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… Čarodějnice zaplavily náměstí…

61. ročník

ČERVEN 2022

ČARODĚJNICE 2022 - FOTOSTRANA

Chcete půjčit žábu?
V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou
jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

Hutnicí a vibrační desky
Týniště nad Orlicí zpravodaj 190x58 mm 4B 2022 „Půjčovna – žába“

800 404 010

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení č. 80

z jednání Rady města Týniště n. O.
konané dne 25. 04. 2022

A) Schvaluje:
1. Záměr pronájmu části pozemku
o výměře cca 6 m2 před budovou
čp. 267 na pozemku par. č. 243/1
v k. ú. Týništi nad Orlicí.
2. Záměr pronájmu části pozemku
o výměře cca 6 m2 před budovou
čp. 264 na pozemku par. č. 243/1
v k. ú. Týništi nad Orlicí.
3. Smlouvu o nájmu části pozemku
parc. č. 817/5 před domem č. p.
297 o výměře 3 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí pro Nguyen Huu
Phuc, IČ: 014 34 284 za účelem
umístění zboží ve výši 990 Kč (5
Kč/m2/den) na dobu určitou,
pondělí - neděle od 26. 5. 2022
do 30. 6. 2022 a pověřuje starostu
města smlouvu podepsat.
4. Výměnu bytu a uzavření nájemní
smlouvy na byt 3+1 p. T. J. na adrese *** od 1. 5. 2022.
5. Přidělení uvolněného bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt 1+0
p. P. J. na adrese *** od 1. 5. 2022
do 31. 7. 2022.
6. Prodloužení nájemní smlouvy
p. S. V., bytem *** na období od
1. 5. 2022 do 31. 10. 2022.
7. Příspěvkové organizaci Základní
škola Týniště n. O. (IČ: 608 84 541)
na základě žádosti v souladu
s ustanovením § 30 odst. 2 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, čerpání rezervního fondu do výše 40 000 Kč na
nákup 2 ks UPS záložních zdrojů.
8. Příspěvkové organizaci Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
(IČ: 428 86 198) na základě žádosti
a v souladu s ustanovením § 31
odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném
znění, čerpání fondu investic do
výše 130 000 Kč na zakoupení
elektrické pánve o objemu 80 litrů.
9. Příspěvkové organizaci Dům dětí
a mládeže, Týniště nad Orlicí,
v souladu se Zřizovací listinou žádost o odpis nedobytné pohledávky ve výši 650,– Kč.
10. Příspěvkové organizaci Mateřská
škola – Město, Týniště nad Orlicí
žádost o navýšení závazného ukazatele - odpisů o částku 18 318,–
Kč. Po navýšení je odpisový plán
pro rok 2022 ve výši 105 840,– Kč.
11. Příspěvkové organizaci Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
v souladu se Zřizovací listinou
žádost o vyřazení a likvidaci opotřebovaného majetku smažící
elektrické litinové pánve.
12. Příspěvkové organizaci Základní

škola Týniště nad Orlicí v souladu
se Zřizovací listinou žádost o vyřazení a likvidaci nefunkčního
a zastaralého majetku v celkové
výši 965 246,– Kč.
13. Příspěvkové organizaci Základní
škola Týniště nad Orlicí v souladu
se Zřizovací listinou žádost o vyřazení a likvidaci nefunkčního
a zastaralého majetku v celkové
výši 1 410,– Kč.
14. Příspěvkové organizaci Služby
města Týniště n. O. v souladu se
Zřizovací listinou žádost o vyřazení a následný prodej traktoru ZETOR 7211 za cenu v čase
a místě obvyklou 29 500,– Kč.
Výnos z prodeje majetku bude
převeden do investičního fondu
organizace.
15. Rozpočtové opatření č. 3/2022.
16. Smlouvu o uzavření budoucích
smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_
SOBS01_4121950285 v lokalitě
Podboří mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín a Město Týniště nad Orlicí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
17. Nabídku na zpracování projektu k územnímu řízení Týniště n.
O. – dopravní a technická infrastruktura v lokalitě Podboří firmy
Ing. arch. Robert Chládek, Příčná
74/14, 500 11 Hradec Králové, IČ:
16280733, za cenu 298 000,– Kč
bez DPH a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
18. Vítěze nabídkového řízení na akci
„Oprava komunikací křižovatky
T.G.M. X Smetanova až po kino“
firmu ROADMEDIC, s.r.o., Pod
Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČ 28586484, s nabídkovou
cenou 1 042 241,– Kč bez DPH
a ukládá starostovi města s vítězem smlouvu podepsat.
19. Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou mezi
ELEKTROWIN, a.s. se sídlem
Praha 4, Michelská 300/60, 140
00 a Městem Týniště nad Orlicí,
se sídlem Mírové náměstí 90, Týniště nad Orlicí, 517 21 a ukládá
starostovi města smlouvu podepsat.
B) Bere na vědomí:
1. Zápis z jednání bytové komise konané dne 13. 4. 2022.
2. Informaci příspěvkové organizace
Základní škola Týniště nad Orlicí
o vyřazení starých a poškozených
stolů (hoblic) v celkové hodnotě
39 600 Kč. Jedná se o majetek pořízený ze státního rozpočtu.
3. Úpravu cen za služby v kempu
Písák.

4. Termíny zápisů pro školní rok
2022/2023 v Mateřské škole –
U Dubu, Týniště nad Orlicí.
5. Oznámení o konání shromáždění
podle zákona č. 84/19990 Sb. –
oslavy prvního máje v Areálu chovatelů Týniště nad Orlicí.
C) Ukládá:
1. Projednat v ZM žádost Oblastní charity Červený Kostelec,
středisko Domov sv. Josefa (IČ:
486 23 814), o podporu z rozpočtu
města Týniště nad Orlicí za účelem
částečného dofinancování práce
terapeutů a ošetřovatelů zdravotního oddělení při péči o pacienty
nemocné roztroušenou sklerózou.
RM doporučuje poskytnutí dotace
ve výši 30 000,– Kč.
T: jednání ZM
Odpovídá: Mgr. Oubrechtová I.
Usnesení č. 81

z jednání Rady města Týniště n. O.
konané dne 09. 05. 2022

A) Schvaluje:

1. Záměr prodeje pozemku par. č.
1634/23 o výměře 3 m2 v k. ú. Týniště nad Orlicí.
2. Povolení modernizace bytové jednotky 536/11 nájemce p. T. J. na
adrese ***. Modernizace dle žádosti se schvaluje za podmínky, že
bude realizována na vlastní náklady nájemce a nebude požadována
úhrada v případě odstěhování.
3. Rekonstrukci uvolněného bytu na
adrese Havlíčkova 485/6, Týniště
nad Orlicí, která spočívá ve změně
vytápění z pevných paliv na elektrické přímotopy, v opravě omítek,
výměně podlahové krytiny a opravě koupelny.
4. Prodloužení nájemní smlouvy
p. P. A., bytem *** na období od
1. 6. 2022 do 31. 5. 2025.
5. Prodloužení nájemní smlouvy
p. Š. J., bytem *** na období od
1. 6. 2022 do 31. 5. 2025.
6. Prodloužení nájemní smlouvy
p. F. V., bytem *** na období od
1. 6. 2022 do 31. 5. 2025.
7. Splátkový kalendář p. Č. P. původně bytem ***. Dluh je ve výši
26.014,– Kč, navržené splátky ve
výši 1.500,– Kč/měs., počínaje měsícem květnem 2022.
8. Vítěze nabídkového řízení na akci
„Rekonstrukce chodníku ulice
V. Opatrného u hřbitova“ firmu
STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová
1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25932381, s nabídkovou
cenou 3 166 039,40 Kč bez DPH
a ukládá starostovi města smlouvu
podepsat.
9. Nabídku na vypracování projektové dokumentace na akci: „Přístav-

ba výtahu k budově GC Týniště
nad Orlicí“ firmu RP výtahy s.r.o.,
Julia Fučíka 182, 517 71 České
Meziříčí, IČ: 28935934, za cenu
156 000,– Kč bez DPH a ukládá
starostovi města smlouvu podepsat.
10. Příspěvkové organizaci Dům dětí
a mládeže, Týniště nad Orlicí
v souladu se Zřizovací listinou
žádost o vyřazení a likvidaci nevyhovujícího a neopravitelného
majetku - herních prvků v celkové výši 63 000 Kč.
11. Rozpočtové opatření č. 4/2022.
B) Bere na vědomí:
1. Směrnici k výlepu plakátů v Týništi na Orlicí.
C) Ukládá:
1. Prověřit oprávněnost užívání
městských nájemních bytů, následně vyzvat nájemníky k sjednání nápravy s případným ukončením nájemní smlouvy. Ohledně
právní pomoci oslovit firmu PPS
advokáti s.r.o.
T: 31. 5. 2022
Odpovídá: Vlastimila Špačková
2. Zařadit do jednání ZM smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva majetku č.j. UZSVM/
HRK/820/2022-HRKM pozemek
p.č. 879 v k. ú. Petrovice nad Orlicí, mezi smluvními stranami:
převodce Česká republika – Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128
00 Praha 2 a nabyvatel město Týniště nad Orlicí.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing Jan Paštika
3. Zařadit do jednání ZM smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva majetku č.j. UZSVM/
HRK/1551/2022-HRKM pozemky p.č. 2285/4, p.č. 2285/5, p.č.
2285/6, p.č. 2285/7, p.č. 2285/8,
p.č. 2285/9, p.č. 2285/10, p.č.
2285/11, p.č. 2285/12 v k. ú. Týniště nad Orlicí, mezi smluvními
stranami: převodce Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2 a nabyvatel
město Týniště nad Orlicí.
T: jednání ZM
Odpovídá: Ing Jan Paštika
Libor Koldinský, starosta
Pavel Nadrchal, místostarosta
Tento dokument má pouze informativní 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
tajemníka MěÚ Týniště nad Orlicí.
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JAK JSME SE V ROCE 2021 SPOLEČNĚ PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Život bez elektrospotřebičů si
v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí
našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství
materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je
významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace
vysloužilých elektrozařízení si naše
obec vybrala ke spolupráci firmy
ASEKOL a Elektrowin. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu.

Naše město a přilehlé části přispěly
významně k lepšímu životnímu prostředí. Díky zodpovědné recyklaci
vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody,
a dochází také k omezení produkce
skleníkových plynů. Pro vaši představu bylo vybráno 41297 kg elektrozařízení, které bylo následně zpracováno s využitím nejlepších dostupných
technologií a v souladu s evropskými
standarty. Vybrané množství elektrospotřebičů si umíme každý víceméně
představit. Úsporu energií a snížení

CO2 již asi jen největší odborníci.
Použiji tedy pro vaši představu jejich
výpočty. Našich 41 297 kg elektrozařízení představuje např. nevytěžení
objemu cca 30 000 litrů ropy nebo
úsporu cca 314 000 kWh elektrické
energie, to je dle výpočtů odborníků
energie pro cca 314 000 mycích cyklů
myčky nádobí. Mohl bych pokračovat ve vypisování dalších úspor kovů,
vody a dalších surovin. Nejdůležitější
ale je, že se všichni snažíme, v rámci
našich možností, šetřit životní prostředí a naši planetu. Jako zastupitelé

města dlouhodobě podporujeme recyklaci a aktivity vedoucí k ochraně
životního prostředí. Výsledkem této
aktivity je vypracovaný systém míst,
kam mohou občané odkládat vysloužilá elektrozařízení. I do příštích
let plánujeme aktivně podporovat
recyklaci a třídění odpadu. Doufám
a věřím, že informace v tomto článku
pomohou zvýšit aktivitu při zpětném
sběru vysloužilého elektrozařízení.
Pavel Nadrchal
místostarosta

TŘI OTÁZKY PRO EVU JENČÍKOVOU
PEDAGOŽKU VOLNÉHO ČASU V DDM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

1. V čem konkrétně spočívá Vaše
práce?
Celoročně vedu zájmové kroužky, mé zaměření je hlavně rukodělné a tvořivé, ale věnuji se
i deskovým hrám a minivolejbalu.
Organizuji příležitostné akce, např.
Pohádkový les a Čarodějnice nebo
dílny pro děti i dospělé. Připravuji
jednodenní i vícedenní akce v době
prázdnin během školního roku,
jsem hlavní vedoucí nebo garant
letních táborů. V neposlední řadě
se věnuji mládeži, tedy "náctiletým"
a snažím se o jejich rozvoj v oblasti

měkkých kompetencí.
A přestože to v současné době
pro Domy dětí nevypadá moc dobře, doufám, že v této práci budeme
moct pokračovat i nadále, protože
možnost vyzkoušet si nejrůznější typy činnosti je především pro
mladší školní věk velmi potřebná.
A naše laťka aktivit je u nás nastavena docela vysoko, neustále zúročujeme zkušenosti a rozvíjíme se
i my, vedoucí.
2. Co Vás na práci s dětmi
a mladými nejvíc těší?

Setkávám se se všemi věkovými
kategoriemi, takže u každé oceňuji něco jiného. Určitě když vidím,
že je činnost baví, a že se těší na
příště. Nebo když kluk, který jde
jinak z průšvihu do průšvihu, u nás
funguje jako zodpovědný člen
týmu. A to, když vidím, že se vyplatí do dětí investovat především
čas a nadšení, přestože si investice
představuje každý jinde. A celkově
mě tato práce naplňuje svojí rozmanitostí a možnostmi, které přináší.

3. Čemu se věnujete Vy ve svém
volném čase?
Svůj volný čas mám úzce propojený s činností v DDM, takže
vlastně dělám hodně podobných
věcí. Tvořím z papíru, hraju ráda
deskovky a volejbal, peču perníčky,
jezdím na kole. Navštěvuji své rodiče a těším se na návštěvy mých dětí.
A taky ráda spím, takže mi, prosím,
nevolejte před devátou. :)
Děkuji za rozhovor a přeji hodně elánu a zdaru pro všechny Vaše
aktivity!
Veronika Čepelková

PODĚKOVÁNÍ - VZPOMÍNKY
Poděkování
Srdečně děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru
pro občanské záležitosti za květiny,
dárkový balíček a gratulaci k mým
narozeninám.
Hana Kozlíková
Srdečně děkuji Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí a Sboru pro
občanské záležitosti za gratulaci
a dárek k mému životnímu jubileu.
Milan Hajn

Vzpomínka
Dne 4. 6. to bude již 18 let, co
nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček, pan Jiří Burkoň
a dne 14. 6. to bude již 16 let, co
nás navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, paní Věra Burkoňová.
Neustále vás drazí a milovaní,
máme v srdíčku a nikdy nezapomeneme,
dcera Kateřina
s vnoučaty Adélkou a Lukáškem.
Dne 16. června 2022 uplyne šest
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smutných let od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka
Ladislava Brože a 1. července výročí jeho nedožitých 77 let. Kdo jste
ho znali věnujte mu tichou vzpomínku. Stále vzpomíná rodina.
21. června uplyne 10 let, kdy nás
opustila naše milovaná maminka
a babička paní Marie Vanická.
S láskou vzpomínáme.
"Zhasly oči, které vždy s láskou
na nás hledívaly…"
18 let uplyne 4. června kdy nás
navždy opustil náš milovaný ta-

tínek, dědeček pan Jiří Burkoň
a 14. června vzpomeneme 16 let
kdy nám navždy odešla milovaná
maminka, babička paní Věra Burkoňová
S velkou úctou a láskou
vzpomínádcera Renata
a vnoučata Honza a Lea
Dne 24. června by se dožil 70 let
pan Ladislav Červený, bytem Lično
(rodák z malebných Křivic). Kdo
jste ho měli rádi, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO
Tábory
Léto se blíží a s ním i naše tábory. Poslední volná místa najdete na
našem webu. Začátkem června se
všichni přihlášení dozví informace k táborům přes email.
Minivolejbal
Na tradiční turnaj mládeže do
Kvasin nás odjela sice sotva polovina, ale i tak jsme poslali do bojů
6 týmů. Ve žlutém minivolejbale
(přehazované) se zatím rozkoukáváme a sbíráme zkušenosti.
Byli s námi i úplní nováčci, kteří
turnajový mumraj zažili poprvé,
stejně jako někteří rodiče. Citrónci si tedy hlavně užívali pískové
hřiště a zmrzlinu. V oranžovém
minivolejbale, kde už se po chycení míče odbíjí jsme měli 2 týmy.
Holčičí tým Mandarinky a klučičí
tým Pomeranče hrály podobně,
několik zápasů prohrály a některé
vyhrály. V další červené kategorii
byla družstva také pojmenována
podle ovoce, jak už praktikujeme
několik let. Zranění v týmu Jahod znamenalo průběžné střídání
a doplňování náhradníky, ale vše
jsme zvládli a časově sladili. Dvojice z Brusinek nakonec vybojovala 3. místo a tým Malin skončil
na krásném 2. místě. Děkuji všem
aktivním rodičům za dispečerské
služby, za povzbuzování a za jejich
přítomnost.
Od příštího školního roku budeme otevírat přípravku minivolejbalu pro děti z 1. a 2. tříd, kde se
zaměříme především na všeobecnou sportovní průpravu hravou
formou, se specializací na míčové
hry.

Kurz ZZA
V polovině dubna se uskutečnil
první víkend školení zdravotníků
zotavovacích akcí. Přihlásili se na
něj naši táboroví vedoucí a pár
vedoucích z jiných DDM. Prošli
jsme si algoritmus oživování, včetně volání záchranky, s dětskou lékařkou probrali dětské speciality,
vyzkoušeli si zastavení krvácení
a zjistili spoustu podstatných věcí
o první pomoci. V květnu pak
budeme pokračovat a celý kurz
završíme modelovými situacemi
a testem.
Čarodějnice
V rámci akce KC jsme měli pro
děti připravené čarodějnické aktivity, hry a soutěže. Na náměstí
v infostanu dostali zájemci veškeré informace a jako bonus si mohli
vyrobit vlastní originální čarodějnickou placku. U kostela se tkala
obří pavučina na nohách u stolu
a přibývala opravdu každým okamžikem. Na zahradě DDM bylo
pak připraveno dalších 13 čarodějnic, které nabízely dětem i dospělým k vyzkoušení nejrůznější činnosti. Překážková dráha, cvrnkání
kuliček, skákání přes gumu, vyrábění kouzelných lektvarů, hry na
hřišti, šachový kroužek, vyrábění
havěti na terase…, každý si mohl
vybrat a vyzkoušet cokoliv. Velký
ohlas měly i čarodějnice s pokusy, které ukazovaly dětem v pravidelných časových intervalech.
V průběhu odpoledne proběhla
i volba Miss čarodějnice, kde se
předvedly děti v kostýmech v promenádě a odborná porota vybrala
3 finalisty, kteří si došli pro odměnu na hlavní pódium na náměstí.

Všichni účastníci dostali malou
odměnu rovnou na místě. Děkujeme všem našim čarodějnicím
a čarodějům za jejich nekonečnou
obětavost a nadšení, se kterým se
podílejí na našich akcích.
Eva Jenčíková
Přírodovědné kroužky v DDM
Již několikátým rokem mohou
děti navštěvovat přírodovědně
zaměřené kroužky u nás v DDM.
Máme jich hned několik, Mazlíci – Badatelák, Mazlíci a Turisťák.
Každý týden se scházíme na
kroužku Mazlíci, kde se staráme
hlavně o zvířátka v našem chovatelském koutku. Děti vědí, že
mít zvířátko není jenom o tom si
s ním hrát, ale vyžaduje to pravidelnou péči. Proto k nám na
schůzku Mazlíků přišla paní veterinářka MVDR. Ivana Bendová, která naše zvířátka pravidelně
kontroluje. Paní Bendová ukázala
dětem, jak probíhá veterinární
prohlídka. Děti si mohly vyzkoušet stetoskop a poslechnout si, jak
bije králíčkovi srdce. Také nám
ukázala, jak se kontrolují zoubky,
uši, a nakonec dostala naše králičí
slečna Sněhurka pravidelné očkování. Paní veterinářka odpověděla
dětem na všechny zvídavé dotazy
a my ji tímto děkujeme za vstřícné
a velmi milé jednání k lidem a zvířátkům.
Na začátku května vyrazily
všechny tyto kroužky na společnou
přírodovědnou exkurzi do Ptačího
parku Josefovské louky. Tam jsme
měli domluveného průvodce, který nás parkem provedl a ukázal
nám spoustu zajímavých živočichů. Ptačí park je tvořen spletí

mokřadů, kterými teď už vede
úzká pěšinka. Díky kvalitnímu
dalekohledu, který náš průvodce
sebou měl, jsme mohli pozorovat několik druhů ptáků, divoké
koně a pratura. V Ptačím parku,
neboli také Josefovské džungli,
jsme také pozorovali spoustu druhů hmyzu, jehož larvy jsme lovili
pomocí sítek z tůňky. Také jsme
slyšeli zpívat slavíka, z blízka jsme
pozorovali skokana ostronosého,
ropuchu zelenavou a asi největší
úspěch měl živý netopýr. Děti se
vracely z výletu nadšeni a věřím,
že někteří se sem budou chtít opět
vrátit, třeba s rodiči.
Kroužek Mazlíci – Badatelák
se zúčastnil ještě další pozorovací výpravy, a to k nedaleké tůňce,
kam nás vzala paní učitelka Tereza Hejtmánková. Našim cílem
bylo hlavně pozorování čolků, ale
v tůňce to žilo, a tak nešlo nepozorovat i další druhy živočichů.
Děti vylovily několik vodních
plžů rodu plovatka a okružák,
dále jsme pozorovali larvy vážek,
motýlic a jepic, potápníky a další
druhy. Potom jsme si ještě chvíli zalovili v náhonu Alba, kde se
nám také podařilo vylovit několik
zajímavých druhů. Nejběžnějším
úlovkem byl asi maličký vodní korýš rodu blešivec, ale vylovili jsme
např. i larvu chrostíka. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat
paní Tereze Hejtmánkové za velmi
zajímavý výklad, ochotu a čas, který nám věnovala.
Naše kroužky na konci května končí, ale budeme se těšit na
známé i nové tváře opět v příštím
školním roce.
Veronika Chytrá
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BĚH ZA BRILIANTEM V PETROVICÍCH
Krásné sobotní ráno bylo
předurčeno pro příjemné chvíle strávené sportem - což zcela
korespondovalo s prvním ročníkem akce Běh za Briliantem
pořádaném na fotbalovém hřišti
v Petrovicích u Týniště nad Orlicí. Hezké prostředí petrovických
lesů přilákalo běžce, rodiny s dětmi i pejskaře, kteří se mohli utkat
na tratích 5 km, 10 km a 900 m
rodinný běh.
Tato akce byla uspořádána jako
charitativní běh a odpolední kulturní program členy jezdeckého
klubu Briliant Petrovice z.s.

Jezdecký klub Petrovice z.s je
neziskovým spolkem věnujícím
se hiporehabilitaci (práce s klienty s postižením), gymnastice
na koni pro handicapované - paravoltiž a volnočasovým aktivitám. Nabitý program odstartoval
v ranních hodinách během se
psem na trati 5 a 10 km. Hromadný start skýtal úchvatný pohled
na nadšené čtyřnohé svěřence
svých páníčků.
Sportovní dopoledne pokračovalo rodinným během, kterého
se zúčastnily děti, ale také rodiče
i s těmi nejmenšími v kočárku.

Završením dopoledního programu byl běh na 5 a 10 km, kterého se zúčastnili běžci i běžkyně
nejen z okolí.
Vzhledem k tomu, že se jednalo
o první ročník, byla účast na dopoledním programu překvapivě
vysoká.
Pořadatelsky nás velmi potěšily
pozitivní ohlasy sportovců.
V odpoledních hodinách pokračoval program vystoupením
paravoltižních cvičenců. Toto vystoupení překvapilo všechny přítomné - a to jak provedením, tak
choreografií. Akce byla ukončena

vystoupením kapel Lama’s band,
Band - a - Ska a Beergate, které
zakončily pohodový sobotní den.
Rádi bychom poděkovali sponzorům: ECS, Burda, Běžíme.cz,
KK rest, Procházka Proche s.r.o.,
SV metal spol. s.r.o., iZvířátka.cz,
Klimeš, Dukase, Poctivý zahradník, Tlapnet, Vencl & Banha s.r.o.
A všem členům a kamarádům,
kteří se podíleli na úspěšném
uspořádání akce.
Velké poděkování patří i SK
Ajax Petrovice, který nám poskytl
prostory k pořádání akce a zajistil
vynikající občerstvení.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Otcové neponižujte své děti, aby
nemalomyslněly.
Korintským 3,21
Prvního června se slaví Mezinárodní den dětí. Co připomíná Písmo
nám, rodičům? Abychom děti neponižovali. My rodiče jsme děti dostali od Pána Boha jako ten největší
dar. Máme se o ně starat, dokud
se sami nepostaví na vlastní nohy
a nepřevezmou za svůj život plnou
odpovědnost. Ke starosti o děti patří také výchova. Asi nejdůležitější je
uvědomit si, že dítě potřebuje od rodičů především lásku, povzbuzení,
pozitivní motivaci. Ponižování dětí
může způsobit rány na duši, které
si člověk s sebou nese až do hrobu.
Nejednou můžeme slyšet od starých
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lidí, že toužili po tom, aby je rodiče
pochválili, ale nedočkali se. Možná
můžeme na tuto situaci vztáhnout
apoštolovu radu, která platí obecně. Vztažena na rodiče a děti by
zněla takto: Z vašich úst ať nevyjde
ani jedno špatné slovo, ale vždy jen
dobré, které by pomohlo a přineslo
dětem milost. A když přece jen od
nás rodičů zazní slova zlá, ponižující, nenechme to být, nenechme nad
tím zapadnout slunce, ale sedněme
si společně s dětmi a omluvme se
jim. Je to důležité, možná nejdůležitější, co máme v takové situaci
udělat.
Pane Bože, dej nám moudrost
a lásku, abychom dobře vychovávali své děti, dokázali být tolerantní

a laskaví. Amen
Píseň:
1. Má Pán Ježíš, má mě rád, dí to
Písmo na stokrát. Všechny děti,
jak jen jsou, srdci jeho zálibou.
Má Pán Ježíš, má mě rád, dí to
Písmo na stokrát.
2. Má mě rád, neb krví svou vykoupil též duši mou. Odpustí mi
každý hřích, když se zbožně kaju
z nich; Má Pán Ježíš, má mě rád,
dí to Písmo na stokrát.
3. Má mě rád, a v nemoci, když již
nikde pomoci, jako strážce při
mně dlí, kyne: Já tě miluji! Má
Pán Ježíš, má mě rád; dí to Písmo
na stokrát.
4. Má mě rád! On Pastýř můj, ze
mě nespustí zrak svůj. Já-li jeho

zůstanu, do nebe se dostanu. Má
Pán Ježíš, má mě rád; dí to Písmo
na stokrát.
Píseň z Evangelického zpěvníku č.
539 Má Pán Ježíš, má mě rád (nápěv
W. B. Bradbury, text A. B. Warnerová / J. Baštecký 1890).
Shromáždění v červnu se budou
konat (modlitebna ČCE, V. Opatrného 58):
12. 6.–10:30 h, bohoslužby s nedělní školou
26. 6. se bohoslužby v Týništi n.
O. nekonají. Jsme zváni na bohoslužby v přírodě do Tábora J. A. Komenského v Bělči n. O. od 10 h.
Jaroslav Matuška

kompost
odeko
TEL: 603 813 310
prodej kvalitního kompostu
pro vaši zahradu

ODEKO s. r. o,
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí přijme

pracovníka
na pozici řidič

• Pracovní vztah - dohoda o provedení práce.
• Pracovní doba - 5 dní v týdnu (tzn. 40 h/týden),
v letních měsících.

Základní požadavky:
• Řidičský průkaz sk. C + E, sk. T výhodou, profesní průkaz,
digitální karta řidiče, platné psychotesty.
• Samostatnost a loajalita, smysl pro spolupráci,
pečlivost a zodpovědnost.
Kontakt: Milan Zahálka, tel.: 603 813 310 (mistr překládací stanice)

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

BAVÍ TĚ PRÁCE S DĚTMI, CHCEŠ SE ROZVÍJET
V DOVEDNOSTECH, ORGANIZOVAT A PŘIPRAVOVAT
PROGRAM PRO DRUHÉ? PŘIJĎ DO DDM MEZI NÁS
A URČITĚ SE NEBUDEŠ NUDIT.
Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí hledá

externí pracovníky/pracovnice na DPP
vedení zájmových kroužků pro školní rok 2022/2023
zumba | jóga | hudební kroužky - flétna, klávesové nástroje
(klavír, keyboard), strunné nástroje (kytara, ukulele) zpěv
divadelní kroužek | nerf pistolky | střelecký kroužek | sebeobrana
judo | počítače, práce na 3Dtiskárně
•

•

Pokud máte odbornost nebo stálého koníčka, ke kterému
byste rádi přivedli mladou generaci, kontaktujte nás. Podmínkou vedení zájmového kroužku je minimální věk 18
let a ukončené středoškolské vzdělání, nejlépe pedagogické
nebo mistr v oboru. Pedagogické vzdělaní možno doplnit
formou vzdělávacího kurzu.
Kroužky probíhají 1-2 hodiny týdně v odpoledních hodinách
a odměna je 110,– Kč/hodinu.
Zájemci se mohou přihlásit u ředitelky DDM Jany Kalousové

tel: 725 435 731
email: ddmreditelka@seznam.cz
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KAM SE POSUNE SPORT A SPORTOVNÍ ČINNOST V TÝNIŠTI V PŘÍŠTÍCH 4 LETECH?
Sportovní činnost ve společnosti
není jen o reprezentaci vlasti, není jen
o naplnění potřeby zajistit zábavu jednotlivých společenských vrstev. Podpora sportu je nejen věcí potřebnou,
je i společenskou nutností. Sportovní
činnost z pohledu potřeb i přínosu pro
vývoj společnosti má mnoho atributů.
Počínaje přínosem ke zvýšení tělesné zdatnosti, upevněním zdraví
každého jednotlivce, stejně tak vedení k cílevědomosti, k odpovědnosti
a získání sebevědomí. U kolektivních
sportů pak přibývá jako nadstavba
v získání smyslu pro kamarádství,
ochotě k vzájemné spolupráci a kolektivní odpovědnosti. V neposlední řadě
pak k vedení sounáležitosti a reprezentaci města.
To vše se dá shrnout do známého
hesla členů Sokola „Ve zdravém těle
zdravý duch“, což bychom neměli brát
jen jako frázi.
Každá společnost podporou sportovní činnosti všech kategorií a zejména pak mládeže dokazuje, že si je
vědoma pozitivních přínosů sportovní činnosti. Vždyť zdravá společnost
nemá jen vyšší efektivitu své činnosti,
ale i výrazně nižší náklady na zdravotnictví.
Několik základních údajů pro seznámení.
Sportovní činnost v obci Týniště
nad Orlicí zajišťuje několik organizací.
Jsou to fotbalové kluby v Petrovicích
a v Křivicích, jednota Sokol v Týništi
nad Orlicí, Sportovní klub Ontário,
z.s. a zejména pak Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z.s. (dále jen SK).
SK je spolkem, který sdružuje činnost 10 oddílů, aktivně působících
v obci Týniště nad Orlicí. Jsou to:
atletika, billiard, basketbal, fotbal,
odbíjená, orientační běh, kanoistika,
sálová kopaná, stolní tenis a tenis.
SK představuje spolek, který má 528
členů a z toho v sedmi oddílech pak
305 členů ve věku od 5 do 20 let. Jsme
přesvědčeni, že to není zanedbatelné
číslo, a proto si dovolujeme přihlásit se
i z pohledu své důležitosti.
SK zabezpečuje podmínky pro
provozování své činnosti z převážné
většiny ve vlastních zařízeních. Patří
sem atletický stadion, který zahrnuje
jak fotbalové hřiště, tenisové kurty,
jednotlivé atletické sektory, tak i volejbalový kurt. Dále pak fotbalový
areál v Olšině, kde působí jak fotbalový oddíl, tak i oddíl sálové kopané.
Dalším objektem SK je areál Loděnice, kde svou činnost provozuje oddíl
kanoistiky. Oddíly basketu, billiardu
a stolního tenisu pak působí v prostorách sportovní haly města Týniště
nad Orlicí, kterou má SK Týniště nad
Orlicí k dispozici na základě zápůjčky,
která zatím platí ještě pro rok 2023.
Personálně pak veškerou činnost SK
zajišťuje vlastními pracovníky v rozsahu 2,5 pracovníka a s pomocí občasné
výpomoci formou brigády na základě
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DPP, která je využívána i na úseku vedení účetnictví.
Finanční zajištění spolku je pak, tak
jak je obvyklé u příspěvkových organizací, řešeno kumulací dotací poskytnutou městem a Národní sportovní
agentury, příjmů z reklamy, sportovních darů a samozřejmě formou členských příspěvků jednotlivých členů.
Základní a nezastupitelné je však
pokrytí potřeb díky dotacím, které poskytuje město Týniště nad Orlicí. Na
základě „Memoranda o spolupráci při
rozvoji sportu“ a „Smlouvy o zřízení
předkupního práva“ mezi SK s městem z roku 2018, je zajištěn základní
díl financování z pohledu provozu
i potřeb v oblasti investičních a neinvestičních potřeb SK.
V roce 2019 byla odsouhlasena dohoda mezi zmíněnými subjekty, která
vycházela z možností města a potřeb
SK. K jejímu naplnění však v letech
2020 až 2022 nedošlo z důvodu výrazného zásahu do příjmů města vlivem
výrazného omezení příjmů, zaviněné
„covidovou“ krizí.
Období let 2023 až 2026, které bude
zajišťováno z pohledu voleb již za činnosti nového zastupitelstva, bude jistě
poznamenáno i určitým dopadem
na příjmovou stránku města z důvodu konfliktu vyvolaného napadením
Ukrajiny ze strany Ruské federace
a jeho dopadu na ekonomiku České republiky. Ekonomické dopady
na činnosti jednotlivých municipalit
budou jistě znatelné. Jen doufáme, že
dopad nebude pro dané období, mimo
rok 2023, nijak výrazný.
Pro stanovení cílů pro dané období
je však nutné vycházet ze standardní
situace a pak v jednotlivých obdobích
případně s možností čísla korigovat.
Lze však vycházet z toho, že Rozpočtové určení daní, významně upravené
v době Covidu 19, nebude vůči municipalitám snižováno a finanční situace
se města stabilizuje.
Potřeby v oblasti zajištění sportovní
činnosti, ale i sportovního vyžití široké
veřejnosti lze konkretizovat do následujících bodů:
a. Zajištění finančního krytí činnosti SK, a to jak z pohledu vlastního
provozu, tak i zajištění potřeb základní údržby v rozsahu odpisů. To
představuje částku 4,5 mil. Kč ročně
s příslušnou valorizací. Tato částka se skládá z cca 3 mil. Kč., které
budou potřeba na krytí mzdových
nákladů, nákladů na energie, provoz a dílčí pomoc na činnost jednotlivých oddílů. Tato částka pak
předpokládá potřebnou valorizaci
vzhledem k inflaci. Hodnota ve výši
1,5 mil Kč vyjadřuje potřebu na
financování investičních a neinvestičních položek. Proč: důvodem je
nutnost zajistit provoz uvedených
zařízení a zabezpečit nejen prostou
obnovu, ale i vypořádat se stavem
zařízení, které potřebuje moderni-

zovat.
b. Zajištění realizace přístavby hlediště
na hale U dubu (v majetku města)
a s tím spojeného zázemí pro diváky v rozsahu zpracovaného projektu a vydaného stavebního povolení.
Řešení představuje získání potřebné
dotace a spoluúčasti nebo pokrytí
z vlastních zdrojů. Rozpočtové náklady roku 2021 pak byly 11,5 mil.
Kč. Dnešní stav: stávající stav limituje popularizaci stávajících sportů,
a to z důvodu praktické nemožnosti
vytvořit divácké zázemí. Prakticky
neexistující zázemí pro návštěvníky. Přínos: realizace posune stávající využití minimálně o řád výše
a umožní rozšířit stávající využití
haly i pro další halové sporty, případně rozšíří možnost pořádání
oficiálních soutěží pro zimní sezónu u sportů celoročních.
c. Řešení technického zázemí na atletickém stadionu. Cesta, jak vyhovět
potřebám jednotlivých oddílů pro
zabezpečení jejich činnosti, které
se provozují v areálu atletického
stadionu, vyžaduje radikální řešení. V příštím volebním období je
potřeba najít technické řešení, zpracovat projektovou dokumentaci
a připravit podmínky vlastní realizace řešení. Stanovený postup pak
kromě likvidace dnešního objektu,
musí obsahovat i způsob, jak zajistit
přechodové období v době výstavby, protože je nutné zajistit plný
provoz areálu v příslušném období.
Vlastní realizace pak bude úkol pro
další volební období. Dnešní stav:
Budova, konstrukčně řešená i pořizovaná v době, kdy se v Týništi hrál
hokej, je min. z 50 % nepoužitelná,
a její řešení a vybavení, pocházející
z doby hluboko zpět do 20. století,
je pro dnešní děti a mládež a sportovce vůbec neakceptovatelná. Jen
pro příklad jde uvést, že k dispozici jsou v celé budově pouze 2 šatny
pro kolektivní sporty. Chybí zázemí
pro rozhodčí, pro diváky apod.Přínos: realizace nové výstavby zvýší
zásadně úroveň atletického stadionu. Jednoznačně vytvoří potřebné
zázemí pro možnost zatraktivnění
sportů jako lehká atletika, volejbal
i tenis. Nové řešení posune město z pohledu sportovní veřejnosti
i v rámci okresu.
d. Vybudování sportoviště pod názvem Workout, který představuje
vybudování Workoutového, parkurového a basketbalového sportoviště pro mládež ve věku „náctiletých“,
zahrnující jak vyžití moderních
sportovních aktivit, tak i vybudování hřiště pro sport označený jako
basket 3/3. Rozpočtové náklady
roku 2021 činily 2,3 mil. Kč. Dnes:
zařízení, respektující potřeby dnešní mládeže, zvyšující tělesnou kondici a obratnost ve městě neexistuje.
Přínos: ve městě by vzniklo místo,

kde by se mohla scházet mládež ve
věku15-18 let, která by se mohla
věnovat ušlechtilé zábavě, která by
byla moderní, měla by přínos pro
každého ze zájemců. Zvyšovala by
fyzickou zdatnost mládeže.
e. Vybudování samostatných sportovních míst, jako například betonové
stoly pro hraní stolního tenisu, vyžadující minimální údržbu, které
jsou vhodné pro jednotlivá místa
u větších celků z pohledu počtu
obyvatel, jako jsou jednotlivá sídliště a podobně. Cena včetně zpevněné plochy (je možné využít i stávající plochy) se pohybuje cca 80 tis.
Kč/za místo. Dnes: taková místa
neexistují Přínos: vznikem volně
přístupných míst připravených k rekreačnímu využití nejen dětí a mládeže, zlepší prostředí města směrem
k volnočasovému vyžití každého.
Forem, jak naplnit potřeby a zajistit
realizaci, je několik. Lze je specifikovat
následně:
a. Forma vycházející ze součinnosti
SK a města, při zajištění finančních
prostředků kombinací dotací města
a vyššího správního celku, případně
NSA.
b. Zajištění jako nového majetku města a finančního krytí ze zdrojů města, případně kombinací se získáním
dotace a pak jeho využití ve spolupráci s SK.
c. Kombinací obojího s realizací převodu majetku SK do majetku Města
Týniště nad Orlicí a zajištění jeho
činnosti zřízením příspěvkové organizace města, zajišťující provoz.
Tato varianta je dnes běžná a dá se
říci, že je realizována ve většině malých a středních městech.
Každý stupeň správy státu má pak
i svoji odpovědnost. To platí i pro samosprávu každé obce, každého města.
Kam se posune Týniště nad Orlicí
v této oblasti v příštích letech, je pak
otázka, na kterou bychom chtěli znát
i odpověď po volbách do zastupitelstva v obci, které se konají ve dnech
23. a 24. 9. 2022.
Chtěli bychom, jako výbor SK touto
formou, vyzvat všechny kandidující
strany, hnutí a spolky, které vytvoří své
kandidátky a nechají se zaregistrovat
k volbám pro rok 2022, aby se ve svých
materiálech a ve svých vývěsních
skříňkách, vyjádřily k uvedenému tématu.
Při jednoduché matematice, která
vychází z toho, že při členské základně
SK Týniště nad Orlicí, která představuje 528 členů, zástupců jednotlivých
rodin, to reprezentuje aktuální potřebu znát odpovědi na uvedené problémy u minimálně 25 % občanů a tím
25 % voličů.
za výbor SK Týniště nad Orlicí
Ing. Zdeněk Ješina - předseda

since

KURZ
SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO MLÁDEŽ 2022
NEDOSTATEK DÍVEK
DĚVČATA HLASTE SE!

LETÁKY
TISKOVINY

www.mega-cz.com

mega

1997

VELKOPLOŠNÝ
TISK

POLEP
VOZIDEL

- on-line na kc.tyniste.cz nebo v kanceláři KD
LEKTOŘI: LENKA MILÁ A OREST JANEČEK
kurz obsahuje 13 lekcí
včetně závěrečného Věnečku

REKLAMNÍ
TEXTIL

PRACOVNÍ
ODĚVY

PODPORA
PRODEJE

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

gsm: +420 604 791 591
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MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
TÝDENNÍ PROGRAM MC RATOLEST NA MĚSÍC ČERVEN 2022
DEN

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

HERNA
BATOLÁTKA – cvičení s dětmi od 10 měsíců
do 2 let, básničky, říkadla, písničky, zpívání,
tanečky, nástroje…

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

HERNA
MIMINKA - konzultace a krátké cvičení s dětmi
od 3 do 10 měsíců cvičení (balóny, básničky…)
dle zájmu a dětí

09:00-12:00
09:00-12:00

HERNA
FLÉTNA a KYTARA – školáci

14:00-17:30
14:30-16:30

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

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

HERNA
VČELIČKA - školkáči
– děti od 3 do 5 let, (tvoření, hry + hosté, výlety)
VŠEZNÁLEK - předškoláci
- téma, tvoření, hry… + hosté a výlety)

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

Dětský klub Koala (angličtina, soukr. akce)

08:00-12:00

ATLETIKA - pro děti 3-10 let, hřiště ZŠ
a tělocvična ZŠ

15:00-16:00

SCUK (výdej)

16:00-18:00

Odpolední HERNA
Biblická hodina pro děti

14:30-17:00
od 15:30

+ odvádíme děti do SOKOLA (předškoláci 16 h.)

SCUK (příjem)

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

HERNA
FLÉTNA - školka

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

15:00-17:30
15:00-15:45
16:00-16:45

16:00-17:00

DALŠÍ AKCE V ČERVNU 2022:
■ 1. 6. (St) Zahradní slavnost od 15h., s večerníčkem, opékáním, hry,
tvoření, kino…
■ 8. 6. (St) Odpolední večerníčkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, 1617 h., v rámci odpoledních kroužků MC (čtení, tvoření, půjčování knih)
■ 9. 6. (Čt) Dopolední večerníčkové čtení a tvoření v Městské KNIHOVNĚ, od 10:00 h (čtení, malování, tvoření, prezentace nových knih)
■ 10. 6. (Pá) Noc kostelů, výlet do Třebechovic (vlakem, návštěva 2 kostelů a hřbitova)
■ 15. 6. (St) Přírodověda! Projektové tvoření a hraní v přírodě, TÉMA:
Motýlí život Program s paní T. Hejtmánkovou v rámci kroužků Včelička
a Všeználek.
Plánujeme:
■ Odpolední KERAMICKÁ dílna pro rodiny s lektorkou: pí. S. Toucovou

KOUPÍM
ŘADOVOU GARÁŽ

■ DEN ZEMĚ s MC RATOLEST - V rámci Dne ZEMĚ pozvalo MC
Ratolest do městského parku EKOKARAVAN. Od 8 h. do 17 h. se zde
vystřídaly třídy ZŠ, MC Ratolest i kolemjdoucí. Po krátké úvodní besedě s ochránci zvířat si děti procházely 10 stanovišť (např. dojení kozy,
zavření do klece pro slepice, tvoření hmyzích domečků, skákání, házení…). V parku byly také připravené 4 samoobslužné aktivity – sázení
semínek buků, třídění odpadu, ekohrátky s víčky a ekologické desatero.
Děkujeme městu Týniště za dotaci na tuto akci.

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

PRODÁM RETRO NÁBYTEK
Z R. 1961, ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
S EKRETÁŘ, SKŘÍŇ, SKLENÍK, 2 a 3 DÍLNÁ

kdekoli v Týništi n. O.

SKŘÍŇ S OBLÝMI ROHY, ROZKLÁDACÍ STŮL
+ ZACHOVALÁ SEDAČKA.

tel: 724 542 731

TEL. 608 770 729
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RODINNÉ ČARODĚJNICE V PETROVICÍCH
Vážení čtenáři, dovolte mi přinést vám zprávu ohledně konaných
čarodějnic, které proběhly v řádném termínu, tedy 30. 4. v Petrovicích na hřišti Na Brhách. Letošní
čarodějnice se nesly v duchu klasických čarodějnic, jak je známe
historicky z předešlých „před-covidových“ let.
Areál se návštěvníkům otevřel
ve 14.00 a po zhruba půlhodině byl zahájen program. Začínali
jsme soutěžemi pro děti, které byly
povětšinou převlečeny do nápaditých čarodějnických kostýmů.
Děti plnily různé úkoly. Prolézaly
pavoučí sítí, házely umělými myškami, hady, pavouky do kotle, dále
ukazovaly svou obratnost v řízení
koštěte na slalomové dráze a také
ukázaly, zda umí podlézat košťata
na připravené dráze. Po splnění
úkolů ze všech stanovišť měly děti
možnost vyzvednout si u velkého
čaroděje drobnou sladkost a Řidičský průkaz na koště. Soutěže místní
i přespolní omladinu velice bavily
a vydaným řidičským průkazem
se chlubila všem známým i neznámým.
Následovalo tradiční vyhodnocení miss čarodějnice a nejhezčího
čaroděje. Oceněno bylo 6 nejhezčích čarodějnic a čarodějů ve dvou

věkových kategoriích rozdělených
na děti MŠ a děti ZŠ. Celkem se
klání zúčastnilo 34 soutěžících.
Děti byly představeny přísné pětičlenné porotě na tanečním parketu, kde za doprovodu hudby předváděly své kostýmy při tanci. Letos
organizátoři navíc vyhlásili čestnou
čarodějnici, kterou se stal pan Zdeněk Šklíba st. Pan Šklíba je naší čarodějnickou stálicí v pohádkovém
lese, který tvoří již neodmyslitelnou součást programu dětského
dne. Tímto vyhlášením jsme chtěli s trochou nadsázky ocenit jeho
nasazení a poděkovat mu za jeho
mnohaletou spolupráci při konání
našich akcí.
Po skončení vyhlašování nejlepších masek následovalo zapálení
hranice s čarodějnicí. Spolu s plápolajícím ohněm hrála hudba k poslechu i tanci. Pro všechny návštěvníky bylo samozřejmě připraveno
bohaté občerstvení. Na grilu byla
připravena kuřecí stehna, makrely,
klobásky. Dále byl v nabídce vynikající guláš a tradiční langoše.
Letos jsme připravili i další menší
ohniště, které sloužilo pro opékání
špekáčků. Ke kávě, nebo jen na mlsání čekaly na návštěvníky domácí
muffiny a doma pečený ovocný
koláč s drobenkou. Čarodějnický

rej probíhal až zhruba do půlnoci,
kdy areál opouštěli poslední hosté.
Celá akce se vydařila, počasí nám
přálo a návštěvnost předčila naše
očekávání.
Dovolte mi poděkovat všem návštěvníkům za návštěvu. Jsme velice rádi, že naše hřiště může pohostit
takové množství skvělých lidí, kteří
nám zůstávají věrní a stále se k nám
vracejí. Dále mi dovolte poděkovat
celému organizačnímu týmu, bez
kterého by nebylo možné takto velkou akci uspořádat. Zvláštní poděkování patří panu Borůvkovi, který
se nám postaral o zábavu do pozd-

ních večerních hodin.
Doufáme, že se setkáme se všemi našimi hosty i na dalších akcích,
které SK Petrovice bude na svém
hřišti pořádat. Na 18. 6. si vás dovolíme pozvat na tradiční dětský
den. Dále mi dovolte oznámit, že
letošní čarodějnice byly zároveň zahájením provozu hospůdky na hřišti, kde se na vás budeme těšit téměř každou sobotu. Přesný rozpis
otevírací doby naleznete na našich
facebookových stránkách „Hospoda na hřišti v Petrovicích“.
Za SK Petrovice n. Orlicí, z.s.
Leoš Kamenický

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE V ČERVNU 2022
datum - den

čas

název

druh

místo konání

1. 6.

st

15:00

Zahradní slavnost (opékání, hry, tvoření, kino, večerníček)

zábava

MC Ratolest

3. 6.

pá

18:00

25. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2022

hudba

Tyršovo náměstí

4. 6.

so

8. 6.

st

9. 6.

čt

10. 6.

pá

13. 6.

po

18:00

25. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2022

hudba

Tyršovo náměstí

16:00 - 17:00

Odpolední večerníčkové čtení a tvoření v knihovně

tvoření

Mě knihovna

16:30 - 18:00

Letíme dál - přednáška z hmyzí říše s Terezou Hejtmánkovou

bádání

Mě knihovna

10:00

Dopolední večerníčkové čtení a tvoření v knihovně

tvoření

Mě knihovna

17:00

YUCATAN - přednáška

poznávání

Mě knihovna

17:30

Závěrečné představení literárně-dramatického oboru ZUŠ

divadlo

ZUŠ

Noc kostelů - výlet do Třebechovic (vlakem) - pořádá MC Ratolest

výlet

18:00

Žákovský koncert ZUŠ

hudba

ZUŠ

PŘÍRODOVĚDA - tvoření a hraní v přírodě s T. Hejtmánkovou

poznávání

MC Ratolest

tanec

Kulturní dům

15. 6.

st

18:00

Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ

16. 6.

čt

17:00

Seznámení s firmou DACHSER

17. 6.

pá

17:30

Závěrečné vystoupení literárně-dramatického oboru ZUŠ

divadlo

ZUŠ

20. 6.

po

18:00

Absolventský koncert I.

hudba

ZUŠ

23. 6.

čt

18:00

hudba

ZUŠ

24. 6.

pá

15:00

Absolvenstský koncert II.
Letní botanická vycházka s Mgr. Janem Doležalem
(pořádá Mě knihovna)

poznávání

od BILLY

26. 6.

ne

6:00 - 10:00

Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže

trhy

Areál chovatelů

27. 6.

po

15:00

Koncert pod širým nebem (ZUŠ)

hudba

28. 6.

út

15:00

Koncert pod širým nebem (ZUŠ)

hudba

15:00

Koncert pod širým nebem (ZUŠ)

hudba

29. 6.

st

Kulturní dům

Tyršovo náměstí
Mírové náměstí
U Věže
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ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY - MĚSTO
Malý stavitel
V měsíci dubnu nás navštívila
lektorka z projektu „MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA“. Jejím úkolem bylo seznámit nás, jak správně postavit dům. Povídali jsme si
o materiálech, z kterých se dá stavět,
o typech domů, panelácích, mrakodrapech. Vysvětlovali jsme si, jakou může takový dům mít střechu.
Dokonce jsme si stavbu domu i vyzkoušeli v praxi. Pomocí konstruktivní stavebnice Lego duplo jsme ve
skupinkách tvořili stavby, ty jsme si
následně prohlíželi, představovali je
a přesvědčili jsme se o tom, zdali jsou
správně postavené, jestli mají dveře,
dostatek oken, a hlavně pevné zdi.
Dále jsme se dozvěděli, co v oboru stavebnictví znamená studie a jak
se v ní můžeme orientovat. Dle plánu (studie) jsme postavili půdorys
domu s jednotlivými pokoji a ukázali
jsme si, kde by se nám vlastní pokojíček líbil nejvíce. Vše bylo zábavné
a pro děti i učitelky zajímavé.
Hrát si na stavitele a architektky
nás moc bavilo!
Petra Palánová a Barbora Pitter
Policie v knihovně
Dne 20. 4. se děti z mateřské školy-Město vydaly do městské knihovny,
kde na ně čekala zábavná a netradiční přednáška o chování v dopravě.
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Přivítali nás pracovníci městské policie, kde jeden byl převlečený do kostýmu klauna, a formou hry si s dětmi
povídali o tom, kde a jak přecházet
přes silnici, jak správně přecházet na
přechodu pro chodce i na přechodu,
který je řízený semaforem. Důležitou
součástí byla také znalost dopravních
značek. Děti spoustu značek znaly a také věděly, co znamenají a kde
je najdou. Policisté kladli důraz na
bezpečnost při pohybu na chodníku
i silnici. Na závěr si děti mohly prohlédnout policejní výzbroj a každý si
odnesl krásnou knihu s dopravními
úkoly.
Barbora Horská
Den Země
Den Země je svátek, který se každoročně koná 22. dubna. Celotýdenní aktivity věnované naší Zemi
a tematicky zaměřené na environmentální výchovu jsme zakončili
v tento den dopolední vycházkou do
přírody s kladením důrazu na bezprostřední kontakt s přírodou, na její
pozorování a poznávání praktickou
činností. Po předchozích propršených a chladných dnech nám sluníčko připravilo milé překvapení a svítilo i hřálo už od samého rána. Děti při
plnění úkolů musely prokázat svou
zručnost, obratnost, postřeh i logiku.
Pracovaly s přírodninami, recyklova-

ným materiálem a procvičily si také
pohyb a znalost potravy některých
zvířátek.
O naší Zemi se říká, že je to modrá
planeta a víte proč? Zkrátka proto, že
z vesmíru je naše Země z velké části
modrá. A my už všichni dobře víme,
že si ji musíme chránit.
Lenka Hamplová
Hasiči
A je to tu – hu, hu, hu, hasiči jsou
tu. Dne 26. 4. v dopoledních hodinách jsme navštívili hasiče. Už při
odchodu ze školky jsme se na ně velice těšili. Jaké pro nás bylo překvapení,
když nás přivítala krásná paní hasička s kolegy. Rázem všichni pochopili,
že ženy také mohou vykonávat i toto
náročné povolání, a i holčičky pozorně poslouchaly. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých věcí - co se
vozí v autě, na co jaké náčiní je, kdo
je velitelem zásahu, kde se ovládají
sirény a výstražná světla. Děti si vyzkoušely hasičskou helmu a bundu,
někteří z nás si vyzkoušeli i ležení
na lehátku a jaké bylo překvapení,
když si na lehátko lehla i paní učitelka a děti měly za úkol s hasiči paní
učitelku zvednout. Zahráli jsme si na
hasiče také a hadicí pokropili popelnici a někomu se i podařilo pokropit
projíždějící auta nebo trochu zkropit
i paní učitelku. Největší zážitek děti

měly při jízdě v hasičském autě za
doprovodu sirén a blikání. Na závěr
jsme hasičům poděkovali a budeme
se těšit na další zajímavá setkání.
Výstava Agrico
S dopravní tematikou se nám pojí
i návštěva v Agricu. Dne 27.-28.4 se
v areálu Agrica konala výstava zemědělské techniky. Všechny děti během
dvou dnů výstavu navštívily. Podívali
jsme se na stroje spojené se zemědělstvím, viděli jsme malé i velké stroje
a děti se mohly zblízka podívat, jak
takový stroj vypadá. Spousta chlapců
věděla, jak takový stroj přesně pracuje a na co je. Potkali jsme zde i pana
řezbáře, který neuvěřitelným způsobem dokázal vyřezat orla, medvěda
i papouška.
Velikonoční zajíček
Jedno krásné dopoledne jsme
prožili s dětmi v rámci celé školy při
akci „Velikonoční zajíček“. V každé
třídě na děti čekalo jiné překvapení.
Někde se zdobila papírová vajíčka,
jinde se nosila vejce na lžíci, balónky se házely do košíku a zajíčkovi do
bříška, a také nechyběla pohybová
hra na slepičku. Všude nás čekala nějaká odměna a děti se mohly vyfotit
v našem připraveném fotokoutku na
velikonoční pohlednici.
Barbora Koubová

7. ROČNÍK PETROVICKÉHO FOLKOVÁNÍ
Pokud jste zaregistrovali informace o Petrovickém folkování
v předešlých dvou letech, pak si
asi vybavujete červnový respektive
červencový termín konání. Ty byly
vynucené odsunutím z tradičního
dubnového kvůli protipandemickým opatřením a lockdownu. Letos jsme se konečně mohli vrátit
k původnímu. Aprílové počasí asi
není pro nervy pořadatelů to nejlepší, ale musíte uznat, že letos to
vyšlo. Páteční podvečer 22. 4. končil oblačným nebem, teplota přes
den nepřesáhla 12 stupňů. Sobota
23. 4. přinesla takřka vymetenou
oblohu a v závětří se dalo odpoledne pohybovat v krátkém rukávě.
Až k večeru se citelně ochladilo,
no, a neděle 24. 4. ? Od rána pod
mrakem a předpověď s 80% pravděpodobností deště. Pod vlivem
nedůvěry jsme nechali přivézt
a postavit stan a pódium, které
nám dovolilo zas akci trochu pozdvihnout. Bylo víc místa pro diváky a lepší výhled na účinkující.
Jen se ztížil přístup handicapovaným, což nás mrzí, na příští ročník
to doladíme.
Zmíněné pódium se v Petrovi-

cích objevilo již ve čtvrtek, kdy začal kolotoč příprav, a který skončil
v sobotu v poledne, s příchodem
prvních diváků a účinkujících.
Přesně s časem uvedeným na plakátech se v 13:15 rozezněly kytary
a hlasy prvního z nich, a to skupiny Napohodu, která dorazila z Jaroměře. Uhlazené vokály a příjemné aranže vlastních i převzatých
skladeb navodily správnou atmosféru. Ve vzduchu bylo cítit jaro
a opékanou kýtu, a to bez příměsi
pachu desinfekce. Zmizely cedule
nabádající k hygieně a povinnému nošení roušek. Prostranství
se v průběhu jejich hraní pomalu
plnilo lidmi a na druhého účinkujícího, Samsona a jeho partu,
již byla víc jak polovina kapacity
hlediště plná. Však také právě jeho
si nechtěla spousta lidí nechat ujít.
Mezi nimi i paní Jarkovská, která
také pro letošní ročník připravila
překrásné a nápadité sošky. Účinkující si je odváželi domů jako
upomínku na akci. Odvezl si ji také
Flastr, kapela z Mladoboleslavska.
Svůj hudební styl nazývá poetickým bluegrassem. Po nich nastupující plzeňské seskupení Bluegate

přineslo smršť ryzího bluegrassu.
Obě byly příjemným zpestřením
mezi folkově a trempsky laděnými
kolegy. Následovalo Dou NaBosso,
trio šoumenek z Pardubic, Ostravy
a Lanškrouna. Skupina sice geograficky nesourodá, avšak hudebně a vokálně harmonická. Jejich
temperament a výkon již diváci
znají z jiných vystoupení a neformálních akcí. Kombinace obojího
vytváří s dobře naladěným publikem pouto, které nedovoluje jednoduchý odchod z pódia.
Podobně jsou na tom Brontosauři revival. Skupinu Brontosauři
založili bratři Nedvědi v roce 1972,
za 40 let působení v ní, Spiritual
Kvintetu či na sólové dráze vytvořili stovky písniček, které mají
stále co říci i novým generacím.
Revival tak v roce 2012 převzal
koncertní štafetu a písničky je tak
možné slyšet dál a je pravdou, že
mezi lidmi jsou stále. V Petrovicích máme štěstí na „zpěvné“ publikum. Zvlášť známé písničky se
podvečerem nesly od amfiteátru
jako chorál.
Závěr patřil jihočeské Epydemyi, kapele, která dorazila osla-

bena o perkusistu, který se vracel domů k porodu potomka. Na
Petrovickém folkování byli již
potřetí a podruhé v roli uzavírajícího. Energie, kterou do hry dávají, a která se jim od diváků vrací,
dosáhli neukončitelného vstupu.
Závěr 7. ročníku Petrovického
folkování tak byl navzdory chladu vestoje, s tancem a dětmi na
pódiu.
Děkujeme sponzorům akce, kteří akci finančně pomohli, a kteří
byli uvedení na plakátech a v průběhu akce několikrát zmínění.
Petrovické folkování skončilo
předáním poslední sošky s téměř
hodinovým skluzem oproti předpokladu v úžasné náladě. Především pro diváky. Pro organizátory
akce končí mnohem déle. Příběh
nedělního rána je pak o úklidu
a balení. Letos o svižném balení,
neboť ranní mraky věstily, že nás
déšť nemine. Dalo by se po sedmi
letech říci, rutina. Přesto dík patří
všem, kdo se na zdárném průběhu,
v kterékoli fázi, podíleli. Bez nich
by se „rutina“ vytratila.
Za organizátory Pavel Blažek
(foto: Jirka Pařez Duba)
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TŘÍDNÍ VÝLET 6.C DO EKOCENTRA V OUCMANICÍCH
Ve dnech 4.-6. května naše třída
podnikla výlet do Ekocentra Paleta
v Oucmanicích. Těšili jsme se hlavně na společně strávený čas jinak
než ve školních lavicích. Lákavý
byl ale i program, který na nás tam
čekal. Nesl název „Polem nepolem“
a měli jsme slíbeno, že si vyzkoušíme vše, co dříve museli umět selky
a sedláci. Kromě toho jsme se také
měli dozvědět něco o tom, jak se
chovat ohleduplně k přírodě.
Než z nás ale mohli být statkáři,
museli jsme se stát turisty a dobrodruhy. Od vlaku, který nás dovezl
do Chocně, to bylo do Oucmanic
pěkný kousek pěšky. Program „Polem nepolem“ pro nás tedy začal už
po cestě. Nejen polem, ale i městem
a lesem, se všemi věcmi na zádech,
jsme putovali do cíle. Už když jsme
přicházeli, vítala nás místní zvířata –
kozy a oslík Ámos. Čekal nás také
vynikající oběd. Paní kuchařky vaří
z kvalitních surovin, a hlavně s láskou.
Už první den při odpoledním
programu jsme pochopili, že to
bude jízda. Pátrali jsme v kompostu a zkoumali pod mikroskopem,
co jsme tam našli. Zahráli jsme si
na detektivy, řešící zločin. Nejen, že
jsme zločince odhalili, ale ještě jsme
se dozvěděli, jak to vlastně v kompostu funguje.
Za celou dobu pobytu jsme rolí
vystřídali hned několik. Druhý den
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byli z detektivů projektanti, kteří
si postavili vesnici, ale ještě musí
vyřešit, jak to bude s vodou. Kde ji
vzít? Kde se vlastně bere v přírodě?
Co s ní je potom, co jí použijeme?
To vše jsme zjistili, zbudovali jsme si
vlastní funkční vodovod a pro naši
vesnici jsme vymysleli sadu pravidel,
která omezí plýtvání vodou.
Abychom si užili i slibované hospodaření na statku, přišel čas na dojení. To jsme si opravdu vyzkoušeli,
avšak ne na skutečných kravách, ale
na umělých simulátorech, přičemž
tělo krávy tvořili vždy dva z nás. Těžko říct, jestli bylo zábavnější být krávou, nebo dojičem. V mlékárně jsme
si potom už ze skutečného mléka
vyrobili vlastní máslo, sýr a jogurt.
Další program byl provoněný
dřevem. A také trochu deštěm, ale
to nám nevadilo. Navlékli jsme pláštěnky a vydali jsme se řezat dříví pilkou, štípat ho sekerou a odvážet ho
do dřevníku. Zde jsme se přesvědčili
o tom, jak důležitá je spolupráce.
Pro práci s pilou jsou totiž potřeba
dva. Navíc je velmi užitečné, když
se někdo další na dřevo posadí, aby
bylo stabilnější. Vyřezali jsme také
lžičky, které jsme si odvezli jako suvenýr.
Poté přišel na čas na zvířata. Hřebelcovali jsme Ámose a králíkům
jsme vyměnili podestýlku. Za odměnu se nechali pořádně pomazlit. Králíky jsme v pořádku vrátili

a k večeři jsme si raději opekli párky
a topinky. Na závěr dne jsme si ještě
užili společné posezení u táboráku
a hru na schovku.
Naše další, už předposlední, role
byla opravdu vypečená. Coby pekaři
jsme si umleli mouku a upekli housky. Byly krásně ovoněné z venkovní
pece a naše vlastnoručně vyrobené
máslo se k nim skvěle hodilo. Těsto se povedlo úplně všem a shodli
jsme se, že to byl jeden z nejlepších
zážitků.
Po svačině jsme si ještě z bylinek,
ve kterých se už skvěle vyznáme, namíchali podle vlastní chuti vynikající čaj, a už byl čas se rozloučit.
Vzpomínat budeme nejen na vše,
co jsme si vyzkoušeli, ale také na
to, jak jsme po večerech hráli karty,
na slepou bábu, nebo jsme si prostě povídali. Bylo to prima a moc se
těšíme, až zase společně někam vyrazíme.
Anna Musílková
třídní učitelka 6.C
Brzy ráno naše třída 6. B a třída
6. C nasedla na vlak směr Choceň.
V Chocni jsme vystoupili a šli za
spolužákovou maminkou, která nám
dala nějaké občerstvení. Pak jsme šli
skoro 6 km. Cca po 2 hodinách jsme
konečně dorazili na místo, kde naši
třídu už vítal Tonda. Kdo je Tonda?
Tonda je muž, který se živí tím, že

si hraje na pravěk. Druhá třída měla
jiný program než my.
Naši kluci se mohli jako první
ubytovat a zbytek pak čekal spooooustu hodin. Abychom využili
čekání, tak jsme šli s holkami do
venkovní kuchyňky, kde jsme mohli
vařit z bláta.
Po obědě jsme zahájili kruhem
k seznámení a kde nám Tonda ukázal různé věci z pravěku. Pak nás čekalo stavění přístřešků ze dřeva, provázků, plachet a prostě ze všeho, co
jsme na farmě našli. Byla možnost,
že bychom mohli ve vystavěném
přístřešku v noci spát. Ale upřímně,
kdo by chtěl zmoknout?
Ke vší slávě jsme po programu už
všichni dostali pokoje.
Celkově celý program byl super
a myslím si, že každý si z toho něco
odnesl. Musím vzpomenout, že jsme
bosí běhali v mokré trávě, čvachtali
se v bahně. Během stopování zvěře
jsme někteří dostali vývržky od sovy.
Byl to chuchvalec bílých chlupů
a v nich kostičky od myši. Také jsme
házeli oštěpem, stříleli lukem, vařili
jsme čaj na ohni, oheň i rozdělávali, opékali jsme buřty, opracovávali
dřevo, kreslili z přírodních barev,
zaplétali provázky…
Domů si určitě odvážíme hromadu zážitků, také pár zranění, mokré
boty, ale hlavně třídní song:,Ya bus
abuu induu…“.
Za 6. B Kristýna Boštíková

HOLČIČÍ KOLEDA V KŘIVICÍCH VE FOTOGRAFII

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

HLEDÁME KOLEGY DO NOVĚ OTEVÍRANÉHO PROVOZU NA POZICE:

LOGISTICKÝ/Á ADMINISTRÁTOR/KA
LOGISTICKÝ/Á OPERÁTOR/KA
V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

POZVÁNKA
NA SETKÁNÍ SE SPOLEČNOSTÍ DACHSER
Srdečně vás zveme na informativní schůzku k nabídce volných pracovních pozic společnosti
DACHSER Czech Republic, která nově přichází do Týniště nad Orlicí. DACHSER je rodinná
společnost s celosvětovou působností, která zajišťuje kompletní logistické služby.

KDY: 16. června 2022 v 17 hodin
KDE: Kulturní centrum Týniště nad Orlicí, malý sál
Můžete se také těšit na malé občerstvení a dárek od společnosti DACHSER.
Nastartujte svou úspěšnou budoucnost právě u nás!

Mezinárodní logistická společnost DACHSER nabízí stabilní zaměstnání v perspektivním oboru.
PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU: dachser.cz/kariera
DACHSER Czech Republic a.s. • Provozovna Týniště nad Orlicí
Pavlína Zdvořáčková • Telefon: +420 737 264 517 • pavlina.zdvorackova@dachser.com
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LYŽAŘSKÝ KURZ 7. ROČNÍKŮ – CHATA JURÁŠKA
V neděli 20. 3. 2022 jsme my, žáci
sedmých ročníků, odjeli autobusem
na lyžařský výcvik směr Orlické
hory na chatu Juráška. Jely s námi
paní učitelky Pokorná, Mlynářová,
Lohniská a Dundová.
Hned první den si pro nás připravily zajímavou přednášku o lyžích
a pravidlech FIS. Druhý den přijel
horolezec Michal Martínek, který
nám vyprávěl o své cestě po Norsku – Hardangervidda. V lyžování
jsme byli rozděleni do 4 družstev.
Jedno z družstev měl na starosti instruktor Ondra. Lyžovalo se dopoledne i odpoledne. Vyšli jsme si také
i na Feistův kopec, kde se nachází
rozhledna. Poslední večer našeho
pobytu na horách byla diskotéka,
kterou jsme si náramně užili.
Ale všechno hezké někdy končí
a lyžák musel také skončit. V pátek
25. 3. odpoledne jsme přijeli zpátky
do Týniště nad Orlicí.

Tímto bych chtěla moc poděkovat paním učitelkám, které to tam
s námi vydržely.
Marie Pírková
Z pohledu tělocvikářů
V neděli 20. 3. jsme se 49 žáky
sedmých ročníků odjeli na lyžařský
kurz do Orlických hor. Ubytováni
jsme byli na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách. Po příjezdu
jsme se rozdělili do pokojů, vybalili potřebné a po obědě už mířili na
svah, kde byly děti rozděleny dle lyžařské úrovně na 4 skupiny.
I když jsme měli z daného termínu mírné obavy, nakonec nám počasí celý týden přálo, svítilo sluníčko
a sněhu pro naše lyžování bylo dostatek. Kromě úterního odpoledne,
kdy jsme se vydali na pěší výlet na
nedaleký Feistův kopec s novou
rozhlednou, jsme v dopoledních

i odpoledních hodinách lyžovali.
Všichni se na svahu zlepšili. Největší pokrok v lyžování byl však znát
u začátečníků, kteří sklidili při jízdě
i potlesk od ostatních spolužáků.
Každý večer jsme měli jinou aktivitu. První večer paní učitelka
Dundová ještě jednou připomněla
žákům pravidla, jak se chovat na
svahu, seznámila je s disciplínami,
které se týkají lyžování, částečně
také s historií a ukázala současné
i dobové lyže. Na konci následovala soutěž o to, kdo si co nejvíce
z informací zapamatoval. Jiný večer
za námi dorazil cestovatel Michal
Martínek, který nám velmi poutavou a vtipnou formou vyprávěl o své
cestě po Norsku.
A aby se děti aktivně zapojily do
večerního programu, měly si za úkol
připravit hry pro ostatní spolužáky.
Zhostily se toho velmi zodpovědně,
až nám, bohužel, na všechny aktivity

čas nevyšel.
Součástí instruktorského týmu
byl Ondra, který nejen, že se pečlivě věnoval začátečníkům, ale také
uspořádal zajímavé posezení u bubnů. Zdálo se, že si bubnování všichni
opravdu užili.
Ve čtvrtek odpoledne jsme pro
děti, za pomoci personálu Jurášky,
uspořádali závody ve sjezdu. Děti
soutěžily v rámci svých lyžařských
týmů. Některé děti svými výkony
však šlapaly na paty lyžařům i z, lepšího“ družstva.
Poslední večer byl věnován vyhlášení vítězů, předání diplomů a odměn, zhodnocení kurzu. Vrcholem
večera byla diskotéka.
Byli jsme všichni moc rádi, že se
po dlouhé pauze mohl lyžařský kurz
opět uskutečnit, že se nikomu nic
vážného nestalo a těšíme se na další.
Tělocvikáři TV
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
V úterý 3. 5. 2022 se výběr žáků
druhého stupně zúčastnil okresního
kola atletického čtyřboje. Ve velmi
početném startovním poli (přes 200
zúčastněných) se naši sportovci rozhodně neztratili.
V každé kategorii bylo 10–12 přihlášených družstev a my jsme si přivezli osmé, páté, čtvrté a druhé místo.
Medaile zacinkaly družstvu starších

žáků ve složení Marek Dušek, Eduard Drábek, Vojta Klimeš, Matěj
Resl a Jakub Svicenec. Dále naši
školu reprezentovali tito sportovci:
Bezrouková Kateřina, Fléglová Nela,
Sedláčková Ema, Bydžovská Karolína, Šarman Vojtěch, Mikulka Daniel, Bohuslav Adam, Orság Tomáš,
Weisser Marek, Janečková Adéla,
Richterová Tereza, Říčařová Tereza,

Štěpánková Nikola, Burešová Edita.
Všem starším žákům se podařilo
zaběhnout 60 m pod 8 sekund, Vojta
Klimeš vrhl kouli za 10 metrů, Matěj
Resl hodil míček k padesáti metrům,
Jakub Svícenec skočil do dálky téměř pět metrů. Starším žákyním se
podařil běh na 800 m, dobré výkony
předvedly ve vrhu koulí a hodu míčkem, v mladších žákyních přispěla

body hlavně Nela Fléglová a Ema
Sedláčková, v mladších žácích Vojta
Šarman a Marek Weisser, ve starších
žákyních Adéla Janečková a Tereza
Říčařová. Počítalo se vždy úsilí čtyř
závodníků z pětičlenného družstva,
výsledků všech si velmi ceníme.
Všem gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Vyučující TV

EXKURZE DO MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY LABE („HUČÁK“) V HRADCI KRÁLOVÉ
Každý asi někdy slyšel o „Hučáku“,
co to vlastně je se vydali prozkoumat
žáci 8. ročníků. Malá vodní elektrárna Labe, neboli „Hučák“ se nachá-

zí na stejnojmenném jezu na Labi
v Hradci Králové. Součástí této elektrárny je informační centrum, kde
nás seznámili s obnovitelnými i ne-

Mgr. Alena Uhlířová,
Kristýna Hejhalová

obnovitelnými zdroji energie. Měli
jsme možnost nahlédnout do původní strojovny, vyzkoušet si interaktivní
exponáty a laboratoř s pokusy.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Letošní zápisy probíhaly ve
dnech 22. a 23. dubna ve zcela
novém kabátku. Po dvou letech,
kdy děti k zápisu z důvodu proticovidových opatření vůbec
nemohly, jsme se rozhodli pro
změnu. Všechny děti, které v září
usednou do lavic, musely projít
tzv. Cestou moudrosti, která byla
plná záludných úkolů. Po splnění
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jednotlivých úkolů dostaly děti
razítka a na konci cesty obdržely sladkou odměnu. Logem naší
školy je sova a zároveň je symbolem moudrosti, a proto si děti odnášely krásnou perníkovou sovu.
A co se dětem nejvíce líbilo? Tady
se názory našich budoucích myslitelů dost rozcházely. Jedni s radostí zpívali či vytleskávali, další

si užili sportování v tělocvičně,
slečny se líbezně usmívaly ve fotokoutku v družině, milovníci
zvířat si přišli na své u stanoviště
s canisterapeutickým psem, vědátoři zase s nadšením plnili úkoly
na interaktivní tabuli a někteří
byli nejspokojenější při zdobení
muffinů ve školní jídelně, které si
mohli za odměnu sníst. Jednalo

se o příjemně prožité chvíle pro
nás pedagogy a doufáme, že i pro
rodiče, a hlavně pro děti. Teď už
nám nezbývá nic jiného než popřát dětem příjemné prožití posledních týdnů ve školce, spoustu
zážitků v průběhu prázdnin a už
se na všechny těšíme 1. září.
Mgr. M. Šerejchová

15. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEK V PŘÍRODNÍM PARKU ORLICE - ZHODNOCENÍ AKCE
V rámci ekologických aktivit
Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, z.s. v letošním roce uspořádal
již 15. ročník čištění řek v Přírodním parku Orlice ve dnech 23. –
24. 4. 2022. Dobrovolná, veřejná
akce byla slavnostně zahájena
v sobotu 23. 4. 2022 v Kostelci nad
Orlicí.
Během víkendu byla vyčištěna
řeka Divoká Orlice z Doudleb nad
Orlicí do Hradec Králové-Malšovice a také Tichá Orlice z Nové vsi
do Albrechtic nad Orlicí, což představuje dohromady zhruba 71 km.
Akce se zúčastnilo přes 265 dobrovolníků z řad dětí a dospívající mládeže a široké vodácké veřejnosti.
Z přibližně 71 km čištěného koryta
a přilehlých břehů řeky Orlice bylo
odvezeno na cca 2,7 t civilizačního odpadu. Všem dobrovolníkům,
kteří se ve svém volném víkendo-

vém čase zúčastnili této ekologické
akce patří velký dík.
Jaký civilizační odpad se letos podařilo vylovit? Šlo hlavně
o odstranění plastu všeho druhu
(„PET“ lahve, plastové autodíly,
igelity), dále pak malé pneumatiky, kuchyňské nádobí, skla, běžky,
kusy nábytku či kusů elektrospotřebičů, polystyrenu, koberce, jízdních kola, matrace, dětské hračky
atd. Šlo tedy o věci, které rozhodně
do řeky nepatří, ať už tyto předměty do řeky naházeli sami lidé,
či jenom je odložili na břeh blízko
koryta nebo jej voda po zvýšených
průtocích zanechala v řečišti v zátokách či slepých ramenech. Více
o nasbíraném odpadu dokresluje
dokumentace z akce, kterou naleznete na internetových stránkách
http://orlice.hradectivodaci.cz/
Zvolený způsob odstraňování

civilizačního odpadu z koryta řeky
a s ohledem na charakter říčního
meandru vyžadoval od účastníků
akce určité vodácké zkušenosti.
Přírodní park byl pro účely čištění
řek rozdělen na úseky. Každý úsek
měl vedle účastníků akce k dispozici lodě, pytle, rukavice, a pracovní
kovové háky s dřevěnou násadou,
pomocí kterých se „lovil“ z méně
dostupných míst v korytě řeky civilizační odpad. Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem
vytypovaná stanoviště podél řek.
Bezprostředně po skončení akce
byl zajištěn odvoz nasbíraného odpadu do sběrných dvorů obchodní
společností Hradecké služby a.s.
Tímto koordinovaným postupem
bylo zabráněno tomu, aby se nasbíraný civilizační odpad připravený
k odvozu neválel na břehu řek delší dobu. Jinak by pravděpodobně

došlo k rozšíření divokých skládek
a smysl akce čištění řeky Orlice by
měl následně negativní dopad.
Závěrem vám chceme ještě jednou poděkovat za dlouholetou
finanční podporu, kterou věnuje
vaše město těmto dobrovolnickým
ekologickým aktivitám. Díky vaší
spolupráci se v rámci projektu Řeky
nejsou smetiště neustále daří udržovat zájem široké veřejnosti o dění
v jejich regionu a zapojovat je do
konkrétní ochrany a údržby životního prostředí, které nás všechny
obklopuje a ve které žijeme, pracujeme i relaxujeme. Seznam partnerů ekologické akce naleznete na internetových stránkách http://orlice.
hradectivodaci.cz/
Ing. Jiří Roušavý, člen výboru
Klubu dětí a mládeže
Hradec Králové, z. s.
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VELKÝ OBDIV A DÍK PEDAGOGŮM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Pomalu se blíží konec školního roku,
který nebyl lehký ani
pro žáky, ale ani pro
pedagogy Základní umělecké školy. „Covidové“ zákazy a restrikce
všem bránily plnohodnotně se
učit, cvičit a vystupovat. Přesto
žáci prostřednictvím svých počítačů, tabletů nebo mobilů dokázali
své talenty i nadále rozvíjet, a to
hlavně za pomoci trpělivé a obětavé podpory svých pedagogů. Žáci
nejen cvičili a účastnili se distanční výuky, ale také namalovali, secvičili a nahráli nejedno zábavné
pásmo, které následně velmi potěšilo mnohé z nás. Výtvory žáků
také potěšily ty, kterým v té době
nebylo v nemocnicích zrovna do
zpěvu.
„Covidová“ opatření nás díky
skvělému nápadu pedagogů nepřipravila ani o závěrečné koncerty žáků na konci školního
roku 2020/2021. V průběhu června 2021 žáci hráli a zpívali na několika krásných místech našeho
města pod širým nebem, kde si
pohodovou atmosféru užili mimo
jiné i náhodně kolemjdoucí diváci
a posluchači.
Další nelehké období stálo před
všemi v době, kdy začala rekonstrukce stávající a přístavba nové
části školy. V průběhu stavby se
z některých pedagogů, mimo své
běžné pracovní povinnosti, stali
členové stavebních komisí a výbo-

rů. Po dokončení staveních prací
pak všichni přiložili ruce k dílu při
úklidu a stěhování vybavení školy.
Ale i s těmito úkoly se ve spolupráci s realizační stavební firmou,
projektantem stavby a Městem Týniště nad Orlicí žáci a zaměstnanci ZUŠ vypořádali na výbornou,
a tak už od 6. září 2021 mohla být
výuka zahájena v nových a moderně vybavených prostorách školy.
Na začátku adventního času roku
2021 dokázalo vedení ZUŠ uspořádat slavnostní otevření školy
pro veřejnost. Každý z nás si tak
mohl prohlédnout nové, nablýskané a výtvory žáků ZUŠ nápaditě
vyzdobené prostory školy, a to vše
ve velmi příjemné předvánoční atmosféře.
A co je mimo jiné také dalším
výsledkem poctivé a profesionální práce pedagogů a ostatních
zaměstnanců naší ZUŠ? Moderní a důstojné prostory školy a její
okolí. Žáci vydrželi a znovu se
s radostí a nadšením vrátili do školy za svými pedagogy a kamarády,
a navíc u většiny z nich dlouhá
„Covidová“ opatření nezanechala
žádné negativní dopady na jejich
umění, ba naopak. Mnozí rodiče
i prarodiče doslova žasli, s jakou
energií a chutí do práce se jejich
děti vrátily domů z víkendových
soustředění Dechového orchestru
ZUŠ a Bigbanďat, která se pedagogům podařila zorganizovat na
podzim roku 2021.

Nevíme, jak dlouho bychom
museli listovat v historických záznamech školy, abychom našli
zápis o tom, že v jednom školním
roce se z tak malé ZUŠky, jako je ta
naše, hlásili tři žáci na konzervatoře a všichni byli přijati, jako tomu
je v letošním roce. Nesmíme opomenout stejně velký úspěch žáka
z jiné ZUŠ, který je také členem
Bigbanďat.
V březnu 2022 se konaly okresní
soutěže v sólovém zpěvu a ve hře
na dechové dřevěné a žesťové nástroje. Soutěže dechových nástrojů
hostila ZUŠ v Týništi nad Orlicí,
které se v některých kategoriích
doslova změnily v „Mistrovství
Týniště nad Orlicí“. Tak tuto situaci výstižně a bez velké nadsázky
nazval ředitel školy Mgr. Pavel
Plašil při svém závěrečném hodnocení. V konkurenci čtyř ZUŠ
rychnovského okresu postoupilo
z naší školy úctyhodných 23 žáků
do krajského kola, a navíc všechny zvláštní ceny nezávislé poroty
pro žáky, korepetitory a pedagogy zůstaly v Týništi. V krajském
kole jsme následně získali celkem
devět prvních cen, z toho jeden
žák postoupil do ústředního (celostátního) kola soutěží ve hře na
trubku. Excelentní výkony již tradičně předvedl i jeden z našich pedagogů Mgr. Karel Koldinský jako
korepetitor.
Neméně úspěšní byli i žáci a pedagogové tanečního oboru, když

v březnovém Okresním kole soutěžní přehlídky všechny tři choreografie získaly zlaté pásmo a dvě
z nich postoupily do kola krajského. Tři zvláštní ceny poroty získaly
také naše soubory.
Na závěr za rodiče, prarodiče,
kamarády a přátele Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí
moc děkujeme všem pedagogům
za jejich všestrannou, profesionální, pečlivou, trpělivou a obětavou
práci. Dále také děkujeme paní
účetní, panu školníkovi a ostatním
zaměstnancům školy, bez kterých
by naše ZUŠ tak skvěle nefungovala. Zároveň vděčíme vedení a personálu Kulturního centra města
Týniště nad Orlicí za to, že v době
rekonstrukce školy nám pro výuku
žáků poskytly své prostory, ale i za
to, že naše děti mohou v rámci své
výuky vystupovat před publikem
v opravdickém divadle a všichni
si tak můžeme vychutnat mnohdy
nezapomenutelné zážitky. V neposlední řadě patří poděkování
i Městu Týniště nad Orlicí za veškerou podporu a přízeň, a také za
výbornou spolupráci v průběhu
rekonstrukce školy. Všem z celého srdce přejeme hodně zdraví,
úspěchů a radosti ze života. Vždyť
umění je doopravdy radost.
Za Spolek rodičů a přátel
Základní umělecké školy Týniště
nad Orlicí jeho členové: Lenka
Milá, Andrea Richterová, Jaroslava
Ullwerová a Tomáš Vašata.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁŠKOLA - AKCE ČERVEN
■ V pátek a sobotu 3. a 4. června se
uskuteční 25. týnišťský swingový
festival Jardy Marčíka. Začátek
festivalového programu je vždy
od 18.00 hod. na Tyršově náměstí v Týništi nad Orlicí.
■ V pátek 10. června se koná závěrečné představení literárně-dramatického oboru. Začátek
představení je od 17.30 hodin
v divadelním sále ZUŠ. Pořádají
ZUŠ a SRPZUŠ.
■ V pondělí 13. června se koná
Žákovský koncert. Začátek koncertu je od 18.00 hod. v sále ZUŠ.
Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
■ Ve středu 15. června koná závěrečné vystoupení tanečního oboru. Začátek vystoupení je od 18.
hodin v Kulturním domě. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
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■ V pátek 17. června se koná závěrečné představení literárně-dramatického oboru. Začátek
představení je od 17.30 hodin
v divadelním sále ZUŠ. Pořádají
ZUŠ a SRPZUŠ.
■ V pondělí 20. června se koná
Absolventský koncert I. Začátek
koncertu je od 18.00 hod. v sále
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
■ Ve čtvrtek 23. června se koná
Absolventský koncert II. Začátek
koncertu je od 18.00 hod. v sále
ZUŠ. Pořádají ZUŠ a SRPZUŠ.
■ V pondělí až středu 27. –
29. června se konají koncerty
pod širým nebem. Koncerty se
uskuteční na Tyršově náměstí,
U Věže a na Mírovém náměstí.
Koncerty začínají každý den od
15.00 hodin.

KVĚTEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE – U DUBU
Hvězdárna
a
planetárium
v Hradci Králové – velký zážitek
Než jsme vstoupili do měsíce
května, oslavili jsme Den Země
návštěvou Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Zjistili jsme
spoustu zajímavých informací o naší
sluneční soustavě, poznávali jednotlivá souhvězdí, pozorovali Slunce na
obloze přes obří hvězdářský dalekohled a podívali se, jak je naše planeta
Země nádherná při pohledu z vesmíru.
Nechci ještě do koše!
Ekologicky zaměřená akce pro
rodiče, kdy s dětmi mohli doma
tvořit z recyklovatelného materiálu
a výrobky přinést na výstavu do MŠ.

Cílem bylo zamyslet se nad využitelností recyklovatelného materiálu.
Výtvory byly opravdu nevšední, ale
klidně jich mohlo být více.
Včely aneb jak žije včelka Mája
Do školky nás přijel navštívit
včelař Ing. Jiří Mlateček z Bědovic,
který nám přiblížil úžasný svět včel.
Na modelu včely jsme viděli stavbu
jejího těla. Dozvěděli jsme se, jak si
včely tvoří včelí úl a podívali se, co
vše se dá vytvořit ze včelího vosku.
Sladkou tečkou za přednáškou byla
ochutnávka včelího medu.
Slet čarodějů a čarodějnic oživila
fyzika
Letošní slet čarodějnic a čarodějů byl oživen „věštící koulí“. Místo

míchaných lektvarů si děti mohly
vyzkoušet, jak funguje plazma. Díky
plazmové kouli zkoušely ovládat výboje plazmy a hrát si na věštce. I fyzika občas patří do záhadného světa.
Oslava 1. máje – vystoupení
školního sborečku
Velkou radost udělal lidem školní
sboreček, který vystoupil na oslavách
1. máje před Kulturním domem
v Týništi nad Orlicí. Děti zazpívaly
lidové písně s houslovým doprovodem paní uč. P. Vlčkové. Pásmo bylo
obohaceno o říkadla a tradičně nechyběl vozembouch.
Ptačí maminka na školní zahradě

V květnu začaly úpravy na naší
školní zahradě. Služby města Týniště
nad Orlicí nám zasadily nové stromy, ale největším překvapením byla
sýkorka koňadra, která si na naší
zahradě v budce na borovici udělala hnízdo a vyseděla si tam sýkorčí
mláďátka.
Besídky pro maminky
Každá třída v MŠ si připravila vystoupení, na které se mohly přijít podívat nejen maminky, ale i babičky
a další. Všechna vystoupení byla zakončena předáváním dárků maminkám včetně velikánských pusinek.
Za kolektiv MŠ – U Dubu
Mgr. Kateřina Horáková
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BOTANICKÁ VYCHÁZKA
V pátek 22. dubna 2022 proběhla ve spolupráci s rychnovským
muzeem a městskou knihovnou
v Týništi nad Orlicí jarní botanická
vycházka. Trasa exkurze směřovala
do okolí železniční stanice v Týništi nad Orlicí. Skupinka zájemců
pod vedením muzejního botanika
Honzy Doležala prozkoumala květinové záhony, rozvolněné písčité
trávníky, ale i štěrkovité okraje odstavných kolejišť.
Na těchto místech se na jaře můžeme setkat především s jednoletý-

mi druhy se zkráceným životním
cyklem. Jedná se jak o běžné druhy,
jako je například osívka jarní, rožec
lepkavý, nebo pomněnka rolní, tak
i o vzácnější a zajímavější druhy,
jako je třeba ohrožený lomikámen
trojprstý. Typicky se na těchto stanovištích setkáme i s nepůvodními
druhy. V jarním aspektu dominuje
na týnišťském nádraží žlutě kvetoucí starček jarní.
Děkujeme všem posluchačům
za účast a budeme se těšit na další
setkání.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU A BESEDOU OČIMA AUTORKY
Výstava keramiky, olejomalby
a kresby pravou mozkovou hemisférou probíhala od 4. 4. do
11. 5. 2022. Jsem moc ráda, že jsem
mohla vystavovat v tak krásném
sále v Městské knihovně Týniště
nad Orlicí. Ukončením této výstavy byla beseda, kde jsem vyprávěla
o všech použitých výtvarných technikách. Nejvíce návštěvníky zaujal
postup vzniku keramických postav,
který jsem názorně předvedla na
malé skřítčí holčičce Kytičce. Dále
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jsem vyprávěla o vílách, Krakonošovi, Kačence i Rampušákovi. Paní
ředitelka knihovny Petra Štanclová
přečetla ukázku z knihy Korunka
princezny Kačenky od Josefa Lukáška. Dětem, ale i dospělým se
potom snadněji vyplňovalo 10 otázek o pohádkových bytostech, které
jsem si na ně připravila. Kdo uhodl
20 vystavených pohádkových postav, mohl si vybrat odměnu z keramiky. Na besedu jsem vytvořila
i úplnou novinku Skřítčí betlém,

postavičky 16 cm vysoké, které byly
i na místě k prodeji. Tento betlém
bude vystaven v Třebechovickém
muzeu betlémů na každoroční výstavě přibližně od poloviny listopadu. Výstava 20 velkých pohádkových bytostí je putovní. V Týništi
měla premiéru a už nyní je převezena do knihovny v Mokrém, kde
bude k vidění do konce června.
V červenci a srpnu budou pohádkové postavy zdobit zámek Opočno. Dále se budu snažit oživit svoji

partu novými pohádkovými postavami, aby se měli návštěvníci na
co těšit. Každá výstava bude z části prodejní. Keramické výrobky si
lze také objednat na www.e-shop-keramika-sonatoucova.cz.
Více
informací o mých kurzech a příměstském táboře pro děti o letních
prázdninách si můžete přečíst na:
www.sonatoucova.webnode.cz
Těším se na další společné setkání a tvoření
Soňa Toucová – autorka výstavy

SOUTĚŽ „ZÁLOŽKOHRANÍ“ MÁ SVÉ VÍTĚZE
Na začátku března vyhlásila
Městská knihovna soutěž pro děti
„Záložkohraní“.
Soutěž probíhala od 1. března
do 15. dubna 2022 a byla rozdělena do tří soutěžních kategorií (2-6
let, první stupeň ZŠ a druhý stupeň

ZŠ). Zadání znělo: Vytvoř vlastnoručně nebo s pomocí dospělého
originální záložku do knihy. Ve fantazii se meze nekladou! Do knihovny děti přinesly spoustu krásných
a nápaditých záložek. Za všechny
ještě jednou děkujeme. Bylo velmi

těžké určit tu nejkrásnější, a proto
vyhodnocení soutěže proběhlo formou losování.
Výherci se stali Barbora Říhová,
Lucka Hlaváčová, Maxim Klapka,
Terezka Heroldová, Amálka Lepšíková, Klárka Málková, Patricie Va-

lešová a Anna Šlechtová. Soutěžící
si odnesli diplom a věcnou cenu.
Ještě jednou gratulujeme a zveme
vás do knihovny, kde jsou originální záložky vystaveny.
Novotná Jana

oznamuje:
v době

od 13. 6. 2022
do 24. 6. 2022
bude knihovna pro čtenáře

uzavřena
z důvodu pravidelné revize
knihovního fondu.
Knihy si prosím ponechte
doma, výpůjční doba bude
automaticky všem čtenářům
prodloužena.
V této době nebude možné
vhazovat knihy do Biblioboxu.
Děkujeme za pochopení.
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ČARODĚJNICE 2022 V TÝNIŠTI N. ORL. JSOU UŽ MINULOSTÍ
A jaké byly – ještě větší a zábavnější než v době předkovidové.
„Všechno bylo super – organizace, technika, lidem bylo dobře –
skvělá nálada…“ – takovými superlativy nešetřili nejen účinkující, ale
i většina diváků na 13. Čarodějnicích v Týništi nad Orlicí. I to počasí, které se nedalo ovlivnit, vyšlo na
jedničku…
Pořadatel – Kulturní centrum –
navázal se souhlasem a podporou
Města Týniště nad Orlicí na přelomový 12. ročník (2019) - Čarodějnice v centru města.
Už v 15 hodin odstartoval dětský
program, o který se postaraly DDM
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Týniště n. Orl., Česká spořitelna,
TLAPNET a EKO-KOM. Vyvrcholil vyhlášením Miss Čarodějnice na
hlavním pódiu, zapálením velké
hranice a opékáním buřtů v areálu
DDM.
Na dvou pódiích (Město Týniště
stage a TLAPNET stage) se postupně od 15:30 do 24:00 hod. vystřídalo 8 kapel, mezi největší hvězdy
určitě patřily MŇÁGA A ŽĎORP
a VYPSANÁ FIXA (ale i HONZA
KŘÍŽEK, který přijel operativně
„zaskočit“ za jednu z kapel). Už
během vystoupení domácí kapely
Band-a-SKA (ve 20 hod.) bylo náměstí narvané takřka k prasknutí.
Tato, na místní poměry velkole-

pá akce, by se ale neobešla, a i do
budoucna neobejde bez poměrně
velkých finančních prostředků.
Hlavním partnerem je MĚSTO
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ. Bez jeho
finanční podpory a odvahy propůjčit pro tuto akci centrum města, by
Čarodějnice nebyly. Určitě ne v této
podobě a velikosti.
Akci dále finančně podpořili:
TLAPNET s.r.o., AQUA SERVIS,
a.s., ODEKO s.r.o., DSK stavebniny s.r.o., TELUX s.r.o., FATO a.s.,
člen holdingu FATO, www.ORIN.
cz. Aqua servis nám navíc laskavě
zapůjčil svou novou centrálu pro
pohon centrálního občerstvovacího stanu. Všem patří velký dík,

i bez nich by musely být ČARODĚJNICE “menší”.
Stany, které sloužily pro občerstvení, posezení a útočiště v případě deště, nám bezplatně zapůjčil
a postavil pivovar Pilsner Urquell.
Nádrže na ukotvení zastřešení nám
zapůjčila firma EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o.
A děkuji vám všem, kteří jste se
přišli pobavit – kvůli vám to přece
děláme. Pokud si chcete Čarodějnice připomenout – koukněte na
kc.tyniste.cz, ve složce ČARODĚJNICE najdete fotogalerii této akce,
za kterou děkujeme Honzovi Ježdíkovi.
- Dana Dobešová –
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JAK SE DAŘÍ NAŠIM STOLNÍM TENISTŮM
V druhé půli roku 2021 ještě
úřadoval covid. Sportovat se však,
byť s omezeními, dalo a konkrétně
našeho sportu se tato omezení dotýkala jen marginálně. Ano, museli
jsme na každé utkání nosit čestná
prohlášení a na turnajích se hlídal
počet účastníků, ale všichni byli
rádi, že můžou pinkat. V okresním
přeboru, kterého se účastní naše
družstva, se pár zápasů kvůli covidu, nebo i jiným okolnostem, odložilo nebo skrečovalo, ale celkově
soutěž probíhala dle plánu.
Výkon našeho A družstva ovšem
nijak chvályhodný nebyl. V první
půli jsme se drželi u konce tabulky, nicméně na dohled k nejbližším soupeřům, od nichž nás dělilo
mnohdy jen pár bodů nebo vzájemný zápas. Po půlce sezony odešel náš matador Jarda D. do družstva v nižší soutěži a místo něho
naskočil (staro) nový Jarda B., který
už Týniště před časem reprezentoval a nyní dozrál čas k jeho návratu
ze Lhot. Avšak dlouhý odklad operace si vyžádal své, a tak jeho výkon
nebyl pro družstvo A tak velkým
přínosem, jak se mohlo zprvu zdát.
Zařadil se za Petra H. a Ottu S., kdy
si celá trojice drží úspěšnost do 35
%. Zbyněk Z. pak skončil na 50 %.
S takovými výkony se ovšem 1. třída okresního přeboru udržet nedá,
a tak logicky, pokud nezasáhne vyšší moc, bude následovat sestup do
třídy druhé.
Oproti tomu družstvo B, které
v půli soutěže přijalo výše zmíněnou posilu, naprosto jasně dominovalo 4. třídě. Za celou sezónu
pouze jednou prohrálo a jednou
remizovalo, jinak samé výhry. Takže zasloužený postup do 3. třídy!
Nejzkušenější hráč Vašek Z. s necelými 89 % úspěšnosti obsadil první
příčku žebříčku soutěže a dvojka
týmu Luďa B. krásné třetí místo.
Družstvo nyní vede nováček a budoucí posila Jirka S., který se svými
23 vyhranými zápasy zaslouží za
první působení v soutěži pochvalu.
Oporou kádru je trojka týmu Petr
P. a pár zápasů odehrál i náš oddílový organizační pracovník Petr
S., který tak pomohl k celkovému
úspěchu družstva.
V nejmladším družstvu C složeném převážně z mládeže se již
profiluje stabilní čtveřice hráčů.
Dospělí (rodičové) pomáhali jen
výjimečně a podle výkonu to pomoc vlastně ani nebyla;-) Jednička týmu Pepa D. končí sezonu na
rovných 40 % úspěšnosti a na záda
mu dýchá nováček v našem oddílu
Adam W., který k nám přestoupil
zkraje sezony ze Záhornice. U nás
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si rozhodně zahraje, protože my
vítáme každého, kdo je nadšeným
stolním tenistou a má chuť hrát.
Základ dále tvoří Dan Z. a Adam
N. Celá čtveřice už rychle přerostla trenéra, byť zatím jen výškově.
Všichni se těšíme, až to bude i herně a mládežníci nahradí důchodce,
aby stolní tenis v Týništi dál rostl
a vzkvétal. Družstvo C slušně doplňovali Lucka K. a Matěj Z. a pár
bodíků uhráli i Radovan P. a Šimon
R. Konečné desáté místo z dvanácti družstev není ostudou, ale spíše
novým začátkem v čistě mládežnické režii.
Náš oddíl má aktuálně 31 členů,
z toho 13 členů mládeže. V průběhu sezony došlo k rekonstrukci
osvětlení, kdy stará nevyhovující
světla na těžkých držácích nad stoly s drahými úspornými žárovkami vystřídalo rovnoměrně po celé
hrací ploše stropní LED osvětlení.
Také nevyhovující a špatně udělané
rolety nahradily moderní venkovní žaluzie. Díky těmto vylepšením
jsme upravili schéma rozložení
stolů na podélné a vzniklo tak více
místa nejen za stoly, ale i nad nimi.
Pro tréninky máme nyní k dispozici až 6 stolů a při mistrovských
utkáních běžně stavíme dva. Z dotací od Národní sportovní agentury
a města Týniště nad Orlicí máme
nové kvalitní stoly a velmi dobré
tréninkové vybavení, jako je např.
robot. Dále bychom rádi posunuli
naši hernu na vyšší úroveň posilovacím strojem. Zkrátka se snažíme,
aby mládež v našem oddílu sportovala účelně, rozvíjela všeobecné
pohybové schopnosti a celkově
vylepšovala svou fyzičku. A věřte,
že i nejeden ctihodný kmet z řad
dospělých rád využije tréninkové
pomůcky, aby protáhl svou tělesnou schránku.
V nové sezóně, která začíná už
prázdninovými měsíci, se budeme více věnovat aktivní mládeži.
Samozřejmě nadále zůstáváme
otevřeni všem zájemcům nejen
z řad mládeže, ale i z řad dospělých
všech věkových kategorií. Tréninky
dětí budou od září každou středu
a pátek od 16:30 do 18 hodin a tréninky dospělých jsou každé úterý
od 18 do 20 hodin. O prázdninách
děti trénují také, samozřejmě dobrovolně, každou středu od 16:30 do
18 hod. Dále pak máme speciální
časy vyhrazené pro tréninky pokročilých, jezdíme na turnaje, přebory a přátelské zápasy a samozřejmě hrajeme dlouhodobou soutěž
okresu Rychnov nad Kněžnou. Za
celou sezonu u nás zaplatíte 800,–
Kč. Pálku vám do začátku můžeme
půjčit a s výběrem vlastní pomů-

žeme. Všechny důležité informace
pravidelně zveřejňujeme i na našich webových stránkách www.pinectyniste.cz.
Mládež u nás najde dobrý kolektiv, individuální přístup, motivační soutěže a hry, přátelská utkání,
certifikovanou výuku techniky…,
zkrátka vše, co se týká stolního tenisu. Šikovné dospěláky pak čekají
jednou týdně tréninky s pohodo-

vou atmosférou a v sezoně zkraje
října do konce března ve všední
dny jednou týdně večer utkání buď
v naší herně nebo u soupeře v rámci Rychnovského okresu. A proto
kdo máte rádi ping-pong, technicky i psychicky náročný, ale krásný
a levný sport, přidejte se k nám!
za Oddíl stolního tenisu
SK Týniště nad Orlicí
Zbyněk Závodní

V červnu je důležitým bodem v církevním kalendáři svátek Božího těla. Hlavní částí oslav
bývalo procesí, průvod věřících. Lidé obcházeli čtyři oltáře postavené obvykle v rozích náměstí a modlitbami prosili za příznivé počasí, za ochranu před letními bouřkami, před hladem a válkami. Postupem času se svátek Božího těla stal společenskou událostí, kdy se konaly
přehlídky místních spolků a cechů, ženy a dívky zdobily oltáře květinami a oblékaly se do
nových bílých šatů. Atmosféru onoho svátečního dne u nás v Týništi zachycují dvě fotografie
z archivu Libora Koldinského pořízené kolem roku 1950. Tajenka křížovky ukrývá jednu
červnovou pranostiku (tajenka z květnového čísla: … osmihodinovou pracovní dobu). -ap-
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JARO V DĚTSKÉ SKUPINĚ TOMÍK
V březnu jsme si s našimi dětmi
užívali prvních jarních paprsků
a hned jsme naseli do hlíny spoustu semínek v naši enviromentální
místnosti k sadbě do naší zahrádky. Děti práce s hlínou a pískem
moc bavila a zaujala i ty nejmenší.
Den vody jsme si připomněli
řadou praktických pokusů. Děti
si poslechly pohádku o kapičce
vody, zazpívali jsme si písničky
o vodě a vytvořili si obrázek o koloběhu vody v přírodě. I když byla
venku zima, mohli jsme si užít
vodičku ve speciálním hracím
stolečku. Nakonec jsme si ukázali Kapičkové pravidlo - k čemu je
voda důležitá a jak s ní musíme
šetřit.
S nekonečnou zimou jsme se
rozloučili vynesením Morany
a otevřením naší zahrady, která
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vybízela k prvním hrám.
A už tu byly Velikonoce. Naši
nejmenší se s krásnými jarními
zvyky seznamovali pomocí říkanek, písniček a koled.
Napekli jsme si a vyzdobili perníčky, vyráběli jsme roztomilá kuřátka a před Velkým pátkem jsme
na zahradě hledali poklad.
Po Velikonocích jsme si povídali o zvířátkách na statku. Postavili jsme pro ně ohrádky z kostiček a děti napodobovaly jejich
zvuky. Některé jsme zahlédli i při
našich procházkách.
Starší děti navštívily hudební
představení Lidové písničky v MŠ
Město. Byl to pro ně velký zážitek, protože představení se mohly
účastnit i aktivně, mohly si zazpívat a zahrát na zajímavé nástroje.
Moc děkujeme také paní No-

votné z dětského oddělení Městské knihovny v Týništi nad Orlicí
za uspořádání návštěvy. Velkým
zážitkem byla už cesta do knihovny „busíkem“. Děti si pak užívaly
leporela, puzzle i dřevěnou vláčkodráhu.
Čarodějnické rejdění bylo v duchu veselém. Kostýmů, písniček
a košťátek jsme si užívali celý týden. Na zahradě malí čarodějové
zažili kouzlo lektvaru, sami pak
míchali různé lektvary z bylinek.
Zkoušeli také hledat dva sáčky se
stejnými vůněmi (meduňky, perníkového koření, levandule a tymiánu). Čarodějný průvod se líbil
i kolemjdoucím.
Zahrada nám postupně krásně
rozkvétá, a tak jsme mohli pro
maminky k jejich svátku připravit

nejen přáníčka, ale i vlastnoručně
vypěstované kytičky.
Děkujeme nejen rodičům ale
i všem ostatním za vaši přízeň
a za úsměvy, kterými nás provázíte. Přejeme příjemné poslední
jarní dny a teplé slunečné dny
letní.
kolektiv Dětské skupiny Tomík
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