žalmistovo zvolání. Je to prosba, 
ale také zoufalý výkřik: Hospodi-
ne, ukaž mi svou cestu. Chci po ní 
jít, chci tě následovat, ale sám to 
nezvládnu, jen se motám v kruhu 
a nevím, kam jdu. Veď mě rovnou 
stezkou. Vždyť ty jsi mnohem sil-
nější než nějaké pochyby. Vím, 
že jedině s tvou pomocí se z toho 
lze vymotat. A tak volám. Nevím, 
jestli slyšíš, ale někde v hloubi srd-
ce vím, že je to jediná věc, která 
dává smysl.

Ježíši Kriste, ty jsi to světlo, které 
ve tmě svítí a tma je nepohltila. Ne-
nech k nám promlouvat naše tem-

noty, ale uč nás přijímat tvou lásku. 
Amen.

Píseň:
1. Už svítá jasný bílý den. Já 

k  Bohu v  duchu pokorném se 
modlím: tvá se vůle staň! /: Buď ty 
má stráž, buď ty můj Pán :/.

2. Ať na rtech nemám slovo zlé 
a srdce záští prolezlé, ať nezotročí 
pohled můj. /: Když marnost láká, 
při mně stůj :/.

3. Ať přímost mého jednání přec 
tvrdosti se ubrání. Co tělo chce, to 
zlom a ztiš. /: Hlad, žízeň nebuď na 
obtíž :/.

4. Až potom slunce zapadne 
a  tma se vkrade v  soumrak dne, 
všech břemen svých a  strachu 
prost /: zazpívám chválu za milost 
:/.

5. Buď chvála Otci našemu 
a  Synu jeho milému i  Duchu, 
v němž je útěcha /: budoucí dnešní 
odvěká :/.

Píseň z  Dodatku k  Evangelické-
mu zpěvníku č. 642 Už svítá jasný 
bílý den (nápěv L. Rejchrt, text 4. 
stol. / J. Klepper / M. Molnárová).

Shromáždění v březnu se podle 
epidemiologické situace budou 
konat (modlitebna ČCE, V. Opa-
trného 58):

14. 3.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

28. 3.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou.

Aktuální informace sledujte na 
vývěsce před modlitebnou.

Jaroslav Matuška

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Koupím

staré pivní láhve
Tel: 604 570 663

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ

pro firmy i domácnosti

KOMPLETNÍ 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Profesionálně a s dopravou zdarma

Objednávejte na tel: 603 701 992 
nebo na www.penjak.cz



Rašovická knihovna v novém

V  minulých měsících prošla 
knihovna v  Rašovicích komplet-
ní proměnou. Pobočka Městské 
knihovny Týniště nad Orlicí sídlí 
v bývalé škole, kterou nyní využívá 
obec jako zázemí při různých pří-
ležitostech.

Bývalé prostory přestaly vyho-
vovat, jak z  hlediska velikosti, tak 
špatnou dostupností. Zdolat dlou-
hé schodiště bylo náročné jak pro 
starší čtenáře, tak pro maminky 

s malými dětmi. A nakonec i odvoz 
a  dovoz nových knih nebyl úpl-
ně snadný. Nová místnost je větší 
a nachází se hned v přízemí u hlav-
ního vchodu do budovy.

Prostory bylo potřeba nejprve 
vyklidit a  postupně opravit. Poté 
přišla na řadu malířská firma, která 
provedla výmalbu, pak se položila 
nová podlahová krytina a mohlo se 
začít s montáží nových regálů, vy-
robených na zakázku. Poděkování 
patří všem, kteří se na této činnosti 
podíleli.

Díky většímu prostoru můžeme 
nyní rozšířit nabídku knih a přiví-
tat více čtenářů, kteří již nebudou 
muset čekat na chodbě ve frontě, 
jak se pravidelně stávalo. V  sou-
časné době knihovnu navštěvuje 
přibližně 50 čtenářů. Nabízíme jak 
díla českých i světových klasických 
autorů, tak i úplné novinky na trhu, 
stejně jako velké knihovny. Pokud 
se nějaká kniha nenachází v soubo-
ru knih, rádi vám ji objednáme a co 
nejrychleji připravíme k  výpůjčce, 
pokud to bude povolovat aktuální 

epidemiologická situace v  České 
republice.

Tímto bych ráda pozvala nejen 
všechny obyvatele Rašovic, aby do 
nové knihovny zavítali a  třeba se 
i stali novými čtenáři. Samozřejmě 
až nám bude dovoleno knihy opět 
půjčovat.

Půjčovní hodiny jsou každé prv-
ní úterý v měsíci od 17 do 18 hodin.

Doufejme, že se situace brzy 
zlepší a všichni se dočkáme otevře-
ní.

Petra Štanclová

Městskou knihovnu v  Týništi 
nad Orlicí navštívilo v  loňském 
roce 8 436 návštěvníků. Do půj-
čoven přišlo 7 212 osob, bezplatný 
internet v  knihovně využilo 367 
návštěvníků a  kulturních akcí pro 
veřejnost a školy se zúčastnilo 857 
osob. Knihovna má 655 registrova-
ných uživatelů, z toho 160 uživatelů 
do 15 let.

V  knihovním fondu je 
k 1. 1. 2021 49 076 svazků. Z  toho 
beletrie 32 923, naučné literatury 
15 141, ostatních dokumentů 1 012.

V  roce 2020 bylo evidováno 
27 859 výpůjček, z toho 2 798 svaz-
ků naučné literatury dospělým, 
16 378 svazků beletrie pro dospě-
lé, 415 svazků naučné pro mládež, 
3 418 svazků beletrie pro mládež, 
4 586 periodik, 206 zvukových do-
kumentů a  58 dokumentů jiných. 
Uživatelé knihovny uskutečnili 
1 428 prezenčních výpůjček a  vy-
půjčené dokumenty prolongovali 
5 903x.

Knihovna má své čtyři poboč-
ky, Rašovice, Křivice, Štěpánovsko 

a  Petrovice, které využívají slu-
žeb výměnných souborů Městské 
knihovny Kostelec nad Orlicí. Na 
tyto pobočky bylo expedováno 12 
souborů, ve kterých bylo celkem 
749 svazků.

Naše webové stránky (www.
knihovnatyniste.cz a www.knihov-
natyniste.librisek.cz) navštívilo 
7 299 uživatelů.

Knihovnice dospělého oddělení 
zpracovala 67 požadavků v mezik-
nihovní výpůjční službě. 23 poža-
davků obdržela z  jiných knihoven 

a 44 požadavků od našich čtenářů 
zaslala do jiných knihoven.

Kulturních akcí bylo v  loňském 
roce realizováno 38 a zúčastnilo se 
jich 857 osob. Akcí pro dospělé ná-
vštěvníky bylo 12 a akcí pro dětské 
oddělení, včetně základních a ma-
teřských škol, bylo uskutečněno 26 
s účastí 560 osob.

Veřejnost rovněž využila našich 
kopírovacích služeb, ve statistice je 
vedeno 2 102 kopií za rok 2020.

Jana Novotná

RAŠOVICKÁ KNIHOVNA V NOVÉM

NAHLÉDNUTÍ DO STATISTICKÉHO DENÍKU
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Městská knihovna a Diecézní centrum
vyhlašují 1. ročník

mezigenerační literární 
soutěže pro děti, mladé 

a seniory
s názvem

„ Máme se rádi“
Téma pro seniory:

Co mi na dětech, mladých (vnoučatech) nejvíce imponuje?

Téma pro děti a mládež:
Čeho si na starších lidech nejvíce vážím?

Příspěvky posílejte do: 30. 4. 2021 
na emaily: knihovna@knihovnatyniste.cz; dcs@bihk.cz

Možné je i vhození do poštovní schránky knihovny.

Délka příspěvku: max. 2 stránky A4, žánr není dán.
Uvádějte prosím kategorii, do které spadáte.

Tři nejlepší z každé kategorie obdrží knižní odměny, ostatní 
účastníci dostanou malý dárek, proto tedy nezapomeňte 

na sebe uvést kontakt.



V  letošním školním roce jsme 
přistoupili ke změně ve sběru tří-
děného papíru. V minulých letech 
byli rodiče i žáci zvyklí na sběrové 
dny, během nichž dávali papír do 
přistaveného kontejneru. Ve sběru 

papíru jsme nepolevili ani v  době 
distanční výuky. Ve dvoře základní 
školy jsou přistaveny dva kontejne-
ry – jeden je na karton a druhý na 
tříděný papír.

A co je to vlastně tříděný papír? 

Papír, který není znečištěný, bez 
kartonu a  provázků. Pokud tedy 
máte doma starý papír, kterého se 
chcete zbavit, využijte připrave-
ných kontejnerů.

Díky vám můžeme opět podpořit 

hrošíka liberijského ze ZOO Dvůr 
Králové a  po rozvolnění vládních 
nařízení se žáci mohou zúčastnit 
ekologických exkurzí a  programů. 
Děkujeme vám.

Mgr. Alena Uhlířová

Tulipán se stal nejenom symbo-
lem probouzejícího se jara, nýbrž 
i  poselstvím pro pacienty, kteří se 
léčí na onkologickém oddělení Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové. 
Stal se symbolem naděje, jež dává 
sílu pacientům i  jejich rodinám ne-
vzdávat svůj boj s nemocí.

Tulipánový měsíc je projekt Amé-
lie, který je realizován vždy v březnu 

od roku 2013. Spolek Amélie se sna-
ží pomoci onkologickým pacientům 
žít jejich život a vyrovnat se s těžkou 
životní situací. Onkologická pra-
coviště se v průběhu měsíce března 
promění v jednu velkou tulipánovou 
zahradu.

I naše škola se opět do této akce 
s  nadšením zapojila. Chtěli jsme 
v této nepříznivé době udělat radost 

lidem, kteří se snaží porazit zákeř-
nou nemoc. Své obrázky namalovali 
žáci 1. a 2. tříd se svými učitelkami 
a  vychovatelkami školní družiny. 
Ani ostatní žáci se nenechali odradit 
svou nepřítomností ve škole a kres-
lili, malovali, tvořili a  vyráběli své 
tulipány doma. V  některých rodi-
nách se zapojili i maminky, babičky 
a sourozenci. Svou kreativitu ukáza-

ly i učitelky naší školy. Vznikly krás-
né výrobky a obrázky jarních květin 
převážně tulipánů, za něž bychom 
chtěli všem žákům a jejich rodinám 
poděkovat.

A všem pacientům bychom chtě-
li popřát hlavně hodně sil a  brzké 
uzdravení.

Mgr. Edita Burešová
… barevné foto na vedlejší straně

SBĚR PAPÍRU
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TULIPÁNOVÝ MĚSÍC



TULIPÁNOVÝ MĚSÍC - FOTO STRANA
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