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TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - OÁZA KLIDU UPROSTŘED LESŮTýniště nad Orlicí: Oáza klidu uprostřed lesů

O
kouzlí vás roman-
tika okolí města.
Týniště nad Orlicí
se nachází na po-
čátku podhůří Or-

lických hor poblíž soutoku Ti-
ché a Divoké Orlice. Nejstarší
písemné zprávy se datují rokem
1361, kdy však již nad řekou
okolo staroslovanského hrádku
(týna – odtud názevměsta) vy-
růstaloměstečko. V letošním
roce si připomíná 660. výročí
první písemné zmínky v histo-
rických pramenech. Právě roku
1361 byl do církevních knih uči-
něn zápis, který kostelu sv. Mi-
kuláše potvrzoval stálé finanční
amateriální zajištění. Tím jsme
se trochu dotkli dějin, kterémá
město poměrně bohaté a zají-
mavé.
Ale k současnosti. Město v

průběhu posledních let zazna-
menalo zásadní změny a dyna-
mický rozvoj především v
ukončení činnosti dominant-

ního průmyslu, obyvatelé vět-
šinou za prací dojíždějí a město
se stalo vícemístem klidného a
čistého bydlení v bezprostřední
blízkosti rozsáhlých lesů.
Atraktivita města spočívá ve
velmi dobré dopravní dostup-
nosti autem i vlakem. Okolí je
protkáno jako pavučinamnož-
stvím atraktivních cyklostezek
a turistických cest stvořených k
báječným výletům na kole i k
neméně krásnému špacíru pří-
rodou.
Jedna z cyklostezek se právě

dokončuje. Její více jak dva ki-
lometry dlouhá trasa spojuje
město Týniště s Křivicemi, které
jsou jednou ze satelitních obcí
patřících do správyměsta. Ná-
klady na výstavbu činily více jak

14milionů korun a byly částeč-
ně pokryty i dotačním titulem.
Rozhodně atraktivním a ne-

všedním z dalších lákavýchmíst
nejen promístní, ale především
pro turisty je památkamístního

významu – vodárenská věž,
která pro veřejnost letos již po-
jedenácté otevřela letní sezonu
v sobotu 5. června. Kromě sa-
motné technické památky a
možnosti vyhlídky z ochozu

nabízí ve své vnitřní patrové
galerii k prohlídce jedinečnou
výstavu Historie bezpečnost-
ních složek v Týništi. Badatel-
ská práce Pavla Rulíka a Bc.
Martina Urbana bude v letoš-
ním roce korunovaná vydáním
knihy Památník četnické sta-
nice Týniště nad Orlicí.
Věž i její galerii provozuje je-

denáctým rokemmístní Spolek
přátel města Týniště nad Orlicí,
jehož členové vnitřní prostory
přeměnili v expozici se zacho-
váním historických a technic-
kých hodnot (více o spolku na
www.muzeum-tyniste.cz).
Mnoho dalších informací o

historii i současnosti Týniště
nad Orlicí je možno nalézt na
webuměsta www.tyniste.cz.
Foto: Libor Koldinský aMěsto

Týniště nad Orlicí.

LETECKÝ POHLED na historické centrum s náměstím

VÝSTAVA o četnictvu v Týništi ve vodárenské věži

VODÁRENSKÁ VĚŽ

HISTORICKÉNÁMĚSTÍ

NOVÁCYKLOSTEZKA
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A) Schvaluje:

1. Smlouvu o nájmu části pozem-
ku parc. č. 243/1 před domem 
č. p. 264 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Patrika 
Fatku, IČ: 094 91 562 za účelem 
umístění mobiliáře kavárny ve 
výši 3.660 Kč (5 Kč/m2/den), na 
dobu určitou od 1.  6.  2021 do 
30. 9. 2021 a pověřuje starostu 
smlouvu podepsat.

2. Pronájem části pozemku p. č. 
1634/1 o  výměře 147 m2 v  k. 
ú. Týniště nad Orlicí pro J. L. 
a  J.L. oba bytem *** za cenu 2 
Kč/m2/rok od 01.  06.  2021 za 
účelem pronájmu pozemku 
jako zahrádky a ukládá staros-
tovi města nájemní smlouvu 
podepsat.

3. Smlouvu o nájmu části pozem-
ku parc. č. 243/1 před domem 
č. p. 267 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Ngu-
yen Hai Long, IČ: 660 65 143 
za účelem umístění zboží ve 
výši 5.460 Kč (5 Kč/m2/den) na 
dobu určitou, pondělí- sobota 

od 1.  6.  2021 do 31.  12.  2021 
a  pověřuje starostu smlouvu 
podepsat.

4. Příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže Týniště nad Or-
licí (IČ: 712 37 879) na základě 
žádosti a v souladu s ustanove-
ním § 30  zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fon-
du ve výši 4 698 Kč na  nákup 
nového přístřešku na dřevo 
s kůlnou.

5. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí (IČ: 428 86 198) na zá-

kladě žádosti a  dle  ustanovení 
§ 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, přijetí účelo-
vého daru – dezinfekčních gelů 
od firmy Dr. Müller Pharma s. 
r. o. - v hodnotě 2 889 Kč.

6. Vyplacení odměny za I. pololetí 
2021 pro ředitelku příspěvkové 
organizace Městská knihovna 
Týniště nad Orlicí.

7. Rozpočtové opatření č. 4/2021.
8. Rozhodnutí starosty města ze 

dne 14.  5.  2021 nepodepsat 
smlouvu s  firmou ALINET, 
s.r.o., Praha  – Jinonice, na vy-

Už je v provozu a po kolaudaci 
nová cyklostezka? Jak je dlouhá 
a  jaké byly náklady, popř. využití 
dotace?

Cyklostezka z Týniště nad Orlicí 
do Křivic je stavebně dokončená 
a  těsně před kolaudací. Lidé si ji 
už ale de facto otevřeli sami, pro-
tože nic nebrání jejímu používání. 
Je dlouhá 2 200metrů, ovšem je 
speciálními dopravními emotiko-
ny označena až k nádraží, což byla 
jedna z  podmínek dotace. Ozna-
čili jsme takto i  propojení s  cyk-
lostezkou do Petrovic. Náklady na 
výstavbu činily 14 mil Kč, z čehož 
dotace, která je formou ex post, po-
kryje 8 mil Kč. Kromě bezpečného 
cestování pro občany i turisty jsme 
vybudováním stezky získali kori-
dor, kde je v zemi podél trasy ulo-
žen hlavní přivaděč pitné vody pro 
město. To považuji za další důležitý 
přínos.

Jak pokračuje přístavba ZUŠ, 
kdy bude hotová a jak budou vyu-
žity nově získané prostory?

Dostavba umělecké školy běží 
přesně dle stavebního i  finanční-
ho harmonogramu. Jsem nadmíru 
spokojený nejen se stavební fir-
mou Kerson z Dobrého, ale také se 

stavebním i  autorským dozorem. 
Kontrolních dnů se občas účastním 
a  je na nich skutečně zodpovědné 
pracovní nasazení všech, včetně 
týmu ze ZUŠ, který vnáší do celé-
ho procesu kvalitní a účelné připo-
mínky pro funkčnost budoucí stav-
by. Škola získá nové prostory pro 
divadelní obor a třeba i atelier pro 
výtvarný obor s venkovní terasou.

Pracujete v  současné době na 
dalších projektech? Jaké velké in-
vestice Týniště ještě v  brzké době 
čekají?

Abych řekl pravdu, máme za toto 
volební období již hodně proin-
vestováno. Realizovaly se projekty 
školního hřiště, rekonstrukce za-
hrady mateřské školy, velká úprava 
křižovatky Mostecká-Turkova, le-
sopark Voklik, rekonstrukce středu 
Mírového náměstí, generální opra-
va školní kuchyně, přibyla po městě 
parkoviště. Skutečně si myslím, že 
i se současnými stavbami toho není 
málo. Přesto připravujeme výstav-
bu nové hasičské zbrojnice, jelikož 
současné prostory již opravdu ne-
vyhovují moderní době. Musíme 
brát v  potaz i  řešení nárůstu dětí 
do školek. Víme o nutných rekon-
strukcích chodníků a  komunikací 
ve městě i našich obcích. Ovšem je 
stále potřeba myslet, že především 
na to všechno musíme mít finanč-
ní prostředky, které, jak je obecně 
známo, obcím na příjmové straně 
rozpočtu výrazně ubývají.

Jak to vypadá s chystaným pod-
jezdem, kdy by se mohlo začít?

Budoucí možný podjezd skuteč-
ně na veřejnosti rezonuje jako vel-
ké téma. Prozatím má vše v rukou 
investor Stavby železnic, který je 
v současnosti se stavbou před vydá-
ním stavebního povolení u Drážní-
ho úřadu. Město Týniště nad Orlicí 
bylo od začátku a je dodnes v plné 

součinnosti nejen s  investorem, 
s projektanty ze SUDOP Praha, ale 
i  se všemi účastníky řízení. Celá 
stavba třetí části zkapacitnění trati 
do Solnice, jejíž je týnišťský pod-
jezd pouze součástí, se bude dělit 
do více časových úseků s  předpo-
kladem ukončení v roce 2025. Roli 
hraje určitě více faktorů, mezi které 
patří třeba dokončení rekonstrukce 
kolejiště na pardubickém nádraží 
a plná propustnost hlavního želez-
ničního koridoru.

Má Týniště problémy s  chybě-
jícími kapacitami pro parkování, 
popř. plánujete v tomto směru ně-
jaké změny?

Kam s ním (tedy autem) je mys-
lím noční můrou všech municipalit 
po celé zemi. Nejinak je to s nárůs-
tem počtu aut samozřejmě i v Týni-
šti. Přesto si myslím, že jsme za po-
slední tři roky vytvořili více jak sto 
nových parkovacích míst v různých 
částech města. Město není ovšem 
nafukovací, je určitě důležité vidět 
problematiku i  u  neukázněných 
občanů. Velké množství vozidel se 
parkuje na veřejných komunika-
cích, přesto by mohla mít své místo 
na pozemcích rodinných domů je-
jich vlastníků. Ovšem to je stopro-
centně problematika, se kterou se 
potýkají ve všech obcích a  kterou 
není nijak možné vymáhat a zůsta-
ne to vždy pouze na ohleduplnosti 
jednotlivců a jejich přístupu.

Řada měst se potýká s vandalis-
mem, co Týniště?

S  problematikou vandalismu 
jsme se kupříkladu u  nás potkali, 
když v  covidové době mládež po-
ničila mobiliář v novém lesoparku 
Voklik. Setkáváme se s velkým ne-
pořádkem na místech odpadového 
hospodářství, něco málo nevzhled-
ného výtvarného umění nám zane-

chají i sprejeři. Máme sice ve městě 
kamerový systém, ovšem vlastní 
identifikace pachatele a  jeho po-
trestání je bohužel složité. Někdy 
mě nelogický a protichůdný výklad 
různých předpisů hlava nebere.

Letos uplyne 660 let od první 
písemné zmínky o Týništi, nechys-
táte nějaké oslavy, speciální akce 
k tomuto výročí?

U  příležitosti tohoto výročí se 
určitě nechystají tak velkolepé osla-
vy, které proběhly před deseti lety. 
Jednu akci, která bude mít příle-
pek tohoto data trochu odtajním. 
V  první polovině července dojde 
k  odhalení pamětní desky míst-
nímu občanovi na pietním místě 
Obětem válek. Určitě bych rád 
vyzdvihl práci členů Spolku přátel 
města Pavla Rulíka a  Bc. Martina 
Urbana, kteří vydají velmi zajíma-
vou publikaci o  historii četnictva 
a přímo četnické stanice v Týništi.

Připravujete nějaké novinky, 
které by mohly přitáhnout turisty?

V  naší vodárenské věži, která 
slouží trochu jako galerie, trochu 
jako muzeum, ale také jako roz-
hledna, a  provozuje ji již zmíněný 
spolek přátel města, bude po celé 
léto výstava o četnictvu. Jsem pře-
svědčen, že ta přitáhne nemálo tu-
ristů. Přes léto proběhne i food fes-
tival. O  čem jsem ale přesvědčen, 
že mnoho turistů vyzkouší, je právě 
dokončená cyklostezka.

ZPRÁVY Z RADNICE

ROZHOVOR STAROSTY PRO DENÍK

Usnesení č. 58
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 17. 05. 2021

Ve čtvrtek 8.  července  2021 
v  11:00 hodin proběhne u  pa-
mátníku Obětem válek u  zá-
kladní školy v Týništi nad Orlicí 
za přítomnosti Armády České 
republiky pietní akt k  uctění 
památky štábního praporčíka i. 
m. Libora Ligače spojený s od-
halením pamětní desky.
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budování počítačové sítě v Zá-
kladní škole Týniště nad Orlicí 
z  důvodu pochybení školy při 
vyhodnocení poptávkového ří-
zení.

9. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní umělecká škola Týniš-
tě nad Orlicí (IČ: 712 30 980) 
na základě žádosti a  v  soula-
du s  ustanovením § 30 odst. 2 
písm. a) zákona č.  250/2000 
Sb., o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  platném 
znění, čerpání rezervního fon-
du do výše 170 000 Kč na nákup 
nábytku, koberců, orientačního 
značení místností, učebních 
pomůcek a  materiálu pro výu-
ku.

10. Příspěvkové organizaci Zá-
kladní umělecká škola Týniš-
tě nad Orlicí (IČ: 712 30 980) 
na základě žádosti a  v  sou-
ladu s  ustanovením § 31 
odst. 2 písm. a) a  d) zákona 
č.  250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních 
rozpočtů, v  platném znění, 
čerpání fondu investic do výše 
100 000 Kč na nákup elektro-
nických učebních pomůcek 
a  na malování v  prostorách 
staré budovy ZUŠ.

B) Bere na vědomí

1. Uzavření Mateřské školy  – 
U  Dubu Týniště nad Orlicí 
v měsíci červenci 2021.

2. Žádost zastupitele města Mgr. 
Miloslava Beránka o provedení 
úpravy Vašátkovy ulice na zá-
kladě žádosti občanů.

3. Zápis z  jednání bytové komise 

konaného 5. května 2021.

C) Zamítá

1.  Žádost paní M. M. o  odkup 
pronajaté zahrádky v ulici Zvo-
níčkova na části pozemku p.č. 
1019/1 v  k.ú. Týniště nad Or-
licí.

A) Schvaluje:

1. Rozpočtové opatření č. 5/2021.
2. Příspěvkové organizaci Geriat-

rické centrum Týniště nad Orli-
cí (IČO 428 86 198) na základě 
žádosti změnu závazného uka-
zatele, která spočívá v navýšení 
limitu mzdových prostředků 
o 1 645 680 Kč. Po úpravě bude 
limit mzdových prostředků Ge-
riatrického centra pro rok 2021 
ve výši 19 221 857 Kč.

3. Vyplacení mimořádné odměny 
za výkon profese při probíhající 
epidemii COVID-19 (dle pra-
videl MPSV) pro ředitelku pří-
spěvkové organizace Geriatric-
ké centrum Týniště nad Orlicí 
(IČO 428 86 198).

4. Příspěvkové organizaci Geri-
atrické centrum Týniště nad 
Orlicí v  souladu se Zřizovací 
listinou vyřazení a  likvidaci 
nefunkčního majetku (2 po-
lohovací lůžka) v  celkové výši 
32 083,– Kč dle žádosti.

5. Smlouvu o  budoucí smlou-
vě o  zřízení věcného břemene 

a  dohodu o  umístění stavby č. 
IV-12-2022397/VB/01 název 
stavby: Týniště n/O., Turko-
va čp. 85, smyčka knn mezi 
smluvními stranami: budou-
cí oprávněná ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín zastoupena společnos-
tí PEN  – projekty energetiky, 
s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 
530 02 Pardubice a  budoucí 
povinná Město Týniště nad Or-
licí a  ukládá starostovi města 
smlouvu podepsat.

6. Přidělení uvolněného bytu 1+1 
a uzavření nájemní smlouvy p. 
Z. M. na adrese *** na obdo-
bí od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 
s podmínkou úhrady tříměsíč-
ní jistiny.

7. Smlouvu o nájmu části pozem-
ku parc. č. 817/5 před domem 
č. p. 297 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Týniště nad Orlicí pro Nguyen 
Huu Phuc, IČ: 014 34 284 za 
účelem umístění zboží, ve výši 
900 Kč (5 Kč/m2/den) na dobu 
určitou, pondělí - neděle  od 
1. 6. 2021 do 30. 06. 2021 a po-
věřuje starostu smlouvu pode-
psat.

8. Obsazení uvolněného bytu 
v  DPS v  Geriatrickém centru 
Týniště nad Orlicí pro manžele 
B. od 1. 6. 2021.

B) Bere na vědomí

1. Oznámení ředitele Základní 
školy Týniště nad Orlicí (IČO 
608 84 541) o  přijetí Roz-
hodnutí o  poskytnutí dotace 
č. 20_080/0019106-01, ná-
zev projektu dle MS2014+:1 

Zvýšení a  zlepšení kvality 
výuky na ZŠ Týniště nad Or-
licí II Registrační číslo pro-
jektu dle MS2014+: CZ.02.  3. 
X/0.0/0.0/20_080/0019106. 
Dotace bude poskytnuta ve výši 
1 092 394 s  termínem realiza-
ce projektu od 01. 08. 2021 do 
30. 06. 2023.

C) Ukládá

1. Projednat z  ZM koupi pozem-
ku parc. č. 1634/23, pozemku 
parc. č. 1635/1 a pozemku parc. 
č. 1635/3 v  k. ú. Týniště nad 
Orlicí.

T: jednání ZM Odpovídá: 
Ing. Paštika J.
2. Projednat v  ZM žádost SK Tý-

niště nad Orlicí o změnu účelu 
použití části poskytnuté dotace 
na provoz v roce 2021.

T: jednání ZM 
Odpovídá: Mgr.Oubrechtová I.
3. Projednat v  ZM žádost JSDH 

o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města na akci pro děti ve výši 
5 000 Kč.

T: jednání ZM 
Odpovídá: Mgr.Oubrechtová I.

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. 59
z jednání Rady města Týniště n. O.

konané dne 30. 05. 2021

Vedení východočeské organizace 
Péče o duševní zdraví (PDZ) čekají 
změny. Ředitel organizace a psychi-
atr MUDr. Petr Hejzlar změní svou 
funkci a  začne se naplno věnovat 
práci psychiatra v jednom ze středi-
sek PDZ,  Centru duševního zdraví 
Pardubice. Na post ředitele organi-
zace aktuálně vypisuje otevřené vý-
běrové řízení.

Nezisková organizace Péče o du-

ševní zdraví, která podporuje lidi 
v  zotavení se z  vážných duševních 
potíží prostřednictvím 7 regionál-
ních terénních týmů působících 
v  okresech Pardubice, Chrudim, 
Ústí nad Orlicí, Hradec Králové, 
Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Ji-
čín, prochází v posledních letech dy-
namickým rozvojem. Ve třech svých 
pobočkách (Pardubice, Chrudim, 
Hradec Králové) rozšířila svůj tým 

sociálních pracovníků a  peer kon-
zultantů o zdravotní sestry, psycho-
logy a psychiatry a vytvořila Centra 
duševního zdraví (CDZ).

Rychlý rozvoj jde ruku v  ruce 
s  potřebou posílit její řízení. „Po-
třebujeme vytvořit stabilní organi-
zační oporu rozvojovým plánům, 
protože Centra duševního zdraví 
chceme postupně provozovat ve 
všech okresech, kde působíme. 
Čeká nás obrovské množství nejen 
manažerské práce. A  tak nastal čas 
pro změnu řídící struktury organi-
zace i pro personální změny. Potře-
ba rozvíjet řízení organizace se pojí 
s  mým osobním rozhodnutím do 
konce roku 2021 odejít po 24 letech 
z funkce výkonného ředitele a věno-
vat se naplno lékařské profesi,“ ko-
mentuje změny ředitel PDZ MUDr. 

Petr Hejzlar.
A  ihned doplňuje: „Z  PDZ ale 

rozhodně neodcházím, protože mojí 
hlavní náplní bude práce psychiatra 
v  pardubickém Centru duševního 
zdraví.“ Po čtyřiadvaceti letech se 
tak podařilo, že bude MUDr. Petr 
Hejzlar vykonávat práci, s jejíž vidi-
nou do organizace vstupoval. V roli 
psychiatra CDZ sice částečně působí 
již od roku 2019, kdy CDZ vzniklo, 
ale nyní se jí chce věnovat na plný 
úvazek a  předat manažerské výzvy 
a povinnosti novým tvářím.

Do výběrového řízení na pozi-
ci ředitele organizace zve schopné 
manažery se zkušenostmi ze sociál-
ních a zdravotních služeb či dalších 
oblastí neziskového sektoru. Inzerát 
a  více informací naleznou zájemci 
na www.pdz.cz

ŘEDITEL PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MÍŘÍ NAPLNO DO ROLE PSYCHIATRA
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KALENDÁŘ AKCÍ SVAZU CHOVATELŮ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - 2021

datum- den čas název místo konání

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

25. 7. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

22. 8. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

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

10. 10. ne 8:00 - 11:00 Celostátní výstava českých plemen slepic a klubu Australek Areál chovatelů

16. 10. so 7:00 - 12:00
Celostátní výstava králíků Českých albínů a Hototských 
+ oblastní výstava k rálíků, holubů a drůbeže

Areál chovatelů

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

30. 10. so 7:00 - 12:00 Celostátní výstava králíků stříbřitých malých Areál chovatelů

6. 11. so 8:00 - 11:00 Celostátní výstava králíků Činčila velká Areál chovatelů

28. 11. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

04. 12. so 8:00 - 12:00
Speciální celostátní výstava králíků - Aljaška, Havana, 
Durynský, Bílopesíkatý, Tříslový a Saténový

Areál chovatelů

19. 12. ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

28. 12. po 16:00 - 17:00 Oblastní soutěž ve zpěvu kanárů – ukázky zpěvu Areál chovatelů

8. 1. 2022 so 7:00 - 12:00 Speciální celostátní výstava králíků Rexů Areál chovatelů

23. 1. 2022 ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

27. 2. 2022 ne 6:00 - 10:00 Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže Areál chovatelů

Kontakty: 
areál chovatelů restaurace: 731 417 892 | informace o ptačích trzích: 606 103 125; 732 744 636 | ubytování: 732 744 636 | veterinář: 608 513 848

www.chovateletyniste.cz
Areál chovatelů dále nabízí:

restauraci s občerstvením, ubytování, v malé a velké zasedací místnosti pořádání školení, večírků, svateb, smutečních hostin atd.  
Srdečně zvou chovatelé ZO ČSCH Týniště nad Orlicí a děkují Vám za návštěvu.

ZMĚNA VYHRAZENA!

Vzpomínka

Dne 16.  června  2021 uplynulo pět smut-
ných let od úmrtí našeho drahého manžela, 
tatínka a  dědečka Ladislava Brože  a  1.  čer-
vence výročí jeho nedožitých 76 let. Kdo jste 
ho znali věnujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná rodina.

Dne 4. 6. tomu bylo již 17 let, co nás na-
vždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, 
pan Jiří Burkoň a dne 14. 6. uplynulo již 15 

let, co nás navždy opustila naše milovaná ma-
minka, babička, paní Věra Burkoňová.

Nikdy na vás, drazí a milovaní, nezapo-
meneme.

Vaše dcera Kateřina a vnoučata Adélka 
s Lukáškem

Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu zas.
Dne 9.  července tomu bude dlouhých 20 

roků, co jsme se naposledy rozloučili s  Oli 
Čepelkovou.

Vzpomíná a nikdy  
nezapomene celá rodina

Poděkování

Velké poděkování výboru Sokola, jmeno-
vitě náčelnici Martině Köhlerové, za vzpo-
mínku na paní Janu Horskou.

Marie Šmídová 
Leon Horský

VZPOMÍNKA - PODĚKOVÁNÍ
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POHÁDKY V LESE
V rámci opatření v květnu jsme 

vymysleli akci Pohádky v lese, pro-
tože na klasický Pohádkový les bylo 
příliš mnoho omezení. Pohádky 
v  lese byl balíček pěti pohádek, 
kam se mohly rodinky vydat sa-
mostatně po celý týden. U  Budu-
línka na tajném místě našly jeho 
kamarády s drobnými úkoly. V jiné 
části lesa bylo zapotřebí pomoct 
dědečkovi vykopat řepu a posbírat 
všechny jeho pomocníky, včetně 
šneka. Výprava s  Rumcajsem za 
dračím vejcem byla hodnocena 
jako nejnáročnější, ale nejzajíma-
vější. Živé ježibaby mohly děti po-
tkat u  perníkové chaloupky, kam 
vedla také dobrodružná cesta, ale 
perníčky byly vynikající. A  jedno 
odpoledne čekala v  lese na děti 
Červená Karkulka, která chodila 
lesem sem a tam a v košíčku měla 
připravenou odměnu pro toho, kdo 

ji našel. Účast nebyla závratná, ale 
podle reakcí byli všichni účastníci 
spokojeni a děti nadšené. Bonusem 
v  balíčku byla šestá pohádka s  tr-
paslíky, která byla vytvořena jako 
počítačová únikovka a  obsahovala 
několik drobných hříček, hádanek 
a  kvízů. Klasický Pohádkový les 
chystáme na začátek školního roku, 
jako první otvírací akci a těšíme se 
na něj.

VENKOVNÍ AKCE V  KVĚT-
NU

V  rámci omezení činnosti jsme 
celou zimu a  jaro pořádali různé 
aktivity ve městě, a především jeho 
krásném okolí. Posledními akce-
mi v květnu byla Medová cesta na 
okruhu od přejezdu k Semenárně, 
Cesta motýlí sousedé za Stávkem 
a  Písmenková abeceda v  lese od 
Semenárny. Jsme rádi, že vám naše 
cesty zpestřily procházky a rádi jste 

se na ně vraceli.

VE SLUNÍČKU
V  květnu jsme mohli postup-

ně přivítat jednotlivce, pak trojice 
a nakonec skupinky dětí po devíti, 
aniž by musely procházet opětov-
nými testy. Protože test ve škole 
platil ve škole do pátku, ale u  nás 
jen do středy… Děti si nenechaly 
ujít možnost přijít za zvířátky do 
Mazlíků, na pravidelné tvoření, na 
tancování, na atletiku a  na mini-
volejbal. Některé kroužky (kytara, 
keyboard) dokončily svoji činnost 
distančně. Celoročně se také schá-
zela aktivní mládež z  klubů IPP 
a  IPP junior, nejdřív samozřejmě 
na síti a  jak jen to šlo, tak v  lese 
a nakonec i na závěrečné speciální 
olympiádě na zahradě DDM.

Příprava zájmových kroužků na 
příští školní rok jde do finále, na 
děti i dospělé čeká klasická nabíd-

ka, o kterou je vždy zájem, ale také 
několik novinek. Přihlašování bude 
možné už během prázdnin. Někte-
ré kroužky (hlavně sportovní) se 
rozeběhnou již během září, všech-
ny pak od začátku října a nezbývá 
než doufat, že i v dalších měsících.

VOLNÁ MÍSTA NA TÁBO-
RECH

V  červnu u  nás připravujeme 
tábory, kterých je letos opět deset. 
Jsme připraveni na splnění všech 
podmínek, které jsou pro nás zá-
vazné a věříme, že si děti i vedou-
cí užijí společný prázdninový čas 
v klidu a pohodě. Na Vižňov a na 
Trolíky jsou jen volná místa ná-
hradníků, na ostatních se ještě ve-
jdete. Aktuální informace najdete 
na našich webových stránkách 
www.ddmtyniste.cz nebo na tel.: 
725435732

Eva Jenčíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO - PROBĚHLO
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Pravidelně každý rok o  předpo-
sledním víkendu v  květnu pořádá 
DDM Týniště nad Orlicí taneční 
soutěž „O týnišťské tajemství“.

V Kulturním centru Týništi nad 
Orlicí se sjedou tanečníci, kteří 
za dunící hudby a  bouřlivého po-
vzbuzování, předvedou před poro-
tou své choreografie. Bohužel 29. 
a 30. ročník této taneční soutěže se 
z  důvodu covid opatření nemohl 
uskutečnit. Proto jsme se rozhod-
li vyhlásit online taneční soutěže 
„SHOW DANCE 2021“.

Trenérům tanečních skupin jsem 
v  březnu poslala propozice k  sou-
těži a  požádala je o  předání svým 
tanečníkům. Od klasické taneč-
ní soutěže se tato „neživá“ soutěž 
moc nelišila. Věkové rozdělení bylo 
stejné jako při taneční soutěži  – 
MINI, DĚTI, JUNIOR a  HLAVNÍ 
kategorie, taneční styly se dělily 

na DISCO A  MODERN DANCE, 
STREET DANCE, SHOW DAN-
CE, DANCE ART, MAŽORETKY 
a POM POM Dance. Jen jeden roz-
díl tu byl. Děti netančily ve skupi-
ně, ale samy za sebe nebo se svým 
příbuzným a  samozřejmě vše bylo 
elektronicky. Velkou výzvou pro 
tanečníky byla tvorba choreografie, 
vymýšlení kostýmů, vybírání hud-
by a její upravení. S touto činností 
jim vždy pomáhali trenéři.

Do taneční soutěže se přihlásilo 
celkem 44 tanečních choreografií. 
Každý by si mohl říct, že věková 
kategorie MIDI (5–7 let) a  DĚT-
SKÁ (7–11) se neobsadí, ale jaké to 
bylo překvapení. Tyto dvě kategorie 
byly obsazeny nejvíce. Nejmenších 
tanečnic bylo 6 a dětských taneční-
ků 16. Starších tanečníků ve věku 
11–15 let (JUNIOŘI) a 15 a více let 
(HLAVNÍ kategorie) bylo celkem 

15. Malým tanečníkům byli oporou 
hlavně rodiče, kteří převzali roli 
trenéra.

Do 12.  5. přicházeli na email 
DDM videa, která se nahrávala do 
playlistu a 15. 5. byla předána poro-
tě k ohodnocení do Prahy, Čáslavi, 
Pardubic a Týniště. Porota hodnoti-
la nejen nápaditost skladby, ale i její 
provedení, výběr a vhodnost hudby 
k  dané kategorii a  stylu, kostým, 
výraz a  celkový dojem, který udě-
lal tanečník na porotu, známkování 
bylo stejné jako ve škole 1–5.

Vyhlášení proběhlo elektronicky 
21.  5.  2021. Na emailovou adresu 
tanečníků bylo zaslané vyhlašova-
cí video, ve kterém byly sestříha-
né všechny taneční choreografie 
a  označena první tři místa, spo-
lečně s hodnotící bodovou listinou 
a  se slovním hodnocením. Třem 
nejlepším přišly poštou diplomy, 

SHOW DANCE 2021 ONLINE
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medaile a malá sladkost. Ostatním, 
kteří se neumístili, přišel jako po-
děkování účastnický list a něco na 
mls.

No a jak to vlastně dopadlo:
MIDI disco Dance - 1. místo, TS 

Rosegirls  I.  – Šmoulinka Elfinka 
(Elif) | 2. místo, TS Rosegirls  I.  – 
Marshmello (Julie) | 3. místo,  RK 
Crazy - Tančím si pro radost… 
(Julie)

MIDI show Dance - 1. místo, RK 
Crazy – Pikatchu (Adélka) | 2. mís-
to, RK Crazy – Šmoulinka jsem já 
(Kia) | 3. místo, RK Crazy – Úsvit 
(Julie)

DĚTI disco Dance - 1. místo, TS 
Rosegirls  I.  – Dance with Me To-
night (Hanka) | 2. místo, RK Cra-
zy – Aneta’s time to Dance (Aneta) 

| 3. místo,  TS Rosegirls  I.  – Disco 
Trollové (Katka)

DĚTI street Dance  – celkem 
bylo přihlášeno 9 choreografií

1. místo, RK Crazy  – Today 
I Dance for you (Leona) | 2. místo, 
DSA Plaňany  – Power (Nela) |  3. 
místo, RK Crazy – I’m ready (Filip)

DĚTI disco + street + show 
Dance DUO – 5 choreografií

1. místo, DSA Plaňany – School 
(Viktorie a  Ema) | 2. místo, RK 
Crazy – Linda a Fíďa (Linda a Fi-
lip) | 3. místo, DSA Plaňany – Me 
too (Nela a Nela)

DĚTI Show Dance – 4 choreo-
grafie

1. místo, DSA Plaňany – Sezame, 
otevři se (Melanie) | 2. místo, DSA 

Plaňany  – Tučňák z  Madagaskaru 
(Lucie) | 3. místo,  DSA Plaňany  – 
Asi jinej gang (Aneta)

JUNIOR Disco + street Dance – 
5 choreografií

1. místo, SVČ Déčko Náchod  – 
Černobyl (Filip) | 2. místo, RK 
Crazy  – Sweet dream (Nikola) | 
3. místo,  DSA Plaňany  – Také me 
dancing (Nela)

JUNIOR Art Dance + mažoret-
ky – 5 choreografií

1. místo, HPM Dance studio  – 
For my mom (Karolína) | 2. místo, 
HPM Dance studio – It will be all 
right (Bára) | 3. místo,  ZUŠ Týn-
ky – Edge of Glory (Natálie)

JUNIOR Art Dance + mažoret-
ky DUO

1. místo, ZUŠ Týnky – Live Whi-

le We’re Young (Tereza a  Natálie) 
|  2. místo, TJ Sokol Pražské Před-
městí  – Taneční souznění (Marie 
a Josefína)

HLAVNÍ Street Dance + mažo-
retky – 4 choreografie

1. místo, Taneční Klub CHA-
OZS – Rain on me (Eliška) | 2. mís-
to, RK Crazy – V tunelu! (Anet) | 3. 
místo, ZUŠ Týnky – Runaway Baby 
(Tereza)

Děkuji našim porotcům za ztí-
žené, ale spravedlivé hodnocení 
a tanečníkům za jejich krásné cho-
reografie. Doufám, že se 21.  květ-
na  2022 sejdeme na 31. taneční 
soutěži O Týnišťské tajemství.

Lenka Reslová

SHOW DANCE 2021 ONLINE
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Malí záchranáři
 
Na začátku měsíce května jsme 

měli ve školce krásné téma - zá-
chranáři. Povídali jsme si nejen 
o  záchranářích, ale také o  celém 
integrovaném systému. Naučili 
jsme se telefonní čísla na Hasiče, 
Policii a  také Záchranku. Pro-
cházkou městem jsme mohli po-
zorovat, jak zdejší hasiči myjí své 

auto, podívali jsme se také kde 
sídlí městská policie a  také státní 
policie. Pro děti je vždy vzácné, 
když do mateřské školy přijde 
někdo jiný než učitelky a  rodiče. 
Dne 6. 5. se z nás ale stali oprav-
doví záchranáři. K nám do školky 
zavítala paní záchranářka s  krás-
ným programem, který byl zamě-
řen přímo pro malé děti. Děti byly 
zvídavé, ptaly se na spoustu věcí 
a  také paní záchranářce naslou-
chaly. Všichni jsme se dozvěděli 
spoustu nových informací. Na-
vzájem jsme si poslouchali tlukot 
srdce, dech  – pozorovali jsme ve 
dvojicích, jak se nám zvedá bříš-
ko. Paní záchranářka si s sebou na 
pomoc přivezla i svoje “tři kama-

rády” - figuríny na ukázku masáže 
srdce. Z  našich děti se v  tu ránu 
stali opravdoví záchranáři a každý 
si mohl na vlastní kůži vyzkou-
šet, jaké to je dávat první pomoc. 
Paní záchranářka nás také naučila 
rytmus stlačení hrudníku (na pís-
ničku “Prší, prší, jen se leje”). Bylo 
to moc prima a  odnesli jsme si 
spoustu zážitků a nových poznat-
ků, které jsme si uchovali v pamě-
ti a snad nebude potřeba je nikdy 
použít.

Barbora Koubová

Život v úlu

Co dělají včely v zimě? Existuje 
něco jako včelí řeč? Jak se stane 

včela královnou, jaké úkoly mají 
včely? O tom všem nám přišla do 
naší školky povědět paní Adamco-
vá, která o včelách ví spoustu věcí. 
Hráli jsme si na včely dělnice, 
uklízečky a na krmičky. Také jsme 
si mohli vyzkoušet oblek pravého 
včelaře a  jeho nástroje, které po-
třebuje ke své práci se včelami. 
Dokonce jsme si mohli přivonět 
k pravé plástvi se včelím voskem. 
Páni, to byla vůně! Spoustu věcí 
jsme již dříve věděli, protože jsme 
si již týden o  včelkách povídali. 
Díky činnostem a  aktivitám paní 
Adamcové jsme lépe porozuměli 
životu včel a  už víme, co to zna-
mená „být pilná jako včela“. 

Barbora Pitter

ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO
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Díky spolupráci s  místní akč-
ní skupinou NAD ORLICÍ o.p.s. 
a  projektu MAP Kostelecko jsme 
v  měsíci květnu v  naší mateřské 
škole přivítali zdravotníky, kteří 
mladším dětem ukázali, jak správ-
ně bojovat s  bacily a  jak se jim 
nejlépe vyhnout. Starší děti se na-
učily, jak se zachovat, když se ka-
marádovi nebo komukoliv jinému 
něco stane. Jak dát správně první 
pomoc a  jakým způsobem pomoc 

přivolat. Zopakovali jsme si dů-
ležitá čísla na policii, hasiče a  zá-
chrannou službu, viděli jsme, jak 
správně pracovat s  obvazem. Děti 
byly nadšené a  moc je vše bavilo. 
Dále jsme oslavili Den Matek, kdy 
děti zazpívaly maminkám písničku 
a vyrobily přáníčka, která jim s lás-
kou darovaly.

Za kolektiv MŠ – U Dubu 
 Effenberková Šárka

5.  6.  2021 proběhla stmelova-
cí akce POHÁDKOVÁ STEZKA 
pro občany Štěpánovska, pořá-
daná novým osadním výborem 
k oslavě Dne dětí. Na trase, která 
začínala u  obecní knihovny, bylo 
rozvěšeno 19 karet s  otázkami 
z  našich českých pohádek a  do-
provodný úkol, který děti i  rodi-
če plnili. V cíli byly všechny děti 
odměněny za vyluštěnou tajenku, 
která jim vyšla, pokud odpovědě-
ly na otázku z  pohádky správně. 
V prostorách za budovou knihov-
ny byly nachystány stoly k poseze-
ní se sousedy a ohniště k opékání 
špekáčků. Trasu si prošlo 17 dětí 
s  doprovodem, což je potěšující 
pro začátek.

Poděkování patří všem účastní-
kům této akce, organizátorům za 
zajištění občerstvení, technickým 
službám za zapůjčení nezbytného 
zázemí a městu Týniště nad Orlicí 
za finanční podporu.

Těšíme se na další akci Loučení 
s létem, která proběhne v srpnu.

Za osadní výbor  
H. Dobešová, H. Hloupá

MATEŘSKÁ ŠKOLA U DUBU

OSADNÍ VÝBOR ŠTĚPÁNOVSKO - 1. ROČNÍK OSLAVY DNE DĚTÍ
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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

MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST

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

TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVENEC 2021

Čtvrtek 1. 7. 15.00 - 16.30 ATLETIKA na stadionu
16.00 - 18.30 SCUK

Pátek 2. 7. 08.00 - 12.00 Hlídání dětí a HERNA
14.00 - 17:30 HERNA

Týden: 5.–9. 7. Prázdniny v MC Ratolest! - Individuální akce rodin.

Týden: 12.–16. 7. Příměstský tábor:
POVOLÁNÍ aneb Ten dělá to a ten zas tohle…
(Automechanik, zedník, prodavač, učitel, lékař, zahradník, kuchař, kadeřnice, švadlenka, baletka, popelář, hudeb-

ník, sestřička…)
• Každý den dopoledne a odpoledne jedno povolání s povídáním, představením, hostem a praktickou ukázkou… 

+ zpívání, malování, tvoření, hry, hraní…
• Tábor je určen pro malé i větší děti s doprovodem rodiče.
• Zážitkový tábor s tvořením, sportováním, hosty, výlety…
• Program: 9.00-12.00 | polední klid | 14.00-17.00.

Tábor je již obsazen.
Pro velký zájem budeme zvát i další zájemce na výlety
(čtvrtek – celodenní výlet do Křivic, výlet do DEPA v HK) a akce na stadionu, v divadle, parku.
Sledujte program, bude včas vyvěšen.

Týden: 19.–23. 7. Příměstský tábor s angličtinou - Soukr. tábor s výukou anglického jazyka, pořádá Koala English.
Více informací: K. Pavlová, koalaenglish@seznam.cz 773493656, http://www.koalaenglish.eu/



 
 
 
 
 
 
 
 

Po více než roční nucené pau-
ze došlo k  tomu, že se v  neděli 
13. 6. 2021 v 19 hod. opravdu reálně 
uskutečnilo divadelní představení 
pražského Studia Bouře: INTIM-
NÍ PŘÍBĚHY Z  RÁJE s  Robertem 
Jaškówem v hlavní roli.

Nevěřili byste, jak z  hlavy vy-
padnou po roční absenci jakékoliv 
kultury všechny běžné věci kolem 
zajištění představení. V pátek odpo-
ledne jsem odjížděla z práce s  tím, 
že jsem určitě na nic nezapomně-
la… V  pátek večer mi došlo, že 
jsem zapomněla na kytky, v neděli 
dopoledne, že jsem do šatny nedala 
hercům vodu. Hlavně, že jsem ne-
zapomněla na každý roh kulturáku 
pověsit „nařízení“, že máte mít re-
spirátory (jako byste to nevěděli, už 
jsem fakt zblblá, ještě chvíli a  pře-
stanu rozlišovat podstatné od ne-
podstatného).

Ještě ohledně podmínek (mimo-
řádného opatření MZČR od 8. 6.). 
14 dní jsem komunikovala s právní-
ky, policií, hygienou, zmocněncem 
v oblasti GDPR – komu vlastně se 
má divák prokazovat (očkování, 
testy….), lépe řečeno, kdo má zá-
konné právo to po divácích chtít 
(nemůžu si pomoct, ale i  když se 
vídáme na ulici, furt jsme cizí lidé, 
a když např. půjdete do nemocnice 
se zeptat na zdravotní stav svého ka-
maráda, tak máte smůlu – zdravot-
ní stav je zcela soukromá záležitost 
a  nikdo vám nic nesmí říct a  ne-
řekne, pokud neprokážete, že jste 

příbuzný, a  to hodně blízký). Jsem 
v podstatě hodná holka a poslušná 
(v  rámci možností), ale, pardon, 
odsud posud. Strašně nerada bych 
porušovala platné zákony (které 
jsou jednoznačně nadřazeny nad 
ryze účelová mimořádná opatření, 
která se každý týden „vylepšují“ bez 
respektu k  jakýmkoliv zákonům  – 
nejvyšší správní soud to potvrdil 
už mockrát). Nebudu vás zdržo-
vat svými myšlenkovými pochody 
a  podrobnostmi  – zkrátka jsem 
v  divadle vylepila dvoje pokyny 
(viz níže) a nechala prokazování na 
uvážení a přirozené inteligenci lidu 
(jsme přece ještě furt přes to všech-
no samostatně myslící svéprávné 
bytosti, no ne?)

A  teď to podstatné - jaké bylo 
představení? Geniálně a vtipně na-
psané (Jaime Salom), skvělá režie 
(Jana Janěková) a nezapomenutelné 
výkony všech protagonistů, nádher-
ná atmosféra na jevišti i  v hledišti. 
To se všechno opravdu krásně po-
tkalo (a  navíc po více jak ročním 
„absťáku“).

A co pro vás chystáme dál.
Přes léto, jak už jste si zvykli, je 

kulturní dům zavřený (covid  – ne-
covid).

Jestli vše dopadne, letos bude jed-
na výjimka  – na 21.  8.  2021 chystá 
firma TLAPNET v Městském parku 
Food Fest. Držme jim i nám palce.

Na podzim pro vás KC připravuje:

- kurz společenského tance pro 
mládež (letos by měly souběžně 
běžet 2 kurzy – jeden nedokončený 
z  loňska a  jeden nový), začínáme 
v sobotu 4. 9. 2021

- 18. 9. - Tradiční týnišťské posví-
cení v Městském parku

- říjen  – listopad - 52. týnišťský 
divadelní podzim 2021

- 19.  10.–Prague Cello Quartet 
(koncert „vážné“ hudby)

- 3.  11.–Zdeněk Izer  – Na plný 
coole (zábavná talk show)

- 21.  11.–Vánoční ulička + roz-
svícení vánočního stromu (ve spo-
lupráci se ZUŠ)

- 12. 12.–Věra Martinová (vánoč-
ní koncert)

- 31. 12.–Tradiční ohňostroj

Po více než ročních zkušenostech 
s  chaotickými a  ve většině přípa-
dů smysl nedávajícími opatřeními 
(platnými nejlépe ze dne na den) 
zůstáváme praktičtí, a  to v  tom 
smyslu, že na všechna naplánova-
ná představení si můžete vstupen-
ky pouze rezervovat (na kc.tyniste.
cz nebo telefonicky: 494 371 693, 
případně osobně v  kanceláři KD). 
Platnost rezervací je nastavena až 
do doby konání akce. Zarezervo-
vané vstupenky si budete moct 
zakoupit na pokladně v  den koná-
ní akce, případně v  kanceláři KD 
v  předstihu, dle situace. Pokud se 
představení neuskuteční, přesunou 
se rezervace automaticky na nový 
termín. Pokud bude akce zrušena, 
i rezervace se automaticky ruší. Nic 
neriskujete.

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

Přeji všem krásné a klidné léto.
Dana Dobešová

Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou 
a učiním z vás rybáře lidí.“

Marek 1,17

Ježíš na břehu Genezaretského 
moře potkává dva rybáře, Šimona 
a Ondřeje. Bez dalšího vysvětlování 
a přemlouvání je oba vyzývá, aby šli 
za ním. A povolává si je nečekanou 
nabídkou: „Učiním z  vás rybáře 
lidí“ – to je zvláštní úkol pro rybá-
ře. Petře, budeš lovit lidi!

Tento obrat je velmi nezvyklý. Má 
v  sobě skrytý nepříjemný přízvuk 
nekalosti – někoho lapit, nachytat. 
My v tom ale smíme vidět jiný vý-
znam. Rybáři lidí mají zachraňovat 
lidi z  trablů, do kterých se dostali. 

Moře bylo přece symbolickým mís-
tem nebezpečí, protibožských sil. 
Věta „Petře, budeš lovit lidi!“ po-
tom zní trochu jinak: Petře, budeš 
lidi oslovovat svou věrohodností, 
pravdivostí a porozuměním a  zvát 
je na cestu víry. Budeš s nimi v je-
jich krizích, bolestech a  strádání. 
Neuzavírej se do sebe, ale přijímej 
účast na životních cestách těch, 
které zveš k  následování. Někdy 
stačí slovo, někdy i tichá účast.

Ten příběh se stal před dvěma 
tisíci lety. Ale oslovováni jsme i my 
dnes, v  našich všedních životech. 
Vložme si nyní do toho oslovení 
každý svoje jméno a přečtěme si to 
znovu. Jak se k tomu postavíme?

Pane, dej nám moudrost a odva-
hu k  vykročení za tebou. K  tomu, 
abychom se dovedli vzdát našich 
zdánlivých jistot, které nás od tebe 
vzdalují. Amen.

Píseň:
Ref. Dnes tebe volá Pán, abys 

mládí své Bohu otevřel, tak jako 
květ se rozvíjí. Dnes tebe volá Pán, 
abys písní svou Bohu k  slávě žil 
a  dobrým byl na cestách všech. 1. 
A kdyby přišel jednou den a řek’ti: 
tak už dost, co vlastně na Ježíši máš, 
v něm není budoucnost, - vzpomeň 
si! Ref.

2. A kdyby jiné učení ti namlou-

valo snad, že bratří sbor máš opus-
tit a víru odvolat – vzpomeň si! Ref.

3. A kdyby slunce, voda, vzduch, 
ač je v nich plno krás, a kdyby tou-
ha po dálkách zastřely Boží hlas – 
vzpomeň si! Ref.

Píseň ze zpěvníku Svítá č. 52 Bůh 
je náš hrad (nápěv Soeur Sourire, 
text Miroslav Brož).

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

11. 7.–10:30 h,
25. 7.–10:30 h.

Jaroslav Matuška

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO CENTRA

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
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Život bez bariér, z. ú. sídlí v Nové 
Pace a  nabízí několik sociálních 
služeb pro handicapované, seniory, 
osoby v  krizi nebo pro osoby, kte-
ré se ocitly v  nepříznivé sociální 
situaci. Stačí vyhledat na www.zbb.
cz potřebné informace a  kontakty, 
zavolat, napsat nebo se osobně přijít 
podívat do Centra Klášter.

Příkladem dobré praxe je Odbor-
né sociální poradenství, kde soci-
ální pracovník bezplatně pomůže 
odpovědět na mnoho neznámých 
otázek. U většiny volajících se jedná 
o podobné problémy například:

Nevím si rady, jsem senior, ne-
mocný, asi mám nárok na příspěvek 
od státu, ale kam se obrátit, kdo mi 
pomůže?

Mám zdravotní problémy, pohy-
bové potíže, potřebuji pomůcku ke 

zlepšení zdravotního stavu a  imo-
bility. Kde si ji mohu zapůjčit nebo 
mám na ně nárok?

Jsem doma sama, je mi smutno, 
chtěla bych si povídat, být mezi lid-
mi, dělat i malé užitečné věci

Nejsem doma sám, ale kolem mě 
je tolik nových věcí, kterým nero-
zumím, internet, mobily, facebook, 
bojím se, abych někomu „nenaletěl“

Denní stacionář je sociální služ-
bou za úhradu, která zajistí lidem 
s  různým typem zdravotního po-
stižení denní činnost a jistotu dobře 
prožitého dne pod dohledem vzdě-
laných pracovníků sociální péče. 
V době, kdy jsou někteří zavřeni za 
svými dveřmi, všem blízkým vzdá-
lení, mnohdy v samotě tráví spous-
tu dní a čekají, než se život zase ro-
zední máme k dispozici Gentleman 

a Lady club. Místo, kde každý najde 
příležitost strávit den tak, aby již 
neměl pocit, že je osamocen. Ur-
čený pracovník připraví program, 
který je mnohdy na přání klienta. 
Rodina bude vědět, že je o jeho blíz-
kého profesionálně postaráno.

Sociální rehabilitace je další so-
ciální službou bezplatnou, která je 
útočištěm pro osoby v  nepříznivé 
sociální situaci.

Díky cíleně připravovaným ak-
tivitám připravuje uživatele služby 
pro budoucí plnohodnotný život. 
Získat poznatky, jak se postarat 
o vlastní domácnost, umět spravo-
vat finance, najít si pracovní uplat-
nění, nové přátelé nebo jen mít 
pocit, že je součástí kolektivu, je pro 
mnohé handicapové velkým příno-
sem.

Aby veškeré činnosti byly oprav-
du na dobré úrovni, za to je potřeba 
poděkovat dárcům, kteří finančně 
podporují určité sociální služby 
a  jejich programové aktivity. Pří-
kladem je finanční dar od Nadace 
ČEZ, nebo od Nadace Komerční 
banky, a.s.  – Jistota, díky kterým 
jsou služby atraktivnější, zajíma-
vější pro všechny účastníky. Proč? 
Protože lze díky těmto financím za-
koupit další pomůcky pro činnosti, 
více nastavit ucelenost některých 
kurzů, mnozí klienti navštíví místa, 
kam by se za normálních okolností 
nepodívali, a naši pracovníci v soci-
álních službách se mohou vzdělávat 
nad rámec povinného vzdělávání.

Jitka Fučíková

Právě skončená fotbalová sezóna 
se hodnotí velmi špatně, protože 
to byla již druhá sezóna za sebou, 
která sice byla rozehraná, ale vinou 
COVIDu a  na něho navazujících 
hygienických opatření, byla úřed-
ně ukončena! Nejdříve začátkem 
října  2020 přerušená a  následně 
v  dubnu 2021- zrušená! Všech-
na „covidová“ opatření, vydávaná 
průběžně vládou a  ministerstvem 
zdravotnictví, postihla celou spo-
lečnost a  o  amatérském sportu to 
platí dvojnásob! Více jak půlroční 
zákaz organizovaného sportová-
ní utlumil aktivity děti, trenérů 
a  příznivců všech druhů sportů. 
Pro náš oddíl to byla ztracená se-
zóna, a přitom to měla být sezóna, 
ve které jsme si dělali velké a snad 
i  oprávněné naděje na úspěchy 
napříč všemi našimi kategoriemi. 

Konečně i  začátek podzimu tomu 
napovídal…

Naše A  mužstvo dospělých vy-
hrálo všech 8 úvodních zápasů 
krajské I. A třídy a v tom devátém 
poprvé prohrálo na Lokomoti-
vě HK. Hned po tomto zápase se 
soutěž přerušila a  náš tým byl na 
postupovém 2. místě. Výborné 
jsou i  výsledky mužstva a  květno-
vých a  červnových přípravných 
zápasech. Tak snad to v následující 
sezóně vyjde! Mužstvo je stabilizo-
vané, mladé a velmi dobře vedené 
trenérem Pavlem Krupkou.

Po dlouhých 19 letech obnovil 
náš oddíl činnost B mužstva, které 
začalo svoji pouť v nejnižší soutěži, 
v okresní IV. třídě. Nezkušený tým 
poztrácel v úvodu nějaké body, ale 
potom se už sestava stabilizovala 
a před přerušením (zbývalo dohrát 

jedno podzimní kolo!) bylo naše B 
mužstvo na postupovém 2. místě. 
Takže opět – snad příště… Na vzni-
ku a fungování B mužstva měl hlav-
ní a  rozhodují zásluhu Petr Janda, 
který mužstvo také trénuje.

Dorost hrál nejvyšší mládežnic-
kou soutěž v kraji – krajský přebor 
U19 a  v  této konkurenci se ne-
ztratil, ale naopak byl překvapivě 
úspěšný. Před přerušením soutěže 
byl na krásném 4. místě, což už 
roky žádný náš dorostenecký tým 
nebyl! Mužstvo je výborně tréno-
vané trenérem Edou Cinou a vzhle-
dem k tomu, že v příští sezóně bude 
pokračovat v  téměř stejné sestavě, 
věříme, že bude minimálně stejně 
dobré!

Mužstvo starších žáků funguje 
už druhý rok ve spolupráci se So-
kolem Lípa a  myslím, že se jedná 

o  velmi dobrou a  vzájemně pro-
spěšnou spolupráci, ze které budou 
v  budoucnosti těžit oba oddíly! 
Po sportovní stránce byli naši žáci 
ve svojí krajské soutěži nečekaně 
úspěšní a  3. místo nikdo nečekal! 
Velmi dobře si vedou i v  jarní do-
plňkové soutěži Pohár AGRO CS 
U15, kde vyhrávají zápasy i  rozdí-
lem třídy!

Mužstvo mladších žáků bylo 
před začátkem sezóny výrazně 
oslabeno odchodem dvou klíčo-
vých hráčů do nově vytvořeného 
mládežnického centra na Slávii 
Hradec Králové. I  přes toto neče-
kané oslabení předvádělo velmi 
dobrý fotbal, i výsledkově se celku 
dařilo a před přerušením sezóny se 
pohybovalo ve středu tabulky své 
skupiny krajského přeboru. Celek 
vedl i trénoval Miloš Strnad.

KDO MI POMŮŽE?

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2020 - 2021 V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych 

se v tomto čase obrá-
til za právě ukonče-
ným školním rokem 
na naší škole. Byl 

zcela mimořádný ze dvou prozaic-
kých důvodů. Tím prvním důvo-
dem byl začátek avizované přestav-
by stávající a výstavby nové budovy 
školy na Tyršově náměstí – jedná se 
o záležitost, na kterou jsme se všich-
ni těšili a přivítali jsme ji s radostí. 
Věděli jsme od začátku plánování, 
že to nebude, vzhledem k faktu, že 
jsme odmítli přerušení výuky, resp. 
přestěhování vyučování do několi-
ka míst po městě, vůbec jednodu-
chá situace. Jak pro nás pracovníky 
školy, tak i pro naše žáky a potažmo 
vás, rodiče. Zrovna dnes, kdy píši 
tento článek, jsme opustili budovu 
ZUŠky z  posledních  kanceláří do 
provizorních prostor v  Kulturním 
domě a na městském úřadě. Výuka 
v  letošním školním roce byla ale 
natolik ovlivněna druhým celosvě-
tovým „důvodem“, že té přestavbě 
a případné koordinaci výuky lehce 
napomohla.

Druhým, nepříjemným momen-
tem, který ve velké míře ovlivnil 
průběh právě se končícího škol-
ního roku, byl návrat pandemie 
COVID-19, s tím i omezení výuky 

a vynucený odchod našich žáků ze 
školy do domácího prostředí.

I  přes všechny zápory, které di-
stanční výuka přinesla do výuky 
nejen na naší škole, ale ve všech 
školských zařízeních v tomto státě, 
můžu a vlastně i musím napsat, že 
se pedagogové na naší škole vyrov-
nali se ctí s novým pojetím výuky. 
Během školního roku se nevyskytla 
jediná vyučovací hodina, která by 
nebyla vědomě odučena. Samozřej-
mě, nikdo nepočítal s tak dlouhým 
pobytem dětí mimo školu, asi bych 
lhal, kdybych tvrdil, 
že se nevyskytly 
určité problémy, 
ať už se týkaly 
rychlé adaptace 
některých ko-
legů na způsob 
distanční výuky, 
objevily se i  pro-
blémy technického 
rázu, (které ale škola 
sama operativně řešila 
z  vlastních finančních 
prostředků), prostě těch 
mínusových bodů by se 
našlo daleko více než těch 
kladných. Ale věřte nám, 
že jsme se snažili a  snad 
se to i povedlo, udržet u žáků 
alespoň částečně radost a  chuť 
do dalšího vzdělávání nejenom 

v  uměleckých oborech, ale také 
v  samotné výchově ke kulturnímu 
cítění a chování.

Každopádně chci na tomto mís-
tě, a to je také jeden z důvodů, proč 
tento článek píši, velmi poděkovat 
Kulturnímu domu, resp. paní ředi-
telce Daně Dobešové za maximální 
vstřícnost a  umožnění „druhého 
domova“ v  prostorách Kulturního 
domu pro většinu naší školy nejen 
v  měsíci červnu, ale i  v  době, kdy 
se uvolňovala omezení při návratů 
žáků do školských zařízení.

Všichni již s  nadějí vyhlížíme 
školní rok nový, jelikož věříme, že 
od září se budeme společně potká-
vat v  „novém“. A  to je stimulem 
pro nás pedagogy a nadějí pro žáky 
a rodiče.

Chci vám všem popřát co nej-
klidnější a  nejradostnější prázdni-
ny plné sluníčka a nových poznání 
z vašich cest a prázdninového pu-
tování.

Mgr. Pavel Plašil
ředitel ZUŠ

ZUŠ - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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Výkladní skříní našeho mládež-
nického fotbalu byla v  této sezóně 
kategorie starší přípravky. Je hráč-
sky nejpočetnější, mezi kluky je 
několik výrazných talentů, a hlavně 
je velmi dobře vedena. Do sezóny 
jsme postavili 2 mužstva. Kluci 
mladšího ročníku hráli okresní 
přebor a  před přerušením soutěží 
byli, s  výrazným náskokem, v  čele 
přeboru. Starší ročník jsme spojili 
s Rychnovem, abychom mohli hrát 
krajský přebor, a toto tzv. „souklu-
bí“ si vedlo velice dobře, bylo na 
průběžné 2. příčce a  odehrálo vy-
rovnané zápasy i  se stejně starými 
kluky z FC Hradec Králové! V ne-
poslední řadě si naše starší příprav-
ka vedla velice dobře i  v  poháru 
„Ondrášovka CUP“, kde poprvé, 
jako mužstvo Týniště, postoupi-
la ze základní skupiny do dalších 
bojů. Starší přípravku vedli trenéři 
Petr Rydrych, Láďa Virágh, Zdeněk 
Rektor a Láďa Archleb.

Nejvíce otazníků bylo kolem za-
ložení mužstva mladší přípravky, 
kde přešel silný ročník do vyšší ka-
tegorie a z  různých příčin skončili 
kluci ročníku narození 2013. Noví 

trenéři Pavel Kalandra a Pavel Ma-
rek si s touto situaci poradili a na-
konec dokázali postavit mužstvo 
tak, že kolem 4 kluků ročníku 2012 
postavili kluky z  předpřípravky 
a  v  soutěži si vedli nad očekávání 
dobře, když před přerušením sou-
těží byli v čele okresního přeboru!

Naši nejmenší hráči a  hráčky 
- děti ještě školkou povinné jsou 
v kategorii, která se obecně nazývá 
„předpřípravka“ a  je to kategorie, 
kde se děti teprve seznamují s ko-
lektivem, s  vedením, se základy 
fotbalu a  někdy i  s  míčem. Vše je 
vedené formou her a  cvičení. Zá-
jem o  tuto kategorii stagnoval, ale 
po rozvolnění hygienických opat-
ření začátkem května a  obnovení 
tréninků v  Olšině výrazně vzrostl 
počet děti, které si přijdou zaspor-
tovat! Velkou zásluhu na tom má 
hlavně nový trenér předpřípravky 
David Holman. Všichni věříme, 
že zájem o  tuto kategorii bude dál 
pokračovat a pokud rodiče děti ve 
„školkovém věku“ budou chtít dat 
svoje dítě na fotbal  – tréninky na 
hřišti v Olšině jsou vždy v pondělí 
a  ve středu od 16 hodin. Stačí jen 

přijít!
Náš fotbalový oddíl získal v  se-

zóně i významná společenská oce-
nění. Okresním fotbalovým sva-
zem byl vyznamenán stávající člen 
výboru fotbalového oddílu (a dříve 
vynikající fotbalista, trenér, funkci-
onář a především výborný člověk) 
pan Ladislav Richter. Ocenění jeho 
celoživotní práce pro fotbalové 
hnutí převzal při příležitosti Dne 
fotbalu, symbolicky na hřišti v Ol-
šině!

Fotbalový oddíl je samozřejmě 
prezentovaný výsledky svých muž-
stev, ale v našem oddíle se snažíme 
i  zkulturnit a  zmodernizovat náš 
fotbalový areál v  Olšině. V  sezó-
ně jsme, ve spolupráci s  městem, 
vylepšili zázemí pro diváky a  ná-
vštěvníky našeho areálu vybudo-
váním rozsáhlého zastřešení okolo 
kiosku, který nabízí v sezóně denně 
kvalitní občerstvení. Dále se prů-
běžně rozšiřují tréninkové pro-
story areálu o  další plochu, která 
vzniká na úkor lesního porostu na 
straně směrem k  železnici. Kvalita 
našeho hřiště i  zázemí areálu mají 
ohlas i  ve fotbalových strukturách 

a  Okresní fotbalový svaz pověřil 
v  letošní sezóně náš oddíl organi-
zací velké sportovně-společenské 
akce nazvané Den fotbalu, jehož 
součástí byl i finálový zápas Poháru 
OFS. I přes velmi nepříznivé počasí 
se akce zúčastnilo hodně známých 
osobností z  fotbalového prostředí 
(např. trenér reprezentační U17 
David Holoubek, trenér reprezen-
tační U15 Karel Havlíček, rozhodčí 
FIFA Pavel Orel aj.), ale i  spole-
čenského života (mimo jiné nový 
hejtman našeho kraje Mgr. Martin 
Červíček nebo senátor JUDr. Mi-
roslav Antl). Akce se skutečně vy-
dařila a její ohlas přesáhl i hranice 
našeho regionu! Den fotbalu v Tý-
ništi nad Orlicí byl vyhlášen jako 
nejlepší amatérská sportovní akce 
roku 2020 a součástí tohoto ohod-
nocení byla i  reportáž České tele-
vize z Olšiny a z průběhu celé akce 
na kanále ČT Sport! Věříme, že se 
u nás v blízké době uskuteční další 
a možná i větší sportovní akce!

Ing. Šrajer Jan 
sekretář FO SK Týniště nad Orlicí

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2020 - 2021 V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
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Stejně jako v České republice se 
i v celém světě slaví druhou květ-
novou neděli svátek všech matek. 
V  tento den se oslavuje mateř-
ství, maminky a  mateřské pouto 
k  celé rodině a  okolí. Během 19. 
století se řada skupin žen snaži-
la prosadit svátek, který by byl 

spojen s  aktivitami ve prospěch 
míru a  proti válce. Den matek je 
pohyblivý svátek, ve všech zemích 
se však slaví druhou květnovou 
neděli. Tento významný den vyšel 
v tomto roce na 9. května. Každý 
rok je to pro děti, navštěvující 
školní družinu, příležitost, jak dát 

své mamince najevo, jak moc ji 
mají rády. I když v  tomto roce je 
díky opatřením a nařízením vlády 
situace ve školách mnohem kom-
plikovanější, všichni se snažíme, 
aby to děti pocítily co nejméně. 
A tak jsme si s žáky o maminkách 
jako vždy povídali, vysvětlovali 

její nezastupitelnou roli, četli po-
vídky i básničky a vyráběli dárky, 
které si s přáním odnášeli domů. 
Maminky měly určitě radost ne-
jen z  přání a  dárků, ale zejména 
ze svých dětí.

J. Šimková

DEN MATEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

DĚJEPIS HRAVĚ, NEJEN V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY
V  minulosti jsem zde psal 

o  tom, že lze zapojit žáky do vý-
uky dějepisu. Žáci mohou „učit“ 
žáky. Někteří vytvořili úžasné 
práce k  tématu, které jim bylo 
blízké a  nebáli se je ukázat před 
kolektivem. Prezentace k deteko-
vání od dvou nadšenců, pro které 
to je koníček. Podrobný životopis 
od děvčat, které obdivují Marii 
Terezii. Nebo ochutnávka daleké 
Indie od žákyně, která má z  této 
země předky.

Dneska bych rád zmínil žáky 6. 
a 7. ročníků, kteří se odvážili pus-
tit do úkolů, které byly časově ná-
ročné, vyžadovaly kreativitu, fan-
tazii a  zapojení více než jednoho 

rodiče nebo sourozence. Na dru-
hou stranu dětem umožnily po-
znat historii živou formou, prožít 
její kousek na vlastní kůži. Velkou 
předností těchto aktivit bylo, že 
představovaly odklon od tradič-
ní výuky, plnění pracovních listů 
a  pouhého sledování obrazovky 
monitoru. Protože nejlepším způ-
sobem, jak se učit, je skrze vlastní 
prožitek. Nemalou roli také hraje 
nadšení žáků pro daný předmět, 
bez něhož by se žádná obdobná 
aktivita nemohla uskutečnit.

Oba ročníky měly, během di-
stanční výuky, zadáno vytvářet 
k  různým tématům miniprojek-
ty. Často kreativním způsobem 

vyrobit nebo znázornit téma, 
o  kterém byla v  online hodinách 
řeč. Dostal jsem zpět celou řadu 
fotografií znázorňující například 
egyptské pyramidy z Lega, proces 
mumifikace zachycený na plyšo-
vých hračkách, mumie v  životní 
velikosti a provedení s dokonalým 
kartonovým sarkofágem. V  jiné 
aktivitě zase žáci vyráběli čínské 
draky, detailní modely Velké čín-
ské zdi, a  to včetně nájezdníků. 
Papírové, ze stavebnic, malované 
či třeba jen z  toho, co doma na-
šli. Jindy se žáci měli ustrojit do 
dobového oblečení z  určité epo-
chy v  minulosti - Egypt, Indie, 
Čína, Křížové výpravy, Starověký 
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Řím…
V  průběhu online výuky jsem 

s  žáky zkoušel proces mumifika-
ce. Na dálku to sice nejde tak jako 
ve škole, ale většina žáků se za-
pojila, vyzkoušeli si jaké to je být 
mumie a byla to zábava. S rolí to-
aletního papíru nebo pár starých 
obvazů a aktivita je na světě. Ani 

sedmáci se nenechali zahanbit. 
Díky jejich aktivitě jsem mohl po-
hlédnout do očí udatných templá-
řů, kteří měli často lepší zbroj než 
jejich originál v minulosti, včetně 
„rytíře“, který seděl na skutečném 
koni. Každý si poradil po svém, 
nezáleží na tom, že místo přilby 
byl na hlavě hrnec, že ten hezký 

meč v rukou byl z kartonu a alo-
balu nebo že zbroj na polovině 
těla chyběla. Důležité je, že se děti 
hravou formou učí.

Tím chci poděkovat také rodi-
čům, kteří tyto aktivity podporo-
vali, ochotně svým dětem pomá-
hali, protože bez vás by to nešlo. 
Sám jsem fascinován tím, co žáci 

dokázali vymyslet, jak originálně 
téma uchopit a  ve velkém počtu 
vypracovat. Pro mě, jako učitele, 
bylo největší odměnou, že si z vý-
uky mohli žáci kromě faktů od-
nést pořádný zážitek.

Mgr. Tomáš Haupt

DĚJEPIS HRAVĚ, NEJEN V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY
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Ve druhé polovině 16. století se 
v historii našeho města objevuje Ha-
nuš Haugvic z  Biskupic, moravský 
šlechtic panského stavu. Roku 1559 
kupuje Týniště spolu s  okolními 
vesnicemi jako samostatný díl kdysi 
rozsáhlých východočeských majet-
ků rodu Pernštejnů. Haugvicovo 
působení u  nás bylo krátké, trvalo 
pouhých šestnáct let, zato po něm 
zůstalo několik stop patrných až do 
dnešních dnů.

Stopa č. 1
Krátce po ustanovení nového tý-

nišťského panství nechal Hanuš Hau-
gvic vybudovat na jižním okraji města 
hospodářský dvůr a  při něm tvrz. 

Stavba tvrze byla čistě praktická, bez 
výrazného opevnění, jednalo se v pod-
statě o  honosnější sídlo pro správce 
statku a úředníka. Její význam začal 
upadat ještě před rokem 1600, kdy 
Týniště už patřilo Oppersdorfům a ti 
přenesli těžiště panství do Častolovic. 
Týnišťská tvrz postupně zanikala jed-
nak přestavbou v  panský dům a  po-
sléze úplným rozebráním na stavební 
kámen. Areál hospodářského dvora 
stojí dodnes v Lipské ulici u stadionu. 
Jeho nejstarší část, na níž se nacháze-
ly pozůstatky omítky s  renesančními 
sgrafity, byla však před několika lety 
stržena.

Stopa č. 2
Hanuš Haugvic z  Biskupic pokra-

čoval po vzoru Pernštejnů v  rybní-
kářské činnosti a v úpravách vodního 
náhonu. Kvůli dosažení vhodného 
spádu k novému tzv. Hornímu mlýnu 
dokonce přeložil tok Struhy. Současně 
založil rybník Mlýnský, na jehož místě 
stojí základní škola se sportovištěm, 
a dále lesní rybníky známé jako Velká, 
Prostřední a  Malá Houkvice. Spolu 
s okolními mokřady a památným 600 
let starým dubem tvoří rybníčky pří-
rodní památku U Houkvice a navěky 
připomínají Hanušovo rodové jméno.

Stopa č. 3
Mezi další Haugvicovy aktivity 

připočtěme ještě zakládání vsí. Z de-
tailního výpisu majetku pořízeného 
roku 1577, kdy pan Hanuš definitivně 
prodal týnišťské panství královské ko-
moře, se dočítáme: „Hanuš Haugvic 
z  Biskupic postupuje králi Rudolfovi 
tvrze Tynisstie, vsi Rassowicz, vsi Bie-
dowicz, vsi Haukwjczowa.“ Zdánlivě 
neznámá ves Haugvicov je připomí-
nána naposledy roku 1832 současně se 
jménem, které nakonec převládlo a je 
v  českém prostředí přeci jen přiroze-
nější (viz tajenka přiložené křížovky). 

 
Tajenka z  minulého čísla  – 1. uhlíř 
Vojtěch, 2. chytrost.

Adam Prokeš

SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – KRATOCHVILNÉ ČTENÍ


660 let

POMLÁ-
CENÝ PAVIÁN 1. ČÁST

TAJENKY

JINAK
(ZAST.) ŘEV 

660 let

ZAHRADNÍ
NÁDOBA 2. ČÁST

TAJENKY

STARO-
ČESKY
ZLODĚJ

ANGLICKY
LED

STROMOVÝ
POROST

VZDÁLE-
NOST DNA

LODI
OD HLADINY

DOMÁCÍ
VŠEUMĚL

DIVADELNÍ
ZÁVĚSY

PROVOLÁNÍ
SLÁVY


660 let

SVINOUT

NOCLEH
V PŘÍRODĚ

SYROVÉ
(O MASU)

ZÁPISNÍK

ČLEN
RODINY

NÁČRTNÍK

TĚLO-
CVIČNÁ
POLOHA

BÝT
ZAVĚŠEN

SATANÁŠ
NÁŠ

VÝROBCE
DECHOVÝCH
NÁSTROJŮ

ČESKÝ
DIRIGENT
(VÁCLAV)

NEŽIV
PRAMENIT

HŘÍCH

ŠESTÁ
PŘÍPONA
NÁZVU
OXIDU

PATŘÍCÍ
EVĚ

SPOJKA
SLUČOVACÍ

ROSTLINNÝ
TUK

NÁPLŇ 
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V úterý 18. 5. 2021 a ve čtvrtek 
20. 5. 2021 se po mnoha měsících 
opět konaly hodiny Tékáčka… při-
pravili jsme pro děti pár novinek 
i  vybavení. Zdokonalili jsme naši 
„Pernerku“ v  budově Na Drahách 
141, udělali rozvody vzduchu po 

celém prostoru Tékáčka Na Výsluní 
275, vytvořili online nástroje pro 
dálkovou komunikaci, zakoupili 
mobilní pískovačku a řadu dalšího 
nářadí a materiálu.

Fotografie jsou ale určitě více, 
než spousta slov… opravdu jsme se 

už na děti těšili! A na další se těší-
me v srpnu na táborech a od září ve 
standardním režimu.

Zahajujeme již 7. 9. 2021.
Ukázkové hodiny proběhnou ve 

čtvrtek 27. 8. 2021 v 16:00 a v úterý 
1. 9. 2021 v 17:00 hodin.

Děkujeme tímto městu Týniš-
tě nad Orlicí za dotaci, díky které 
jsme mohli další vybavení a mate-
riál pořídit.

Yvonna Ronzová

1. turnus: 9. - 13. 8. 2021

2. turnus: 16. - 20. 8. 2021

Vždy od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Budova Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí

Na Výsluní 275

Pobyt venku i v klubu plném her, 

stavebnic a jiného zařízení. 

Cena 1 250,- Kč 

Zahrnuje program, oběd, 2x svačinu, pitný režim, připojištění dětí atd.

 

Přihláška na www.tekacko.cz

Ať jsi holka nebo kluk, sleduj náš web a dozvíš se víc.

www.tekacko.cz

TÉKÁČKO
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

facebook.com/tekacko

Organizátor akce NAD ORLICÍ o.p.s.

TÉKÁČKO OPĚT JEDE!



Kategorie děti/mladí: 

Čeho si na starších lidech nejví-
ce vážím?

Téměř pokaždé, co vidím postar-
šího člověka, mě na něm většinou 
nejvíce zaujmou jeho oči.

Říká se, že,oko je do duše okno, 
“ a  něco na tom nejspíš skutečně 
bude.

Do očí se nám zapisuje vše, co 
jsme kdy prožili, ať už jsou to věci 
dobré, nebo špatné. Starší lidé toho 
zažili z nás všech nejvíce. Jejich oči 
jsou hlubší, než jsou oči naše. Ka-
ždé z  nich jsou jiné  – a  to úplně 
jiným, svým specifickým a  origi-
nálním způsobem. Můžeme z nich 
toho tolik vyčíst…

Zkušenosti, ano, to je něco, co 
oni mají a my stále nenabrali. Oni 
jsou tu déle než my a  mají nám 
toho tolik co předat.

Přijde mi neuvěřitelné, čím si ko-
lik z nich muselo v minulosti projít. 
Máme takové štěstí, že jsou tady. Je-
jich rady, čerpané z vlastních zku-
šeností jejich dlouhých životů, jsou 
pro nás mladé velice cenné.

Za zmínku stojí také fakt, který 
se zkušenostmi relativně úzce sou-
visí, a  to sice, že si starší lidé umí 
vážit věcí. Mnozí z nich prožili vál-
ku, bídu, hlad nebo jinou těžkou 
ztrátu.

Proto také získali s  uplynulými 

léty nad životem určitý nadhled 
a jen tak něco je nevyvede z míry.

Před starším člověkem se nevy-
platí lamentovat, že nemám co na 
sebe (i  když mám ve skutečnosti 
plnou skříň), nebo si stěžovat, že 
mi rodiče nechtějí koupit nový mo-
del mobilu IPhone 12. Ve srovnání 
s  jejich životními omezeními jsou 
naše,problémy” zcela malicherné.

Proto je občas potřeba se zasta-
vit, zamyslet se, zda jsou věci, které 
řešíme, skutečně tak vážné a  jestli 
skutečně stojí za to se s nimi trápit. 
Díky starším lidem máme možnost 
si tyto věci více uvědomit.

Když jsem ve společnosti ně-
jakého staršího člověka, je to pro 
mě něco jako únik do jiné dimen-
ze. Rozmlouvání s  těmito lidmi se 
tolika liší od rozhovorů například 
s vrstevníky.

Z  jejich projevu je možné roz-
poznat, že mají ujasněné priority 
v životě a čiší z nich jistá smířenost 
s vlastním osudem, samozřejmě ne 
vždy právě příznivým.

Přestože většina z nich již pokul-
hává nebo je leccos pobolívá, doká-
ží se mnozí z nich radovat ze života 
naplno, ať už ze zdravých vnoučat, 
květin na zahrádce, příjemné pro-
cházky přírodou, čtení pohlcující 
knížky, anebo třeba z pěkného po-
časí.

Na starších lidech si vážím toho, 
že jsou čistí a  neovlivnění dnešní 

dobou, která je na můj vkus příliš 
uspěchaná. Lidé se dnes příliš zao-
bírají sami sebou – ať už svou prací, 
kariérou nebo vlastními myšlenka-
mi. Pomalu přestávají rozeznávat, 
co je v životě skutečně důležité.

Ano, se starším člověkem si nej-
spíš moc nepopovídám o  nových 
technologiích nebo módních tren-
dech, zato si k němu však mohu po-
každé zajít pro dobrou radu nebo si 
popovídat do hloubky o životě, což 
já osobně uvítám mnohem více.

Konverzace s  jakýmkoli starším 
člověkem ve mně vždy něco zane-
chá, zatímco na poněkud povrchní 
debatu o výprodeji v H & M se spo-
lužačkou zapomenu během krátké 
chvilky.

Valná většina starších lidí jsou 
sami sebou a nemají nejmenší po-
třebu se jakkoli přetvařovat.

Spíš bych řekla, že to mají právě 
naopak – že jsou k nám mnohdy až 
moc upřímní.

Kdybych měla říct, kterého star-
šího člověka si nejvíce vážím, tak 
dozajista svých prarodičů.

Babička s  dědou vždycky stáli 
v  jakékoli situaci při mně a  nikdy 
mě nenechali bez pomoci.

Měli a  mají se mnou neskuteč-
nou trpělivost a  u  nich doma se 
cítím doma i já.

Do mých čtyř let jsme s rodinou 
bydleli ve Spojených státech. Pak se 
rodiče rozhodli, že se přestěhujeme 

do Prahy a  začal nám nový život. 
Jelikož jsme po příjezdu neměli 
kde bydlet, ubytovali nás babička 
a  děda ve svém bytě a  babička se 
okamžitě ujala péče o  mě a  mou 
tehdy téměř tříletou sestru Klárku. 
Máma byla v té době těhotná, měla 
rizikové těhotenství, protože, jak se 
posléze dověděla, čekala dvojčata. 
Musela tedy jen ležet a odpočívat.

Táta, do té doby zvyklý na ame-
rický systém a americkou mentalitu 
obecně, měl v té době spousty sta-
rostí s hledáním nového zaměstná-
ní a  sháněním nového bytu, a  tak 
se rodičovských povinností ujala 
právě babička.

Vodila nás do školky a ze školky, 
na kroužky, četla nám pohádky, va-
řila nám a chodila s námi na hřiště. 
Do toho se nás odmalička snažila 
vzdělávat a na rozdíl od jiných pra-
rodičů nás nikdy příliš nerozmaz-
lovala. Naopak  – v  mnoha věcech 
byla daleko striktnější než máma.

U prarodičů jsme bydleli celkem 
půl roku. Když na to období teď 
s  babičkou vzpomínáme, nezapo-
mene mi pokaždé zdůraznit, že to 
pro ni tehdy vůbec nebylo jedno-
duché.

Na to, že jsme s  Klárou holky, 
jsme prý byly extrémně živé, hluč-
né a neposedné.

Prý jsme nevydržely chvilku 
v klidu a neustále jsme musely ně-
kde skákat, pobíhat

MEZIGENERAČNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – PŘÍSPĚVEK I
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DĚKUJEME ZA ÚČAST V MEZIGENERAČNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽI

První ročník Mezigenerační li-
terární soutěže s  názvem „Máme 
se rádi“ vyhlášený Diecézním 
centrem pro seniory Hradec Krá-
lové a  Knihovnou města Týniště 
nad Orlicí je úspěšně za námi. 
V  průběhu měsíce května pro-
běhlo hodnocení zaslaných prací, 
začátkem června pak předání cen. 
Akci zaštítil generální vikář Krá-
lovéhradecké diecéze Mons. Jan 
Paseka.

Soutěže se zúčastnilo sedm 
přispěvatelů z kategorie dětí/mla-
dých a  sedm z kategorie seniorů. 
Jedna práce nespadala do žádné 
z  kategorií. Hodnocení prací ne-
bylo snadné, neboť všechny pří-
spěvky měly svou kvalitu. Proto 
jsme se rozhodli, že oceníme ka-
ždého z účastníků. Cílem soutěže 
byla především snaha sblížit ge-
nerace mezi sebou, a to se napros-
to podařilo účastníkům všem.

Autory prvních tří nejlépe 
hodnocených prací z  kategorie 
seniorů jsou:

 Wittmayerová Zdenka | Pažit-
ná Jitka | Kalecký Karel

V  kategorii dětí a  mladých se 
mezi prvními třemi umístili:  

Křížová Nikola | Fojtík Šimon | 
Brotánková Lucie

První dva příspěvky si čtenáři 
mohou přečíst již v tomto vydání 
Zpravodaje. V  pozdějších číslech 
budou následovat příspěvky další.

Děkujeme všem účastníkům 
za zdařilé práce a přejeme hodně 
zdraví a radosti z mezigenerační-
ho obohacování.

PhDr. Veronika Čepelková,
vedoucí Diecézního centra pro 

seniory Hradec Králové



nebo na něco sahat. Nedávno 
mi dokonce přiznala, že víc hyper-
aktivní děti snad za celý život ne-
poznala. Proto jsem jí neskutečně 
vděčná za to, jakou s  námi tehdy 
měla trpělivost, protože jak jsem se 
postupem času dověděla, neměl to 
s námi jednoduché nikdo.

Děda byl zase pro mě vždy 
symbolem neskutečné moudrosti 
a  vzdělanosti. Kromě toho, že je 
to vědec, který přišel na spousty 
důležitých fyzikálních poznatků, 

byl vždy ohromně sečtělý a  ještě 
k tomu všemu dokáže být ohromně 
vtipný.

Jeho logické myšlení mě nepře-
stává udivovat a  dodnes ho beru 
jako jednoho z  nejchytřejších lidí, 
které jsem kdy poznala.

Má tolik znalostí a  mám pocit, 
že neexistuje otázka, na kterou by 
neměl odpověď.

Na základní i  střední škole po-
máhal mně i sestře s fyzikou i ma-
tematikou, ve kterých jsme na roz-

díl od něj nikdy příliš nevynikaly. 
Babička je také nadaná na matema-
tiku, takže se mockrát stalo, že nám 
se školními povinnostmi pomáhali 
oba. Takže se dá říci, že díky jejich 
úsilí jsme se já i  sestra dostaly na 
gymnázium. Na dědovi bylo vždy 
skvělé, že i když na nás měl občas 
nějakou nepříjemnou poznámku, 
bylo vidět, že to myslel jen a  jen 
dobře.

Jsem neskutečně vděčná, že ba-
bička s dědou bydlí relativně blízko 

nás a že k nim mohu kdykoli zajít si 
s nimi popovídat, nebo se i vypla-
kat. Porozumění, které pro mě vždy 
měli a stále mají, si neskutečně vá-
žím a často si říkám, že mám sku-
tečné štěstí, že jsou po mém boku.

Na závěr bych ráda poznamena-
la, že starší lidé jsou jako dar a my 
mladí máme to štěstí, že od nich 
můžeme čerpat inspiraci a  na čas 
strávený s  nimi se nám bude jed-
nou moc hezky vzpomínat.

Lucie Brotánková

Kategorie senioři: Co mi na dě-
tech, mladých nejvíce imponuje?

 
Ptačí domeček

Kutil domácí je zcela zvláštní 
druh člověka. Neustále musí něco 
pilovat, řezat, brousit a  lepit. Ne-
vydrží sedět bez činnosti, a když už 
sedí, přemýšlí o tom, kterak to prá-
vě dodělané dílo ne-li celé předělat, 
tak alespoň vylepšit.

Má-li ještě ženu, která ho v tom 
podporuje, jedná se bezesporu 
o šťastného člověka.

A je-li tenhle pán k tomu všemu 
navíc dědečkem malé Lucie, kte-
rou miluje a pro kterou je ochoten 
vyrobit modré z nebe, je to přímo 
nejšťastnější člověk pod sluncem.

Přesně takový byl Stanislav 
Šafránek. Jeho vnučka to moc dob-
ře věděla, a  tak trochu ho svým 
holčičím způsobem využívala, ne-li 
zneužívala.

---
„Dědo, že mi vyrobíš domeček 

pro ptáčky,“ přišla jednou ze školy 
s tímhle podivným nápadem. „Ne-
myslím obyčejnou chudou ptačí 
budku, nýbrž ptačí dům se vším 
všudy.“

„To jsem si mohl myslet, že zase 
přijdeš s nějakým potřeštěným ná-
padem. Před týdnem to byl hmyzí 
domeček. Kam na tyhle nápady 
chodíš, holka?“

„Nikam,“ podivila se Lucie otáz-
ce. „Mě zkrátka napadají. Máš veli-
kou zahradu a hmyzí domeček ná-
hodou funguje dobře. Jsou v  něm 
berušky, škvoři a  ploštice. Počkej 
až budou sbírat na zahradě mšice 
a jiné neřádstvo. Tak nám to říkali 
ve škole.“

„Aha, a  jak by měl ten tvůj do-
mek vypadat?

„No, aby jich tam mohlo bydlet 
co nejvíc. Měl by to být vlastně pta-
čí byt. Několik budek propojených 
chodbičkami, kudy by se mohli 
ptáčci navštěvovat…“

„Jdi ty brepto, to by nedělalo 

dobrotu.“
„Jak to, že ne?“
„To jste se neučili, že i  každá 

ptačí rodinka potřebuje své terito-
rium? Ochranné pásmo a loviště?“

„Učili,“ překvapila. „Na to jsem 
taky myslela.“

„A co jsi vymyslela?“
„Paní učitelka nám vykládala, že 

stačí prostor po směru výletového 
otvoru a mě napadlo, že by to moh-
ly být takové sešroubované čtyři 
budky namířené každá na jinou 
světovou stranu. Tak by si přece 
nepřekáželi. Jedna by měla být i pro 
sýčka. Vždycky mě s  ním strašíš, 
chtěla bych ho vidět. Nikdy jsem 
ho neviděla.“

„Ty si navymýšlíš,“ zakroutil hla-
vou děda. „Sýček ale létá v noci a to 
ty spíš…,“ dodal ještě.

Červíček o  ptačím domečku 
se mu ale zavrtal do hlavy, přesně 
jako každý vnuččin nápad. A začal 
horečnatě vymýšlet, měřil, snažil 
se vžít do těch malých okřídlených 
dušiček, do jejich představ o  ide-
álním bydlení, a Lucie ho po očku 
pozorovala a věděla, že výroba do-
mečku se dala do pohybu.

Tak se stalo, že byl do země upro-
střed zahrady zakopán silný čtyř-
metrový kůl s  podivným, holub-
níku podobným shlukem ptačích 
budek na jeho vršku. Byly čtyři, 
připevněné na jedné veliké, páté, 
která sloužila za ptačí společenskou 
místnost, do které se dalo ze všech 
ostatních budek dostat. Každá smě-
řovala na opačnou světovou stranu 
a každá měla odlišný průměr vleto-
vého otvoru. Ta s největším byla ur-
čena sovičkám, ať už by to mohl být 
zmíněný sýček, kalous nebo puštík.

Ptáčkům se ovšem do ptačího 
domečku příliš nechtělo. Přilétli 
sice a  posadili se na stříšku, jenže 
zanedlouho opět odletěli. Nejdéle 
vydržel párek rehků, už už se chys-
tal stavět v něm hnízdo, ale neměl 
dost svého potřebného klidu, a tak 
i  ten brzy zmizel. Bytovka se mu 

nezamlouvala.
Až vrabčáci se uchytili. Nejdřív 

přilétl jen jediný, na zkoušku, jako 
kdyby to tam chtěl pouze omrk-
nout. Chvíli pobyl, okukoval sta-
vení, a  nakonec odletěl pryč i  on. 
Lucie ho viděla, poněvadž se z  ní 
stala veliká pozorovatelka.

Druhý den jich ale bylo kupodi-
vu o něco víc a za pár dní obsadili 
všechny čtyři budky. Vůbec jim ne-
vadilo hnízdit takto pohromadě, ba 
naopak. Bylo zřejmé, že mají ptačí 
společenství rádi.

Ačkoliv to byli „jenom“ vrabčáci, 
brala je Lucka po počátečním ne-
zdaru za svou výhru. Všem o nich 
potom při večeři s náležitou hrdostí 
vyprávěla.

Krátce po obsazení budek začali 
stavět hnízda. Snad se předháněli 
či co, tak rychle jim šla práce „od 
ruky.“ Na estetiku mnoho nedbali, 
neboť peříčka, kousky slámy a pro-
vázků vyčnívaly z otvorů.

Zkrátka vrabčáci.
Jim to však bylo fuk. Nešlo jim 

tolik o vzhled, nýbrž o praktičnost.
Koncem dubna byla hnízda ho-

tová a samičky mohly snášet vajíč-
ka.

Malá Šafránková tohle všechno 
viděla, jelikož její děda jí poblíž 
ptačího sídliště postavil navíc ptačí 
pozorovatelnu, kterou jí vyrobil ze 
štaflí, a ke všemu ji vyzbrojil i sta-
rým divadelním kukátkem.

O zábavu proto měla postaráno. 
Spokojeni byli i  rodiče, protože 
Lucie mohla ke svým opeřencům 
až tehdy, měla-li dopsané domácí 
úlohy.

Průběh veškerého dění na ptačí 
bytovce Lucie samozřejmě náležitě 
komentovala. Nejenom doma, ale 
i  ve škole. Došlo to tak daleko, že 
poučovala i  učitelku, která jí však 
místo pokárání dala jedničku z mi-
moškolní výchovy.

Někdy začátkem května začaly 
samičky klást malá vajíčka, na kte-
rých střídavě seděli oba rodiče.

Velká sláva líhnutí přišla zhruba 

za čtrnáct dní.
Vajíčka začínala praskat a  obje-

vovala se holátka. Nebylo je moc 
vidět, spíš slyšet. Natahovala holé 
krčky, a  když přilétla ptačí máma 
nebo táta s červíčkem, otvírala žlu-
té zobáčky a  pištěla. Postupně ho-
látkům začínalo růst chmýří a po-
sléze peříčka a  za několik dní už 
to byli hotoví, ale stále ještě docela 
malí ptáčci, kteří se ovšem měli čile 
k světu.

Asi za dalších dvacet dní se začí-
nali učit létat.

Neobešlo se to bez náležitého 
povyku. Chovali se přitom jako 
malí kluci. Rvali se, překřikovali, 
švitořili a  čepýřili se. To se líbilo 
Lucce nejvíc. Naprosto si je zamilo-
vala. A když jí nejkurážnější z nich 
jednou omylem přistál na rameni, 
až se tomu smála. Tolik si na sebe 
zvykli.

Jednou, z  ničeho nic, přiběhla 
Lucie celá zadýchaná. Stalo se tak 
v období vrcholného vrabčího do-
vádění.

„Dědo, bytovku obsadila sova. 
Viděla jsem ji, koukala přímo na 
mě. Místo očí měla dva černé ko-
rálky.“

„Ale jdi, kde by se tu vzala sova.“
„Je v budce. Na mou duši. Puštík 

nebo sýček to je, má zahnutý zobák 
a všechny ostatní vyhnal. To přece 
nemůžeme nechat jen tak samo se-
bou, nemohla bych pozorovat svá 
ptáčata.“

„Vždyť jsi ji tam chtěla mít,“ na-
mítl děda.

„To jo, ale už ji nechci, nedomy-
slela jsem to,“ brebentila přesně 
jak ti vrabčáci. „Celé dny by seděla 
uvnitř jako bábovka a stejně bych ji 
neviděla. Navíc holky strašily, že se 
zamotá do vlasů a…“

Nedala se odbýt. Chytla dědu za 
rukáv a táhla ho ven na zahradu.

„Ty ji vyplašíš a já se budu dívat 
až vyletí. To mi bude stačit.“

„No dobře, dobře…“
Pan Šafránek si přinesl z dílny na 

zahradu žebřík a silný klacek. Žeb-
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vyhlašuje 

fotosoutěž 

    
„Léto s knihou  

aneb  
Kde knihy tráví dovolenou“ 

 

Podmínky soutěže: 

Soutěže se mohou zúčastnit děti i dospělí. Každý účastník může do soutěže 
přihlásit max. 2 snímky v elektronické podobě. K fotografii je třeba uvést jméno, 
příjmení, adresu, telefon či email a věk soutěžícího. Snímky zasílejte na email: 

deti@knihovnatyniste.cz nebo dospeli@knihovnatyniste.cz. 

 Trvání soutěže: 1. 7. – 31. 8. 2021 
Vyhodnocení soutěže: 

Během měsíce září se uskuteční vyhodnocování soutěže, hlasovat bude odborná 
porota a zároveň bude probíhat veřejné hlasování na Facebooku knihovny, kde 

budou veškeré fotografie zveřejněny. Hlasy můžete posílat do 30. 9. 2021, 
výsledky budou vyhlášeny v rámci říjnové akce Týden knihoven. Zaslané 

fotografie budou vystaveny v prostorách knihovny, kde rovněž budete moci 
hlasovat. 

Zasláním snímků do této soutěže vyjadřuje účastník souhlas s následujícími podmínkami: Soutěžící souhlasí s publikováním 
zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě bez nároku na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem 

akce bez časového omezení. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely 
organizace fotosoutěže včetně jejich zveřejnění ve formátu příjmení, jméno a věk soutěžícího, to vše v souladu se zákonem č. 

102/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. 
 

   

 
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 

vás zve na 

Pojďte s námi  
do pohádky  

 

28. července 2021 
9 – 12 a 13 – 16 hodin 

 
Pohádková cesta čeká, křížovka je také lehká, 

navíc je tu ještě kvíz, však ty zjistíš, že vše víš. 
Tak pojď honem do knihovny na ten náš den 

pohádkový. Na závěr ti kolo štěstí, v naší štědré 
tombole, vyčaruje s sebou dárek,  

těšíme se na TEBE! 
 

 

řík zlehka opřel o kůl.
„Dávej pozor.“ Zašeptal.
Lucie měla štafle postavené kou-

sek od dědy. Nakláněla se s  nimi 
čím dál víc a  víc. A  znovu, až je 
převrátila přímo na spodní okraj 
dědova žebříku a zvrtla mu ho do 
vrtule.

„Jé,“ vyjekla.
Děda se na poslední chvíli stačil 

zachytit dřevěného kůlu, který byl 
už beztak dost zatížený, aby ho svo-
jí váhou strhl spolu s celým ptačím 

obydlím s  sebou na zem. Dopadl 
tak nešťastně na rameno, že to od-
nesla jeho klíční kost. Místo ptáčků 
vylétlo jen několik peříček, která se 
pozvolna snášela k zemi.

Lucie dopadla lépe. Těsně nad 
zemí se jí podařilo ze štaflí vysko-
čit, neboť byla stejně mrštná jako 
lasička, která vystřelila z  ptačího 
domečku…

Druhý den vešla rozpačitě k dě-
dovi do dílny, jenž si nedal pokoj 
ani s jednou rukou. Oči měla stále 

celé zarudlé od toho, jak pohřbívala 
zbytky ptačích tělíček.

„Dědo,“ začala potichu. „Hodně 
se na mě zlobíš?“

Řekla to tak něžně.
„Jak bych se na tebe, prosím tě, 

mohl zlobit.“
Lucie nelenila, chopila se koštěte 

a začala vířit prach. Přitom jen tak 
nenápadně pobrukovala: „Víš, už 
tě nebudu víckrát otravovat. Mám 
jenom tohle poslední přání. Jestli 
bys nemohl, až se uzdravíš, ty bud-

ky rozvěsit tak, jak jsi původně sám 
chtěl. Každou na jiné místo a bez-
pečně, aby se ptáčkům víckrát nic 
zlého nestalo. Když já je mám tak 
ráda.“

Děda se zarazil a nevěřícně se na 
ni zadíval.

„No tak…,“ rozmýšlel se poma-
lu, „to bychom na to mohli jít hned, 
co říkáš? Jestli mi trochu pomůžeš, 
zvládnu to i  jednou rukou. Možná 
se ještě uchytí…“

Karel Kalecký

Výpůjční doba o prázdninách:
Dospělé oddělení
Pondělí	 	 8:00	-	12:00			13:00	-	17:00	
Čtvrtek	 	 8:00	-	12:00			13:00	-	17:00

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