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A) Schvaluje:
 
1. Záměr pronájmu části pozem-

ku par. č. 1634/1 o  výměře cca 
147 m2 v k. ú. Týniště nad Or-
licí za účelem užívání jako za-
hrádka a k rekreačním účelům.

2. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 243/1 o výměře cca 6 m2 
v  k. ú. Týniště nad Orlicí před 
budovou čp. 267  na Mírovém 
náměstí v Týništi nad Orlicí.

3. Smlouvu o  zřízení věcného 
břemene  – služebnosti č. IZ-
12-2001162/VB/1, Týniště nad 
Orlicí, Tyršovo nám. - knn mezi 
smluvními stranami: oprávněná 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupena 
společností Energomontáže Vo-
troubek s.r.o., Strojnická 1646, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
a  povinná Město Týniště nad 
Orlicí a ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

4. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a likvidaci ne-
použitelného drobného dlou-
hodobého hmotného majetku 
(skříně) dle žádosti v  celkové 
výši 1.340 Kč.

5. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a  mládeže Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou bezúplatný převod ne-
potřebného drobného dlouho-
dobého hmotného majetku dle 
žádosti v  celkové výši 51.860 
Kč na příspěvkovou organizaci 
Kulturní centrum města Týniště 
nad Orlicí.

6. Příspěvkové organizaci Základ-
ní umělecká škola Týniště nad 
Orlicí (IČO 712 30 980) na zá-
kladě žádosti vyvedení majetku 
v hodnotě 125 292,42 Kč z ope-
rativní evidence. O  uvedeném 
majetku bude organizace vést 
záznamy v interní evidenci.

B) Bere na vědomí

1. Podání Návrhu na nařízení exe-
kuce proti povinnému T. B. pro 
pohledávky za nezletilými pro-
střednictvím advokátní kance-
láře PPS advokáti.

2. Zápis do MŠ - Město Týniště nad 
Orlicí na rok 2021/2022, který 
bude probíhat 5.–7. 5. 2021.

3. Kritéria pro přijímání dětí 
k  předškolnímu vzdělávání 
od školního roku 2021/2022 
v  MŠ  – Město Týniště nad Or-
licí.

A) Schvaluje:

1. Příspěvkové organizaci Mateřská 
škola  – Město Týniště nad Orlicí 
(IČO 750 15 048) na základě žá-
dosti a  v  souladu s  ustanovením 
§ 30 odst. 4 a § 31 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtů, v  platném znění, posílení 
investičního fondu ve výši 115 000 
Kč a následné čerpání fondu inves-
tic do výše 115 000 Kč na pořízení 
MultiBoard  – mobilního interak-
tivního panelu.

2. Příspěvkové organizaci Služby 
města Týniště nad Orlicí (IČO 428 
85 086) na základě žádosti a v sou-
ladu s  ustanovením § 30 odst. 
4 a  § 31 odst. 2 písm. a) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, posílení inves-
tičního fondu ve výši 50 000 Kč 
a následné čerpání fondu investic 
do  výše 560 000 Kč na  pořízení 
žacího traktoru JOHN DEERE 
X950R, žací ústrojí 122 cm.

3. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 817/5 o  výměře cca 6 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí před bu-
dovou čp. 297 v Týništi nad Orlicí.

4. Záměr pronájmu části pozemku 
par. č. 1633/1 o výměře cca 21 m2 
v k. ú. Týniště nad Orlicí.

5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze 
dne 9. 6. 2020 pro P. B., trv. pob. 
***, s  platností od 01.  06.  2021 
a ukládá starostovi města dodatek 
č. 1 podepsat.

6. Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IZ-12-2000438/
VB/2, Týniště N/O, p.č. 553, Rá-
ček  – přel. NN mezi smluvními 
stranami: oprávněná ČEZ Distri-
buce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín a  povinná Město Týniště 
nad Orlicí a ukládá starostovi měs-
ta smlouvu podepsat.

7. Základní informace k  oceňování 
věcných břemen pro technickou 
infrastrukturu při aplikaci nove-
lizovaných právních předpisů po 
1.  1.  2021 - Využití interních ce-
níků obcí a měst při stanovení ná-
hrady za zřízení věcného břemene 
na území města Týniště nad Orlicí 
a přilehlých obcí.

8. Způsob výpočtu jednorázové 
náhrady za zřízení budoucích 
věcných břemen jako náhrady 
za omezení vlastnického práva 
Budoucí povinné v  důsledku vý-
stavby Zařízení distribuční sou-
stavy a  zřízení Věcného břemene 
bude Budoucí povinné na  zákla-
dě Vlastní smlouvy a  podmínek 

v  ní uvedených vyplacena jed-
norázová náhrada uvedená ve 
smlouvě, která je stanovená dle 
Zákona č. 237/2020 Sb. s účinnos-
tí od  01.  01.  2021, konkrétně dle 
§ 16b, a dle Vyhlášky č. 488/2020 
Sb. k provedení tohoto zákona.

9. Smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  do-
hodu o  umístění stavby č. IV-
12-2021901/SOBS VB/01 mezi 
smluvními stranami: budoucí 
oprávněná ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za-
stoupena společností Energomon-
táže Votroubek s.r.o., Strojnická 
1646, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou a budoucí povinná Město Tý-
niště nad Orlicí a ukládá starostovi 
města smlouvu podepsat.

10. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Oprava střešní krytiny ko-
telny U Dubu“ firmu Trucco sales 
company s.r.o., Roháčova 145/14, 
130 00 Praha 3, IČ: 02321661 
a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

11. Vítěze poptávkového řízení na 
akci: „Týniště nad Orlicí, ulice 
Jiráskova a  Na Bělidle  – komu-
nikace, parkovací stání a  chod-
níky“ firmu STAVITELSTVÍ DS 
s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou, IČ: 25932381 

a ukládá starostovi města smlou-
vu podepsat.

B) Revokuje

1. Usnesení Rady města Týniště nad 
Orlicí č. 29 konané dne 6. 2. 2012 
pod bodem A2):

2. Změnu finanční náhrady na zří-
zení věcného břemene na pozem-
cích ve vlastnictví Města Týniště 
nad Orlicí ve výši 50 Kč za metr 
běžný, minimálně 500 Kč. K ceně 
bude připočteno DPH, platné 
v den uzavření smlouvy.

C) Zamítá

1. Žádost obce Albrechtice nad Orli-
cí o vytvoření společného školské-
ho obvodu mezi městem Týniště 
nad Orlicí a obcí Albrechtice nad 
Orlicí.

Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta

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

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 56
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 19. 04. 2021

Usnesení č. 57
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 03. 05. 2021
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Vážení občané,
touto cestou bych chtěl poděkovat 

všem, kteří s  městskou policií spo-
lupracovali a pomáhali jí při zlepšo-
vání pořádku, bezpečnosti a  čistoty 
ve městě. Město Týniště nad Orlicí 
v rámci kriminality patří spíše k bez-
pečným městům. Bohužel se v sou-
časné době potýkáme s  extrémním 
vandalismem, ničením majetku 
a vzájemné netoleranci mezi lidmi.

Přes vykonávání běžné činnosti 
a  požadavků vlády vůči městským 
policiím zajišťovat dohled nad do-
držováním vládních a ministerských 
opatření v  rámci Covid 19 (nepatří 
to mezi základní úkoly obecní poli-
cie), byla městská policie požádána 
v rámci místních záležitostí veřejné-
ho pořádku o součinnost při zajištění 
průchodností a  průjezdností komu-
nikací ve městě. Ty byly z  důvodu 
zasahování porostů do veřejného 
prostranství, chodníků, komunika-
cí částečně neprůchodné, snižovalo 
to jejich užívání a  přehlednost pro 
chodce. Všichni občané, kteří byli 
strážníky upozorněni na tento ne-
dostatek, závady přiměřeně odstra-
nili. Některým byla v odůvodněných 
případech prodloužena lhůta k  vy-
konání dodatečných prací. Celkově 
se jednalo spíše o drobná opomenutí 
než nějaký úmysl. Žádný z  občanů 
proto nemusel být pro neuposlech-
nutí výzev hnán k odpovědnosti před 
přestupkovou komisi. V  konečném 

důsledku došlo ke zlepšení průchozí-
ho a průjezdního profilu komunikací 
ve městě a tím i k zajištění větší bez-
pečnosti.

V  ulicích města vídáte městskou 
policii, jak řeší i dopravní přestupky, 
například špatné parkování. V těchto 
věcech se snažíme být shovívaví. Na 
sídlišti U Dubu řešíme přestupky spí-
še ty závažnější, ale je otázkou, jaké 
přestupky jsou ty závažnější? Z naše-
ho pohledu považujeme takové, které 
znemožní základní fungování infra-
struktury tj. průjezd zásobování, svoz 
odpadů, plnění pečovatelské služby 
a zejména průjezdnost pro záchranu 
života, tedy hasičů, záchranné služby 
a policie. V neposlední řadě to jsou 
dopravní přestupky, které narušují 
zvyklostní pravidla, vzhled obce, po-
škozují zeleň, znemožňují bezpečný 
výhled a bezpečné objíždění. V sou-
vislosti s  tímto bych chtěl požádat, 
abyste svá vozidla neparkovali na síd-
lišti U Dubu na chodníku u dětského 
hřiště. Byli bychom neradi, kdyby se 
tam stalo neštěstí a malé dítě vyběhlo 
mezi zaparkovanými auty do komu-
nikace pod projíždějící auto. Součas-
ně pokud vám bude vypsán lísteček 
za stěrač, je vhodnější se s ním do-
stavit k nám do 5 dnů, něž do měsí-
ce dostat vyšší pokutu od správního 
orgánu. Naším úkolem není vás kri-
minalizovat, trestat, ale udržet něja-
ká smysluplná pravidla pro pořádek 
a bezpečnost chodců, cyklistů a v ne-

poslední řadě i  pro parkování tak, 
aby zůstalo sídliště zónou relativního 
klidu a pořádku.

Snažíme se také zajistit více par-
kovacích míst. V  rámci úkolů a  mé 
jurisdikce jsem pro rok 2021 vyhlásil 
akci město bez vraků. V podstatě se 
jedná o to, že na pozemních komu-
nikacích nově nemohou stát vozidla, 
která mají propadlou technickou 
prohlídku o více, jak 6 měsíců. Od-
straněním těchto vozidel by mělo 
dojít k  uvolnění parkovacích míst. 
Do současné doby máme evidováno 
25 vozidel. Z  tohoto počtu, po do-
hlední vlastníků, bylo 20 vozidel po 
domluvě odstraněno. Zbývající „pro-
vozovatelé vraků“ budou předáni 
k opatření správnímu orgánu, který 
má možnost uložit vysokou pokutu, 
vozidlo odstranit a následně vydražit 
nebo zlikvidovat na náklady provo-
zovatele.

Poslední věc, které bych se chtěl 
věnovat ke zlepšení pořádku, je zá-
ležitost odkládání odpadů mimo 
nádoby na sběrných místech. Město 
Týniště nad Orlicí na svém území 
úspěšně třídí komunální odpad. Ně-
kolikrát bylo za tuto činnost v rámci 
Královéhradeckého kraje oceněno. 
Toto snažení je ovšem kaleno nezna-
lostí, možná nedbalostí, možná také 
pohodlností některých občanů, kteří 
odkládají odpad mimo určené nádo-
by vedle kontejnerů a  popelnic jen 
proto, že svojí velikostí nejde umístit 

dovnitř nádoby. Zákon o  odpadech 
stanovuje pravidla a město prostřed-
nictvím vyhlášky jej upřesňuje tak, 
aby občané věděli, jak mají třídit, 
shromažďovat a  odkládat odpad. 
V pravidlech je stanoveno, že tříděný 
a  podobný odpad se ukládá do ná-
dob k  tomu určených. Za porušení 
těchto pravidel může být osobě ulo-
žena pokuta až 100.000 Kč. Nechci 
tímto občany strašit, ale velmi se po 
Týništi nad Orlicí tento nešvar roz-
mohl. Aby odpad poté nebyl rozhá-
zen po komunikacích, neznečišťoval 
veřejné prostranství apod., musí být 
speciálně svezen pracovníky služeb 
a tím vznikají vícenáklady, které jsou 
připočítány k celkovým nákladům za 
odpad. Cena za svoz a  shromažďo-
vání odpadů se tím zvyšuje a všichni 
pak musíme tyto vícenáklady zaplatit 
v  poplatku za odpad. Neodkládejte 
proto tyto odpady mimo nádoby. 
Tato činnost je natolik nákladná, 
obtěžující nejen pracovníky služeb 
města, ale i pro strážníky, kteří jsou 
již nuceni za tyto přestupky ukládat 
pokuty. Během krátké doby bylo ulo-
ženo okolo 10.000 Kč na pokutách 
a  na některá místa byly instalovány 
fotopasti. Odpad, který nemůžete 
vložit do nádoby, odvážejte na sběr-
né místo do dvora služeb města, na 
skládku bioodpadu v Lipské ulici, ale 
i využívejte sběrných surovin apod.

Martin Štěpánek
Velitel MP Týniště nad Orlicí

Sociální a  zdravotní komise 
města Týniště nad Orlicí na svém 
jednání konaném 10.  5.  2021 oce-
nila významné osobnosti, které se 
v  našem městě zasloužily o  rozvoj 
v sociální oblasti. Za účasti staros-
ty města Libora Koldinského byla 
předána ocenění těmto osobnos-
tem, resp. zástupcům těchto orga-

nizací:

• paní Mileně Herelové za dlou-
holetou práci pro Český červený 
kříž

• panu Ladislavu Morávkovi za 
dlouholetou činnost pro Klub 
seniorů

• Geriatrickému centru a  všem 

jeho zaměstnancům a  obyva-
telům za nasazení a  statečnost 
v  covidové době. Ocenění za 
Geriatrické centrum převzaly 
ředitelka Mgr. Marie Vacková 
a  vedoucí pečovatelské služby 
Bc. Lýdie Plančíková.

Ještě jednou srdečně děkuji za 

práci všech oceněných a také práci 
všech, kteří v sociální oblasti děla-
jí mnoho dobrého. Do dalších let 
všem přeji pevné zdraví, elán a ži-
votní optimismus.

PhDr. Veronika Čepelková,
zastupitelka města, předsedkyně 

Sociální a zdravotní komise

MĚSTSKÁ POLICIE TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI
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strážník městské policie
Město Týniště nad Orlicí

příjme po splnění požadavků a předpokladů uchazeče
na místo strážníka městské policie

Požadavky a předpoklady:

státní občanství ČR,věk 18 let, tělesná a  duševní 
způsobilost k  výkonu funkce strážníka, úspěšné 
absolvování: 

• přijímacího pohovoru,
• fyzických testů,
• psychotestů,
• spolehlivost *1,
• bezúhonnost *2.

Další požadavky:

strukturovaný životopis, dokončené úplné střední 
vzdělání *3, vlastnictví řidičského oprávnění sk. „B“, 
souhlas uchazeče se zjištěním pověsti *4, komunikační 
schopnosti a znalosti práce na PC, samostatnost, 
rozhodnost a flexibilita.

Vysvětlivky:

*1 - Spolehlivým není ten uchazeč, kterému byla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek, nebo správní delikt, který je v rozporu 
s posláním strážníka. Uchazeč jej prokazuje čestným prohlášením, které není starší 3 měsíců.
*2 - Bezúhonným není ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Dále nebyl v posledních 5-ti letech odsouzen za trestný 
čin z nedbalosti, který je v rozporu s posláním strážníka. Uchazečbezúhonnost prokazuje výpisem z rejstříku trestu.
*3 - Např. odborné s maturitou, úplné střední, vyšší odborné apod.
*4 - Souhlas uchazeče se zjištěním pověsti v místě bydliště, v zaměstnání apod. ve formě prohlášení.

Nástup: možný dle dohody
Bližší informace získáte na: Městské policii v Týništi nad Orlicí, Smetanova 761, p. Štěpánek – velitel MP tel. 494 377 082.
 
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2021 v 16:00 hodin  
(v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu v Týništi nad Orlicí).

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Týniště nad Orlicí - podatelna, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Náležitostí přihlášky jsou:
• jméno, příjmení a  titul zájemce, datum a  místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 

 občanského průkazu, kontaktní údaje, datum a podpis,
• výpis z rejstříku trestu, ne starší než 3 měsíce,
• čestné prohlášení o spolehlivosti, ne starším než 3 měsíce,
• strukturovaný životopis,
• ověřená kopie dosaženého vzdělání,
• souhlas se zjištěním pověsti,
• podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
• Poskytnutím osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám,ve smyslu zákona  

 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas k jejich zpracování, kopírování,  
 šíření a uchování.

• Jméno a příjmení, datum narození
• Vlastnoruční podpis

 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná
a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení na strážníka – neotvírat“.
Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána zpět nebo zlikvidována.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Libor Koldinský v.r., starosta města
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COLORodina
Akce s  názvem COLORodina 

proběhla již před několika lety a ča-
sem zůstala zapomenuta. My jsme se 
k ní v letošním roce vrátili, a trochu 
ji oprášili. Samozřejmě, vzhledem 
k aktuální situaci, proběhla celá akce 
bezkontaktně a  za dodržení všech 
hygienických nařízení.

COLORodinky, které se do akce 
přihlásily, obdržely startovní balíček 
se všemi potřebnými instrukcemi. 
Balíček obsahoval mapu a  popis 
zvolené trasy (na výběr bylo ze tří 
náročností  – Master 20 km, Medi-
um 10 km, Baby 5 km), 3 drobné 
hry na cestu i na doma, retro papíro-
vou hru autíčka a cílovou odměnu.

Původně měla akce proběhnout 
pouze v  rámci jednoho dubnového 
víkendu, ale vzhledem k aprílovému 
počasí byla rozšířena na čtrnáct dní. 
Cestou zažili řadu vtipných patálií, 
které nám poté s úsměvem popiso-
vali. Všichni zúčastnění si rodinný 
výlet na kole moc užili.

Napsali jste nám:

Zdravíme Sluníčko,
v  sobotu jsme se vydali na akci 

Colorodina ve složení Veronika, 
Jana, Nikola, Kristýna, Aleš, Pavel, 
Aneta. První překvapení nás potka-
lo hned  na začátku, kdy lesní skřít-
kové vyměnili cedulku s  kontrolním 
bodem 2 za cedulku s  kontrolním 
bodem 3. Nezmátli nás a my pokra-
čovali podle mapy. U  kontrolního 
bodu 4 jsme řešili technický problém 
se spadlým řetězem a  mezitím, co 
se dospělí snažili kolo opravit, děti 
hledaly po okolí pařez s  předměty. 
Bohužel tu zase řádili lesní skřítkové 
a nic nebylo objeveno. Na křižovatce 
u  cyklostezky č. 4261 jsem na děti 
vznesla otázku: Viděly jste bílé daň-

ky? Dostalo se mi odpovědi: CO?, 
KDE?. Na cestě ke kontrolnímu bodu 
5 bylo napsáno, že na pravé straně na 
pasece budou lapače hmyzu. Lesní 
skřítkové je přesunuli na levou stra-
nu. U  dalších kontrolních bodů už 
dali lesní skřítci pokoj. Všichni jsme 
si výlet užili a největší zážitek? Kdy se 
na kontrolním bodu 6 Aleškovi rozbi-
lo kolo tak, že bylo nepojízdné a ma-
minka na něj byla tak hodná, že mu 
přenechala svoje a jeho rozbité pešky 
dovedla až domů.

S pozdravem Čudovi

Dobrý den,
moc děkujeme za krásný cyklis-

tický výlet… 2x jsme si trošku zajeli, 
ale nijak daleko a  klukům to vůbec 
nevadilo. Jen hned na startu chyběla 
pastelka, ale nevadí, domalovali jsme 
doma… Na 2. zastávce u mostku do 
džungle mělo být stanoviště č. 2, ale 
místo toho tam byl kontrolní bod 3 
a zelená pastelka, a další zastávka byl 
také kontrolní bod č. 3….fialová pas-
telka na č. 4 již nemalovala, ale jinak 
vše bylo ok a moc fajn.

Moc díky a příště kluci chtějí i 20 
km trasu… Radilovi

Moc děkujeme za úžasný výlet, 
počasí nám přálo a bylo krásně slu-
nečno. A  pár úsměvných chvilek 
určitě bylo, jedná při cestě od staré-
ho Dubu k 5. kontrolnímu bodu… 
mužíček říká „po levé straně má 
být malý posed, jooo, už ho vidím 
jedeme správně“…. správně jsme 
tedy jeli, ovšem nebyl to posed, ale 
krmelec, ten posed byl až o  pěkný 
kousek dál. No, a ke konci jsme úpl-
ně minuli 8K, a tak za kolejemi otoč-
ka a  zpátky ke kontrolnímu bodu, 
ten první zbliknul ostřížím zrakem 
tatínek. Moc děkujeme za krásnou 
cestu plnou zážitků a poznání nepo-

znaných části našich krásných lesů. 
S láskou Kopečáci

Čarodějnická cesta a  Čaroděj-
nická výprava

Letos se čarodějnice opět usku-
tečnily bez velkých oslav, jak jsme 
na to byli zvyklí v uplynulých letech. 
Proto jsme pro děti připravili dvě ča-
rodějnické akce. Čarodějnická cesta 
bylo stanovištní putování, kde jste 
mohli potkat několik tematických 
kartiček s obrázky a drobnými úko-
ly.

Čarodějnická výprava byla trošku 
náročnější a  vyžadovala drobnou 
domácí přípravu. Vydali se na ni 
opravdu ti odvážnější :)

Po vyluštění domácí kvízu se 
účastníci dozvěděli nápovědu k sou-
řadnicím, které si pak vyluštili u se-
menářského závodu. Odtud se pak 
vydali na nedaleký start Čaroděj-
nické výpravy. Cesta dále pokračo-
vala okruhem s  šesti zastaveními, 
která byla tvořena interaktivními 
keramickými destičkami. Ty si děti 
překreslily, vyluštily skrytou tajenku 
a  v  průběhu cesty nalezly drobnou 
čarodějnickou odměnu.

Den země se skřítky
Připomenutí svátku celé Země 

připadá každoročně na 22.  4.  , my 
jsme, kromě úklidů v lese, které dě-
láme průběžně při každé návštěvě 
v  přírodě, připomněli tento svátek 
našimi skřítky.

První čekal u  DDM, měl u  sebe 
QR kód a  tam zakódované místo 
pobytu dalšího kamaráda. Hledači 
došli k  řece, k  Albě, ke kapličce ve 
Vokliku a  na další místa, kde jim 
skřítci připomněli, jak může kaž-
dý trochu šetřit přírodu nebo být 
ohleduplnější ke svému okolí. Po-
slední skřítek čekal u  jídelny, aby 

připomněl, že jídlem by se nemělo 
plýtvat, a  že je dobré si dát občas 
bezmasá jídla. Děkujeme všem, kdo 
nám poslali svůj report z cesty a po-
chvalná slova za akci.

Harry Potter – Ohnivý pohár
Potřetí a naposledy v Bradavicích. 

Přihlášení studenti se pustili, po 
úvodním rituálu u  velkého hořící-
ho poháru, do boje o jeho naplnění. 
Mohli splnit celkem 7 úkolů z nej-
různějších oborů a získat tím indicie 
k pohárovému finále. Bloudili v lese, 
hledali draky, odhalovali virtuální 
hru nebo putovali po stezce Bys-
trozorů. Jako bonus mohli spor-
tovat s  famfrpálovým fenoménem 
Viktorem Krumem nebo si zamlsat 
v Prasinkách. Do finále dorazili při-
praveni na všechno a  úniková hra 
ve venkovní koupelně, za pěkného 
počasí byla krásnou tečkou. Tedy 
pardon, ta ufňukaná Uršula, co na 
ně čekala v  dívčích umývárnách, 
byla nejkrásnější. Pohár se naplnil 
nadšením, zábavou, pohodou a ob-
jevy, co víc si přát? Děkujeme všem 
studentům a  jejich případným do-
provodům.

Co zjistili studenti během stu-
dia?

Zjistila jsem, že máme v  Týništi 
loděnici, že v knize HP rostou čtyř-
lístky, že u mostu jsou vidět najed-
nou 4 stejné zelené turistické znač-
ky, že si občas pletu vpravo a vlevo, 
že týnišťský les je plný draků, že 
dcera chodí do školy v  Prasinkách 
a  že v  neděli nemusíme mít svači-
nu.  Zjistila jsem, že máme vcelku 
čisté vody v okolí, že není dobré nic 
uspěchat a že když do ohně hodíš pa-
pír, zahraje písničku. Zjistila jsem, že 
Týniště má spoustu hezkých zákou-
tí, že mě baví dobrodružství s Harry 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO - PROBĚHLO
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Potterem. Zjistila jsem, že dokážu 
spoustu úžasných věcí, a  že Brum-
bál má moc rád citronovou zmrzli-
nu. Zjistili jsme, že celkové studium 
na Bradavické škole, bylo těžší, než 
jsem si myslela, a mnohé mě velice 
překvapilo i zaskočilo. Ale bylo to to 
nejbáječnější období. Ohnivý pohár 
byl nejlepším semestrem, protože 
prověřil mé orientační smysly a vím, 
že mám, co ještě trénovat.

Bylo skvělé poznat profesory, 
a  i  některé jiné studenty.  Škoda, že 
už je KONEC.

Jaká byla hra Harry Potter – Oh-
nivý pohár:
• Prima, protože mě baví hledat 

a luštit úkoly.
• Bylo skvělé, že spousta úkolů byla 

venku a užili jsme si to.
• Skvělá, zábavná, dobrodružná!!!
• Výborná akce pro děti, ale i  pro 

rodiče.

• Ohnivý pohár byl magický, proto-
že bylo šero.

• Děti to opravdu bavilo. Děkujeme 
moc za akci.

• Ohnivý pohár byl zábavnej, pro-
tože s těmi úkoly, co byly, se člo-
věk opravdu nenudil.

• Bylo skvělé, že jsem nebyl jen za-
vřený doma.

• Nezapomenu, když jsem hodila 
jméno do poháru. Bylo to tajem-
né, trochu jsem se bála.

• Bylo skvělé, že jsme všichni vyra-
zili do lesa a našli spoustu nečeka-
ných objevů.

• Nezapomenu, když jsme dělali 
Fénixův neřád.

• Bylo skvělé, že byl každý úkol úpl-
ně jiný.

• Lídýtrvtčmísorpetjelědu ešvazy-
kíd

• Báječnější období, které jsem díky 
vám všem zažila, jsem dlouho ne-
poznala. Děkuji za každý den roz-

ptýlení v tomto nelehkém období. 
Jste nejbáječnější a  jsem ráda, že 
vás máme.

• Ohnivý pohár byl fajn zpestřením 
procházek, protože když je nějaký 
cíl, tak se lépe jde.

• Nápaditá, tajemná, poznávací, ve-
selá, zajímavá, poučná….

• …prostě SUPER!!! MOC DĚKU-
JEME!!!

Hlavní úřednická šéfka a  její zá-
stupkyně, Škola čar a kouzel v Bra-
davicích

 
V druhé půlce dubna došlo k vel-

mi omezenému rozvolnění, které se 
týkalo i DDM, a my jsme uskuteč-
nili několik individuálních schůzek 
v rozsahu jeden žák na jednoho lek-
tora. Děti zahájily schůzky u zvířá-
tek v chovatelském kroužku Mazlíci. 
Tanečnice začaly konzultovat své 
skladby pro taneční soutěž. A vyrá-

bělo se i z Fima, z keramiky a malo-
vali jsme na trička. Začátkem května 
se začaly scházet některé sportovní 
skupiny. Kroužky už nebyly ofici-
álně otevřeny, ale vypisujeme tzv. 
zájmové aktivity, protože díky po-
stupnému uvolňování nám aktuálně 
povolili „větší“ skupinky. Přijít může 
i ten, kdo na kroužky zatím necho-
dil, zájmové aktivity budou ještě 
první polovinu června otevřené pro 
všechny. Sledujte naše webové strán-
ky. Přípravy na letní tábory jsou také 
v plném proudu. Pokud jste ten svůj 
ještě nevybrali, neváhejte dlouho, 
některé tábory jsou již plné a ostatní 
se postupně plní. Čekáme na upřes-
nění podmínek, za kterých mohou 
proběhnout a  stejně jako loni jsme 
připraveni na všechno.

Připravujeme i  zájmové kroužky 
na příští školní rok a  doufáme, že 
proběhne už v normálním režimu.

Eva Jenčíková a Veronika Chytrá

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO - PROBĚHLO
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
ddmslunicko@seznam.cz, www.ddmtyniste.cz 
725435732, 725435733 

1. - 9. 7.  TANEČNÍ TÁBOR ŘÍČKY 
Tradiční horský tábor nejen s tancem všeho druhu, ale i táborničením, výlety,         
výtvarnými technikami a dobrou partou. Pojeďte s námi zahájit prázdniny ve velkém 
stylu, zábava a skvělé zážitky zaručeny. Tančení na louce pod širým nebem,          
batikování, sportování,  netradiční hry. Pro 1. - 9. třídu. Stravování 5x denně.         
Předpokládaná cena: 3500,- + 50,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Dana Černohousová 
 
10. - 17. 7.  VIŽŇOV - POKÉTÁBOR 
Pojeďte s námi za táborovým dobrodružstvím do krásného 
Broumovska. Čeká vás celotáborová hra s Pokémony, 
skvělá parta vedoucích a hlavně spoustu zážitků a zábavy. 
Ubytování v chatě táborové základny Vižňov.  
Určeno pro děti 1. - 9. třídy. Stravování 5x denně.          
Cena včetně dopravy tam i zpět. 
Předpokládaná cena: 3200,- + 50,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Veronika Chytrá                                            
Programová vedoucí: Monika Vodová 
 
19. - 23. 7. Trolíci - Akademie princezny Poppy 

I malí trolové se musí naučit, jak být ty nejzábavnější,              
nejbarevnější, nejveselejší, nejtřpytivější a nejbezstarostnější    
bytosti na celém světě. Tak pojďte s námi za princeznou 
Poppy, Větvíkem a dalšími senzačními kamarády.  
Pro děti od předškoláků po 2. třídu. 
Příměstský tábor bez spaní.  
Předpokládaná cena: 1500,- + 50,- zápisné. 
Hlavní vedoucí: Veronika Chytrá 

 
Připravujeme letní tábory v tomto rozsahu. V případě nutnosti upravíme vše podle aktuálních 

nařízení a epidemiologické situace. Přihlásit se můžete na webu www.ddmtyniste.cz. 

Přihlášením a zaplacením 50,- Kč nevratné zálohy si rezervujete místo. Tábory se budou  
platit až během května a června. V případě dotazů se ozvěte. Těšíme se! 

8. - 19. 8.   LT CHORVATSKO   OSADNÍCI Z BIOGRADU 
Opět vyrážíme do vzdálených krajů. Zveme všechny cestovatele a dobrodruhy         
od 6 do 15 let na výpravu za mořským dobrodružstvím. Čekají vás výlety, koupání, 
spousta zábavy a her. Ubytování v Biogradu na Moru. Toto místo je obklopené   
krásnou přírodou a křišťálově průzračným mořem s písčitou  i oblázkovou pláží.   
Celodenní stravování s pitným režimem zajištěno.                    
Předpokládaná cena: 6890,- + 50,- zápisné.  
Hlavní vedoucí: Jana Kalousová 
 

15. - 20. 8.  SPORTOVNÍ TÁBOR - GARGAMEL A AZRAEL 
Týden zaměřený na minivolejbal, přednostně pro členy 
kroužku minivolejbalu. Rozvoj herních činností jednotlivce 
a herních kombinací, pro začátečníky seznámení se      
základy barevného minivolejbalu. Modré šmoulí doplňko-
vé a průpravné hry, výpravy do přírody, týmové hry       
a klasický táborový režim. Gargamel a Azrael nás jistě 
proženou. Pro kluky i holky z 1. - 5. třídy. 
Sluníčkový tábor se spaním, vlastní kola.  
Předpokládaná cena: 2300,- + 50,- zápisné. 
Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková 
 

22. - 27. 8. PRŮZKUMNÍCI 
Vydej se společně s námi na průzkum tajuplné země      
a pomoz nám odhalit tajemství, které skrývá! Na tábor   
je nutné mít kolo, plánujeme i delší výlety. Pohoda,     
samostatnost, ale i hry zaměřené na spolupráci. Ubytování a stravování v DDM.   
Pro děti 1. – 5. třídu.  
Sluníčkový tábor se spaním, vlastní kola. 
Předpokládaná cena: 2200,- + 50,- zápisné. 
Hlavní vedoucí: Marek Kohout 
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Připravujeme letní tábory v tomto rozsahu. V případě nutnosti upravíme vše podle aktuálních 
nařízení a epidemiologické situace. Přihlásit se můžete na webu www.ddmtyniste.cz. 

Přihlášením a zaplacením 50,- Kč nevratné zálohy si rezervujete místo. Tábory se budou  
platit až během května a června. V případě dotazů se ozvěte. Těšíme se! 

26. - 30. 7. Dobrodružství s Mickeym Mousem 
Chcete patřit do klubu myšáka Mickeyho? Stačí kouzelné        
zaklínadlo: „Myška, muška, Mickey Mouse!‘‘ a zábava může    
začít.  Poznáš nové kamarády, vydáš se za dobrodružstvím     
na kole i pěšky. Pro předškoláky—3. třídu. 
Příměstský tábor se spaním, vlastní kola. 
Předpokládaná cena: 1500,- + 50,- zápisné. 
Hlavní vedoucí: Tereza Nyčová 
 

1. - 6. 8.   PIRÁTI 
Vzhůru na palubu, dálky volají! 
V DDM, v lese, u vody i na vodě  
čeká spousta dobrodružství a ka-
marádů pirátů, kteří se pustí do 
každé lotroviny. Těšíme se na holky i kluky, co mají tro-
chu odvahy a zvládnou ukormidlovat sebe i své kolo. 
Ubytování a stravování v DDM. Pro děti 1. - 4. tř.  
Sluníčkový tábor se spaním, vlastní kola. 
Předpokládaná cena: 2200,- + 50,- zápisné. 
Hlavní vedoucí: Eva Jenčíková 
 

8. - 13. 8.  ČOKOTÁBOR 
Willy Wonka, Willy Wonka, tvůrce dobrých čokolád, 
Willy Wonka, Willy Wonka, jemu poctu chceme vzdát,.... 

Pokud máš také rád Willyho Wonku, přidej se k nám a objevíme společně jeho       
továrnu plnou bláznivých Umpalumpů, sladkostí a čokolády. Nečeká nás jen mlsání,       
ale i kamarádi, zábava a samostatnost. Výlety na kolách, táborový režim, ubytování   
a stravování v DDM. Pro děti 1. - 4. tř. 
Sluníčkový tábor se spaním, vlastní kola. 
Předpokládaná cena: 2200,- + 50,- zápisné. 
Hlavní vedoucí: Lea Vondroušová 
 

 
 

 

  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
ddmslunicko@seznam.cz, www.ddmtyniste.cz 
725435732, 725435733 

Připravujeme letní tábory v tomto rozsahu. V případě nutnosti upravíme vše podle aktuálních 
nařízení a epidemiologické situace. Přihlásit se můžete na webu www.ddmtyniste.cz. 

Přihlášením a zaplacením 50,- Kč nevratné zálohy si rezervujete místo. Tábory se budou  
platit až během května a června. V případě dotazů se ozvěte. Těšíme se! 
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Výstava ve věži 
pro sezónu 2021

V loňském roce jste měli mož-
nost ve vodárenské věži navštívit 
výstavu „Historie četnictva a po-
licie v Týništi nad Orlicí“. Výsta-
vu jsme vytvořili společně s mým 
kolegou ze spolku a  kamarádem 
Pavlem Rulíkem, zapůjčili jsme 
své sběratelské předměty a z naší 
badatelské činnosti poskytli 
i  mnoho kriminálních případů 
z  Týniště a  okolí. V  našem měs-
tě to bylo poprvé, kdy byla usku-
tečněna výstava se zaměřením na 
bezpečnostní složky, a  to od sa-
motného vzniku četnické stanice 
v Týništi nad Orlicí roku 1877 až 
do současné doby.

Díky pozitivním ohlasům ná-
vštěvníků výstavy v loňském roce, 
za které velmi děkujeme, jsme se 
rozhodli v  této složité covido-
vé době nezahálet a  pokračovat 
i  v  tomto roce. Letošní výstava 
bude opět zasahovat do všech 
období od c. k. četnické stanice, 
přes oddělení veřejné bezpeč-
nosti až do obvodního oddělení 
Policie ČR, přičemž bude dopl-
něna o  nově získané uniformy, 
fotografie, nové případy a mnoho 
dalších změn. V  současné době 
s  veškerým úsilím připravujeme 

publikaci „Památník četnické 
stanice Týniště nad Orlicí“, která 
bude vydána letos v rámci pokra-
čování výstavy. Čtenáři si budou 
moci přečíst autentické zápisy 
týnišťských četníků, které budou 
doplněny nalezenými případy 
a různými informacemi z našeho 
města a okolí.

Těšíme se na návštěvníky při-
pravované výstavy a  děkujeme 
všem, kteří nás v  naší činnosti 
podporují.

Martin Urban
spoluautor výstavy

Oživení naučné stezky 
Město v lesích

Rádi bychom na stránkách 
Zpravodaje ještě připomněli, že 
Týniště má od roku 2014 svou 
naučnou stezku. Nenáročná 11ki-
lometrová trasa spojuje zajíma-
vá místa v  centru města a  v  jeho 
bezprostředním okolí. Před ne-
dávnem jsme byli upozorněni, že 
o stezce se mezi lidmi příliš neví, 
a  proto jsme po sedmi letech 
přistoupili k  jejímu oživení. To 
spočívá především v  zakreslení 
trasy do mapového portálu Mapy.
cz. V  terénu je naučná stezka od 
počátku vybavena hlavním info-

panelem u vodárenské věže s do-
provodným textem a samozřejmě 
turistickou značkou. Jednotlivá 
zastavení však nebyla dosud ni-
jak označena. Nyní je bílo-zelená 
značka v  místě zastavení dopl-
něna samolepkou s  QR kódem, 
jehož načtením se na mobilním 
zařízení zobrazí webová stránka, 
kde je možné pod pořadovým čís-

lem pamětihodnosti popis rychle 
nalézt. Ti, kteří takové technické 
možnosti nemají anebo dáva-
jí přednost papírové variantě, si 
mohou do pokladny vodárenské 
věže přijít pro tištěnou mapku. 
Přejeme všem příjemnou pro-
cházku a zajímavé počtení!

Adam Prokeš
předseda spolku

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – ZPRÁVY Z VĚŽE
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Poznávání životního prostředí 
může být spojeno s  mnoha pouta-
vými zážitky, při kterých se děti učí 

pozorovat a  objevovat a  zároveň je 
vedeme k lásce a ochraně přírody.

Všichni víme, že Země není jen 
pouhou planetou, ale i naším domo-
vem. Pomocí knih a  ekologických 
pomůcek jsme si ukázali, co na Zemi 
patří, kdo všechno na ní žije, a hlavně 
co jí pomáhá a co ubližuje.

Procvičili jsme si třídění odpadků, 
řekli si, co znamená recyklovat a co 
je sběrný dvůr, poslechli si písničku 

„Odpadky“, kreslili popelářské auto.
Zkoušeli jsme také jednoduché ex-

perimenty, vytvářeli papírové koláže 
naší planety a plnili ekologické úkoly 
na interaktivní tabuli.

Svátek Země byl oslaven jak jinak 
než v  přírodě. S  batohy na zádech 
jsme se po cestě označené fábor-
ky vydali do lesa. Měřili jsme šířku 
stromů pomocí provázků, štafeto-
vou hrou skládali zeměkouli, hleda-

li v  přírodě něco pichlavého, něco 
ohebného, něco voňavého a  něco 
barevného, luštili přírodní hádanky 
a proměnili se i v lesní zvířátka.

Celá výprava byla ukončena v  le-
soparku vyzkoušením všech pohyb-
livých prvků, dobrou svačinkou a ne-
zapomněli jsme ani na zopakování 
zásad správného chování v přírodě.

Lenka Hamplová

DEN ZEMĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚSTO

Velikonoce jsme si letos ne-
mohli užít s dětmi ve školce, a tak 
jsme pro ně připravili alespoň malé 
překvapení - Kraslicovník. Každý 
mohl přinést kraslici a zavěsit ji na 
„stromek“ z  vrbového proutí před 
školkou. Společně jsme se tak moh-
li těšit na příchod Velikonoc a snad 
i brzké otevření školky.

To se nám nakonec vyplnilo 
a 12. dubna jsme otevřeli pro před-
školní děti a  děti rodičů IZS. Přes 

počáteční obavy proběhlo testová-
ní všech dětí a zaměstnanců v klid-
né atmosféře a  malí hrdinové byli 
odměněni medailemi. Na konci 
dubna jsme pak mohli mateřskou 
školu otevřít pro všechny děti, bez 
podmínek.

A návrat dětí jsme si užili se vším 
všudy. Díky spolupráci s  odbo-
rem životního prostředí a  firmou 
EKOSFER Solutions, s.r.o., jsme 
mohli na školní zahradu nainstalo-

vat ptačí budky. Děti se dozvěděly 
zajímavosti o  ptačích příbytcích, 
pomáhaly zatloukat hřebíky a věšet 
budky na stromy.

Poslední dubnový týden se nesl 
v duchu čarodějnic. Připravili jsme 
pro děti čarodějnickou stezku le-
sem. Na konci stezky měly děti za 
úkol nalézt paní učitelku, a  i  když 
se to poslední skupině příliš neda-
řilo, tak i přesto jsme si užili hodně 
legrace a všichni dostali za odměnu 

malou sladkost. Celý čarodějnický 
týden jsme kouzlili, vyráběli ča-
rovné lektvary a zakončili jsme jej 
pořádným čarodějnickým rejem. 
Přišlo spoustu kouzelníků a hlavně 
čarodějnic! S dětmi jsme si to velmi 
užili. A už nyní se těšíme na další 
dobrodružství, která prožijeme 
v snad již teplejším květnu.

Kolektiv 
Mateřské školy U Dubu

DUBEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE U DUBU
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V  dnešní zvláštní době 
ani MŠ  – U  Dubu neminu-
lo uzavření z důvodů epide-
miologické situace a  školka 
byla prázdná. Tak jako ve 
většině školních jídelen byl 
čas na důkladný úklid, res-
ty, které se nestíhají, když je 
školka plná dětí a plánování 
jídelníčků na příští týdny. 
Kromě osvědčených receptů 
jsme zařadili i nové pokrmy 
z  domácí i  světové kuchy-
ně, o  kterých si myslíme, že 
by našim malým strávní-
kům mohly chutnat a  nyní 
je s  úspěchem zavádíme do 
praxe. Také jsme se zapojili 
do soutěže, kterou pořáda-
la firma VIS Plzeň a  která 
je dodavatelem programu 
Stravné po školní jídelny. 
Podařilo se nám získat milý 
dárek, který nás velmi potě-
šil. Nyní doufáme, že situa-
ce bude čím dál lepší a že se 
opět vrátíme k  normálnímu 
stavu se školkou plnou spo-
kojených dětí.

Za kolektiv školní jídelny 
MŠ – U Dubu  

Vrbatová Marcela

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU - ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ

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

Nabízím k prodeji

Vodorozpustná
hnojiva Kristalon

za rozumnou cenu:
Start žlutý za 80 Kč

Plod a květ modrý za 70 Kč
Jahoda červený za 75 Kč 

(cena za 1 kg)

Hydrokomplex za 40 Kč
Dusíkaté vápno za 50 Kč

(cena za 1 kg)

Tel.: 732 809 986,
e-mail: jira.fiser@email.cz

Všechny typy hnojiv se dají použít pro zeleninu, květiny i ovocné keře a stromky



MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVEN 2021

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

PO

HERNA
BATOLÁTKA
– cvičení s dětmi od 10 měsíců do 2,5 let, 
básničky, říkadla, zpívání, tanečky.

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

VČELIČKA
– pro děti od 3 do 5 let, zpívání, tvoření, hry…

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

ÚT

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

09:00 - 11:00
10:00 - 12:00 HERNA

FLÉTNA – školáci
14:00 - 17:30
14:30 - 15:15

ST

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

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

VŠEZNÁLEK - předškoláci
-předškoláci, téma, grafomotorika, tvoření…

15:00 - 17:00
15:30 - 16.30

ČT SCUK (příjem) ATLETIKA (dle počasí)
SCUK (výdej)

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 h

Kontakty výboru MC Ratolest:
J. Matušková 737740019, R. Pýchová 739203377
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ

pro firmy i domácnosti

KOMPLETNÍ 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Profesionálně a s dopravou zdarma

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

www.tyniste.cz
sledujte



Po měsíci zdravím všechny příz-
nivce kultury.

Tak to vypadá, že se pan mini-
str kultury rozhodl (a  mnohokrát 
opakoval, že to nebylo jednodu-
ché, hlavně schválení) předložit 
plán rozvolnění kultury a  zcela 
oficiálně to nazval „Balíčky pro 
obnovení kulturního života 2021“. 
Tak se na to podívejme v  souvis-
losti s našimi kulturními plány na 
červen  2021 a  zároveň s  prostory 
našeho kulturáku. První akcí (po 
více než roce), která by mohla do-
padnout, je divadelní představení 
INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z  RÁJE  – 
v neděli 13. 6. 2021. Pravidla plat-
ná od 24. 5. říkají následující:

- počet lidí s  pozitivním PCR 
testem na 100.000 obyvatel: 75 
(ke dni 12.  5. dle statistik MZČR 
je toto číslo 82, ale v rychnovském 
okrese už jen 53!!!), takže pokud 
se bude incidence snižovat stej-
ným tempem jako dosud – mohlo 
by to vyjít

- maximální kapacita uvnitř 
s  potvrzeným TNO  – 500. TNO 
znamená, že návštěvníci musí spl-
nit jednu ze tří podmínek: a) 14 
dní od ukončeného očkování, b) 
do 90 dní od prodělání onemocně-
ní covid 19, c) negativní POC anti-
genní test ne starší 72 hodin nebo 
negativní PCR test ne starší 7 dní 
(u  všech tří možností  – písemné 
potvrzení) a číslo 500 také nepře-
kračujeme, neboť celková kapacita 
našeho sálu je cca 250

- kapacita – 50%, tzn. v našem 
případě max. cca 125 diváků

- v  sále musí být vytvořeny 
2 sektory!!!, na tomto místě mi 
dovolte trochu si postěžovat – po-
kud bychom měli v kulturáku 500 
míst, mohlo by se představení zú-
častnit 250 diváků ve 2 sektorech, 
tzn. v každém 125 diváků pohro-
madě  – proč já musím dělit 125 
lidí na 2 sektory, aby každý měl 
62,5 diváka? A  hlavně, milí kul-
turní přátelé, jak mám náš kultu-
rák rozdělit na 2 sektory? To bude 
oříšek, protože ve vysvětlivkách se 
píše: maximální kapacita sektoru 
vždy odpovídá polovině maximál-
ního povoleného počtu osob (a to 
je v našem případě oněch 62,5 di-
váka). Každý sektor má mít vlast-
ní vstup, šatnu, hygienické zázemí 
a  občerstvení. Jestli se tahle pi-
kantnost do té doby nějak nedo-
řeší, což po zkušenosti s vývojem 
podmínek u  kadeřnic optimistic-
ky očekávám, tak se představe-
ní nebude moct uskutečnit. Pan 
ministr zřejmě při tvorbě tohoto 
manuálu stál v  jednom divadle, 
které si zvolil jako modelové, ale 
naprosto neodpovídající většině 
(ale to ho asi přeceňuju, obávám 
se, že si nepředstavil vůbec nic). 
Takže trocha počtů – pokud bych 
brala (dle vysvětlivek) 2 sektory 
v  našem kulturáku jako přízemí 
a balkon (jinak to nepůjde), tak na 
balkon narvu 44 lidí a  v  přízemí 
bude 62,5 lidí, celkem tedy 106,5 
diváků. Na první pohled úplný 
nesmysl - na balkoně hlava na 
hlavě, zatím, co v přízemí vyjde na 
jednoho diváka 3,5 židle, ale po-
dle pravidel – V POŘÁDKU. Fakt 
jim jde hlavně o naše zdraví, to je 
na první pohled evidentní. V sou-
vislosti s  tím si dovolím malou 
odbočku  – Peter A. McCullough, 

světově nejpublikovanější ame-
rický lékař, ve svém vystoupení 
na youtube (nehledejte  – už ho 
nenajdete) mimo jiné zmínil, že 
dostupná cenzurovaná literatura 
o kovidu čítá na 50.000 studií, ale 
ani jedna z  nich neříká lékařům, 
jak léčit

- ochrana dýchacích cest  – 
ANO. Nic jiného jsem nečekala – 
zřejmě ještě mají důležité osoby 
plné sklady, na to jsme si už všich-
ni zvykli, i když nechci být kveru-
lant, ale vždyť budeme mít všichni 
negativní test, ne???

- evidence návštěvníků  – 
ANO – e-mailové adresy. Ano, vá-
žení, zřejmě se po mě chce, abych 
kromě seznamu diváků evidovala 
i vaše e-maily. Bez komentáře

- konzumace – „podle provozu 
stravovacích služeb“ – tak si po-
dle situace radostně vyhledám na 
jiném informačním zdroji

Tak uvidíme, jak se to všechno 
vyvine. Každopádně, už to vypadá 
nadějně.

V červnu máme v plánu:

13. 6. 2021 (neděle!!!) – Intim-
ní příběhy z  ráje (Studio Bouře/
Praha). Úsměvná komedie v  re-
žii Jany Janěkové, hrají: Robert 
Jašków, Jitka Ježková, Michal 
Slaný, Kateřina Sedláková, Peter 
Pecha. Představení je na našich 
webových stránkách, jen popro-
sím o  strpení ohledně rezerva-
cí – opravdu nevím, jak se budou 
pravidla vyvíjet a jaká místa mám 
dát k dispozici.

19. 6. 2021 – Módní přehlídka 
krejčovského ateliéru Jany Souč-
kové

Kurz společenského tance 
pro mládež 2020 – NOVÉ ROZ-

HODNUTÍ!!!  – nebudeme čekat 
na postupné rozvolnění a  oče-
kávaná nesmyslná pravidla typu 
respirátory během tance (přesto, 
že o  konání akcí uvnitř už jsou 
alespoň přibližné představy  – ta-
neční kurzy jakoby neexistovaly), 
tak jsme se s tanečními mistry do-
mluvili, že kurz 2020 dokončíme 
na podzim 2021, a pak teprve za-
čne kurz 2021. První (resp. šestá) 
lekce Kurzu společenského tance 
pro mládež 2020 začne v sobotu 
4. 9. 2021. Máte za sebou 5 lekcí, 
takže začínáme 6. lekcí (celkem je 
13 lekcí vč. Věnečku, takže zbývá 
7 lekcí). Přesný rozpis a  instruk-
ce dostanete e-mailem do konce 
května.

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. Nic neriskujete.

A  ještě jedna poznámka k  re-
zervacím - momentálně si můžete 
rezervovat pouze liché řady, sudé 
jsou prozatím pro rezervaci za-
blokované. Podle vývoje situace je 
postupně odblokujeme.

Pokud chcete mít aktuální 
informace, zaregistrujte se na 
kc.tyniste.cz k  odběru novinek  – 
v  pravé části úvodní stránky: @
NOVINKY NA MAIL.

Dana Dobešová

„Dcero, tvá víra tě zachránila
.“„Neboj se, jen věř!“ „Děvče, pra-
vím ti, vstaň!“

Matouš 5,21-43

V dnešním příběhu se prolínají 
tři lidské osudy. Příběh nešťast-
ného otce Jaira, jeho umírající 
dvanáctileté dcery a  příběh ženy 
trpící dvanáct let nevyléčitelnou 
nemocí. Obě ty ženy se jistě ne-
znaly osobně, ale spojuje je jed-
no: dvanáctka. Žena dvanáct let 
trpí a po dvanácti letech je úplně 
na dně, na prahu smrti. Jairova 
dcerka umírá, zrovna když je jí 
dvanáct let, tehdy na prahu do-
spělosti. Ta první prožívá dvanáct 

let života peklo, ta druhá ani ne-
začala pořádně žít. Ta žena nemá 
ani jméno, je to prostě ta s divnou 
nemocí, společensky vyřízená, 
bez peněz, odhodlaná k  posled-
nímu zoufalému činu, dotknout 
se aspoň Ježíšových šatů. Jaká 
bláznivina, jaká pověra! zvolal by 
mravokárce. A  jak ji Ježíš osloví? 
Řekne jí: Dcero! Už to není nějaká 
ženská s  nemocí, ale dcera Boží. 
A  Jairos? Ten je zoufalý, protože 
se všechno zdrželo a  jeho dcera 
zemřela. Ale co slyší na dně toho 
totálního zoufalství od Ježíše? 
„Neboj se, jen věř!“ Je to drama-
tická víra, žádné zbožné vzdychá-
ní. Drama víry, tváří v  tvář smrti 

milovaného člověka. Na konci 
zazní Ježíšovo slovo: „Děvče, pra-
vím ti, vstaň!“ Věřme i  my, že si 
Ježíš nakonec přijde pro každého 
z  nás a  každému řekne „Pravím 
Ti, vstaň!“

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za 
tvou naději, víru i lásku. Amen.

Píseň:
1. Bůh je náš hrad, naše skála, 

my v něj doufáme. Proč by ses, má 
duše, bála? On tě nezklame.

2. I když Boha nevidíme svýma 
očima, to my o  něm dobře víme, 
že nás v péči má.

3. On nás jako pastýř vodí 

k dobrým pastvinám, od zlého nás 
vysvobodí, vždy se sklání k nám.

Píseň z Evangelického zpěvníku 
č. 204 Bůh je náš hrad (nápěv J. 
Urbanec, text L. Balcar).

Shromáždění v  červnu se bu-
dou konat (modlitebna ČCE, V. 
Opatrného 58):

13. 6.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou

27. 6.–10:30 h, bohoslužby s ne-
dělní školou.

V  neděli 6.  června proběhne 
v  Třebechovicích p. O. (od 9 h) 
konfirmační slavnost.

Jaroslav Matuška

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Vše s  nadějí pro budoucí po-
kolení se točí ohledně kanalizace. 
Modernizace a určitý čistý způsob 
likvidace odpadních vod je věc ve-
řejná a pro přírodu zásadní. Všich-
ni, kteří se na tomto projektu podí-
leli, se jistě vděku nedočkají.

Situace okolo kultury je samo-
zřejmě složitá. Ale pokračujeme 
v rámci možností ve všech základ-
ních činnostech a  potěšilo nás, že 
nám zůstala věrná většina našich 
členů. Realizovali jsme a připravu-

jeme již 6. ročník Petrovického fol-
kování, které se z  pochopitelných 
důvodů přesunul v  letošním roce 
na 17.  7. Přes současnou situaci 
chceme i  v  letošním roce oslovit 
kotlíkaře výbornou muzikou a ku-
linářským zážitkem od firmy KK 
Rest. Hlavní hvězda letošního roč-
níku je oslavenec Žalman, kapela 
Marien a další. Pokusíme se i zaba-
vit caparty např. skákacím hradem. 
Vše na fcb.

Fotbalový život na vesnici je ve 

stavu restartu. Jak se povede roz-
běh soutěží na vesnicích a malých 
oddílech je ve hvězdách. Nicméně 
pokud je utrum soutěžím, nezna-
mená to, že se na hřištích nic nedě-
je. Brigády na zvelebování zázemí, 
sekání a  údržba hřiště je nutností. 
Nádech rozvolnění skýtá otevření 
venkovního občerstvení. Pro oby-
čejné sousedské poklábosení to 
bude balzám.

JK Briliant byl taktéž omezen 
v  činnosti. Ovšem dennodenní 

rituál péče o  koně se nezastavil. 
A i zde byla provedena úprava oko-
lí, pomohla veřejná dražba. Všem, 
kteří přispěli na provoz, patří podě-
kování. Narození hříbat je odměna 
za dřinu.

Na závěr je potřeba poděkovat 
celému zastupitelstvu města za fi-
nancování spolků a organizací. Bez 
tohoto počinu, by mnoho činností 
na vesnici skončilo.

Jaroslav Kumpošt

Vzpomínka na Janu Horskou, 
náčelnici a starostku TJ Sokol Tý-
niště nad Orlicí

Pátek 7.  května  2021 zůstane 
v  mysli každého místního sokola 
navždy černě orámován zprávou 
o  úmrtí sestry Jany Horské, která 
byla a je po dlouhá léta nesmazatel-
ně zapsána do činnosti této organi-
zace.

A nemůže nebýt, neboť Jana byla 
od dívčích let synonymem pro po-
hyb, tanec, gymnastiku, divadlo, 
kulturu, společenské aktivity a spol-
kovou činnost. Během událostí ob-
novujících činnost Sokola v  roce 
1990 aktivně působila jako cvičitel-
ka spolu s ostatními bratry a sestra-
mi při náboru členstva, vyhledávání 
činovníků nového výboru a přípra-
vě první valné hromady. Ta se ko-
nala dne 16. května 1990 a v nově 
zvoleném výboru obnovené TJ So-
kol Týniště nad Orlicí zaujala ses-
tra Jana Horská funkci náčelnice. 
Pro místní jednotu byla tato volba 
jednoznačným přínosem, svou ne-

konečnou energií, nadšením a  pílí 
inspirovala nejen cvičence a sokoly, 
ale i spoustu lidí, které dokázala do 
sokolských aktivit zapojit a  zorga-
nizovat. Již v  roce 1991 byla nad-
šenou propagátorkou obnovených 
„Sokolských šibřinek“, podporova-
la autobusové zájezdy na plavání 
v krytém bazénu v Dobrušce i vý-
lety pro žactvo do přírody, spojené 
s hrami a soutěžemi. S elánem svým 
vlastním se v  r. 1993 zapojila do 
veřejné prezentace sokolských ak-
tivit formou „Sokolské akademie“, 
a to nejen této historicky první, ale 
i  řady následujících. Nekonečné 
bylo Janino nadšení také pro XII. 
všesokolský slet v r. 1994, první po 
dlouhých 46 letech. Zapojila se do 
náboru a přesvědčování, proč je tře-
ba se sletu účastnit, jak na oblasti, 
tak i  v  Praze. Na Strahov nakonec 
z  naší jednoty odjelo 100 cvičen-
ců s doprovodem a pro všechny se 
pražská akce stala nezapomenutel-
ným zážitkem. Toto však byla pou-
ze první z mnoha dalších Janiných 

účastí na sletových cvičeních. Svým 
elánem dokázala motivovat celé ge-
nerace všech věkových kategorií ke 
cvičení do roztrhání těla. Janinou 
srdeční záležitostí v naší jednotě byl 
oddíl POHYBOVKA ŽENY, který 
jako cvičitelka vedla dlouhá léta 
společně se svou sestrou Maruškou 
Šmídovou. Jejich hodiny byly napl-
něny nejen cvičením s pomůckami 
(obruče, švihadla, stuhy, overbally), 
ale i aerobikem, posilováním a tan-
cem, vše v  sestavách přiměřených 
věku zralých žen.

Na volební valné hromadě dne 
20.  února  2002 byla sestra Jana 
Horská zvolena starostkou Sokola 
a tuto funkci vykonávala až do roku 
2013. Za dlouholetou obětavou čin-
nost ve prospěch sokolského hnutí 
byla sestra Horská opakovaně oce-
něna nejen Sokolskou župou Orlic-
kou, ale i  Českou obcí sokolskou, 
a to bronzovou a stříbrnou medai-
lí, které jí byly uděleny předsed-
nictvem výboru a  starostou ČOS 
v Praze.

Jana měla ráda společnost, ráda 
se bavila a smála, nezkazila žádnou 
legraci. Zároveň však byla nesmírně 
pracovitá, důsledná a přísná, vyža-
dovala po členech jednoty i činov-
nicích zodpovědné plnění všech 
úkolů a  nebála se je delegovat na 
členy sokolského výboru. Věděla, že 
se na své bratry a sestry může spo-
lehnout, neboť jim sama byla dob-
rým příkladem.

Jana nikdy nevnímala limity těla 
jako omezení, nikdy se na ně nevy-
mlouvala a  téměř nikdy jim nedo-
volovala, aby ji od cvičebních akti-
vit oddělovaly. Přestože ji neminula 
různá zranění či dokonce operace, 
vždy se dokázala velice rychle zo-
tavit a neuvěřitelně snadno obnovit 
svou formu a  dokonale pružnou 
postavu cvičitelky a  tanečnice. Tak 
si ji všichni poneseme v  paměti, 
jako ženu nezkrotného elánu, stálé-
ho úsměvu a sršící energie.

Čest její památce!
Členové výboru 

TJ Sokol Týniště nad Orlicí

PETROVICE V ROCE 2021

VZPOMÍNKA NA JANU HORSKOU
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Sobotní ráno doslova „rozčísla“ 
silná rána, která vzbudila obyvatele 
v  okolí Stávku. Jednomu ze stale-
tých dubů se odlomil jeden z  jeho 
dvou mohutných vrcholů a  dopadl 
na přilehlou komunikaci, chodník, 
poslední větve šlehly o  plot domu. 
Shodou šťastných náhod nedošlo 

prakticky k žádným škodám. V mi-
nulých letech došlo k  silnějšímu 
zdravotnímu zásahu do starých 
dubů, zejména v  jižní části Stávku. 
V  minulém článku jsem obhajoval 
odstranění starých třešní u sportov-
ní haly na sídlišti u Dubu. Pád mo-
hutného vrcholu tak myslím potvr-

dil moje slova o  nezbytné nutnosti 
průběžného odstraňování starých 
nemocných dřevin a  významné 
úpravě nebezpečných stromů na-
padených hnilobou a houbou. Přes 
naši snahu pravidelně kontrolovat 
stromy v celém městě nejde, zejmé-
na z finančních důvodů, nahlédnout 

do nitra všech stromů a někdy jsme 
proto nemile překvapeni. Mějte 
prosím proto shovívavost při zása-
zích města do zeleně, zejména do 
vzrostlých a starých stromů. Dub na 
Stávku nyní projde kontrolou, která 
rozhodne o jeho dalším osudu.

Pavel Nadrchal, místostarosta

Řadě lidí s  duševním onemoc-
něním se prodlužují hospitalizace 
v  psychiatrických zařízeních kvůli 
sociálním důvodům. Častý pro-
blém pro klienty při návratu z ne-
mocnice představuje oblast bydle-
ní.

Se sociálními problémy a  ná-
vratem z hospitalizace do běžného 
prostředí se lidem ve východních 
Čechách snaží pomoci organizace 
Péče o  duševní zdraví (PDZ) po-
skytující komunitní terénní služby. 
Organizace intenzivně spolupracu-
je s psychiatrickými nemocnicemi, 
s  dalšími organizacemi komunit-
ních služeb a sociálními zařízeními. 
„Při naší práci se snažíme klienty 
a  jejich rodiny připravit na návrat 
z  nemocnice domů. Často se však 
setkáváme se situací, že se nemají 
vrátit kam, a sehnat nové bydlení je 
náročný úkol. Nízký příjem klientů 
z  invalidního důchodu nestačí na 
běžné komerční nájmy bytů, záro-
veň však ubytovny či sociální byty 

poskytované obcemi jsou kapacit-
ně plné,“ říká sociální pracovnice 
PDZ Pavla Mňuková.

Ukázkovým příkladem je příběh 
paní Magdy, která spolupracovala 
s  rychnovským střediskem PDZ. 
Magda navázala kontakt s PDZ při 
své hospitalizaci v  létě roku 2020. 
Potřebovala tehdy pomoci s umož-
něním  setkání se svou babičkou 
jako s jedinou blízkou osobou z ro-
diny a v postupné přípravě na bu-
doucí návrat z nemocnice do běž-
ného života. Pro ten bylo potřebné 
Magdě sehnat bydlení. Magda byla 
ochotná přijmout v podstatě coko-
liv, odkud by mohla docházet nebo 
dojíždět do nějaké práce. Velkým 
problémem při shánění ubytová-
ní však byl Magdy nulový příjem. 
Invalidní důchod, který jí byl při-
znán, jí nebyl vyplácen. Zapotřebí 
bylo tedy zajistit bydlení s  co nej-
nižšími náklady. První možností 
bylo ubytování Magdy u  babičky, 
to však i  přes dlouhé vyjednávání 

nedovolil majitel bytu. Pracovníci 
terénního týmu PDZ se tak obrá-
tili na obec, kde má Magda trvalé 
bydliště. Ta ale nemá k  dispozici 
dostatek obecních bytů. Následo-
valo jednání s  obcí spádovou, ani 
to nemělo lepší výsledek. Tým se 
tak pokoušel zařídit ubytování na 
ubytovně, avšak všech 8 ubytoven 
v regionu, u kterých úřad práce vy-
plácí doplatek na bydlení, nemělo 
jediné volné místo. Nevzdával se 
a přemýšlel, zda by pro Magdu ne-
byly nějaké další možnosti. Protože 
Magdě ještě nebylo 26 let napadlo 
pracovníky oslovit Domov na půl 
cesty v Žamberku organizace Cesta 
pro rodinu. Dohoda s  Domovem 
se podařila a  Magda tak po téměř 
roční hospitalizaci mohla letos 
v  březnu z  nemocnice odejít. Pra-
covníci na novém bydlišti Magdě 
pomohli zajistit ambulantního psy-
chiatra, který s ní bude dál praco-
vat na tom, aby její duševní pohoda 
zůstala stabilní a  nemusela znovu 

do nemocnice. Nyní se Magda 
s podporou Cesty pro rodinu snaží 
sehnat novou práci, trvalé bydlení 
a vyřešit některé problémy, které si 
nese z minulosti.

Do takovéto situace jako paní 
Magda se dostává řada lidí. „V na-
šem středisku díky spolupráci 
s multidisciplinárními týmy v psy-
chiatrické nemocnici pracujeme 
aktuálně se 7 klienty na návratu 
z  hospitalizace do běžného života. 
A  s  5 z  nich řešíme, mimo jiných 
sociálních potíží, právě i  oblast 
bydlení,“ říká Pavel Provazník, 
vedoucí rychnovského střediska 
PDZ. Nedostupnost bydlení pro 
lidi s duševní nemocí je dlouhodo-
bý problém. Právě zlepšení oblasti 
bydlení, jakožto základní potřeby, 
se ukazuje jako zásadní nejen pro 
hladký návrat lidí z  hospitalizace, 
ale především pro možnost žít pl-
nohodnotný život ve společnosti 
a  předcházet opětovným propa-
dům nemoci.

PÁD STROMU NA STÁVKU

SOCIÁLNÍ PROBLÉMY PRODLUŽUJÍ HOSPITALIZACE LIDÍ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ
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Tak zněl jeden z  úkolů, který 
jsem zadala žákům šestých a  os-
mých ročníků z  volitelného před-
mětu ekologie v  rámci distanční 

výuky. Jejich cílem bylo vybrat si 
jednu aktivitu a ukázat, že nám pří-
roda není lhostejná a umíme se o ni 
postarat. Žáci sázeli rostliny, sbírali 

odpadky ve svém okolí, vyráběli 
berličky pro dravce, hmyzí hotely, 
suché zídky pro plazy, pítka pro 
hmyz a ptáky. Moc si vážím jejich 

práce a  doufám, že jejich zapálení 
pro přírodu bude pokračovat.

Mgr. Alena Uhlířová

NA PŘÍRODU NEKAŠLU!
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ÚHEL POHLEDU

Maminka  – Koukej 
to hned uklidit na 
své místo, sem to 
přece nepatří!!!

Kreativní člověk  – 
NEPATŘÍ!?

Vypadá to ovšem za-
jímavě.

Mgr. Hana Šimánová

VÝTVARNÁ VÝCHOVA TROCHU JINAK
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Na vyprá-
vění z  mi-
nulého čísla 
n a v á ž e m e 
rokem 1495, 
kdy do dějin 
Týniště vstu-
puje mocný 
muž, jehož 
jméno rezo-
nuje v histo-
rii mnohých 
č e s k ý c h 
a  morav-
ských měst 

- Vilém II. z Pernštejna. Na sklon-
ku 15. století kupuje od Jindřicha 
staršího z  Kunštátu a  Poděbrad, 
knížete Minsterberského a  hrabě-
te Kladského, jeho východočeská 
panství, čímž ještě více rozšiřuje 
své pozemkové majetky a  nadále 
upevňuje bohatství. Kupní smlouva 
z onoho roku je pro nás zajímavým 
dokumentem, neboť obsahuje po-
drobný soupis zboží, měst a vesnic 
včetně Týniště, Lípy, Petrovic, Pet-
roviček, Rašovic, Vyššího a Nižšího 
Žďáru a zaniklých Mnichovic.

Vilém z  Pernštejna (*asi 1438 - 
†1521) je historiky vnímám jako 
jeden z  posledních středověkých 

rytířů. Od jinošských let se pohy-
boval v královských službách, hájil 
zájmy Jiříka z  Poděbrad, Matyáše 
Korvína i  Vladislava Jagellonské-
ho. Účastnil se vítězných válečných 
tažení, ale okusil také drsné pro-
středí věznic, když upadl do zajetí. 
Vilém žil zároveň v  době velkých 
změn, kdy šlechtici opouštěli své 
těžko přístupné hrady a  začali si 
stavět pohodlnější sídla ve městech 
a zdrojem jejich příjmů přestávalo 
být plenění, uloupená kořist, vý-
kupné, žold a výsluhy od panovní-
ka. Vilém z  Pernštejna je považo-
ván za prvního, kdo domácí šlechtě 
ukázal nový, řečeno dnešními slo-
vy, podnikatelský směr.

Výnosným hospodářským zá-
zrakem pana Viléma se stalo ryb-
níkářství s  centrem v  Pardubicích. 
Chytrým skoupením pozemků do 
celistvého území nemusel řešit spo-
ry se sousedy při stavbách vodních 
náhonů a  nádrží, a  proto si mohl 
dovolit vybudovat taková velkole-
pá díla jako třeba rybník Čeperku 
o rozloze 1200 ha anebo 34kilome-
trový Opatovický kanál. Rovněž 
týnišťská Alba je spojována s Pern-
štejny. Sice se její vznik datuje do 
doby kolem r. 1400, určitě byla 

stavěna po částech, avšak byl to Vi-
lém z  Pernštejna, kdo dal náhonu 
konečnou podobu. První písemné 
doklady o  naší Struze pocházejí 
teprve z  počátku 16. století. (Více 
o Albě v samostatném článku).

Po Vilémovi se o rodový majetek 
příkladně staral jeho druhorozený 
syn Vojtěch. Přikupoval a zvelebo-
val města, Náchod a  Nové Město 
nad Metují jsou toho důkazem, 
a po smrti krále Ludvíka Jagellon-
ského v bitvě u Moháče byl dokon-
ce jedním z  kandidátů na český 
trůn. Vojtěchův bratr Jan z  Pern-
štejna a  jeho synové již tak dobří 
hospodáři nebyli. Roku 1556 mu-
seli Týniště a  celé liticko-potštejn-
ské panství prodat svému věřiteli 
Arnoštu Bavorskému, někdejšímu 
arcibiskupovi v  Salcburku. Již po 
třech letech ale přichází nový pán, 
jenž Týniště i  s  okolními vesnice-
mi kupuje jako samostatné panství 
a zanechává u nás znatelnou stopu. 
Je jím stavitel týnišťské tvrze Hanuš 
Haugvic z  Biskupic. (pokračování 
příště)

Křížovka:
Pernštejnové jsou spojeni s osíd-

lováním kraje na horním toku 

Svratky. V  průběhu 13. stol. zde 
vybudovali hrady Aueršperk, Zub-
štejn, Pyšolec a  Pernštejn (z  něm. 
Bärenstein – Medvědí kámen). Sem 
byla později zasazena pověst, která 
vysvětlovala počátky rodu a původ 
zubří hlavy v  pernštejnském erbu. 
Kdysi žil v nepřístupných lesích (1. 
tajenka). Do jeho chaloupky mu 
zubr chodil užírat chleba. Muž si na 
zvíře počíhal, překvapil je, nozdra-
mi mu provlékl houžev a zkrocené 
dovedl do Brna před panovníka. 
Tam jednou ranou zubrovi setnul 
hlavu. Houžev prý představuje (2. 
tajenka) a  odvahu, která přemoh-
la hrubou sílu symbolizovanou 
zubrem. Podle jiné verze se dávný 
hrdina jmenoval Vaněk a  zubra 
na životě naopak ušetřil. Scéna, 
jak prapředek rodu vede zubra, je 
častým výjevem na pernštejnských 
stavbách, např. v  Pardubicích na 
portále kostela sv. Bartoloměje. Dle 
nejnovějšího názoru je však zví-
ře nutné chápat jako pratura a  ne 
zubra. (Řešení z minulého čísla: 1. 
tajenka - Skuhrov, 2. tajenka – sy-
rečky).

Adam Prokeš
použitá literatura: Petr Vorel, 

Páni z Pernštějna, Praha 2012

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ


660 let

VELCÍ
PSI PŘEDLOŽKA

KAMARÁD
PANENKY
BARBIE


660 let

2. TAJENKA ZNAČKA
TISKÁREN

KLEPETÁČ
ŘECKÉ

PÍSMENO

η 

OPRAVNA
LODÍ

NEMOCNÉ

VČELÍ
PRODUKT

OTEVÍRAT
KLÍČEM


660 let

PLZEŇSKÁ
OBCHODNÍ
AKADEMIE

PŘÍŠERA

FRANCKÝ
KRÁL
(VNUK
KARLA

VELIKÉHO)

DRAVÝ
PTÁK

VĚDA O DĚ-
DIČNOSTI

KOTVIŠTĚ
ČLUNŮ

A JACHET

VÝVRATY
STROMŮ

25 %
Z CELKU

DOKTOR
(ZKR. TIT.)

OBYVATELÉ
EVROPSK.
OSTROVA

ŽENSKÉ
JMÉNO
(20. 6.)

VÝCHODO-
ČESKÉ
MĚSTO

PLOŠNÁ
MÍRA

OPLOCENÝ
LES

VĚTNÁ
SPOJKA

ČÁSTI
DOMŮ

JINÝ
(Z LATINY)

BÝV. SPZ
TŘEBÍČE

 JIHO-
EVROPAN

ROZEPŘE

MYCÍ
PROSTŘE-

DEK

POMŮCKA:
ADY,

ALTER,
NERVA

1. TAJENKA

ZÁVODNÍ
VÝBOR

KÓD AMER.
STÁTU

KENTUCKY

JESTLI
ŘÍMSKÝ
CÍSAŘ

(96 – 98 n. l.)

PROUD
ŘEKY

100 °C
VODY ÚČASTNÍK

MAĎARSKÝ
BÁSNÍK
(ENDRE)
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V  měsíci dub-
nu jsme vyhlásili 
v  Městské knihov-
ně „Soutěžní vědo-
mostní kvíz“, kterým 
jsme chtěli zpříjem-
nit dobu, kdy neby-
lo možné navštívit 
knihovnu a  osobně 
si vybrat, nebo strá-
vit svůj čas v  čítárně 
a u internetu. Kvíz se 
skládal z  deseti otá-
zek, které měly nejen 
prověřit vaše znalos-
ti, ale také připome-
nout některé, možná 
již zapomenuté kni-
hy. Několik těchto 
titulů jsme již vypůj-
čili čtenářům domů. 
Na začátku května 
proběhlo losování 
a  štěstí se usmálo na 
Lídu Davidovou, Pet-
ra Martínka a  Karla 
Radila. Výherci ob-
drželi knihu a  malý 
dárek. V  budoucnu 
se můžete těšit na 
další soutěže.

Petra Štanclová

SOUTĚŽNÍ VĚDOMOSTNÍ KVÍZ MÁ SVÉ VÍTĚZE

 
 

LETNÍ BOTANICKÁ VYCHÁZKA 
 

proběhne v pátek 18. ČERVNA 2021. 
Sraz účastníků v 15 hodin u koupaliště v Týništi nad 

Orlicí. 
 

(v případě nepříznivého počasí bude vycházka zrušena) 
 

 
 

Na vaši účast se těší Honza Doležal 



Milí čtenáři Zpravodaje,
jsme velmi rádi, že se situace lep-

ší a děti se mohly vrátit do školky, 
v  našem případě ven do přírody, 
do lesa za svými kamarády. Také 
jsme si s chutí v měsíci květnu vy-
chutnali férovou snídani složenou 
z  dobrot vytvořených z  lokálních 
nebo  férových  zdrojů, které kaž-
dý donesl ke společnému „stolu“ 
v lese. Co je FAIRTRADE? Znám-
ka FAIRTRADE označuje výrob-
ky ze surovin, které pocházejí od 
pěstitelů zapojených do systému 
Fairtrade. Tento systém dává li-
dem ze zemí Afriky, Asie a  Latin-
ské Ameriky možnost uživit se za 

důstojných podmínek vlastní pra-
cí. Fairtrade nabízí spravedlivější 
obchodní podmínky, dodržování 
lidských a  pracovních práv a  větší 
šetrnost k životnímu prostředí.

Co je férová snídaně? Férová 
snídaně je piknikový happening, 
který se koná při příležitosti Světo-
vého dne pro fair trade, což je svá-
tek, který slaví druhou květnovou 
sobotu tisíce lidí na celém světě. 
V  roce 2011 se snídalo v  46 měs-
tech, následně v  57 a  v  roce 2013 
na 87 místech republiky. V květnu 
2019 už na více než 190 místech 
současně. Koordinuje ji Fairtrade 
Česko a Slovensko (www.fairtrade.

cz). Lesokruh a  lidé kolem něj se 
zapojili už v  roce 2019 společným 
snídáním v  parku Na Obci a  loni 
„distančně“ ve svých domovech.

Milí čtenáři, pevně doufáme, 
že vás série článků o  lesních škol-
kách, kterou jsme pro vás od ledna 
připravovali, bavila a že jste se do-
zvěděli něco, co jste třeba nevědě-
li. Pokud se vám koncept lesních 
školek líbí, máte dítko předškolní-
ho věku a  chtěli byste mu dopřát 
dětství plné dobrodružství, nevá-
hejte. Volná místa v Lesokruhu pro 
docházku v  příštím školním roce 
rychle ubývají, a to jak v lesní ma-
teřské škole pod hlavičkou MŠMT, 

tak v  lesním klubu. Není-li celo-
roční docházka tím vaším „šálkem 
čaje“, a přesto byste rádi život v les-
ní školce aspoň trochu ochutnali, 
nabízíme ještě několik posledních 
míst na našich příměstských tábo-
rech pro děti mladšího školního 
věku. V termínu 19. - 23. července 
tábor s tematikou vesmíru a v ter-
mínu 16. - 20. srpna tábor, na němž 
za 5 dnů zvládneme procestovat 
celý svět. Všechny informace na-
leznete na našich stránkách  www.
lesokruh.cz Těšíme se na případné 
setkání s vámi.

Martina Kašparová 
koordinátorka lesního klubu

LESNÍ KLUB LESOKRUH
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