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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.  60 z jednání Rady města 
                           Týniště nad Orlicí konané dne 13.7.2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření č. 26 - 27/2009.
2.Smlouvu o poskytnutí dotace č. HK 0472/S registrační číslo projektu 

CZ.1.13/2.2.00/09.0472 na revitalizaci části města Týniště nad Orlicí (komunikace 
a chodníky v lokalitě u hřbitova) v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro firmu ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín za účelem umístění distribuční soustavy spočívající v 
umístění přípojkové skříně na stávající sloup a kabelové vedení NN v délce 15 bm 
na pozemku p.č. 761/1 v k.ú. Petrovice n.O.

4. Zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace na pozemku p.č. 
2030/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí (část komunikace v ulici V. Opatrného u benzinové 
čerpací stanice při výjezdu na silnici I/11).

5. Změnu limitu mzdových prostředků pro příspěvkovou organizaci GC Týniště nad 
Orlicí podle přílohy.

6. Čerpání finančních prostředků příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí z 
rezervního fondu v částce 214.000 Kč.

7. Výběr firem podle výběrového řízení na pořízení strojů a zařízení pro 
příspěvkovou organizaci GC Týniště nad Orlicí na akci pod e.č. 1133132101.

8. Poskytnutí finančního příspěvku 5.000 Kč pro  o.s. Za rozvoj Petrovic na částečné 
krytí nákladů spojených s organizováním pouti dne 8.8.2009.

9. Výměnu bytu 1+1 pro Haladovou Annu (uvolní byt 1+1 v čp. 786) v čp. 485 s 
podmínkou úhrady dlužné částky na nájemném v termínu do 11.8.2009.

10. Platové zařazení pro ředitelku příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí 
Kalousovou Janu podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.

11. Uzavření smlouvy na administrování akce rekonstrukce radnice včetně stavebního 
dozoru a koordinace bezpečnosti práce pro firmu Dabona, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou, podle výběrového řízení.

12. Změnu nájemného v bytech, které jsou majetkem Města Týniště nad Orlicí podle 
zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.

B) Bere na vědomí
1. Záležitosti týkající se stanovení nájemného v čp. 234.
2. Výroční zprávu ZUŠ Týniště nad Orlicí a další problematiku příspěvkové 

organizace.
3. Informace o založení občanského sdružení Statek pod zelenou Křivinou v 

Křivicích.
4. Informace o zavedení rodinných pasů iniciované Královéhradeckým krajem.
5. Záležitosti týkající se prodeje bytů v majetku města.
6. Zápis z jednání sportovní komise ze dne 1.7.2009.

C) Ukládá
 60/09

1. Zajistit prodej dlažby z chodníků v souvislosti s jejich rekonstrukcí v lokalitě „Na 
konci“

    T: srpen - září 2009 Odpovídá: Gažiová J.
1

Služby občanům a organizacím poskytuje:

Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu        "TKO"
Svoz a likvidace odpadů kategorie                          "O"
Svoz a likvidace separovaných odpadů                   plast, sklo, papír
Svoz a likvidace biologického odpadu                    tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu, větve, pilařské odpady apod. 
                                                                                do prům. 260 mm
Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Evidence a výkaznictví obcím                               separace, druhotné suroviny,                       
                                                                                EKOKOM
Dodávky odpadových a separačních nádob             110 - 2 100 I
Likvidace černých skládek
Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a 
živnostníků
Údržba melioračních a silničních příkopů, sekání("cepák"do vzdálenosti až                     
                                                                        6,5m) čištění frézou průměr 0,8 m 

3Přeprava a zapůjčení kontejnerů                   3 až 20 m
Přeprava nákladů                                         MAN,Liaz kontejner, ruka,          8 t
Přeprava nákladů                                         Zetor                       7 t
Lehčí terénní práce                                       čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů                                         Avia kontejner                             3 t
Zimní prohrnování komunikací 
Přeprava nákladů                                          Pick up                                     0,6 t
Práce drobnou mechanizací                          křovinořezy, motorová pila, kalové              
                                                                     čerpadlo, bubnová sekačka,                                                  
                                                                     elektrocentrála, 
                                                                     překládací stanice odpadů, 
                                                                     kompostárny
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2. Projednat v zastupitelstvu města prodej plynárenského zařízení na Podboří firmě VČP 
NET, s.r.o., Hradec Králové

    T: zasedání ZM                                   Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička  Pavel Nadrchal
          starosta   místostarosta

U S N E S E N Í  č.   61
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 10.8.2009 

A) Schvaluje
1. Uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého 

kraje na pozemky potřebné pro umístění, provoz rozvodu a zařízení „Regenerace 
centrální zóny a úprava zpevněných ploch“ včetně přípojek ke třem bytovým 
domům v ulici T.G.Masaryka.

2. Uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou ASEKOL, s.r.o, Praha na přístřešek určený 
pro odběr použitých vyřazených elektrozařízení (přístřešek bude umístěn v areálu 
Služeb města).

3. Rozpočtová opatření č. 28 - 29/2009 k 10.8.2009.
4. Zrušení sankcí při neplacení nájemného na ubytovně „Modrák“ (schváleno radou 

města 17.3.2004).
5. Směrnici stanovující pravidla při neplacení nájemného na ubytovně „Modrák“.
6. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci KC Týniště nad Orlicí.
7. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci MěBP Týniště nad Orlicí.
8. Finanční pokrytí zvýšených provozních nákladů v městské hale v částce 70 tis. Kč, 

kterou provozuje SK Týniště nad Orlicí.
9. Změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro příspěvkovou organizaci MŠ - U 

Dubu Týniště nad Orlicí vztahující se ke změně kapacity zařízení na počet 73 dětí 
(předcházející kapacita byla 67 dětí).

10. Vydání souhlasu k udělení licence pro firmu AUDIS BUS, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou na zřízení autobusové linky Pardubice, Černá za Bory - Týniště nad 
Orlicí.

11. Prodej vyřazených dřevěných vrat pro Uhlíře Karla za cenu 1.000 Kč s DPH.
12. Uzavření kupní smlouvy KS 2009 - VT/2009/357 s firmou LINET, s.r.o., Slaný - 

Želevčice na dodávku  a montáž zařízení pro GC Týniště nad Orlicí (podle 
výběrového řízení).

13. Uzavření kupní smlouvy s firmou REPO - RECK, s.r.o., Jablunka na dodávku 
rehabilitačního přístroje pro GC Týniště nad Orlicí (podle výběrového řízení).

B) Zamítá
1. Poskytnutí finančního příspěvku pro o.s. CENTRED Pardubice na neziskový 

projekt „šedesátka“.
2. Poskytnutí finančního příspěvku města na umístění V. N. Voronina v DPS Kostelec 

nad Orlicí.

C) Bere na vědomí
1. Záležitosti týkající se jednání s ředitelkou ZUŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Skalickou.
2. Hospodaření města k 30.6.2009.
3. Zprávu o bezpečnostní situaci za 1. pololetí 2009 předloženou PČR - Obvodní 

oddělení Týniště nad Orlicí.
4. Informaci o jednání s panem Vondroušem týkajícího se pozemků v lokalitě 

Podboří.
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

http://ratolest.ic.cz

 MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
- je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2002. 
Cílem sdružení je dávat dětem předškolního věku možnost:
- objevovat svět v novém prostředí
- setkávat se s vrstevníky, poznávat se, učit se hrát si s novými kamarády a zapojovat se 

do kolektivu
- v různých kroužcích (výtvarných, hudebních, sportovních, naučných, …) rozvíjet 

svoje schopnosti.
Také maminkám (rodičům) MC umožňuje 
- vytvořit si nová přátelství, vyměňovat si s ostatními své zkušenosti 
- navzájem se inspirovat o možnostech využití volného času, 
- ve večerních dílnách vyzkoušet své dovednosti při různých technikách tvoření.
MC Ratolest má svůj týdenní program, nabízí také mimořádné akce (patří mezi ně: 
Besedy s hosty (logopedie, homeopatie, rehabilitace, výchova dětí, znaková řeč pro 
batolata), zahradní slavnosti, společné výlety a akce (Bambiriáda, Den dětí, Jičín, město 
pohádek,…), pohádkové čtení a tvoření v Městské knihovně, maňáskové divadlo, 
velikonoční a vánoční akce pro děti a rodiče (vystoupení dětí a prezentace výrobků MC, 
…).

MC RATOLEST VÁS ZVE NA TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který proběhne od 1.9. do 4.9. 2009!

Můžete si prohlédnout „staré“ i „nové“ prostory MC, pohrát si „doma“ i na 
zahradě, vyzkoušet novou skluzavku a trampolínu a zapsat se do kroužků, které 
pro vás chystáme!
Kroužky pro děti (2-6 let):
cvičení, zpívání, tancování, tvoření a malování, angličtinka, flétnička + herna pro 
nejmenší
Nabídka pro rodiče: 
Německá konverzace, anglická konverzace, večerní dílny, keramika, aerobic
Prosím, sledujete vývěsky, na kterých bude vyvěšen aktuální program v ZÁŘÍ.
Mimořádné akce v září:
1. - 4. 9. (Út – Pá) TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MC Ratolest, zápisy do 

kroužků, volná herna 
 3.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: mozaika
 4. - 6.9. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin – Dlouhé Rzy 
 7.9. (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen, od 17:00 h.   
10.9.(Čt) Celodenní společný VÝLET na festival do JIČÍNA - města pohádek
17.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: podzimní dekorace
24.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
24.9. (Čt) Infoschůzka a zápis na ANGLIČTINKU (pro děti 5 –7 let), od 16:00 hod.
Plánujeme:         
ZAHRADNÍ SLAVNOST na téma! „Kočičky a pejskové“!
Soutěže, hry, divadlo: Pejsek a kočička, předvedení kanisterapie
Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraj. 
Děkujeme! 
Kontakty: 
R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019
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D) Ukládá
61/09
1. Projednat v zastupitelstvu města žádost V. N. Voronina o koupi objektu čp. 43 

Rašovice.
     T: zasedání ZM                                                                   Odpovídá: Ing. Matička J.
2. Zajistit prodej nalezených jízdních kol.
    T: 19.8.2009                                            Odpovídá: Forejtek B.
3. Písemně upozorňovat majitele pozemků na Podboří na zabránění poškozování 

komunikací při výstavbě rodinných domů.
    T: průběžně při žádosti o povolení stavby                                         Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matička           Pavel Nadrchal
         starosta            místostarosta

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY
Dne 1. 8. 2009 zahájil provoz významný neziskový internetový 
projekt pro seniory v České republice. Na adrese 
www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém s 
desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů, sedmdesát 
šest okresů a dvě oblasti. Internetový projekt Šedesátka.cz
umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, 
ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic 
neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a 
určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k 
vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do 
ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. 
Internetový projekt  www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům i grafické a technické 
řešení webu. Návštěvník se po webu pohybuje jednoduchým způsobem, pomocí 
velkoplošných tlačítek a namísto obvyklých ilustračních fotografií používá web 
originální autorské kresby. Jejich počet bude postupně narůstat, má jich být až několik 
desítek.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně 
zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich 
obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, 
zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může 
pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat 
se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz . Třeba se budete rádi vracet.

Štěpánovské dětské hřiště
Rád bych touto cestou poděkoval Ing. Karlu Janečkovi za projevený zájem o dění ve 
Štěpánovsku. Ano, prostor pro děti zde jednoznačně chybí. Na druhou stranu musím 
konstatovat , že pokud je mi známo, nebyl zájem o dětské hřiště ze strany štěpánovských  
projeven. Článek Ing. Karla Janečka tedy za projev zájmu o vybudování hřiště považuji. 
Očekáváme ale také aktivitu štěpánovského osadního výboru ve spolupráci s ostatními 
obyvateli. Jde především o výběr místa pro hřiště. Ocenili bychom tedy, kdyby 
štěpánovští přišli s případnými reálnými návrhy na umístění hřiště, tak aby vyhovovalo 
dětem a zároveň nenastal problém se sousedy, kteří si hřiště v blízkosti své nemovitosti 
nepřejí. Rada města vybudování hřiště podporuje a nepředpokládám jiný názor od 
ostatních zastupitelů města.
Pevně věřím, že se nám hřiště ve Štěpánovsku podaří v nejbližší možné době realizovat.

Pavel Nadrchal, místostarosta3

Doufáme, že se vám bude v knihovně líbit a že budete spokojeni s našimi službami. 
Budeme pokračovat v započatých akcích jako jsou výstavy, besedy, setkávání se seniory. 
S novým školním rokem nabídneme školkám i školám různé vzdělávací pořady a 
budeme se těšit s nejmladšími čtenáři z mateřského centra Ratolest z pohádek a 
kouzelných příběhů a malého loutkového divadélka Z kufru. 

Akce v městské knihovně:
                                                                         *
pondělí 14.9.2009  ve 13 hodin  vystoupí se svým programem pro děti ilustrátor Adolf 
Dudek
                                                                         *                
úterý 15.9.2009 v 10 a 11 hodin  se bude svými knihami prezentovat nakladatelství 
THOVT
                                                                        *
čtvrtek  17.9.2009 v 9.30 hodin   si děti z Mateřského centra Ratolest  poslechnou 
pohádku
                                                                        *
čtvrtek 24.9.2009 v 17 hodin zahajuje po prázdninové přestávce další pokračování cyklu 
Listování u dubu
                                                                        *                
Takže dobrý den, měsíci září,

 dobrý den, vážený čtenáři,
 dobrý den  a  nashledanou  u nás v knihovně ! 

Josefína Hanzlová
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

Hodně štěstí, zdraví.

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Jakub Motyčka
Natálie Kolářová
Matěj Holman

96 let
Anna Chadimová

94 let
Vlasta Pražáková

85 let
Ladislav Jelen

80 let
Marie Kociánová
Josef Vojtěch
Eduard Jirsa

                          

Řekli si ANO
Ladislav Jelen a Zuzana Bárová
Ivo Bartoš a Tereza Rozsypalová
Martin Kopecký a Lenka Režná
Marián Kašpar a Eva Svíčková
Roman Svoboda a Ivana Vychodilová
Evžen Matějka a Kateřina Šourková
Martin Řehák a Radka Červinková
Josef Malý a Martina Demeterová

Marie Dušková (89)
Věra Zábrodská (77)
Josef Bakeš (77)

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě 
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Společenská kronika ….. ukázka z knihy Boženy Šimkové: Barevný rok
Září 2.:
Náš táta šel na houby,
jestli on tam zabloudí?
Nezabloudí, těšte se,
on vám houby přinese.
Člověk se ani nenaděje, léto je pryč a už je tu první školní den. To se těžko vstává po dvou 
měsících prázdninového lenošení, viďte? Ještěže je září takový laskavý měsíc a přibližuje 
se k podzimu jen drobnými krůčky. Přijíždí k nám na strakaté kobyle, ověnčené barvícím 
se listím, a přináší nám spoustu dobrot – červená jablíčka, žluté hrušky a modré, ojíněné 
švestky.
Nad poli se vznášejí strakatí draci s vykulenýma očima, vyorávají se brambory a mlsní 
zajíci se schovávají v houští a čekají na zapomenuté hlávky zelí.
A co teprve v lese! Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří. Tak si chystejte holínky, 
košíky a kapesní nože. Do hlavy nás občas ťukne spadlá bukvice a jiřičky a kukačky se 
chystají do teplých krajin.
Vypravte se na obyčejnou podzimní procházku po polní cestě nebo do lesa a nasbírejte si 
tam kytici barevných listů nebo plnou kapsu kaštanů, žaludů a šípků, ze kterých se dá 
leccos pěkného vyrobit, abyste si kousek zářijové krásy přinesli i domů. ………..

….. ukázka z knihy Zuzany Kovaříkové a Violy Lyčkové:  Pranostiky rokem krok za 
krokem
Září 3.:
1.září
Tam a zase zpátky
Každá cesta vede tam a zase zpátky. Cesta ze školy vede na prázdniny. Když prázdniny 
skončí, zamíří cesta zase zpět, neboli do školy. Právě proto se děti jednoho krásného dne 
ocitly opět ve školních lavicích.
2.září
Koloběh života
Ve Lhotě měli podivné školní lavice. Celé léto si stěžovaly, že se o ně nikdo nestará, že je 
nikdo nepřijde navštívit, že by mohly ve škole klidně umřít, a nikdo si toho nevšimne. 
Skuhraly a litovaly se celé prázdniny. Jenže jakmile se děti vrátily po prázdninách do 
školy, začaly si stěžovat: „Jaký tady byl božský klid! Mohly jsme spát třeba od rána do 
večera! A dneska? Sotva oči zahmouříme, už jsou tu děti a klid je tentam.“ Tomu se říká 
koloběh života.
3.září
Dobré ráno
Před prázdninami přivezly děti ze školního výletu mluvícího papouška. Celé prázdniny se 
o něj obětavě staral pan školník, ale když prodával na plovárně limonádu, mohl si 
papoušek ve škole dělat, co chtěl. Nikdo neví, s kým se papoušek stýkal, ale na konci 
prázdnin mluvil jako člověk. Podvakrát, když vešel do školní budovy ředitel školy, 
papoušek řekl: „No nazdar!“ Pan školník papouškovi vysvětlil, že by měl raději říkat: 
„Dobrý den, pane řediteli.“ Třetího září ráno vešel ředitel do budovy a papoušek pěkně 
pozdravil: „No nazdar!“

….. ukázka z knihy Magdaleny Wagnerové: Žabina & spol. - 366 příběhů na každý den
Září 4.:
A takhle by se dalo ještě hodně dlouho pokračovat.
Knihy tu čekají na vás, čtenáře, a upřímně se na vás těší. Po měsíční pauze jsou pro vás 
připravené nové časopisy a  knihy, internet i kopírka. No a samozřejmě i my!
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Vzpomínka

29. srpna uplynulo 30 let od úmrtí našeho tatínka a manžela
Pavla Vanického.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. 9. uplynou tři roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a 
babička paní Ludmila Růžičková. S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi.

OZNÁMENÍ
Zahájení nového školního roku 2009/2010 v Základní umělecké škole v Týništi nad 
Orlicí

Nový školní rok 2009/2010 bude zahájen v úterý 1. září ve 13.00 hodin, žáci si domluví 
rozvrh hodin u svých třídních učitelů.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O VÝUKU V ZUŠ:
Noví zájemci o studium se mohou přihlásit na poslední volná místa do pondělí 14. září:
! hudební obor – zobcová flétna, trubka, klarinet, sborový zpěv,
! taneční obor,
! výtvarný obor,
! literárně-dramatický. 
Další informace lze získat v kanceláři školy nebo na
 www.zustynistenadorlici.czweb.org nebo na tel. 494 371 513. 

Kurzy anglického jazyka
pro začátečníky, velmi mírně pokročilé, mírně pokročilé, 

konverzační

od října 2009

Rozsah:  60 hodin /30 týdnů/                  pondělí, čtvrtek – 17,30 – 19,00      

Cena:  2.450,-              informace:          tel: 494/ 371113, 777/016858
                                                                internet: www.linguaenglish.ic.cz
                                                                e-mail: dana.cernohousova@tiscali.cz 

                                                                Dr. Dana  ČERNOHOUSOVÁ
5

nejpravděpodobnější datum úmrtí 31. říjen 1944, nelze to však prozatím potvrdit. Hrob 
našeho rodáka Vendelína Opatrného však s největší pravděpodobností nebude dohledán 
nikdy. 

V průběhu Karpatsko-dukelské operace zemřelo 19.000 sovětských vojáků a 1.800 
příslušníků čs. jednotek. 

Kpt. Vendelín Opatrný      i n   m e m o r i a m:  
! dne 6. července 1945 obdržel Řád Vlastenecké války 1. třídy
! dne 17. září 1945 byl vyznamenán 4. Čs. válečným křížem vz. 1939
! v roce 1946 povýšen do hodnosti kapitána
! dne 2. dubna 1949 obdržel Sokolovskou pamětní medaili  
! v roce 1949 obdržel Řád Bílého lva 1. třídy „Za vítězství“ 
! dne 16.10.1969 obdržel  Zlatou hvězdu Hrdiny republiky Československé č.17

Toto je člověk Vendelín Opatrný, hrdina Československé republiky ….
Mgr. Tomáš Voborník, Pavel Rulík, Martin Štěpánek

Zprávy z knihovny

Září 1.:
Když nám včera ze strniště
zafoukalo po ránu,
shodil kaštan vedle hřiště
plnou kapsu kaštanů.
Jeřabina svítí v parku
červenými korálky -
září sype hrstky dárků
jak z kouzelné obálky.
Neotálej, všeho nech,
hračky rostou na stromech!

Dobrý den! Těší mne, já jsem Září!
Proč se jmenuji Září?
Že zářím všemi barvami? Jen se podívejte na koruny stromů, na šípkové keře a jeřabiny. 
Však se říká, že podzim jezdí na strakaté kobyle.
A že sluníčko září na rozloučenou s létem? Září, hoří, ale nepřihořívá. V dávné době, kdy 
u nás ještě měsíce neměly svá jména, rozeznávali lidé čas podle toho, co se dělo v 
přírodě. A právě v době mého panování se jeleni, daňci, srnci,…zkrátka všechna jelení 
zvěř, začali ohlížet po nevěstě. Mávali parožím, vytrubovali do světa a nadělali povyku 
jako lidé o svatbě. Hulákali a řvali a říkali tomu řuja. Časem ze řuje vzniklo zařuj a 
nakonec září. Jsem tedy září a jediný měsíc středního rodu.
Jak už jsem řekl, mého 23.dne si léto podává ruku s podzimem na rozloučenou a 23.den 
je stejně dlouhý jako noc- ale už od 24.ukrajuje noc každému dni kousek po kousku.
Sotva si lidé odpočinuli po žních, už je čeká podzimní sklizeň ovoce a zeleniny. Ani 
poslední teplé dny nezadrží stěhovavé ptáky. Mají někde ve svém ptačím počítači 
naprogramovaný odlet tak, aby bezpečně doletěli do teplých krajů. Jiní živočichové se 
chystají přespat ve svých doupatech, děrách, škvírách…přestát a přespat. …………
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CO-KDY-KDE
 září 2009

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

KONCERTY
13.září (neděle) PAVEL ŠPORCL & ROMANO STILO

Jak už je u houslisty Pavla Šporcla zvykem, nenechá o sobě dlouho 
mlčet, a tak přichází opět s pozváním na turné… GIPSY WAY 
TOUR vás strhne svým nábojem – doslova.
V říjnu loňského roku nahrál Pavel společně se slovenskou 
romskou cimbálovou kapelou Romano Stilo temperamentní album 
Gipsy way. Toto CD, na kterém znějí cikánské, maďarské a 
rumunské lidové skladby a také skladby skladatelů Pabla 
Sarasateho, Johannesa Brahmse či Arama Chačaturjana, získalo již 
po dvou měsících prodeje Zlatou desku Supraphonu za 5 500 
prodaných kusů! Pro velký zájem Pavel Šporcl a Romano Stilo 
rozjedou velké podzimní turné (září - prosinec), při kterém navštíví 
dvě desítky měst po celé republice. Celkem si tuto „netradiční 
energickou kombinaci interpretů a jejich hudby“ poslechne na 
dvanáct tisíc lidí.
Pavel Šporcl zahájí své turné v Týništi nad Orlicí. Vzhledem k 
obrovskému zájmu o vstupenky na tuto jedinečnou kulturní událost 
uskuteční se koncerty dva.
Začátky koncertů v 16,00 a 19,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu. 
Cena vstupného je 250,-Kč.
Vstupenky lze zakoupit v kanceláři kulturního domu, nebo 
objednat na tel.č.: 494371693.
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Rozkazem sovětského vrchního velení z 10. dubna 1944 se přikročilo k organizování 1. 
čs. armádního sboru. Za tímto účelem byla 1. brigáda přesunuta do oblasti Volyně na 
dnešní severozápadní Ukrajině poblíž hranic dnešního Polska a Běloruska. Na tomto 
území žila historická česká menšina a sovětské vrchní velení vydalo rozkaz, kterým 
umožnilo nábor a případnou mobilizaci této národnostní menšiny do vznikajícího Čs. 
armádního sboru. Do sboru byly rovněž začleněny i zbytky slovenské 1. pěší divize a 
dalších jednotek Slovenského štátu, jejich příslušníci zejména v druhé polovině roku 
1943 začali hromadně přecházet na sovětskou stranu a vzdávat se do zajetí za účelem 
vstupu do čs. jednotek v SSSR. 
Někdy v průběhu léta roku 1944 byl Vendelín Opatrný povýšen na podporučíka . 

Před vypuknutím Slovenského národního povstání 29. srpna 1944 navrhlo vedení 
povstání společně s londýnskou vládou  obsazení průsmyků v Karpatech slovenskými 
divizemi umístěnými na východním Slovensku. Sovětská vojska tak měla přejít během 
4-5 dnů přes Karpaty a pokračovat jižním směrem na Košice a poté přes severní 
Maďarsko a proti proudu Dunaje dále na západ do centra Říše. Němci neměli v této 
oblasti téměř žádná silnější vojska. Pokud by byl tento plán uspěl, potom by se během 
několika dnů zhroutila celá německá fronta na Balkáně a válka mohla skončit o několik 
měsíců dříve. Tento plán však skončil fiaskem. Slovenské divize po zahájení povstání 
průsmyky neobsadily a nechaly se odzbrojit. Rozkaz sovětského vrchního velení k 
obsazení průsmyků a provedení Karpatsko-dukelské operace však již byl vydán. O 
Stalinových rozkazech se nediskutuje, ty se plní…

Provedení Karpatsko – dukelské operace  bylo svěřeno Moskalenkově 38. armádě 1. 
ukrajinského frontu, k níž byl přičleněn i 1. čs. armádní sbor, a Grečkově 1. gardové 
armádě 4. ukrajinského frontu. Útok začal 8. září 1944 dvouhodinovou dělostřeleckou 
přípravou. Poté vyrazily na zteč střelecké jednotky podporované tanky, které v 
dopoledních hodinách prolomily první pásmo německé obrany. Odpoledne se vydal na 
pochod ke Krosnu i 1. čs. armádní sbor, který byl ve druhém sledu 38. armády. 
Kulometná rota pod velením ppor. Vendelína Opatrného se účastnila bojů o kótu 534 nad 
městem Duklou. Následovalo dobývání obce Teodorovka a další kóty 694. V průběhu 
těchto bojů byl Vendelín Opatrný povýšen na poručíka. Dne 6. října 1944 po deváté 
hodině ranní překročili první příslušníci pravidelné československé armády  hranici 
Československé republiky. Další útok měl být veden na Korejovce, Javíru, Hrabov s 
cílem dosáhnout obce Hunkovců. 

Během probíhajících bojů ve dnech 27. října až 2. listopadu byl  por. Vendelín Opatrný 
odvolán na stanoviště velitele 1. praporu umístěného mezi obcemi Korejovce a 
Dobroslava v prostoru kóty 481 na území dnešního Slovenska. Zde na něho čekali 
poručík Stárek, náčelník štábu praporu nadporučík Weber, dělostřelecký pozorovatel 
podporučík Gross, kapitán Odehnal. Náhle zahřměla exploze miny vypálené německým 
dělostřelectvem při přepadu, která na místě ukončila život poručíka Vendelína 
Opatrného a  podporučíka Grosse. Poručík Stárek byl těžce zraněn a zemřel v polním 
lazaretu.    Dne 27. října 1944 byl por. Vendelín Opatrný rozkazem č. 96 za boje o Duklu 
a Dukelský průsmyk vyznamenán 3. Čs. válečným křížem vz. 1939.

Přesné datum úmrtí por. Vendelína Opatrného se doposud nepodařilo zjistit. 
Pozůstalostní komise Čs. náhradního pluku v Popradu vydala dne 20. března 1945 Zápis 
o úmrtí, ve kterém uvádí jako datum úmrtí rozmezí dnů 27. října – 2. listopadu 1944. 
Není ani známo, kde přesně je por. Opatrný pohřben. Datum úmrtí se možná v budoucnu 
podaří zjistit poté, co případně budou zpracovány archivy s bojovými hlášeními 1. čs. 
armádního sboru. Poměrně spolehlivé zdroje amatérských historiků uvádějí jako
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JINÉ AKCE
12.září (sobota) TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Vzhledem k velkému počtu uchazečů o taneční kurz je letošní 
ročník rozdělen do dvou kurzů. Tuto sobotu proběhnou zahajovací 
lekce.
 Začátky: kurz A - 16,00 hodin
                kurz B - 19,00 hodin.
 Sál hotelu Orlice na náměstí v Týništi nad Orlicí.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 POZOR! Do sálu nebude vpuštěn nikdo bez společenského oděvu!

15.září (úterý) Zábavné odpoledne aneb Jedeme za Vámi !!  
         Společenská akce s řadou osobností, která se uskuteční před 

kulturním domem. 
         Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program (kouzelník, 

hudebníci Michaela Nosková či Julián Záhorovský). Program  
bude moderovat Martin Hranáč. Pro děti jsou připraveny hodnotné 
ceny, balónky, řada zajímavých soutěží. Akce je pod patronací 
poslankyně a místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Hany 
Orgoníkové, která, jak dodává, se na to velmi těší.  

         Pro maminky budou připraveny  poradkyně s  kosmetickými 
výrobky od společnosti Avon cosmetics.

                    Začátek akce je v 19,00 hodin.
        Prostranství před kulturním domem.
        Pořadatelem je David Novotný.

       
19.září (sobota) TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ aneb loučení s létem

Tuto sobotu proběhne v areálu motorestu Roubenka již tradiční 
týnišťské posvícení.

A na co se letos můžete těšit:
10,00 - 12,00 - malý dechový orchestr ZUŠ pod taktovkou A.Závodního
12,00 - 13,00 - přestávka, během které si budete moci pochutnat na posvícenské kachně, 

pečených kolenech, grilovaných žebrech a dalším množství různých 
pochutin   

13,00 - 13,30 - skupina historického šermu Pernštýn z Pardubic
13,45 - 17,30 - country kapela TOMY z Opočna
17,30 - 18,00 - fakírská schow na střepech a plamenech
18,00 - 23,00  - k poslechu i tanci bude hrát kapela A-sakra z Černilova
Po celý den je pro návštěvníky zajištěno velmi bohaté občerstvení, během odpoledne 
bude připravena výstava historických zbraní, děti i dospělí si budou moci vyzkoušet 
střelbu z luku a kuše, pro děti je dále připravena řada soutěží a budou se moci zdarma 
projet na koních.
Pořádá Město Týniště nad Orlicí, Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a motorest 
Roubenka.
V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do kulturního domu.

27.září (neděle) Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené
   K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.

 Začátek ve 14,00 hodin.
                        Malý sál kulturního domu.
                        Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
                        Vstupné je 40,-Kč
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Vendelín Opatrný (10. 3. 1908 - 31. 10. 1944)
3. část (dokončení)
Po bitvě u Sokolova je Vendelín Opatrný 23. března 1943 povýšen na četaře a poté na 
rotmistra. Československá jednotka se od počátku potýkala s nedostatkem důstojníků, 
a proto byla zřízena důstojnická škola. Na základě výběru mezi poddůstojníky s 
bojovými zkušenostmi nadřízení poslali Vendelína Opatrného do této školy, která byla 
organizována přímo v zázemí bojových jednotek na frontě. Plk. Svoboda odmítal 
organizovat důstojnické školy v dalekém zázemí. Je to zcela pochopitelné, ztráty nejen 
na východní frontě zejména mezi nižšími důstojníky byly neobyčejně vysoké… 

Vendelín Opatrný studium absolvoval s prospěchem dobrým a stává se velitelem 2. 
čety kulometné roty 1. praporu, stále však v hodnosti rotmistra. Londýnská vláda 
nechce povyšovat absolventy polních důstojnických kurzů do důstojnických hodností. 
Plukovník Svoboda vede stálý boj s vedením Čs. vojenské mise v SSSR.

V září 1943 je 3517 příslušníků 1. čs. brigády připraveno k odjezdu na frontu. Brigáda 
koncem října 1943 byla začleněna do svazku sovětské 38. armády, jejímž hlavním 
úkolem bylo osvobodit Kyjev. Kulometnou četu Vendelína Opatrného přidělili k druhé 
rotě, které velel nadporučík Pavel Marcelly. U Kyjeva se opět opakovala situace jako 
před prvním nasazením jednotky. Exilová vláda v Londýně i vedení Čs. vojenské mise 
v Moskvě měly zájem o zachování jednotky pro předpokládané budoucí boje na území 
osvobozované republiky a sovětské vedení se tomuto nijak nebránilo. Brigáda byla 
původně dislokována na úseku fronty, který měl pouze zajišťovat postup jiných 
jednotek. První útok na Kyjev však neuspěl a vedení 1. ukrajinského frontu radikálně 
změnilo plánování operace.  Důsledkem toho bylo to, že československá brigáda se 
dostala do samotného centra útoku na Kyjev a poté, co sousední sovětská jednotka 
nedokázala splnit dané úkoly, byla brigáda nucena zajišťovat vlastní bok. Důsledkem 
toho bylo, že  1. čs. brigáda byla 3. 11. 1943 na čele vojsk osvobozujících Kyjev. Plk. 
Svoboda  obnovil v noci ze 3. na 4. 11. 1943 útok na střed města,. tím vyvolal zmatek 
mezi Němci, kteří očekávali útok teprve ráno, a zachránil mnoho obyvatel Kyjeva. 
Brigáda byla výslovně jmenována v rozkazu vrchního velitele Stalina a plk. Svoboda 
obdržel Suvorovův řád 2. stupně. Stalin o několik týdnů později na Teheránské 
konferenci prohlásil, že „Československá armáda osvobodila Kyjev“, což zřejmě mělo 
velký význam pro poválečnou obnovu Československa. Vendelín Opatrný byl 
rozkazem č. 13 str. 3 ze dne 15. března 1944  za boje o Kyjev vyznamenán  1. Čs. 
válečným křížem vz. 1939.  

Koncem roku 1943 nastala tuhá zima. Brigáda v té době zaujala na frontě postavení v 
prostoru západně od Bílé Cerkve, 2. největšího města na centrální Ukrajině asi 90 
kilometrů jižně od Kyjeva. Dne 30. prosince ráno začal útok na vesnici Ruda. Rojnice 
postupovaly hlubokým sněhem v husté mlze za třicetistupňového mrazu. Vesnici 
bránily dva prapory Waffen SS s deseti nebo dvanácti samohybnými děly a asi pěti 
tanky. Sovětské jednotky tlačily Němce ze severu a těm hrozilo nebezpečí, že se 
dostanou do obklíčení. Němci se urputně bránili. 3.rotě, ve které byla i Vendelínova 
četa, se teprve před polednem podařilo proniknout do jihovýchodní části Rudy. Boj 
trval dlouho a bitva byla vyčerpávající. Nakonec německé jednotky ustoupily a 
brigáda mohla postupovat dále na Bílou Cerkev, město bylo dne 4. ledna 1944  
osvobozeno. 2. ledna 1944 byl Vendelín Opatrný povýšen do hodnosti rotmistra. 
Rotmistr Vendelín Opatrný byl za boje u Bíle Cerkve rozkazem č.13 str. 13 ze dne 15. 
března 1944 vyznamenán 2. Čs. válečným křížem vz. 1939. Rotmistr Vendelín 
Opatrný byl rozkazem č.16 ze dne 28. března 1944 vyznamenán Řádem Rudé hvězdy.
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Duchovní hledání
O radosti – 1. část
Radost – jako každý jiný stav duše – může mít tolik forem, kolik je 
na světě lidí. Vedle hlučné existuje i radost tichá, vnitřní, nikoliv 
však méně intenzivní. Čistá, ničím nezkalená radost se z našich

stále rychlejších a komplikovanějších životů bohužel vytrácí. Práce se odosobňuje, 
čímž přináší méně radosti. Naše zdary ve srovnání s „úspěchy“ medializovaných 
celebrit či magnátů zdánlivě ztrácejí hodnotu a „maličkosti“ nám za trochu té radosti 
nestojí. Takže většina našich úspěchů okamžitě a bez vychutnání přechází v honbu za 
dalšími (vyjadřovanými zpravidla materiálně). Člověka to až trochu děsí. Vždyť pravá 
radost dává našemu vnímání zvláštní lesk, ukazuje horizont našeho bytí v novém 
světle, dává našim myšlenkám zvláštní směr. Později pak získává v radosti nový smysl 
minulost a působí smysluplně na náš postoj k budoucnosti. Je vystupňovaným blahem, 
které z člověka činí optimistu.
Vyhledávání drobných každodenních radostí je předpokladem duševní vyrovnanosti a 
spokojenosti. Mohou to být nejrůznější smyslové slasti (chutě, vůně), zrakové a 
sluchové dojmy (v okolí, v krajině, v hudbě, ve zvuku letního deště, v rozkvetlé 
zahradě…)
Tyto drobné každodenní radosti život obohacují a lidé o ně ochuzení bývají rozmrzelí, 
nerudní, sklíčení, nudí se.
Velkou oslavou radosti je báseň F. Schillera Óda na radost (1785), zhudebněná v 
proslulé Beethovenově IX. Symfonii, začínající slovy:
 „Radosti, ty jiskro boží,
dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.“

Paž
            Českobratrská církev evangelická

                             MOUDROST A VZDĚLÁNÍ
                      Moudrost mi, Pane, dávej, abych po tvé cestě chodil, moudrost mi, Pane, 
                      dávej, ať ve tmě nebloudím. Moudrost mi dávej, sám ji nemám, moudrost 
                      mi dávej, ať tě hledám! Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím!     
První den nového školního roku. Mnohé myšlenky víří hlavou. Třeba: jaký je 
vztah mezi vzděláním a moudrostí? Je to jedno a totéž? Asi není. Známe moudré 
lidi, kteří vzdělání nemají, a známe hloupé lidi, kteří vzdělání mají, ale je jim 
vlastně na nic. Neumějí ho použít ani ve prospěch svůj, ani svého okolí. 
Vzdělání je důležité. Jeho význam nechceme nijak oslabit. Učitelky a učitelé, 
profesorky a profesoři, držíme vám palce a přejeme pevné nervy, abyste dokázali 
vzdělávat děti, které jsou vám svěřeny. A zároveň chceme, aby se naše děti stávaly 
moudrými. Kde se dá moudrost studovat nebo sehnat?
Šalomoun, ztělesnění moudrosti, žádá Boha, aby mu dal – doslova – slyšící srdce. 
Srdce, které slyší. Slyší třeba ticho nebo nářek a smích, změnu v barvě hlasu. Slyší 
napětí i tlukot srdce.
Slyšící srdce pozná, že hudrající kolega na pracovišti něco zakrývá a potřebuje pomoc, 
že protivný puberťák má slzy na krajíčku, nerudný lékař se bojí, zda dal správný lék, a 
maminka, která zvyšuje hlas na své neposedné dítě, potřebuje úsměv a laskavé slovo. 
Takové srdce slyší originální příběh každého jedinečného člověka. A tak se stává 
moudrým. Moudrostí a zkušenostmi druhých.
Žáci a žákyně, studenti a studentky, ať vám jde vzdělávání od ruky. A přidejte k němu 
srdce, které slyší život kolem sebe. Tak okrášlíte své vzdělání i moudrostí.
Pěkný den i celý školní rok!

Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci září: (modlitebna, V. Opatrného 58): 
 13.9. od 10:30 h – nedělní bohoslužby s nedělní školou
 27.9. od 10:30 h – nedělní bohoslužby s nedělní školou.
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Zahradní slavnost - podruhé
Děkujeme za báječné odpoledne,” ozývalo se často 31.7. 2009 z úst návštěvníků “

zahradní slavnosti, kterou uspořádala pro děti a jejich rodiče ŘK farnost v Týništi nad 
Orlicí. 
Osvědčený tým dobrovolníků připravil pro malé účastníky řadu soutěží o ceny a 
slosovatelné lístky do dětské tomboly. Byť malého vzrůstu, bojovným duchem děti 
předčily kdekterého dospělého.
Pro spokojené tváře dříve narozených hrála skupina Jiřího Králíka Rawndy and Rascals 
a Modrá nota Petra Nesnídala. Nechybělo ani něco dobrého na zub z uzeného pašíka a 
žíznívá hrdla svlažila malinovka a zlatavý mok z Hlinska v Č. Páteční odpoledne zahájil 
P. Havlíček děkovnou bohoslužbou a po několika hodinách bohatého programu i 
ukončil losováním tomboly pro dospělé.
Díky mnoha sponzorům nejen z Týniště nad Orlicí byla tombola pro děti i dospělé 
bohatší než na leckterém plese. 

P. Ivan Havlíček, administrátor ŘK farnosti

O zdařilý průběh 
se zasloužili tito 
sponzoři: Krajský 
ú ř a d  K r á l o v é -
hradeckého kraje, 
M ě s t s k ý  ú ř a d  
Týniště nad Orlicí, 
Mlýn Korunka, 
K a r m e l i t á n s k é  
nakladatelství v 
H.Králové, Agrico 
T ý n i š t ě  n / O . ,  
Monsta Týniště 
n / O . ,  P e k á r n a  
T ý n i š t ě  n / O . ,  
Elektro Valenta 
Choceň, Lékárna 
U Krále Jiřího, 
Lékárna MUDr. 
Koblasa, Papír-
nictví Týniště n/O., 
B y t o v ý  t e x t i l  
Burda, Rychnov-
ská sodovkárna, 
Hlinecký pivovar 
Rychtář, Krajská 
kancelář KDU-
ČSL,  Var ioTec 
s.r.o. Týniště n/O., 
Česká spořitelna 
a . s .  P o b o č k a  
Týniště n/O.
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní - 
6. část

Nedílnou součástí řeky Orlice je náhon Alba, nazývaný Týnišťáky prostě struha. Je to 
nejstarší vodohospodářská stavba v těchto končinách a počátek jejího prokopávání se 
datuje rokem 1390, kdy vlastnil Častolovice a Týniště Půta z rodu Drslavců. Musím 
připomenout, že v té době mělo Týniště patnáct dřevěných chalup, dřevěný dvůr a dva 
páry koní. K dispozici byly jen rydla a kopáče. Postupovalo se netknutým pralesním 
terénem.

Struha je vlastně odkloněný olešnický potok, který tekl do Orlice v Česticích. Byl 
prokopáván po vrstevnici a v místech bývalé Nohejlovy elektrárny dosáhl spádu šesti 
metrů proti hladině Orlice. Zpočátku to byl jenom potok, který napájel několik rybníků, 
např. Voklik, který zanikl už ve středověku, nebo Dlouholoučský, jehož hráz se 
dochovala do dnešní doby v Sítinách. Se založením dalších rybníků (např. Na Záplotí, 
v místě, kde v dnešní době stojí škola) a s výstavbou horního a dolního mlýna potřeba 
vody vzrůstala, a proto se struha rozšiřovala ještě další tři staletí. 

V dnešní době už je Alba pomalu zaniklá. V době jejího největšího rozmachu na 
3přelomu 18. a 19. století byl její průtok 1,5 m /sec. – a to už je nějaká síla. Připomeňme 

si jen část uživatelů této struhy: vodní pila, která řezala fošny na Dlouhé Louce, horní 
mlýn (dnešní prodejna pletiva), všechny koželužské provozy (dnes neodvratně 
zaniklé), dolní mlýn, který byl přestavěn na elektrárnu koncem 19.století. Na zánik, 
spíše destrukci tohoto technického a technologického skvostu, se ze svého hlediska 
dívám jako na špatné rozhodnutí, které poškodilo Týniště nenávratně. Nohejlova 
elektrárna, jak jsme jí říkali, s Francisovou turbínou a spádem šesti metrů by stačila i v 
dnešní době pokrýt potřeby veřejného osvětlení. Byl by to „skanzen“, který by v době 
rozvoje turistiky navštěvovaly stovky turistů a přinášely peníze, které naše město tolik 
potřebuje. Lidé, kteří rozhodli o zániku tohoto díla, použiji mírný výraz, pochybili.

Takový je osud užitečné středověké Alby. Za mého dětství se struha pravidelně čistila z 
Týniště až do Častolovic. O prázdninách se tok Alby zastavil na rozdělovači v 
Česticích a parta lidí během měsíce vyčistila struhu od nánosů. Říkali jsme tomu 
období strženky. V korytě zbyly jen tůňky plné pstruhů, střevlat, lipanů a mníků. Ráj 
pro kluky, a nejen pro ně! Dnes, pokud půjdete proti proudu tohoto středověkého díla, 
rybičku neuvidíte, jenom nánosy bahna.

Snad jsem vás tou svojí nostalgií „neotrávil“. Pokud ne, tak na Orlici zase příště.

Ladislav Štěpán
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Prázdniny skončily

Tak nám prázdniny uběhly. Malým i velkým, mladým i starým. Nedá se nic dělat, 
pracovat se musí, ať ve školních lavicích, nebo na pracovištích. Jenom důchodci do práce 
nemusí, ačkoliv by své volno někdy rádi zaměnili za činnost, kterou by měli rádi. Ale 
život neúprosně běží se svými změnami, radostmi i bolestmi.
Listuji školním časopisem Reflektor, který na naší škole vycházel v letech 1975 - 1987. V 
čísle 8 ze zač. školního roku 1977-8 jsem našla příspěvek Radky Pungeové z 8.C: “V 
letošním školním roce navštěvuje naši školu 965 žáků. Máme 29 tříd, 6 oddělení školní 
družiny a 1 oddělení školního klubu. Ve škole je založeno 26 zájmových kroužků. V 
žákovské samosprávě pracuje Radka Pungeová, L. Trejtnarová, N. Holoubková, Zd. 
Horáček, P. Rázek, J. Hajnová, J. Šťovíčková, J. Hašková, Vl. Bartošová, J. 
Rathouská....”
Josef Pešek, žák 9.B, se v čísle 7 z června roku 1977 rozloučil se školní docházkou a 
přivítal prvňáčky. A toto je jeho článek. Přetiskujeme z uvedeného Reflektoru.

Při cestě do školy potkávám prvňáčky. Velikou tašku mají na zádech, povídají si spolu a 
my se přitom zamyslíme.
Byli jsme přece také takoví. Kolik práce nám dalo, než jsme mohli přečíst “mísa masa” 
nebo napočítat do desíti. Připadá nám to teď směšné, ale tehdy to pro nás znamenalo 
mnoho. Vždyť jsme též byli rádi, když jsme dostali hvězdičku. Teď však vyjdeme tuto 
školu a spolu s námi vyjdou i prvňáčkovská přání stát se kosmonautem nebo 
námořníkem. Rádi budeme vzpomínat na veselé příhody ze školy nebo na to, jak jsme 
byli zkoušeni z nějakého předmětu a také někdy neuměli. Víme, že ve škole mohou uzrát 
kamarádství, kterých bychom jinak nenabyli, která mohou vzniknout jen ve společné 
práci. 
Teď, když ukončíme devátou třídu, vybavíme si, s kolika málo vědomostmi jsme do 
školy přišli. Jak jsme se usadili do lavic, vyložili si na ně penál a sešit a dívali se na 
obrázek, na němž bylo napsáno písmeno A. V druhé třídě jsme četli a psali, učili jsme se 
počítat. A takto jsme pokračovali dál. V našich hlavách se kupily vědomosti. Mnoho z 
nás, když jsme byli malí, nahlédlo starším sourozencům do knížek, ve kterých jsme 
nacházeli dvě číslice pod sebou oddělené čarou, a zdálo se nám, že stojíme před 
překážkou, kterou nikdy nepřekonáme. A teď, když myslíme, že víme vše, co nás jen 
škola mohla naučit, hledíme na prvňáčky a vidíme, že salát a kapustu dávají do jednoho 
kolečka a kočku a pejska do druhého a nevíme, co to vlastně dělají. Ano, jak čas, tak i 
učivo se sune kupředu  a je nahrazováno jiným, lepším, nad kterým jen kroutíme hlavou a 
rádi bychom dostali vysvětlení od prvňáčků. 
Avšak v jednom jsme si jistí - a to v tom, že školní léta se nám již nikdy nevrátí.

Josef Pešek, 9.B

Všichni se rádi připojujeme se svým přáním všem školákům, kteří opět zasedají do 
školních lavic. 
Ale i my, senioři, se snažíme o určitou činnost, přestože už jsme v důchodu. Příležitost 
nalézáme v našem klubu důchodců, kde se střídají přednášky, besedy, další vzdělávací 
činnosti se zábavu a odpočinkem. A to i o prázdninách. Velkou oblibu získalo pravidelné 
opékání buřtíků či jiné uzeniny v prostorách klubového dvorečku, kde se v útercích 
schází kolem dvaceti seniorů. A věřte, že správně opečený špekáček chutná báječně, jako 
zamlada. 
Doufám, že i nám, důchodcům, přinese letošní školní rok také další radosti a potěšení.

J. Farská
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Tiché ohlédnutí
Mnoho čtenářů Zpravodaje bylo překvapeno oznámením o úmrtí Jiřího Žáka, které 
jsme přinesli v srpnovém vydání. Téměř všichni si ho chtěli připomenout v jeho 
písňových textech, které nám jsou -  až na výjimky- neznámé.
Jednou z výjimek je pan Karel Procházka, který tvorbu Jiřího Žáka zná. K životnímu 
jubileu od něho obdržel knížku s názvem „Písňové texty“. Má v ní na předsádce 
připsané osobní věnování autora s datem 19.4.2007. Knihu vydala Knihovna Jana Drdy 
v Příbrami.
Laskavě ji redakci Zpravodaje zapůjčil a my vám z ní dnes předkládáme tři ukázky 
písňové tvorby Jiřího Žáka. První dvě ukázky jsou texty divadelních písní, třetí ukázka 
je text písně, kterou zpívá Hanka Křížková a ke které složil hudbu Pavel Eliáš.

Paž.
Hned na úvod knížky píše Jiří Žák toto: „Texty divadelních písniček se někdy těžko 
posuzují, když jsou jen tak vytrženy ze struktury určité hry.
Texty divadelních písniček uvádějí, komentují, posuzují, pointují situace ve hře, 
někdy nahrazují část dialogu nebo monolog. Měly by být „vo něčom“, jak říkal 
Jarda Jakoubek o šansonu. Některé mohou existovat samy o sobě.
Výběr „vzorků“ ze 180 realizovaných textů divadelních písniček ponechávám na 
redakci.“

A.Arbuzov: Staromódní komedie (1982)
Hudba: Pavel Eliáš, Divadlo Příbram
Stáří
Den zívá
modrá plachta bledne
hodiny bijou minuty
a léta nejdou zout
láska je nic
jak měsíc ve dne
a ruce plný divnejch pout

Noc prší
modrá plachta zbledla
do stanu dírou teče
dech bolí unavený plíce
koně jsou pryč 
a chyběj sedla
dveře nepatřej žádný klice

Lidi chtěj
kostým a masku šaška
klaun přijde potichu
do světla, který nezáří
už nemá sukces
je to fraška
šminky mu tečou po tváří

Sníh taje
mokrá plachta zplihla
do lodi stáří teče
pomalu odnáší nás proud 
paluba vrže
nikdo u kormidla
smutkem se černá každej kout…
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W.Shakespeare: Komedie plná omylů (1988)
Hudba: Pavel Eliáš, Divadlo Kolín
Zloděj čas (Adriana)

Čas ženy prchá rychleji
ke skále kde je černá sluj
po dráze vrásek kolejí
do dálek sněžných závějí
je hluchý k prosbám :Stůj…!

Zrcadlo poví častěji
že v dálce mizí mládí kůň
ukáže bídu nadějí
a láska líhá častěji
u jiných, s očima jak tůň…

Už nejsem Lásky kostel
světlo stínů
Andělský ráj
kde vášně skotačí
Zahřívám sama postel
sčítám svoji vinu
namísto vášně
piju doušky splínů…
a láska zatím 
někde pytlačí

Čase, ty krutý zloději
zpět vrať mi moji dívčí tvář
a hladkou kůži nadějí
za kterou muži šílejí
tu mládí sladkou zář…

republikou. Již od prvních kilometrů se naše hlídka držela na třetím místě a v 
závěrečných metrech ještě svůj náskok zvětšila a uhájila bronzovou medaili. Členy této 
hlídky byli  Filip Křišťan, Richard Hála a Ondřej Novák.
Další den (17.7). se vzhledem k předpovědi  zhoršení počasí závod tříčlenných družstev 
ve sprintu přesunul z odpoledních hodin na dopoledne. V tomto závodě, který se jede na 
dvě kola, se naše hlídka   po prvním kole  držela na třetím místě. Ale smůla potkala naše 
závodníky ve druhém kole. I po zlepšení času je předstihla o pouhé 4 setiny vteřiny hlídka 
Slovinska a odsunula naše závodníky na 4. místo. Tento den byl smolný pro Českou 
republiku, jelikož i naše další hlídka v kategorii C1 se za stejně dramatických okolností 
umístila na 4. místě.
Odpoledne přišla slibovaná bouře, hladina vody v řece stoupala a bylo ohroženo konání 
závodu ve sprintu jednotlivců , který se měl uskutečnit následující den. 
Ráno 18.7.  proběhlo zasedání ICF, na kterém bylo rozhodnuto, že se závod ve sprintu 
uskuteční a bude zahájen ve 12.00 hod.
Startovní listina byla sestavena podle výsledků z dlouhého závodu ( start probíhá v 
obráceném pořadí), nejlepší závodníci  startují na závěr startovního pole. Filip 
odstartoval na závěr startovního pole  a po dojetí do cíle se ujal vedení. Do konce prvního 
kola mělo ale startovat ještě 14 závodníků. Filip se ujal vedení a v českém táboře 
panovalo velké napětí. Po dojetí všech závodníku skončil Filip Křišťan i přes nejrychlejší 
mezičas na 8. místě. Mezi závodníky  v první desítce byly nepatrné časové odstupy.
Všichni jsme očekávali s napětím start druhého kola a hlavně konec startovního pole. I 
přes zlepšení času se Filip nakonec umístil na výborném 11. místě.
Mistrovství světa juniorů skončilo 
a můžeme konstatovat, že bylo pro 
z á v o d n í k a  n a š e h o  o d d í l u  
kanoistiky úspěšné a že výborně 
reprezentoval Českou republiku. 
Byla to pro něho veliká zkušenost a 
motivace do dalších sportovních 
úspěchů.

Předseda oddílu kanoistiky
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Vrať mi ji aspoň na chvíli
za lásku chci se ještě vdát
Snad pro chvíli se nestřílí
chvílí se osud nezmýlí
Já nechci ještě sama spát…!

Čas prchá jako zloděj
z místa činu
Co jednou vzal
to zpátky nevrací
Zůstává jenom kolej
po které se šinu
žárlivou touhu
v opuštěném klínu 
a kolem trati
stárnoucí diváci…

Za oponou…? , r.1984
Hudba: Pavel Eliáš
Zpěv: Hanka Křížková

Když nápověda sklapne knihu
divák se domů vytrácí
stín reflektoru je mu v patách
oponář naposledy hadr zatáh
herec naději utrácí

Ten blázen nosil balík snů
a ručil za ně životem
a křičel do těch lichejch dnů
kdy člověk mlčel za plotem

A teď tu stojí na jevišti
který už dneska není jeho
pracáky zhasínaj
a smutek sviští
prkna se červotočů ptaj
na představení příští…?

Zbude pár fotek,
který zblednou
žloutnoucí články, vzpomínka
pár ctitelů, co někdy 
oči zvednou
a zavzpomínaj u vínka…

Stálo to za to
chodit po provaze
a pod nohama cejtit propadlo
Stálo to za to
platit dlouho, draze
tý lásce jménem divadlo?
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I když je tahle láska proklínaná
nemůžem přestat milovat
Vždyť herec může na ta slova 
daná
kousíček sebe lidem dát

To je jen zdání
herec neodchází
za hrází forbíny
nechal kus svýho já

Proto se s námi
aspoň někdy schází
i když se na divadle
zavře opona…!

(1984)

Ošklivé kačátko, nebo krásná labuť ?
Na zahradě mateřské školy „přistál pták“, nebo je tomu jinak?
Johanka a Karolínka mají šikovnou maminku a tátu, oba jsou sochaři. Paní Gabriela 
Špačková byla velmi ochotná vytesat pro školku sochu.  navrhla a zpracovala několik 
námětů. Zvažovali jsme možnost  využít  sochu  k dětským hrám, tak aby nebyla 
ohrožena bezpečnost dětí. Současně musel být respektován tvar kamene. Byl to velký 
balvan dovezený jako výmět přímo z lomu. Celý rok socha vznikala na malém dvorku 
před rodinným domkem ve Vašátkově ulici.  Výsledek byl nad  očekávání.
Krásné tvary křídel dekorativně stočených do spirál, hlava vyvažuje svými zaoblenými 
tvary celek. Děti mohou vylézt na ptáka a bezpečně se usadit mezi křídly. Sochu jsme 
umístili v horní části zahrady, aby vynikala její krása již při vstupu na dvůr.  Pohledem na 
naše „ptáče“ se současně otevírá pohled do celého  prostoru  nově rozšířené zahrady 
mateřské školy.
K odhalení sochy paní 
u č i t e l k a  Z d e ň k a  
Veselková s loži la  
dětskou písničku o 
ptáčím mláděti, které 
zapomnělo odletět na 
zimu do teplých krajin 
a usadilo se u nás na 
zahradě.  Dětský sbor 
naší MŠ slavnostně 
sochu odhalil. 
Poděkování  pa t ř í  
o b ě m a  r o d i č ů m  
Karolínky a Johanky.

  Iva Beňová

Oddíl kanoistiky  SK Týniště n. Orl.
Účast našeho člena na Mistrovství světa juniorů ve Švýcarsku

Ve dnech 14. – 18.7.2009 se konalo ve švýcarském městečku Buochs na řece 
Engelbelger Aa Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě.
Mistrovství se zúčastnil člen vodáckého oddílu a člen juniorského reprezentačního 
družstva Filip Křišťan a spolu s ním 54 závodníků z 18 států celého světa v kategorii K1.
Mistrovství bylo zahájeno oficiálním měřeným tréninkem, podle kterého se tvoří 
startovní listina prvního závodu. V tomto závodě se umístil Filip na 7. místě. Trať MSJ 
na řece Engelberger Aa není příliš obtížná, ale fyzicky náročná pro svoji délku - přes 
sedm kilometrů.
Dne 15.7. se uskutečnil závod v dlouhém sjezdu. V tomto závodě se Filip Křišťan umístil 
v silné konkurenci 54 závodníků na 15. místě jako druhý zástupce České republiky.
Další den se uskutečnil závod tříčlenných družstev, ve kterém se měl boj o medaile 
odehrávat především mezi Německem, Francií, Itálií, Slovinskem a Českou republikou.
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republikou. Již od prvních kilometrů se naše hlídka držela na třetím místě a v 



Základní informace o změnách v zákonech z oblasti sociálních služeb - 3. 
část

V dnešním článku se vracíme k otázce změn sociálních zákonů z minulého čísla 
městského  Zpravodaje.
Dalšími dávkami, o které mohou občané města žádat, jsou:

Příspěvek na živobytí, který řeší nedostatečnou příjmovou situaci.

Podmínky nároku - podmínkou je, že se osoba, popřípadě společně posuzované osoby 
nacházejí ve stavu hmotné nouze. Osoba se nachází ve stavu hmotné nouze pro účely 
příspěvku na živobytí, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob po 
odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí. Přitom se 
posuzuje, zda si osoba příjem nemůže zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 
stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zda je zabezpečení jejich 
základních životních podmínek vážně ohroženo.
O příspěvek na živobytí se žádá na pověřeném obecním úřadě - Městském úřadě v 
Týništi nad Orlicí na sociálním oddělení - na předepsaném tiskopise. Tiskopis je k 
dispozici na tomto úřadě, popřípadě je možno si jej stáhnout z webové stránky 
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doplatek na bydlení

Podmínky nároku – doplatek na bydlení v sytému pomoci v hmotné nouzi řeší 
nedostatečný příjem osoby v souvislosti s úhradou nákladů na bydlení. Jeho účelem je 
pomoc osobám v hmotné nouzi krýt odůvodněné náklady na bydlení v těch případech, 
kdy jejich příjem po úhradě nákladů spojených s bydlením nestačí k úhradě jejich 
živobytí. 
Pro účely doplatku na bydlení se osoba nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem a 
příjem společně posuzovaných osob dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí 
částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a na 
služby s bydlením bezprostředně spojené.
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu. V případech hodných 
zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za nájemce 
považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající i jinou než 
nájemní formu bydlení. Další podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání 
nároku na příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.
O doplatek na bydlení se žádá rovněž na pověřeném obecním úřadě - Městském úřadě v 
Týništi nad Orlicí na sociálním oddělení - na předepsaném tiskopise.

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. Uvedené situace řeší 
zákon prostřednictvím dávky pomoci v hmotné nouzi nazvané mimořádná okamžitá 
pomoc. O dávky se žádá opět na předepsaném tiskopise na úřadě.
Jde o následující specifické situace:

1) Osobě hrozí vážná újma na zdraví
Jde o výjimečné situace, kdy orgán pomoci v hmotné nouzi považuje za osobu v hmotné 
nouzi osobu, která nesplňuje podmínku pro posouzení stavu hmotné nouze,
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Letos 25. srpna jsme si připomněli 101.výročí narození Aloise Vašátka, který prožil v 
našem městě tu část svého krátkého života, kterou mu osud předurčil prožít,a tou bylo 
mládí.
Byl jedním z nejúspěšnějších letců československého letectva, kteří za 2.světové války 
přispěli ke konečnému vítězství spojenců nad nepřítelem .
I jeho činy se proměnily v cenný historický dokument, i odkaz jeho činů obohatil a 
zkrášlil naše dějiny.

Alois Vašátko (Velký Ámos) – člověk, student, učitel (2.část)

Nadporučík Alois Vašátko uprchl v červenci 1939 (bylo mu 31 let) do Polska, a když 
Poláci odmítli jeho letecké služby, odjel s kamarády lodí do Francie.

Byl přijat 7. 9. 1939 jako dobrovolník do francouzského letectva a od 12. 
května 1940 bojoval v řadách letecké stíhací skupiny 1/5 (1. letka páté stíhací skupiny 
Čápů). Nalétal 50 operačních hodin, při nichž sám sestřelil 3 letadla a 12 letadel ve 
spolupráci s ostatními členy skupiny. Byl typem agresivního stíhače.

V jednom zvlášť svízelném souboji sestřelil dvě letadla, ale dalším podlehl. 
Přemožený a zraněný musel z boje ustoupit. Přinesl si z něho další palmu k válečnému 
kříži Croix de guerre, ale také citelné rány.

Když padla Paříž, přelétli Čápi na letiště Vichy. Po pádu Francie sloužil v 
anglickém letectvu, kde ho čekaly nové uniformy, nové návyky, přísaha, studium 
angličtiny, návrh na ustavení československé stíhací perutě, jenž formuloval on sám. Tak 
vznikla 312. československá stíhací peruť, zatím na papíře. V září 1940 odjeli první piloti 
již zformované 312.perutě na letiště Duxford poblíž Cambridge, kde už úspěšně vzlétala 
do soubojů první československá stíhací jednotka v Anglii, slavná 310. stíhací peruť.

První bariéra, kterou musel každý cizinec v Anglii překonat, byl zpravidla 
jazykový handicap. Francouzština, kterou Vašátko studoval už doma, mu nedělala 
obtíže. V Anglii se musel vypořádat s předepsanou heslovitou řečí, které se užívalo při 
létání – kódovanou angličtinou. Soustavně se učil základům běžné hovorové angličtiny. 
Hltal denně desítky slovíček a dřel gramatiku.

Více informací o A.Vašátkovi najdete v knihách:
František Fajtl: Vzpomínka na padlé kamarády, Horizont Praha 1991
Adolf Vrána: Letec Alois Vašátko, Brno 1946
Týniště nad Orlicí, město v lesích – historie a současnost 2002.

Z uvedených materiálů zpracovala Paž.
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podmiňující přiznání příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, ale má prokazatelně 
nedostatek finančních prostředků, a proto jí hrozí vážná újma na zdraví. Půjde především o 
osoby z třetích zemí, které se na území České republiky dostanou do obtížné situace.
Ve výjimečných případech půjde i o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci osobám, 
kterým nebude možné poskytnout pomoc jiným způsobem. Vždy se posuzuje skutečnost, 
zda osobě hrozí vážná újma na zdraví.
O dávce rozhoduje pověřený obecní úřad – žádost na MěÚ v Týništi nad Orlicí

2) Osobu postihla mimořádná událost
Situace je vázána na skutečnost, že osobu postihla mimořádná událost (živelná pohroma) a 
celkové sociální a majetkové poměry osoby jsou takové, že jí neumožňují nepříznivou 
situace překonat vlastními silami. Je zřejmé, že v těchto případech jde o první finanční 
pomoc, a proto je nutné posouzení stavu hmotné nouze učinit bezodkladně. Dávka je 
poskytována s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby až do výše 
patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce.
O dávce rozhoduje pověřený obecní úřad .

3) Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě jednorázového výdaje
Jde o případ, kdy osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového 
výdaje. Jde například o úhradu poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání 
duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání. Dále může jít o 
úhradu jízdného v případě ztráty peněžních prostředků a o úhradu noclehu v případě 
nezbytné potřeby. I pro tuto situace je však nezbytné, aby se podle možností orgán pomoc v 
hmotné nouze zabýval celkovými sociálními a majetkovými poměry osoby a jejím 
příjmem. Dávka je poskytována až do výše nezbytného jednorázového výdaje.
O dávce rozhoduje pověřený obecní úřad.

4) Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé 
potřeby, resp. výdaje spojené se vzděláním nezaopatřeného dítěte
Osobu lze považovat že je v hmotné nouzi, pokud nemá dostatečné prostředky na úhradu 
nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobě potřeby a na 
základní vybavení domácnosti. Rovněž lze za tyto náklady považovat odůvodněné náklady 
související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Dávku lze přiznat 
až do výše nákladů spojených s pořízením výše uvedených předmětů nebo odůvodněných 
nákladů spojených se vzděláním a zájmovou činností nezaopatřených dětí. Součet těchto 
dávek nemůže v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek částky životního minima
jednotlivce.
O dávce rozhoduje pověřený obecní úřad.

5) Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Patří mezi ně ty, které nesplňují obecné podmínky hmotné nouze pro účely příspěvku na 
živobytí a pro doplatek na bydlení, ale s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a 
nedostatek finančních prostředků nemohou úspěšně řešit svoji sociální situaci. Jde zejména 
o osoby, u kterých by mohlo docházet k sociálnímu vyloučení. Dávka je poskytována ve 
výši 1000,- Kč.
O dávce rozhoduje obec s rozšířenou působností (MěÚ Kostelec nad Orlicí)

Bezúročná půjčka
Bezúročná půjčka podle § 57 a 58 v částce do 20000 Kč byla zrušena vyhláškou MPSV č. 
506/2006 Sb. . Zachována však zůstala možnost poskytnout bezúročnou půjčku těžce 
zdravotně postiženým občanům, kterým byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového 
vozidla.
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Marie ( i Máří a Miriam)

Marie je hebrejská varianta původně egyptského jména Mirjam či Marjam. Jméno 
Mirjam se nejčastěji vysvětluje  jako složenina Mir + jam, kde mir – je ze slova mry, 
milovaná, a ja – je zástupným vyjádřením Hospodinova jména Jahve. Tedy „milovaná 
Bohem“.

V aramejštině (původní jazyk bible) bylo jméno Marjam chápáno jako 
odvozené od „mar(a)“, tj. paní. Častý výklad jména (uvádí i Ottův slovník naučný) byl 
„trpká“, což musíme brát jako „trpící“. Ale objevovaly se a objevují i výklady další. 

„Např. takový, že „mar-  je svázáno s mořem a jméno značí „kapku moře“, jindy „moře 
hořkosti“.Vedle výkladu „milovaná Bohem“ uvádějí jiné zdroje „přející si dítě“, 
„vzdorující“ nebo také „prosebnice“.

Na těchto příkladech je vidět, že tak významné jméno, jméno Panny Marie, 
matky Ježíše Krista, nejdůležitější novozákonní ženské jméno, k němuž se od 5.století a 
především od doby baroka váže v římskokatolické církvi silný kult, není po stránce 
etymologické (původu slova) průzračné.

Ve jménu Marie je skryta jakási zvláštní tajuplnost, záhadnost postavy panny 
Marie v Novém zákoně, teologicky i lidsky věroučná složitost „neposkvrněného 
početí“, nejasnost spojení s jejím životem před narozením Krista i s tím, zda po jeho 
narození měla s Josefem další děti přirozeným způsobem. 

Nomenologicky je v potenciálu jména napětí mezi boží láskou a pozemskostí 
utrpení, bolesti, hořkosti. Jméno nelze tedy brát pro jeho nositelku zjednodušeně jako 
vysoce příznivé.

Marii sice slibuje skutečně velmi významný smysl života, ale zároveň 
naznačuje, že bude vykupován nesnázemi, všedními nezdary, neúspěchy, nepřízní 
okolí, bolestmi a vším tím, čemu se říká „rány osudu“.

Středověká církev užívání jména Marie krajně omezovala. Jako důvod 
uváděla, že jméno nábožensky tak významné je příliš vysoko nad horizontem běžného 
člověka – podobně jako Ježíš či Kristus. Teprve v době baroka se stalo běžně užívaným 
a také Panna Maria se stala významným fenoménem rekatolizace. Z té doby pocházejí 
např. mariánské sloupy. Dochází také k její velké aktualizaci ve výtvarném umění i v 
hagiografii (spisech o životě svatých) a náboženské literatuře vůbec. Vzniká i značný 
počet modliteb k ní atd.

Věroučné postavení Marie bylo posilováno i tím, že se jméno stalo 
inauguračně prvním jménem všech novicek po složení slibu, které předcházelo dalšímu 
jménu, jež řádová sestra přijala.

U nás jméno Marie dlouho obtížně soupeřilo s oblíbenou Annou. Teprve 
koncem 18.století značně posílilo a v 19.století se stalo zřetelně vedoucím a v té pozici 
se udrželo dodnes. Spolehlivě obsazuje 1.místo v žebříčku ženských jmen a počet jeho 
nositelek je úctyhodný.

Jméno Marie můžeme chápat téměř jako synonymum pro slovo žena. 
Energie nomenologického potenciálu tohoto jména – „milovaná bohem“ a „hořkost“ – 
a napětí obou složek působí jako magická zkratka ženství v samé jeho podstatě, nebo 
jako přiznání složitosti života, které je se ženstvím spojeno.

Podle současného kalendáře slaví Marie svůj svátek 12.září.

Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména
připravila Paž.
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Právní úprava – vyhláška MPRSV 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, kterému byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 
Uzavření písemné smlouvy s příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností o půjčce s ujednáním lhůt splatnosti (občan se ve smlouvě zaváže splatit 
půjčku maximálně do 5 let od poskytnutí) a výše splátek.
Půjčka se poskytuje v hotovosti a občanovi, kterému byl poskytnut příspěvek na 
zakoupení motorového vozidla, může být poskytnuta půjčka na zakoupení motorového 
vozidla až do výše 40 000 Kč.
Žádost se podává u obecního úřadu s rozšířenou působností.

Podrobnější potřebné informace pro zájemce lze získat na sociálním odboru v Týništi 
nad Orlicí, a to v úředních dnech: pondělí a středa od 7 do 17 hod.

                                  MUDr. Josef Otava, místostarosta MÚ Týniště nad Orlicí
 

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, 494 377 051
ddmslunicko@seznam.cz, http://www.sweb.cz/ddmslunicko//

     DDM Sluníčko
     Pohádkový příměstský tábor

Typickou letní aktivitou DDM jsou tábory a naše příměstské tábory pro nejmenší s 
každodenním nocováním ve Sluníčku jsou tak trochu raritou. Stejně jako v předchozích 
letech jsme nabídli dva běhy, z nichž byl právě tento delší. Po loňských dobrých 
zkušenostech s prodloužením termínu na 10 dní jsme poslední červnový den přivítali 
30 princezen a rytířů, kteří s námi chtěli strávit začátek prázdnin. Seznámili se s líným 
Honzou, kterému pomáhali ze všech sil splnit královskou pohádkovou zkoušku a 
získali tak titul „pohádkový kamarád“. 
Z pohledu hlavního vedoucího se vše povedlo podle představ a původních plánů. 
Počasí nám přálo, mezi přeháňkami jsme vždycky nějak „vykličkovali“ a děti byly 
opravdu báječné. Poprvé na příměstském táboře spali úplně všichni a nikdo nechodil 
večer domů. Příprava tábora a jeho realizace je náročnou činností a mé velké díky patří 
především Janě Tiché, která jako můj zástupce odvedla pořádný kus práce, Ondrovi 
Bahníkovi, který se velmi osvědčil, Zitě Forejtkové, Kátě Jiroutové a Kačce Jenčíkové 
v rolích praktikantů, bez kterých si už tábor ani neumím představit. Velké díky patří 
naší kuchařince Petře Guldánové, která s námi strávila část své dovolené a vařila 
skvěle. Za spolupráci děkuji také AMK, panu Kubištovi, za vstřícnost a ochotu při 
našich dopravních závodech. 
Poděkovat bych chtěla i rodičům, kteří se v hojném počtu sešli na naší nedělní 
pohádkové oslavě a užili si s námi naše „kombinované“ pohádkové divadlo, 
rodičovské soutěže (někteří budou muset potrénovat zametání hrášků, či věšení 
prádla… J), rodinnou hru tři zlaté vlasy děda Vševěda a podvečerní táboráček. V této 
době měli děti možnost vidět své rodiče z jiného úhlu a užívat si společně strávený čas.
Dojmy dětí najdete níže, v citacích z jejich Pohádkových novin, které nejsou nijak 
stylisticky upraveny, pouze lehce pravopisně J. Originály jsou v DDM.

Jel jsem na tábor. A našel jsem si kámoše. Hráli jsme stolní fotbal. Hráli jsme červy. 
Dělali jsme postavičky. Byli tady horolezci. Jel jsem domů. (Lukáš N.)

14

Když jsem přišel na tábor, tak se mi líbilo, že tady vařili dobře. Spali jsme ve stanu dvakrát. 
Byli jsme na koupališti. Hráli jsme hry. Houpali jsme se na stromě, ale byli jsme přivázaní 
lanem. (Bez podpisu)

Jezdili jsme na kole. Hráli hry. Vyráběli jsme skřítky. Jezdili na koupálko. Spali ve stanech. 
Chutnalo nám jídlo. Byli tady horolezci. (Filip J.)

Hráli jsme volejbal a potom jsme si myli nohy. Pekli perníčky a zdobili. Batikovali trička a 
myli nádobí a půl vody bylo po zemi. Nosili krabice. Jezdili v automotoklubu. (Pepa)

Na táboře dobře vařili. A spali ve stanech. A taky jsme se seznamovali. A mám nové 
kamarády. A hrajeme hry a hrajeme večer na kytaru. A hrozně mi chutnají večeře. Těším se 
na nový rok. Až bude další příměstský tábor. Těším se moc. A skákali jsme na trampolíně.     
(Bára B.)

Na táboře se mi nejvíc líbilo, že tu byli horolezci, spali ve stanu. měli jsme různé výlety. 
Dostávali úkoly. Jeli jsme na koupaliště. Hráli hry. Četli si pohádky. Byly tu různé soutěže a 
hry. Toto se událo na pohádkovém táboře. Na táboře se líbilo, příště pojedu zas. (Ondra K.)

Eva Jenčíková, hlavní vedoucí
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O tyto dávky se žádá na obecním úřadě s rozšířenou působností - Městském úřadě v 
Kostelci nad Orlicí.
Podmínky nároku:
Občan, kterému byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla. 
Uzavření písemné smlouvy s příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností o půjčce s ujednáním lhůt splatnosti (občan se ve smlouvě zaváže splatit 
půjčku maximálně do 5 let od poskytnutí) a výše splátek.
Půjčka se poskytuje v hotovosti a občanovi, kterému byl poskytnut příspěvek na 
zakoupení motorového vozidla, může být poskytnuta půjčka na zakoupení motorového 
vozidla až do výše 40 000 Kč.
Žádost se podává u obecního úřadu s rozšířenou působností.
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letech jsme nabídli dva běhy, z nichž byl právě tento delší. Po loňských dobrých 
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Počasí nám přálo, mezi přeháňkami jsme vždycky nějak „vykličkovali“ a děti byly 
opravdu báječné. Poprvé na příměstském táboře spali úplně všichni a nikdo nechodil 
večer domů. Příprava tábora a jeho realizace je náročnou činností a mé velké díky patří 
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naší kuchařince Petře Guldánové, která s námi strávila část své dovolené a vařila 
skvěle. Za spolupráci děkuji také AMK, panu Kubištovi, za vstřícnost a ochotu při 
našich dopravních závodech. 
Poděkovat bych chtěla i rodičům, kteří se v hojném počtu sešli na naší nedělní 
pohádkové oslavě a užili si s námi naše „kombinované“ pohádkové divadlo, 
rodičovské soutěže (někteří budou muset potrénovat zametání hrášků, či věšení 
prádla… J), rodinnou hru tři zlaté vlasy děda Vševěda a podvečerní táboráček. V této 
době měli děti možnost vidět své rodiče z jiného úhlu a užívat si společně strávený čas.
Dojmy dětí najdete níže, v citacích z jejich Pohádkových novin, které nejsou nijak 
stylisticky upraveny, pouze lehce pravopisně J. Originály jsou v DDM.

Jel jsem na tábor. A našel jsem si kámoše. Hráli jsme stolní fotbal. Hráli jsme červy. 
Dělali jsme postavičky. Byli tady horolezci. Jel jsem domů. (Lukáš N.)
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myli nádobí a půl vody bylo po zemi. Nosili krabice. Jezdili v automotoklubu. (Pepa)

Na táboře dobře vařili. A spali ve stanech. A taky jsme se seznamovali. A mám nové 
kamarády. A hrajeme hry a hrajeme večer na kytaru. A hrozně mi chutnají večeře. Těším se 
na nový rok. Až bude další příměstský tábor. Těším se moc. A skákali jsme na trampolíně.     
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podmiňující přiznání příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, ale má prokazatelně 
nedostatek finančních prostředků, a proto jí hrozí vážná újma na zdraví. Půjde především o 
osoby z třetích zemí, které se na území České republiky dostanou do obtížné situace.
Ve výjimečných případech půjde i o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci osobám, 
kterým nebude možné poskytnout pomoc jiným způsobem. Vždy se posuzuje skutečnost, 
zda osobě hrozí vážná újma na zdraví.
O dávce rozhoduje pověřený obecní úřad – žádost na MěÚ v Týništi nad Orlicí

2) Osobu postihla mimořádná událost
Situace je vázána na skutečnost, že osobu postihla mimořádná událost (živelná pohroma) a 
celkové sociální a majetkové poměry osoby jsou takové, že jí neumožňují nepříznivou 
situace překonat vlastními silami. Je zřejmé, že v těchto případech jde o první finanční 
pomoc, a proto je nutné posouzení stavu hmotné nouze učinit bezodkladně. Dávka je 
poskytována s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby až do výše 
patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce.
O dávce rozhoduje pověřený obecní úřad .

3) Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě jednorázového výdaje
Jde o případ, kdy osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového 
výdaje. Jde například o úhradu poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání 
duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání. Dále může jít o 
úhradu jízdného v případě ztráty peněžních prostředků a o úhradu noclehu v případě 
nezbytné potřeby. I pro tuto situace je však nezbytné, aby se podle možností orgán pomoc v 
hmotné nouze zabýval celkovými sociálními a majetkovými poměry osoby a jejím 
příjmem. Dávka je poskytována až do výše nezbytného jednorázového výdaje.
O dávce rozhoduje pověřený obecní úřad.

4) Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé 
potřeby, resp. výdaje spojené se vzděláním nezaopatřeného dítěte
Osobu lze považovat že je v hmotné nouzi, pokud nemá dostatečné prostředky na úhradu 
nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobě potřeby a na 
základní vybavení domácnosti. Rovněž lze za tyto náklady považovat odůvodněné náklady 
související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Dávku lze přiznat 
až do výše nákladů spojených s pořízením výše uvedených předmětů nebo odůvodněných 
nákladů spojených se vzděláním a zájmovou činností nezaopatřených dětí. Součet těchto 
dávek nemůže v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek částky životního minima
jednotlivce.
O dávce rozhoduje pověřený obecní úřad.

5) Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Patří mezi ně ty, které nesplňují obecné podmínky hmotné nouze pro účely příspěvku na 
živobytí a pro doplatek na bydlení, ale s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a 
nedostatek finančních prostředků nemohou úspěšně řešit svoji sociální situaci. Jde zejména 
o osoby, u kterých by mohlo docházet k sociálnímu vyloučení. Dávka je poskytována ve 
výši 1000,- Kč.
O dávce rozhoduje obec s rozšířenou působností (MěÚ Kostelec nad Orlicí)

Bezúročná půjčka
Bezúročná půjčka podle § 57 a 58 v částce do 20000 Kč byla zrušena vyhláškou MPSV č. 
506/2006 Sb. . Zachována však zůstala možnost poskytnout bezúročnou půjčku těžce 
zdravotně postiženým občanům, kterým byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového 
vozidla.
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Marie ( i Máří a Miriam)

Marie je hebrejská varianta původně egyptského jména Mirjam či Marjam. Jméno 
Mirjam se nejčastěji vysvětluje  jako složenina Mir + jam, kde mir – je ze slova mry, 
milovaná, a ja – je zástupným vyjádřením Hospodinova jména Jahve. Tedy „milovaná 
Bohem“.

V aramejštině (původní jazyk bible) bylo jméno Marjam chápáno jako 
odvozené od „mar(a)“, tj. paní. Častý výklad jména (uvádí i Ottův slovník naučný) byl 
„trpká“, což musíme brát jako „trpící“. Ale objevovaly se a objevují i výklady další. 

„Např. takový, že „mar-  je svázáno s mořem a jméno značí „kapku moře“, jindy „moře 
hořkosti“.Vedle výkladu „milovaná Bohem“ uvádějí jiné zdroje „přející si dítě“, 
„vzdorující“ nebo také „prosebnice“.

Na těchto příkladech je vidět, že tak významné jméno, jméno Panny Marie, 
matky Ježíše Krista, nejdůležitější novozákonní ženské jméno, k němuž se od 5.století a 
především od doby baroka váže v římskokatolické církvi silný kult, není po stránce 
etymologické (původu slova) průzračné.

Ve jménu Marie je skryta jakási zvláštní tajuplnost, záhadnost postavy panny 
Marie v Novém zákoně, teologicky i lidsky věroučná složitost „neposkvrněného 
početí“, nejasnost spojení s jejím životem před narozením Krista i s tím, zda po jeho 
narození měla s Josefem další děti přirozeným způsobem. 

Nomenologicky je v potenciálu jména napětí mezi boží láskou a pozemskostí 
utrpení, bolesti, hořkosti. Jméno nelze tedy brát pro jeho nositelku zjednodušeně jako 
vysoce příznivé.

Marii sice slibuje skutečně velmi významný smysl života, ale zároveň 
naznačuje, že bude vykupován nesnázemi, všedními nezdary, neúspěchy, nepřízní 
okolí, bolestmi a vším tím, čemu se říká „rány osudu“.

Středověká církev užívání jména Marie krajně omezovala. Jako důvod 
uváděla, že jméno nábožensky tak významné je příliš vysoko nad horizontem běžného 
člověka – podobně jako Ježíš či Kristus. Teprve v době baroka se stalo běžně užívaným 
a také Panna Maria se stala významným fenoménem rekatolizace. Z té doby pocházejí 
např. mariánské sloupy. Dochází také k její velké aktualizaci ve výtvarném umění i v 
hagiografii (spisech o životě svatých) a náboženské literatuře vůbec. Vzniká i značný 
počet modliteb k ní atd.

Věroučné postavení Marie bylo posilováno i tím, že se jméno stalo 
inauguračně prvním jménem všech novicek po složení slibu, které předcházelo dalšímu 
jménu, jež řádová sestra přijala.

U nás jméno Marie dlouho obtížně soupeřilo s oblíbenou Annou. Teprve 
koncem 18.století značně posílilo a v 19.století se stalo zřetelně vedoucím a v té pozici 
se udrželo dodnes. Spolehlivě obsazuje 1.místo v žebříčku ženských jmen a počet jeho 
nositelek je úctyhodný.

Jméno Marie můžeme chápat téměř jako synonymum pro slovo žena. 
Energie nomenologického potenciálu tohoto jména – „milovaná bohem“ a „hořkost“ – 
a napětí obou složek působí jako magická zkratka ženství v samé jeho podstatě, nebo 
jako přiznání složitosti života, které je se ženstvím spojeno.

Podle současného kalendáře slaví Marie svůj svátek 12.září.

Z knihy Roberta Altmana Osud podle jména
připravila Paž.
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Základní informace o změnách v zákonech z oblasti sociálních služeb - 3. 
část

V dnešním článku se vracíme k otázce změn sociálních zákonů z minulého čísla 
městského  Zpravodaje.
Dalšími dávkami, o které mohou občané města žádat, jsou:

Příspěvek na živobytí, který řeší nedostatečnou příjmovou situaci.

Podmínky nároku - podmínkou je, že se osoba, popřípadě společně posuzované osoby 
nacházejí ve stavu hmotné nouze. Osoba se nachází ve stavu hmotné nouze pro účely 
příspěvku na živobytí, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob po 
odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí. Přitom se 
posuzuje, zda si osoba příjem nemůže zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 
stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zda je zabezpečení jejich 
základních životních podmínek vážně ohroženo.
O příspěvek na živobytí se žádá na pověřeném obecním úřadě - Městském úřadě v 
Týništi nad Orlicí na sociálním oddělení - na předepsaném tiskopise. Tiskopis je k 
dispozici na tomto úřadě, popřípadě je možno si jej stáhnout z webové stránky 
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Doplatek na bydlení

Podmínky nároku – doplatek na bydlení v sytému pomoci v hmotné nouzi řeší 
nedostatečný příjem osoby v souvislosti s úhradou nákladů na bydlení. Jeho účelem je 
pomoc osobám v hmotné nouzi krýt odůvodněné náklady na bydlení v těch případech, 
kdy jejich příjem po úhradě nákladů spojených s bydlením nestačí k úhradě jejich 
živobytí. 
Pro účely doplatku na bydlení se osoba nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem a 
příjem společně posuzovaných osob dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí 
částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a na 
služby s bydlením bezprostředně spojené.
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu. V případech hodných 
zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za nájemce 
považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající i jinou než 
nájemní formu bydlení. Další podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání 
nároku na příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.
O doplatek na bydlení se žádá rovněž na pověřeném obecním úřadě - Městském úřadě v 
Týništi nad Orlicí na sociálním oddělení - na předepsaném tiskopise.

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. Uvedené situace řeší 
zákon prostřednictvím dávky pomoci v hmotné nouzi nazvané mimořádná okamžitá 
pomoc. O dávky se žádá opět na předepsaném tiskopise na úřadě.
Jde o následující specifické situace:

1) Osobě hrozí vážná újma na zdraví
Jde o výjimečné situace, kdy orgán pomoci v hmotné nouzi považuje za osobu v hmotné 
nouzi osobu, která nesplňuje podmínku pro posouzení stavu hmotné nouze,

12
 podmiňující přiznání příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, ale má prokazatelně 

Letos 25. srpna jsme si připomněli 101.výročí narození Aloise Vašátka, který prožil v 
našem městě tu část svého krátkého života, kterou mu osud předurčil prožít,a tou bylo 
mládí.
Byl jedním z nejúspěšnějších letců československého letectva, kteří za 2.světové války 
přispěli ke konečnému vítězství spojenců nad nepřítelem .
I jeho činy se proměnily v cenný historický dokument, i odkaz jeho činů obohatil a 
zkrášlil naše dějiny.

Alois Vašátko (Velký Ámos) – člověk, student, učitel (2.část)

Nadporučík Alois Vašátko uprchl v červenci 1939 (bylo mu 31 let) do Polska, a když 
Poláci odmítli jeho letecké služby, odjel s kamarády lodí do Francie.

Byl přijat 7. 9. 1939 jako dobrovolník do francouzského letectva a od 12. 
května 1940 bojoval v řadách letecké stíhací skupiny 1/5 (1. letka páté stíhací skupiny 
Čápů). Nalétal 50 operačních hodin, při nichž sám sestřelil 3 letadla a 12 letadel ve 
spolupráci s ostatními členy skupiny. Byl typem agresivního stíhače.

V jednom zvlášť svízelném souboji sestřelil dvě letadla, ale dalším podlehl. 
Přemožený a zraněný musel z boje ustoupit. Přinesl si z něho další palmu k válečnému 
kříži Croix de guerre, ale také citelné rány.

Když padla Paříž, přelétli Čápi na letiště Vichy. Po pádu Francie sloužil v 
anglickém letectvu, kde ho čekaly nové uniformy, nové návyky, přísaha, studium 
angličtiny, návrh na ustavení československé stíhací perutě, jenž formuloval on sám. Tak 
vznikla 312. československá stíhací peruť, zatím na papíře. V září 1940 odjeli první piloti 
již zformované 312.perutě na letiště Duxford poblíž Cambridge, kde už úspěšně vzlétala 
do soubojů první československá stíhací jednotka v Anglii, slavná 310. stíhací peruť.

První bariéra, kterou musel každý cizinec v Anglii překonat, byl zpravidla 
jazykový handicap. Francouzština, kterou Vašátko studoval už doma, mu nedělala 
obtíže. V Anglii se musel vypořádat s předepsanou heslovitou řečí, které se užívalo při 
létání – kódovanou angličtinou. Soustavně se učil základům běžné hovorové angličtiny. 
Hltal denně desítky slovíček a dřel gramatiku.

Více informací o A.Vašátkovi najdete v knihách:
František Fajtl: Vzpomínka na padlé kamarády, Horizont Praha 1991
Adolf Vrána: Letec Alois Vašátko, Brno 1946
Týniště nad Orlicí, město v lesích – historie a současnost 2002.

Z uvedených materiálů zpracovala Paž.
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Vrať mi ji aspoň na chvíli
za lásku chci se ještě vdát
Snad pro chvíli se nestřílí
chvílí se osud nezmýlí
Já nechci ještě sama spát…!

Čas prchá jako zloděj
z místa činu
Co jednou vzal
to zpátky nevrací
Zůstává jenom kolej
po které se šinu
žárlivou touhu
v opuštěném klínu 
a kolem trati
stárnoucí diváci…

Za oponou…? , r.1984
Hudba: Pavel Eliáš
Zpěv: Hanka Křížková

Když nápověda sklapne knihu
divák se domů vytrácí
stín reflektoru je mu v patách
oponář naposledy hadr zatáh
herec naději utrácí

Ten blázen nosil balík snů
a ručil za ně životem
a křičel do těch lichejch dnů
kdy člověk mlčel za plotem

A teď tu stojí na jevišti
který už dneska není jeho
pracáky zhasínaj
a smutek sviští
prkna se červotočů ptaj
na představení příští…?

Zbude pár fotek,
který zblednou
žloutnoucí články, vzpomínka
pár ctitelů, co někdy 
oči zvednou
a zavzpomínaj u vínka…

Stálo to za to
chodit po provaze
a pod nohama cejtit propadlo
Stálo to za to
platit dlouho, draze
tý lásce jménem divadlo?

11

I když je tahle láska proklínaná
nemůžem přestat milovat
Vždyť herec může na ta slova 
daná
kousíček sebe lidem dát

To je jen zdání
herec neodchází
za hrází forbíny
nechal kus svýho já

Proto se s námi
aspoň někdy schází
i když se na divadle
zavře opona…!

(1984)

Ošklivé kačátko, nebo krásná labuť ?
Na zahradě mateřské školy „přistál pták“, nebo je tomu jinak?
Johanka a Karolínka mají šikovnou maminku a tátu, oba jsou sochaři. Paní Gabriela 
Špačková byla velmi ochotná vytesat pro školku sochu.  navrhla a zpracovala několik 
námětů. Zvažovali jsme možnost  využít  sochu  k dětským hrám, tak aby nebyla 
ohrožena bezpečnost dětí. Současně musel být respektován tvar kamene. Byl to velký 
balvan dovezený jako výmět přímo z lomu. Celý rok socha vznikala na malém dvorku 
před rodinným domkem ve Vašátkově ulici.  Výsledek byl nad  očekávání.
Krásné tvary křídel dekorativně stočených do spirál, hlava vyvažuje svými zaoblenými 
tvary celek. Děti mohou vylézt na ptáka a bezpečně se usadit mezi křídly. Sochu jsme 
umístili v horní části zahrady, aby vynikala její krása již při vstupu na dvůr.  Pohledem na 
naše „ptáče“ se současně otevírá pohled do celého  prostoru  nově rozšířené zahrady 
mateřské školy.
K odhalení sochy paní 
u č i t e l k a  Z d e ň k a  
Veselková s loži la  
dětskou písničku o 
ptáčím mláděti, které 
zapomnělo odletět na 
zimu do teplých krajin 
a usadilo se u nás na 
zahradě.  Dětský sbor 
naší MŠ slavnostně 
sochu odhalil. 
Poděkování  pa t ř í  
o b ě m a  r o d i č ů m  
Karolínky a Johanky.

  Iva Beňová

Oddíl kanoistiky  SK Týniště n. Orl.
Účast našeho člena na Mistrovství světa juniorů ve Švýcarsku

Ve dnech 14. – 18.7.2009 se konalo ve švýcarském městečku Buochs na řece 
Engelbelger Aa Mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divoké vodě.
Mistrovství se zúčastnil člen vodáckého oddílu a člen juniorského reprezentačního 
družstva Filip Křišťan a spolu s ním 54 závodníků z 18 států celého světa v kategorii K1.
Mistrovství bylo zahájeno oficiálním měřeným tréninkem, podle kterého se tvoří 
startovní listina prvního závodu. V tomto závodě se umístil Filip na 7. místě. Trať MSJ 
na řece Engelberger Aa není příliš obtížná, ale fyzicky náročná pro svoji délku - přes 
sedm kilometrů.
Dne 15.7. se uskutečnil závod v dlouhém sjezdu. V tomto závodě se Filip Křišťan umístil 
v silné konkurenci 54 závodníků na 15. místě jako druhý zástupce České republiky.
Další den se uskutečnil závod tříčlenných družstev, ve kterém se měl boj o medaile 
odehrávat především mezi Německem, Francií, Itálií, Slovinskem a Českou republikou.
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Tiché ohlédnutí
Mnoho čtenářů Zpravodaje bylo překvapeno oznámením o úmrtí Jiřího Žáka, které 
jsme přinesli v srpnovém vydání. Téměř všichni si ho chtěli připomenout v jeho 
písňových textech, které nám jsou -  až na výjimky- neznámé.
Jednou z výjimek je pan Karel Procházka, který tvorbu Jiřího Žáka zná. K životnímu 
jubileu od něho obdržel knížku s názvem „Písňové texty“. Má v ní na předsádce 
připsané osobní věnování autora s datem 19.4.2007. Knihu vydala Knihovna Jana Drdy 
v Příbrami.
Laskavě ji redakci Zpravodaje zapůjčil a my vám z ní dnes předkládáme tři ukázky 
písňové tvorby Jiřího Žáka. První dvě ukázky jsou texty divadelních písní, třetí ukázka 
je text písně, kterou zpívá Hanka Křížková a ke které složil hudbu Pavel Eliáš.

Paž.
Hned na úvod knížky píše Jiří Žák toto: „Texty divadelních písniček se někdy těžko 
posuzují, když jsou jen tak vytrženy ze struktury určité hry.
Texty divadelních písniček uvádějí, komentují, posuzují, pointují situace ve hře, 
někdy nahrazují část dialogu nebo monolog. Měly by být „vo něčom“, jak říkal 
Jarda Jakoubek o šansonu. Některé mohou existovat samy o sobě.
Výběr „vzorků“ ze 180 realizovaných textů divadelních písniček ponechávám na 
redakci.“

A.Arbuzov: Staromódní komedie (1982)
Hudba: Pavel Eliáš, Divadlo Příbram
Stáří
Den zívá
modrá plachta bledne
hodiny bijou minuty
a léta nejdou zout
láska je nic
jak měsíc ve dne
a ruce plný divnejch pout

Noc prší
modrá plachta zbledla
do stanu dírou teče
dech bolí unavený plíce
koně jsou pryč 
a chyběj sedla
dveře nepatřej žádný klice

Lidi chtěj
kostým a masku šaška
klaun přijde potichu
do světla, který nezáří
už nemá sukces
je to fraška
šminky mu tečou po tváří

Sníh taje
mokrá plachta zplihla
do lodi stáří teče
pomalu odnáší nás proud 
paluba vrže
nikdo u kormidla
smutkem se černá každej kout…

10

W.Shakespeare: Komedie plná omylů (1988)
Hudba: Pavel Eliáš, Divadlo Kolín
Zloděj čas (Adriana)

Čas ženy prchá rychleji
ke skále kde je černá sluj
po dráze vrásek kolejí
do dálek sněžných závějí
je hluchý k prosbám :Stůj…!

Zrcadlo poví častěji
že v dálce mizí mládí kůň
ukáže bídu nadějí
a láska líhá častěji
u jiných, s očima jak tůň…

Už nejsem Lásky kostel
světlo stínů
Andělský ráj
kde vášně skotačí
Zahřívám sama postel
sčítám svoji vinu
namísto vášně
piju doušky splínů…
a láska zatím 
někde pytlačí

Čase, ty krutý zloději
zpět vrať mi moji dívčí tvář
a hladkou kůži nadějí
za kterou muži šílejí
tu mládí sladkou zář…

republikou. Již od prvních kilometrů se naše hlídka držela na třetím místě a v 
závěrečných metrech ještě svůj náskok zvětšila a uhájila bronzovou medaili. Členy této 
hlídky byli  Filip Křišťan, Richard Hála a Ondřej Novák.
Další den (17.7). se vzhledem k předpovědi  zhoršení počasí závod tříčlenných družstev 
ve sprintu přesunul z odpoledních hodin na dopoledne. V tomto závodě, který se jede na 
dvě kola, se naše hlídka   po prvním kole  držela na třetím místě. Ale smůla potkala naše 
závodníky ve druhém kole. I po zlepšení času je předstihla o pouhé 4 setiny vteřiny hlídka 
Slovinska a odsunula naše závodníky na 4. místo. Tento den byl smolný pro Českou 
republiku, jelikož i naše další hlídka v kategorii C1 se za stejně dramatických okolností 
umístila na 4. místě.
Odpoledne přišla slibovaná bouře, hladina vody v řece stoupala a bylo ohroženo konání 
závodu ve sprintu jednotlivců , který se měl uskutečnit následující den. 
Ráno 18.7.  proběhlo zasedání ICF, na kterém bylo rozhodnuto, že se závod ve sprintu 
uskuteční a bude zahájen ve 12.00 hod.
Startovní listina byla sestavena podle výsledků z dlouhého závodu ( start probíhá v 
obráceném pořadí), nejlepší závodníci  startují na závěr startovního pole. Filip 
odstartoval na závěr startovního pole  a po dojetí do cíle se ujal vedení. Do konce prvního 
kola mělo ale startovat ještě 14 závodníků. Filip se ujal vedení a v českém táboře 
panovalo velké napětí. Po dojetí všech závodníku skončil Filip Křišťan i přes nejrychlejší 
mezičas na 8. místě. Mezi závodníky  v první desítce byly nepatrné časové odstupy.
Všichni jsme očekávali s napětím start druhého kola a hlavně konec startovního pole. I 
přes zlepšení času se Filip nakonec umístil na výborném 11. místě.
Mistrovství světa juniorů skončilo 
a můžeme konstatovat, že bylo pro 
z á v o d n í k a  n a š e h o  o d d í l u  
kanoistiky úspěšné a že výborně 
reprezentoval Českou republiku. 
Byla to pro něho veliká zkušenost a 
motivace do dalších sportovních 
úspěchů.

Předseda oddílu kanoistiky
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Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní - 
6. část

Nedílnou součástí řeky Orlice je náhon Alba, nazývaný Týnišťáky prostě struha. Je to 
nejstarší vodohospodářská stavba v těchto končinách a počátek jejího prokopávání se 
datuje rokem 1390, kdy vlastnil Častolovice a Týniště Půta z rodu Drslavců. Musím 
připomenout, že v té době mělo Týniště patnáct dřevěných chalup, dřevěný dvůr a dva 
páry koní. K dispozici byly jen rydla a kopáče. Postupovalo se netknutým pralesním 
terénem.

Struha je vlastně odkloněný olešnický potok, který tekl do Orlice v Česticích. Byl 
prokopáván po vrstevnici a v místech bývalé Nohejlovy elektrárny dosáhl spádu šesti 
metrů proti hladině Orlice. Zpočátku to byl jenom potok, který napájel několik rybníků, 
např. Voklik, který zanikl už ve středověku, nebo Dlouholoučský, jehož hráz se 
dochovala do dnešní doby v Sítinách. Se založením dalších rybníků (např. Na Záplotí, 
v místě, kde v dnešní době stojí škola) a s výstavbou horního a dolního mlýna potřeba 
vody vzrůstala, a proto se struha rozšiřovala ještě další tři staletí. 

V dnešní době už je Alba pomalu zaniklá. V době jejího největšího rozmachu na 
3přelomu 18. a 19. století byl její průtok 1,5 m /sec. – a to už je nějaká síla. Připomeňme 

si jen část uživatelů této struhy: vodní pila, která řezala fošny na Dlouhé Louce, horní 
mlýn (dnešní prodejna pletiva), všechny koželužské provozy (dnes neodvratně 
zaniklé), dolní mlýn, který byl přestavěn na elektrárnu koncem 19.století. Na zánik, 
spíše destrukci tohoto technického a technologického skvostu, se ze svého hlediska 
dívám jako na špatné rozhodnutí, které poškodilo Týniště nenávratně. Nohejlova 
elektrárna, jak jsme jí říkali, s Francisovou turbínou a spádem šesti metrů by stačila i v 
dnešní době pokrýt potřeby veřejného osvětlení. Byl by to „skanzen“, který by v době 
rozvoje turistiky navštěvovaly stovky turistů a přinášely peníze, které naše město tolik 
potřebuje. Lidé, kteří rozhodli o zániku tohoto díla, použiji mírný výraz, pochybili.

Takový je osud užitečné středověké Alby. Za mého dětství se struha pravidelně čistila z 
Týniště až do Častolovic. O prázdninách se tok Alby zastavil na rozdělovači v 
Česticích a parta lidí během měsíce vyčistila struhu od nánosů. Říkali jsme tomu 
období strženky. V korytě zbyly jen tůňky plné pstruhů, střevlat, lipanů a mníků. Ráj 
pro kluky, a nejen pro ně! Dnes, pokud půjdete proti proudu tohoto středověkého díla, 
rybičku neuvidíte, jenom nánosy bahna.

Snad jsem vás tou svojí nostalgií „neotrávil“. Pokud ne, tak na Orlici zase příště.

Ladislav Štěpán
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Prázdniny skončily

Tak nám prázdniny uběhly. Malým i velkým, mladým i starým. Nedá se nic dělat, 
pracovat se musí, ať ve školních lavicích, nebo na pracovištích. Jenom důchodci do práce 
nemusí, ačkoliv by své volno někdy rádi zaměnili za činnost, kterou by měli rádi. Ale 
život neúprosně běží se svými změnami, radostmi i bolestmi.
Listuji školním časopisem Reflektor, který na naší škole vycházel v letech 1975 - 1987. V 
čísle 8 ze zač. školního roku 1977-8 jsem našla příspěvek Radky Pungeové z 8.C: “V 
letošním školním roce navštěvuje naši školu 965 žáků. Máme 29 tříd, 6 oddělení školní 
družiny a 1 oddělení školního klubu. Ve škole je založeno 26 zájmových kroužků. V 
žákovské samosprávě pracuje Radka Pungeová, L. Trejtnarová, N. Holoubková, Zd. 
Horáček, P. Rázek, J. Hajnová, J. Šťovíčková, J. Hašková, Vl. Bartošová, J. 
Rathouská....”
Josef Pešek, žák 9.B, se v čísle 7 z června roku 1977 rozloučil se školní docházkou a 
přivítal prvňáčky. A toto je jeho článek. Přetiskujeme z uvedeného Reflektoru.

Při cestě do školy potkávám prvňáčky. Velikou tašku mají na zádech, povídají si spolu a 
my se přitom zamyslíme.
Byli jsme přece také takoví. Kolik práce nám dalo, než jsme mohli přečíst “mísa masa” 
nebo napočítat do desíti. Připadá nám to teď směšné, ale tehdy to pro nás znamenalo 
mnoho. Vždyť jsme též byli rádi, když jsme dostali hvězdičku. Teď však vyjdeme tuto 
školu a spolu s námi vyjdou i prvňáčkovská přání stát se kosmonautem nebo 
námořníkem. Rádi budeme vzpomínat na veselé příhody ze školy nebo na to, jak jsme 
byli zkoušeni z nějakého předmětu a také někdy neuměli. Víme, že ve škole mohou uzrát 
kamarádství, kterých bychom jinak nenabyli, která mohou vzniknout jen ve společné 
práci. 
Teď, když ukončíme devátou třídu, vybavíme si, s kolika málo vědomostmi jsme do 
školy přišli. Jak jsme se usadili do lavic, vyložili si na ně penál a sešit a dívali se na 
obrázek, na němž bylo napsáno písmeno A. V druhé třídě jsme četli a psali, učili jsme se 
počítat. A takto jsme pokračovali dál. V našich hlavách se kupily vědomosti. Mnoho z 
nás, když jsme byli malí, nahlédlo starším sourozencům do knížek, ve kterých jsme 
nacházeli dvě číslice pod sebou oddělené čarou, a zdálo se nám, že stojíme před 
překážkou, kterou nikdy nepřekonáme. A teď, když myslíme, že víme vše, co nás jen 
škola mohla naučit, hledíme na prvňáčky a vidíme, že salát a kapustu dávají do jednoho 
kolečka a kočku a pejska do druhého a nevíme, co to vlastně dělají. Ano, jak čas, tak i 
učivo se sune kupředu  a je nahrazováno jiným, lepším, nad kterým jen kroutíme hlavou a 
rádi bychom dostali vysvětlení od prvňáčků. 
Avšak v jednom jsme si jistí - a to v tom, že školní léta se nám již nikdy nevrátí.

Josef Pešek, 9.B

Všichni se rádi připojujeme se svým přáním všem školákům, kteří opět zasedají do 
školních lavic. 
Ale i my, senioři, se snažíme o určitou činnost, přestože už jsme v důchodu. Příležitost 
nalézáme v našem klubu důchodců, kde se střídají přednášky, besedy, další vzdělávací 
činnosti se zábavu a odpočinkem. A to i o prázdninách. Velkou oblibu získalo pravidelné 
opékání buřtíků či jiné uzeniny v prostorách klubového dvorečku, kde se v útercích 
schází kolem dvaceti seniorů. A věřte, že správně opečený špekáček chutná báječně, jako 
zamlada. 
Doufám, že i nám, důchodcům, přinese letošní školní rok také další radosti a potěšení.

J. Farská
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Duchovní hledání
O radosti – 1. část
Radost – jako každý jiný stav duše – může mít tolik forem, kolik je 
na světě lidí. Vedle hlučné existuje i radost tichá, vnitřní, nikoliv 
však méně intenzivní. Čistá, ničím nezkalená radost se z našich

stále rychlejších a komplikovanějších životů bohužel vytrácí. Práce se odosobňuje, 
čímž přináší méně radosti. Naše zdary ve srovnání s „úspěchy“ medializovaných 
celebrit či magnátů zdánlivě ztrácejí hodnotu a „maličkosti“ nám za trochu té radosti 
nestojí. Takže většina našich úspěchů okamžitě a bez vychutnání přechází v honbu za 
dalšími (vyjadřovanými zpravidla materiálně). Člověka to až trochu děsí. Vždyť pravá 
radost dává našemu vnímání zvláštní lesk, ukazuje horizont našeho bytí v novém 
světle, dává našim myšlenkám zvláštní směr. Později pak získává v radosti nový smysl 
minulost a působí smysluplně na náš postoj k budoucnosti. Je vystupňovaným blahem, 
které z člověka činí optimistu.
Vyhledávání drobných každodenních radostí je předpokladem duševní vyrovnanosti a 
spokojenosti. Mohou to být nejrůznější smyslové slasti (chutě, vůně), zrakové a 
sluchové dojmy (v okolí, v krajině, v hudbě, ve zvuku letního deště, v rozkvetlé 
zahradě…)
Tyto drobné každodenní radosti život obohacují a lidé o ně ochuzení bývají rozmrzelí, 
nerudní, sklíčení, nudí se.
Velkou oslavou radosti je báseň F. Schillera Óda na radost (1785), zhudebněná v 
proslulé Beethovenově IX. Symfonii, začínající slovy:
 „Radosti, ty jiskro boží,
dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.“

Paž
            Českobratrská církev evangelická

                             MOUDROST A VZDĚLÁNÍ
                      Moudrost mi, Pane, dávej, abych po tvé cestě chodil, moudrost mi, Pane, 
                      dávej, ať ve tmě nebloudím. Moudrost mi dávej, sám ji nemám, moudrost 
                      mi dávej, ať tě hledám! Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím!     
První den nového školního roku. Mnohé myšlenky víří hlavou. Třeba: jaký je 
vztah mezi vzděláním a moudrostí? Je to jedno a totéž? Asi není. Známe moudré 
lidi, kteří vzdělání nemají, a známe hloupé lidi, kteří vzdělání mají, ale je jim 
vlastně na nic. Neumějí ho použít ani ve prospěch svůj, ani svého okolí. 
Vzdělání je důležité. Jeho význam nechceme nijak oslabit. Učitelky a učitelé, 
profesorky a profesoři, držíme vám palce a přejeme pevné nervy, abyste dokázali 
vzdělávat děti, které jsou vám svěřeny. A zároveň chceme, aby se naše děti stávaly 
moudrými. Kde se dá moudrost studovat nebo sehnat?
Šalomoun, ztělesnění moudrosti, žádá Boha, aby mu dal – doslova – slyšící srdce. 
Srdce, které slyší. Slyší třeba ticho nebo nářek a smích, změnu v barvě hlasu. Slyší 
napětí i tlukot srdce.
Slyšící srdce pozná, že hudrající kolega na pracovišti něco zakrývá a potřebuje pomoc, 
že protivný puberťák má slzy na krajíčku, nerudný lékař se bojí, zda dal správný lék, a 
maminka, která zvyšuje hlas na své neposedné dítě, potřebuje úsměv a laskavé slovo. 
Takové srdce slyší originální příběh každého jedinečného člověka. A tak se stává 
moudrým. Moudrostí a zkušenostmi druhých.
Žáci a žákyně, studenti a studentky, ať vám jde vzdělávání od ruky. A přidejte k němu 
srdce, které slyší život kolem sebe. Tak okrášlíte své vzdělání i moudrostí.
Pěkný den i celý školní rok!

Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci září: (modlitebna, V. Opatrného 58): 
 13.9. od 10:30 h – nedělní bohoslužby s nedělní školou
 27.9. od 10:30 h – nedělní bohoslužby s nedělní školou.
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Zahradní slavnost - podruhé
Děkujeme za báječné odpoledne,” ozývalo se často 31.7. 2009 z úst návštěvníků “

zahradní slavnosti, kterou uspořádala pro děti a jejich rodiče ŘK farnost v Týništi nad 
Orlicí. 
Osvědčený tým dobrovolníků připravil pro malé účastníky řadu soutěží o ceny a 
slosovatelné lístky do dětské tomboly. Byť malého vzrůstu, bojovným duchem děti 
předčily kdekterého dospělého.
Pro spokojené tváře dříve narozených hrála skupina Jiřího Králíka Rawndy and Rascals 
a Modrá nota Petra Nesnídala. Nechybělo ani něco dobrého na zub z uzeného pašíka a 
žíznívá hrdla svlažila malinovka a zlatavý mok z Hlinska v Č. Páteční odpoledne zahájil 
P. Havlíček děkovnou bohoslužbou a po několika hodinách bohatého programu i 
ukončil losováním tomboly pro dospělé.
Díky mnoha sponzorům nejen z Týniště nad Orlicí byla tombola pro děti i dospělé 
bohatší než na leckterém plese. 

P. Ivan Havlíček, administrátor ŘK farnosti

O zdařilý průběh 
se zasloužili tito 
sponzoři: Krajský 
ú ř a d  K r á l o v é -
hradeckého kraje, 
M ě s t s k ý  ú ř a d  
Týniště nad Orlicí, 
Mlýn Korunka, 
K a r m e l i t á n s k é  
nakladatelství v 
H.Králové, Agrico 
T ý n i š t ě  n / O . ,  
Monsta Týniště 
n / O . ,  P e k á r n a  
T ý n i š t ě  n / O . ,  
Elektro Valenta 
Choceň, Lékárna 
U Krále Jiřího, 
Lékárna MUDr. 
Koblasa, Papír-
nictví Týniště n/O., 
B y t o v ý  t e x t i l  
Burda, Rychnov-
ská sodovkárna, 
Hlinecký pivovar 
Rychtář, Krajská 
kancelář KDU-
ČSL,  Var ioTec 
s.r.o. Týniště n/O., 
Česká spořitelna 
a . s .  P o b o č k a  
Týniště n/O.
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JINÉ AKCE
12.září (sobota) TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Vzhledem k velkému počtu uchazečů o taneční kurz je letošní 
ročník rozdělen do dvou kurzů. Tuto sobotu proběhnou zahajovací 
lekce.
 Začátky: kurz A - 16,00 hodin
                kurz B - 19,00 hodin.
 Sál hotelu Orlice na náměstí v Týništi nad Orlicí.
 Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 POZOR! Do sálu nebude vpuštěn nikdo bez společenského oděvu!

15.září (úterý) Zábavné odpoledne aneb Jedeme za Vámi !!  
         Společenská akce s řadou osobností, která se uskuteční před 

kulturním domem. 
         Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program (kouzelník, 

hudebníci Michaela Nosková či Julián Záhorovský). Program  
bude moderovat Martin Hranáč. Pro děti jsou připraveny hodnotné 
ceny, balónky, řada zajímavých soutěží. Akce je pod patronací 
poslankyně a místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Hany 
Orgoníkové, která, jak dodává, se na to velmi těší.  

         Pro maminky budou připraveny  poradkyně s  kosmetickými 
výrobky od společnosti Avon cosmetics.

                    Začátek akce je v 19,00 hodin.
        Prostranství před kulturním domem.
        Pořadatelem je David Novotný.

       
19.září (sobota) TRADIČNÍ TÝNIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ aneb loučení s létem

Tuto sobotu proběhne v areálu motorestu Roubenka již tradiční 
týnišťské posvícení.

A na co se letos můžete těšit:
10,00 - 12,00 - malý dechový orchestr ZUŠ pod taktovkou A.Závodního
12,00 - 13,00 - přestávka, během které si budete moci pochutnat na posvícenské kachně, 

pečených kolenech, grilovaných žebrech a dalším množství různých 
pochutin   

13,00 - 13,30 - skupina historického šermu Pernštýn z Pardubic
13,45 - 17,30 - country kapela TOMY z Opočna
17,30 - 18,00 - fakírská schow na střepech a plamenech
18,00 - 23,00  - k poslechu i tanci bude hrát kapela A-sakra z Černilova
Po celý den je pro návštěvníky zajištěno velmi bohaté občerstvení, během odpoledne 
bude připravena výstava historických zbraní, děti i dospělí si budou moci vyzkoušet 
střelbu z luku a kuše, pro děti je dále připravena řada soutěží a budou se moci zdarma 
projet na koních.
Pořádá Město Týniště nad Orlicí, Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí a motorest 
Roubenka.
V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do kulturního domu.

27.září (neděle) Taneční odpoledne nejen pro dříve narozené
   K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibyla.

 Začátek ve 14,00 hodin.
                        Malý sál kulturního domu.
                        Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
                        Vstupné je 40,-Kč
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Vendelín Opatrný (10. 3. 1908 - 31. 10. 1944)
3. část (dokončení)
Po bitvě u Sokolova je Vendelín Opatrný 23. března 1943 povýšen na četaře a poté na 
rotmistra. Československá jednotka se od počátku potýkala s nedostatkem důstojníků, 
a proto byla zřízena důstojnická škola. Na základě výběru mezi poddůstojníky s 
bojovými zkušenostmi nadřízení poslali Vendelína Opatrného do této školy, která byla 
organizována přímo v zázemí bojových jednotek na frontě. Plk. Svoboda odmítal 
organizovat důstojnické školy v dalekém zázemí. Je to zcela pochopitelné, ztráty nejen 
na východní frontě zejména mezi nižšími důstojníky byly neobyčejně vysoké… 

Vendelín Opatrný studium absolvoval s prospěchem dobrým a stává se velitelem 2. 
čety kulometné roty 1. praporu, stále však v hodnosti rotmistra. Londýnská vláda 
nechce povyšovat absolventy polních důstojnických kurzů do důstojnických hodností. 
Plukovník Svoboda vede stálý boj s vedením Čs. vojenské mise v SSSR.

V září 1943 je 3517 příslušníků 1. čs. brigády připraveno k odjezdu na frontu. Brigáda 
koncem října 1943 byla začleněna do svazku sovětské 38. armády, jejímž hlavním 
úkolem bylo osvobodit Kyjev. Kulometnou četu Vendelína Opatrného přidělili k druhé 
rotě, které velel nadporučík Pavel Marcelly. U Kyjeva se opět opakovala situace jako 
před prvním nasazením jednotky. Exilová vláda v Londýně i vedení Čs. vojenské mise 
v Moskvě měly zájem o zachování jednotky pro předpokládané budoucí boje na území 
osvobozované republiky a sovětské vedení se tomuto nijak nebránilo. Brigáda byla 
původně dislokována na úseku fronty, který měl pouze zajišťovat postup jiných 
jednotek. První útok na Kyjev však neuspěl a vedení 1. ukrajinského frontu radikálně 
změnilo plánování operace.  Důsledkem toho bylo to, že československá brigáda se 
dostala do samotného centra útoku na Kyjev a poté, co sousední sovětská jednotka 
nedokázala splnit dané úkoly, byla brigáda nucena zajišťovat vlastní bok. Důsledkem 
toho bylo, že  1. čs. brigáda byla 3. 11. 1943 na čele vojsk osvobozujících Kyjev. Plk. 
Svoboda  obnovil v noci ze 3. na 4. 11. 1943 útok na střed města,. tím vyvolal zmatek 
mezi Němci, kteří očekávali útok teprve ráno, a zachránil mnoho obyvatel Kyjeva. 
Brigáda byla výslovně jmenována v rozkazu vrchního velitele Stalina a plk. Svoboda 
obdržel Suvorovův řád 2. stupně. Stalin o několik týdnů později na Teheránské 
konferenci prohlásil, že „Československá armáda osvobodila Kyjev“, což zřejmě mělo 
velký význam pro poválečnou obnovu Československa. Vendelín Opatrný byl 
rozkazem č. 13 str. 3 ze dne 15. března 1944  za boje o Kyjev vyznamenán  1. Čs. 
válečným křížem vz. 1939.  

Koncem roku 1943 nastala tuhá zima. Brigáda v té době zaujala na frontě postavení v 
prostoru západně od Bílé Cerkve, 2. největšího města na centrální Ukrajině asi 90 
kilometrů jižně od Kyjeva. Dne 30. prosince ráno začal útok na vesnici Ruda. Rojnice 
postupovaly hlubokým sněhem v husté mlze za třicetistupňového mrazu. Vesnici 
bránily dva prapory Waffen SS s deseti nebo dvanácti samohybnými děly a asi pěti 
tanky. Sovětské jednotky tlačily Němce ze severu a těm hrozilo nebezpečí, že se 
dostanou do obklíčení. Němci se urputně bránili. 3.rotě, ve které byla i Vendelínova 
četa, se teprve před polednem podařilo proniknout do jihovýchodní části Rudy. Boj 
trval dlouho a bitva byla vyčerpávající. Nakonec německé jednotky ustoupily a 
brigáda mohla postupovat dále na Bílou Cerkev, město bylo dne 4. ledna 1944  
osvobozeno. 2. ledna 1944 byl Vendelín Opatrný povýšen do hodnosti rotmistra. 
Rotmistr Vendelín Opatrný byl za boje u Bíle Cerkve rozkazem č.13 str. 13 ze dne 15. 
března 1944 vyznamenán 2. Čs. válečným křížem vz. 1939. Rotmistr Vendelín 
Opatrný byl rozkazem č.16 ze dne 28. března 1944 vyznamenán Řádem Rudé hvězdy.
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CO-KDY-KDE
 září 2009

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

KONCERTY
13.září (neděle) PAVEL ŠPORCL & ROMANO STILO

Jak už je u houslisty Pavla Šporcla zvykem, nenechá o sobě dlouho 
mlčet, a tak přichází opět s pozváním na turné… GIPSY WAY 
TOUR vás strhne svým nábojem – doslova.
V říjnu loňského roku nahrál Pavel společně se slovenskou 
romskou cimbálovou kapelou Romano Stilo temperamentní album 
Gipsy way. Toto CD, na kterém znějí cikánské, maďarské a 
rumunské lidové skladby a také skladby skladatelů Pabla 
Sarasateho, Johannesa Brahmse či Arama Chačaturjana, získalo již 
po dvou měsících prodeje Zlatou desku Supraphonu za 5 500 
prodaných kusů! Pro velký zájem Pavel Šporcl a Romano Stilo 
rozjedou velké podzimní turné (září - prosinec), při kterém navštíví 
dvě desítky měst po celé republice. Celkem si tuto „netradiční 
energickou kombinaci interpretů a jejich hudby“ poslechne na 
dvanáct tisíc lidí.
Pavel Šporcl zahájí své turné v Týništi nad Orlicí. Vzhledem k 
obrovskému zájmu o vstupenky na tuto jedinečnou kulturní událost 
uskuteční se koncerty dva.
Začátky koncertů v 16,00 a 19,00 hodin.
Divadelní sál kulturního domu. 
Cena vstupného je 250,-Kč.
Vstupenky lze zakoupit v kanceláři kulturního domu, nebo 
objednat na tel.č.: 494371693.

6

Rozkazem sovětského vrchního velení z 10. dubna 1944 se přikročilo k organizování 1. 
čs. armádního sboru. Za tímto účelem byla 1. brigáda přesunuta do oblasti Volyně na 
dnešní severozápadní Ukrajině poblíž hranic dnešního Polska a Běloruska. Na tomto 
území žila historická česká menšina a sovětské vrchní velení vydalo rozkaz, kterým 
umožnilo nábor a případnou mobilizaci této národnostní menšiny do vznikajícího Čs. 
armádního sboru. Do sboru byly rovněž začleněny i zbytky slovenské 1. pěší divize a 
dalších jednotek Slovenského štátu, jejich příslušníci zejména v druhé polovině roku 
1943 začali hromadně přecházet na sovětskou stranu a vzdávat se do zajetí za účelem 
vstupu do čs. jednotek v SSSR. 
Někdy v průběhu léta roku 1944 byl Vendelín Opatrný povýšen na podporučíka . 

Před vypuknutím Slovenského národního povstání 29. srpna 1944 navrhlo vedení 
povstání společně s londýnskou vládou  obsazení průsmyků v Karpatech slovenskými 
divizemi umístěnými na východním Slovensku. Sovětská vojska tak měla přejít během 
4-5 dnů přes Karpaty a pokračovat jižním směrem na Košice a poté přes severní 
Maďarsko a proti proudu Dunaje dále na západ do centra Říše. Němci neměli v této 
oblasti téměř žádná silnější vojska. Pokud by byl tento plán uspěl, potom by se během 
několika dnů zhroutila celá německá fronta na Balkáně a válka mohla skončit o několik 
měsíců dříve. Tento plán však skončil fiaskem. Slovenské divize po zahájení povstání 
průsmyky neobsadily a nechaly se odzbrojit. Rozkaz sovětského vrchního velení k 
obsazení průsmyků a provedení Karpatsko-dukelské operace však již byl vydán. O 
Stalinových rozkazech se nediskutuje, ty se plní…

Provedení Karpatsko – dukelské operace  bylo svěřeno Moskalenkově 38. armádě 1. 
ukrajinského frontu, k níž byl přičleněn i 1. čs. armádní sbor, a Grečkově 1. gardové 
armádě 4. ukrajinského frontu. Útok začal 8. září 1944 dvouhodinovou dělostřeleckou 
přípravou. Poté vyrazily na zteč střelecké jednotky podporované tanky, které v 
dopoledních hodinách prolomily první pásmo německé obrany. Odpoledne se vydal na 
pochod ke Krosnu i 1. čs. armádní sbor, který byl ve druhém sledu 38. armády. 
Kulometná rota pod velením ppor. Vendelína Opatrného se účastnila bojů o kótu 534 nad 
městem Duklou. Následovalo dobývání obce Teodorovka a další kóty 694. V průběhu 
těchto bojů byl Vendelín Opatrný povýšen na poručíka. Dne 6. října 1944 po deváté 
hodině ranní překročili první příslušníci pravidelné československé armády  hranici 
Československé republiky. Další útok měl být veden na Korejovce, Javíru, Hrabov s 
cílem dosáhnout obce Hunkovců. 

Během probíhajících bojů ve dnech 27. října až 2. listopadu byl  por. Vendelín Opatrný 
odvolán na stanoviště velitele 1. praporu umístěného mezi obcemi Korejovce a 
Dobroslava v prostoru kóty 481 na území dnešního Slovenska. Zde na něho čekali 
poručík Stárek, náčelník štábu praporu nadporučík Weber, dělostřelecký pozorovatel 
podporučík Gross, kapitán Odehnal. Náhle zahřměla exploze miny vypálené německým 
dělostřelectvem při přepadu, která na místě ukončila život poručíka Vendelína 
Opatrného a  podporučíka Grosse. Poručík Stárek byl těžce zraněn a zemřel v polním 
lazaretu.    Dne 27. října 1944 byl por. Vendelín Opatrný rozkazem č. 96 za boje o Duklu 
a Dukelský průsmyk vyznamenán 3. Čs. válečným křížem vz. 1939.

Přesné datum úmrtí por. Vendelína Opatrného se doposud nepodařilo zjistit. 
Pozůstalostní komise Čs. náhradního pluku v Popradu vydala dne 20. března 1945 Zápis 
o úmrtí, ve kterém uvádí jako datum úmrtí rozmezí dnů 27. října – 2. listopadu 1944. 
Není ani známo, kde přesně je por. Opatrný pohřben. Datum úmrtí se možná v budoucnu 
podaří zjistit poté, co případně budou zpracovány archivy s bojovými hlášeními 1. čs. 
armádního sboru. Poměrně spolehlivé zdroje amatérských historiků uvádějí jako
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Vzpomínka

29. srpna uplynulo 30 let od úmrtí našeho tatínka a manžela
Pavla Vanického.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. 9. uplynou tři roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a 
babička paní Ludmila Růžičková. S láskou vzpomínají manžel a dcery s rodinami. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte s námi.

OZNÁMENÍ
Zahájení nového školního roku 2009/2010 v Základní umělecké škole v Týništi nad 
Orlicí

Nový školní rok 2009/2010 bude zahájen v úterý 1. září ve 13.00 hodin, žáci si domluví 
rozvrh hodin u svých třídních učitelů.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O VÝUKU V ZUŠ:
Noví zájemci o studium se mohou přihlásit na poslední volná místa do pondělí 14. září:
! hudební obor – zobcová flétna, trubka, klarinet, sborový zpěv,
! taneční obor,
! výtvarný obor,
! literárně-dramatický. 
Další informace lze získat v kanceláři školy nebo na
 www.zustynistenadorlici.czweb.org nebo na tel. 494 371 513. 

Kurzy anglického jazyka
pro začátečníky, velmi mírně pokročilé, mírně pokročilé, 

konverzační

od října 2009

Rozsah:  60 hodin /30 týdnů/                  pondělí, čtvrtek – 17,30 – 19,00      

Cena:  2.450,-              informace:          tel: 494/ 371113, 777/016858
                                                                internet: www.linguaenglish.ic.cz
                                                                e-mail: dana.cernohousova@tiscali.cz 

                                                                Dr. Dana  ČERNOHOUSOVÁ
5

nejpravděpodobnější datum úmrtí 31. říjen 1944, nelze to však prozatím potvrdit. Hrob 
našeho rodáka Vendelína Opatrného však s největší pravděpodobností nebude dohledán 
nikdy. 

V průběhu Karpatsko-dukelské operace zemřelo 19.000 sovětských vojáků a 1.800 
příslušníků čs. jednotek. 

Kpt. Vendelín Opatrný      i n   m e m o r i a m:  
! dne 6. července 1945 obdržel Řád Vlastenecké války 1. třídy
! dne 17. září 1945 byl vyznamenán 4. Čs. válečným křížem vz. 1939
! v roce 1946 povýšen do hodnosti kapitána
! dne 2. dubna 1949 obdržel Sokolovskou pamětní medaili  
! v roce 1949 obdržel Řád Bílého lva 1. třídy „Za vítězství“ 
! dne 16.10.1969 obdržel  Zlatou hvězdu Hrdiny republiky Československé č.17

Toto je člověk Vendelín Opatrný, hrdina Československé republiky ….
Mgr. Tomáš Voborník, Pavel Rulík, Martin Štěpánek

Zprávy z knihovny

Září 1.:
Když nám včera ze strniště
zafoukalo po ránu,
shodil kaštan vedle hřiště
plnou kapsu kaštanů.
Jeřabina svítí v parku
červenými korálky -
září sype hrstky dárků
jak z kouzelné obálky.
Neotálej, všeho nech,
hračky rostou na stromech!

Dobrý den! Těší mne, já jsem Září!
Proč se jmenuji Září?
Že zářím všemi barvami? Jen se podívejte na koruny stromů, na šípkové keře a jeřabiny. 
Však se říká, že podzim jezdí na strakaté kobyle.
A že sluníčko září na rozloučenou s létem? Září, hoří, ale nepřihořívá. V dávné době, kdy 
u nás ještě měsíce neměly svá jména, rozeznávali lidé čas podle toho, co se dělo v 
přírodě. A právě v době mého panování se jeleni, daňci, srnci,…zkrátka všechna jelení 
zvěř, začali ohlížet po nevěstě. Mávali parožím, vytrubovali do světa a nadělali povyku 
jako lidé o svatbě. Hulákali a řvali a říkali tomu řuja. Časem ze řuje vzniklo zařuj a 
nakonec září. Jsem tedy září a jediný měsíc středního rodu.
Jak už jsem řekl, mého 23.dne si léto podává ruku s podzimem na rozloučenou a 23.den 
je stejně dlouhý jako noc- ale už od 24.ukrajuje noc každému dni kousek po kousku.
Sotva si lidé odpočinuli po žních, už je čeká podzimní sklizeň ovoce a zeleniny. Ani 
poslední teplé dny nezadrží stěhovavé ptáky. Mají někde ve svém ptačím počítači 
naprogramovaný odlet tak, aby bezpečně doletěli do teplých krajů. Jiní živočichové se 
chystají přespat ve svých doupatech, děrách, škvírách…přestát a přespat. …………
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Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

Hodně štěstí, zdraví.

Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Jakub Motyčka
Natálie Kolářová
Matěj Holman

96 let
Anna Chadimová

94 let
Vlasta Pražáková

85 let
Ladislav Jelen

80 let
Marie Kociánová
Josef Vojtěch
Eduard Jirsa

                          

Řekli si ANO
Ladislav Jelen a Zuzana Bárová
Ivo Bartoš a Tereza Rozsypalová
Martin Kopecký a Lenka Režná
Marián Kašpar a Eva Svíčková
Roman Svoboda a Ivana Vychodilová
Evžen Matějka a Kateřina Šourková
Martin Řehák a Radka Červinková
Josef Malý a Martina Demeterová

Marie Dušková (89)
Věra Zábrodská (77)
Josef Bakeš (77)

Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě 

4

Společenská kronika ….. ukázka z knihy Boženy Šimkové: Barevný rok
Září 2.:
Náš táta šel na houby,
jestli on tam zabloudí?
Nezabloudí, těšte se,
on vám houby přinese.
Člověk se ani nenaděje, léto je pryč a už je tu první školní den. To se těžko vstává po dvou 
měsících prázdninového lenošení, viďte? Ještěže je září takový laskavý měsíc a přibližuje 
se k podzimu jen drobnými krůčky. Přijíždí k nám na strakaté kobyle, ověnčené barvícím 
se listím, a přináší nám spoustu dobrot – červená jablíčka, žluté hrušky a modré, ojíněné 
švestky.
Nad poli se vznášejí strakatí draci s vykulenýma očima, vyorávají se brambory a mlsní 
zajíci se schovávají v houští a čekají na zapomenuté hlávky zelí.
A co teprve v lese! Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří. Tak si chystejte holínky, 
košíky a kapesní nože. Do hlavy nás občas ťukne spadlá bukvice a jiřičky a kukačky se 
chystají do teplých krajin.
Vypravte se na obyčejnou podzimní procházku po polní cestě nebo do lesa a nasbírejte si 
tam kytici barevných listů nebo plnou kapsu kaštanů, žaludů a šípků, ze kterých se dá 
leccos pěkného vyrobit, abyste si kousek zářijové krásy přinesli i domů. ………..

….. ukázka z knihy Zuzany Kovaříkové a Violy Lyčkové:  Pranostiky rokem krok za 
krokem
Září 3.:
1.září
Tam a zase zpátky
Každá cesta vede tam a zase zpátky. Cesta ze školy vede na prázdniny. Když prázdniny 
skončí, zamíří cesta zase zpět, neboli do školy. Právě proto se děti jednoho krásného dne 
ocitly opět ve školních lavicích.
2.září
Koloběh života
Ve Lhotě měli podivné školní lavice. Celé léto si stěžovaly, že se o ně nikdo nestará, že je 
nikdo nepřijde navštívit, že by mohly ve škole klidně umřít, a nikdo si toho nevšimne. 
Skuhraly a litovaly se celé prázdniny. Jenže jakmile se děti vrátily po prázdninách do 
školy, začaly si stěžovat: „Jaký tady byl božský klid! Mohly jsme spát třeba od rána do 
večera! A dneska? Sotva oči zahmouříme, už jsou tu děti a klid je tentam.“ Tomu se říká 
koloběh života.
3.září
Dobré ráno
Před prázdninami přivezly děti ze školního výletu mluvícího papouška. Celé prázdniny se 
o něj obětavě staral pan školník, ale když prodával na plovárně limonádu, mohl si 
papoušek ve škole dělat, co chtěl. Nikdo neví, s kým se papoušek stýkal, ale na konci 
prázdnin mluvil jako člověk. Podvakrát, když vešel do školní budovy ředitel školy, 
papoušek řekl: „No nazdar!“ Pan školník papouškovi vysvětlil, že by měl raději říkat: 
„Dobrý den, pane řediteli.“ Třetího září ráno vešel ředitel do budovy a papoušek pěkně 
pozdravil: „No nazdar!“

….. ukázka z knihy Magdaleny Wagnerové: Žabina & spol. - 366 příběhů na každý den
Září 4.:
A takhle by se dalo ještě hodně dlouho pokračovat.
Knihy tu čekají na vás, čtenáře, a upřímně se na vás těší. Po měsíční pauze jsou pro vás 
připravené nové časopisy a  knihy, internet i kopírka. No a samozřejmě i my!

25



D) Ukládá
61/09
1. Projednat v zastupitelstvu města žádost V. N. Voronina o koupi objektu čp. 43 

Rašovice.
     T: zasedání ZM                                                                   Odpovídá: Ing. Matička J.
2. Zajistit prodej nalezených jízdních kol.
    T: 19.8.2009                                            Odpovídá: Forejtek B.
3. Písemně upozorňovat majitele pozemků na Podboří na zabránění poškozování 

komunikací při výstavbě rodinných domů.
    T: průběžně při žádosti o povolení stavby                                         Odpovídá: Hejna Z.

Ing. Jaroslav Matička           Pavel Nadrchal
         starosta            místostarosta

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY
Dne 1. 8. 2009 zahájil provoz významný neziskový internetový 
projekt pro seniory v České republice. Na adrese 
www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém s 
desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů, sedmdesát 
šest okresů a dvě oblasti. Internetový projekt Šedesátka.cz
umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, 
ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic 
neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a 
určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k 
vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do 
ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz. 
Internetový projekt  www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům i grafické a technické 
řešení webu. Návštěvník se po webu pohybuje jednoduchým způsobem, pomocí 
velkoplošných tlačítek a namísto obvyklých ilustračních fotografií používá web 
originální autorské kresby. Jejich počet bude postupně narůstat, má jich být až několik 
desítek.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně 
zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich 
obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, 
zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může 
pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat 
se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“ dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz . Třeba se budete rádi vracet.

Štěpánovské dětské hřiště
Rád bych touto cestou poděkoval Ing. Karlu Janečkovi za projevený zájem o dění ve 
Štěpánovsku. Ano, prostor pro děti zde jednoznačně chybí. Na druhou stranu musím 
konstatovat , že pokud je mi známo, nebyl zájem o dětské hřiště ze strany štěpánovských  
projeven. Článek Ing. Karla Janečka tedy za projev zájmu o vybudování hřiště považuji. 
Očekáváme ale také aktivitu štěpánovského osadního výboru ve spolupráci s ostatními 
obyvateli. Jde především o výběr místa pro hřiště. Ocenili bychom tedy, kdyby 
štěpánovští přišli s případnými reálnými návrhy na umístění hřiště, tak aby vyhovovalo 
dětem a zároveň nenastal problém se sousedy, kteří si hřiště v blízkosti své nemovitosti 
nepřejí. Rada města vybudování hřiště podporuje a nepředpokládám jiný názor od 
ostatních zastupitelů města.
Pevně věřím, že se nám hřiště ve Štěpánovsku podaří v nejbližší možné době realizovat.

Pavel Nadrchal, místostarosta3

Doufáme, že se vám bude v knihovně líbit a že budete spokojeni s našimi službami. 
Budeme pokračovat v započatých akcích jako jsou výstavy, besedy, setkávání se seniory. 
S novým školním rokem nabídneme školkám i školám různé vzdělávací pořady a 
budeme se těšit s nejmladšími čtenáři z mateřského centra Ratolest z pohádek a 
kouzelných příběhů a malého loutkového divadélka Z kufru. 

Akce v městské knihovně:
                                                                         *
pondělí 14.9.2009  ve 13 hodin  vystoupí se svým programem pro děti ilustrátor Adolf 
Dudek
                                                                         *                
úterý 15.9.2009 v 10 a 11 hodin  se bude svými knihami prezentovat nakladatelství 
THOVT
                                                                        *
čtvrtek  17.9.2009 v 9.30 hodin   si děti z Mateřského centra Ratolest  poslechnou 
pohádku
                                                                        *
čtvrtek 24.9.2009 v 17 hodin zahajuje po prázdninové přestávce další pokračování cyklu 
Listování u dubu
                                                                        *                
Takže dobrý den, měsíci září,

 dobrý den, vážený čtenáři,
 dobrý den  a  nashledanou  u nás v knihovně ! 

Josefína Hanzlová
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2. Projednat v zastupitelstvu města prodej plynárenského zařízení na Podboří firmě VČP 
NET, s.r.o., Hradec Králové

    T: zasedání ZM                                   Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička  Pavel Nadrchal
          starosta   místostarosta

U S N E S E N Í  č.   61
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 10.8.2009 

A) Schvaluje
1. Uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého 

kraje na pozemky potřebné pro umístění, provoz rozvodu a zařízení „Regenerace 
centrální zóny a úprava zpevněných ploch“ včetně přípojek ke třem bytovým 
domům v ulici T.G.Masaryka.

2. Uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou ASEKOL, s.r.o, Praha na přístřešek určený 
pro odběr použitých vyřazených elektrozařízení (přístřešek bude umístěn v areálu 
Služeb města).

3. Rozpočtová opatření č. 28 - 29/2009 k 10.8.2009.
4. Zrušení sankcí při neplacení nájemného na ubytovně „Modrák“ (schváleno radou 

města 17.3.2004).
5. Směrnici stanovující pravidla při neplacení nájemného na ubytovně „Modrák“.
6. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci KC Týniště nad Orlicí.
7. Rozpočtová opatření pro příspěvkovou organizaci MěBP Týniště nad Orlicí.
8. Finanční pokrytí zvýšených provozních nákladů v městské hale v částce 70 tis. Kč, 

kterou provozuje SK Týniště nad Orlicí.
9. Změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro příspěvkovou organizaci MŠ - U 

Dubu Týniště nad Orlicí vztahující se ke změně kapacity zařízení na počet 73 dětí 
(předcházející kapacita byla 67 dětí).

10. Vydání souhlasu k udělení licence pro firmu AUDIS BUS, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou na zřízení autobusové linky Pardubice, Černá za Bory - Týniště nad 
Orlicí.

11. Prodej vyřazených dřevěných vrat pro Uhlíře Karla za cenu 1.000 Kč s DPH.
12. Uzavření kupní smlouvy KS 2009 - VT/2009/357 s firmou LINET, s.r.o., Slaný - 

Želevčice na dodávku  a montáž zařízení pro GC Týniště nad Orlicí (podle 
výběrového řízení).

13. Uzavření kupní smlouvy s firmou REPO - RECK, s.r.o., Jablunka na dodávku 
rehabilitačního přístroje pro GC Týniště nad Orlicí (podle výběrového řízení).

B) Zamítá
1. Poskytnutí finančního příspěvku pro o.s. CENTRED Pardubice na neziskový 

projekt „šedesátka“.
2. Poskytnutí finančního příspěvku města na umístění V. N. Voronina v DPS Kostelec 

nad Orlicí.

C) Bere na vědomí
1. Záležitosti týkající se jednání s ředitelkou ZUŠ Týniště nad Orlicí Mgr. Skalickou.
2. Hospodaření města k 30.6.2009.
3. Zprávu o bezpečnostní situaci za 1. pololetí 2009 předloženou PČR - Obvodní 

oddělení Týniště nad Orlicí.
4. Informaci o jednání s panem Vondroušem týkajícího se pozemků v lokalitě 

Podboří.

2

Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106

517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 26586746

http://ratolest.ic.cz

 MATEŘSKÉ CENTRUM RATOLEST
- je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2002. 
Cílem sdružení je dávat dětem předškolního věku možnost:
- objevovat svět v novém prostředí
- setkávat se s vrstevníky, poznávat se, učit se hrát si s novými kamarády a zapojovat se 

do kolektivu
- v různých kroužcích (výtvarných, hudebních, sportovních, naučných, …) rozvíjet 

svoje schopnosti.
Také maminkám (rodičům) MC umožňuje 
- vytvořit si nová přátelství, vyměňovat si s ostatními své zkušenosti 
- navzájem se inspirovat o možnostech využití volného času, 
- ve večerních dílnách vyzkoušet své dovednosti při různých technikách tvoření.
MC Ratolest má svůj týdenní program, nabízí také mimořádné akce (patří mezi ně: 
Besedy s hosty (logopedie, homeopatie, rehabilitace, výchova dětí, znaková řeč pro 
batolata), zahradní slavnosti, společné výlety a akce (Bambiriáda, Den dětí, Jičín, město 
pohádek,…), pohádkové čtení a tvoření v Městské knihovně, maňáskové divadlo, 
velikonoční a vánoční akce pro děti a rodiče (vystoupení dětí a prezentace výrobků MC, 
…).

MC RATOLEST VÁS ZVE NA TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který proběhne od 1.9. do 4.9. 2009!

Můžete si prohlédnout „staré“ i „nové“ prostory MC, pohrát si „doma“ i na 
zahradě, vyzkoušet novou skluzavku a trampolínu a zapsat se do kroužků, které 
pro vás chystáme!
Kroužky pro děti (2-6 let):
cvičení, zpívání, tancování, tvoření a malování, angličtinka, flétnička + herna pro 
nejmenší
Nabídka pro rodiče: 
Německá konverzace, anglická konverzace, večerní dílny, keramika, aerobic
Prosím, sledujete vývěsky, na kterých bude vyvěšen aktuální program v ZÁŘÍ.
Mimořádné akce v září:
1. - 4. 9. (Út – Pá) TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MC Ratolest, zápisy do 

kroužků, volná herna 
 3.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: mozaika
 4. - 6.9. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin – Dlouhé Rzy 
 7.9. (Po) Plánování činnosti MC na měsíc říjen, od 17:00 h.   
10.9.(Čt) Celodenní společný VÝLET na festival do JIČÍNA - města pohádek
17.9. (Čt) Večerní DÍLNA pro rodiče, od 20:00 hod., téma: podzimní dekorace
24.9. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
24.9. (Čt) Infoschůzka a zápis na ANGLIČTINKU (pro děti 5 –7 let), od 16:00 hod.
Plánujeme:         
ZAHRADNÍ SLAVNOST na téma! „Kočičky a pejskové“!
Soutěže, hry, divadlo: Pejsek a kočička, předvedení kanisterapie
Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraj. 
Děkujeme! 
Kontakty: 
R. Vondráčková – 739 769 929, E. Burdová – 604 285 274, J. Matušková – 737 740 019
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                    Z městského úřadu
                                
                           U S N E S E N Í  č.  60 z jednání Rady města 
                           Týniště nad Orlicí konané dne 13.7.2009 

A) Schvaluje
1. Rozpočtová opatření č. 26 - 27/2009.
2.Smlouvu o poskytnutí dotace č. HK 0472/S registrační číslo projektu 

CZ.1.13/2.2.00/09.0472 na revitalizaci části města Týniště nad Orlicí (komunikace 
a chodníky v lokalitě u hřbitova) v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro firmu ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín za účelem umístění distribuční soustavy spočívající v 
umístění přípojkové skříně na stávající sloup a kabelové vedení NN v délce 15 bm 
na pozemku p.č. 761/1 v k.ú. Petrovice n.O.

4. Zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace na pozemku p.č. 
2030/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí (část komunikace v ulici V. Opatrného u benzinové 
čerpací stanice při výjezdu na silnici I/11).

5. Změnu limitu mzdových prostředků pro příspěvkovou organizaci GC Týniště nad 
Orlicí podle přílohy.

6. Čerpání finančních prostředků příspěvkové organizace GC Týniště nad Orlicí z 
rezervního fondu v částce 214.000 Kč.

7. Výběr firem podle výběrového řízení na pořízení strojů a zařízení pro 
příspěvkovou organizaci GC Týniště nad Orlicí na akci pod e.č. 1133132101.

8. Poskytnutí finančního příspěvku 5.000 Kč pro  o.s. Za rozvoj Petrovic na částečné 
krytí nákladů spojených s organizováním pouti dne 8.8.2009.

9. Výměnu bytu 1+1 pro Haladovou Annu (uvolní byt 1+1 v čp. 786) v čp. 485 s 
podmínkou úhrady dlužné částky na nájemném v termínu do 11.8.2009.

10. Platové zařazení pro ředitelku příspěvkové organizace DDM Týniště nad Orlicí 
Kalousovou Janu podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění.

11. Uzavření smlouvy na administrování akce rekonstrukce radnice včetně stavebního 
dozoru a koordinace bezpečnosti práce pro firmu Dabona, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou, podle výběrového řízení.

12. Změnu nájemného v bytech, které jsou majetkem Města Týniště nad Orlicí podle 
zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a Sdělení 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.

B) Bere na vědomí
1. Záležitosti týkající se stanovení nájemného v čp. 234.
2. Výroční zprávu ZUŠ Týniště nad Orlicí a další problematiku příspěvkové 

organizace.
3. Informace o založení občanského sdružení Statek pod zelenou Křivinou v 

Křivicích.
4. Informace o zavedení rodinných pasů iniciované Královéhradeckým krajem.
5. Záležitosti týkající se prodeje bytů v majetku města.
6. Zápis z jednání sportovní komise ze dne 1.7.2009.

C) Ukládá
 60/09

1. Zajistit prodej dlažby z chodníků v souvislosti s jejich rekonstrukcí v lokalitě „Na 
konci“

    T: srpen - září 2009 Odpovídá: Gažiová J.
1

Služby občanům a organizacím poskytuje:

Svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu        "TKO"
Svoz a likvidace odpadů kategorie                          "O"
Svoz a likvidace separovaných odpadů                   plast, sklo, papír
Svoz a likvidace biologického odpadu                    tráva, listí apod.
Svoz a likvidace dřevního odpadu, větve, pilařské odpady apod. 
                                                                                do prům. 260 mm
Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.
Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny
Evidence a výkaznictví obcím                               separace, druhotné suroviny,                       
                                                                                EKOKOM
Dodávky odpadových a separačních nádob             110 - 2 100 I
Likvidace černých skládek
Zajišťování svozu a likvidace drobného chemického odpadu od občanů a 
živnostníků
Údržba melioračních a silničních příkopů, sekání("cepák"do vzdálenosti až                     
                                                                        6,5m) čištění frézou průměr 0,8 m 

3Přeprava a zapůjčení kontejnerů                   3 až 20 m
Přeprava nákladů                                         MAN,Liaz kontejner, ruka,          8 t
Přeprava nákladů                                         Zetor                       7 t
Lehčí terénní práce                                       čelní nakladač, radlice
Přeprava nákladů                                         Avia kontejner                             3 t
Zimní prohrnování komunikací 
Přeprava nákladů                                          Pick up                                     0,6 t
Práce drobnou mechanizací                          křovinořezy, motorová pila, kalové              
                                                                     čerpadlo, bubnová sekačka,                                                  
                                                                     elektrocentrála, 
                                                                     překládací stanice odpadů, 
                                                                     kompostárny
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Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí

IČO: 62062760   Tel. fax. +420 494371003
DIČ: CZ620622760



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

                     ZÁŘÍ  2009
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