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Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1361. 
Původní dřevěná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten největší byl 12. března 1686. 
Do dnešního vzhledu byl kostel přestavován po částech a dokončen byl roku 1794. V roce 
1888 byl na věž umístěn nový pozlacený kříž od mistra kováře Františka Krba z 
Albrechtic.
V roce 1941 se provedla nástavba kostelní věže do dnešní výšky tak, aby do ní mohly být 
umístěny hodiny z radniční věžičky, kterou zdobily již od roku 1875.
Více informací najdete v knize "Týniště nad Orlicí - město v lesích", vydané v roce 2002.



                    Z městského úřadu
                                
                               U S N E S E N Í  č.   57

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané 
dne 25.5.2009 

A) Schvaluje
     1. Rozpočtová opatření č. 7 - 9/2009.

2.Převod finanční částky 10.000 Kč z položky 518/500 na položku 518/300 
příspěvkové organizace Městský bytový podnik Týniště nad Orlicí (nákup 
počítače).

3. Udělení souhlasu k přijetí daru v částce 3.000 Kč pro příspěvkovou organizaci 
DDM Týniště nad Orlicí od firmy EKO - CONTAINER, s.r.o., Hradec Králové.

4. Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene firmou 
Ekoplan, s.r.o., Pěčín za cenu 135.660 Kč (plynovod Petrovice).

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro firmu 
Telefonica O  Pardubice za účelem umístění podzemního komunikačního vedení 2

veřejné sítě na pozemcích p. č. 1669/1, 1662/2, 1662/69 v k.ú. Týniště nad Orlicí v 
délce 810 běžných metrů za cenu 40.500 Kč (50 Kč/bm).

6. Uzavření smlouvy o dílo s firmou SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové na akci 
„Revitalizace části města Týniště nad Orlicí (podle výběrového řízení).

7. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na 
akci „Rekonstrukce části komunikací a chodníků v ulici V. Opatrného (podle 
výběrového řízení).

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou MADOS MT, s.r.o., Lupenice 
(pozemky a infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Podboří) spočívající ve 
změně termínu dokončení prací (30.6.2009).

9. Nájemné na ubytovně „Modrák“ Týniště nad Orlicí v částce 1.700 Kč měsíčně s 
platností od 1.6.2009.

B)  Bere na vědomí
1. Informaci o valné hromadě společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí.
2. Informace o akci „Cyklokonference 2009“.

C) Ukládá
57/09

1. Projednat v zastupitelstvu města:
a) odstoupení od pořízení změny ÚP paní Sternbergovou (kempink park 

Bědovice)
b) žádost realitní kanceláře Ideal Reality - Rychnovsko ve věci prodeje pozemků 

na Podboří (Kopecká Alena).
                T: 15.6.2009 Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta                                                    místostarosta
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 
                

Provoz MC Ratolest během prázdnin

Milé děti a rodiče, 
i během prázdnin bude dle potřeby a zájmu otevřeno MC Ratolest!
Prosím, sledujte vývěsky, na kterých budou vyvěšeny aktuální akce MC.
Plánujeme:
    Večerní tvoření pro rodiče s tématy: savování, malování na textil, letní Ø

dekorace, fotorámečky, ubrousková technika, ...)
Ø    Výlety pro rodiče s dětmi do okolí vlakem nebo na kolech 

                  (Častolovice, Běleč, Choceň, Třebechovice, …)
   Ø Otevření dopolední i odpolední herny (Po, St) a zahrady se skluzavkou a 

domečkem, velkým a malým pískovištěm, trampolínou, …)

POZOR! HLEDÁME: 
1. lektory na angličtinu pro děti předškolního věku 
2. lektory na další kroužky pro děti od 2 do 6 let. 

Pokud máte co nabídnout a chcete s námi od září pomáhat v MC Ratolest, 
prosím, dejte nám do konce července vědět! Děkujeme!

Kontakty: 
R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019

Milé děti a milí rodiče,
mám tu pro Vás opět krátkou zprávičku o zahradní slavnosti, která se konala, jak je již 
zvykem, na zahrádce Mateřského centra Ratolest. Celé odpoledne jsme nazvali 
Květinovou zahradní slavností a vše se neslo v duchu těch nejkrásnějších květin. 
Přestože počasí ve dnech před slavností nebylo zrovna příznivé, sluníčko jako by 
vědělo, jak se všichni moc těšíme, a celé odpoledne nám krásně svítilo a hřálo. Na úvod 
jsme si všichni poslechli pohádku „O makové panence“. A po té už následovaly různé 
soutěže; kdo soutěžit nechtěl, mohl si vytvořit krásnou kytičku z malých barevných 
kuliček nebo z obarvených těstovin. Co pro nás všechny bylo ale největším 
překvapením, byla velikánská trampolína, kterou nám sem až ze Vsetína dovezli Anička 
a Nelinka Pražákovy a samozřejmě jejich rodiče. Troufám si říct, že i přes spoustu 
dobrot a jiných lákavých činností bylo skotačení na trampolíně tou nejlepší zábavou. Ve 
finále našeho odpoledne byla přehlídka všech kytiček, protože každé z dětí mohlo přijít 
převlečené za nějakou tu oblíbenou kytičku, a věřte, že nápaditých převleků bylo 
mnoho. Za odměnu jsme pak všichni dostali kouzelný balíček s dobrotou a mohli jsme si 
konečně opéct slibované buřtíky. 
Ani tentokráte nám tu nechyběla kytara Tomáškova tatínka, která tomu všemu dala tu 
správnou tečku za příjemně stráveným odpolednem.

Eva Burdová
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U S N E S E N Í  č.   58
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané 
dne 1.6.2009 

A) Schvaluje
1. Mzdové limity příspěvkových organizací zřízených městem.
2. Poskytnutí finanční částky 1.500 Kč pro Farní sbor církve evangelické Klášter nad 

Dědinou na opravu kostela.
3. Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku 1596 v k.ú. Týniště nad Orlicí o 

2výměře 196 m  pro Šubrtovou Olgu (zahradní díl).

B) Bere na vědomí
1. Hospodaření města k 30.4.2009.
2. Upozornění Komerční banky Náchod na plnění smluvních podmínek 

vyplývajících ze Smlouvy o hypotečním úvěru ze dne 2.1.2003.
3. Dopis JUDr. Mitroviče ve věci manželů Makulových spojené s prodejem  bytu.
4. Informace o posouzení kvality dodávky a ceny za dílo na akci „Oprava střechy 

tělocvičny U Dubu v Týništi nad Orlicí“.

C) Ukládá
58/09

1. Projednat v zastupitelstvu města:
a) pravidla pro prodej čp. 234
b) rozpočtová opatření

- zvýšení příspěvku pro Služby města na odpisy v částce 220.992 Kč
- nařízení odvodu zřizovateli pro Služby města v částce 220.992 Kč
- rozpočtová opatření ve vztahu k MěBP (tepelné hospodářství, oprava čp. 
950)

- změnu finančního příspěvku na cisternovou automobilovou stříkačku
- změnu rozpočtové ceny projektu „Regenerace centrální zóny“
- navýšení finanční částky od VČP NET a náklady na uzavření smluv o 

věcných břemenech - smlouva EKOPLAN Děčín
c) hospodaření města k 31.5.2009, závěrečný účet města
d) vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce radnice včetně 

uzavření mandátní smlouvy na administrování výběrového řízení
e) prodeje pozemků v lokalitě Podboří realizovaných prostřednictvím realitní 

kanceláře
f) návrh na zrušení účtu č. 1038-1240103329/0800 (zůstatek 7.225,56 Kč)

T: zasedání ZM                                               Odpovídá: Ing. Matička J.

2. Pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města dne 15.6.2009 vedoucí 
příspěvkových organizací

T: 3.6.2009                                  Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička              Pavel Nadrchal
         starosta                               místostarosta

2

Den dětí:



U S N E S E N Í
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 15.6.2009 

A) Schvaluje
1. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
hospodaření, na základě nichž jsou přijata opatření nutná k nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků.

2. Zrušení účtu číslo 224002136/0300 ČSOB termínovaný vklad s individuální 
sazbou a převedení zůstatku na nově zřízený účet číslo 229989582/0300 ČSOB 
spořící účet pro podnikatele.

3. Zrušení účtu číslo 1038-1240103329/0800 u ČS, a.s., a převedení zůstatku ve výši 
Kč 7.225,56 na účet číslo 1240103329/0800.

4. Rozpočtové opatření k 15.6.2009 (mimo položku 0361.3639/6130 - nákup 
pozemků od firmy Faraon holding, finanční částka 1 mil. Kč bude převedena do 
rozpočtové rezervy).

2 25. Prodej pozemků p.č. 1706/56 o výměře 1 m , p.č. 1706/64 o výměře 1 m , p.č. 
2 2 21706/52 o výměře 20 m , p.č. 1706/65 o výměře 54 m  (celková výměra 76 m ), vše 

v k.ú. Týništi nad Orlicí, do majetku SBD Průkopník Rychnov nad Kněžnou za 
2cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

6. Převzetí daru spočívajícího v pozemcích p.č. 1460/2, 1485/4 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí od Franzisky Diany Sternbergové, Častolovice 1, do majetku města.

7. Prodej areálu čp. 205 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro firmu Partner SOFT, s.r.o, 
Hlubočina 1015, 251 68 Sulice, zastoupenou Ing. Jirouškem, za cenu 801.000 Kč a 
poplatky (prodej se uskutečňuje podle výběrového řízení).

28. Prodej pozemku p.č. 1662/83 o výměře 752 m  pro Karla a Renátu Pýchovy za cenu 
744.480 Kč.

29. Prodej pozemku p.č. 1662/60 o výměře 932 m  pro Petra a Jelenu Minaříkovy za 
cenu 922.680 Kč.

210. Prodej pozemku p.č. 1662/87 o výměře 1084 m  pro Pavla a Michaelu Kramářovy 
za cenu 1.073.160 Kč.

211. Prodej pozemků p.č. 1662/70 - 77 o výměře 3.165 m  pro Dobré bydlení, s.r.o., Ak. 
Heyrovského 1171, Hradec Králové, za cenu 3.423.205 Kč.

12. Kupní smlouvu na pozemky pro organizaci Dobré bydlení, s.r.o., Ak. Heyrovského 
1171, Hradec Králové.

13. Zástavní smlouvu na pozemky pro organizaci Dobré bydlení, s.r.o., Ak. 
Heyrovského 1171, Hradec Králové.
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Pohádkový les:
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V polovině června také proběhly schůzky rodičů k jednotlivým táborům a zintezivnila se 
i jejich příprava a zajišťování všeho potřebného. V druhé půli června vypuklo v DDM 
malování a samozřejmě také uklízení, aby se všechno stihlo do zahájení 1. příměstského 
pohádkového tábora.

Přejeme všem dětem báječné táborové i jiné prázdninové zážitky, dospělákům klidnou 
dovolenou a všem našim příznivcům pohodové léto. 

Vaše Sluníčko = Naďa Pojezdalová, Jana Kalousová, Eva Jenčíková
Poděkování  DDM 
S l u n í č k o  z a  
prodloužený květnový 
v í k e n d  n a z v a n ý  
Horské tvořeníčko pro 
d ě t i  a  r o d i č e  v  
Roky tn i c i  v  Or l .  
horách. Pod taktovkou 
Evy Jenčíkové, Jany 
T i c h é  a  Z i t y  
Forejtkové se všichni 
malí i velcí výborně 
bavili. Na další takové 
akce se těší skřítci: 
Kuba, Lucka, Martin, 
H e l e n k a ,  E l i š k a ,  
Zdenda a Johanka. 
Děkujeme a skřítkům 
zdar!

Bambiriáda
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14. Prodej plynárenského zařízení Petrovice, Petrovičky firmě VČP NET, 
s.r.o., Hradec Králové za cenu 2.039.000 Kč.

15. Ukončení pořizování změny č. 2 ÚPM Týniště nad Orlicí z důvodu 
zpětvzetí návrhu na změnu navrhovatelkou paní Franziskou Dianou 
Sternbergovou, bytem Častolovice 1.

16. Záměr prodeje hasičského vozidla AVIA za cenu dle znaleckého posudku.

17. Změnu rozpočtové ceny projektu Regenerace centrální zóny Týniště nad 
Orlicí.

18. Volbu přísedících Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou.

19. Vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce radnice (objekt 
čp. 90, Mírové náměstí, Týniště nad Orlicí). 

20. Uzavření mandátní smlouvy na administrování výběrového řízení a 
stavební dozor při realizaci stavby rekonstrukce radnice.

21. Zajištění vlastních zdrojů na registrovanou akci evidenční číslo 113 313 
2101 Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí - pořízení strojů a zařízení - 
vlastní zdroje účastníka v částce 472.000 Kč.

22. Uzavření kupní smlouvy s THT Polička na dodávku nového hasičského 
vozidla za cenu dle výsledku výběrového řízení.

B)Zamítá
1. Vypsání záměru prodeje objektu čp. 234 na Mírovém náměstí Týniště nad 

Orlicí za minimální cenu 3.320.000 Kč včetně pozemku pod budovou a cca 
250 m  dvora.

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Petici občanů k zástavbě bytovými domy v ulici T.G.Masaryka.

D) Ukládá
1. Podepsat smlouvy pod body A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13,  

A14, A24

T: podle předložení         Odpovídá: Ing. Matička J.

2. Předložit přehled o využití atletického stadionu pro potřeby tělesné 
výchovy základní školy a mateřských škol za školní rok 2008/2009. 
Předložit plán využití atletického stadionu ve školním roce 2009/2010.

T: 30.6.2009         Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička
          starosta
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 5.6. - 
6.6.2009
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Týniště nad Orlicí

Okrsky Voliči  Vydané Volební Odevzdané Platné
celkem zpr.  v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
8 8    100 5 074   1 419 27.97 1 419                 1 413

Výsledky hlasování za územní celky  
Strana Platné hlasy Předn.

číslo název celkem v % hlasy
 
1 Libertas.cz 12 0.84 X
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 67 4.74 X
3 Věci veřejné 39 2.76 X
4 Občanská demokratická strana 398 28.16 X
5 Suverenita 70 4.95 X
6 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 20 1.41 X
7 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 4 0.28 X
8 Česká str.národ.socialistická 4 0.28 X
9 Evropská demokratická strana 25 1.76 X
10 Strana svobodných demokratů 1 0.07 X
11 Demokratická Strana Zelených 16 1.13 X
12 Česká strana národně sociální 2 0.14 X
13 Národní strana 7 0.49 X
14 SDŽ-Strana důstojného života 10 0.70 X
15 Humanistická strana 0 0.00 
16 Moravané 0 0.00 
17 Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 4 0.28 X
18 Liberálové.CZ 1 0.07 X
19 Strana demokracie a svobody 1 0.07 X
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 4 0.28 X
21 Komunistická str.Čech a Moravy 336 23.77 X
22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 18 1.27 X
23 Strana svobodných občanů 18 1.27 X
24 SNK Evropští demokraté 45 3.18 X
25 Balbínova poetická strana 0 0.00 
26 Strana zelených 23 1.62 X
27 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0.14 X
28 Lidé a Politika 0 0.00 
29 "Strana soukromníků ČR" 4 0.28 X
30 Zelení 4 0.28 X
31 Dělnická strana 4 0.28 X
32 NEZÁVISLÍ 5 0.35 X
33 Česká str.sociálně demokrat. 269 19.03 X
        
Datum a čas generování stránky: 15/06/2009 09:43:08
© Český statistický úřad, 2009
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, tel. 494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http://www.sweb.cz/ddm.slunicko//                                  

 

    Zprávy z DDM

Začátek června vždy patří SVÁTKU DĚTÍ, oslavili jsme tento den na zahradě DDM, 
kde nám až neuvěřitelně přálo počasí a navzdory předpovědím se povedlo krásné 
odpoledne bez kapky deště. Na zahradě se vystřídalo přes 150 dětí, které měly možnost 
vyzkoušet střílení ze vzduchovky, střelbu z luku, naši lanovou houpačku pro odvážné 
nebo paintballové zbraně. Další stanoviště byla menších rozměrů, ale aktivních 
účastníků se u nich našlo také mnoho - skok přes lano, malování pískem, hod do panáka, 
výroba veselého házedla aj. Oblíbenou a opakovanou zastávkou byla samozřejmě naše 
velká trampolína a také malý bufet, ve kterém děti dostávaly celé odpoledne zdarma pití 
a sladké pečivo a za odměnu před odchodem ještě nanuka a sladké překvapení. 
Děkujeme firmě EKO Containery Hradec Králové a paní Jaroměřské (Markové) z 
Albrechtic za příspěvek na naše akce, firmě Nowaco za sponzorský nanukový dárek, 
panu Hartmanovi za ochotu při střelbě vzduchovkou, paní Haně Kohoutkové za 
napečení lineckých dobrot, Leoši Kozlovovi za pomoc, kde se dalo. Další díky patří 
Jakubu Čermákovi za celoodpolední "fušku" u lanové houpačky a našim horolezcům 
Petru Novotnému a Ivoši Měšťanovi za její večerní instalaci. Sladkou odměnu a náš dík 
si zaslouží i kluci a děvčata z 9. tříd, kteří nám přišli odpoledne pomoct a obětavě 
vydrželi až do konce.

V pátek jsme se vydali reprezentovat naše sluníčkovské barvy do Náchoda na 
Bambiriádu. Jedna skupinka měla na starosti prezentaci formou stánku s fotografiemi, 
plakátky a drobnými výtvarnými hříčkami pro malé i velké návštěvníky. Druhá, 
početnější část, dorazila autobusem, a protože to byla děvčata z našich tanečních 
kroužků, chystala se na poslední letošní vystoupení a zároveň si užívala bambiriádního 
dne, tak trochu za odměnu za celoroční reprezentaci Sluníčka. Po jejich vystoupení jsme 
sklidili velký potlesk a pochvalu od pořadatelů. 
Po návratu z Bambiriády jsme ještě stěhovali připravené pomůcky a rekvizity k Dubu, 
aby bylo vše připraveno na ráno, kdy jsme pořádali POHÁDKOVÝ LES. Opět jsme si 
vyprosili velmi slušné počasí a také díky němu jsme v lese přivítali přes 170 dětí s 
doprovodem rodičů, prarodičů a jiného příbuzenstva. V lese se zabydlelo přes 
30pohádkových postav, u kterých děti plnily drobné úkoly a získávaly za splnění značky 
do pohádkové mapy. V cíli potom na všechny čekaly balíčky s dobrotami. Děkujeme 
panu Janouškovi z Pekařství za sponzorské koláče a vánočky pro Červenou karkulku a 
paní ing.Vladimíře Lesenské za příspěvek na naši akci. A samozřejmě děkujeme všem 
pomocníkům, kteří svůj čas obětovali dětem a jejich pohádkovým zážitkům.

Aby toho nebylo začátkem června ještě málo, zahájili jsme další ročník INDIÁNSKÉ 
STEZKY, přírodovědno-tábornické soutěže dvojic v několika kategoriích. Týnišťské 
děti měly možnost přijít na dva tréninky, kde se dozvěděly základní informace o závodě 
a ve středu 10.6. se zájemci mohli utkat nejen mezi sebou, ale i s dalšími soupeři z kraje. 
Pro menší zájem jsme regionální kolo pořádali pouze na zahradě DDM a stihli jsme ho 
dokončit těsně před bouřkou. Do národního finále v září postupují z 1. míst tyto 
týnišťské hlídky: Jan Vaník a Petr Pojezdala, Andrea Holánková a Lenka Zýková, 
Michal Kufa a Michal Brendl, Tereza Kopecká a Kristýna Jiroutová, Jiří Ullwer a Jakub 
Dušek, Kateřina Jiroutová a Kateřina Jenčíková.
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Vítáme na svět
Andrea Revajová
Jiří Brič
Tadeáš Dědek
Andrea Vašatová
Michal Petříček

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
97 let
Anna Prošvicová

85 let
Miloslava Kovaříčková
Otakar Richter
Františka Müllerová

80 let
Miroslav Ťuka

Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se
Milena Kubcová (66)

Čest její památce!

 

6

Společenská kronika Letní půjčovní doba:             
Dospělé oddělení: Dětské oddělení:
PO a  ČT 8  -  12    13 - 17 ST 9  - 12     13 - 16

Také dětské oddělení naší knihovny má na letní prázdniny skutečně co nabídnout: 
Pro nejmenší
jsou připravená nová leporelka jako například od Ondřeje Müllera Jedeme,  jedeme, 
které je zcela vyplněné dopravními prostředky.
Alena Vostrá napsala krásnou knížku Pepibubu o strašidlu, které se sově Andulce 
vůbec nepovedlo.
Jiří Kahoun ve své nové knížce Štěstíčko a kocouří dědeček vypráví o malém 
neposedném koťátku jménem Štěstíčko.
Knížka Kde je Valda? Honička za obrazy jak je psáno v podtitulu, je skutečným 
zábavným dobrodružným pátráním.
Z pohádkových příběhů 
vám nabízíme knížku Františka Nepila  Co vyprávěla noc, která je podmanivě 
ilustrovaná Karlem Frantou - Panem ilustrátorem s velkým písmenkem P. 
Paní spisovatelka a malířka Marie Brožová přímo vykouzlila krásnou knihu Duše 
stromů, která léčí oči i duši. Tuto knížku věnovala všem stromům a vykreslila ji pouze 
pastelkami.   
Z dobrodružné literatury
můžeme klukům i všem, kdo mají rádi napětí, doporučit knihy Julese Verna Dvacet 
tisíc mil pod mořem a Patnáctiletého kapitána  s ilustracemi Zdeňka Buriana a v 
moderním převyprávění Ondřeje Neffa. Určitě se máte na co těšit.
Výpravnou historickou fantasy z doby Tří mušketýrů napsal Pierre Pevel a nese název 
Meče kardinála de Richelieu. Divoké pronásledování, draci v Paříži, intriky a magické 
obřady v roce 1633.
Pro dospívající 
právě vyšel v českém jazyce světový bestseller Jeffa Kinneye Deník malého 
poseroutky – zápisky Grega Heffleyho. Autor a ilustrátor v jedné osobě vytvořil hrdinu, 
který sice vypadá trochu neobvykle, ale na druhou stranu je to úplně normální puberťák. 
Jako třeba vyJ
Kniha Romeo a Julie je první knihou nové edice Manga Shakespeare, která představuje 
dílo největšího světového dramatika a básníka prostřednictvím japonské mangy. Sonia 
Leong, britská manga ilustrátorka, zasadila Shakespearovu tragédii do dnešního Tokia. 
Naučnou literaturu
zastupují dvě dárkové obrazové publikace a to 1000 policejních vozů a 1000 ručních 
palných zbraní.
Zásahová a speciální policejní vozidla z celého světa se postupně představují od prvních 
veteránů až po dnešní speciály.
Walter Schulz shromáždil ohromný soubor ručních palných zbraní a nyní nám 
představuje velice rychlý a dramatický vývoj tohoto předmětu.
Dětskou prázdninovou nabídku 
uzavírají dvě knížky. První kniha, Prázdniny s Bosonožkou, kterou připravila Eva 
Kriseová, je poutavým vyprávěním  o sestřičkách Terezce a Majdě, jak si užívají 
prázdnin společně s Bosonožkou. A kdo že to je? No, to si budete muset sami přečíst.
Druhá, Pokusy a rošťárny pro kluky a holky, přináší 33 grandiózních příkladů pro 
kulišácké a pošetilé experimenty, triky, kutění a pokusy, se kterými můžeš pobavit okolí 
nebo ohromit a nebo také trochu postrašit. Technika, fyzika, chemie a biologie pro vás 
po přečtení už nebude „španělská vesnice“.
 Slunečné a pohodové prázdniny s knihou vám za dětské oddělení přeje

Josefína Hanzlová
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Vzpomínka

Smrt milované osoby se nedá zapomenout.

Dne 3.července uplyne již pět let od doby, kdy od nás odešla naše milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička paní Irena Hynková. Na její lásku, péči a starostlivost s 
vděčností vzpomínají manžel, dcery s rodinami a bratr s rodinou. Kdož jste ji znali, 
vzpomeňte též s námi. Děkujeme.

     

Poděkování

MS ODS v Týništi n. O. děkuje touto cestou všem voličům, kteří v letošních 
eurovolbách odevzdali své hlasy ODS.
Vaše podpora nás těší, ale pochopitelně i velmi zavazuje.
Děkujeme a těšíme se na Vaše sympatie i při podzimních volbách do parlamentu.

Za MS ODS v Týništi n. O. 
Mgr. Jiří Tůma

předseda

Měst. výbor KSČM děkuje všem občanům, kteří podpořili svými hlasy kandidáty 
KSČM při volbách do Evropského parlamentu.

MUDr. Jan Vaník
předseda MěV KSČM 

CO-KDY-KDE
 červenec 2009

VÝSTAVY

26.července PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
(neděle)             Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                              Areál chovatelů Bobkárna.
                              Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

7

Oblíbenost in-line bruslení neustále stoupá. Možná i vy patříte mezi nadšené bruslaře a 
přijde vám vhod kniha Na in-linech křížem krážem po Česku. Najdete zde trasy 
vyznačené na mapách dokonce s GPS souřadnicemi a spoustu obrázků daných lokalit. 
Kniha doplňuje další starší tituly, které v našem fondu naleznete:
Nejznámější filmová místa křížem krážem po Česku
Na kole křížem krážem po Česku
Na kole křížem krážem po Moravě a Slezsku
Křížem krážem po českých horách pěšky i na kole
S dětmi křížem krážem po Čechách
Kdo se chystáte trochu dále, a pokud zrovna do Egypta, může vám posloužit  publikace 
Egypt-velký průvodce. Vydalo nakl. National Geographic.
A na závěr vám nabízíme trochu beletrie:
Dlouho očekávaný román Rhett Butler vychází z díla Margaret Mitchellové. Vznikal 
dvanáct let a představuje významnou událost pro miliony čtenářů Jihu proti Severu, 
jehož nadčasový příběh rozšiřuje a doplňuje. Autor Donald McCaig zde mistrovsky 
zobrazuje život a dobu tajemného Rhetta Butlera, životní lásky Scarlett O'Harové. Kdo 
má rád díla Ivy Hlaváčkové, může se těšit na nový román  Lovec osudů. Popisuje  
příběh fotoreportéra, který se přesvědčí o tom, že dělat investigativní žurnalistiku není 
vůbec lehká věc.Norská autorka Helene Uri  se u nás představuje svým prvním 
románem Ti nejlepší z nás. Zavádí nás v něm na akademickou půdu, kde vedle 
běžných lidských lásek a ambicí vládne také nevraživost, závist a zrada. Nejnovější 
román Katalánec Noaha Gordona, kterého známe jako skvělého vypravěče zejména 
historických románů z lékařského prostředí, nás tentokrát zavede na španělský venkov 
a my sledujeme jímavý příběh o lásce k půdě a zápase zachovat rodinnou vinařskou 
tradici.

…“Díval se na svět zpod svých brejliček, které se zdály malé k plné tváři. Jeho pohled 
však, chytrý a usměvavý, znamenal pohodu a družnost …“ To je krátký úryvek z knihy 
Jaroslava Seiferta Všecky krásy světa. O kom to známý básník psal? Je to 
charakteristika spisovatele Eduarda Basse. V nakladatelství ARSCI vyšla nedávno 
knížka neznámých povídek tohoto autora nazvaná Malá skleněná gilotinka.  Tig 
Hague: Zóna 22.  Příběh mladého Angličana a jeho boje o přežití v krutých 
podmínkách současného ruského vězení.  Božena Kuklová-Jíšová : Krásná němá 
paní: Příběhy vězněných žen z 50. let  Doufejme, že i tato kniha přispěje k připomenutí 
historie a poučení, aby se podobné křivdy již neopakovaly. V této souvislosti bychom 
vám rádi představili i následující knihu. Autor Rudla Cainer  ji pojmenoval Žulový 
Stalin. Osudy pomníku a jeho autora.
Válečná literatura je neustále v popředí zájmu jak vydavatelů, tak i čtenářů. Německý 
historik Guido Knopp napsal dva nové tituly Zajatci- život za ostnatými dráty. Autor 
nechává promluvit poslední živé pamětníky německého wehrmachtu, aby se na jejich 
zážitky nezapomnělo. Druhá kniha Osvobození. Konec války na západě vznikla na 
základě rešerší pro filmové zpracování poslední fáze druhé světové války.
Autor Andrew Rawson je badatel a autor více než deseti knih literatury faktu. Jeho 
nová kniha se jmenuje Pronásledování Hitlera. Tažení do Alpské pevnosti. Americká 
7. armáda provedla tažení s cílem osvobodit své zajatce a kniha je doplněna velkým 
množstvím dosud nezveřejněných fotografií.

Hezké léto a pohodové dny volna všem přeje Věra Bouzková.

UPOZORNĚNÍ PRO  ČTENÁŘE :
VE  DNECH   3. SRPNA  AŽ  31. SRPNA  2009  BUDE  MĚSTSKÁ 

KNIHOVNA  PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA!!!
PŘIJĎTE SI PROTO VČAS VYBRAT A ZÁSOBIT SE NA LETNÍ DNY!!!
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Prázdninová nabídka knížek

Přicházíme s nabídkou nových knih, které si můžete přijít do naší 
knihovny vypůjčit na dovolenou.

Nejprve bychom vás chtěli upozornit na tři zajímavé tituly, které však díky své 
rozsáhlosti asi nebudou vhodné do prázdninového batohu…jedná se o publikace 
velkých rozměrů,všechny mají více než 500 stran a mnoho vyobrazení a na trh je uvedlo 
nakladatelství SLOVART :
Gotika . Architektura.  Sochařství. Malířství 
Kniha mapuje toto umění po Evropě ve všech zmíněných formách. 
Islám .Umění a architektura  
Islám - znamená odevzdání se bohu, a tak vás kniha zavede do míst, kde se s tímto 
vyznáním můžete potkat v podobě umění a architektury. 
Románské umění. Architektura. Sochařství . Malířství 
Zachovalé románské stavby nebo obrazy vás navrátí do středověku. 
Suchý, Ondřej: Dobrý a ještě lepší František Nepil.
František Nepil byl nádherný člověk a já se vůbec nedivím, že na něho tolik čtenářů a 

“
posluchačů nepřestává vzpomínat s láskou. Takoví lidé jako on se stávají svým dílem 
nesmrtelní “….to jsou slova autora knihy a tak vznikla tato vzpomínková kniha.

U čtenářů jsou oblíbené knihy, které posloužily jako scénáře k filmům. Americká 
novinářka Annie Prolux dostala Oscara za scénář k filmu Zkrocená hora. Nová kniha 
povídek této autorky nese název: Takhle je to dobrý. Povídky z Wyomingu
Další kniha s názvem René je scénářem pro „časosběrný“ film, jenž byl oceněn jako 
nejlepší evropský dokument. Jeho autorka Helena Třeštíková je držitelkou Evropské 
filmové ceny, což se zatím nikomu u nás nepodařilo.  
Rádi bychom ještě zmínili knihu Bernharda Schlinka Předčítač. Také ona posloužila 
jako scénář ke stejnojmennému filmu, kde si hlavní roli zahrála Kate Winslet, všem 
dobře známá z filmu Titanic. Její nový film je příběhem lásky, tajemství a soucitu na 
pozadí poválečného Německa.
Romantická filmová komedie Líbáš jako bůh  inspirovala autorku Marii Poledňákovou 
k napsání stejnojmenné knihy, která je psána formou paralelních deníků hlavních hrdinů 
Františka a Heleny.

Gustav Oplustil: Za humorem cestou necestou 
Režisér, dramaturg estrádních pořadů a scenárista je autorem stovky pořadů. Jmenujme 
např. Kabaret U dobré pohody, Příběhy Alfonze Karáska s Milošem Kopeckým atd. Je to 
člověk spojený s Čs. televizí takřka 45 let. V publikaci popisuje zákulisí tohoto 
neobyčejného prostředí. 
Kniha inspirovaná pořadem Barvy života se stejně jako pořad snaží propagovat aktivní 
stárnutí a užívání všech „barev života“. Všem dobře známá Kamila Moučková své hosty 
představila také knižně za pomoci autorky Petry Braunové a kniha se jmenuje Barvy 
života:  hoslé Kamily Moučkové
O prázdninách hodně cestujeme a poznáváme blízké i daleké kraje, a tak Vám pro 
inspiraci představujeme následující tituly:
Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. Kniha vznikla jako doplněk televizního 
dokumentárního pořadu. 
Milan Silný : Každý kopec má své …NEJ  Autor publikaci věnoval svému dědovi, který 
u něho v deseti letech probudil lásku k cyklistickým  výpravám, a on dodnes sjezdil 
všechny naše nejvyšší vrcholky.
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Základní informace o změnách v zákonech z oblasti sociálních 
služeb - 1. část

Na základě rozhovoru se zástupci  Svazu tělesně postižených MO Týniště nad Orlicí 
jsme se  rozhodli připomenout základní informace ve změnách zákonů o sociálních 
službách, které přinesly řadu zásadních změn  v sociální oblasti. Jde o zákony č. 
108/2006 Sb. o sociálních  službách, dále zákon č. 110/2006 o životním a existenčním  
minimu a zákon č. 111|/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, které vstoupily v platnost 
od ledna roku 2007. 
Jejich znění bylo  již v minulosti na stránkách města zveřejněno, ale ne každý občan má 
možnost přístupu na internet, a tak mu informace z  této oblasti chybí.
Jde o zákony, které řeší pomoc  jednak osobám tělesně postiženým a jednak i pomoc 
osobám v obtížné sociální situaci, charakterizované nedostatečnými příjmy,  které 
nezabezpečují jejich základní životní potřeby. Pomoc  osobám v hmotné nouzi je 
zabezpečována prostřednictvím dávek  pomoci v hmotné nouzi. Zákon č. 110/2006 Sb. 
o životním a  existenčním minimu je využíván při poskytování dávek pomoc  v hmotné 
nouzi.

Vzhledem k obsáhlosti těchto předpisů jsme se rozhodli tuto informaci rozdělit na více 
částí, které budou postupně v městskémZpravodaji otištěny.

Seznam dávek,  o které je možno si požádat na Městském úřadě v Týništi  nad 
Orlicí 
(popř. u obecního úřadu s rozšířenou působností v Kostelci nad Orlicí) :

Příspěvek na živobytí -  řeší nedostatečnou příjmovou situaci.

Doplatek na  bydlení - řeší nedostatečný příjem osoby v souvislosti s úhradou  
nákladů na bydlení. Jeho účelem je pomoc osobám v hmotné nouzi krýt odůvodněné 
náklady na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc- zákon rozeznává pět specifických situací,  kdy lze 
považovat za osobu v hmotné nouzi, protože nemá dostatečné prostředky k 
zabezpečení svých nezbytných životních podmínek,  popřípadě k úhradě nezbytných 
jednorázových výdajů. 

Příspěvek na zvýšené životní náklady - podle vyhlášky  MPSV č. 182/1991 Sb., 
kterou se provádí zákon o sociálním  zabezpečení 100/1988 Sb.

Příspěvek na užívání bezbariérového  bytu a garáže - jde o opakující se nárokovou 
dávku sociální péče, která pomáhá řešit bytovou situaci občanů těžce zdravotně 
postižených, kteří užívají bezbariérový byt - dle vyhl. 182/1991  Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších  předpisů.

Příspěvek na péči- podle zák. č. 108/2006  Sb. o sociálních službách.

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek.

Příspěvek na úpravu bytu.

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu  motorového vozidla.
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní – 4.část

První označení Tiché Orlice je z roku 1778 na mapě pruského generálního štábu. Poté 
hradecký kanovník Venuto r.1790 označil definitivně pramen Tiché Orlice tam, kde je 
dnes. Ovšem v té době byly v těchto končinách neproniknutelné hvozdy pralesních lesů 
plné zvěře, losů, jelenů, medvědů, vlčích smeček a samozřejmě říčních orlů, podle 
kterých jsou tyto Orlice pojmenovány. Obyvatelstvo bylo spíše germánského typu, 
český vliv nepatrný.

Takže k prameni Tiché Orlice jsem se vypravil v tomto roce v měsíci dubnu. Projel jsem 
červenovodské sedlo a byl jsem v Králíkách. Měl jsem štěstí, když jsem se v prodejně 
kol zeptal prodavače, jak se dostanu k prameni. Byl jsem na správném místě. Prodavač 
mi řekl, že maluje turistické značky. 

Projel jsem osadou Horní Orlice k rozcestníku a tam zaparkoval, dál už to stejně nešlo. 
Po levé ruce jsem měl na dosah  Kralický Sněžník, který byl už bez sněhu. Po pravé 
ruce výšinu Jeřáb 1002 m n.m., na které pramení Tichá Orlice ve výšce 750 m n.m., šel 
jsem prakticky po vrstevnici, takže žádná námaha. Asi po kilometru cesty byla 
plechová šipka, ukazující cestičku do svahu, lemovanou vysokým borůvčím. Po 
stoupání 200 m do prudkého svahu jsem už z dálky uviděl tyčku s cedulkou, kterou tam 
zanechal při svém putování za prameny našich řek v r. 2007 herec pan Munzar. 
Hrníček, který tam také umístil, tam však už nebyl. Pramen je upraven. Kamenná 
teráska pokrytá šindelovou stříškou a pod ní jezírko. Měl jsem radost, že tomu tak je. 
Není mnoho míst, u kterých se modlím, ale u pramenů našich Orlic vždy.

Abych dnes nešidil rybáře, přidám něco z minulosti. Za 2.světové války neměli lidé 
moc jídla, takže vajíčky se neházelo – a kdyby snad někdo hodil po tehdejší 
„vrchnosti“, tak by mu na hradeckém gestapu rozkopali ta jeho…Lidé si pomáhali 
všelijak. Znal jsem člověka, který dával šňůry na úhoře. Byly osazeny 10-15 návázci 
(traňkami). Na háčky s dlouhým ramínkem se napichovaly mihule jako nástraha. Ráno 
se šlo takzvaně zdvíhat. Úhoři museli mít kolem 80 cm, ty dával do proutěné nůše, pak 
sedl na kolo a jel do hradeckého hotelu Grand, kde je dodával do kuchyně. 
Pochutnávali si na nich němečtí důstojníci, zapíjeli pivečkem a děkovali Bohu, že 
zatím nemusí na frontu, kde se umíralo.

 
Mihule říční je základní složkou úhoří potravy. Bohužel už nejsou , proto dnes chytáme 
takzvané nerosty (tkaničky). Potravní článek vypadl. Přes všechny snahy rybářského 
svazu o nápravu jsem v tomto směru pesimistický.

Tak na Orlici zase příště.
Ladislav Štěpán
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Příspěvek na provoz motorového  vozidla - jednorázová peněžní a nároková dávka 
sociální péče, určená pro řešení mobility těžce zdravotně postižených  občanů. 

Příspěvek na idividuální dopravu- jednorázová peněžitá a nároková dávka sociální 
péče, řešící mobilitu těžce  zdravotně postižených občanů. 

Bezúročná půjčka- možnost  poskytnout bezúročnou půjčku těžce zdravotně 
postiženým občanům,  kterým byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Průkazky pro těžce zdravotně postižené.
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené - I. stupně (průkaz  ZP) , II. stupně 
(průkaz) ZTP a III stupně (průkaz ZTP/P).

Nyní k jednotlivým skupinám sociálních dávek:

Průkazky pro těžce zdravotně postižené
Mimořádné výhody  pro těžce zdravotně postižené - I. stupně (průkaz ZP) , II.  stupně 
(průkaz) ZTP a III. stupně (průkaz ZTP/P).
Pro všechny  stupně mimořádných výhod vyplývá především nárok na vyhrazené místo k 
sezení ve veřejných dopravních prostředcích a nárok na  přednost při osobním 
projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li delší čekání.
Pro mimořádné výhody II. a III. stupně vyplývá nárok na bezplatnou dopravu 
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob a na slevu 75 % jízdného ve 2. 
vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75% v pravidelné 
autobusové dopravě.
Pro mimořádné výhody III. stupně vyplývá nárok na bezplatnou dopravu průvodce  
veřejnými hromadnými dopravními prostředky a u úplně nebo  prakticky nevidomých 
občanů i nárok na bezplatnou přepravu  vodícího psa.
Držitelům ZTP a ZTP/P může být poskytnuta poloviční sleva ze vstupného na kulturní a 
sportovní akce, u držitele průkazu  ZTP/P se poskytne sleva i průvodci.
Žádosti se podávají u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Uvedený správní 
orgán po obdržení výsledku posouzení zdravotního  stavu vydává o jejich přiznání 
rozhodnutí a průkaz, který osvědčuje stupeň přiznaných výhod. Průkazy jsou vybaveny  
ochrannými znaky proti zneužití a jsou vydávány proti zaplacení poplatku 30,- Kč. 

Příspěvek na idividuální dopravu
Jde o jednorázovou peněžitou a nárokovou dávku  sociální péče, řešící mobilitu těžce 
zdravotně postižených  občanů. Jde především o ty občany, kteří nejsou vlastníky  nebo 
provozovateli motorových vozidel a kteří nemají možnost,  aby je osoby blízké vozily. 
Přesto s ohledem na své těžké zdravotní postižení potřebují individuální dopravu.
Právní úprava – vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb,., kterou se provádí zákon  o sociálním 
zabezpečení.
O tyto dávky se žádá na obecním  úřadě s rozšířenou působností - Městském úřadě v 
Kostelci  nad Orlicí.
Podmínky nároku: 
Občan, který se pravidelně dopravuje, není vlastníkem nebo provozovatelem 
motorového vozidla,  není občanem, jenž je dopravován motorovým vozidlem, na jehož 
provoz je přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla  a zároveň je:
 občanem s těžkou vadou nosného nebo pohybového  ústrojí, která je uvedena v příloze č. 
5 vyhl. MPSV
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Anna

Jméno je hebrejského původu a vychází ze slova „channá(h)“, znamenajícího milost. 
Slovo channáh se stalo jménem Channáh, a jak k tomu došlo, popisuje legenda. Rodiče 
sv. Anny, jsouce dlouho bezdětní, modlili se k Hospodinu, až se jim narodila dcera. I dali 
jí jméno Channáh, Anna, jež vystihovalo samo její narození, tj. skutečnost, že Hospodin 
vyslechl přání rodičů a svou milostí ho uvedl ve skutek.
Stejně vzniklo např. i mužské jméno Jan, tj. Jóchánán (jó + chánán). I v něm je boží 
milost. A obě jména, Anna i Jan, nesou tuto milost jako poselství, jsou nomenologicky 
zvlášť silná.
Anna byla u nás zcela vůdčí jméno již v době Karla IV., tedy ve 14. století. Není u nás 
ženské jméno s tak vyrovnanou frekvencí od středověku, zejména s tak stabilní oblibou a 
průběžně s tak častým uplatněním.
Nebylo to nikdy jméno ledajaké, sv. Anna byla přece matkou Panny Marie. Bylo to tedy 
jméno významně doporučované římskou církví. Jestliže se dívka v Judeji takto 
jmenovala, nemusela o sobě nic říkat a ani její rodiče nemuseli nic dalšího vypravovat, 
každý už věděl, že se dítě narodilo po dlouhém čekání, a zejména, což bylo zvlášť 
důležité, jako chtěné, žádané, od Boha vyprošené.
Nomenologicky patří jména Anna ke jménům nejčistším a téměř nejlidštějším vůbec. 
Jeho potenciál má silné poselství. Je to jednota milosti v „darování“ dítěte a v jeho 
„ochraně“, neboť ho milost boží bude dál provázet.
Radost a štěstí jsou v „channáh“ uloženy v takové míře, že i jméno Channáh, Anna, je s 
sebou nese a předává je své nositelce. Navíc je vyzařuje navenek, do okolí. Asi tak, jako 
když setkání s někým, z něhož čiší dobrá nálada, zlepší náladu i nám, setkání s někým, 
kdo je stresovaný, působí i nám psychické napětí.
Anna má ve svém jméně ještě něco mimořádně důležitého a cenného – životní jistotu. Ta 
jí dodává sebevědomí a klid a zároveň pro ni činí zbytečnými sebepovyšování a 
přezíravost. Jistota, sebevědomí a klid jí naopak dávají přirozenost, kterou působí na své 
okolí.
Od reformace (hnutí, které od 16. stol. usilovalo o nápravu římské církve a o omezení její 
moci a které navazovalo na různá středověká sektářská hnutí i na husitství) se stala Anna  
jménem výhradně katolickým.  Reformované církve většinou neuznávají neposkvrněné 
početí Panny Marie, neuznávají její kult, a tedy ani kult matky Anny. Protestanti místo 
tohoto jména používali samostatnou variantu Hana,  poukazující zvukově jednoznačněji 
k hebrejskému channáh. Jak bylo rozlišování Anna – Hana ještě před sto lety citlivé nejen 
nábožensky, ale i společensky, o tom svědčí např. ta skutečnost, že prezident Edvard 
Beneš požádal svou manželku Annu, aby si změnila křestní jméno na Hanu, protože její 
původní jméno by mu mohlo odnímat politické sympatie nekatolicky cítících občanů. 
V současné době je u nás podle úřední statistiky jméno Anna na 3. místě v celkovém 
pořadí ženských jmen.
Anglicky a německy je Anna i Anne. Francouzsky Anne (koncové –e se nevyslovuje). 
Švédsky, dánsky, norsky, holandsky je Anna. Zvláštní tvar je v litevštině, Ona. V češtině 
má Anna v domácké či důvěrné podobě velkou řadu variant, např.: Anča, Anči, Anka, 
Anda, Aninka, Anuška, Andula. Nána a Nanda, tvary běžné v 19. století, se dnes pokládají 
za hanlivé.
V našem kalendáři má Anna jmeniny 26. července, který se stal známým díky pranostice  
„Svatá Anna, chladna zrána“.

Podle knihy Roberta Altmana „Osud podle jména“ (Centa 2005) zpracovala Paž.
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občanem  úplně nebo prakticky nevidomým
rodičem nezaopatřeného  dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro 
onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, a to v době nezbytného  léčení 
akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.
 Výše příspěvku činí 6500 Kč na kalendářní rok.
Jestliže  jsou podmínky pro přiznání příspěvku splněny až v průběhu kalendářního  
roku, jeho výše činí poměrnou část z částky 6500 Kč.
 Žádost o dávku se podává u obecního úřadu s rozšířenou  působností.

Příspěvek na úpravu bytu
Právní úprava – vyhláška MPSV č. 182/41991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení.
 O tyto dávky se žádá  na obecním úřadě s rozšířenou působností - Městském úřadě v 
Kostelci nad Orlicí.
 Podmínky nároku :
Občan s těžkými  vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které omezují ve  
značném rozsahu jeho pohyblivost, nebo občan úplně nebo prakticky nevidomý.
Rodič nebo osoba, které bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče  rozhodnutím 
příslušného orgánu, jde-li o nezaopatřené dítě starší tří let, které je postiženo těžkou 
vadou nosného  nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé.
Neslyšící občan a rodič nebo osoba, které bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče 
rozhodnutím příslušného orgánu,  jde-li o neslyšící nezaopatřené dítě, a to pouze v 
případě,  že jde o instalaci potřebné zvukové nebo světelné signalizace.
 Potřeba úpravy bytu, který těžce zdravotně postižený občan  užívá k trvalému bydlení.
Výše dávky se určuje se  zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana, maximálně 
do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými  nebo právnickými osobami 
za materiál a práce spojené s nezbytnými  výdaji včetně projektové dokumentace, 
nejvýše však:
50 000 Kč nebo 100 000 Kč u příspěvku na stavební práce  spojené s instalací výtahu 
(nelze-li použít šikmou schodišťovou  plochu).

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu  a zvláštní úpravu motorového vozidla
O tyto dávky se žádá  na obecním úřadě s rozšířenou působností - Městském úřadě v 
Kostelci nad Orlicí.
Jde o tři příspěvky, které řeší mobilitu těžce zdravotně postižených občanů, kteří s 
ohledem  ke svému těžkému zdravotnímu postižení nemohou používat  prostředky 
hromadné dopravy. Tito občané jsou držiteli motorového  vozidla a buď sami motorové 
vozidlo řídí, nebo jsou tímto vozidlem  přepravováni jinou osobou. Jde o peněžité 
jednorázové a nárokové dávky sociální péče.
 Právní úprava – vyhl. MPSV č.  182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.
 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla se poskytuje nejvýše v částce 100 000 Kč.
 Příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytuje  nejvýše v částce 60 
000 Kč.
Výše příspěvku se určuje  zejména s ohledem na majetkové poměry občana, který o 
příspěvek  žádá, a osob považovaných za osoby jemu blízké.

MUDr. Josef Otava
místostarosta MÚ

10



Cyklobusy 2009 startují do Orlických hor
Vážení příznivci cykloturistiky,
od 16. 5.  do 20. 9. 2009 budou opět vyjíždět cyklobusy a vlaky 
přepravující cyklisty do Orlických hor, oblasti Buková hora – 
Suchý vrch a Králický Sněžník.  Letos je tento projekt nově pod

 o r g a n i z a č n í m  
zabezpečením Euro-
regionu Glacensis. V 
rámci tohoto projektu 
byl vydán propagační 
materiál, na kterém 
p ř í z n i v c i  c y k l o -
turistiky naleznou 
aktualizovaný jízdní 
řád všech zapojených 
dopravců společně s 
turistickou mapou a 
také několik dobrých 
tipů na výlety. 
Materiály jsou k 
dispozici v infor-
mačních centrech 
Královéhradeckého a 
Pardubického kraje. 
Dá l e  j sou  vo lně  
dostupné ve všech 
c y k l o b u s e c h  a  
zároveň i v běžných 
l i n k o v ý c h  a u t o -
busech.
M n o h o  k r á s n ý c h  
záži tků prostřed-
nictvím Cyklobusů 
2009  Vám p ře j e  
E u r o r e g i o n  
Glacensis. 
Veškeré další infor-
mace naleznete na: 
www.euroglacensis.cz   

Sekretariát 
Euroregionu 

Glacensis
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Zubní pohotovost - rozpis služeb

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8.0 - 12.00 hod.

Datum Jméno lékaře Adresa ordinace Telefon

04.07. MUDr. Dušková Helena Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102

05.07. MUDr. Ježková Marie Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 511

06.07. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov n.K. 494 539 225

11.07. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

12.07. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov n.K 494 532 330

18.07. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

19.07. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448 , Opočno 494 667 123

25.07. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

26.07. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711

01.08. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk 602 514 715

02.08. MUDr. Laubová Jana               poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 783

08.08. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

09.08. MUDr. Loukota Jan Komenského 127 , Opočno 494 621 665

15.08. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696

16.08. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška 494 623 775

22.08. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266 , Rychnov n.K. 494 534 841

23.08. MUDr. Pokorná Jaroslava Potštejn 317 494 546 544

29.08. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448 , Opočno 494 667 628

30.08. MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263

05.09. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 740

06.09. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

12.09. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

13.09. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209 , Častolovice 494 322 706

19.09. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 031

20.09. MUDr. Světlík Filip             Tyršova 515 , Opočno                             494 667 553

26.09. MUDr. Světlíková Lada Tyršova 515 , Opočno 494 667 553

27.09. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

28.09. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

03.10. MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav.středisko Rokytnice v O.h. 494 595 292

04.10. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151

10.10. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 542 102

11.10. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

17.10. MUDr. Vavřičková Hana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 782

18.10. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 781

24.10. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244 , Vamberk 494 541 757
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25.10. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732

28.10. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec n. Orl.         494 323 152

01. 11. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška               494 622 040

07. 11. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště n. Orl.          494 371 088

08. 11. MUDr. Beránková Lucie poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.      494 371 783

14. 11. MUDr. Bergmanová Dita poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.      494 371 783

15. 11. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby n. Orl.      494 383 417

17. 11. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov n. Kn.              494 515 694

21. 11. MUDr. Dušková Helena Zámunenská 445, České Meziříčí        494 661 102

22. 11. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou      494 531 955

28. 11. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn          494 539 225

29. 11. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec n. Orl.        494 323 958

05. 12. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.        494 532 330

06. 12. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec n. Orl.        494 321 511

12. 12. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448, Opočno               494 667 123

13. 12. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145               494 596 174

19. 12. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk               602 514 715

20. 12. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334, Vamberk            494 501 711

24. 12. MUDr. Laubová Jana poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.      494 371 783

25. 12. MUDr. Lehký Bořivoj poliklinika, Pulická 99, Dobruška          494 622 114

26. 12. MUDr. Loukota Jan Komenského 127. Opočno               494 621 665

27. 12. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov n. Kn.               494 515 696

01. 01. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška               494 623 775

02. 01. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.      494 534 841

03. 01. MUDr. Pokorná Jaroslava Potštejn 317               494 546 544

Reakce na článek Nově zrekonstruované hriště”
“

V červnovém Zpravodaji města jsem si se zájmem přečetl článek “Nově zrekonstruované 
hřiště” od místostarosty Pavla Nadrchala. Při jeho čtení jsem se myšlenkami vrátil do dětských 
let, které jsem prožil ve Štěpánovsku. Bylo zde také takové malé hřiště, kde jsme se  v dětství 
často scházeli, abychom si zahráli fotbálek či jiné míčové hry. Bohužel, dnes už tam žádné 
takové místo není, protože pozemek byl městem prodán a dnes tam stojí nové rodinné domy. 
Proto mě v uvedeném článku zaujalo vyjádření pana místostarosty, že v budování hřišťátek a 
plácků vidí zajímavý prostor pro aktivitu města v oblasti sportu. V posledních letech přibylo ve 
Štěpánovsku hodně malých dětí, které si hrají na ulici, kde projíždějí auta. Nejen rodiče 
malých dětí, ale i řidiči projíždějících aut by si ve Zpravodaji  určitě rádi přečetli, jaké plány 
má, nejen v tomto směru, vedení města  právě ve Štěpánovsku. 
Domnívám se totiž, že na malou obec se vždycky zapomínalo a zapomíná. Není zde kompletně 
vybudovaná kanalizace a některé povrchy v ulicích se prakticky neudržují. O vybudování 
asfaltového povrchu na vedlejších komunikacích se místním obyvatelům může jenom zdát 
právě proto, že není hotová kanalizace. A tak se problém vleče už několik desetiletí, a to se 
přitom mílovými kroky blíží už rok 2010. Myslím si, že velmi zajímavé by bylo uveřejnit 
seznam investičních akcí v jednotlivých obcích, které byly uskutečněny v posledních letech.

Ing. Karel Janeček, krajský zastupitel ČSSD
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V roce 1938 došlo ke zvratu ve válce. Povstalci za pomoci Hitlerova Německa a 
Mussoliniho Itálie připravovali rozsáhlou ofenzívu na aragonské frontě, francouzská 
vláda uzavřela hranice a nedovolila vozit do Španělska potraviny. Tato situace zastihla 
Vendelína v Barceloně, kde byl navštívit nemocného Jana Pelikána a s ním se také v 
srpnu 1938 vrátil přes Paříž domů.  Vendelín Opatrný obdržel za účast v bojích ve 
Španělsku od republikánské vlády šest vyznamenání a dosáhl hodnosti poručíka.  

Po návratu ze Španělska měl Vendelín problémy s vojenskou správou, protože se 
nedostavil na vojenské cvičení. Vojenský soud ho odsoudil ke čtrnácti dnům vězení za 
neuposlechnutí výzvy k nástupu. Výkonu trestu však zabránila všeobecná mobilizace 
Československé branné moci vyhlášená 23. září 1938. 24. září nastoupil s dalšími 
záložníky ke svému útvaru v Žamberku. Neodjel však s ostatními do opevněného 
pásma na hranicích, ale díky své činnosti v KSČ a ve Španělsku byl armádou prohlášen 
za nespolehlivého a odeslán k instrukčnímu praporu v Milovicích. 

Po mnichovské kapitulaci se Vendelín vrátil ke své práci v truhlárně. Obsazení zbytku 
republiky 15. března 1939 však pro něho znamenalo nové nebezpečí. V době druhé 
republiky byla rozpuštěna Komunistická strana Československa a její činnost byla 
zakázána. Policie a četnictvo vedly seznam politicky nespolehlivých osob, do kterých 
byli  řazení mimo jiné členové KSČ a účastníci bojů ve Španělsku. Vendelín Opatrný 
patřil do obou skupin. 

Po obsazení zbytku republiky Němci se ihned v Protektorátu objevilo gestapo a začalo 
se zajímat o záznamy policie a četnictva. Vendelín Opatrný byl ihned po obsazení 
republiky zadržen gestapem a několik dnů zadržován, následně byl však propuštěn, 
ještě nebyl vhodný čas a nacistická mašinérie se teprve rozjížděla. Nebyl natolik 
významný a důležitý, aby jej museli řešit ihned. Pro uklidnění obyvatelstva 
Protektorátu byla většina z první skupiny zadržených brzy propuštěna. Pro Vendelína 
však toto muselo být dostatečným varováním a navíc pro člověka, který odjel bojovat 
na druhý konec Evropy s tím, co se nyní usídlilo u něho doma asi nemohlo nějaké 
přizpůsobení se novým pořádkům přicházet v úvahu. Vendelín se proto rozhodl opustit 
domov, tentokrát však opačným směrem. 

3. srpna 1939 odcestoval Vendelín Opatrný do Ostravy a ještě téhož dne překročil 
hranici Protektorátu Čechy a Morava do Polska. Ihned se  zde hlásil na našem konzulátu 
v Krakově, který i po obsazení republiky Německem nadále vyvíjel činnost. Chtěl se 
přidat k tvořící se československé legii, tam však nebyl odvodní komisí přijat. 1. září 
1939 začala 2. světová válka, Polsko bylo napadeno Německem a bylo zřejmé, že samo 
nemůže dlouho čelit přesile.  Na jaře 1939 byla Německá říše konečně plně dozbrojena 
zbraněmi zabranými po československé armádě na území Protektorátu Čechy a 
Morava. 



      Duchovní hledání      
     Českobratrská církev evangelická

                                     SVĚTLO NA CESTU
Biblický text:                          
2. kniha Samuelova 22, 29 - Ty jsi moje světlo, Hospodine.            

Hospodin mi září do mých temnot.  
Jan 8, 12 -  Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, 
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
Úvaha: 
Co je to „následovat“ Ježíše Krista?
Je to radost: následovat znamená radovat se ze života, z každého dne jako z dobrého daru. 
Vědět, že na světě nejsem ani náhodou, ani omylem, nýbrž že zde mám úkol i potřebnou 
výstroj k jeho plnění. Vědět, že žádná bolest ani žádné zlo nás nezastihuje opuštěné a bez 
pomoci. Následovat Ježíše Krista znamená vědět, že Pán života mně odpouští.
Je to úkol: následovat znamená nést světlo. Do tmy hněvu – odpuštění. Do temnot smutku, 
nudy, beznaděje – radost, cíl, perspektivu. Do šera bolesti, hladu, chudoby – ulehčení, 
pokrm, ošacení. Na černé sobectví odpovídat obětavostí, na špínu pomluv pravdou nebo 
diskrétním tichem. V šedi pověr a pavěr držet čistou naději, víru a lásku. Tak sviť vaše 
světlo před lidmi.
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V září 1914 šel poprvé Vendelín do pětitřídní smíšené školy obecné. V té době jeho život 
ovlivnila první světová válka a s ní spojené události probíhající v zázemí.
Roku 1919 ukončil obecnou školu a přestoupil na chlapeckou měšťanskou školu . Začal 
chodit cvičit do Dělnické tělovýchovné jednoty a Skautu práce, kde zastával funkci 
trubače oddílu. Po dokončení třetí třídy měšťanky měl nastoupit na obchodní akademii, 
ale rodiče rozhodli o jeho budoucnosti jinak. Od 1. září 1922 se stali Vendelín spolu se 
svým kamarádem Bedřichem Vodou učni cechu hrnčířského za týdenní plat 40 Kč. 
Kromě práce v dílně navštěvoval dvouletou všeobecnou živnostenskou pokračovací 
školu. Když byl v roce 1926 dostavěn Dělnický dům, rozvinula se kulturní a sportovní 
činnost ve městě ještě více. 

Vendelín se angažoval v nově založeném polodivadelním souboru Modrá blůza. Modrá 
blůza představovala kabaretní soubor s moderním divadelním projevem inspirovaný 
obdobnými soubory působícími v SSSR,  který zahrnoval zpravidla pásmo dělnických 
a sovětských písní, vtipů a satirických výstupů. V témže roce, kdy se stal Vendelín 
členem Modré blůzy, byl v Týništi ustanoven Svaz proletářských bezvěrců, jehož se stal 
předsedou. Svaz pořádal přednášky, vydával  knihy a časopisy, zakládal knihovny a 
podílel se na dalších akcích veřejného života. 

1. října 1928 nastoupil Vendelín Opatrný v hodnosti vojína k 3. janičářskému praporu 
do Fryštátu ve Slezku, kde strávil 18 měsíců prezenční služby. Propuštěn do civilu byl 
29. března 1930. Po svém návratu začal pracovat v truhlářské dílně Maškových, stal se 
členem KSČ a začal na Světlé budovat se svými kamarády trampskou osadu nazvanou 
„Veselá bída“. 

18. července 1936 vypukla občanská válka ve Španělsku. Od počátku tohoto konfliktu 
přinášel tisk zprávy o probíhajících bojích a zanedlouho přinesl i první zprávy o 
vznikajících mezinárodních brigádách. Levicové strany a hnutí po celé Evropě, ale i v 
zámoří v té době začaly organizovat tajné odjezdy dobrovolníků na pomoc vládě 
Španělské republiky.  

Vendelín Opatrný měl o těchto tajných akcích dost informací a brzy se rozhodl připojit 
se k dobrovolníkům. 23. listopadu 1936 odjel s Josefem Baladou a Josefem Bartošem 
do Hradce Králové. Po instruktáži odcestovali přes Prahu, střední Německo, Brusel do 
Paříže. 27. listopadu večer překročili s dalšími dobrovolníky francouzsko-španělské 
hranice. 

V době příchodu Vendelína Opatrného a jeho skupiny se tvořila 13. mezinárodní 
brigáda v Tarazoně de la Mancha a formovala se také první československá jednotka s 
názvem „Gottwaldova četa“. Se dvěma polskými četami vytvořila rotu „Mickiewicz“, 
jež byla včleněna do praporu „Čapajev“. Nedlouho po zařazení se Vendelín stal 
politickým pracovníkem čety a zároveň dostal přezdívku „Camille“. Četa v té době 
měla 43 mužů, z toho 40 Čechů a Slováků a 3 Poláky. Ve druhé polovině prosince byl 
prapor přesunut na teruelskou frontu. 

V červnu 1937 byl odvelen z fronty do týlu k dvouměsíčnímu výcviku. Po skončení 
výcviku zahájila jednotka partyzánskou válku v týlu nepřítele. Z bojů ve Španělsku 
posílal Vendelín články do Pochodně a psal svým přátelům. 
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Modlitba:
Vzkříšený Pane, přinesl jsi světlo nám i mnoha dalším. Daruj nám, prosíme, ať se z něho 
umíme radovat. Daruj nám i sílu dělit se o tvé světlo s celým stvořením. Amen.
Píseň:
Proč zvykli jsme si snadno žít a málo přemýšlet, oč v budoucnosti má nám jít a jak se změnil 
svět?
Proto přemýšlej, proto díky vzdej a všem lidem pomoz  rád. Zkus jednou vážně víru brát, 
člověkem se stát!

Připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci červenci: (modlitebna, V. Opatrného 58):
 12.7. od 10:30 h – nedělní bohoslužby 
26.7. od 10:30 h – nedělní bohoslužby

Miss panenkou  2009 je Ema.
Děti z padesáti čtyř škol, dětských domovů a domovů mládeže  
Královéhradeckého kraje  zachrání 1096 dětí z rozvojových 
zemí.

Přesně tolik panenek  předali ve  středu třetího  června  pracovníci Českého rozhlasu 
Hradec Králové zástupcům Českého výboru UNICEF  jako výsledek čtvrtého ročníku 
projektu „Miss panenka“. Smyslem soutěže, určené školám a domovům dětí v našem 
regionu, bylo na základě stanovených pravidel vytvořit  co největší počet panenek,  které 
budou organizací Unicef prodávány za 600,- Kč. Přesně tolik stojí proočkování jednoho 
dítěte z rozvojových zemích proti šesti hlavním dětským nemocem. 
Na slavnostním setkání všech soutěžících v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis 
porota, ve které mimo jiných zasedli prezidentka Českého výboru Unicef Pavla Gomba, 
novinář Radek John a další osobnosti, porota zvolila nejkrásnější panenku a její autorku  
odměnila. Stala se jí Štěpánka Císařová ze Rtyně v Podkrkonoší.
„Všechny nás těší stálý zájem o tuto akci. Vybrat tu nejkrásnější panenku byl i letos velmi 
nelehký úkol, nejraději bych odměnil všechny soutěžící“, říká ředitel Českého rozhlasu 
Hradec Králové a předseda poroty  Jiří Kánský. 
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Vendelín Opatrný (10. 3. 1908 - 31. 10. 1944) 
- 1. část

Od 5. 6. 2009 probíhala v prostorách městské knihovny výstava týkající se týnišťského 
rodáka, od jehož úmrtí letos uběhne již 65 let. Na základě příznivých ohlasů z výstavy o 
událostech okolo roku 1938 a mnichovské zrady jsme se před téměř rokem shodli, že by 
bylo vhodné pokračovat nějakým dalším vhodným tématem. Při úvahách jsme dospěli ke 
jménu Vendelín Opatrný. Jménu, které v minulosti bylo mnohokrát opakováno, 
oslavováno, odmítáno či zatracováno. Po určitých počátečních sporech a obavách jsme se 
však rozhodli, že se pokusíme o nové zmapování osudů člověka Vendelína Opatrného s tím, 
že každý si na základě historických faktů může učinit vlastní názor. Nečiníme si rozhodně 
monopol na “jedinou pravdu”, pokud jsme cokoliv opomenuli či neuvedli, potom je to 
proto, že o tom nevíme, nebo jsme některé informace nemohli ověřit. Pokud kdokoliv ze 
čtenářů má jakékoliv další informace o našem rodákovi, ať již jsou jakéhokoliv směru a 
povahy, rádi je přijmeme.
Pro Radu města a Zastupitelstvo města Týniště n. Orl. připravujeme návrh na instalaci busty 
Vendelína Opatrného, kterou jsem objevili při hledání a ověřování historických dokumentů 
o jeho životě ve Vimperku na Šumavě. Na základě naší žádosti v loňském roce požádalo 
Město Týniště nad Orlicí Město Vimperk o převod vlastnictví této busty a zastupitelstvo 
Města Vimperka rozhodlo o darování busty i s podstavcem o váze cca 1200 kg do majetku 
města Týniště nad Orlicí. Bustu jsme přivezli již v loňském roce a prošla náročnou a 
nákladnou restaurací. V červnu 2009 jsme pak přivezli i podstavec.
Na základě výsledků naší činnosti při přípravě výstavy jsme se rozhodli nabídnout k otištění 
ve Zpravodaji i tento následující text pojednávající o osudech Vendelína Opatrného.

Mgr. Tomáš Voborník, Pavel Rulík, Martin Štěpánek

Dne 9. prosince 1895 rodina Opatrných bydlící v Třebechovicích pod Orebem koupila za 
4000 zlatých dům č.p. 293 v Týništi nad Orlicí. O několik měsíců později začali bratři 
Vendelín, František a Antonín provozovat hrnčířskou živnost. Bratři Opatrní byli ve městě 
oblíbení, podíleli se aktivně na veřejném životě, chodili do Sokola a začali se také zajímat o 
místní politiku. Roku 1906 se Vendelín oženil s Antonii Lochmanovou a bratr Antonín si 
vzal Marii Brandejsovou. V roce 1907 byla založena v Týništi Dělnická tělocvičná jednota 
(DTJ), funkci náčelníka zastával Vendelín Opatrný st. Toho roku se mu narodila dcera 
Josefa a 10. března 1908 syn Vendelín Opatrný ml. Ve volbách roku 1908 byl zvolen 
obecním radním nejstarší bratr František. Vendelín Opatrný ml. zdědil po otci klidnou 
povahu, rozvážnost a nechuť ke sporům. Pro tyto vlastnosti si vysloužil od kamarádů 
přezdívku „Tichošlápek“. Život rodiny se odehrával převážně v hrnčírně, která se často 
stávala místem schůzí sociálních demokratů, jejichž členem byl Vendelínův otec. Díky 
tomu se začalo Opatrných dílně říkat „Parlament“. Po rozštěpení předválečné sociálně 
demokratické strany a založení Komunistické strany Československa v roce 1921 se mnozí 
účastníci debat v dílně stali členy nové KSČ a hrnčírna byla překřtěna na „Bolševické 
hnízdo“. Ve dvacátých letech se pokladníkem komunistická strany v našem městě stal 
Vendelín Opatrný starší.  Mnohé akce pořádané KSČ se však dostávaly do rozporu se zájmy 
nového státu a s výkonnou mocí. Tyto rozpory se ještě více prohloubily po roce 1925, kdy 
začala tzv. „bolševizace“ KSČ, a vyvrcholily po V. sjezdu KSČ, kdy vedení KSČ převzala 
skupina „karlínských kluků“ v čele s Klementem Gottwaldem. Mladý Vendelín byl toho 
všeho svědkem již od nejútlejšího věku a nepochybně to na něm zanechalo velký vliv. V 
roce 1929 začala v Americe hospodářská krize, která postupně pronikla i do Evropy a v roce 
1931 výrazně poznamenala hospodářství Československa. Do té doby slibně se rozvíjející  
hrnčířský závod bratří Opatrných, kde se vyrábělo nové nádobí značky „Orlice“, začal mít 
problémy s odbytem výrobků.  
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Akce se koná za podpory akciové společnosti 
Východočeské plynárenské (člena skupiny 
RWE), která ji každoročně podporuje  již od 
jejího vzniku v roce 2006. „Jsme velice rádi, že 
za čtyři roky tohoto projektu se ušilo celkem  3 
701 panenek v celkové hodnotě 2 220 600,-Kč. 
Tato skutečnost nás utvrzuje v našem 
rozhodnutí podporovat i nadále akci rozvíjející 
u tvůrců panenek jejich výrazné sociální 
cítění“, doplňuje  Jiřího Kánského předseda 
představenstva VČP Ing. Jindřich Broukal. 

Tisková zpráva Hradec Králové 3. 6. 2009
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Bezplatné dárcovství krve
Bezplatné dárcovství krve (BDK) patří již tradičně k hlavním programovým činnostem 
ČČK, který s transfuzními zařízeními spolupracuje při náboru BDK a zajišťuje jejich 
oceňování.
V roce 2008 bylo v České republice celkem 26442 dárců, z nichž 12275 získalo 
bronzovou medaili prof. Janského za 10 odběrů, 8906 dárců získalo stříbrnou medaili za 
20 odběrů a 5261 dárců získalo zlatou medaili za 40 odběrů krve.
Zlatým křížem - nejvyšší ocenění pro mnohonásobné bezplatné dárce - bylo oceněno 
1232 dárců. Toto vyznamenání se uděluje v rámci slavnostních akcí, které pořádá Úřad 
ČČK, a to v Praze a Ostravě.
I mezi občany našeho města jsou hrdinové, kteří dávají bezplatně krev a zaslouží si náš 
obdiv a dík.
V roce 2008 získal Zlatý kříž za 80 odběrů pan Milan Dušek.
Zlatou plaketu za 40 odběrů získali:
Iva Jehličková, Hana Vojáčková, Jan Richter, Petr Vojáček, Ing. Petr Sojka, Jiří 
Hrdlička, Roman Jícha, Petr Šeda, Pavel Hlavatý, Ing. Zdeněk Volek, Jiří Votroubek, 
Karel Žid.
Oceněni stříbrnou plaketou za 20 odběrů byli:
Petr Škoda, Romana Marková, Martina Jaroměřská, Jiří Dvořáček, Vladimír Kubec, 
Ivan Liška, Jiří Vaniš, Michal Merhaut, Mgr. Jana Boháčová, Mgr. Hana Brýdlová.
Všichni jmenovaní obdrželi svá ocenění na slavnostním shromáždění v hotelu 
Panorama v Rychnově nad Kněžnou. Malým dárkem jim poděkovali i představitelé 
města - starosta Ing. Matička a místostarosta MUDr. Otava.
Dík patří také nositelům bronzové plakety za 10 odběrů, kterými jsou:
Mgr. Ivana Polášková, Lukáš Vognar, Darina Kivoňová, Karel Uhlíř, Michal Střihavka, 
Dušan Libra, Miroslav Jakubjanský, Pavel Morávek, Mgr. Hana Drozdíková, Petr 
Trávníček, Mgr. Petr Sedláček, Martina Vlčková, Marie Vodová, Martin Škop, Ladislav 
Paulovič, Josef Ficenc, Miroslav Šponar a Jan Tégl.
Většina dárců považuje tento svůj dar za zcela normální věc. Mohou jím ale někomu 
zachránit život. A my jsme jim za to povinni aspoň poděkovat.

Mgr. Milena Herelová, členka České komory ČČK, 
předsedkyně MS ČČK
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Vendelín Opatrný (10. 3. 1908 - 31. 10. 1944) 
- 1. část

Od 5. 6. 2009 probíhala v prostorách městské knihovny výstava týkající se týnišťského 
rodáka, od jehož úmrtí letos uběhne již 65 let. Na základě příznivých ohlasů z výstavy o 
událostech okolo roku 1938 a mnichovské zrady jsme se před téměř rokem shodli, že by 
bylo vhodné pokračovat nějakým dalším vhodným tématem. Při úvahách jsme dospěli ke 
jménu Vendelín Opatrný. Jménu, které v minulosti bylo mnohokrát opakováno, 
oslavováno, odmítáno či zatracováno. Po určitých počátečních sporech a obavách jsme se 
však rozhodli, že se pokusíme o nové zmapování osudů člověka Vendelína Opatrného s tím, 
že každý si na základě historických faktů může učinit vlastní názor. Nečiníme si rozhodně 
monopol na “jedinou pravdu”, pokud jsme cokoliv opomenuli či neuvedli, potom je to 
proto, že o tom nevíme, nebo jsme některé informace nemohli ověřit. Pokud kdokoliv ze 
čtenářů má jakékoliv další informace o našem rodákovi, ať již jsou jakéhokoliv směru a 
povahy, rádi je přijmeme.
Pro Radu města a Zastupitelstvo města Týniště n. Orl. připravujeme návrh na instalaci busty 
Vendelína Opatrného, kterou jsem objevili při hledání a ověřování historických dokumentů 
o jeho životě ve Vimperku na Šumavě. Na základě naší žádosti v loňském roce požádalo 
Město Týniště nad Orlicí Město Vimperk o převod vlastnictví této busty a zastupitelstvo 
Města Vimperka rozhodlo o darování busty i s podstavcem o váze cca 1200 kg do majetku 
města Týniště nad Orlicí. Bustu jsme přivezli již v loňském roce a prošla náročnou a 
nákladnou restaurací. V červnu 2009 jsme pak přivezli i podstavec.
Na základě výsledků naší činnosti při přípravě výstavy jsme se rozhodli nabídnout k otištění 
ve Zpravodaji i tento následující text pojednávající o osudech Vendelína Opatrného.

Mgr. Tomáš Voborník, Pavel Rulík, Martin Štěpánek

Dne 9. prosince 1895 rodina Opatrných bydlící v Třebechovicích pod Orebem koupila za 
4000 zlatých dům č.p. 293 v Týništi nad Orlicí. O několik měsíců později začali bratři 
Vendelín, František a Antonín provozovat hrnčířskou živnost. Bratři Opatrní byli ve městě 
oblíbení, podíleli se aktivně na veřejném životě, chodili do Sokola a začali se také zajímat o 
místní politiku. Roku 1906 se Vendelín oženil s Antonii Lochmanovou a bratr Antonín si 
vzal Marii Brandejsovou. V roce 1907 byla založena v Týništi Dělnická tělocvičná jednota 
(DTJ), funkci náčelníka zastával Vendelín Opatrný st. Toho roku se mu narodila dcera 
Josefa a 10. března 1908 syn Vendelín Opatrný ml. Ve volbách roku 1908 byl zvolen 
obecním radním nejstarší bratr František. Vendelín Opatrný ml. zdědil po otci klidnou 
povahu, rozvážnost a nechuť ke sporům. Pro tyto vlastnosti si vysloužil od kamarádů 
přezdívku „Tichošlápek“. Život rodiny se odehrával převážně v hrnčírně, která se často 
stávala místem schůzí sociálních demokratů, jejichž členem byl Vendelínův otec. Díky 
tomu se začalo Opatrných dílně říkat „Parlament“. Po rozštěpení předválečné sociálně 
demokratické strany a založení Komunistické strany Československa v roce 1921 se mnozí 
účastníci debat v dílně stali členy nové KSČ a hrnčírna byla překřtěna na „Bolševické 
hnízdo“. Ve dvacátých letech se pokladníkem komunistická strany v našem městě stal 
Vendelín Opatrný starší.  Mnohé akce pořádané KSČ se však dostávaly do rozporu se zájmy 
nového státu a s výkonnou mocí. Tyto rozpory se ještě více prohloubily po roce 1925, kdy 
začala tzv. „bolševizace“ KSČ, a vyvrcholily po V. sjezdu KSČ, kdy vedení KSČ převzala 
skupina „karlínských kluků“ v čele s Klementem Gottwaldem. Mladý Vendelín byl toho 
všeho svědkem již od nejútlejšího věku a nepochybně to na něm zanechalo velký vliv. V 
roce 1929 začala v Americe hospodářská krize, která postupně pronikla i do Evropy a v roce 
1931 výrazně poznamenala hospodářství Československa. Do té doby slibně se rozvíjející  
hrnčířský závod bratří Opatrných, kde se vyrábělo nové nádobí značky „Orlice“, začal mít 
problémy s odbytem výrobků.  
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      Duchovní hledání      
     Českobratrská církev evangelická

                                     SVĚTLO NA CESTU
Biblický text:                          
2. kniha Samuelova 22, 29 - Ty jsi moje světlo, Hospodine.            

Hospodin mi září do mých temnot.  
Jan 8, 12 -  Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, 
nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“
Úvaha: 
Co je to „následovat“ Ježíše Krista?
Je to radost: následovat znamená radovat se ze života, z každého dne jako z dobrého daru. 
Vědět, že na světě nejsem ani náhodou, ani omylem, nýbrž že zde mám úkol i potřebnou 
výstroj k jeho plnění. Vědět, že žádná bolest ani žádné zlo nás nezastihuje opuštěné a bez 
pomoci. Následovat Ježíše Krista znamená vědět, že Pán života mně odpouští.
Je to úkol: následovat znamená nést světlo. Do tmy hněvu – odpuštění. Do temnot smutku, 
nudy, beznaděje – radost, cíl, perspektivu. Do šera bolesti, hladu, chudoby – ulehčení, 
pokrm, ošacení. Na černé sobectví odpovídat obětavostí, na špínu pomluv pravdou nebo 
diskrétním tichem. V šedi pověr a pavěr držet čistou naději, víru a lásku. Tak sviť vaše 
světlo před lidmi.
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V září 1914 šel poprvé Vendelín do pětitřídní smíšené školy obecné. V té době jeho život 
ovlivnila první světová válka a s ní spojené události probíhající v zázemí.
Roku 1919 ukončil obecnou školu a přestoupil na chlapeckou měšťanskou školu . Začal 
chodit cvičit do Dělnické tělovýchovné jednoty a Skautu práce, kde zastával funkci 
trubače oddílu. Po dokončení třetí třídy měšťanky měl nastoupit na obchodní akademii, 
ale rodiče rozhodli o jeho budoucnosti jinak. Od 1. září 1922 se stali Vendelín spolu se 
svým kamarádem Bedřichem Vodou učni cechu hrnčířského za týdenní plat 40 Kč. 
Kromě práce v dílně navštěvoval dvouletou všeobecnou živnostenskou pokračovací 
školu. Když byl v roce 1926 dostavěn Dělnický dům, rozvinula se kulturní a sportovní 
činnost ve městě ještě více. 

Vendelín se angažoval v nově založeném polodivadelním souboru Modrá blůza. Modrá 
blůza představovala kabaretní soubor s moderním divadelním projevem inspirovaný 
obdobnými soubory působícími v SSSR,  který zahrnoval zpravidla pásmo dělnických 
a sovětských písní, vtipů a satirických výstupů. V témže roce, kdy se stal Vendelín 
členem Modré blůzy, byl v Týništi ustanoven Svaz proletářských bezvěrců, jehož se stal 
předsedou. Svaz pořádal přednášky, vydával  knihy a časopisy, zakládal knihovny a 
podílel se na dalších akcích veřejného života. 

1. října 1928 nastoupil Vendelín Opatrný v hodnosti vojína k 3. janičářskému praporu 
do Fryštátu ve Slezku, kde strávil 18 měsíců prezenční služby. Propuštěn do civilu byl 
29. března 1930. Po svém návratu začal pracovat v truhlářské dílně Maškových, stal se 
členem KSČ a začal na Světlé budovat se svými kamarády trampskou osadu nazvanou 
„Veselá bída“. 

18. července 1936 vypukla občanská válka ve Španělsku. Od počátku tohoto konfliktu 
přinášel tisk zprávy o probíhajících bojích a zanedlouho přinesl i první zprávy o 
vznikajících mezinárodních brigádách. Levicové strany a hnutí po celé Evropě, ale i v 
zámoří v té době začaly organizovat tajné odjezdy dobrovolníků na pomoc vládě 
Španělské republiky.  

Vendelín Opatrný měl o těchto tajných akcích dost informací a brzy se rozhodl připojit 
se k dobrovolníkům. 23. listopadu 1936 odjel s Josefem Baladou a Josefem Bartošem 
do Hradce Králové. Po instruktáži odcestovali přes Prahu, střední Německo, Brusel do 
Paříže. 27. listopadu večer překročili s dalšími dobrovolníky francouzsko-španělské 
hranice. 

V době příchodu Vendelína Opatrného a jeho skupiny se tvořila 13. mezinárodní 
brigáda v Tarazoně de la Mancha a formovala se také první československá jednotka s 
názvem „Gottwaldova četa“. Se dvěma polskými četami vytvořila rotu „Mickiewicz“, 
jež byla včleněna do praporu „Čapajev“. Nedlouho po zařazení se Vendelín stal 
politickým pracovníkem čety a zároveň dostal přezdívku „Camille“. Četa v té době 
měla 43 mužů, z toho 40 Čechů a Slováků a 3 Poláky. Ve druhé polovině prosince byl 
prapor přesunut na teruelskou frontu. 

V červnu 1937 byl odvelen z fronty do týlu k dvouměsíčnímu výcviku. Po skončení 
výcviku zahájila jednotka partyzánskou válku v týlu nepřítele. Z bojů ve Španělsku 
posílal Vendelín články do Pochodně a psal svým přátelům. 
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Modlitba:
Vzkříšený Pane, přinesl jsi světlo nám i mnoha dalším. Daruj nám, prosíme, ať se z něho 
umíme radovat. Daruj nám i sílu dělit se o tvé světlo s celým stvořením. Amen.
Píseň:
Proč zvykli jsme si snadno žít a málo přemýšlet, oč v budoucnosti má nám jít a jak se změnil 
svět?
Proto přemýšlej, proto díky vzdej a všem lidem pomoz  rád. Zkus jednou vážně víru brát, 
člověkem se stát!

Připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na BOHOSLUŽBY v měsíci červenci: (modlitebna, V. Opatrného 58):
 12.7. od 10:30 h – nedělní bohoslužby 
26.7. od 10:30 h – nedělní bohoslužby

Miss panenkou  2009 je Ema.
Děti z padesáti čtyř škol, dětských domovů a domovů mládeže  
Královéhradeckého kraje  zachrání 1096 dětí z rozvojových 
zemí.

Přesně tolik panenek  předali ve  středu třetího  června  pracovníci Českého rozhlasu 
Hradec Králové zástupcům Českého výboru UNICEF  jako výsledek čtvrtého ročníku 
projektu „Miss panenka“. Smyslem soutěže, určené školám a domovům dětí v našem 
regionu, bylo na základě stanovených pravidel vytvořit  co největší počet panenek,  které 
budou organizací Unicef prodávány za 600,- Kč. Přesně tolik stojí proočkování jednoho 
dítěte z rozvojových zemích proti šesti hlavním dětským nemocem. 
Na slavnostním setkání všech soutěžících v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis 
porota, ve které mimo jiných zasedli prezidentka Českého výboru Unicef Pavla Gomba, 
novinář Radek John a další osobnosti, porota zvolila nejkrásnější panenku a její autorku  
odměnila. Stala se jí Štěpánka Císařová ze Rtyně v Podkrkonoší.
„Všechny nás těší stálý zájem o tuto akci. Vybrat tu nejkrásnější panenku byl i letos velmi 
nelehký úkol, nejraději bych odměnil všechny soutěžící“, říká ředitel Českého rozhlasu 
Hradec Králové a předseda poroty  Jiří Kánský. 
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25.10. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732

28.10. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec n. Orl.         494 323 152

01. 11. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška               494 622 040

07. 11. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště n. Orl.          494 371 088

08. 11. MUDr. Beránková Lucie poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.      494 371 783

14. 11. MUDr. Bergmanová Dita poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.      494 371 783

15. 11. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby n. Orl.      494 383 417

17. 11. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov n. Kn.              494 515 694

21. 11. MUDr. Dušková Helena Zámunenská 445, České Meziříčí        494 661 102

22. 11. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou      494 531 955

28. 11. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn          494 539 225

29. 11. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec n. Orl.        494 323 958

05. 12. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.        494 532 330

06. 12. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec n. Orl.        494 321 511

12. 12. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448, Opočno               494 667 123

13. 12. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145               494 596 174

19. 12. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk               602 514 715

20. 12. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334, Vamberk            494 501 711

24. 12. MUDr. Laubová Jana poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.      494 371 783

25. 12. MUDr. Lehký Bořivoj poliklinika, Pulická 99, Dobruška          494 622 114

26. 12. MUDr. Loukota Jan Komenského 127. Opočno               494 621 665

27. 12. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov n. Kn.               494 515 696

01. 01. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška               494 623 775

02. 01. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.      494 534 841

03. 01. MUDr. Pokorná Jaroslava Potštejn 317               494 546 544

Reakce na článek Nově zrekonstruované hriště”
“

V červnovém Zpravodaji města jsem si se zájmem přečetl článek “Nově zrekonstruované 
hřiště” od místostarosty Pavla Nadrchala. Při jeho čtení jsem se myšlenkami vrátil do dětských 
let, které jsem prožil ve Štěpánovsku. Bylo zde také takové malé hřiště, kde jsme se  v dětství 
často scházeli, abychom si zahráli fotbálek či jiné míčové hry. Bohužel, dnes už tam žádné 
takové místo není, protože pozemek byl městem prodán a dnes tam stojí nové rodinné domy. 
Proto mě v uvedeném článku zaujalo vyjádření pana místostarosty, že v budování hřišťátek a 
plácků vidí zajímavý prostor pro aktivitu města v oblasti sportu. V posledních letech přibylo ve 
Štěpánovsku hodně malých dětí, které si hrají na ulici, kde projíždějí auta. Nejen rodiče 
malých dětí, ale i řidiči projíždějících aut by si ve Zpravodaji  určitě rádi přečetli, jaké plány 
má, nejen v tomto směru, vedení města  právě ve Štěpánovsku. 
Domnívám se totiž, že na malou obec se vždycky zapomínalo a zapomíná. Není zde kompletně 
vybudovaná kanalizace a některé povrchy v ulicích se prakticky neudržují. O vybudování 
asfaltového povrchu na vedlejších komunikacích se místním obyvatelům může jenom zdát 
právě proto, že není hotová kanalizace. A tak se problém vleče už několik desetiletí, a to se 
přitom mílovými kroky blíží už rok 2010. Myslím si, že velmi zajímavé by bylo uveřejnit 
seznam investičních akcí v jednotlivých obcích, které byly uskutečněny v posledních letech.

Ing. Karel Janeček, krajský zastupitel ČSSD
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V roce 1938 došlo ke zvratu ve válce. Povstalci za pomoci Hitlerova Německa a 
Mussoliniho Itálie připravovali rozsáhlou ofenzívu na aragonské frontě, francouzská 
vláda uzavřela hranice a nedovolila vozit do Španělska potraviny. Tato situace zastihla 
Vendelína v Barceloně, kde byl navštívit nemocného Jana Pelikána a s ním se také v 
srpnu 1938 vrátil přes Paříž domů.  Vendelín Opatrný obdržel za účast v bojích ve 
Španělsku od republikánské vlády šest vyznamenání a dosáhl hodnosti poručíka.  

Po návratu ze Španělska měl Vendelín problémy s vojenskou správou, protože se 
nedostavil na vojenské cvičení. Vojenský soud ho odsoudil ke čtrnácti dnům vězení za 
neuposlechnutí výzvy k nástupu. Výkonu trestu však zabránila všeobecná mobilizace 
Československé branné moci vyhlášená 23. září 1938. 24. září nastoupil s dalšími 
záložníky ke svému útvaru v Žamberku. Neodjel však s ostatními do opevněného 
pásma na hranicích, ale díky své činnosti v KSČ a ve Španělsku byl armádou prohlášen 
za nespolehlivého a odeslán k instrukčnímu praporu v Milovicích. 

Po mnichovské kapitulaci se Vendelín vrátil ke své práci v truhlárně. Obsazení zbytku 
republiky 15. března 1939 však pro něho znamenalo nové nebezpečí. V době druhé 
republiky byla rozpuštěna Komunistická strana Československa a její činnost byla 
zakázána. Policie a četnictvo vedly seznam politicky nespolehlivých osob, do kterých 
byli  řazení mimo jiné členové KSČ a účastníci bojů ve Španělsku. Vendelín Opatrný 
patřil do obou skupin. 

Po obsazení zbytku republiky Němci se ihned v Protektorátu objevilo gestapo a začalo 
se zajímat o záznamy policie a četnictva. Vendelín Opatrný byl ihned po obsazení 
republiky zadržen gestapem a několik dnů zadržován, následně byl však propuštěn, 
ještě nebyl vhodný čas a nacistická mašinérie se teprve rozjížděla. Nebyl natolik 
významný a důležitý, aby jej museli řešit ihned. Pro uklidnění obyvatelstva 
Protektorátu byla většina z první skupiny zadržených brzy propuštěna. Pro Vendelína 
však toto muselo být dostatečným varováním a navíc pro člověka, který odjel bojovat 
na druhý konec Evropy s tím, co se nyní usídlilo u něho doma asi nemohlo nějaké 
přizpůsobení se novým pořádkům přicházet v úvahu. Vendelín se proto rozhodl opustit 
domov, tentokrát však opačným směrem. 

3. srpna 1939 odcestoval Vendelín Opatrný do Ostravy a ještě téhož dne překročil 
hranici Protektorátu Čechy a Morava do Polska. Ihned se  zde hlásil na našem konzulátu 
v Krakově, který i po obsazení republiky Německem nadále vyvíjel činnost. Chtěl se 
přidat k tvořící se československé legii, tam však nebyl odvodní komisí přijat. 1. září 
1939 začala 2. světová válka, Polsko bylo napadeno Německem a bylo zřejmé, že samo 
nemůže dlouho čelit přesile.  Na jaře 1939 byla Německá říše konečně plně dozbrojena 
zbraněmi zabranými po československé armádě na území Protektorátu Čechy a 
Morava. 



Cyklobusy 2009 startují do Orlických hor
Vážení příznivci cykloturistiky,
od 16. 5.  do 20. 9. 2009 budou opět vyjíždět cyklobusy a vlaky 
přepravující cyklisty do Orlických hor, oblasti Buková hora – 
Suchý vrch a Králický Sněžník.  Letos je tento projekt nově pod

 o r g a n i z a č n í m  
zabezpečením Euro-
regionu Glacensis. V 
rámci tohoto projektu 
byl vydán propagační 
materiál, na kterém 
p ř í z n i v c i  c y k l o -
turistiky naleznou 
aktualizovaný jízdní 
řád všech zapojených 
dopravců společně s 
turistickou mapou a 
také několik dobrých 
tipů na výlety. 
Materiály jsou k 
dispozici v infor-
mačních centrech 
Královéhradeckého a 
Pardubického kraje. 
Dá l e  j sou  vo lně  
dostupné ve všech 
c y k l o b u s e c h  a  
zároveň i v běžných 
l i n k o v ý c h  a u t o -
busech.
M n o h o  k r á s n ý c h  
záži tků prostřed-
nictvím Cyklobusů 
2009  Vám p ře j e  
E u r o r e g i o n  
Glacensis. 
Veškeré další infor-
mace naleznete na: 
www.euroglacensis.cz   

Sekretariát 
Euroregionu 

Glacensis
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Zubní pohotovost - rozpis služeb

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8.0 - 12.00 hod.

Datum Jméno lékaře Adresa ordinace Telefon

04.07. MUDr. Dušková Helena Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102

05.07. MUDr. Ježková Marie Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 511

06.07. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov n.K. 494 539 225

11.07. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

12.07. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov n.K 494 532 330

18.07. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

19.07. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448 , Opočno 494 667 123

25.07. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

26.07. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711

01.08. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk 602 514 715

02.08. MUDr. Laubová Jana               poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 783

08.08. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

09.08. MUDr. Loukota Jan Komenského 127 , Opočno 494 621 665

15.08. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696

16.08. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška 494 623 775

22.08. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266 , Rychnov n.K. 494 534 841

23.08. MUDr. Pokorná Jaroslava Potštejn 317 494 546 544

29.08. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448 , Opočno 494 667 628

30.08. MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263

05.09. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 740

06.09. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

12.09. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

13.09. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209 , Častolovice 494 322 706

19.09. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 031

20.09. MUDr. Světlík Filip             Tyršova 515 , Opočno                             494 667 553

26.09. MUDr. Světlíková Lada Tyršova 515 , Opočno 494 667 553

27.09. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

28.09. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

03.10. MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav.středisko Rokytnice v O.h. 494 595 292

04.10. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151

10.10. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 542 102

11.10. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

17.10. MUDr. Vavřičková Hana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 782

18.10. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 781

24.10. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244 , Vamberk 494 541 757
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Anna

Jméno je hebrejského původu a vychází ze slova „channá(h)“, znamenajícího milost. 
Slovo channáh se stalo jménem Channáh, a jak k tomu došlo, popisuje legenda. Rodiče 
sv. Anny, jsouce dlouho bezdětní, modlili se k Hospodinu, až se jim narodila dcera. I dali 
jí jméno Channáh, Anna, jež vystihovalo samo její narození, tj. skutečnost, že Hospodin 
vyslechl přání rodičů a svou milostí ho uvedl ve skutek.
Stejně vzniklo např. i mužské jméno Jan, tj. Jóchánán (jó + chánán). I v něm je boží 
milost. A obě jména, Anna i Jan, nesou tuto milost jako poselství, jsou nomenologicky 
zvlášť silná.
Anna byla u nás zcela vůdčí jméno již v době Karla IV., tedy ve 14. století. Není u nás 
ženské jméno s tak vyrovnanou frekvencí od středověku, zejména s tak stabilní oblibou a 
průběžně s tak častým uplatněním.
Nebylo to nikdy jméno ledajaké, sv. Anna byla přece matkou Panny Marie. Bylo to tedy 
jméno významně doporučované římskou církví. Jestliže se dívka v Judeji takto 
jmenovala, nemusela o sobě nic říkat a ani její rodiče nemuseli nic dalšího vypravovat, 
každý už věděl, že se dítě narodilo po dlouhém čekání, a zejména, což bylo zvlášť 
důležité, jako chtěné, žádané, od Boha vyprošené.
Nomenologicky patří jména Anna ke jménům nejčistším a téměř nejlidštějším vůbec. 
Jeho potenciál má silné poselství. Je to jednota milosti v „darování“ dítěte a v jeho 
„ochraně“, neboť ho milost boží bude dál provázet.
Radost a štěstí jsou v „channáh“ uloženy v takové míře, že i jméno Channáh, Anna, je s 
sebou nese a předává je své nositelce. Navíc je vyzařuje navenek, do okolí. Asi tak, jako 
když setkání s někým, z něhož čiší dobrá nálada, zlepší náladu i nám, setkání s někým, 
kdo je stresovaný, působí i nám psychické napětí.
Anna má ve svém jméně ještě něco mimořádně důležitého a cenného – životní jistotu. Ta 
jí dodává sebevědomí a klid a zároveň pro ni činí zbytečnými sebepovyšování a 
přezíravost. Jistota, sebevědomí a klid jí naopak dávají přirozenost, kterou působí na své 
okolí.
Od reformace (hnutí, které od 16. stol. usilovalo o nápravu římské církve a o omezení její 
moci a které navazovalo na různá středověká sektářská hnutí i na husitství) se stala Anna  
jménem výhradně katolickým.  Reformované církve většinou neuznávají neposkvrněné 
početí Panny Marie, neuznávají její kult, a tedy ani kult matky Anny. Protestanti místo 
tohoto jména používali samostatnou variantu Hana,  poukazující zvukově jednoznačněji 
k hebrejskému channáh. Jak bylo rozlišování Anna – Hana ještě před sto lety citlivé nejen 
nábožensky, ale i společensky, o tom svědčí např. ta skutečnost, že prezident Edvard 
Beneš požádal svou manželku Annu, aby si změnila křestní jméno na Hanu, protože její 
původní jméno by mu mohlo odnímat politické sympatie nekatolicky cítících občanů. 
V současné době je u nás podle úřední statistiky jméno Anna na 3. místě v celkovém 
pořadí ženských jmen.
Anglicky a německy je Anna i Anne. Francouzsky Anne (koncové –e se nevyslovuje). 
Švédsky, dánsky, norsky, holandsky je Anna. Zvláštní tvar je v litevštině, Ona. V češtině 
má Anna v domácké či důvěrné podobě velkou řadu variant, např.: Anča, Anči, Anka, 
Anda, Aninka, Anuška, Andula. Nána a Nanda, tvary běžné v 19. století, se dnes pokládají 
za hanlivé.
V našem kalendáři má Anna jmeniny 26. července, který se stal známým díky pranostice  
„Svatá Anna, chladna zrána“.

Podle knihy Roberta Altmana „Osud podle jména“ (Centa 2005) zpracovala Paž.
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občanem  úplně nebo prakticky nevidomým
rodičem nezaopatřeného  dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro 
onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, a to v době nezbytného  léčení 
akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.
 Výše příspěvku činí 6500 Kč na kalendářní rok.
Jestliže  jsou podmínky pro přiznání příspěvku splněny až v průběhu kalendářního  
roku, jeho výše činí poměrnou část z částky 6500 Kč.
 Žádost o dávku se podává u obecního úřadu s rozšířenou  působností.

Příspěvek na úpravu bytu
Právní úprava – vyhláška MPSV č. 182/41991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení.
 O tyto dávky se žádá  na obecním úřadě s rozšířenou působností - Městském úřadě v 
Kostelci nad Orlicí.
 Podmínky nároku :
Občan s těžkými  vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které omezují ve  
značném rozsahu jeho pohyblivost, nebo občan úplně nebo prakticky nevidomý.
Rodič nebo osoba, které bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče  rozhodnutím 
příslušného orgánu, jde-li o nezaopatřené dítě starší tří let, které je postiženo těžkou 
vadou nosného  nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé.
Neslyšící občan a rodič nebo osoba, které bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče 
rozhodnutím příslušného orgánu,  jde-li o neslyšící nezaopatřené dítě, a to pouze v 
případě,  že jde o instalaci potřebné zvukové nebo světelné signalizace.
 Potřeba úpravy bytu, který těžce zdravotně postižený občan  užívá k trvalému bydlení.
Výše dávky se určuje se  zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana, maximálně 
do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými  nebo právnickými osobami 
za materiál a práce spojené s nezbytnými  výdaji včetně projektové dokumentace, 
nejvýše však:
50 000 Kč nebo 100 000 Kč u příspěvku na stavební práce  spojené s instalací výtahu 
(nelze-li použít šikmou schodišťovou  plochu).

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu  a zvláštní úpravu motorového vozidla
O tyto dávky se žádá  na obecním úřadě s rozšířenou působností - Městském úřadě v 
Kostelci nad Orlicí.
Jde o tři příspěvky, které řeší mobilitu těžce zdravotně postižených občanů, kteří s 
ohledem  ke svému těžkému zdravotnímu postižení nemohou používat  prostředky 
hromadné dopravy. Tito občané jsou držiteli motorového  vozidla a buď sami motorové 
vozidlo řídí, nebo jsou tímto vozidlem  přepravováni jinou osobou. Jde o peněžité 
jednorázové a nárokové dávky sociální péče.
 Právní úprava – vyhl. MPSV č.  182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.
 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla se poskytuje nejvýše v částce 100 000 Kč.
 Příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytuje  nejvýše v částce 60 
000 Kč.
Výše příspěvku se určuje  zejména s ohledem na majetkové poměry občana, který o 
příspěvek  žádá, a osob považovaných za osoby jemu blízké.

MUDr. Josef Otava
místostarosta MÚ
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní – 4.část

První označení Tiché Orlice je z roku 1778 na mapě pruského generálního štábu. Poté 
hradecký kanovník Venuto r.1790 označil definitivně pramen Tiché Orlice tam, kde je 
dnes. Ovšem v té době byly v těchto končinách neproniknutelné hvozdy pralesních lesů 
plné zvěře, losů, jelenů, medvědů, vlčích smeček a samozřejmě říčních orlů, podle 
kterých jsou tyto Orlice pojmenovány. Obyvatelstvo bylo spíše germánského typu, 
český vliv nepatrný.

Takže k prameni Tiché Orlice jsem se vypravil v tomto roce v měsíci dubnu. Projel jsem 
červenovodské sedlo a byl jsem v Králíkách. Měl jsem štěstí, když jsem se v prodejně 
kol zeptal prodavače, jak se dostanu k prameni. Byl jsem na správném místě. Prodavač 
mi řekl, že maluje turistické značky. 

Projel jsem osadou Horní Orlice k rozcestníku a tam zaparkoval, dál už to stejně nešlo. 
Po levé ruce jsem měl na dosah  Kralický Sněžník, který byl už bez sněhu. Po pravé 
ruce výšinu Jeřáb 1002 m n.m., na které pramení Tichá Orlice ve výšce 750 m n.m., šel 
jsem prakticky po vrstevnici, takže žádná námaha. Asi po kilometru cesty byla 
plechová šipka, ukazující cestičku do svahu, lemovanou vysokým borůvčím. Po 
stoupání 200 m do prudkého svahu jsem už z dálky uviděl tyčku s cedulkou, kterou tam 
zanechal při svém putování za prameny našich řek v r. 2007 herec pan Munzar. 
Hrníček, který tam také umístil, tam však už nebyl. Pramen je upraven. Kamenná 
teráska pokrytá šindelovou stříškou a pod ní jezírko. Měl jsem radost, že tomu tak je. 
Není mnoho míst, u kterých se modlím, ale u pramenů našich Orlic vždy.

Abych dnes nešidil rybáře, přidám něco z minulosti. Za 2.světové války neměli lidé 
moc jídla, takže vajíčky se neházelo – a kdyby snad někdo hodil po tehdejší 
„vrchnosti“, tak by mu na hradeckém gestapu rozkopali ta jeho…Lidé si pomáhali 
všelijak. Znal jsem člověka, který dával šňůry na úhoře. Byly osazeny 10-15 návázci 
(traňkami). Na háčky s dlouhým ramínkem se napichovaly mihule jako nástraha. Ráno 
se šlo takzvaně zdvíhat. Úhoři museli mít kolem 80 cm, ty dával do proutěné nůše, pak 
sedl na kolo a jel do hradeckého hotelu Grand, kde je dodával do kuchyně. 
Pochutnávali si na nich němečtí důstojníci, zapíjeli pivečkem a děkovali Bohu, že 
zatím nemusí na frontu, kde se umíralo.

 
Mihule říční je základní složkou úhoří potravy. Bohužel už nejsou , proto dnes chytáme 
takzvané nerosty (tkaničky). Potravní článek vypadl. Přes všechny snahy rybářského 
svazu o nápravu jsem v tomto směru pesimistický.

Tak na Orlici zase příště.
Ladislav Štěpán
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Příspěvek na provoz motorového  vozidla - jednorázová peněžní a nároková dávka 
sociální péče, určená pro řešení mobility těžce zdravotně postižených  občanů. 

Příspěvek na idividuální dopravu- jednorázová peněžitá a nároková dávka sociální 
péče, řešící mobilitu těžce  zdravotně postižených občanů. 

Bezúročná půjčka- možnost  poskytnout bezúročnou půjčku těžce zdravotně 
postiženým občanům,  kterým byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Průkazky pro těžce zdravotně postižené.
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené - I. stupně (průkaz  ZP) , II. stupně 
(průkaz) ZTP a III stupně (průkaz ZTP/P).

Nyní k jednotlivým skupinám sociálních dávek:

Průkazky pro těžce zdravotně postižené
Mimořádné výhody  pro těžce zdravotně postižené - I. stupně (průkaz ZP) , II.  stupně 
(průkaz) ZTP a III. stupně (průkaz ZTP/P).
Pro všechny  stupně mimořádných výhod vyplývá především nárok na vyhrazené místo k 
sezení ve veřejných dopravních prostředcích a nárok na  přednost při osobním 
projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li delší čekání.
Pro mimořádné výhody II. a III. stupně vyplývá nárok na bezplatnou dopravu 
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob a na slevu 75 % jízdného ve 2. 
vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75% v pravidelné 
autobusové dopravě.
Pro mimořádné výhody III. stupně vyplývá nárok na bezplatnou dopravu průvodce  
veřejnými hromadnými dopravními prostředky a u úplně nebo  prakticky nevidomých 
občanů i nárok na bezplatnou přepravu  vodícího psa.
Držitelům ZTP a ZTP/P může být poskytnuta poloviční sleva ze vstupného na kulturní a 
sportovní akce, u držitele průkazu  ZTP/P se poskytne sleva i průvodci.
Žádosti se podávají u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Uvedený správní 
orgán po obdržení výsledku posouzení zdravotního  stavu vydává o jejich přiznání 
rozhodnutí a průkaz, který osvědčuje stupeň přiznaných výhod. Průkazy jsou vybaveny  
ochrannými znaky proti zneužití a jsou vydávány proti zaplacení poplatku 30,- Kč. 

Příspěvek na idividuální dopravu
Jde o jednorázovou peněžitou a nárokovou dávku  sociální péče, řešící mobilitu těžce 
zdravotně postižených  občanů. Jde především o ty občany, kteří nejsou vlastníky  nebo 
provozovateli motorových vozidel a kteří nemají možnost,  aby je osoby blízké vozily. 
Přesto s ohledem na své těžké zdravotní postižení potřebují individuální dopravu.
Právní úprava – vyhl. MPSV č. 182/1991 Sb,., kterou se provádí zákon  o sociálním 
zabezpečení.
O tyto dávky se žádá na obecním  úřadě s rozšířenou působností - Městském úřadě v 
Kostelci  nad Orlicí.
Podmínky nároku: 
Občan, který se pravidelně dopravuje, není vlastníkem nebo provozovatelem 
motorového vozidla,  není občanem, jenž je dopravován motorovým vozidlem, na jehož 
provoz je přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla  a zároveň je:
 občanem s těžkou vadou nosného nebo pohybového  ústrojí, která je uvedena v příloze č. 
5 vyhl. MPSV
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Prázdninová nabídka knížek

Přicházíme s nabídkou nových knih, které si můžete přijít do naší 
knihovny vypůjčit na dovolenou.

Nejprve bychom vás chtěli upozornit na tři zajímavé tituly, které však díky své 
rozsáhlosti asi nebudou vhodné do prázdninového batohu…jedná se o publikace 
velkých rozměrů,všechny mají více než 500 stran a mnoho vyobrazení a na trh je uvedlo 
nakladatelství SLOVART :
Gotika . Architektura.  Sochařství. Malířství 
Kniha mapuje toto umění po Evropě ve všech zmíněných formách. 
Islám .Umění a architektura  
Islám - znamená odevzdání se bohu, a tak vás kniha zavede do míst, kde se s tímto 
vyznáním můžete potkat v podobě umění a architektury. 
Románské umění. Architektura. Sochařství . Malířství 
Zachovalé románské stavby nebo obrazy vás navrátí do středověku. 
Suchý, Ondřej: Dobrý a ještě lepší František Nepil.
František Nepil byl nádherný člověk a já se vůbec nedivím, že na něho tolik čtenářů a 

“
posluchačů nepřestává vzpomínat s láskou. Takoví lidé jako on se stávají svým dílem 
nesmrtelní “….to jsou slova autora knihy a tak vznikla tato vzpomínková kniha.

U čtenářů jsou oblíbené knihy, které posloužily jako scénáře k filmům. Americká 
novinářka Annie Prolux dostala Oscara za scénář k filmu Zkrocená hora. Nová kniha 
povídek této autorky nese název: Takhle je to dobrý. Povídky z Wyomingu
Další kniha s názvem René je scénářem pro „časosběrný“ film, jenž byl oceněn jako 
nejlepší evropský dokument. Jeho autorka Helena Třeštíková je držitelkou Evropské 
filmové ceny, což se zatím nikomu u nás nepodařilo.  
Rádi bychom ještě zmínili knihu Bernharda Schlinka Předčítač. Také ona posloužila 
jako scénář ke stejnojmennému filmu, kde si hlavní roli zahrála Kate Winslet, všem 
dobře známá z filmu Titanic. Její nový film je příběhem lásky, tajemství a soucitu na 
pozadí poválečného Německa.
Romantická filmová komedie Líbáš jako bůh  inspirovala autorku Marii Poledňákovou 
k napsání stejnojmenné knihy, která je psána formou paralelních deníků hlavních hrdinů 
Františka a Heleny.

Gustav Oplustil: Za humorem cestou necestou 
Režisér, dramaturg estrádních pořadů a scenárista je autorem stovky pořadů. Jmenujme 
např. Kabaret U dobré pohody, Příběhy Alfonze Karáska s Milošem Kopeckým atd. Je to 
člověk spojený s Čs. televizí takřka 45 let. V publikaci popisuje zákulisí tohoto 
neobyčejného prostředí. 
Kniha inspirovaná pořadem Barvy života se stejně jako pořad snaží propagovat aktivní 
stárnutí a užívání všech „barev života“. Všem dobře známá Kamila Moučková své hosty 
představila také knižně za pomoci autorky Petry Braunové a kniha se jmenuje Barvy 
života:  hoslé Kamily Moučkové
O prázdninách hodně cestujeme a poznáváme blízké i daleké kraje, a tak Vám pro 
inspiraci představujeme následující tituly:
Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. Kniha vznikla jako doplněk televizního 
dokumentárního pořadu. 
Milan Silný : Každý kopec má své …NEJ  Autor publikaci věnoval svému dědovi, který 
u něho v deseti letech probudil lásku k cyklistickým  výpravám, a on dodnes sjezdil 
všechny naše nejvyšší vrcholky.
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Základní informace o změnách v zákonech z oblasti sociálních 
služeb - 1. část

Na základě rozhovoru se zástupci  Svazu tělesně postižených MO Týniště nad Orlicí 
jsme se  rozhodli připomenout základní informace ve změnách zákonů o sociálních 
službách, které přinesly řadu zásadních změn  v sociální oblasti. Jde o zákony č. 
108/2006 Sb. o sociálních  službách, dále zákon č. 110/2006 o životním a existenčním  
minimu a zákon č. 111|/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, které vstoupily v platnost 
od ledna roku 2007. 
Jejich znění bylo  již v minulosti na stránkách města zveřejněno, ale ne každý občan má 
možnost přístupu na internet, a tak mu informace z  této oblasti chybí.
Jde o zákony, které řeší pomoc  jednak osobám tělesně postiženým a jednak i pomoc 
osobám v obtížné sociální situaci, charakterizované nedostatečnými příjmy,  které 
nezabezpečují jejich základní životní potřeby. Pomoc  osobám v hmotné nouzi je 
zabezpečována prostřednictvím dávek  pomoci v hmotné nouzi. Zákon č. 110/2006 Sb. 
o životním a  existenčním minimu je využíván při poskytování dávek pomoc  v hmotné 
nouzi.

Vzhledem k obsáhlosti těchto předpisů jsme se rozhodli tuto informaci rozdělit na více 
částí, které budou postupně v městskémZpravodaji otištěny.

Seznam dávek,  o které je možno si požádat na Městském úřadě v Týništi  nad 
Orlicí 
(popř. u obecního úřadu s rozšířenou působností v Kostelci nad Orlicí) :

Příspěvek na živobytí -  řeší nedostatečnou příjmovou situaci.

Doplatek na  bydlení - řeší nedostatečný příjem osoby v souvislosti s úhradou  
nákladů na bydlení. Jeho účelem je pomoc osobám v hmotné nouzi krýt odůvodněné 
náklady na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc- zákon rozeznává pět specifických situací,  kdy lze 
považovat za osobu v hmotné nouzi, protože nemá dostatečné prostředky k 
zabezpečení svých nezbytných životních podmínek,  popřípadě k úhradě nezbytných 
jednorázových výdajů. 

Příspěvek na zvýšené životní náklady - podle vyhlášky  MPSV č. 182/1991 Sb., 
kterou se provádí zákon o sociálním  zabezpečení 100/1988 Sb.

Příspěvek na užívání bezbariérového  bytu a garáže - jde o opakující se nárokovou 
dávku sociální péče, která pomáhá řešit bytovou situaci občanů těžce zdravotně 
postižených, kteří užívají bezbariérový byt - dle vyhl. 182/1991  Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších  předpisů.

Příspěvek na péči- podle zák. č. 108/2006  Sb. o sociálních službách.

Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek.

Příspěvek na úpravu bytu.

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu  motorového vozidla.
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Vzpomínka

Smrt milované osoby se nedá zapomenout.

Dne 3.července uplyne již pět let od doby, kdy od nás odešla naše milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička paní Irena Hynková. Na její lásku, péči a starostlivost s 
vděčností vzpomínají manžel, dcery s rodinami a bratr s rodinou. Kdož jste ji znali, 
vzpomeňte též s námi. Děkujeme.

     

Poděkování

MS ODS v Týništi n. O. děkuje touto cestou všem voličům, kteří v letošních 
eurovolbách odevzdali své hlasy ODS.
Vaše podpora nás těší, ale pochopitelně i velmi zavazuje.
Děkujeme a těšíme se na Vaše sympatie i při podzimních volbách do parlamentu.

Za MS ODS v Týništi n. O. 
Mgr. Jiří Tůma

předseda

Měst. výbor KSČM děkuje všem občanům, kteří podpořili svými hlasy kandidáty 
KSČM při volbách do Evropského parlamentu.

MUDr. Jan Vaník
předseda MěV KSČM 

CO-KDY-KDE
 červenec 2009

VÝSTAVY

26.července PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
(neděle)             Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                              Areál chovatelů Bobkárna.
                              Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.
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Oblíbenost in-line bruslení neustále stoupá. Možná i vy patříte mezi nadšené bruslaře a 
přijde vám vhod kniha Na in-linech křížem krážem po Česku. Najdete zde trasy 
vyznačené na mapách dokonce s GPS souřadnicemi a spoustu obrázků daných lokalit. 
Kniha doplňuje další starší tituly, které v našem fondu naleznete:
Nejznámější filmová místa křížem krážem po Česku
Na kole křížem krážem po Česku
Na kole křížem krážem po Moravě a Slezsku
Křížem krážem po českých horách pěšky i na kole
S dětmi křížem krážem po Čechách
Kdo se chystáte trochu dále, a pokud zrovna do Egypta, může vám posloužit  publikace 
Egypt-velký průvodce. Vydalo nakl. National Geographic.
A na závěr vám nabízíme trochu beletrie:
Dlouho očekávaný román Rhett Butler vychází z díla Margaret Mitchellové. Vznikal 
dvanáct let a představuje významnou událost pro miliony čtenářů Jihu proti Severu, 
jehož nadčasový příběh rozšiřuje a doplňuje. Autor Donald McCaig zde mistrovsky 
zobrazuje život a dobu tajemného Rhetta Butlera, životní lásky Scarlett O'Harové. Kdo 
má rád díla Ivy Hlaváčkové, může se těšit na nový román  Lovec osudů. Popisuje  
příběh fotoreportéra, který se přesvědčí o tom, že dělat investigativní žurnalistiku není 
vůbec lehká věc.Norská autorka Helene Uri  se u nás představuje svým prvním 
románem Ti nejlepší z nás. Zavádí nás v něm na akademickou půdu, kde vedle 
běžných lidských lásek a ambicí vládne také nevraživost, závist a zrada. Nejnovější 
román Katalánec Noaha Gordona, kterého známe jako skvělého vypravěče zejména 
historických románů z lékařského prostředí, nás tentokrát zavede na španělský venkov 
a my sledujeme jímavý příběh o lásce k půdě a zápase zachovat rodinnou vinařskou 
tradici.

…“Díval se na svět zpod svých brejliček, které se zdály malé k plné tváři. Jeho pohled 
však, chytrý a usměvavý, znamenal pohodu a družnost …“ To je krátký úryvek z knihy 
Jaroslava Seiferta Všecky krásy světa. O kom to známý básník psal? Je to 
charakteristika spisovatele Eduarda Basse. V nakladatelství ARSCI vyšla nedávno 
knížka neznámých povídek tohoto autora nazvaná Malá skleněná gilotinka.  Tig 
Hague: Zóna 22.  Příběh mladého Angličana a jeho boje o přežití v krutých 
podmínkách současného ruského vězení.  Božena Kuklová-Jíšová : Krásná němá 
paní: Příběhy vězněných žen z 50. let  Doufejme, že i tato kniha přispěje k připomenutí 
historie a poučení, aby se podobné křivdy již neopakovaly. V této souvislosti bychom 
vám rádi představili i následující knihu. Autor Rudla Cainer  ji pojmenoval Žulový 
Stalin. Osudy pomníku a jeho autora.
Válečná literatura je neustále v popředí zájmu jak vydavatelů, tak i čtenářů. Německý 
historik Guido Knopp napsal dva nové tituly Zajatci- život za ostnatými dráty. Autor 
nechává promluvit poslední živé pamětníky německého wehrmachtu, aby se na jejich 
zážitky nezapomnělo. Druhá kniha Osvobození. Konec války na západě vznikla na 
základě rešerší pro filmové zpracování poslední fáze druhé světové války.
Autor Andrew Rawson je badatel a autor více než deseti knih literatury faktu. Jeho 
nová kniha se jmenuje Pronásledování Hitlera. Tažení do Alpské pevnosti. Americká 
7. armáda provedla tažení s cílem osvobodit své zajatce a kniha je doplněna velkým 
množstvím dosud nezveřejněných fotografií.

Hezké léto a pohodové dny volna všem přeje Věra Bouzková.

UPOZORNĚNÍ PRO  ČTENÁŘE :
VE  DNECH   3. SRPNA  AŽ  31. SRPNA  2009  BUDE  MĚSTSKÁ 

KNIHOVNA  PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA!!!
PŘIJĎTE SI PROTO VČAS VYBRAT A ZÁSOBIT SE NA LETNÍ DNY!!!
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Vítáme na svět
Andrea Revajová
Jiří Brič
Tadeáš Dědek
Andrea Vašatová
Michal Petříček

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea
97 let
Anna Prošvicová

85 let
Miloslava Kovaříčková
Otakar Richter
Františka Müllerová

80 let
Miroslav Ťuka

Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se
Milena Kubcová (66)

Čest její památce!
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Společenská kronika Letní půjčovní doba:             
Dospělé oddělení: Dětské oddělení:
PO a  ČT 8  -  12    13 - 17 ST 9  - 12     13 - 16

Také dětské oddělení naší knihovny má na letní prázdniny skutečně co nabídnout: 
Pro nejmenší
jsou připravená nová leporelka jako například od Ondřeje Müllera Jedeme,  jedeme, 
které je zcela vyplněné dopravními prostředky.
Alena Vostrá napsala krásnou knížku Pepibubu o strašidlu, které se sově Andulce 
vůbec nepovedlo.
Jiří Kahoun ve své nové knížce Štěstíčko a kocouří dědeček vypráví o malém 
neposedném koťátku jménem Štěstíčko.
Knížka Kde je Valda? Honička za obrazy jak je psáno v podtitulu, je skutečným 
zábavným dobrodružným pátráním.
Z pohádkových příběhů 
vám nabízíme knížku Františka Nepila  Co vyprávěla noc, která je podmanivě 
ilustrovaná Karlem Frantou - Panem ilustrátorem s velkým písmenkem P. 
Paní spisovatelka a malířka Marie Brožová přímo vykouzlila krásnou knihu Duše 
stromů, která léčí oči i duši. Tuto knížku věnovala všem stromům a vykreslila ji pouze 
pastelkami.   
Z dobrodružné literatury
můžeme klukům i všem, kdo mají rádi napětí, doporučit knihy Julese Verna Dvacet 
tisíc mil pod mořem a Patnáctiletého kapitána  s ilustracemi Zdeňka Buriana a v 
moderním převyprávění Ondřeje Neffa. Určitě se máte na co těšit.
Výpravnou historickou fantasy z doby Tří mušketýrů napsal Pierre Pevel a nese název 
Meče kardinála de Richelieu. Divoké pronásledování, draci v Paříži, intriky a magické 
obřady v roce 1633.
Pro dospívající 
právě vyšel v českém jazyce světový bestseller Jeffa Kinneye Deník malého 
poseroutky – zápisky Grega Heffleyho. Autor a ilustrátor v jedné osobě vytvořil hrdinu, 
který sice vypadá trochu neobvykle, ale na druhou stranu je to úplně normální puberťák. 
Jako třeba vyJ
Kniha Romeo a Julie je první knihou nové edice Manga Shakespeare, která představuje 
dílo největšího světového dramatika a básníka prostřednictvím japonské mangy. Sonia 
Leong, britská manga ilustrátorka, zasadila Shakespearovu tragédii do dnešního Tokia. 
Naučnou literaturu
zastupují dvě dárkové obrazové publikace a to 1000 policejních vozů a 1000 ručních 
palných zbraní.
Zásahová a speciální policejní vozidla z celého světa se postupně představují od prvních 
veteránů až po dnešní speciály.
Walter Schulz shromáždil ohromný soubor ručních palných zbraní a nyní nám 
představuje velice rychlý a dramatický vývoj tohoto předmětu.
Dětskou prázdninovou nabídku 
uzavírají dvě knížky. První kniha, Prázdniny s Bosonožkou, kterou připravila Eva 
Kriseová, je poutavým vyprávěním  o sestřičkách Terezce a Majdě, jak si užívají 
prázdnin společně s Bosonožkou. A kdo že to je? No, to si budete muset sami přečíst.
Druhá, Pokusy a rošťárny pro kluky a holky, přináší 33 grandiózních příkladů pro 
kulišácké a pošetilé experimenty, triky, kutění a pokusy, se kterými můžeš pobavit okolí 
nebo ohromit a nebo také trochu postrašit. Technika, fyzika, chemie a biologie pro vás 
po přečtení už nebude „španělská vesnice“.
 Slunečné a pohodové prázdniny s knihou vám za dětské oddělení přeje

Josefína Hanzlová
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 5.6. - 
6.6.2009
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Týniště nad Orlicí

Okrsky Voliči  Vydané Volební Odevzdané Platné
celkem zpr.  v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
8 8    100 5 074   1 419 27.97 1 419                 1 413

Výsledky hlasování za územní celky  
Strana Platné hlasy Předn.

číslo název celkem v % hlasy
 
1 Libertas.cz 12 0.84 X
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 67 4.74 X
3 Věci veřejné 39 2.76 X
4 Občanská demokratická strana 398 28.16 X
5 Suverenita 70 4.95 X
6 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 20 1.41 X
7 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 4 0.28 X
8 Česká str.národ.socialistická 4 0.28 X
9 Evropská demokratická strana 25 1.76 X
10 Strana svobodných demokratů 1 0.07 X
11 Demokratická Strana Zelených 16 1.13 X
12 Česká strana národně sociální 2 0.14 X
13 Národní strana 7 0.49 X
14 SDŽ-Strana důstojného života 10 0.70 X
15 Humanistická strana 0 0.00 
16 Moravané 0 0.00 
17 Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 4 0.28 X
18 Liberálové.CZ 1 0.07 X
19 Strana demokracie a svobody 1 0.07 X
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 4 0.28 X
21 Komunistická str.Čech a Moravy 336 23.77 X
22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 18 1.27 X
23 Strana svobodných občanů 18 1.27 X
24 SNK Evropští demokraté 45 3.18 X
25 Balbínova poetická strana 0 0.00 
26 Strana zelených 23 1.62 X
27 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0.14 X
28 Lidé a Politika 0 0.00 
29 "Strana soukromníků ČR" 4 0.28 X
30 Zelení 4 0.28 X
31 Dělnická strana 4 0.28 X
32 NEZÁVISLÍ 5 0.35 X
33 Česká str.sociálně demokrat. 269 19.03 X
        
Datum a čas generování stránky: 15/06/2009 09:43:08
© Český statistický úřad, 2009

5

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, tel. 494 377 051,
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    Zprávy z DDM

Začátek června vždy patří SVÁTKU DĚTÍ, oslavili jsme tento den na zahradě DDM, 
kde nám až neuvěřitelně přálo počasí a navzdory předpovědím se povedlo krásné 
odpoledne bez kapky deště. Na zahradě se vystřídalo přes 150 dětí, které měly možnost 
vyzkoušet střílení ze vzduchovky, střelbu z luku, naši lanovou houpačku pro odvážné 
nebo paintballové zbraně. Další stanoviště byla menších rozměrů, ale aktivních 
účastníků se u nich našlo také mnoho - skok přes lano, malování pískem, hod do panáka, 
výroba veselého házedla aj. Oblíbenou a opakovanou zastávkou byla samozřejmě naše 
velká trampolína a také malý bufet, ve kterém děti dostávaly celé odpoledne zdarma pití 
a sladké pečivo a za odměnu před odchodem ještě nanuka a sladké překvapení. 
Děkujeme firmě EKO Containery Hradec Králové a paní Jaroměřské (Markové) z 
Albrechtic za příspěvek na naše akce, firmě Nowaco za sponzorský nanukový dárek, 
panu Hartmanovi za ochotu při střelbě vzduchovkou, paní Haně Kohoutkové za 
napečení lineckých dobrot, Leoši Kozlovovi za pomoc, kde se dalo. Další díky patří 
Jakubu Čermákovi za celoodpolední "fušku" u lanové houpačky a našim horolezcům 
Petru Novotnému a Ivoši Měšťanovi za její večerní instalaci. Sladkou odměnu a náš dík 
si zaslouží i kluci a děvčata z 9. tříd, kteří nám přišli odpoledne pomoct a obětavě 
vydrželi až do konce.

V pátek jsme se vydali reprezentovat naše sluníčkovské barvy do Náchoda na 
Bambiriádu. Jedna skupinka měla na starosti prezentaci formou stánku s fotografiemi, 
plakátky a drobnými výtvarnými hříčkami pro malé i velké návštěvníky. Druhá, 
početnější část, dorazila autobusem, a protože to byla děvčata z našich tanečních 
kroužků, chystala se na poslední letošní vystoupení a zároveň si užívala bambiriádního 
dne, tak trochu za odměnu za celoroční reprezentaci Sluníčka. Po jejich vystoupení jsme 
sklidili velký potlesk a pochvalu od pořadatelů. 
Po návratu z Bambiriády jsme ještě stěhovali připravené pomůcky a rekvizity k Dubu, 
aby bylo vše připraveno na ráno, kdy jsme pořádali POHÁDKOVÝ LES. Opět jsme si 
vyprosili velmi slušné počasí a také díky němu jsme v lese přivítali přes 170 dětí s 
doprovodem rodičů, prarodičů a jiného příbuzenstva. V lese se zabydlelo přes 
30pohádkových postav, u kterých děti plnily drobné úkoly a získávaly za splnění značky 
do pohádkové mapy. V cíli potom na všechny čekaly balíčky s dobrotami. Děkujeme 
panu Janouškovi z Pekařství za sponzorské koláče a vánočky pro Červenou karkulku a 
paní ing.Vladimíře Lesenské za příspěvek na naši akci. A samozřejmě děkujeme všem 
pomocníkům, kteří svůj čas obětovali dětem a jejich pohádkovým zážitkům.

Aby toho nebylo začátkem června ještě málo, zahájili jsme další ročník INDIÁNSKÉ 
STEZKY, přírodovědno-tábornické soutěže dvojic v několika kategoriích. Týnišťské 
děti měly možnost přijít na dva tréninky, kde se dozvěděly základní informace o závodě 
a ve středu 10.6. se zájemci mohli utkat nejen mezi sebou, ale i s dalšími soupeři z kraje. 
Pro menší zájem jsme regionální kolo pořádali pouze na zahradě DDM a stihli jsme ho 
dokončit těsně před bouřkou. Do národního finále v září postupují z 1. míst tyto 
týnišťské hlídky: Jan Vaník a Petr Pojezdala, Andrea Holánková a Lenka Zýková, 
Michal Kufa a Michal Brendl, Tereza Kopecká a Kristýna Jiroutová, Jiří Ullwer a Jakub 
Dušek, Kateřina Jiroutová a Kateřina Jenčíková.
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V polovině června také proběhly schůzky rodičů k jednotlivým táborům a zintezivnila se 
i jejich příprava a zajišťování všeho potřebného. V druhé půli června vypuklo v DDM 
malování a samozřejmě také uklízení, aby se všechno stihlo do zahájení 1. příměstského 
pohádkového tábora.

Přejeme všem dětem báječné táborové i jiné prázdninové zážitky, dospělákům klidnou 
dovolenou a všem našim příznivcům pohodové léto. 

Vaše Sluníčko = Naďa Pojezdalová, Jana Kalousová, Eva Jenčíková
Poděkování  DDM 
S l u n í č k o  z a  
prodloužený květnový 
v í k e n d  n a z v a n ý  
Horské tvořeníčko pro 
d ě t i  a  r o d i č e  v  
Roky tn i c i  v  Or l .  
horách. Pod taktovkou 
Evy Jenčíkové, Jany 
T i c h é  a  Z i t y  
Forejtkové se všichni 
malí i velcí výborně 
bavili. Na další takové 
akce se těší skřítci: 
Kuba, Lucka, Martin, 
H e l e n k a ,  E l i š k a ,  
Zdenda a Johanka. 
Děkujeme a skřítkům 
zdar!

Bambiriáda
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14. Prodej plynárenského zařízení Petrovice, Petrovičky firmě VČP NET, 
s.r.o., Hradec Králové za cenu 2.039.000 Kč.

15. Ukončení pořizování změny č. 2 ÚPM Týniště nad Orlicí z důvodu 
zpětvzetí návrhu na změnu navrhovatelkou paní Franziskou Dianou 
Sternbergovou, bytem Častolovice 1.

16. Záměr prodeje hasičského vozidla AVIA za cenu dle znaleckého posudku.

17. Změnu rozpočtové ceny projektu Regenerace centrální zóny Týniště nad 
Orlicí.

18. Volbu přísedících Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou.

19. Vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce radnice (objekt 
čp. 90, Mírové náměstí, Týniště nad Orlicí). 

20. Uzavření mandátní smlouvy na administrování výběrového řízení a 
stavební dozor při realizaci stavby rekonstrukce radnice.

21. Zajištění vlastních zdrojů na registrovanou akci evidenční číslo 113 313 
2101 Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí - pořízení strojů a zařízení - 
vlastní zdroje účastníka v částce 472.000 Kč.

22. Uzavření kupní smlouvy s THT Polička na dodávku nového hasičského 
vozidla za cenu dle výsledku výběrového řízení.

B)Zamítá
1. Vypsání záměru prodeje objektu čp. 234 na Mírovém náměstí Týniště nad 

Orlicí za minimální cenu 3.320.000 Kč včetně pozemku pod budovou a cca 
250 m  dvora.

C) Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města.
2. Petici občanů k zástavbě bytovými domy v ulici T.G.Masaryka.

D) Ukládá
1. Podepsat smlouvy pod body A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13,  

A14, A24

T: podle předložení         Odpovídá: Ing. Matička J.

2. Předložit přehled o využití atletického stadionu pro potřeby tělesné 
výchovy základní školy a mateřských škol za školní rok 2008/2009. 
Předložit plán využití atletického stadionu ve školním roce 2009/2010.

T: 30.6.2009         Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička
          starosta

4
    



U S N E S E N Í
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 15.6.2009 

A) Schvaluje
1. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
hospodaření, na základě nichž jsou přijata opatření nutná k nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků.

2. Zrušení účtu číslo 224002136/0300 ČSOB termínovaný vklad s individuální 
sazbou a převedení zůstatku na nově zřízený účet číslo 229989582/0300 ČSOB 
spořící účet pro podnikatele.

3. Zrušení účtu číslo 1038-1240103329/0800 u ČS, a.s., a převedení zůstatku ve výši 
Kč 7.225,56 na účet číslo 1240103329/0800.

4. Rozpočtové opatření k 15.6.2009 (mimo položku 0361.3639/6130 - nákup 
pozemků od firmy Faraon holding, finanční částka 1 mil. Kč bude převedena do 
rozpočtové rezervy).

2 25. Prodej pozemků p.č. 1706/56 o výměře 1 m , p.č. 1706/64 o výměře 1 m , p.č. 
2 2 21706/52 o výměře 20 m , p.č. 1706/65 o výměře 54 m  (celková výměra 76 m ), vše 

v k.ú. Týništi nad Orlicí, do majetku SBD Průkopník Rychnov nad Kněžnou za 
2cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

6. Převzetí daru spočívajícího v pozemcích p.č. 1460/2, 1485/4 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí od Franzisky Diany Sternbergové, Častolovice 1, do majetku města.

7. Prodej areálu čp. 205 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro firmu Partner SOFT, s.r.o, 
Hlubočina 1015, 251 68 Sulice, zastoupenou Ing. Jirouškem, za cenu 801.000 Kč a 
poplatky (prodej se uskutečňuje podle výběrového řízení).

28. Prodej pozemku p.č. 1662/83 o výměře 752 m  pro Karla a Renátu Pýchovy za cenu 
744.480 Kč.

29. Prodej pozemku p.č. 1662/60 o výměře 932 m  pro Petra a Jelenu Minaříkovy za 
cenu 922.680 Kč.

210. Prodej pozemku p.č. 1662/87 o výměře 1084 m  pro Pavla a Michaelu Kramářovy 
za cenu 1.073.160 Kč.

211. Prodej pozemků p.č. 1662/70 - 77 o výměře 3.165 m  pro Dobré bydlení, s.r.o., Ak. 
Heyrovského 1171, Hradec Králové, za cenu 3.423.205 Kč.

12. Kupní smlouvu na pozemky pro organizaci Dobré bydlení, s.r.o., Ak. Heyrovského 
1171, Hradec Králové.

13. Zástavní smlouvu na pozemky pro organizaci Dobré bydlení, s.r.o., Ak. 
Heyrovského 1171, Hradec Králové.

3

Pohádkový les:
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U S N E S E N Í  č.   58
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané 
dne 1.6.2009 

A) Schvaluje
1. Mzdové limity příspěvkových organizací zřízených městem.
2. Poskytnutí finanční částky 1.500 Kč pro Farní sbor církve evangelické Klášter nad 

Dědinou na opravu kostela.
3. Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku 1596 v k.ú. Týniště nad Orlicí o 

2výměře 196 m  pro Šubrtovou Olgu (zahradní díl).

B) Bere na vědomí
1. Hospodaření města k 30.4.2009.
2. Upozornění Komerční banky Náchod na plnění smluvních podmínek 

vyplývajících ze Smlouvy o hypotečním úvěru ze dne 2.1.2003.
3. Dopis JUDr. Mitroviče ve věci manželů Makulových spojené s prodejem  bytu.
4. Informace o posouzení kvality dodávky a ceny za dílo na akci „Oprava střechy 

tělocvičny U Dubu v Týništi nad Orlicí“.

C) Ukládá
58/09

1. Projednat v zastupitelstvu města:
a) pravidla pro prodej čp. 234
b) rozpočtová opatření

- zvýšení příspěvku pro Služby města na odpisy v částce 220.992 Kč
- nařízení odvodu zřizovateli pro Služby města v částce 220.992 Kč
- rozpočtová opatření ve vztahu k MěBP (tepelné hospodářství, oprava čp. 
950)

- změnu finančního příspěvku na cisternovou automobilovou stříkačku
- změnu rozpočtové ceny projektu „Regenerace centrální zóny“
- navýšení finanční částky od VČP NET a náklady na uzavření smluv o 

věcných břemenech - smlouva EKOPLAN Děčín
c) hospodaření města k 31.5.2009, závěrečný účet města
d) vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce radnice včetně 

uzavření mandátní smlouvy na administrování výběrového řízení
e) prodeje pozemků v lokalitě Podboří realizovaných prostřednictvím realitní 

kanceláře
f) návrh na zrušení účtu č. 1038-1240103329/0800 (zůstatek 7.225,56 Kč)

T: zasedání ZM                                               Odpovídá: Ing. Matička J.

2. Pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města dne 15.6.2009 vedoucí 
příspěvkových organizací

T: 3.6.2009                                  Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička              Pavel Nadrchal
         starosta                               místostarosta

2

Den dětí:



                    Z městského úřadu
                                
                               U S N E S E N Í  č.   57

z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané 
dne 25.5.2009 

A) Schvaluje
     1. Rozpočtová opatření č. 7 - 9/2009.

2.Převod finanční částky 10.000 Kč z položky 518/500 na položku 518/300 
příspěvkové organizace Městský bytový podnik Týniště nad Orlicí (nákup 
počítače).

3. Udělení souhlasu k přijetí daru v částce 3.000 Kč pro příspěvkovou organizaci 
DDM Týniště nad Orlicí od firmy EKO - CONTAINER, s.r.o., Hradec Králové.

4. Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene firmou 
Ekoplan, s.r.o., Pěčín za cenu 135.660 Kč (plynovod Petrovice).

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro firmu 
Telefonica O  Pardubice za účelem umístění podzemního komunikačního vedení 2

veřejné sítě na pozemcích p. č. 1669/1, 1662/2, 1662/69 v k.ú. Týniště nad Orlicí v 
délce 810 běžných metrů za cenu 40.500 Kč (50 Kč/bm).

6. Uzavření smlouvy o dílo s firmou SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové na akci 
„Revitalizace části města Týniště nad Orlicí (podle výběrového řízení).

7. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavitelství DS, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na 
akci „Rekonstrukce části komunikací a chodníků v ulici V. Opatrného (podle 
výběrového řízení).

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou MADOS MT, s.r.o., Lupenice 
(pozemky a infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Podboří) spočívající ve 
změně termínu dokončení prací (30.6.2009).

9. Nájemné na ubytovně „Modrák“ Týniště nad Orlicí v částce 1.700 Kč měsíčně s 
platností od 1.6.2009.

B)  Bere na vědomí
1. Informaci o valné hromadě společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí.
2. Informace o akci „Cyklokonference 2009“.

C) Ukládá
57/09

1. Projednat v zastupitelstvu města:
a) odstoupení od pořízení změny ÚP paní Sternbergovou (kempink park 

Bědovice)
b) žádost realitní kanceláře Ideal Reality - Rychnovsko ve věci prodeje pozemků 

na Podboří (Kopecká Alena).
                T: 15.6.2009 Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička Pavel Nadrchal
         starosta                                                    místostarosta

1

 

Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

 
                

Provoz MC Ratolest během prázdnin

Milé děti a rodiče, 
i během prázdnin bude dle potřeby a zájmu otevřeno MC Ratolest!
Prosím, sledujte vývěsky, na kterých budou vyvěšeny aktuální akce MC.
Plánujeme:
    Večerní tvoření pro rodiče s tématy: savování, malování na textil, letní Ø

dekorace, fotorámečky, ubrousková technika, ...)
Ø    Výlety pro rodiče s dětmi do okolí vlakem nebo na kolech 

                  (Častolovice, Běleč, Choceň, Třebechovice, …)
   Ø Otevření dopolední i odpolední herny (Po, St) a zahrady se skluzavkou a 

domečkem, velkým a malým pískovištěm, trampolínou, …)

POZOR! HLEDÁME: 
1. lektory na angličtinu pro děti předškolního věku 
2. lektory na další kroužky pro děti od 2 do 6 let. 

Pokud máte co nabídnout a chcete s námi od září pomáhat v MC Ratolest, 
prosím, dejte nám do konce července vědět! Děkujeme!

Kontakty: 
R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019

Milé děti a milí rodiče,
mám tu pro Vás opět krátkou zprávičku o zahradní slavnosti, která se konala, jak je již 
zvykem, na zahrádce Mateřského centra Ratolest. Celé odpoledne jsme nazvali 
Květinovou zahradní slavností a vše se neslo v duchu těch nejkrásnějších květin. 
Přestože počasí ve dnech před slavností nebylo zrovna příznivé, sluníčko jako by 
vědělo, jak se všichni moc těšíme, a celé odpoledne nám krásně svítilo a hřálo. Na úvod 
jsme si všichni poslechli pohádku „O makové panence“. A po té už následovaly různé 
soutěže; kdo soutěžit nechtěl, mohl si vytvořit krásnou kytičku z malých barevných 
kuliček nebo z obarvených těstovin. Co pro nás všechny bylo ale největším 
překvapením, byla velikánská trampolína, kterou nám sem až ze Vsetína dovezli Anička 
a Nelinka Pražákovy a samozřejmě jejich rodiče. Troufám si říct, že i přes spoustu 
dobrot a jiných lákavých činností bylo skotačení na trampolíně tou nejlepší zábavou. Ve 
finále našeho odpoledne byla přehlídka všech kytiček, protože každé z dětí mohlo přijít 
převlečené za nějakou tu oblíbenou kytičku, a věřte, že nápaditých převleků bylo 
mnoho. Za odměnu jsme pak všichni dostali kouzelný balíček s dobrotou a mohli jsme si 
konečně opéct slibované buřtíky. 
Ani tentokráte nám tu nechyběla kytara Tomáškova tatínka, která tomu všemu dala tu 
správnou tečku za příjemně stráveným odpolednem.

Eva Burdová
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Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1361. 
Původní dřevěná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten největší byl 12. března 1686. 
Do dnešního vzhledu byl kostel přestavován po částech a dokončen byl roku 1794. V roce 
1888 byl na věž umístěn nový pozlacený kříž od mistra kováře Františka Krba z 
Albrechtic.
V roce 1941 se provedla nástavba kostelní věže do dnešní výšky tak, aby do ní mohly být 
umístěny hodiny z radniční věžičky, kterou zdobily již od roku 1875.
Více informací najdete v knize "Týniště nad Orlicí - město v lesích", vydané v roce 2002.
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Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

Tam rovněž objednávejte inzerci.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby

a vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

Objednávky KC města, tel. 494 371 693.
Distribuce prostřednictvím firmy MEDIASERVIS.

                                  Náklad 680 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Z P R AV O D A J

                     ČERVEN  2009


	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1
	Stránka 1

