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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.

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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- Rada města projednala rozpočtová opatření k 29.10.2008 podle přílohy č.1. Rada 
rozpočtová opatření schválila. Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se.                           
Dále rada projednala žádost Českého střeleckého svazu Týniště nad Orlicí o finanční 
příspěvek na pořízení věcných darů jako odměny za umístění v jednotlivých 
kategoriích. Finále střelecké soutěže bude 14.2.2009. Rada doporučila zařadit 
finanční částku 3.500,-Kč do rozpočtového provizoria na rok 2009.

- Rada města projednala žádost Vencla J. o prodej pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí. Firma uvažuje využít pozemek na výstavní a prodejní plochu. Žádost bude 
postoupena k projednání ZM.

- Rada města projednala návrh České církve evangelické Klášter nad Dědinou o převod 
hřbitova v Křivicích do majetku Města Týniště nad Orlicí. Návrh bude postoupen k 
projednání ZM.

- Rada města projednala zápis komise školské a kulturní ze dne 15.10.2008. Komise 
doporučuje zajistit pro děti, které budou účinkovat na akci rozsvícení vánočního 
stromu malou odměnu v podobě sladkostí. Rada města souhlasí s poskytnutím drobné 
odměny pro děti.

- Rada města projednala zápis kontrolního výboru ze dne 29.10.2008. Doporučení 
výboru ve věci dodržování obecně závazné vyhlášky o požívání alkoholických nápojů 
na veřejných prostranstvích bude projednáno s městskou policií.

- Rada města byla seznámena s návrhem firmy AUDISBUS na provoz městské dopravy 
v období od 29.12.2008 do 4.1.2009. Rada města doporučila vynechání spojů od 
31.12.2008 do 2.1.2009.

- Rada města projednala nabídku společnosti KOMPAKT, s.r.o., Poděbrady na zajištění 
automobilu z projektu „Sociální automobil“ pro potřeby Českého červeného kříže v 
Rychnově nad Kněžnou. Automobil by byl využíván pro potřeby celého území okresu 
Rychnov nad Kněžnou. Podíl města na pořízení tohoto automobilu je 15.000,-Kč. 
Rada finanční částku schválila.

- Rada města projednala návrh dodatku ke smlouvě mezi Městem Týniště nad Orlicí a 
Kostelcem nad Orlicí o provozování terénní protidrogové služby v Týništi nad Orlicí 
pro rok 2009. Rada schválila podepsání dodatku ke smlouvě se smluvní finanční 
částkou 5.000,-Kč.

- Rada města projednala žádost Stolína L. o finanční příspěvek pro členy Divadelního 
souboru Jirásek, kteří se účastnili ve dnech 6.11 - 9.11 2008 vystoupení v Belgii 
(Brusel). Vystoupení ochotníků s pásmem operetních melodií mělo u publika velký 
úspěch. Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku 5.000,-Kč.

- Rada města projednala návrh příkazu k inventarizaci majetku a závazků Města Týniště 
nad Orlicí k 31.12.2008. Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Výsledky inventarizace  za rok 2008 budou 
předloženy RM v termínu do 23.2.2009. Rada příkaz k inventarizaci schválila.

- Rada města projednala návrh dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce s Městem 
Kostelec nad Orlicí ze dne 15.10.2008. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na 
zapůjčování silničního rychloměru za účelem měření rychlosti vozidel s pořizováním
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26.04.MUDr. Skřičková Zdena         poliklinika Rychnov nad Kněžnou                      494 515 695 

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

02.05. MUDr. Sudová Simona          poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 031

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

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

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

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

16.05. MUDr. Šťastná Ludislava      Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.       494 595 292

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

23.05. MUDr. Tomanová Libuše      poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí  494 542 102

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

30.05. MUDr. Vavřičková Hana        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

31.05. MUDr. Veselská Renata         poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

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

07.06. MUDr. Zdeňka Jiří           Kvasinská 129, Solnice                       494 596 732 

13.06. MUDr. Bahník František        Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí                494 323 152

14.06. MUDr. Benešová Růžena       Tyršova 464, Dobruška                       494 622 040

20.06. MUDr. Beránek Jan           Komenského 828 , Týniště nad Orlicí                494 371 088 

21.06. MUDr. Beránková Lucie        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

27.06. MUDr. Bergmanová Dita       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl     494 371 783

28.06. MUDr. Čapková Marie           Komenského 366, Doudleby nad Orlicí             494 383 417
MUDr. Jindřich Handl,
Rychnov nad Kněžnou

Důležité upozornění !!!!!

Vážení spoluobčané! 
Jelikož se nám přiblížil nový rok 2009,

nabízíme Vám možnost předplatného našeho Zpravodaje.
Cena předplatného činí 120,-Kč.

Částku lze zaplatit v kanceláři kulturního domu každý den, 
a to od 8,00 do 15,30 hodin, 

nebo lze převést přímo na účet kulturního domu.
Číslo účtu: 1242938389/0800. 
Do zprávy pro příjemce prosím

uveďte Vaše jméno a adresu.
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záznamů o tomto měření na území spravovaném městem. Používání silničního 
rychloměru je spojeno s finančními náklady na kalibraci zdroje napájení a údržbu. 
Město Kostelec nad Orlicí chce proto uzavřít novou smlouvu na výpůjčku. Rada 
dohodu o ukončení smlouvy schválila.

- Rada města opakovaně projednala žádost firmy Inženýrská činnost v investiční 
výstavbě se sídlem ve Spěšové o vydání souhlasu s rozvody optických kabelů. Původní 
žádost, kterou firma podala, nevyhovovala především proto, že zásah do chodníků a 
komunikací byl příliš velký. Rada města schválila předběžný souhlas s vedením kabelů 
podle upravené verze. Rada však požaduje, aby projekt byl připraven etapovitě tak, aby 
bylo možné posoudit kvalitu prací, která bude podmínkou pro zahájení další etapy. 
Dále požaduje, aby na místech, kudy bude trasa vedena, nebyla omezena výsadba 
zeleně.

- Rada města projednala žádost MěBP Týniště nad Orlicí o poskytnutí finančních 
prostředků na dokončení úprav na domu č.p. 784 - 786. Úpravy se týkají zateplování 
soklu domu, montáže zábradlí a dalších úprav. Rada doporučila zařadit do rozpočtu na 
rok 2009 finanční částku 500 tis. Kč.

- Rada města opakovaně projednala návrh loga vstupních tabulí při vjezdech do města. 
Vybrán byl upravený návrh pod číslem 1. Rada uložila oslovit dvě firmy pro realizaci 
projektu a požádat je o kalkulaci ceny. Následně bude proveden výběr firmy na dodávku 
4 vstupních tabulí.

- Rada města byla informována o vypsaném výběrovém řízení na uvolněné místo v 
odboru správním - sociální věci. Místo se uvolní v souvislosti s odchodem stávající 
pracovnice do důchodu. Rada vzala informaci na vědomí.

Padesátníkovník bilancuje

Většina z vás určitě zaregistrovala vznik sbírky již neplatných padesátihaléřových mincí 
pod názvem „ Padesátníkovník“, která proběhla v minulých měsících. Jejím cílem bylo 
využít neplatné mince na nákup hraček pro děti z mateřských škol. 
Byl jsem mile překvapen zájmem tolika lidí. Tu a tam jsem nacházel malé balíčky s 
mincemi v poštovní schránce nebo mně byly předány přímo na ulici, popřípadě na 
různých akcích. Neočekával jsem závratný výtěžek, spíše než hodnota finanční mě 
potěšila hodnota  lidská. Skutečnost, že se mezi námi najdou lidé, kteří, byť v malém, 
přispějí na dobrou věc. Všem přispěvatelům patří můj dík a úsměv od obdarovaných dětí.
Celkem tedy bylo vybráno Kč 1.530,-. Jako organizátor akce jsem usoudil, že částka Kč 
2.000,- by byla zajímavější, a chybějící obnos tak byl mým osobním drobným 
příspěvkem. Každá mateřská školka tak dostala Kč 1.000,-. Co  se konkrétně za tuto 
částku nakoupilo, vám sdělím v příštím vydání Zpravodaje.
Rád bych vám touto cestou ještě popřál pohodové a ničím nerušené Vánoce a do nového 
roku 2009 hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti.

                                                                                    Nadrchal Pavel,
                                                                                     místostarosta

3

Zubní pohotovost - rozpis služeb od ledna do června 2009

Ordinační hodiny: sobota , neděle , svátek   08,00 - 12,00 hod.

datum  jméno lékaře                            adresa ordinace                                                   telefon

01.01. MUDr. Tomanová Libuše       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

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

04.01. MUDr. Vavřičková Hana        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

10.01. MUDr. Veselská Renata         poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

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

17.01. MUDr. Zdeňka Jiří           Kvasinská 129, Solnice                                      494 596 732

18.01. MUDr. Bahník František        Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí                494 323 152

24.01. MUDr. Benešová Růžena       Tyršova 464, Dobruška                       494 622 040

25.01. MUDr. Beránek Jan           Komenského 828 , Týniště nad Orlicí                494 371 088

31.01. MUDr. Beránková Lucie        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

01.02. MUDr. Bergmanová Dita       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.    494 371 783

07.02. MUDr. Čapková Marie           Komenského 366, Doudleby nad Orlicí             494 383 417

08.02. MUDr. Domáňová Iva           poliklinika Rychnov nad Kněžnou                     494 515 694

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

15.02. MUDr. Havlová Marie           U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou           494 539 225

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

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

28.02. MUDr. Hrbáčová Eva          Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou         494 532 330

01.03. MUDr. Chrásková Ludmila    poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.    494 371 783

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

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

14.03. MUDr. Kašková Kateřina       Kvasiny 145                       494 596 174

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

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

22.03. MUDr. Laubová Jana             poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl     494 371 783

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

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

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

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

11.04. MUDr. Plšková Ivona           Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou        494 534 841

12.04. MUDr. Pokorná Jaroslava      Potštejn 317                       494 546 544 

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

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

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

25.04. MUDr. Seidlová Zdenka        Skuhrov nad Bělou 17                       494 598 205
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U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 8.12.2008 
A) Schvaluje
    
    1. Rozpočtová opatření k 8.12.2008 podle přílohy č.1.

   2. Rozpočtové provizorium od 1.1.2009. V období rozpočtového provizoria budou 
čerpány pouze nejnutnější provozní výdaje a investiční prostředky budou 
používány v rozsahu podle přílohy č.2.

    3. Obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
6/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 5.12.2005.

   4. Uzavření „Závazku k bezúplatnému převzetí vybudovaných protipovodňových 
opatření“ v rámci stavby „Komplexní protipovodňová ochrana obce Albrechtice 
nad Orlicí“ - na k.ú. Štěpánovsko.

     5. Převzetí daru od Hospodářství Sternberg se sídlem v Častolovicích podle přílohy 
č.3.

    6. Koupi dřevěného hospodářského objektu na pozemku p.č. 1457 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí v ceně 20 tis. Kč.

     7. Prodej pozemků v lokalitě Podboří v k.ú. Týniště nad Orlicí podle přílohy č.4.

  8. Uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k bytovým 
jednotkám a příslušejícím spoluvlastnickým podílům na společných částech 
bytového domu a pozemku (8 bytů určených pro DPS) v ceně 8.033.750,-Kč 
včetně DPH s firmou Reality Development Týniště nad Orlicí.

   9. Uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje pozemků v lokalitě Podboří v k.ú. 
Týniště nad Orlicí s Ideal Reality - Rychnovsko se sídlem v Týništi nad Orlicí, s 
platností od 1.1.2009. Provize je stanovena ve výši 1,95% včetně DPH z kupní ceny 
předmětných nemovitostí, nejméně však vždy z minimální kupní ceny předmětné 
nemovitosti.

    10. Uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje bytových jednotek v k.ú. Týniště nad 
Orlicí (7 volných bytových jednotek) s Ideal Reality - Rychnovsko se sídlem v 

2Týništi nad Orlicí, za minimální cenu 17.000,-Kč/m  podlahové plochy, u bytů 
2rohových za minimální cenu 15.300,-Kč/m  podlahové plochy s provizí 2,95% 

včetně DPH z kupní ceny předmětné nemovitosti, nejméně však vždy z minimální 
uvedené kupní ceny předmětné nemovitosti.

    11. Úpravu pravidel prodeje pozemků v lokalitě Podboří podle přílohy č.5.

    12. Pořízení změny č.2 ÚPM Týniště nad Orlicí v souladu s § 44 a § 45, odst. 4) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s podmínkou, že na 
finančních nákladech na změně dokumentace se bude navrhovatel (F.D. 
Sternbergová, Častolovice 1) spolupodílet částkou do 100.000,-Kč.
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Leden

Úterý 13.1. VÝTVARNÁ DÍLNA - dekorace ze slaného a kukuřičného těsta
od 17 hod. Ukázka výrobků, zpracování, barvení a vlastní tvoření. 

S sebou: pracovní oděv, přezůvky, plochou krabici nebo plech na 
hotové výrobky, 20,- Kč na materiál a energii.

Středa 14.1. SLANÁ DÍLNIČKA
od 16 hod. Ukázka výrobků, zpracování, barvení a vlastní tvoření. 

S sebou: pracovní oděv, přezůvky, plochou krabici nebo plech na 
hotové výrobky, 20,- Kč na materiál a energii.

Sobota 17.1. ZÁJEZD NA HORY
Pro předem přihlášené, za příznivých sněhových podmínek 

Úterý 27.1. VÝTVARNÁ DÍLNA - PEDIG
od 17 hod. Pletení košíčků s pevným dnem, s ozdobnou mřížkou a zajímavou 

uzavírkou. Vzhledem k zajištění potřebného materiálu 
doporučujeme se předem přihlásit v DDM. Cena za materiál a energii 
50,- Kč.

Středa 28.1. PEDIGOVÁ DÍLNIČKA - minikošík nebo tužkovník
od 16 hod. Vzhledem k zajištění potřebného materiálu doporučujeme se předem 

přihlásit v DDM. Cena za materiál a energii 30,- Kč.

Čtvrtek 29.1. POHÁDKOVÁ NOC a DEN
od 18.30 hod. Pro děti předškolní - 3. třída, akce plná pohádek, her, vaření, pečení a 

tvoření.
Končíme v pátek odpoledne (jsou pololetní prázdniny) v 15.00 hod. 
Přihlášky a bližší informace v DDM.

Pátek 30.1. ZÁJEZD NA HORY (pololetní prázdniny)
Pro předem přihlášené, za příznivých sněhových podmínek 

Připravujeme…
POHÁDKOVOU SOBOTU S PANÍ ZIMOU, 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, 
LETNÍ TÁBORY…
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DDM Sluníčko

Proběhlo…
Prosinec pro nás byl velmi náročný měsíc na počet akcí, turnajů, dílen a dalších aktivit. 
První adventní neděli jsme otevírali naši tradiční vánoční výstavu, která ve svém 
vločkovém ladění přispěla k předvánoční pohodě nejen dětem ze základních škol, ale i 
dospělákům, kteří nás přišli podpořit a pořídit si milé zbytečnosti nebo drobné dárky. 
Mezi aktivními účastníky byly letos i týnišťské „dospělé šikulky“ a nabídly ostatním své 
domácí tvoření k obdivu i k prodeji. Nejpočetněji byly zastoupeny maminky z MC 
Ratolest, kterým děkujeme i za spolupráci při zajišťování občerstvení při rozsvícení 
stromku. 
Protože se nám spolupráce osvědčila, můžete už teď začít s přípravami vlastních 
výrobků na naši velikonoční výstavu a případně i na další vánoční… 
Čerti, čertíci, čertice a paní Luciferová měli plno práce na akci Žerty s čerty, kdy jsme 
pozvali celé rodinky do ulic Týniště a posílali je „od čerta k ďáblu“. Akce měla být 
pohodová a veselá, žádné strašení a na tvářích dětí jsme chtěli vidět úsměv. Všechno se 
nám povedlo a tato akce určitě nebude chybět v naší nabídce i příští rok. Děkujeme všem 
členům pekla: Janě Tiché, Míše Křišťanové, Pájovi Mňukovi, Honzovi, Nikole 
Prošvicové, Báře Cinové, Lubošovi Podhorníkovi a Denisu Pfeifferovi.

Mikuláš, čerti a andělé měli v DDM spoustu práce, ve čtvrtek na Minisportovkách, v 
pátek navštívili děti v MŠ město, odpoledne atletiku a diskotéku, v neděli pomáhali v 
Albrechticích a v pondělí ještě v MC Ratolest. Děkujeme pomocníkům a našim 
příznivcům  Jindrovi Bartošovi, Zitě Forejtkové, Monice Vodové, Lukáši Vachovi, Kátě 
Jiroutové, Patriku Kuzbovi, Pavlu Mňukovi a Honzovi za vzornou spolupráci.

Turnaje se uskutečnily ve společenských hrách Blafuj a Carcassone, v některých 
kroužkách proběhly místní turnaje a závody.

Předvánoční dílny pořádáme již třetím rokem pro ZŠ. Školy ze Žďáru, Lípy a Čermné 
je zvládly při vánoční výstavě, 1. stupeň týnišťské školy se vystřídal před vánočními 
prázdninami. Tentokrát jsme hodně „keramikovali“ zvonečkové zvonkohry a vyráběli 
rozverné andílky pro potěšení.

Dílny pro veřejnost jsou také tradiční nabídkou našeho programu, ale není o ně zdaleka 
takový zájem, jaký bychom byli schopni pokrýt. Přitom za cenu, o které si v jiných 
městech mohou nechat jen zdát, si děti i dospělí mohou přijít vytvořit pěkné dárky nebo 
vyzkoušet zajímavou techniku, na kterou jinak potřebujete drahý materiál a pomůcky. 
Dílny nabízíme v průběhu celého roku, přijďte to také zkusit.

Děkujeme paní poslankyni Vladimíře Lesenské za finanční příspěvek na naši 
činnost.
Obchodnímu domu Interspar děkujeme za drobné ceny na naše akce.

Přejeme všem lidem dobré vůle hodně zdraví, síly, radosti a pohody do nového roku 
2009.

Naděžda Pojezdalová 
a Eva Jenčíková
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      13. Pověření starosty města Ing. Matičky J. ke spolupráci s pořizovatelem v průběhu 
pořizování změny č.2 ÚPM Týniště nad Orlicí.

  14. Dodatek ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce kulturního centra“ v Týništi nad Orlicí v částce 82.000,-Kč 
včetně DPH.

   15.  Uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a zadávací dokumentaci stavby na akci „Rekonstrukce 
přednádražního prostoru v Týništi nad Orlicí“ s firmou PRODIN, a.s., 
Pardubice v částce 514.080,-Kč včetně DPH.

      16. Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městský bytový podnik Týniště 
nad Orlicí spočívající ve změně sídla organizace - Týniště nad Orlicí, Okružní 
931.

    17. Uzavření smlouvy o účtu zřízeném u ČSOB Rychnov nad Kněžnou - termínovaný 
vklad (2 měsíce fixace) s individuální úrokovou sazbou a automatickou obnovou.

    18. Odepsání nedobytných pohledávek Města Týniště nad Orlicí (firma Sodomka a 
spol. Nasavrky ve výši 11.400,-K a firma STEI BAU, s.r.o., Praha ve výši 
24.022,-Kč).

   19. Smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 
provedení stavby na akci Rekonstrukce budovy radnice v Týništi nad Orlicí s 
Atelierem Zídka, Plocek, Misík, architektonická kancelář, s.r.o., Hradec Králové. 
v ceně 458.000,-Kč bez DPH.

B) Zamítá

             1. Prodej pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku pana Vencla J.

      2. Převzetí hřbitova v Křivicích, který je majetkem Českobratrské církve 
evangelické Klášter nad Dědinou, do majetku Města Týniště nad Orlicí.

C) Bere na vědomí

     1. Zprávu o činnosti rady města.
     2. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
     3. Zprávu o činnosti finančního výboru.

D) Ukládá

    1. Starostovi města Ing. Matičkovi J. podepsat smlouvy schválené pod body A8, A9, 
A10, A14, A15, A19

2. Zajistit oddělovací geometrické plány v souvislosti s převzetím daru podle bodu 
A5 (příloha č.3)

Ing. Jaroslav Matička,
starosta
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Informace k dani z nemovitostí na rok 2009

Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí oznamuje všem poplatníkům daně z nemovitostí, že 
ode dne 1.1.2009 je platná vyhláška Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., o 
stanovení seznamu KÚ s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských 
pozemků. Uvedená vyhláška byla zveřejněna dne 1.12.2008 ve Sbírce zákonů, 
částka 134 (viz. www.mvcr.cz ).
     
Tato  vyhláška má vliv na výši daně z nemovitostí ze zemědělských pozemků pro rok 
2009. Průměrné ceny  zem.pozemků se navyšují v průměru o 18,2%.      Poplatníci daně 
z nemovitostí, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí tj. 
neměli  změnu, nemají povinnost na základě změny průměrné ceny půdy podat nové 
přiznání na rok 2009 dle §13a odst.2 písm.b) a d) z.č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. 
Daň se vyměří ve výši poslední známé daň.povinnosti upravené o změny průměrné ceny 
půdy  a výsledek vyměření se sdělí poplatníkovi  platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem ( z důvodu nákladů řízení bude pro poplatníky s trvalým 
bydlištěm v obci vydán hromadný předpisný seznam na změnu daně z nemovitostí a 
poplatníkům s trvalým bydlištěm mimo obec bude zaslán platební výměr). Poplatníci, 
kteří mají změny v daň.přiznání ( např. přístavba patra, prodej nebo koupě nemovitostí, 
vydání stavebního povolení) mají povinnost podat přiznání na rok 2009 do 31.1.2009 a 
tudíž i přepočítat zemědělské pozemky dle nových průměrných cen zemědělských 
pozemků.
       
Dále  od 1.1. 2009 končí platnost starých obecně závazných vyhlášek obcí, které 
obsahovaly úpravy koeficientů dle počtu obyvatel nižších než 1,0 a platily naposledy 
pro rok 2008. I na tuto změnu koeficientů, na základě § 13a odst.2) písm.c) z.č.338/1992 
Sb. o dani z nemovitostí v platném znění, nemá poplatník povinnost podat daň. přiznání 
(za předpokladu, že neměl  jiné změny např. prodejem či koupí nemovitostí ) a daň se 
vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o změny koeficientu a 
výsledek vyměření se sdělí poplatníkovi  platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem.
      
Od 1.1.2009 jsou platné nové tiskopisy přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009, 
zohledňující změny v zákoně č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, v platném znění, 
jako např. nový řádek č.. 324  na úpravu DNE místním koeficientem dle §12 ( v naší 
působnosti nevyužila žádná z obcí ).
     
Informace o změnách v dani z nemovitostí vám poskytnou pracovníci správci daně 
z nemovitostí na těchto telefonních číslech:
Tel. 494 334 330 , 
tel. 494 334 314, 
tel. 494 334 315, 
tel.494 334 316. 

Případné dotazy můžete zasílat na e-mail:
podatelna@koo.hk.ds.mfcr.cz
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Taneční soutěž v Holicích patřila Týništi
V neděli 23. 11. 2008 se v Holicích konala taneční soutěž  s názvem  O Holický 
kramflíček. Byla to soutěž registrovaných tanečních párů třídy D, C a B.
Z Týniště se do tohoto městečka vydaly 2 taneční páry: Lukáš Veselka - Lenka 
Doležalová a Jan Hašek - Iva Tichá. Oba taneční páry před několika málo lety 
absolvovaly základní taneční kurz a dnes už uspívají i v těchto kategoriích.
Lukáš s Lenkou soutěžili v tancích standardních a obsadili 1. místo, takže domů 
odjížděli se zlatou medailí na krku. Honza s Ivou tančili tance latinskoamerické. Byli 
druzí, a proto měli na krku  medaili stříbrnou.
Tanečním párům gratulujeme a samozřejmě přejeme, aby nadále takto skvěle 
reprezentovaly naše město.

Lenka Milá,
TK Raz & Dva
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Příloha k informaci o dani z nemovitostí

Koeficienty obcí a ceny zemědělské půdy- platné pro r. 2009

Číslo           název obce                                              koeficient dle         cena v Kč
2kat.území                                                                    počtu obyvatel       za  m

600172       Albrechtice n.O.                                               1,4                     6,34
607045       Bolehošť                                                           1,0                     5,20
607614       Borohrádek                                                       1,4                     6,15
607819       Borovnice   ( Homol koefic.  1,0 )                    1,0                     5,35
618624       Častolovice                                                       1,4                     5,24
623351       Čestice                                                              1,0                     5,41
623539       Číčová                                                               1,0                    5,28
631426       Doudleby n.O.                                                   1,4                    9,57
710377       Hoděčín                                                             1,0                     7,64
618632       Hřibiny                                                              1,0                     3,17
651206       Chleny                                                               1,0                     6,11
670197       Kostelec n.O.                                                     1,6                     8,23
670332       Kostelecká Lhota                                               1,6                     4,74
670359       Kostelecké Horky                                              1,0                     3,39
651222       Krchleby                                                            1,0                     6,15
676365       Křivice                                                               1,0                     4,62
                   ( druh stavby  J,K, M,N )                                  1,5
683949        Lípa n.O.                                                           1,0                     4,73                    
619787       Malá Čermná n.O.                                             1,0                      6,36
600199       Nová ves u Albrechtic                                       1,0                     2,91
710385       Olešnice u RK                                                   1,0                     3,87
720135        Petrovice                                                           1,0                    6,25
                    ( druh stavby J,K M,N )                                   1,5 
607843        Rájec                                                                 1,0                    5,05
739553       Rašovice                                                            1,0                    2,83
                   ( druh stavby J,K M,N )                                    1,5                              
651249       Svídnice                                                             1,0                    4,68
607622       Šachov u Borohrádku                                        1,4                    4,31
600202       Štěpánovsko                                                       1,0                    7,30
                   ( druh stavby J,K M,N)                                     1,5
771961       Tutleky                                                               1,0                   8,27
772429       Týniště n.O.                                                       1,6                    6,06
                   ( druh stavby J,K M,N )                                    1,5
619795       Velká Čermná n.O.                                            1,0                    4,72
618667       Velká Ledská                                                     1,0                    7,67
651257       Vrbice                                                                1,0                    4,77
631442       Vyhnánov                                                          1,4                    6,50
792268       Zdelov    (druh stavby  J,K koefic.  1,5  )        1,0                     3,94                                                
795224       Žďár n.O.                                                          1,0                     5,15
                                       

Leona Bílková,
vedoucí referátu majetkových daní
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Mikulášská besídka po patnácté
Ano, čtete správně! Již po patnácté se v neděli 7.12.2008 odpoledne.hrnuly děti, 
většinou v doprovodu rodičů, do haly areálu chovatelů v Týništi n.Orl. na tradiční 
Mikulášskou besídku pořádanou Městským výborem KSČM. U vchodu je vítal anděl s 
dárkovým balíčkem a přáním pěkné zábavy. Příjemnými melodiemi jim a jejich 
rodičům osvěžoval příchod do haly  hrou na klávesy Filip Kolář. Krásně vyzdobené 
pódium se stromečkem a cenami pro soutěžící přitahovalo pozornost více jak 120 dětí, 
ale nejvíce je rozechvívalo očekávání příchodu Mikuláše s čerty. 
Zhasla světla, zahřměly hromy a nebeská i pekelná návštěva byla tady. Mikuláš, anděl 
a čertova babička s družinou tří čertů opravdu přišli. Počáteční strach se brzy 
rozplynul, když děti poznaly, že i v této těžké době jde o hodné čerty a ještě hodnější 
čertovu babičku. Přesto se mezi dětmi našel jeden zlobivý kluk, kterého musel mladší 
čert Jarda strčit do pytle a ukázat mu tak pravou tvář pekla. Po tradičním reji dětí s 
nebeskou i pekelnou návštěvou přišlo vyvrcholení této návštěvy oslavou 700 let 
čertovy babičky. K přání moderátora besídky s kytkou z ozdobného zelí (to aby si čerti 
zvykli na dietu, která se díky globální krizi nevyhne ani peklu) se připojil se svým 
krásným krojovaným tanečním vystoupením i čertí potěr pod vedením Dany 
Černohousové. Tradiční fotografování dětí na pódiu s Mikulášem, andělem, čertovou 
babičkou a její družinou zakončil protestní pochod nebeské i pekelné návštěvy spolu s 
dětmi proti zdražování, které se dle staršího čerta Jardy nevyhnulo ani pekelné říši a 
které ani on při svých 349 letech nepamatuje. Několikeré hromové „Ahoj“ dětí 
vyprovodilo nebeskou i pekelnou návštěvu na jejich cestě zpět, když předtím slíbili, že 
příští rok zase přijedou. 
Poté začala druhá část programu. Nejprve rozhýbání při svižných rytmech s Lenkou 
Milou, které vyvrcholilo vyhlášením a odměněním nejlepšího tanečníka, a už začala 
soutěž v rychlosti konzumace koláčů vždy po čtveřicích. Letos se této soutěže 
zúčastnili i čtyři tatínkové a čtyři maminky. Ovace dětí při jejich soutěži nebraly konce. 
Nejvíce si účastníci pochvalovali vynikající chuť koláčů upečených Maruškou 
Ondráčkovou. Odborná porota mezitím vyhodnotila nejlepší malůvky dětí. Čtrnáct 
vyhodnocených si odneslo krásné dárečky. Novinkou bylo vyhlášení nejmladšího 
účastníka besídky, kterou byla šestapůl měsíční dívenka. Plyšový medvídek se jí 
evidentně zamlouval.
Z á v ě r e č n ý  p ř e d n e s  
básniček a písniček do 
mikrofonu, odměňovaný 
drobnými dárečky, se 
tradičně těšil obrovskému 
zájmu dětí, snad se na 
všechny dostalo. Při této 
části se moderátor besídky 
Miroslav Palhoun nejvíce 
zapotil.
S p o l e č n ě  z a z p í v a n á  
p í s n i č k a  „ V á n o c e  
přicházejí“ a bouřlivé 
„Ahoj v příštím roce“ 
ukončily v podvečer toto 
krásné odpoledne.  

Městský výbor KSČM 
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 5/2008,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 

komunálních odpadů
ze dne 5.12.2005.

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se usneslo dne 8.12.2008 podle ustanovení § 
14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ustanovením § 10 písmeno d) a § 84 odst.2 písmeno h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se mění takto:

     Článek 3 se nahrazuje novým zněním:

„Článek 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 písm a) a b) této vyhlášky činí 492,-Kč a je 
tvořena:

a)   z částky 242,-Kč za kalendářní rok a
b)   z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných 

nákladů města roku 2008 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
Skutečné náklady činily 4.283.593,-Kč a byly rozúčtovány na poplatníka 
takto:

     Skutečné náklady 4.283.593,-Kč
     Počet poplatníků        6.400,-Kč
     Náklady na poplatníka           669,-Kč.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce.

3. V případě zániku poplatkové povinnosti se přeplatek vrátí poplatníkovi na základě 
jeho žádost a činí-li více než 50,-Kč.“

Článek II.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2009.

Pavel Nadrchal                                                                            Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta                      starosta
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Vánoční vystoupení dětí z MC Ratolest
Co všechno se děti od září naučily na dopoledních kroužcích v MC Ratolest? 
Jaké obrázky namalovaly a vytvořily děti a jejich maminky? To vše bylo k vidění a 
slyšení ve spojovacím sále základní školy.
Nejprve se předvedli HEJBLÍCI. Jejich maskotem jsou dvě kuřátka, která se s dětmi 
přivítají básničkou: „Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, dobrý den, dobrý den, 
teď si trochu pohrajem!“ Každý cvik je doprovázen básničkou nebo říkadlem. Děti létají 
jako motýlci u básničky: „Malý motýl třepetálek přiletěl k nám z velkých dálek a teď 
hledá kytičku, kam by složil hlavičku“, prolézají tunelem, skákají jako žabičky … 
Druhým velice hojně navštěvovaným kroužkem je ROLNIČKA. Tady si děti pěkně 
zatancují a hlavně zazpívají. Jejich průvodcem je malý, hodný čertík Bertík. 
Nejoblíbenější písnička dětí je: „Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je kočičce …“ Dvě 
děti mají na hlavičkách čepičku kočičky a pejska a jsou schované spolu s ostatními 
dětmi pod sněhem (bílým prostěradlem). Sníh ale stále padá a zvedá se nahoru a dolů 
(pomocí dvou maminek) Na konec se vždy zpívá písnička: „Tra-la-la, nám skončila 
škola, pro dnešek se loučíme, zase něco umíme, tra-la-la, nám skončila škola. Dupy 
dup.“
I touto písničkou se děti a maminky při vánočním představení rozloučilyi.
A co ZVONEČEK a jeho děti (3-4leté) pro nás nacvičily? Krásné zpívané pásmo, kde 
nechyběly čepičková zvířátka, vánoční písničky a nakonec i strojení stromečku a 
zvonečkové zazvonění a přivítání Vánoc!
Děkujeme - dětem a maminkám za krásné vystoupení,
                 - lektorkám (R. Horké a K. Guldánové) za nacvičení představení,

- ZŠ v Týništi, která nám zapůjčila na tuto akci spojovací sál.
A všem, kteří přišli povzbudit děti, jejich rodiče i Mateřské centrum Ratolest!

Jana Matušková
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Duchovní hledání

Českobratrská církev evangelická
Dvě otázky a dvě odpovědi

                           
1. Není víra jen pro slabochy, kteří si sami nevěří?
Jsou chvíle, kdy každý člověk hledá naději a potřebuje něčemu věřit. Přestože jsme v 
mnoha ohledech soběstační, na to, abychom odvalili všechny kameny, které nás v životě 
tíží, nám přece jen síly nestačí.
Křesťanská víra však není berlička, o kterou se potřebujeme občas opřít. Ježíš nehledal 
pouze nemocné a nešťastné. Dovedl změnit život i těm, kterým nic nescházelo. Lidé ho 
následovali, protože jim nabízel něco jiného, než dosud poznali. I dnes Ježíšův příběh 
motivuje ke změně života. Silné i slabé. Bohaté i chudé. Zdravé i nemocné. Každý tu 
může najít něco, co mu chybí, a díky víře se odváží na to, na co by sám nestačil. 
Křesťanská víra není recept na štěstí. Otvírá však oči pro mnoho dobrého, co sami od 
sebe nevidíme.

2. Proč je tolik církví?
Pro někoho by možná bylo přesvědčivější, kdyby byla jen jedna církev a jedno spolehlivé 
učení. V žádné oblasti života však není dobré, když má někdo monopol a chybí mu 
konkurence. Byla to především veliká moc a výsadní právo, co přispělo k tomu, že se 
církev dopustila řady chyb a nespravedlností. Jestliže dnes vedle sebe žije řada církví, 
neznamená to, že musí jít proti sobě. Významná část toho, co dnes jednotlivé církve 
vyznávají a učí, se shoduje. Rozdíl je pouze v některých důrazech a způsobech zbožnosti. 
Každý si může najít společenství, které mu bude blízké a kde najde svůj domov.

Podle katechetické příručky ČCE připravil
 Jaroslav Matuška

Srdečně  zveme na BOHOSLUŽBY v lednu:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 

11.1. od 10:30 h  - bohoslužby s večeří Páně 
14.1. od 17:00 h. - středeční biblická hodina
25.1. od 10:30 h  - bohoslužby (+nedělní škola)
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 Mateřské centrum RATOLEST, Komenského 106
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 26586746
 http://ratolest.ic.cz

                               

PROGRAM MC Ratolest na měsíc LEDEN
      Dopoledne Odpoledne

Po   9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
       9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:0017:00 h Němčina pro rodiče
      + hlídání dětí 9:30-11:00 h 17:30-18:30 h Angličtina pro rodiče 

Út   9:30-11:30 h HERNA
       9:3010:30 h TVOŘÍLCI

St   9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK  
      10:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h BARVIČKY

17:00-18:00 h HERNA

Čt  9:3011:00 h 15:30-16:15 h ANGLIČTINKA I. 
      HERNA pro nejmenší               16:30-17:15 h ANGLIČTINKA II. 
      (1-18 měsíců)               15:30-17:30 h DOVEDOVÉ

              17:00-18:00 h HERNA
Pá  9:3011:00 h HERNA

Mimořádné akce v lednu:
2. - 4.1. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin - Dlouhé Rzy 
15.1. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
20.1. (Út) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod. - tvoření květin (twistart)
22.1. a 29.1. (Čt) Počítačový kurz pro maminky na mateřské dovolené.
Kurz probíhá  ve Sluníčku, pro děti je ve Sluníčku připraven program v tělocvičně!

Připravujeme:
Cvičení pro maminky s lektorkou (+ hlídání dětí) v MC Ratolest
Besedy:  Rehahabilitace u dětí (host ze Stacionáře v Hradci Králové)
               Zubní hygiena pro děti předškolního věku 
               Canisterapie 

    
Kontakty: D. Štěpková - 728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569, 

R. Vondráčková  - 739 769 929    

Výrobky z večerních dílen si můžete prohlédnout nebo zakoupit v Galanterii v 
Týništi n.O.

  Děkujeme za možnost této prezentace!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královéhradecký kraj.
Děkujeme!
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                         
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Jáchym Bartoníček
Natali Hamralová
Daniel Mikulka
Eliška Kapuciánová
Alice Mrázková
Silvie Křenková
Natálie Kamšová

97 let  
Marie Kotrbová

95 let
Marie Hrochová

92 let
Jaromíra Kalousková
           
85 let   
Ladislav Hlaváček
Milan Samek
Jiřina Samková

80 let
Věra Černohousová
Karel Švarc
Zdenka Kozová

Peter Luliak (87)
Jindřich Hroch (86)
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Zločinu na stopě - historie
Zachraňte faraóna
Spiknutí proti Hanibalovi
Zrada v aréně
Pátrání na Nilu
Útok a Pompeje
Ve stínu Akropole…..

Zločinu na stopě - z prostředí vědy
Případ pro mistrova žáka
Ukradené pouzdro na housle

Luštící minikriminálky
Jasný případ?!
Je všechno jasné?!
Papoušek Pepper zasahuje
Věštkyně Stella Bella a ukradená opička
Klička a gól !

Knihy pro nejmenší
Dítě je dítě
Jeden za všechny všichni za jednoho

                 

Svět ukrytý v anglické abecedě
Stejné tituly v anglické verzi a obě skupiny jsou určeny různým věkovým kategoriím.

Svět ukrytý v abecedě
Příběhy malé elfky
Příběhy ze strašidelného zámku
Co už víme o dinosaurech

První čtení - pro zábavu
Kouzelnické příhody
Povídky o upírech
Nebojte se strašidel
Čarodějnické příběhy
Zamilované strašidlo a jiné příběhy
Mrazivé příběhy před spaním
Příšerky a jejich historky

První čtení - s poučením
Pirátská nauka
Co víme o rytířích
Vikingové
Vše o delfínech
Římané
Indiáni
Jak se stát detektivem
Středověk
Dinosauři

Šťastné vykročení do nového roku, hodně spokojenosti a pohodových chvil s 
milými lidmi a zajímavými knihami vám přeje kolektiv Městské knihovny J.
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Poděkování

Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, panu starostovi Ing. Matičkovi a 
zástupcům Sboru pro občanské záležitosti paní Evě Křišťanové a Zdeně Sekyrové za 
blahopřání, kytičku a dárky k naší zlaté svatbě, kterou jsme oslavili v listopadu 2008.

Jaroslava a Jaroslav Doležalovi

Městský výbor KSČM přeje všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků 
a do roku 2009 hodně zdraví a úspěchů. Našim členům a sympatizantům děkujeme za 
podporu vyjádřenou ve volbách v roce 2008 a věříme v jejich podporu i při volbách do 
Evropského parlamentu.

            
MUDr. Jan Vaník

               

Vzpomínka

20. ledna uplyne jeden smutný rok, kdy nás opustil a zanechal po sobě prázdné místo náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a tchán pan Jiří Karpíšek.

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami

11

V srpnu tohoto roku jsme se přistěhovali do Rašovic a po obeznámení se s dopravní 
situací jsme požádali Radu města Týniště nad Orlicí o přidání jednoho autobusového 
spoje, který by měl sloužit zejména k zajištění dopravy studentů na vlakové nádraží ČD v 
Týništi nad Orlicí. Naše žádost byla ve velmi krátké době kladně vyřízena, autobus 
"navíc" již jezdí téměř dva měsíce a využívají ho nejen občané Rašovic a přilehlých obcí, 
ale i občané Týniště. Poděkování tentokrát patří našim zastupitelům a všem dalším, kteří 
se o realizaci autobusu "navíc" zasloužili. 
                                                                         

Manželé Kolářovi, Rašovice 

Zprávy z knihovny
Kdy se co čte J 

Zamyšlení nad úryvkem z knihy Karla Čapka Věci kolem nás:
   „ Jedna z ustálených otázek, kterými někdy obtěžujeme své bližní, je: Kterou knihu 
máte nejraději? Jako většina ustálených otázek je i tato  otázka  naprosto nepřesná. 
Správněji by měla znít:  Kterou knihu v takové nebo makové situaci máte nejraději? 
Zajisté jinou knihu má člověk nejraději, pokud je ve výhodné a epické situaci kluka, 
jenž zrovna váhá, má-li si pořídit prak, nebo číst Curwooda; jinou, jsa stižen zmatkem 
puberty; jinou, jsa po uši zamilován; a opět jinou po onu větší a vážnější část života, kdy 
honí hřebenem po hlavě první i následující šediny. Toto ovšem je stará vesta; lze se 
jenom divit, že když už se vydávají knížky „pro děti“ nebo pro dospívající mládež, 
nevydávají se jiné knížky s výslovným označením, že jsou pro mladé osly nebo pro 
staré šedivce, pro rozvedené manželství nebo pro osamělé bručáky…“
A tu mi dovolte s panem Čapkem trochu polemizovat: dnes už se vydávají knihy s 
označením např. Původní česká detektivka nebo na volném přebalu je upozornění, že 
kniha získala to a to literární ocenění nebo že autor je nositelem Nobelovy ceny apod. 
Časté také bývá upozornění, že kniha je podobná některému bestselleru, který trhal 
čtenářské rekordy.
Nakladatelství THOVT s.r.o. je zaměřeno výhradně na literaturu pro děti a ve snaze 
čtenáře upoutat vydává série knih s určitým bližším označením určení, později si je 
blíže představíme. Nakladatelství je také držitelem 2. místa v soutěži „Nejúspěšnější 
kniha veletrhu“, který se konal v Liberci v roce 2006 . Ocenění získala kniha „Jako ty“ 
určená dětem od 3 let.

Cílem nakladatelství je nejen pouhé vydávání dětské literatury, ale současně se snaží 
děti motivovat i v různých soutěžích. Knihami chtějí rozvíjet jejich sociální cítění a učit 
je pozitivnímu vztahu ke knize. Dobře vědí, že kniha je tu od toho, aby je vzdělávala, 
ale také aby přinášela zábavu a potěšení. Knihy jsou řešeny tak, že pro nejmenší je text 
proložen obrázky. Větší děti naleznou nejen sepsaný příběh, který je pobaví, ale 
navazuje na něj i poučení v podobě vysvětlení dějinných souvislostí a nebo přírodních 
zákonitostí. 
A kde se vzal název nakladatelství THOVT ?
THOVT byl velmi uctívaným bohem ve starém Egyptě. Byl symbolem moudrosti a 
vzdělanosti, vynálezcem písma  a čísel a různých her pro procvičování mysli a ducha. 
Jeho jméno bylo velmi používané  pro narozené děti, neboť si rodiče přáli, aby jejich 
děti měly stejné vlastnosti a dovednosti jako jimi uctívaný bůh.
Až se blíže seznámíte s produkcí tohoto nakladatelství v naší knihovně, jistě nám dáte 
za pravdu, že název nakladatelství byl zvolen správně.
Nejnovější produkci tohoto vydavatelství jsme zájemcům předvedli při vánočním 
prodeji  a najdete ji také ve fondu dětského oddělení.

Ediční řady mají tyto názvy a obsahují díla:
Svět ukrytý v německé abecedě
Čtenářský slovník
Příhody malých kouzelníků
Příhody malého poníka
Co se děje ve škole
Zvířátka  18

                                       



CO-KDY-KDE
leden 2009

DIVADLO

16.ledna(pátek)        „Seš normální?“
  Na četná přání diváků se na domácí scénu vrací herci divadelního 
souboru Jirásek skupina TEMNO v lehce hororovém příběhu z 
prostředí otevřené psychiatrické léčebny v režii Evy Drábkové.

  Začátek představení je v 19,30 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT

11.ledna(neděle)     Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu ZUŠ
 Host: KAMILA NÝVLTOVÁ
  Začátek koncertu je ve 14,00 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádají ZUŠ spolu se Sdružením MTB ZUŠ.

26.ledna(pondělí)    Žákovský koncert  spojený s výstavou prací žáků         
 výtvarného oboru.

                                Vystoupí žáci, kteří se zúčastní okresního kola Národní soutěže 
ZUŠ ve zpěvu a ve hře na dechové a bicí nástroje.

                                Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
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SEŠ" NORMÁLNÍ ?"
Připomínat prostřednictvím týnišťského Zpravodaje místním občanům 
skutečnost, že ve dnech 20.-21.listopadu 2008 proběhla zdvojená 
premiéra zbrusu nového divadelního kusu D.S. Temno s názvem Seš" "
normální? mi přijde jako nošení dříví do lesa.  To proto, že obě 
představení byla vyprodána. 

Psát na toto představení klasickou recenzi, takovou, jakou jsem psával Temnu po jeho 
premiérách již několikrát, mi pro změnu přijde sebevražedné. Sebevražedné v tom smyslu 
slova, že já, coby novic tohoto souboru, nemohu hodnotit výkony svých kolegů, natož sebe 
samého.
Jediné, co mi připadá jako schůdná cesta, jak napsat článek o tomto divadelním 
představení je nápad zprostředkovat čtenáři tohoto článku pohled, který on nevidí. Pohled 
do zákulisí.
Vše začíná a končí v šatně. Představte si dvě členky souboru (E.B. a A.V.), kterak scházejí 
po schodišti z prvního patra a nesou si dva obrovské hrnky čaje. Třetí na ně již čeká u 
popelníku v rohu (J.B) a maličko afektovaně, nicméně náruživě kouří. Další (L.Š) ujídá 
rekvizitu - pytlík chipsů.  Všechny cosi řeší s manželkou šéfa kulturáku (L.S.).
Pánská část Temna upíjí lahvovou desítku a kouří. Pijí a kouří téměř všichni (J.K., L.S., 
D.D. J.N., D.Š., autor článku i kulisák Kůra, když zrovna netrhá vstupenky). Občas se 
někdo z nich zvedne a jde vyřešit nějaký technický problém, který se vyskytl na jevišti. Po 
zemi se válí, všude leze nejmenší (skoro)člen souboru (J.S. junior) a hyperaktivně se 
dožaduje akce a pozornosti. „Honzíku, pojď sem“, volám a chvíli si čteme ze slabikáře. 
Přichází tři stateční zvukař (J.K.) a osvětlovači (J. a R. N.), otec se synem. Režisérka (E.D.) 
uděluje rozkazy.  Čas běží. Kdosi odvedl J.S. juniora. Třetí zvonění. Všichni na svých 
místech. Tréma a nervozita je na maximu. Ti, kteří na to mají žaludek, škvírou v oponě 
sledují narvaný sál. Přichází pan David Drábek a přednáší krátkou řeč.  Při odchodu kývne 
na soubor v gestu „zlomte vaz“. Hudba, světla, opona. Všichni se zhluboka nadechnou. 
Časoprostor se zavlní a prohne…
Zastavit tento spektákl je možné jedině za cenu debaklu. A to žádný divadelník nepřipustí. 
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A.V. a má dlouholetá kamarádka J.B. Obě jsou úžasné. Kontaktují mne pohledem, hrají na 
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publikum. Směje se, odměňuje potleskem, baví se.  A o to jde na divadle především. 
Děkovačka je již jen taková malá třešnička na celém tom dortu.

Jan Štefek
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VÝSTAVY
 

17. ledna (sobota)                   Speciální celostátní výstava králíků Rexů 
    Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
    Areál Bobkárna.
    Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

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

TANEC 

10.ledna (sobota) TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
                                  Myslivecká kuchyně. Tombola 50 cen (zvěřina).
                                  Předtančení týnišťského tanečního klubu TK RAZ A DVA.
                                  Hraje: JK BAND, řídí Jiří Kárník.
                                  POZOR!!! Vše na místenky. Cena vstupenky s místenkou 

80,-Kč
                                  Předprodej v restauraci Na Drahách již od 10.12.2008.
                                  Začátek ve 20,00 hodin.
                                  Restaurace Na Drahách Albrechtice nad Orlicí.
                                  Pořádá Myslivecké sdružení ZELENÉ HÁJE Albrechtice 

n.Orl.

18.ledna (neděle) Taneční odpoledne
      K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

    Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 
30.ledna (pátek) 2. Bowlingový ples
                          spojený s vyhlášením výsledků Amatérské bowlingové 

ligy v Týništi n.Orl.
                          Začátek v 19,00 hodin.
                          Malý sál kulturního domu.
                          Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí. 
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Poděkování Karlu Procházkovi

Ke konci loňského roku nám oznámil pan Karel Procházka, že ze zdravotních a 
rodinných důvodů končí s prací redaktora týnišťského Zpravodaje.
Byl jím deset let, když před tím již nejméně deset let působil jako šéfredaktor tohoto 
našeho časopisu.
Bude nám na schůzkách redakční rady chybět právě tak jako jeho vtipné, moudré, 
zajímavé postřehy a příběhy ze života lidí ve starém Týništi, jako jeho odborné znalosti 
historie řemesel a průmyslu ve městě i v okolí. Budou nám chybět i jeho vzpomínky na 
ochotnický divadelní soubor Jirásek v jeho začátcích a také jeho skvělá orientace v 
oblasti ekonomie i umění, zvláště hudby.
Ne všechno, o čem jsme diskutovali, se dostalo na stránky Zpravodaje. Jeho slovo však 
mělo vždy patřičnou váhu, často bylo slovem rozhodujícím. 
Každé naše setkání s Karlem Procházkou bylo pro nás přínosem a darem. Děkujeme za 
dobře odvedenou práci i za vzácné chvíle strávené v jeho přítomnosti a přejeme mu 
hodně zdraví, síly a svěžesti do dalších let života.

                                                                             Za členy redakční rady  Jitka Pažitná
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Celkově se na podzim od mužstva Týniště přece jen čekalo trochu víc.
Fotbalisté SK Týniště nad Orlicí zahájí zimní přípravu v pondělí 5. ledna 2009, do jarních 
divizních odvet vstoupí v neděli 15. března 2009 na hřišti FC Velim.

Miloslav Hlavatý

Hráči pod drobnohledem

Radim Ottmar. Trenér Ujec: „Jeden z nejlepších hráčů mužstva. V každém zápase 
podával spolehlivé výkony a své spoluhráče často podržel.“ Marcel Marčišin. Ujec: 
„Vytvořil kvalitní a spolehlivou dvojku Ottmarovi. V polovině podzimu odcestoval 
pracovně mimo Českou republiku. Jan Rolejček. Ujec: „Mladý šestnáctiletý fotbalista, 
který získává velmi cenné zkušenosti v týmu dospělých. Jeho výkonnost roste každým 
tréninkem a v budoucnu může být pro Týniště brankářskou oporou.“ Adam Tomášek. 
Ujec: „Hráč, který má bezesporu na víc, v některých zápasech se nevyvaroval zbytečných 
chyb. Měl by se více soustředit na svůj výkon, komentováním výroků rozhodčích si škodí.“ 
Petr Zdeňka. Ujec: „V zápasech, které odehrál, si plni své obranné povinnosti a podával 
spolehlivé výkony. Jeho velkým mínusem je neukočírování sebe samého nejen při 
některých zákrocích, ale také ve zbytečných diskusích s rozhodčími. Několikrát mužstvo 
oslabil.“ Radek Hrubý. Ujec: „Vzhledem k svému věku, kdy už i leckterý sportovec se 
dívá pouze na televizi, je pořád platným hráčem a svojí bojovností je příkladem pro mladší 
generace.“ Radek Gorol. Ujec: „Jeden z nejtechničtějších hráčů, obounož s velmi dobrou 
kopací technikou. Nicméně se od něj čekalo daleko více nejen po stránce herní, ale také 
střelecké. Také on by se měl vyhnout různým průpovídkám, navíc si někdy komplikuje 
život složitým řešením herních situací i tam, kde síla je v jednoduchosti.“ Jan Lemfeld. 
Ujec: „V přípravě začínal jako útočník, ale situace si vyžádala jeho posunutí do obranné 
linie, kde si své povinnosti vcelku plnil. Své útočné choutky však nedokázal plně využít a 
také on se potýkal se zraněním, které jej limitovalo.“ Jan Plašil. Ujec: „Spolehlivý 
defenzívní hráč s dobrou hrou hlavou, rezervy má v přesnosti přihrávek. Měl by se více 
prosazovat při standardních situacích v šestnáctce soupeře.“ Roman Jelínek. Ujec: „Jeden 
z mladších hráčů, který má zájem na sobě pracovat, a přestože se mu v některých zápasech 
nedařilo a čekalo se od něj víc, má všechny předpoklady k tomu, aby byl platným hráčem 
nejen na úrovni divize.“ David Černý. Ujec: „Kapitán mužstva, snažil se tým hnát za 
vítězstvím, a přestože mu některé zápasy nevyšly, jde o poctivého a pracovitého záložníka, 
na něhož se lze spolehnout.“ Petr Enoch. Ujec: „Jeden z mála odchovanců týnišťského 
fotbalu, který to dotáhl do A mužstva. Má určité nedostatky, které si i s ohledem na svůj věk 
musí odstranit. Musí zapracovat především na větším důrazu.“ Marek Winkler. Ujec: 
„Zkušený fotbalista, který se do hry dostával pravidelně a platným hráčem byl především v 
domácích zápasech.“ Martin Grimm. Ujec: „Mladý perspektivní fotbalista, který však na 
sobě musí hodně pracovat a pouze intenzívním tréninkem se může prosadit do základní 
sestavy.“ František Kotek. Ujec: „Jeden ze zkušených hráčů, který se bohužel potýkal se 
svalovým zraněním, a proto se v zápasech objevoval jen málo.“ Antonín Řehák. Ujec: 
„Fotbalista, který zastane jak post stopera, tak i místo v útoku. Měl by ovšem více 
zapracovat na rychlosti s míčem a také v rychlosti fotbalového myšlení.“ Petr Lehovec. 
Ujec: „Mladý hráč, jeho výkony byly dosti kolísavé, někdy na jedničku, jindy na pětku. 
Chybí mu stabilnější forma a to, co se od útočníků očekává, a to jsou góly.“ Marcel Hájek. 
Ujec: „Zkušený hráč, nejlepší střelec týmu. Bylo utkání, kdy se mu herně nedařilo, a přesto 
se střelecky dokázal prosazovat.“

Miloslav Hlavatý
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Sport
Pololetí - od Týniště se čekalo víc

Týniště nad Orlicí
Divizní tým fotbalistů SK Týniště n. O. přezimuje na 12. příčce se ziskem 18 bodů, což 
je méně, než se čekalo. Bilance týmu je 5 výher, 3 remízy a 7 porážek. Týmu z Olšiny, 
který v létě posílily hvězdy typu brankáře Ottmara či kanonýra Hájka, se nedařilo 
především na hřištích soupeřů. Podívejme se nyní na podzimní putování svěřenců 
trenéra Milana Ujce krok za krokem.
Divizní premiéra vyšla Týništi na výbornou, když doma porazilo Velim 2:0.
V druhém kole čekalo Týniště krajské derby na hřišti loňského nováčka v Převýšově, 
který se nakonec radoval z přesvědčivého vítězství 3:0.
Ve třetím kole přicestoval do Olšiny nováček, který byl až dosud velkou neznámou- 
rezerva Bohemians Praha 1905. Souboj s mladými a běhavými hosty skončil smírně 
1:1.
Ve čtvrtém kole zajíždělo Týniště na půdu posledních Holic a vítězství 2:0 bylo z 
kategorie „povinných“.
V pátém kole se v Olšině představil největší favorit na postup do České fotbalové ligy z 
Mělnicka  tým Ovčár  a s bodem za bezbrankovou remízu byly spokojeny oba celky.
V šestém kole cestovalo Týniště na trávník loňského nováčka, jehož podzimní výkony 
patří k nejpříjemnějším překvapením - Pěnčína/Turnova. Přestože domácí svým 
výkonem ani zdaleka neoslnili, slavili hubenou výhru 1:0.
V sedmém kole Týniště doma hostilo  dalšího z nováčků z hlavního města, celek 
Horních Měcholup, a zaslouženě zvítězilo 2:0.
V osmém kole Týniště na svém hříšti vyzvalo extřetiligový Kolín a po doslova 
heroickém výkonu favorita porazilo 3:1. Výsledek byl o to cennější, že domácí po 
většinu času hráli bez vyloučených Zdeňky a Tomáška!
V devátém kole se Týniště představilo v dalším krajském derby na hřišti nováčka v 
Novém Bydžově, a přestože si především v úvodní půlhodince vůbec nevedlo špatně, 
prohrálo 1:3.
V desátém kole následovalo východočeské derby s Chrudimí, v němž Týniště doma 
poprvé vyšlo bodově naprázdno po výsledku 0:2.
V jedenáctém kole se Týniště představilo na hřišti středočeských Kunic a znovu 
potvrdilo, že  venku se mu nedaří - prohrálo 0:2.
Ve dvanáctém kole Týniště na svém trávníku ve východočeském derby po velmi 
dobrém výkonu přehrálo nebezpečnou Teslu Pardubice 3:0.
Ve třináctém kole zajíždělo Týniště na hřiště ambiciozního nováčka do Živanic a 
bezbrankovou remízou konečně podtrhlo sérii neúspěchu na hřištích soupeřů.
Ve čtrnáctém kole Týniště přivítalo v Olšině v krajském derby Dvůr Králové, kterému 
se až dosud vůbec nedařilo. Bohužel se právě výhrou 1:0 v Týništi chytil. Byl to jeden z 
nejslabších podzimních výkonů týnišťského celku.
V patnáctém kole čekalo Týniště podzimní loučení v krajském derby na umělé trávě v 
Hradci Králové. Přestože fotbalisté Týniště domácí rezervu místy přehrávali, střelecky 
se nedokázali prosazovat a prohráli 0:2. 
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dobrém výkonu přehrálo nebezpečnou Teslu Pardubice 3:0.
Ve třináctém kole zajíždělo Týniště na hřiště ambiciozního nováčka do Živanic a 
bezbrankovou remízou konečně podtrhlo sérii neúspěchu na hřištích soupeřů.
Ve čtrnáctém kole Týniště přivítalo v Olšině v krajském derby Dvůr Králové, kterému 
se až dosud vůbec nedařilo. Bohužel se právě výhrou 1:0 v Týništi chytil. Byl to jeden z 
nejslabších podzimních výkonů týnišťského celku.
V patnáctém kole čekalo Týniště podzimní loučení v krajském derby na umělé trávě v 
Hradci Králové. Přestože fotbalisté Týniště domácí rezervu místy přehrávali, střelecky 
se nedokázali prosazovat a prohráli 0:2. 
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VÝSTAVY
 

17. ledna (sobota)                   Speciální celostátní výstava králíků Rexů 
    Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
    Areál Bobkárna.
    Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

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

TANEC 

10.ledna (sobota) TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
                                  Myslivecká kuchyně. Tombola 50 cen (zvěřina).
                                  Předtančení týnišťského tanečního klubu TK RAZ A DVA.
                                  Hraje: JK BAND, řídí Jiří Kárník.
                                  POZOR!!! Vše na místenky. Cena vstupenky s místenkou 

80,-Kč
                                  Předprodej v restauraci Na Drahách již od 10.12.2008.
                                  Začátek ve 20,00 hodin.
                                  Restaurace Na Drahách Albrechtice nad Orlicí.
                                  Pořádá Myslivecké sdružení ZELENÉ HÁJE Albrechtice 

n.Orl.

18.ledna (neděle) Taneční odpoledne
      K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

    Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 
30.ledna (pátek) 2. Bowlingový ples
                          spojený s vyhlášením výsledků Amatérské bowlingové 

ligy v Týništi n.Orl.
                          Začátek v 19,00 hodin.
                          Malý sál kulturního domu.
                          Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí. 
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Poděkování Karlu Procházkovi

Ke konci loňského roku nám oznámil pan Karel Procházka, že ze zdravotních a 
rodinných důvodů končí s prací redaktora týnišťského Zpravodaje.
Byl jím deset let, když před tím již nejméně deset let působil jako šéfredaktor tohoto 
našeho časopisu.
Bude nám na schůzkách redakční rady chybět právě tak jako jeho vtipné, moudré, 
zajímavé postřehy a příběhy ze života lidí ve starém Týništi, jako jeho odborné znalosti 
historie řemesel a průmyslu ve městě i v okolí. Budou nám chybět i jeho vzpomínky na 
ochotnický divadelní soubor Jirásek v jeho začátcích a také jeho skvělá orientace v 
oblasti ekonomie i umění, zvláště hudby.
Ne všechno, o čem jsme diskutovali, se dostalo na stránky Zpravodaje. Jeho slovo však 
mělo vždy patřičnou váhu, často bylo slovem rozhodujícím. 
Každé naše setkání s Karlem Procházkou bylo pro nás přínosem a darem. Děkujeme za 
dobře odvedenou práci i za vzácné chvíle strávené v jeho přítomnosti a přejeme mu 
hodně zdraví, síly a svěžesti do dalších let života.

                                                                             Za členy redakční rady  Jitka Pažitná
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CO-KDY-KDE
leden 2009

DIVADLO

16.ledna(pátek)        „Seš normální?“
  Na četná přání diváků se na domácí scénu vrací herci divadelního 
souboru Jirásek skupina TEMNO v lehce hororovém příběhu z 
prostředí otevřené psychiatrické léčebny v režii Evy Drábkové.

  Začátek představení je v 19,30 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

KONCERT

11.ledna(neděle)     Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu ZUŠ
 Host: KAMILA NÝVLTOVÁ
  Začátek koncertu je ve 14,00 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádají ZUŠ spolu se Sdružením MTB ZUŠ.

26.ledna(pondělí)    Žákovský koncert  spojený s výstavou prací žáků         
 výtvarného oboru.

                                Vystoupí žáci, kteří se zúčastní okresního kola Národní soutěže 
ZUŠ ve zpěvu a ve hře na dechové a bicí nástroje.

                                Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.
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SEŠ" NORMÁLNÍ ?"
Připomínat prostřednictvím týnišťského Zpravodaje místním občanům 
skutečnost, že ve dnech 20.-21.listopadu 2008 proběhla zdvojená 
premiéra zbrusu nového divadelního kusu D.S. Temno s názvem Seš" "
normální? mi přijde jako nošení dříví do lesa.  To proto, že obě 
představení byla vyprodána. 

Psát na toto představení klasickou recenzi, takovou, jakou jsem psával Temnu po jeho 
premiérách již několikrát, mi pro změnu přijde sebevražedné. Sebevražedné v tom smyslu 
slova, že já, coby novic tohoto souboru, nemohu hodnotit výkony svých kolegů, natož sebe 
samého.
Jediné, co mi připadá jako schůdná cesta, jak napsat článek o tomto divadelním 
představení je nápad zprostředkovat čtenáři tohoto článku pohled, který on nevidí. Pohled 
do zákulisí.
Vše začíná a končí v šatně. Představte si dvě členky souboru (E.B. a A.V.), kterak scházejí 
po schodišti z prvního patra a nesou si dva obrovské hrnky čaje. Třetí na ně již čeká u 
popelníku v rohu (J.B) a maličko afektovaně, nicméně náruživě kouří. Další (L.Š) ujídá 
rekvizitu - pytlík chipsů.  Všechny cosi řeší s manželkou šéfa kulturáku (L.S.).
Pánská část Temna upíjí lahvovou desítku a kouří. Pijí a kouří téměř všichni (J.K., L.S., 
D.D. J.N., D.Š., autor článku i kulisák Kůra, když zrovna netrhá vstupenky). Občas se 
někdo z nich zvedne a jde vyřešit nějaký technický problém, který se vyskytl na jevišti. Po 
zemi se válí, všude leze nejmenší (skoro)člen souboru (J.S. junior) a hyperaktivně se 
dožaduje akce a pozornosti. „Honzíku, pojď sem“, volám a chvíli si čteme ze slabikáře. 
Přichází tři stateční zvukař (J.K.) a osvětlovači (J. a R. N.), otec se synem. Režisérka (E.D.) 
uděluje rozkazy.  Čas běží. Kdosi odvedl J.S. juniora. Třetí zvonění. Všichni na svých 
místech. Tréma a nervozita je na maximu. Ti, kteří na to mají žaludek, škvírou v oponě 
sledují narvaný sál. Přichází pan David Drábek a přednáší krátkou řeč.  Při odchodu kývne 
na soubor v gestu „zlomte vaz“. Hudba, světla, opona. Všichni se zhluboka nadechnou. 
Časoprostor se zavlní a prohne…
Zastavit tento spektákl je možné jedině za cenu debaklu. A to žádný divadelník nepřipustí. 
Tady jde o čest. Konfrontaci s publikem má za sebou první J.K. Závidím mu. Já budu 
nervózní do první třetiny druhého dějství.  Hra za scénou ubíhá celkem rychle a plynule. 
Každý dělá, co má. Ti, co zrovna nehrají, podávají ze zákulisí kulisy, tahají za tahy, řídí 
oponu. Přichází na mne řada.  První z kolegů, se kterým se na scéně setkávám, je éterická 
A.V. a má dlouholetá kamarádka J.B. Obě jsou úžasné. Kontaktují mne pohledem, hrají na 
mne. A.V. vyděšeně křičí. Přibíhá J.K. a po chvíli i J.N. Totéž kontaktní herectví. Necítím 
se na scéně ztracený a sám. Existují ochotníci, kteří memorují text, očima bloudí a nikdo 
neví kde, občas nějaké to ledabylé gesto rukou.  To však není tento případ. Je to zvláštní, 
nepopsatelný pocit, ale dá se říct, že je téměř hmatatelný. A důležitý, reaguje na něj 
publikum. Směje se, odměňuje potleskem, baví se.  A o to jde na divadle především. 
Děkovačka je již jen taková malá třešnička na celém tom dortu.

Jan Štefek
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Poděkování

Děkujeme Městskému úřadu v Týništi nad Orlicí, panu starostovi Ing. Matičkovi a 
zástupcům Sboru pro občanské záležitosti paní Evě Křišťanové a Zdeně Sekyrové za 
blahopřání, kytičku a dárky k naší zlaté svatbě, kterou jsme oslavili v listopadu 2008.

Jaroslava a Jaroslav Doležalovi

Městský výbor KSČM přeje všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků 
a do roku 2009 hodně zdraví a úspěchů. Našim členům a sympatizantům děkujeme za 
podporu vyjádřenou ve volbách v roce 2008 a věříme v jejich podporu i při volbách do 
Evropského parlamentu.

            
MUDr. Jan Vaník

               

Vzpomínka

20. ledna uplyne jeden smutný rok, kdy nás opustil a zanechal po sobě prázdné místo náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a tchán pan Jiří Karpíšek.

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami

11

V srpnu tohoto roku jsme se přistěhovali do Rašovic a po obeznámení se s dopravní 
situací jsme požádali Radu města Týniště nad Orlicí o přidání jednoho autobusového 
spoje, který by měl sloužit zejména k zajištění dopravy studentů na vlakové nádraží ČD v 
Týništi nad Orlicí. Naše žádost byla ve velmi krátké době kladně vyřízena, autobus 
"navíc" již jezdí téměř dva měsíce a využívají ho nejen občané Rašovic a přilehlých obcí, 
ale i občané Týniště. Poděkování tentokrát patří našim zastupitelům a všem dalším, kteří 
se o realizaci autobusu "navíc" zasloužili. 
                                                                         

Manželé Kolářovi, Rašovice 

Zprávy z knihovny
Kdy se co čte J 

Zamyšlení nad úryvkem z knihy Karla Čapka Věci kolem nás:
   „ Jedna z ustálených otázek, kterými někdy obtěžujeme své bližní, je: Kterou knihu 
máte nejraději? Jako většina ustálených otázek je i tato  otázka  naprosto nepřesná. 
Správněji by měla znít:  Kterou knihu v takové nebo makové situaci máte nejraději? 
Zajisté jinou knihu má člověk nejraději, pokud je ve výhodné a epické situaci kluka, 
jenž zrovna váhá, má-li si pořídit prak, nebo číst Curwooda; jinou, jsa stižen zmatkem 
puberty; jinou, jsa po uši zamilován; a opět jinou po onu větší a vážnější část života, kdy 
honí hřebenem po hlavě první i následující šediny. Toto ovšem je stará vesta; lze se 
jenom divit, že když už se vydávají knížky „pro děti“ nebo pro dospívající mládež, 
nevydávají se jiné knížky s výslovným označením, že jsou pro mladé osly nebo pro 
staré šedivce, pro rozvedené manželství nebo pro osamělé bručáky…“
A tu mi dovolte s panem Čapkem trochu polemizovat: dnes už se vydávají knihy s 
označením např. Původní česká detektivka nebo na volném přebalu je upozornění, že 
kniha získala to a to literární ocenění nebo že autor je nositelem Nobelovy ceny apod. 
Časté také bývá upozornění, že kniha je podobná některému bestselleru, který trhal 
čtenářské rekordy.
Nakladatelství THOVT s.r.o. je zaměřeno výhradně na literaturu pro děti a ve snaze 
čtenáře upoutat vydává série knih s určitým bližším označením určení, později si je 
blíže představíme. Nakladatelství je také držitelem 2. místa v soutěži „Nejúspěšnější 
kniha veletrhu“, který se konal v Liberci v roce 2006 . Ocenění získala kniha „Jako ty“ 
určená dětem od 3 let.

Cílem nakladatelství je nejen pouhé vydávání dětské literatury, ale současně se snaží 
děti motivovat i v různých soutěžích. Knihami chtějí rozvíjet jejich sociální cítění a učit 
je pozitivnímu vztahu ke knize. Dobře vědí, že kniha je tu od toho, aby je vzdělávala, 
ale také aby přinášela zábavu a potěšení. Knihy jsou řešeny tak, že pro nejmenší je text 
proložen obrázky. Větší děti naleznou nejen sepsaný příběh, který je pobaví, ale 
navazuje na něj i poučení v podobě vysvětlení dějinných souvislostí a nebo přírodních 
zákonitostí. 
A kde se vzal název nakladatelství THOVT ?
THOVT byl velmi uctívaným bohem ve starém Egyptě. Byl symbolem moudrosti a 
vzdělanosti, vynálezcem písma  a čísel a různých her pro procvičování mysli a ducha. 
Jeho jméno bylo velmi používané  pro narozené děti, neboť si rodiče přáli, aby jejich 
děti měly stejné vlastnosti a dovednosti jako jimi uctívaný bůh.
Až se blíže seznámíte s produkcí tohoto nakladatelství v naší knihovně, jistě nám dáte 
za pravdu, že název nakladatelství byl zvolen správně.
Nejnovější produkci tohoto vydavatelství jsme zájemcům předvedli při vánočním 
prodeji  a najdete ji také ve fondu dětského oddělení.

Ediční řady mají tyto názvy a obsahují díla:
Svět ukrytý v německé abecedě
Čtenářský slovník
Příhody malých kouzelníků
Příhody malého poníka
Co se děje ve škole
Zvířátka  18

                                       



Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

                                         
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Jáchym Bartoníček
Natali Hamralová
Daniel Mikulka
Eliška Kapuciánová
Alice Mrázková
Silvie Křenková
Natálie Kamšová

97 let  
Marie Kotrbová

95 let
Marie Hrochová

92 let
Jaromíra Kalousková
           
85 let   
Ladislav Hlaváček
Milan Samek
Jiřina Samková

80 let
Věra Černohousová
Karel Švarc
Zdenka Kozová

Peter Luliak (87)
Jindřich Hroch (86)

10

Zločinu na stopě - historie
Zachraňte faraóna
Spiknutí proti Hanibalovi
Zrada v aréně
Pátrání na Nilu
Útok a Pompeje
Ve stínu Akropole…..

Zločinu na stopě - z prostředí vědy
Případ pro mistrova žáka
Ukradené pouzdro na housle

Luštící minikriminálky
Jasný případ?!
Je všechno jasné?!
Papoušek Pepper zasahuje
Věštkyně Stella Bella a ukradená opička
Klička a gól !

Knihy pro nejmenší
Dítě je dítě
Jeden za všechny všichni za jednoho

                 

Svět ukrytý v anglické abecedě
Stejné tituly v anglické verzi a obě skupiny jsou určeny různým věkovým kategoriím.

Svět ukrytý v abecedě
Příběhy malé elfky
Příběhy ze strašidelného zámku
Co už víme o dinosaurech

První čtení - pro zábavu
Kouzelnické příhody
Povídky o upírech
Nebojte se strašidel
Čarodějnické příběhy
Zamilované strašidlo a jiné příběhy
Mrazivé příběhy před spaním
Příšerky a jejich historky

První čtení - s poučením
Pirátská nauka
Co víme o rytířích
Vikingové
Vše o delfínech
Římané
Indiáni
Jak se stát detektivem
Středověk
Dinosauři

Šťastné vykročení do nového roku, hodně spokojenosti a pohodových chvil s 
milými lidmi a zajímavými knihami vám přeje kolektiv Městské knihovny J.
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Duchovní hledání

Českobratrská církev evangelická
Dvě otázky a dvě odpovědi

                           
1. Není víra jen pro slabochy, kteří si sami nevěří?
Jsou chvíle, kdy každý člověk hledá naději a potřebuje něčemu věřit. Přestože jsme v 
mnoha ohledech soběstační, na to, abychom odvalili všechny kameny, které nás v životě 
tíží, nám přece jen síly nestačí.
Křesťanská víra však není berlička, o kterou se potřebujeme občas opřít. Ježíš nehledal 
pouze nemocné a nešťastné. Dovedl změnit život i těm, kterým nic nescházelo. Lidé ho 
následovali, protože jim nabízel něco jiného, než dosud poznali. I dnes Ježíšův příběh 
motivuje ke změně života. Silné i slabé. Bohaté i chudé. Zdravé i nemocné. Každý tu 
může najít něco, co mu chybí, a díky víře se odváží na to, na co by sám nestačil. 
Křesťanská víra není recept na štěstí. Otvírá však oči pro mnoho dobrého, co sami od 
sebe nevidíme.

2. Proč je tolik církví?
Pro někoho by možná bylo přesvědčivější, kdyby byla jen jedna církev a jedno spolehlivé 
učení. V žádné oblasti života však není dobré, když má někdo monopol a chybí mu 
konkurence. Byla to především veliká moc a výsadní právo, co přispělo k tomu, že se 
církev dopustila řady chyb a nespravedlností. Jestliže dnes vedle sebe žije řada církví, 
neznamená to, že musí jít proti sobě. Významná část toho, co dnes jednotlivé církve 
vyznávají a učí, se shoduje. Rozdíl je pouze v některých důrazech a způsobech zbožnosti. 
Každý si může najít společenství, které mu bude blízké a kde najde svůj domov.

Podle katechetické příručky ČCE připravil
 Jaroslav Matuška

Srdečně  zveme na BOHOSLUŽBY v lednu:
(modlitebna, V. Opatrného 58): 

11.1. od 10:30 h  - bohoslužby s večeří Páně 
14.1. od 17:00 h. - středeční biblická hodina
25.1. od 10:30 h  - bohoslužby (+nedělní škola)
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 Mateřské centrum RATOLEST, Komenského 106
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 26586746
 http://ratolest.ic.cz

                               

PROGRAM MC Ratolest na měsíc LEDEN
      Dopoledne Odpoledne

Po   9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
       9:30-10:30 h HEJBLÍCI 16:0017:00 h Němčina pro rodiče
      + hlídání dětí 9:30-11:00 h 17:30-18:30 h Angličtina pro rodiče 

Út   9:30-11:30 h HERNA
       9:3010:30 h TVOŘÍLCI

St   9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK  
      10:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h BARVIČKY

17:00-18:00 h HERNA

Čt  9:3011:00 h 15:30-16:15 h ANGLIČTINKA I. 
      HERNA pro nejmenší               16:30-17:15 h ANGLIČTINKA II. 
      (1-18 měsíců)               15:30-17:30 h DOVEDOVÉ

              17:00-18:00 h HERNA
Pá  9:3011:00 h HERNA

Mimořádné akce v lednu:
2. - 4.1. (Pá-Ne) Víkendový pobyt rodin - Dlouhé Rzy 
15.1. (Čt) Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, od 9:30 hod.
20.1. (Út) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod. - tvoření květin (twistart)
22.1. a 29.1. (Čt) Počítačový kurz pro maminky na mateřské dovolené.
Kurz probíhá  ve Sluníčku, pro děti je ve Sluníčku připraven program v tělocvičně!

Připravujeme:
Cvičení pro maminky s lektorkou (+ hlídání dětí) v MC Ratolest
Besedy:  Rehahabilitace u dětí (host ze Stacionáře v Hradci Králové)
               Zubní hygiena pro děti předškolního věku 
               Canisterapie 

    
Kontakty: D. Štěpková - 728 990 236, K. Guldánová - 605 489 569, 

R. Vondráčková  - 739 769 929    

Výrobky z večerních dílen si můžete prohlédnout nebo zakoupit v Galanterii v 
Týništi n.O.

  Děkujeme za možnost této prezentace!

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královéhradecký kraj.
Děkujeme!
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Město Týniště nad Orlicí
Obecně závazná vyhláška Města Týniště nad Orlicí

č. 5/2008,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 

komunálních odpadů
ze dne 5.12.2005.

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí se usneslo dne 8.12.2008 podle ustanovení § 
14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ustanovením § 10 písmeno d) a § 84 odst.2 písmeno h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se mění takto:

     Článek 3 se nahrazuje novým zněním:

„Článek 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 písm a) a b) této vyhlášky činí 492,-Kč a je 
tvořena:

a)   z částky 242,-Kč za kalendářní rok a
b)   z částky 250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných 

nákladů města roku 2008 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. 
Skutečné náklady činily 4.283.593,-Kč a byly rozúčtovány na poplatníka 
takto:

     Skutečné náklady 4.283.593,-Kč
     Počet poplatníků        6.400,-Kč
     Náklady na poplatníka           669,-Kč.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce.

3. V případě zániku poplatkové povinnosti se přeplatek vrátí poplatníkovi na základě 
jeho žádost a činí-li více než 50,-Kč.“

Článek II.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2009.

Pavel Nadrchal                                                                            Ing. Jaroslav Matička
 místostarosta                      starosta
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Vánoční vystoupení dětí z MC Ratolest
Co všechno se děti od září naučily na dopoledních kroužcích v MC Ratolest? 
Jaké obrázky namalovaly a vytvořily děti a jejich maminky? To vše bylo k vidění a 
slyšení ve spojovacím sále základní školy.
Nejprve se předvedli HEJBLÍCI. Jejich maskotem jsou dvě kuřátka, která se s dětmi 
přivítají básničkou: „Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, dobrý den, dobrý den, 
teď si trochu pohrajem!“ Každý cvik je doprovázen básničkou nebo říkadlem. Děti létají 
jako motýlci u básničky: „Malý motýl třepetálek přiletěl k nám z velkých dálek a teď 
hledá kytičku, kam by složil hlavičku“, prolézají tunelem, skákají jako žabičky … 
Druhým velice hojně navštěvovaným kroužkem je ROLNIČKA. Tady si děti pěkně 
zatancují a hlavně zazpívají. Jejich průvodcem je malý, hodný čertík Bertík. 
Nejoblíbenější písnička dětí je: „Sněží, sněží, mráz kolem běží, zima je kočičce …“ Dvě 
děti mají na hlavičkách čepičku kočičky a pejska a jsou schované spolu s ostatními 
dětmi pod sněhem (bílým prostěradlem). Sníh ale stále padá a zvedá se nahoru a dolů 
(pomocí dvou maminek) Na konec se vždy zpívá písnička: „Tra-la-la, nám skončila 
škola, pro dnešek se loučíme, zase něco umíme, tra-la-la, nám skončila škola. Dupy 
dup.“
I touto písničkou se děti a maminky při vánočním představení rozloučilyi.
A co ZVONEČEK a jeho děti (3-4leté) pro nás nacvičily? Krásné zpívané pásmo, kde 
nechyběly čepičková zvířátka, vánoční písničky a nakonec i strojení stromečku a 
zvonečkové zazvonění a přivítání Vánoc!
Děkujeme - dětem a maminkám za krásné vystoupení,
                 - lektorkám (R. Horké a K. Guldánové) za nacvičení představení,

- ZŠ v Týništi, která nám zapůjčila na tuto akci spojovací sál.
A všem, kteří přišli povzbudit děti, jejich rodiče i Mateřské centrum Ratolest!

Jana Matušková
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Příloha k informaci o dani z nemovitostí

Koeficienty obcí a ceny zemědělské půdy- platné pro r. 2009

Číslo           název obce                                              koeficient dle         cena v Kč
2kat.území                                                                    počtu obyvatel       za  m

600172       Albrechtice n.O.                                               1,4                     6,34
607045       Bolehošť                                                           1,0                     5,20
607614       Borohrádek                                                       1,4                     6,15
607819       Borovnice   ( Homol koefic.  1,0 )                    1,0                     5,35
618624       Častolovice                                                       1,4                     5,24
623351       Čestice                                                              1,0                     5,41
623539       Číčová                                                               1,0                    5,28
631426       Doudleby n.O.                                                   1,4                    9,57
710377       Hoděčín                                                             1,0                     7,64
618632       Hřibiny                                                              1,0                     3,17
651206       Chleny                                                               1,0                     6,11
670197       Kostelec n.O.                                                     1,6                     8,23
670332       Kostelecká Lhota                                               1,6                     4,74
670359       Kostelecké Horky                                              1,0                     3,39
651222       Krchleby                                                            1,0                     6,15
676365       Křivice                                                               1,0                     4,62
                   ( druh stavby  J,K, M,N )                                  1,5
683949        Lípa n.O.                                                           1,0                     4,73                    
619787       Malá Čermná n.O.                                             1,0                      6,36
600199       Nová ves u Albrechtic                                       1,0                     2,91
710385       Olešnice u RK                                                   1,0                     3,87
720135        Petrovice                                                           1,0                    6,25
                    ( druh stavby J,K M,N )                                   1,5 
607843        Rájec                                                                 1,0                    5,05
739553       Rašovice                                                            1,0                    2,83
                   ( druh stavby J,K M,N )                                    1,5                              
651249       Svídnice                                                             1,0                    4,68
607622       Šachov u Borohrádku                                        1,4                    4,31
600202       Štěpánovsko                                                       1,0                    7,30
                   ( druh stavby J,K M,N)                                     1,5
771961       Tutleky                                                               1,0                   8,27
772429       Týniště n.O.                                                       1,6                    6,06
                   ( druh stavby J,K M,N )                                    1,5
619795       Velká Čermná n.O.                                            1,0                    4,72
618667       Velká Ledská                                                     1,0                    7,67
651257       Vrbice                                                                1,0                    4,77
631442       Vyhnánov                                                          1,4                    6,50
792268       Zdelov    (druh stavby  J,K koefic.  1,5  )        1,0                     3,94                                                
795224       Žďár n.O.                                                          1,0                     5,15
                                       

Leona Bílková,
vedoucí referátu majetkových daní

7

Mikulášská besídka po patnácté
Ano, čtete správně! Již po patnácté se v neděli 7.12.2008 odpoledne.hrnuly děti, 
většinou v doprovodu rodičů, do haly areálu chovatelů v Týništi n.Orl. na tradiční 
Mikulášskou besídku pořádanou Městským výborem KSČM. U vchodu je vítal anděl s 
dárkovým balíčkem a přáním pěkné zábavy. Příjemnými melodiemi jim a jejich 
rodičům osvěžoval příchod do haly  hrou na klávesy Filip Kolář. Krásně vyzdobené 
pódium se stromečkem a cenami pro soutěžící přitahovalo pozornost více jak 120 dětí, 
ale nejvíce je rozechvívalo očekávání příchodu Mikuláše s čerty. 
Zhasla světla, zahřměly hromy a nebeská i pekelná návštěva byla tady. Mikuláš, anděl 
a čertova babička s družinou tří čertů opravdu přišli. Počáteční strach se brzy 
rozplynul, když děti poznaly, že i v této těžké době jde o hodné čerty a ještě hodnější 
čertovu babičku. Přesto se mezi dětmi našel jeden zlobivý kluk, kterého musel mladší 
čert Jarda strčit do pytle a ukázat mu tak pravou tvář pekla. Po tradičním reji dětí s 
nebeskou i pekelnou návštěvou přišlo vyvrcholení této návštěvy oslavou 700 let 
čertovy babičky. K přání moderátora besídky s kytkou z ozdobného zelí (to aby si čerti 
zvykli na dietu, která se díky globální krizi nevyhne ani peklu) se připojil se svým 
krásným krojovaným tanečním vystoupením i čertí potěr pod vedením Dany 
Černohousové. Tradiční fotografování dětí na pódiu s Mikulášem, andělem, čertovou 
babičkou a její družinou zakončil protestní pochod nebeské i pekelné návštěvy spolu s 
dětmi proti zdražování, které se dle staršího čerta Jardy nevyhnulo ani pekelné říši a 
které ani on při svých 349 letech nepamatuje. Několikeré hromové „Ahoj“ dětí 
vyprovodilo nebeskou i pekelnou návštěvu na jejich cestě zpět, když předtím slíbili, že 
příští rok zase přijedou. 
Poté začala druhá část programu. Nejprve rozhýbání při svižných rytmech s Lenkou 
Milou, které vyvrcholilo vyhlášením a odměněním nejlepšího tanečníka, a už začala 
soutěž v rychlosti konzumace koláčů vždy po čtveřicích. Letos se této soutěže 
zúčastnili i čtyři tatínkové a čtyři maminky. Ovace dětí při jejich soutěži nebraly konce. 
Nejvíce si účastníci pochvalovali vynikající chuť koláčů upečených Maruškou 
Ondráčkovou. Odborná porota mezitím vyhodnotila nejlepší malůvky dětí. Čtrnáct 
vyhodnocených si odneslo krásné dárečky. Novinkou bylo vyhlášení nejmladšího 
účastníka besídky, kterou byla šestapůl měsíční dívenka. Plyšový medvídek se jí 
evidentně zamlouval.
Z á v ě r e č n ý  p ř e d n e s  
básniček a písniček do 
mikrofonu, odměňovaný 
drobnými dárečky, se 
tradičně těšil obrovskému 
zájmu dětí, snad se na 
všechny dostalo. Při této 
části se moderátor besídky 
Miroslav Palhoun nejvíce 
zapotil.
S p o l e č n ě  z a z p í v a n á  
p í s n i č k a  „ V á n o c e  
přicházejí“ a bouřlivé 
„Ahoj v příštím roce“ 
ukončily v podvečer toto 
krásné odpoledne.  

Městský výbor KSČM 
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Informace k dani z nemovitostí na rok 2009

Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí oznamuje všem poplatníkům daně z nemovitostí, že 
ode dne 1.1.2009 je platná vyhláška Ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb., o 
stanovení seznamu KÚ s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských 
pozemků. Uvedená vyhláška byla zveřejněna dne 1.12.2008 ve Sbírce zákonů, 
částka 134 (viz. www.mvcr.cz ).
     
Tato  vyhláška má vliv na výši daně z nemovitostí ze zemědělských pozemků pro rok 
2009. Průměrné ceny  zem.pozemků se navyšují v průměru o 18,2%.      Poplatníci daně 
z nemovitostí, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí tj. 
neměli  změnu, nemají povinnost na základě změny průměrné ceny půdy podat nové 
přiznání na rok 2009 dle §13a odst.2 písm.b) a d) z.č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. 
Daň se vyměří ve výši poslední známé daň.povinnosti upravené o změny průměrné ceny 
půdy  a výsledek vyměření se sdělí poplatníkovi  platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem ( z důvodu nákladů řízení bude pro poplatníky s trvalým 
bydlištěm v obci vydán hromadný předpisný seznam na změnu daně z nemovitostí a 
poplatníkům s trvalým bydlištěm mimo obec bude zaslán platební výměr). Poplatníci, 
kteří mají změny v daň.přiznání ( např. přístavba patra, prodej nebo koupě nemovitostí, 
vydání stavebního povolení) mají povinnost podat přiznání na rok 2009 do 31.1.2009 a 
tudíž i přepočítat zemědělské pozemky dle nových průměrných cen zemědělských 
pozemků.
       
Dále  od 1.1. 2009 končí platnost starých obecně závazných vyhlášek obcí, které 
obsahovaly úpravy koeficientů dle počtu obyvatel nižších než 1,0 a platily naposledy 
pro rok 2008. I na tuto změnu koeficientů, na základě § 13a odst.2) písm.c) z.č.338/1992 
Sb. o dani z nemovitostí v platném znění, nemá poplatník povinnost podat daň. přiznání 
(za předpokladu, že neměl  jiné změny např. prodejem či koupí nemovitostí ) a daň se 
vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o změny koeficientu a 
výsledek vyměření se sdělí poplatníkovi  platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem.
      
Od 1.1.2009 jsou platné nové tiskopisy přiznání k dani z nemovitostí na rok 2009, 
zohledňující změny v zákoně č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, v platném znění, 
jako např. nový řádek č.. 324  na úpravu DNE místním koeficientem dle §12 ( v naší 
působnosti nevyužila žádná z obcí ).
     
Informace o změnách v dani z nemovitostí vám poskytnou pracovníci správci daně 
z nemovitostí na těchto telefonních číslech:
Tel. 494 334 330 , 
tel. 494 334 314, 
tel. 494 334 315, 
tel.494 334 316. 

Případné dotazy můžete zasílat na e-mail:
podatelna@koo.hk.ds.mfcr.cz
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Taneční soutěž v Holicích patřila Týništi
V neděli 23. 11. 2008 se v Holicích konala taneční soutěž  s názvem  O Holický 
kramflíček. Byla to soutěž registrovaných tanečních párů třídy D, C a B.
Z Týniště se do tohoto městečka vydaly 2 taneční páry: Lukáš Veselka - Lenka 
Doležalová a Jan Hašek - Iva Tichá. Oba taneční páry před několika málo lety 
absolvovaly základní taneční kurz a dnes už uspívají i v těchto kategoriích.
Lukáš s Lenkou soutěžili v tancích standardních a obsadili 1. místo, takže domů 
odjížděli se zlatou medailí na krku. Honza s Ivou tančili tance latinskoamerické. Byli 
druzí, a proto měli na krku  medaili stříbrnou.
Tanečním párům gratulujeme a samozřejmě přejeme, aby nadále takto skvěle 
reprezentovaly naše město.

Lenka Milá,
TK Raz & Dva
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DDM Sluníčko

Proběhlo…
Prosinec pro nás byl velmi náročný měsíc na počet akcí, turnajů, dílen a dalších aktivit. 
První adventní neděli jsme otevírali naši tradiční vánoční výstavu, která ve svém 
vločkovém ladění přispěla k předvánoční pohodě nejen dětem ze základních škol, ale i 
dospělákům, kteří nás přišli podpořit a pořídit si milé zbytečnosti nebo drobné dárky. 
Mezi aktivními účastníky byly letos i týnišťské „dospělé šikulky“ a nabídly ostatním své 
domácí tvoření k obdivu i k prodeji. Nejpočetněji byly zastoupeny maminky z MC 
Ratolest, kterým děkujeme i za spolupráci při zajišťování občerstvení při rozsvícení 
stromku. 
Protože se nám spolupráce osvědčila, můžete už teď začít s přípravami vlastních 
výrobků na naši velikonoční výstavu a případně i na další vánoční… 
Čerti, čertíci, čertice a paní Luciferová měli plno práce na akci Žerty s čerty, kdy jsme 
pozvali celé rodinky do ulic Týniště a posílali je „od čerta k ďáblu“. Akce měla být 
pohodová a veselá, žádné strašení a na tvářích dětí jsme chtěli vidět úsměv. Všechno se 
nám povedlo a tato akce určitě nebude chybět v naší nabídce i příští rok. Děkujeme všem 
členům pekla: Janě Tiché, Míše Křišťanové, Pájovi Mňukovi, Honzovi, Nikole 
Prošvicové, Báře Cinové, Lubošovi Podhorníkovi a Denisu Pfeifferovi.

Mikuláš, čerti a andělé měli v DDM spoustu práce, ve čtvrtek na Minisportovkách, v 
pátek navštívili děti v MŠ město, odpoledne atletiku a diskotéku, v neděli pomáhali v 
Albrechticích a v pondělí ještě v MC Ratolest. Děkujeme pomocníkům a našim 
příznivcům  Jindrovi Bartošovi, Zitě Forejtkové, Monice Vodové, Lukáši Vachovi, Kátě 
Jiroutové, Patriku Kuzbovi, Pavlu Mňukovi a Honzovi za vzornou spolupráci.

Turnaje se uskutečnily ve společenských hrách Blafuj a Carcassone, v některých 
kroužkách proběhly místní turnaje a závody.

Předvánoční dílny pořádáme již třetím rokem pro ZŠ. Školy ze Žďáru, Lípy a Čermné 
je zvládly při vánoční výstavě, 1. stupeň týnišťské školy se vystřídal před vánočními 
prázdninami. Tentokrát jsme hodně „keramikovali“ zvonečkové zvonkohry a vyráběli 
rozverné andílky pro potěšení.

Dílny pro veřejnost jsou také tradiční nabídkou našeho programu, ale není o ně zdaleka 
takový zájem, jaký bychom byli schopni pokrýt. Přitom za cenu, o které si v jiných 
městech mohou nechat jen zdát, si děti i dospělí mohou přijít vytvořit pěkné dárky nebo 
vyzkoušet zajímavou techniku, na kterou jinak potřebujete drahý materiál a pomůcky. 
Dílny nabízíme v průběhu celého roku, přijďte to také zkusit.

Děkujeme paní poslankyni Vladimíře Lesenské za finanční příspěvek na naši 
činnost.
Obchodnímu domu Interspar děkujeme za drobné ceny na naše akce.

Přejeme všem lidem dobré vůle hodně zdraví, síly, radosti a pohody do nového roku 
2009.

Naděžda Pojezdalová 
a Eva Jenčíková
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      13. Pověření starosty města Ing. Matičky J. ke spolupráci s pořizovatelem v průběhu 
pořizování změny č.2 ÚPM Týniště nad Orlicí.

  14. Dodatek ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce kulturního centra“ v Týništi nad Orlicí v částce 82.000,-Kč 
včetně DPH.

   15.  Uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a zadávací dokumentaci stavby na akci „Rekonstrukce 
přednádražního prostoru v Týništi nad Orlicí“ s firmou PRODIN, a.s., 
Pardubice v částce 514.080,-Kč včetně DPH.

      16. Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městský bytový podnik Týniště 
nad Orlicí spočívající ve změně sídla organizace - Týniště nad Orlicí, Okružní 
931.

    17. Uzavření smlouvy o účtu zřízeném u ČSOB Rychnov nad Kněžnou - termínovaný 
vklad (2 měsíce fixace) s individuální úrokovou sazbou a automatickou obnovou.

    18. Odepsání nedobytných pohledávek Města Týniště nad Orlicí (firma Sodomka a 
spol. Nasavrky ve výši 11.400,-K a firma STEI BAU, s.r.o., Praha ve výši 
24.022,-Kč).

   19. Smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 
provedení stavby na akci Rekonstrukce budovy radnice v Týništi nad Orlicí s 
Atelierem Zídka, Plocek, Misík, architektonická kancelář, s.r.o., Hradec Králové. 
v ceně 458.000,-Kč bez DPH.

B) Zamítá

             1. Prodej pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí do majetku pana Vencla J.

      2. Převzetí hřbitova v Křivicích, který je majetkem Českobratrské církve 
evangelické Klášter nad Dědinou, do majetku Města Týniště nad Orlicí.

C) Bere na vědomí

     1. Zprávu o činnosti rady města.
     2. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
     3. Zprávu o činnosti finančního výboru.

D) Ukládá

    1. Starostovi města Ing. Matičkovi J. podepsat smlouvy schválené pod body A8, A9, 
A10, A14, A15, A19

2. Zajistit oddělovací geometrické plány v souvislosti s převzetím daru podle bodu 
A5 (příloha č.3)

Ing. Jaroslav Matička,
starosta
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U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí

konaného dne 8.12.2008 
A) Schvaluje
    
    1. Rozpočtová opatření k 8.12.2008 podle přílohy č.1.

   2. Rozpočtové provizorium od 1.1.2009. V období rozpočtového provizoria budou 
čerpány pouze nejnutnější provozní výdaje a investiční prostředky budou 
používány v rozsahu podle přílohy č.2.

    3. Obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
6/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 5.12.2005.

   4. Uzavření „Závazku k bezúplatnému převzetí vybudovaných protipovodňových 
opatření“ v rámci stavby „Komplexní protipovodňová ochrana obce Albrechtice 
nad Orlicí“ - na k.ú. Štěpánovsko.

     5. Převzetí daru od Hospodářství Sternberg se sídlem v Častolovicích podle přílohy 
č.3.

    6. Koupi dřevěného hospodářského objektu na pozemku p.č. 1457 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí v ceně 20 tis. Kč.

     7. Prodej pozemků v lokalitě Podboří v k.ú. Týniště nad Orlicí podle přílohy č.4.

  8. Uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k bytovým 
jednotkám a příslušejícím spoluvlastnickým podílům na společných částech 
bytového domu a pozemku (8 bytů určených pro DPS) v ceně 8.033.750,-Kč 
včetně DPH s firmou Reality Development Týniště nad Orlicí.

   9. Uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje pozemků v lokalitě Podboří v k.ú. 
Týniště nad Orlicí s Ideal Reality - Rychnovsko se sídlem v Týništi nad Orlicí, s 
platností od 1.1.2009. Provize je stanovena ve výši 1,95% včetně DPH z kupní ceny 
předmětných nemovitostí, nejméně však vždy z minimální kupní ceny předmětné 
nemovitosti.

    10. Uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje bytových jednotek v k.ú. Týniště nad 
Orlicí (7 volných bytových jednotek) s Ideal Reality - Rychnovsko se sídlem v 

2Týništi nad Orlicí, za minimální cenu 17.000,-Kč/m  podlahové plochy, u bytů 
2rohových za minimální cenu 15.300,-Kč/m  podlahové plochy s provizí 2,95% 

včetně DPH z kupní ceny předmětné nemovitosti, nejméně však vždy z minimální 
uvedené kupní ceny předmětné nemovitosti.

    11. Úpravu pravidel prodeje pozemků v lokalitě Podboří podle přílohy č.5.

    12. Pořízení změny č.2 ÚPM Týniště nad Orlicí v souladu s § 44 a § 45, odst. 4) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s podmínkou, že na 
finančních nákladech na změně dokumentace se bude navrhovatel (F.D. 
Sternbergová, Častolovice 1) spolupodílet částkou do 100.000,-Kč.
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Leden

Úterý 13.1. VÝTVARNÁ DÍLNA - dekorace ze slaného a kukuřičného těsta
od 17 hod. Ukázka výrobků, zpracování, barvení a vlastní tvoření. 

S sebou: pracovní oděv, přezůvky, plochou krabici nebo plech na 
hotové výrobky, 20,- Kč na materiál a energii.

Středa 14.1. SLANÁ DÍLNIČKA
od 16 hod. Ukázka výrobků, zpracování, barvení a vlastní tvoření. 

S sebou: pracovní oděv, přezůvky, plochou krabici nebo plech na 
hotové výrobky, 20,- Kč na materiál a energii.

Sobota 17.1. ZÁJEZD NA HORY
Pro předem přihlášené, za příznivých sněhových podmínek 

Úterý 27.1. VÝTVARNÁ DÍLNA - PEDIG
od 17 hod. Pletení košíčků s pevným dnem, s ozdobnou mřížkou a zajímavou 

uzavírkou. Vzhledem k zajištění potřebného materiálu 
doporučujeme se předem přihlásit v DDM. Cena za materiál a energii 
50,- Kč.

Středa 28.1. PEDIGOVÁ DÍLNIČKA - minikošík nebo tužkovník
od 16 hod. Vzhledem k zajištění potřebného materiálu doporučujeme se předem 

přihlásit v DDM. Cena za materiál a energii 30,- Kč.

Čtvrtek 29.1. POHÁDKOVÁ NOC a DEN
od 18.30 hod. Pro děti předškolní - 3. třída, akce plná pohádek, her, vaření, pečení a 

tvoření.
Končíme v pátek odpoledne (jsou pololetní prázdniny) v 15.00 hod. 
Přihlášky a bližší informace v DDM.

Pátek 30.1. ZÁJEZD NA HORY (pololetní prázdniny)
Pro předem přihlášené, za příznivých sněhových podmínek 

Připravujeme…
POHÁDKOVOU SOBOTU S PANÍ ZIMOU, 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, 
LETNÍ TÁBORY…
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záznamů o tomto měření na území spravovaném městem. Používání silničního 
rychloměru je spojeno s finančními náklady na kalibraci zdroje napájení a údržbu. 
Město Kostelec nad Orlicí chce proto uzavřít novou smlouvu na výpůjčku. Rada 
dohodu o ukončení smlouvy schválila.

- Rada města opakovaně projednala žádost firmy Inženýrská činnost v investiční 
výstavbě se sídlem ve Spěšové o vydání souhlasu s rozvody optických kabelů. Původní 
žádost, kterou firma podala, nevyhovovala především proto, že zásah do chodníků a 
komunikací byl příliš velký. Rada města schválila předběžný souhlas s vedením kabelů 
podle upravené verze. Rada však požaduje, aby projekt byl připraven etapovitě tak, aby 
bylo možné posoudit kvalitu prací, která bude podmínkou pro zahájení další etapy. 
Dále požaduje, aby na místech, kudy bude trasa vedena, nebyla omezena výsadba 
zeleně.

- Rada města projednala žádost MěBP Týniště nad Orlicí o poskytnutí finančních 
prostředků na dokončení úprav na domu č.p. 784 - 786. Úpravy se týkají zateplování 
soklu domu, montáže zábradlí a dalších úprav. Rada doporučila zařadit do rozpočtu na 
rok 2009 finanční částku 500 tis. Kč.

- Rada města opakovaně projednala návrh loga vstupních tabulí při vjezdech do města. 
Vybrán byl upravený návrh pod číslem 1. Rada uložila oslovit dvě firmy pro realizaci 
projektu a požádat je o kalkulaci ceny. Následně bude proveden výběr firmy na dodávku 
4 vstupních tabulí.

- Rada města byla informována o vypsaném výběrovém řízení na uvolněné místo v 
odboru správním - sociální věci. Místo se uvolní v souvislosti s odchodem stávající 
pracovnice do důchodu. Rada vzala informaci na vědomí.

Padesátníkovník bilancuje

Většina z vás určitě zaregistrovala vznik sbírky již neplatných padesátihaléřových mincí 
pod názvem „ Padesátníkovník“, která proběhla v minulých měsících. Jejím cílem bylo 
využít neplatné mince na nákup hraček pro děti z mateřských škol. 
Byl jsem mile překvapen zájmem tolika lidí. Tu a tam jsem nacházel malé balíčky s 
mincemi v poštovní schránce nebo mně byly předány přímo na ulici, popřípadě na 
různých akcích. Neočekával jsem závratný výtěžek, spíše než hodnota finanční mě 
potěšila hodnota  lidská. Skutečnost, že se mezi námi najdou lidé, kteří, byť v malém, 
přispějí na dobrou věc. Všem přispěvatelům patří můj dík a úsměv od obdarovaných dětí.
Celkem tedy bylo vybráno Kč 1.530,-. Jako organizátor akce jsem usoudil, že částka Kč 
2.000,- by byla zajímavější, a chybějící obnos tak byl mým osobním drobným 
příspěvkem. Každá mateřská školka tak dostala Kč 1.000,-. Co  se konkrétně za tuto 
částku nakoupilo, vám sdělím v příštím vydání Zpravodaje.
Rád bych vám touto cestou ještě popřál pohodové a ničím nerušené Vánoce a do nového 
roku 2009 hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti.

                                                                                    Nadrchal Pavel,
                                                                                     místostarosta
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Zubní pohotovost - rozpis služeb od ledna do června 2009

Ordinační hodiny: sobota , neděle , svátek   08,00 - 12,00 hod.

datum  jméno lékaře                            adresa ordinace                                                   telefon

01.01. MUDr. Tomanová Libuše       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

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

04.01. MUDr. Vavřičková Hana        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

10.01. MUDr. Veselská Renata         poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

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

17.01. MUDr. Zdeňka Jiří           Kvasinská 129, Solnice                                      494 596 732

18.01. MUDr. Bahník František        Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí                494 323 152

24.01. MUDr. Benešová Růžena       Tyršova 464, Dobruška                       494 622 040

25.01. MUDr. Beránek Jan           Komenského 828 , Týniště nad Orlicí                494 371 088

31.01. MUDr. Beránková Lucie        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

01.02. MUDr. Bergmanová Dita       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.    494 371 783

07.02. MUDr. Čapková Marie           Komenského 366, Doudleby nad Orlicí             494 383 417

08.02. MUDr. Domáňová Iva           poliklinika Rychnov nad Kněžnou                     494 515 694

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

15.02. MUDr. Havlová Marie           U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou           494 539 225

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

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

28.02. MUDr. Hrbáčová Eva          Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou         494 532 330

01.03. MUDr. Chrásková Ludmila    poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.    494 371 783

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

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

14.03. MUDr. Kašková Kateřina       Kvasiny 145                       494 596 174

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

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

22.03. MUDr. Laubová Jana             poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl     494 371 783

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

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

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

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

11.04. MUDr. Plšková Ivona           Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou        494 534 841

12.04. MUDr. Pokorná Jaroslava      Potštejn 317                       494 546 544 

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

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

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

25.04. MUDr. Seidlová Zdenka        Skuhrov nad Bělou 17                       494 598 205
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- Rada města projednala rozpočtová opatření k 29.10.2008 podle přílohy č.1. Rada 
rozpočtová opatření schválila. Hlasování:   5 pro   0 proti   0 zdržel se.                           
Dále rada projednala žádost Českého střeleckého svazu Týniště nad Orlicí o finanční 
příspěvek na pořízení věcných darů jako odměny za umístění v jednotlivých 
kategoriích. Finále střelecké soutěže bude 14.2.2009. Rada doporučila zařadit 
finanční částku 3.500,-Kč do rozpočtového provizoria na rok 2009.

- Rada města projednala žádost Vencla J. o prodej pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Týniště nad 
Orlicí. Firma uvažuje využít pozemek na výstavní a prodejní plochu. Žádost bude 
postoupena k projednání ZM.

- Rada města projednala návrh České církve evangelické Klášter nad Dědinou o převod 
hřbitova v Křivicích do majetku Města Týniště nad Orlicí. Návrh bude postoupen k 
projednání ZM.

- Rada města projednala zápis komise školské a kulturní ze dne 15.10.2008. Komise 
doporučuje zajistit pro děti, které budou účinkovat na akci rozsvícení vánočního 
stromu malou odměnu v podobě sladkostí. Rada města souhlasí s poskytnutím drobné 
odměny pro děti.

- Rada města projednala zápis kontrolního výboru ze dne 29.10.2008. Doporučení 
výboru ve věci dodržování obecně závazné vyhlášky o požívání alkoholických nápojů 
na veřejných prostranstvích bude projednáno s městskou policií.

- Rada města byla seznámena s návrhem firmy AUDISBUS na provoz městské dopravy 
v období od 29.12.2008 do 4.1.2009. Rada města doporučila vynechání spojů od 
31.12.2008 do 2.1.2009.

- Rada města projednala nabídku společnosti KOMPAKT, s.r.o., Poděbrady na zajištění 
automobilu z projektu „Sociální automobil“ pro potřeby Českého červeného kříže v 
Rychnově nad Kněžnou. Automobil by byl využíván pro potřeby celého území okresu 
Rychnov nad Kněžnou. Podíl města na pořízení tohoto automobilu je 15.000,-Kč. 
Rada finanční částku schválila.

- Rada města projednala návrh dodatku ke smlouvě mezi Městem Týniště nad Orlicí a 
Kostelcem nad Orlicí o provozování terénní protidrogové služby v Týništi nad Orlicí 
pro rok 2009. Rada schválila podepsání dodatku ke smlouvě se smluvní finanční 
částkou 5.000,-Kč.

- Rada města projednala žádost Stolína L. o finanční příspěvek pro členy Divadelního 
souboru Jirásek, kteří se účastnili ve dnech 6.11 - 9.11 2008 vystoupení v Belgii 
(Brusel). Vystoupení ochotníků s pásmem operetních melodií mělo u publika velký 
úspěch. Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku 5.000,-Kč.

- Rada města projednala návrh příkazu k inventarizaci majetku a závazků Města Týniště 
nad Orlicí k 31.12.2008. Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Výsledky inventarizace  za rok 2008 budou 
předloženy RM v termínu do 23.2.2009. Rada příkaz k inventarizaci schválila.

- Rada města projednala návrh dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce s Městem 
Kostelec nad Orlicí ze dne 15.10.2008. Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na 
zapůjčování silničního rychloměru za účelem měření rychlosti vozidel s pořizováním
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26.04.MUDr. Skřičková Zdena         poliklinika Rychnov nad Kněžnou                      494 515 695 

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

02.05. MUDr. Sudová Simona          poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 031

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

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

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

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

16.05. MUDr. Šťastná Ludislava      Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.       494 595 292

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

23.05. MUDr. Tomanová Libuše      poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí  494 542 102

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

30.05. MUDr. Vavřičková Hana        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

31.05. MUDr. Veselská Renata         poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

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

07.06. MUDr. Zdeňka Jiří           Kvasinská 129, Solnice                       494 596 732 

13.06. MUDr. Bahník František        Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí                494 323 152

14.06. MUDr. Benešová Růžena       Tyršova 464, Dobruška                       494 622 040

20.06. MUDr. Beránek Jan           Komenského 828 , Týniště nad Orlicí                494 371 088 

21.06. MUDr. Beránková Lucie        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

27.06. MUDr. Bergmanová Dita       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl     494 371 783

28.06. MUDr. Čapková Marie           Komenského 366, Doudleby nad Orlicí             494 383 417
MUDr. Jindřich Handl,
Rychnov nad Kněžnou

Důležité upozornění !!!!!

Vážení spoluobčané! 
Jelikož se nám přiblížil nový rok 2009,

nabízíme Vám možnost předplatného našeho Zpravodaje.
Cena předplatného činí 120,-Kč.

Částku lze zaplatit v kanceláři kulturního domu každý den, 
a to od 8,00 do 15,30 hodin, 

nebo lze převést přímo na účet kulturního domu.
Číslo účtu: 1242938389/0800. 
Do zprávy pro příjemce prosím

uveďte Vaše jméno a adresu.
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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.

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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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

                     LEDEN  2009
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