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Záběr týnišťského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý 
rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a řekou Orlicí. Hrázka, po níž vede cesta od 
Tužilova hospodářství čp. 13 k silnici do Týniště n. O. a je vroubena alejí kaštanů, vznikla 
jako ochrana proti velkým vodám Orlice. Pro luka se vžil název Na paštích”. Pásal se tu “
dobytek albrechtických hospodářů. Části obecní louky v těchto místech se říkalo 
V proutnici” a byla osázena vrbovčím. To se používalo ke košíkářským pracím.                                        “

Paž.

Uvedené pomístní názvy jsou převzaty z článku Františka Krba a Václava Lásky: 
Pomístní názvy v Albrechticích, uvedeném ve Sborníčku Čapkova muzea v Týništi nad 
Orlicí č. 21 - 22  3 - 4 1973.



17.07. MUDr. Valešová Pavla         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114
18.07. MUDr. Vavřičková Hana       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 782
24.07. MUDr. Veselská Renata       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 781
25.07. MUDr. Vyčítalová Marie       dr.Lützova 244, Vamberk 494 541 757
31.07. MUDr. Zdeňka Jiří         Kvasinská 129, Solnice 494 596 732
01.08. MUDr. Bahník František       Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152
07.08. MUDr. Benešová Růžena     Tyršova 464, Dobruška 494 622 040
08.08. MUDr. Beránek Jan         Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088
14.08. MUDr. Beránková Lucie       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783
15.08. MUDr. Čapková Marie         Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417
21.08. MUDr. Domáňová Iva         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694
22.08. MUDr. Dušková Helena       Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102
28.08. MUDr. Handl Jindřich         Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955
29.08. MUDr. Havlová Marie         U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225
04.09. MUDr. Hlavsová Lenka        Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958
05.09. MUDr. Hrbáčová Eva         Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kněžnou 494 532 330
11.09. MUDr. Ježková Marie         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511
12.09. MUDr. Kahlerová Blanka      J. Pitry 448, Opočno 494 667 123
18.09. MUDr. Kašková Kateřina      Kvasiny 145 494 596 174
19.09. MUDr. Kašparová Dagmar   Voříškova 169, Vamberk 602 514 715
25.09. MUDr. Kašparová Helena    Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711
26.09. MUDr. Laubová Jana           poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783
28.09. MUDr. Loukota Jan         Komenského 127, Opočno 494 621 665
02.10. MUDr. Malátková Ludmila    poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696
03.10. MUDr. Nentvichová Eva       K.Michla 942, Dobruška 494 623 775
09.10. MUDr. Plšková Ivona         Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn. 494 534 841
10.10. MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317 494 546 544
16.10. MUDr. Pokorná Věra         J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
17.10. MUDr. Přibylová Marta         Komenského 209, Častolovice 494 322 706
23.10. MUDr. Ptačovská Eva         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740
24.10. MUDr. Seidlová Zdenka       Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205
28.10. MUDr. Skřičková Zdena       poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695
30.10. MUDr. Stejskalová Věra       zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263
31.10. MUDr. Sudová Simona        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 031
06.11. MUDr. Světlík Filip                Tyršova 515, Opočno                               494 667 553
07.11. MUDr. Světlíková Lada        Tyršova 515, Opočno 494 667 553
13.11. MUDr. Šmídová Alena          poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550
14.11. MUDr. Štulík Richard          poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693
17.11. MUDr. Šťastná Ludislava      Zdrav.středisko Rokytnice v O. hor. 494 595 292
20.11. MUDr. Tancurinová Jana      nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151
21.11. MUDr. Tomanová Libuše      poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 542 102
27.11. MUDr. Tůmová Věra          J. Pitry 344, Opočno 494 667 154
28.11. MUDr. Valešová Pavla         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114
04.12. MUDr. Vavřičková Hana       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 782
05.12. MUDr. Veselská Renata       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 781
11.12. MUDr. Vyčítalová Marie       dr.Lützova 244, Vamberk 494 541 757
12.12. MUDr. Zdeňka Jiří         Kvasinská 129, Solnice 494 596 732
18.12. MUDr. Bahník František       Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152
19.12. MUDr. Benešová Růžena    Tyršova 464, Dobruška 494 622 040
24.12. MUDr. Beránek Jan         Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088
25.12. MUDr. Beránková Lucie       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783
26.12. MUDr. Čapková Marie         Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417
01.01. MUDr. Domáňová Iva         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694
02.01. MUDr. Dušková Helena        Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102
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Novoroční přání

      Vážení a milí spoluobčané,
 
      přichází nový rok 2010 – a nastává tedy i čas ohlédnutí se za minulým rokem, kdy 
jsem již působil coby Váš nový senátor.  
      V loňském svém novoročním přání jsem Vám poděkoval za projevenou důvěru a 
zároveň slíbil, že se ze všech sil budu snažit plnit svůj volební program.  Je tedy ten 
správný čas, abych udělal krátkou rekapitulaci za rokem 2009.
      V průběhu roku jsem pro Vás otevřel senátní kancelář nejenom v Rychnově nad 
Kněžnou, ale i v Chocni a v Holicích. Navíc jsem nechal předělat našeho Antlona” na “
„Pojízdnou senátorskou kancelář“, v níž jsme v průběhu roku najezdili tisíce kilometrů 
po našem senátním obvodě. Založil jsem „Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu“, 
který již rozdělil více než 30-ti spolkovým, sportovním a kulturním subjektům téměř 
200 000,- Kč. Naši odborníci pomáhali starostům a školám zdarma zpracovávat 
projekty na získání dotací a grantů z fondů. V Senátu Parlamentu ČR jsem jako 
místopředseda ústavně-právního výboru zúročil své třicetileté (trestně)právní 
zkušenosti při prosazení výrazného zpřísnění nového trestního zákoníku, a to v trestních 
sazbách za nejzávažnější násilnou, mravnostní, ale i drogovou trestnou činnost. Byl 
jsem dále i zpravodajem novel trestního řádu, ale i občanského soudního řádu, 
občanského a obchodního zákoníku. 
      V našich kancelářích jsem se setkal s desítkami občanů, kterým jsem se snažil 
pomoci vyřešit jejich problémy - a pokud mi čas dovolil, snažil jsem se účastnit 
společenských akcí v našem regionu, na které jsem byl pozván. S některými z Vás jsem 
se setkal i na svých besedách, přednáškách a seminářích k problematice kriminality, 
domácího násilí, zneužívání internetu ke zneužívání dětí apod. Za důležitou a stále 
aktuálnější považuji spolupráci v boji proti předlužení, a to v důsledku ekonomické 
krize, která zasáhla také naši republiku a vede kromě k vyšší nezaměstnanosti také ke 
snižování finančních příjmů občanů a jejich životní úrovně. Veškeré zmíněné aktivity 
najdete i na našich webových stránkách: 
      V novém roce Vám všem přeji zejména pevné zdraví, úspěchy, radost a optimismus - 
i tolik potřebné štěstí…! Těším se, že se budeme potkávat v našem regionu v (aspoň 
relativní) pohodě.  

Váš senátor
      JUDr. Miroslav Antl
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                            Z městského úřadu
                                     
                                     U S N E S E N Í
                                     z 18. zasedání 
                                     Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí
                                     konaného dne 7.12.2009 
A) Schvaluje

1. Rozpočtové provizorium s platností od 1.1.2010. V období rozpočtového 
provizoria budou čerpány pouze nejnutnější provozní výdaje a investiční a 
neinvestiční plnění.

2. Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku číslo 1001/2009-III pro 
Sportovní klub Týniště nad Orlicí v částce 70.000 Kč (příspěvek bude poskytnut 
na zvýšené provozní náklady v městské hale).

3. Rozpočtová opatření k 7.12.2009.
4. Zmocnění rady města k provedení všech nezbytných rozpočtových opatření v 

období od 8.12.2009 do 31.12.2009 do 200 tis. Kč.
5. Smlouvu o dílo s Ing. Plasovou Blankou na výkon činnosti koordinátora BOZP ve 

fázi přípravy na akci „Regenerace centrální zóny Týniště nad Orlicí“ za smluvní 
cenu 10.000 Kč.

6. Prodej části pozemků č. 115, 116 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Mgr. Voborníkovou 
2 2Martu a Mgr. Voborníka Tomáše o výměře cca 120 m  za cenu 500 Kč/m  a 

poplatky s prodejem spojené.
27. Prodej pozemků p.č. 222/10 o výměře 110 m2, 222/12 o výměře 54 m  v k.ú. 

2Rašovice pro manžele Zimovy za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.
28. Prodej části pozemku 1657/6 o výměře do 60 m  (přesná výměra bude podle 

geometrického zaměření) v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Matičkovou Marii a  
2Matičku Vladimíra za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

9. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Chaloupkovou Marií a Městem Týniště nad 
Orlicí. Předmětem směny pozemků jsou pozemky p.č. 1608/13, 1608/14, 875/3 v 

2k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 113 m  (vlastnictví Chaloupkové M.) za cenu 20 
2 2Kč/m  a část pozemku p.č. 1608/9 o výměře cca 120 m  - přesná výměra bude dána 

2po geometrickém zaměření (vlastnictví města) za cenu 20 Kč/m . Obě strany se 
vzdávají nároku na vyrovnávací doplatek. Náklady spojené se směnou včetně 
úhrady daně z převodu uhradí žadatelka o směnu.

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Kerson Dobré, která byla zastupitelstvem města 
schválena 30.9.2009.

11. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Ekoplan Praha na vyhotovení geometrického 
plánu pro vyznačení věcného břemene v rozsahu ochranného pásma 
plynárenského zařízení a vyhotovení a uzavření smluv o zřízení práva věcného 
břemene v lokalitě Týniště nad Orlicí - Podboří za cenu do 25.000 Kč bez DPH.

B) Bere na vědomí

     12. Zprávu o činnosti rady města.

Ing. Jaroslav Matička
          starosta
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Zubní pohotovost v roce 2010

ordinační hodiny  : sobota, neděle, svátek   08,00 - 12,00 hod

datum jméno lékaře                         adresa ordinace                             telefon
01.01. MUDr. Nentvichová Eva       K.Michla 942, Dobruška 494 623 775
02.01. MUDr. Plšková Ivona         Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn. 494 534 841
03.01. MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317 494 546 544
09.01. MUDr. Pokorná Věra         J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
10.01. MUDr. Přibylová Marta         Komenského 209, Častolovice 494 322 706
16.01. MUDr. Ptačovská Eva         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740
17.01. MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317 494 546 544
23.01. MUDr. Skřičková Zdena       poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695
24.01. MUDr. Stejskalová Věra       zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263
30.01. MUDr. Sudová Simona        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 031
31.01. MUDr. Světlík Filip                Tyršova 515, Opočno                               494 667 553
06.02. MUDr. Světlíková Lada        Tyršova 515, Opočno 494 667 553
07.02. MUDr. Šmídová Alena         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550
13.02. MUDr. Štulík Richard         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693
14.02. MUDr. Šťastná Ludislava     Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. hor. 494 595 292
20.02. MUDr. Tancurinová Jana      nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151
21.02. MUDr. Tomanová Libuše      poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 542 102
27.02. MUDr. Tůmová Věra         J. Pitry 344, Opočno 494 667 154
28.02. MUDr. Valešová Pavla         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114
06.03. MUDr. Vavřičková Hana       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 782
07.03. MUDr. Veselská Renata       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 781
13.03. MUDr. Vyčítalová Marie        dr.Lützova 244, Vamberk 494 541 757
14.03. MUDr. Zdeňka Jiří         Kvasinská 129, Solnice 494 596 732
20.03. MUDr. Benešová Růžena     Tyršova 464 , Dobruška 494 622 040
21.03. MUDr. Bahník František       Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152
27.03. MUDr. Beránek Jan         Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088
28.03. MUDr. Beránková Lucie       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783
03.04. MUDr. Čapková Marie         Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417
04.04. MUDr. Domáňová Iva         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694
05.04. MUDr. Dušková Helena        Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102
10.04. MUDr. Handl Jindřich         Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955
11.04. MUDr. Havlová Marie         U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225
17.04. MUDr. Hlavsová Lenka         Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958
18.04. MUDr. Hrbáčová Eva         Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kněžnou 494 532 330
24.04. MUDr. Ježková Marie         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511
25.04. MUDr. Kahlerová Blanka      J. Pitry 448, Opočno 494 667 123
01.05. MUDr. Kašková Kateřina      Kvasiny 145 494 596 174
02.05. MUDr. Kašparová Dagmar   Voříškova 169, Vamberk 602 514 715
08.05. MUDr. Kašparová Helena    Smetanovo nábř. 334, Vamberk 494 501 711
09.05. MUDr. Laubová Jana           poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O.l 494 371 783
15.05. MUDr. Loukota Jan         Komenského 127, Opočno 494 621 665
16.05. MUDr. Malátková Ludmila    poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696
22.05. MUDr. Nentvichová Eva       K.Michla 942, Dobruška 494 623 775
23.05. MUDr. Plšková Ivona         Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn. 494 534 841
29.05. MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317 494 546 544
30.05. MUDr. Pokorná Věra         J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
05.06. MUDr. Přibylová Marta         Komenského 209, Častolovice 494 322 706
06.06. MUDr. Ptačovská Eva         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740
12.06. MUDr. Seidlová Zdenka       Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205
13.06. MUDr. Skřičková Zdena       poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695
19.06. MUDr. Stejskalová Věra       zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263
20.06. MUDr. Sudová Simona        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 031
26.06. MUDr. Světlík Filip                Tyršova 515, Opočno                               494 667 553
27.06. MUDr. Světlíková Lada        Tyršova 515, Opočno 494 667 553
03.07. MUDr. Šmídová Alena         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550
04.07. MUDr. Štulík Richard         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693
05.07. MUDr. Šťastná Ludislava     Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických h. 494 595 292
06.07. MUDr. Tancurinová Jana      nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151
10.07. MUDr. Tomanová Libuše      poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 542 102
11.07. MUDr. Tůmová Věra         J. Pitry 344, Opočno 494 667 154
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U S N E S E N Í   č.  70
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 23.11.2009 

A) Schvaluje

B) Zamítá

C) Bere na vědomí

D) Ukládá

1. Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Týniště nad Orlicí pro Veselou Radmilu.
2. Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Týniště nad Orlicí pro manžele Jelenovy.
3. Rozpočtová opatření č. 54 - 58/2009 k 23.11.2009.
4. Uzavření smlouvy s KÚ Královéhradeckého kraje na poskytnutí dotace pro SDH 

Týniště nad Orlicí.
5. Změnu rozpočtu pro příspěvkovou organizaci GC Týniště nad Orlicí na rok 2009.
6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou VČP NET, s.r.o., Hradec 

Králové spočívajícího ve zřízení a provozování plynárenského zařízení distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích v k.ú. Petrovice za cenu 595 Kč 
včetně DPH.

Poskytnutí finančního příspěvku pro Město Kostelec nad Orlicí na umístění paní 
Hajduchové M. v DPS Kostelec nad Orlicí.

1. Informace o jízdních řádech MHD.
2. Informace o záležitostech obce Křivice v souvislosti s veřejnou schůzí dne 

3.11.2009.
3. Informace o rozsvícení vánočního stromu dne 29.11.2009.
4. Zápis z jednání sportovní komise uskutečněné 4.11.2009.
5. Zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 18.11.2009.
6. Informace o kontrole příspěvkové organizace ZUŠ Týniště nad Orlicí ze dne 

8.10.2009.
7. Informace o zajištění přístupové cesty na pozemek Mgr. Voborníka za objektem čp. 

195 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
8. Hospodaření města k 30.9.2009.

70/09
1. Projednat v zastupitelstvu města:

a) Dodatek ke smlouvě s firmou Kerson Dobré na rekonstrukci radnice
b) Prodej nebo směnu části pozemku p.č. 1608/9 v k.ú. Týniště nad Orlicí
c) Prodej části pozemku p.č. 1657/6 v k.ú. Týniště nad Orlicí

T: 7.12.2009      Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička                                                                            Pavel Nadrchal
starosta místostarosta

3

14.1. (Čt) , od 20:00 hod.  – keramika
21.1. (Čt) , od 9:30 hod.
21.1. (Čt) , od 20:00 hod.  – tvoření kočiček
29.1.- 31.1. (Pá- Ne)  z MC Ratolest chata Skiklub ŘÍČKY

Připravujeme:
  Pokračování kurzu 

Grafomotoriky pro děti od 
5 let

Činnost MC Ratolest 
podporuje  město Týniště 
n. O. a Královehradecký
kraj. Děkujeme!
Kontakty:
R. Vondráčková – 
739 769 929,
E. Burdová –
604 285 274,
J. Matušková –
737 740 019

Srdečně vás zveme na výstavu fotografií Jana Kubíčka.
Výstava probíhá v měsících prosinec 2009 až leden 2010 v Rychnově n. Kněžnou v 
kavárně Láry Fáry na Panské ulici. Do pohostinných prostor této netradiční kavárničky 
se mladý fotograf vrací po více než roce, kdy zde s úspěchem vystavoval fotografie 
portrétů a aktů. Nyní výstava nemá žádný společný námět, jediným spojovacím prvkem 
je fakt, že všechny vystavované práce jsou černobílé.
Od minulé výstavy, kdy měl za sebou vítězství ve fotografické soutěži pořádané městem 
Kostelec n. Orlicí, dosáhl dalšího úspěchu, a to ocenění za nejlepší fotografii a zároveň 
první místo v jedné z kategorií ve fotografické soutěži pořádané městysem Doudleby n. 
Orlicí.
Na výstavě je možné zakoupit nástěnný kalendář na rok 2010 tvořený převážně 
fotografiemi z loňské výstavy.
Přijďte se tedy podívat, jste srdečně zváni!

Večerní dílna pro rodiče
Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Večerní dílna pro rodiče

Víkendový pobyt rodin

!

Pozvánka na výstavu fotografií
JANA KUBÍČKA

Ekologická likvidace automobilů
Josef Vilímek

ZDARMA ODVEZEME
ZDARMA ZLIKVIDUJEME

Kostelec nad Orlicí

Vystavíme likvidační protokol.
Info. na tel. č. 603 237 188
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OZNÁMENÍ
Úprava cen vodného a stočného

Zástupci měst, obcí či jejich svazků, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně 
veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s provozovatelem a nájemcem 
tohoto majetku, firmou AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací zpracovaných 
dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR, ve smyslu finančních 
požadavků vyplývajících ze zákonem stanoveného desetiletého plánu obnovy 
infrastrukturního majetku jednotlivých vlastníků a v souvislosti se zvýšením DPH pro 
rok 2010 schválili úpravu cen za dodávky vody pitné a za odvádění odpadních vod pro 
rok 2010.

S platností od 1. 1. 2010 se mění ceny vodného a stočného takto:

                                                                                             voda pitná   voda odpadní
3Cena pro vodné, stočné                        (v Kč/m )                    31,00                30,73
3Cena pro vodné, stočné + DPH (10%)   (v Kč/m )                    34,10                33,80

Hlavním důvodem úpravy cen pro rok 2010 je zvýšení položky nájemného, ve smyslu 
finančních potřeb vyplývajících ze závazných desetiletých plánů obnovy 
infrastrukturního  materiálu jednotlivých vlastníků, a to ve výši odpovídající rozhodnutí 
valné hromady akcionářů ze dne 29. 5. 2009, dále pak enormní meziroční pokles odběrů 
vody pitné a zákonná úprava výše DPH z původních 9% na 10%.

Oproti stávajícím platným cenám tak dochází u vodného k nárůstu o 13,3%, u stočného 
pak o 6,3%. V průměru se jedná o nárůst 9,7%.

Úprava cen tak představuje pro jednoho odběratele průměrné meziroční navýšení 
nákladů u odběru pitné vody 0,37 Kč denně, u stočného pak 0,19 Kč za den. Pro 
průměrnou domácnost to znamená denní navýšení nákladů na vedné o 0,99 Kč a u 
stočného 0,52 Kč.

Výše uvedená jednotná regionální cena za dodávky vody pitné, případně za odvádění a 
čištění vod odpadních platí od 1. 1. 2010 v těchto lokalitách:

Albrechtice nad Orlicí, Bačetín, Bílý Újezd, Bolehošť, Borohrádek, Byzhradec, 
Častolovice, Čermná nad Orlicí, Černíkovice, Čestice, Kamenice - Dobré, Dobruška, 
Doudleby n. Orl., Chlístov,  Jahodov, Kostelec nad Orlicí, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično. 
Lípa nad Orlicí, Malá - Velká Ledská, Ohnišov, Olešnice, Plchovice, Podbřezí, 
Přepychy, Rašovice, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Semechnice, 
Skuhrov, Slemeno, Solnice, Synkov, Trnov, Tutleky, Třebešov, Týniště nad Orlicí, 
Vamberk, Voděrady, Záměl, Žďár nad Orlicí a pro ostatní obce patřící pod tyto lokality.

Poznámka:
V médiích často uváděné srovnání této regionální ceny s ostatními cenami v okolních 
lokalitách je zavádějící, neboť většina těchto cen neobsahuje právě položku nájemného, 
která již tvoří více jak čtvrtinu veškerých vynaložených nákladů v kalkulacích cen 
vodného a stočného. Toto nájemné pak slouží v rozpočtu obcí, měst či jejich svazků v 
okrese Rychnov n. Kn. na financování obnovy veřejných vodovodů, kanalizací a ČOV.
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106, 517 21 Týniště na Orlicí

IČ: 26586746
http://ratolest.ic.cz

Milé děti, milí rodiče, 
ráda bych se s vámi podělila o zážitky z posledních prosincových akcí probíhajících v 
našem Mateřském centru. Je prosinec, venku začalo konečně pořádně mrznout a my se 
začínáme těšit na nejkrásnější svátek v roce - Vánoce. Všude ve vzduchu už je cítit a vidět 
kouzlo Vánoc, vše je nazdobené, maminky pečou vánoční cukroví, za okny domů a 
domečků svítí různá vánoční světýlka a snad každý kluk nebo holčička, které znám, jsou 
napnutí, co jim vlastně letos ten „Ježíšek“ donese. Snaží se ho stále někde spatřit, 
pozorují večer za oknem černočernou oblohu, aby jim náhodou neuteklo, až poletí kolem 
a bude si chtít vyzvednout ten napsaný a namalovaný dopis se spoustou přáníček. 
Čekání na „Ježíška“ ale není zdaleka tou jedinou velkou událostí, 5.12. chodí také čert a 
Mikuláš . I u nás v Mateřském centru byl, a dokonce měl s sebou i andělíčka. Mikuláš byl 
veliký, s bílými vousy a velikou bílou čepicí, i andělíček byl krásně bílý jak čerstvě 
napadlý sníh, ale ten čert, ten byl zase pěkně ušmudlaný. Měl ošklivý ocas, veliké rohy a 
kožich samou záplatu. Ještěže se nás tam sešlo tolik, že se tam ten čert skoro nevešel. 
Musel počkat na chodbě, zatímco anděl s Mikulášem poslouchali, co si pro ně děti 
připravily za písničky a básničky, a každého za to pěkně odměnili. Některé děti měly 
slzičky na krajíčku,  po boku s maminkou to však všechno zvládly. 
Čertem jsme týden začali, ukončili jsme ho pak vánoční besídkou. Sešli jsme se na 
základní škole v tělocvičně, sezvali všechny tatínky, babičky, dědečky, strýčky a tetičky a 
ukázali jim, co jsme se v jednotlivých kroužcích za ten celý rok naučili, a podtrhli tak to, 
jakým je pro nás návštěva Mateřského centra velkým přínosem. Všichni byli nadšení a i 
my děti jsme měly opravdu dobrý pocit, moc se nám to povedlo. No a co nás čeká ten 
poslední týden v našem domečku? Bude opravdu hodně vánočně naladěný, bude se 
vánočně tvořit i zpívat. Snad i k nám něco „Ježíšek“ donese a my se budeme moc radovat 
z nových hraček. 

Eva Burdová 
Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc LEDEN:

Dopoledne Odpoledne
Po 9:30-10:30 h HEJBLÍCI 

9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Út 9:00-11:00 h 15:30-16:30 h AEROBIK pro děti

HERNA pro nejmenší tělocvična DDM-Sluníčko
(0 – 18 měsíců)

St 9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK 
9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA

16:00-17:00 h  AEROBIK pro dospělé 
Čt Mimořádné akce: 16:00-16:45 h ANGLIČTINKA I.

- knihovna, výlety, … 17:00-17:45 h ANGLIČTINKA II.
16:00-17:45 h BARVIČKY
16:00-18:00 h HERNA

Pá 9:30–11:00 h HERNA
s programem „Tvořílci“

Mimořádné akce v LEDNU:
7.1. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod.  – drátkování

11.1. (Po) a 14.1. (Čt) a 15.1. (Pá)
                Keramika pro děti v rámci Pastelek a Barviček a Tvořílků
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16:00–17:00 h PASTELKY 

 

tel. 494 539 101

Vložený soubor EPS
Tato stránka obsahuje vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale Postscriptové zařízení jej vytiskne neporušený.



Plynofikace obce Petrovice a zbudování infrastruktury v části města 
Týniště nad Orlicí – „Podboří“

V letošním roce byla dokončena plynofikace obce Petrovice. Jednalo se již o poslední 
obec patřící do správního území města Týniště nad Orlicí, kde ještě nebyl plyn zaveden. 
Celé plynofikaci předcházela dotazníková akce, kde se mohli občané Petrovic k akci 
vyjádřit. Plynofikace proběhla v termínu květen – září 2008, celkem bylo položeno cca 
4700 m hlavního řadu a 131 ks přípojek. Celý nový STL plynovod je zbudován z potrubí 
PE D 63.
Další velká akce, která proběhla, byla výstavba infrastruktury v lokalitě Podboří pro 
výstavbu rodinných domků. Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů a 12 domů 
řadových. Akce obsahovala vybudování všech základních sítí technické infrastruktury, 
což je kanalizace (dešťová i splašková), voda, plyn, elektro, veřejné osvětlení a rozhlas, 
telecom a vybudování přístupových komunikací. Součástí projektu byla i výsadba 
zeleně v dané lokalitě. Dílo bylo zahájeno v říjnu 2008 a od dodavatele, firmy MADOS 
MT, s. r. o. Lupenice bylo  převzato v červenci 2009. 
Na realizaci těchto projektů si město Týniště nad Orlicí vzalo úvěr u Československé 
obchodní banky, a. s. ve výši 27.000.000,- Kč. Úvěr byl spolufinancován z prostředků 
Evropské unie. Tato podpora z prostředků EU byla ve výši 28.000,- EUR.

Odbor správy majetku

 
ZÁMKAŘSTVÍ - VÝROBA KLÍČŮ

Nově otevřená provozovna v Turkově ulici 37, Týniště nad Orlicí (vedle pojišťovny 
UNIQA ! bývalé Foto ! 50 m od náměstí směrem na HK)

NABÍZÍ A POSKYTUJE VÝROBU vložkových klíčů a autoklíčů všech značek
ZHOTOVENÍ autoklíčů s imobilizérem včetně 

nakódování 
PORADENSKOU SLUŽBU

RENOBEST - VELKOOBCHOD

dodá zámky, klíče, kování, železářské a truhlářské potřeby.
Poskytne servisní služby, montáže a sestavování zámků na společný klíč.

Tel.: 603 832 738, 604 274 931
Fax: 226 013 837
E-mail: stepanladislav@seznam.cz

RENOBEST

Připravujeme…
Zimní příměstský tábor  o jarních prázdninách – PUTOVÁNÍ ZA TUČŇÁKY 
v termínu 15. – 18.  2. 2010. Tábor je určen pro děti z 1. stupně, putovat budeme 
přírodou, pěšky, vlakem i autobusem. Ubytování a stravování v DDM. Cena 900,- Kč. 
Přihlášky a informace v DDM.
Sobota 27.2. - Dětský maškarní karneval

Přejeme všem pohodový start do nového roku a těšíme se na setkání ve Sluníčku.
Jana Kalousová a Eva Jenčíková

19



7

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

DDM Sluníčko
Proběhlo…
Začátek adventu patří tradičně naší vánoční výstavě, na které jsme tentokrát měli 
hromadu  novinek a prezentaci šikovných ručiček nejen z Týniště, ale i z okolí. Při 
rozsvícení vánočního stromku na náměstí jsme přivítali spoustu návštěvníků a 
maminky z MC Ratolest nabízeli z našeho šatního okénka nápoje na zahřátí a sladkosti 
vlastnoručně upečené. Výstava probíhala ještě 3 dny, kdy se u nás vystřídaly děti z 1. 
stupně, děti ze ZŠ Lípa, ZŠ Žďár a ZŠ Čermná, které při výstavě ještě stihly předem 
objednanou vánoční dílnu. Dospěláků bylo sice méně, ale o to více nás chváliliJ.
Náš Mikuláš, čert a anděl navštívili po poledni děti v MŠ město, čerti měli potom práci 
ještě večer na naší akci Žerty s čerty, kdy se děti s rodiči byli projít naší čertovskou 
cestou. Samozřejmě nechyběli čerti v našich kroužkách, kde nadělovali a dováděli s 
dětmi. 
Děkujeme Zitě Forejtkové, Monice Vodové, Kačce Jenčíkové, Kátě Jiroutové, 
Ladislavu Dlabovi, Danu Forejtkovi, Ondrovi Bahníkovi, Kamilu Šínovi a Radkovi 
Hladíkovi za čertovskou pomoc.
Před Vánoci se u nás také vystřídaly jednotlivé třídy 1. stupně ZŠ a ve dvouhodinových 
dílnách si vytvořily dárečky nebo přáníčka.
Chlapci, kteří si vybojovali postup ze školního kola v minivolejbale, chodili celý 
listopad a prosinec na volejbalové tréninky a po vítězství v okresním kole se vypravili 
na velké finále do Nymburka. Zprávu z této akce si přečtete v únorovém Zpravodaji.

Sobota 16. 1. ZÁJEZD NA HORY
Pro předem přihlášené, za příznivých sněhových podmínek 

Středa 20. 1. Mimořádný středeční PEDIG
od 17.30  Pro velký zájem rozšiřujeme nabídku naší dílny na jiný den. Pletení 

košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J. 
Prosíme o přihlášení předem, kapacita dílny je 8 lidiček, přihlášení 
mají přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 20,- Kč.

Úterý 26.1. Tradiční úterní PEDIG
od 17. 30 Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného 

J. Prosíme o přihlášení předem, kapacita dílny je 8 lidiček, přihlášení 
mají přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 20,- Kč.

Čtvrtek 28. 1.  POHÁDKOVÁ NOC a DEN
od 18 hod.       Pro děti 1. – 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 29. 1. ZÁJEZD NA HORY (pololetní prázdniny)
Pro předem přihlášené, za příznivých sněhových podmínek
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zivotní jubilea

                                     
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

František Spěšný
Valentýna Marčíková
Matyáš Stolín
Mikuláš Toušek

90 let
Jarmila Bečičková

80 let
Irena Zahrádková
Roman Urbánek
Bohuslav Bednář
Vlasta Štulířová
Libuše Doležalová
Valeria Makaloušová
Jaroslav Menclík

Hana Urbanová (43)
Marie Musilová (87)
Ladislav Fuchsa (71)

SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Tábor
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
SOU obchodní a SOŠ svazu českých a moravských spotřebních družstev Polička
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou (školné 8 000,-Kč/rok)
Obchodní akademie, SOŠ škola knihovnická a VOŠ knihovnických, informačních 
a sociálních služeb Brno
Odloučené pracoviště Střední odborná škola knihovnická
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby 
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
SOŠ a SOU učiliště Luhačovice
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou (možnost individuálního studia)
SOŠ Olomouc spol. s r.o.
Obor:  Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou (roční školné 14 500,- Kč)
Obchodní a bankovní akademie Karviná, s.r.o
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
(školné 1 300,- Kč měsíčně, možnost slevy pro žáky ze sociálně slabších rodin) 
S knihovnictvím také souvisí výroba knih a v naší republice existují odborné školy, kde 
lze studovat obor knihař. Při volbě vhodného povolání vám mohou pomoci i webové 
stránky www.infoabsolvent.cz.
Pokud vás naše informace zaujaly, můžete si je doplnit u nás v knihovně.
Prezenčně můžete nahlédnout do aktuálního čísla Učitelských novin 39-40, kde je 
přehled bakalářských a magisterských studijních programů a oborů na vysokých 
školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol v České republice pro akademický 
rok 2010/2011.
Aktuální informace ke studiu si můžete také vyhledávat bezplatně na třech 
internetových stanicích.

Věra Bouzková

Pozvánka pro maminky a děti z mateřského centra Ratolest:
Setkání se konají vždy ve čtvrtek od  9,30 hodin v dětském oddělení městské 
knihovny:

21. ledna   2010
11. února  2010
18. března 2010
22. dubna  2010
20. května 2010
17. června 2010

S radostí přivítáme i ostatní maminky s dětmiJ

Pozvánka na pravidelný pořad LISTOVÁNÍ POD  DUBEM
Ve čtvrtek dne 7. ledna 2010 od 17 hod. se koná další beseda na téma

Na  scéně a  za scénou”
“

za účasti pana Karla Procházky 
    a herců starší generace
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                             Vzpomínka

Dne 21. ledna uplynou 3 roky, kdy jsme se rozloučili s naší drahou manželkou, 
maminkou a babičkou paní Jaroslavou Kerhartovou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Manžel a dcera s rodinou

Jménem Geriatrického centra bych chtěla poděkovat všem, kteří podpořili Adventní 
koncert Virginie Walterové v  doprovodu varhaníka Vladimíra Roubala a Jany 
Rychterové v doprovodu Vladimíra Iljiče Pecháčka, který se uskutečnil 3. prosince 2009 
v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí. Bylo nám umožněno za přítomnosti těchto 
jedinečných umělců prožít krásný večer. Výtěžek, který byl věnován Geriatrickému 
centru, bude použit k nákupu kompenzačních pomůcek pro naše klienty. 
Především bych chtěla vyjádřit poděkování organizátorovi této akce Davidu Novotnému 
a za velkou podporu paní Ing. Vladimíře Lesenské, bez  jejichž obětavé práce by se tato 
akce neuskutečnila.

Marie Vacková, ředitelka GC

Poděkování

Milí sokolové a příznivci Sokola,
v novém roce 2010 Vám jménem TJ. SOKOL v Týništi nad Orlicí přejeme ŠŤASTNÝ A 
SPOKOJENÝ ROK. Ať se vám daří v tělocvičnách i  na hřištích. Přejeme Vám pevné 
zdraví, pohodu v rodinách a pracovní úspěchy. Děkujeme touto cestou všem cvičitelům a 
trenérům, kteří svůj volný čas věnují sportovní činnosti, zejména při práci s mládeží. 
Rovněž děkujeme všem sponzorům, kteří naši činnost podporují. Zveme všechny 
zájemce o sport do našich sokolských řad. 

Mgr. Libuše Nováková

Městská policie Týniště n/O děkuje p. Patrné a její rodině za pomoc, kterou poskytla 
Městské policii Týniště n/O v souvislosti s péčí o nalezeného psa, který byl odchycen v 
částečně podvýživeném stavu. Paní Patrná poskytla nejen azyl, ale pomohla nám také 
nalézt i nového majitele. V souvislosti s tímto bych chtěl také poděkovat pracovnicím 
optiky v Týništi n/O.

Městská policie Týniště n/O

Městský výbor KSČM přeje všem občanům, členům a sympatizantům klidné a hezké 
prožití vánočních svátků a v roce 2010
hodně zdraví, pohody a život bez větších stresů.

Za Měst. výbor KSČM
MUDr. Jan Vaník
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  Zprávy z knihovny 
Na prahu  nového roku stojí žáci základních a studenti středních škol 
na křižovatce a přemýšlí, kudy se bude ubírat jejich další studijní 
cesta.  Dovolte mi pár informací o jednom zajímavém povolání, a to je 
knihovník - informační pracovník. 

Ottův slovník naučný z roku 1891 uvádí charakteristiku tohoto povolání takto: 
Knihovník viz bibliotekář je správce knihovny, jenž vedle dostatečného vzdělání 
encyklopedického má býti důkladně obeznámen s vědou bibliotéční a vynikati pilností, 
láskou ku pořádku a ochotou.
Encyklopedie z roku 2009 přináší tuto informaci: Knihovník je kvalifikovaný 
pracovník, který provádí základní knihovnické práce, samostatně zajišťuje chod 
knihovny s univerzálním fondem s lokální a regionální působností, a  nebo také 
funguje jako zprostředkovatel mezi fondy, informacemi a uživateli.
Kdyby se někdo z vás zajímal více o toto povolání, tak potřebné vzdělání lze získat na 
několika typech škol:
Vysoké školy
Univerzita Karlova Praha
Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví
 Obor: Informační studia a knihovnictví 
tříleté bakalářské presenční studium  
dvouleté navazující magisterské presenční i kombinované studium                                                                                                
Masarykova univerzita Brno
Filozofická fakulta - Ústav české literatury a knihovnictví
Obor: Informační studia a knihovnictví
tříleté bakalářské jednooborové studium prezenční i kombinované 
dvouleté navazující magisterské studium prezenční i kombinované 
Slezská univerzita Opava
Filozoficko-přírodovědecká fakulta  - Ústav bohemistiky a knihovnictví
Obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví
tříleté bakalářské prezenční studium
Obor: Knihovnictví 
tříleté bakalářské jednooborové studium prezenční i kombinované
tříleté bakalářské dvouoborové studium prezenční (kombinace: jazyky, historické 
vědy)
Obor: Informační a knihovnická studia 
dvouleté navazující magisterské prezenční i kombinované studium
Obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu 
          dvouleté navazující magisterské prezenční i kombinované studium

Vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola informačních služeb Praha
tříleté bakalářské studium realizované ve spolupráci s UISK FF UK
Obor:vyšší studium denní, délka studia - 3,5 roku
specializace: služby knihoven, služby muzeí a galerií 
čtyřleté vyšší studium dálkové
specializace: služby knihoven
Obchodní akademie, SOŠ knihovnická a VOŠ knihovnických, informačních a 
sociálních služeb Brno
tříleté vyšší studium 
(studenti se mohou od 2. ročníku studia zaměřit na oblast knihovnictví)

Střední odborné školy
SOŠ Sokolov
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
SOŠ škola profesora Švejcara Plzeň
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
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Jaký je vztah členů Vaší rodiny k hudbě?
Manželka zpívá v Pardubicích v komorním sboru, syn Pavel hraje na klarinet (v 
loňském šk. roce zvítězil ve své kategorii v ústředním kole soutěže ZUŠ a navíc byl 
členem klarinetového tria, které se umístilo v mezinárodní rozhlasové soutěži 
Concertino Praga), dcera se zamilovala do divadla, i když v současné době studuje VŠE 
v Praze.

V jakém znamení zvěrokruhu jste se narodil?
Ve znamení Berana

Která je Vaše nejoblíbenější kniha?
V mládí jsem hltal knížky E. M. Remarqua, teď je mi dost blízký svými detektivními 
příběhy z lékařského prostředí R. Cook.

Sportujete?
Musím se v tomto ohledu hodně červenat. Jediným sportem, ke kterému se občas 
dostanu, je cyklistika. Kdysi jsem hrával závodně hokej i fotbal, ale to už je opravdu 
velmi, velmi dávno.

Jaké máte koníčky?
Sport, nyní už bohužel jen teoreticky, pokud mě to čas dovolí, tak rád zavítám ve svých 
rodných Vyhnanicích do lesa. Jinak nemusím jezdit nikam do ciziny, mám rád to, co 
nám dává naše příroda, kterou bych za moře v žádném případě nevyměnil.

Seřaďte prosím následující vlastnosti podle důležitosti z Vašeho pohledu:
svědomitost, spolehlivost, poctivost, důvěryhodnost, pořádkumilovnost, čestnost.
Čestnost, poctivost, spolehlivost, svědomitost, důvěryhodnost, pořádkumilovnost. 

Jaký je váš dosavadní největší životní úspěch?
Asi to, že můj koníček se stal i mou prací.

A prozradíte i Váš největší životní neúspěch?
Není to neúspěch, je to život, který nám všem přináší radost nebo smutek. Pro mě je 
hodně bolestivá ztráta  blízkých lidí, kteří už hrají nebo sportují v nebi…….Bohužel 
mezi nimi je už dost dlouho i můj tatínek, který mě vlastně přivedl k muzice.

Čeho byste chtěl v životě ještě dosáhnout? Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
V nové funkci jen to, co by mělo být samozřejmostí…..aby žáci chodili do hudební 
školy ne proto, že musí, ale že chtějí, a aby se zde cítili co nejpříjemněji. O to se snažím 
nejen já, ale i všichni učitelé v naší škole.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v práci ředitele týnišťské ZUŠ hodně 
úspěchů.  

Paž.
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Vázení spoluobčané,
na přelomu měsíců října a listopadu roku 2009 byla zahájena rekonstrukce městské 
radnice na náměstí v Týništi nad Orlicí. Generálním dodavatelem stavebních prací byla 
na základě výběrového řízení vybrána firma KERSON s.r.o. se sídlem v Dobrém v 
Orlických horách. Firma ocenila zpracovanou projektovou dokumentaci na necelých 
22 milionů korun českých s tím, že práce budou ukončeny do konce března 2010.
Demoliční práce začaly ve velkém tempu odstraněním všech podlahových konstrukcí, 
dřevěných stropních konstrukcí včetně násypů, všech vnitřních příček, střešní krytiny 
a dřevěného krovu s věžičkou. Pracovníci dodavatelské firmy začali pracovat ve dvou 
směnách s cílem, aby dodrželi schválený harmonogram prací, podle kterého měly být 
do konce roku 2009 provedeny práce na zesílení základů, vyzděny nosné stěny, které 
zvětšují půdorys radnice, provedeny monolitické stropy a dřevěný krov se střešní 
konstrukcí.
Po vybourání všech konstrukcí, které neměly být na nové budově zachovány, po 
odlehčení kleneb nad přízemím odstraněním násypů a po otlučení všech omítek se 
objevily v těchto klenbách a přilehlých nosných stěnách trhliny. Po posouzení 
statikem, vzhledem ke stavu nosných konstrukcí, byly veškeré práce zastaveny a bylo 
nutné navrhnout jejich zpevnění. Tyto práce, které nebyly součástí původního projektu, 
byly velmi náročné materiálově a hlavně byly pracné a časově náročné. Zesílení kleneb 
a klenebných pasů bylo dle navrženého řešení provedeno železobetonovým skeletem a 
ukončeno bylo v prvním týdnu prosince 2009 po zhruba týdenním zrání této 
železobetonové konstrukce. Následně pokračovaly stavební práce na přípravě 
výtahové šachty, zesílení stávajících základů a základů pro přístavbu.
Tato nová skutečnost zasáhla pochopitelně negativně do harmonogramu celé realizace 
rekonstrukce jak v oblasti časové, tak také finanční. Po zvážení všech okolností došlo k 
nutnému posunutí dokončení stavby do konce měsíce května 2010 a k navýšení 
hodnoty díla asi o 3 % ceny bez DPH.
Pravidelně každou středu jsou na stavbě kontrolní dny za účasti projektanta, 
stavebního dozoru, zástupců prováděcí firmy a samozřejmě investora, kde jsou 
upřesňovány postupy prací a na vzniklé problémy se okamžitě reaguje.
Podle stavu ke dni 07.12.2009 sepsali :

Hejna Zdeněk – vedoucí odboru správy majetku
Beránek Miloslav – zástupce investora

Rychle se našlo řešení a to stojí za pochvalu
Poděkování
Chtěla bych srdečně poděkovat starostovi města panu Jaroslavu Matičkovi za velmi 
milé a radostné překvapení, které mně připravil.
Vím, že v našem městě se většinou hubuje a vyčítá našim zastupitelům i zaměstnancům 
státní správy, že pro obyčejné lidi se ve městě dělá málo, nic nejde, není snaha, nejsou 
peníze a tak dále. Přesvědčila jsem se o opaku.
Poprosila jsem nedávno pana starostu o to, zda by se mohla vybudovat zastávka MHD 
u Geriatrického centra v Turkově ulici, aby se moji zákazníci, ale i návštěvníci GC 
mohli snadněji přepravovat od Dubu a ostatních vzdálenějších koutů města. Zastávku 
by mohli používat i občané k vyřizování svých záležitostí v dočasném sídle MěÚ. 
Vypadalo to, že můj nápad mnoho nadějí na uskutečnění nemá. Ale mýlila jsem se. Do 
týdne byla k mému velkému překvapení zastávka vybudována v obou směrech.
Věřím, že vyjadřuji panu starostovi dík za všechny obyvatele města, kterým tato 
zastávka poslouží, a i za ostatní občany, kteří ji využívat nebudou, ale ocení vstřícnost a 
dobrou vůli pana starosty a jeho spolupracovníků.
Přeji všem hodně zdraví v roce 2010.

Miluše Martinková,Kadeřnictví v GC
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Představujeme

Od 1. 10. 2009 je novým ředitelem Základní umělecké školy v Týništi n. Orlicí Mgr. 
Pavel Plašil. Dnes Vám jej chceme představit a předkládáme krátký rozhovor.

Co Vás přivedlo ke konkurzu na místo ředitele ZUŠ?
Na ZUŠ v Týništi pedagogicky působím přes 20 let a vím, že i když je to co do počtu 
žáků malá škola, dokáže vychovávat spoustu výborných muzikantů. Je to tím, že zde 
učí lidé, kteří svému oboru rozumí a dokážou své zkušenosti a znalosti předávat právě 
mladým zájemcům o hudbu.  

Pracujete jako pedagog i jinde?
Již v době studií na konzervatoři v Pardubicích jsem pedagogicky působil na LŠU v 
Chrasti u Chrudimě. V roce 1987 jsem přijal nabídku tehdejšího ředitele LŠU v Týništi 
n. O. pana J. Nováka a od té doby vyučuji na zdejší ZUŠ. Externě působím pedagogicky 
ještě na hudební katedře PdF UHK.

Na které nástroje hrajete a jaké bly vaše hudební začátky?
Hraji na klarinet a saxofon, zabývám se nejen tzv. klasickou hudbou, ale také swingem a
jazzem. LŠU jsem navštěvoval v Opočně, dále následovala konzervatoř v Pardubicích a
AMU v Praze, kterou jsem ukončil v roce 1991. Již v době, kdy jsem byl studentem 
konzervatoře, jsem byl členem Symfonického orchestru v Hradci Králové. Tam jsem 
nastoupil po ukončení základní vojenské služby v roce 1987.

Jakou hudbu máte nejraději?
Nemám vyhraněnou oblast, tvrdím, že hudba je buď dobrá, nebo špatná. Ve svém „
profesním životě se setkávám prakticky s každým „druhem  hudby, od Bacha po 
Vlacha.

Která je Vaše nejoblíbenější hudební skupina?
Vždy mě fascinoval Freddy Mercury, takže určitě skupina Queen. Jedním z největších 
hudebních zážitků byl koncert Phila Collinse v Praze v roce 1995.
V současné době se mi líbí tvorba Michella Camillo.

A který z českých zpěváků, interpretů, je Vám nejbližší?
Spíše byli…..Karel Hála a Vlasta Průchová. Navíc jsem měl to štěstí, že s naším big 
bandem jsme se s těmito osobnostmi naší hudby setkali i na společných koncertech.

Jste ženatý, máte děti? Bydlíte s rodinou v Týništi n. Orlicí?
Jsem ženatý, mám 2 děti a bydlím s rodinou v Býšti.
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SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ o.s.
si Vás dovoluje požádat o případné nabídky :

Ø podkladů pro připravovanou obrazovou publikaci o 

místním malíři Jaroslavu Dostálovi chystanou k 

příležitosti 50 let od jeho úmrtí. Zejména vzpomínky, 

fotografie, písemné podklady a jiné předměty vhodné 

pro použití do této publikace

Ø pro plánovanou publikaci či výstavu vzpomínky a 

obrazové podklady o Josefu Šejnovi

Ø pro depozitář chystaného muzea vzpomínkové 

předměty, písemnosti a vše spojené s historií Týniště 

n. O. a jeho okolí, vše vhodné k zachování pro budoucí 

generace

Ø dále osobně zaznamenáme zajímavé vzpomínky 

pamětníků a zpracujeme pro možnost publikování

Ø uvítáme typy na osoby, předměty, výročí a podobně 

týkající se města Týniště nad Orlicí

Kontaktujte nás prosím e-mailem:

spolekprateltyniste@seznam.cz,

nebo telefonicky na tel. 602 144 832 (jednatel) 

a 603 450 213 (předseda), 

osobní schůzka po dohodě na adrese Komenského 107, 

Týniště nad Orlicí. 

Libor Koldinský

 

Přijďte si zabruslit

Rád bych Vás touto cestou pozval zabruslit si na kluziště za Základní školou v Týništi n. 
O., které se stalo již každoroční tradicí. Novinkou je zde letos ještě jedno menší kluziště, 
které tak mohou využívat třeba menší děti. V těchto dnech počasí přeje zimním 
radovánkám a nezbývá než doufat, že tak tomu bude i nadále.
Přeji Všem klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2010.

Pavel Nadrchal
                                                                                     místostarosta

11



CO-KDY-KDE
leden 2010

DIVADLO
16.ledna(sobota)  „VRÁNY“

  Na četná přání diváků se na domácí scénu vrací herci divadelního 
souboru Jirásek skupina TEMNO v hořké komedii ze života 
bezdomovské komunity.

  Režie se opět ujala Eva Drábková.
  Začátek představení je v 19,30 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

                 
KONCERT
10.ledna(neděle)   Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu ZUŠ

  Host: Pink Elephant - kontrabasový kvartet
  Začátek koncertu je ve 14,00 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ a na tel.č.: 494 371 513.
  Pořádají ZUŠ spolu se Sdružením MTB ZUŠ.

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

                           Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

VÝSTAVY
 16.ledna (sobota) Speciální celostátní výstava králíků Rexů 

 Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
 Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

24.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.

JINÉ AKCE   
3.ledna (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
   K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

 Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                          Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 
17.ledna (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

31.ledna (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
   K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

 Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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Duchovní hledání
Proč slavíme Vánoce
Ptát se v tuto chvíli je skoro pozdě. Ale přiznejme si to, zabývat se 
touto otázkou před Vánocemi, ve všem tom spěchu a zmatku, zase 
není čas. A tak, když se spolu se mnou poučíte právě teď, bude se 
vám ta trocha vědomostí určitě hodit už třeba o příštích Vánocích.

Podle jazykovědců slovo vánoce pochází z němčiny. Jeho původní název byl svatá noc” 
“

a německé slovo Weihnachten si naši předkové jednoduše počeštili.
Vědci se shodují v tom, že kořeny dnešních Vánoc je třeba hledat již v pohanských 
oslavách zimního slunovratu a slavily se nejen v Evropě, ale také v Asii, u amerických 
indiánů i jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy ustálily na 25. prosince a toto datum 
zvolil v roce 274 císař Aurelián jako den natalis solis invicti - zrození 
nepřemozitelného slunce. 25. prosinec - Boží hod vánoční - je hlavním dnem 
vánočních svátků. Nejstarší zmínka o něm a o jeho oslavě pochází z roku 354 po Kristu. 
Významný německý badatel   Herman Usener doložil, že před nicejským koncilem (v 
roce 325) se Vánoce neslavily. V Římě se Vánoce poprvé slavily až roku 365. První 
zmínky o dni Ježíšova narození najdeme u Jana Zlatoústého (374 - 407), ale ten ho datuje 
na 20. prosince. 
Ač je Ježíš historickou postavou, přesné datum jeho narození neznáme. Nicméně 
Ježíšovo narození, čili příchod Syna božího na svět, se začalo slavit v první čtvrtině 4. 
století. Na křesťanském východě se slavilo 6. ledna podle data zrození bozského 
eonu - pohanského svátku v Alexandrii. V Římě se slavilo 25. prosince, což bylo datum 
starého pohanského svátku narození věčného slunce. Oba svátky se pak spojily: 25. 
prosince se slavilo Ježíšovo vtělení a 6. ledna jeho zjevení se lidem (epifanie). Později 
se 6. ledna začali uctívat Tři králové (podle tří královských darů, které mágové Ježíšovi 
přinesli).

Paž.
Českobratrská církev evangelická

                         JAK BUDE VYPADAT DNEŠEK?
Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den.
Díky za to, co už je za mnou jako těžký sen.

Jak bude vypadat dnešek?  Taky vám to bleskne hlavou, když spouštíte nohy z postele 
a přitom byste je raději ještě chvíli nechali v teple, ve vodorovné poloze?
Trochu víme, jak bude vypadat. Něco jsme si naplánovali a víme, co na nás čeká. A 
zároveň trochu nevíme, jak bude vypadat. Vždy se nečekaně něco vynoří, vstoupí do 
cesty. A tak to, co mělo být složité, proběhne překvapivě hladce. A co mělo mít hladký 
průběh, se zadrhne. Americké přísloví říká: „Nemůžeme dát životu více dnů. Ale 
můžeme dát dnům více života.“ Přikývneme. Ano. Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit. 
Nezařídím, aby zítra vyšlo slunce později, nezařídím, abych vyrostl o centimetr více.
Proto je dobré soustředit se na věci, které ovlivnit mohu. Třeba na to, kolik života vnesu 
do dne, který je přede mnou. Čeho a koho si všimnu, koho pochválím nebo pohladím. 
Zda se slova, která řeknu, stanou druhým pomocí, nebo břemenem. Zda se člověk vedle 
mne narovná, nebo se ohne ještě víc k zemi.
Jak bude dnešek vypadat? Vzpomeňte na to přísloví. Nemůžeme dát životu více dnů. Ale 
můžeme dát dnům více života. Tak ať se vám to daří!
Pěkný den!               Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého 

připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci lednu: (modlitebna, V. Opatrného 58): 
10.1. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s Večeří Páně
13.1. od 17:00 h - středeční biblická hodina
24.1. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
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CO-KDY-KDE
leden 2010

DIVADLO
16.ledna(sobota)  „VRÁNY“

  Na četná přání diváků se na domácí scénu vrací herci divadelního 
souboru Jirásek skupina TEMNO v hořké komedii ze života 
bezdomovské komunity.

  Režie se opět ujala Eva Drábková.
  Začátek představení je v 19,30 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

                 
KONCERT
10.ledna(neděle)   Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu ZUŠ

  Host: Pink Elephant - kontrabasový kvartet
  Začátek koncertu je ve 14,00 hodin.
  Divadelní sál kulturního domu.
  Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ a na tel.č.: 494 371 513.
  Pořádají ZUŠ spolu se Sdružením MTB ZUŠ.

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

                           Začátek v 17,30 hodin.
 Sál ZUŠ.
 Pořádají ZUŠ a SRPŠ.

VÝSTAVY
 16.ledna (sobota) Speciální celostátní výstava králíků Rexů 

 Začátek v 7,00 hodin, ukončení ve 12,00 hodin.
 Areál Bobkárna.
 Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.

24.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.

JINÉ AKCE   
3.ledna (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
   K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

 Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                          Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
 
17.ledna (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
  K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

31.ledna (neděle) Taneční odpoledne pro nejen dříve narozené
   K poslechu a tanci hraje kapela Karla Přibila.

 Začátek ve 14,00 hodin.
                           Malý sál kulturního domu.
                           Pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.
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Duchovní hledání
Proč slavíme Vánoce
Ptát se v tuto chvíli je skoro pozdě. Ale přiznejme si to, zabývat se 
touto otázkou před Vánocemi, ve všem tom spěchu a zmatku, zase 
není čas. A tak, když se spolu se mnou poučíte právě teď, bude se 
vám ta trocha vědomostí určitě hodit už třeba o příštích Vánocích.

Podle jazykovědců slovo vánoce pochází z němčiny. Jeho původní název byl svatá noc” 
“

a německé slovo Weihnachten si naši předkové jednoduše počeštili.
Vědci se shodují v tom, že kořeny dnešních Vánoc je třeba hledat již v pohanských 
oslavách zimního slunovratu a slavily se nejen v Evropě, ale také v Asii, u amerických 
indiánů i jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy ustálily na 25. prosince a toto datum 
zvolil v roce 274 císař Aurelián jako den natalis solis invicti - zrození 
nepřemozitelného slunce. 25. prosinec - Boží hod vánoční - je hlavním dnem 
vánočních svátků. Nejstarší zmínka o něm a o jeho oslavě pochází z roku 354 po Kristu. 
Významný německý badatel   Herman Usener doložil, že před nicejským koncilem (v 
roce 325) se Vánoce neslavily. V Římě se Vánoce poprvé slavily až roku 365. První 
zmínky o dni Ježíšova narození najdeme u Jana Zlatoústého (374 - 407), ale ten ho datuje 
na 20. prosince. 
Ač je Ježíš historickou postavou, přesné datum jeho narození neznáme. Nicméně 
Ježíšovo narození, čili příchod Syna božího na svět, se začalo slavit v první čtvrtině 4. 
století. Na křesťanském východě se slavilo 6. ledna podle data zrození bozského 
eonu - pohanského svátku v Alexandrii. V Římě se slavilo 25. prosince, což bylo datum 
starého pohanského svátku narození věčného slunce. Oba svátky se pak spojily: 25. 
prosince se slavilo Ježíšovo vtělení a 6. ledna jeho zjevení se lidem (epifanie). Později 
se 6. ledna začali uctívat Tři králové (podle tří královských darů, které mágové Ježíšovi 
přinesli).

Paž.
Českobratrská církev evangelická

                         JAK BUDE VYPADAT DNEŠEK?
Díky za toto krásné ráno, díky za každý nový den.
Díky za to, co už je za mnou jako těžký sen.

Jak bude vypadat dnešek?  Taky vám to bleskne hlavou, když spouštíte nohy z postele 
a přitom byste je raději ještě chvíli nechali v teple, ve vodorovné poloze?
Trochu víme, jak bude vypadat. Něco jsme si naplánovali a víme, co na nás čeká. A 
zároveň trochu nevíme, jak bude vypadat. Vždy se nečekaně něco vynoří, vstoupí do 
cesty. A tak to, co mělo být složité, proběhne překvapivě hladce. A co mělo mít hladký 
průběh, se zadrhne. Americké přísloví říká: „Nemůžeme dát životu více dnů. Ale 
můžeme dát dnům více života.“ Přikývneme. Ano. Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit. 
Nezařídím, aby zítra vyšlo slunce později, nezařídím, abych vyrostl o centimetr více.
Proto je dobré soustředit se na věci, které ovlivnit mohu. Třeba na to, kolik života vnesu 
do dne, který je přede mnou. Čeho a koho si všimnu, koho pochválím nebo pohladím. 
Zda se slova, která řeknu, stanou druhým pomocí, nebo břemenem. Zda se člověk vedle 
mne narovná, nebo se ohne ještě víc k zemi.
Jak bude dnešek vypadat? Vzpomeňte na to přísloví. Nemůžeme dát životu více dnů. Ale 
můžeme dát dnům více života. Tak ať se vám to daří!
Pěkný den!               Z knihy: Přeji pěkný den od D. Ženatého 

připravil Jaroslav Matuška
Srdečně zveme na bohoslužby v měsíci lednu: (modlitebna, V. Opatrného 58): 
10.1. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s Večeří Páně
13.1. od 17:00 h - středeční biblická hodina
24.1. od 10:30 h - nedělní bohoslužby s nedělní školou
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Představujeme

Od 1. 10. 2009 je novým ředitelem Základní umělecké školy v Týništi n. Orlicí Mgr. 
Pavel Plašil. Dnes Vám jej chceme představit a předkládáme krátký rozhovor.

Co Vás přivedlo ke konkurzu na místo ředitele ZUŠ?
Na ZUŠ v Týništi pedagogicky působím přes 20 let a vím, že i když je to co do počtu 
žáků malá škola, dokáže vychovávat spoustu výborných muzikantů. Je to tím, že zde 
učí lidé, kteří svému oboru rozumí a dokážou své zkušenosti a znalosti předávat právě 
mladým zájemcům o hudbu.  

Pracujete jako pedagog i jinde?
Již v době studií na konzervatoři v Pardubicích jsem pedagogicky působil na LŠU v 
Chrasti u Chrudimě. V roce 1987 jsem přijal nabídku tehdejšího ředitele LŠU v Týništi 
n. O. pana J. Nováka a od té doby vyučuji na zdejší ZUŠ. Externě působím pedagogicky 
ještě na hudební katedře PdF UHK.

Na které nástroje hrajete a jaké bly vaše hudební začátky?
Hraji na klarinet a saxofon, zabývám se nejen tzv. klasickou hudbou, ale také swingem a
jazzem. LŠU jsem navštěvoval v Opočně, dále následovala konzervatoř v Pardubicích a
AMU v Praze, kterou jsem ukončil v roce 1991. Již v době, kdy jsem byl studentem 
konzervatoře, jsem byl členem Symfonického orchestru v Hradci Králové. Tam jsem 
nastoupil po ukončení základní vojenské služby v roce 1987.

Jakou hudbu máte nejraději?
Nemám vyhraněnou oblast, tvrdím, že hudba je buď dobrá, nebo špatná. Ve svém „
profesním životě se setkávám prakticky s každým „druhem  hudby, od Bacha po 
Vlacha.

Která je Vaše nejoblíbenější hudební skupina?
Vždy mě fascinoval Freddy Mercury, takže určitě skupina Queen. Jedním z největších 
hudebních zážitků byl koncert Phila Collinse v Praze v roce 1995.
V současné době se mi líbí tvorba Michella Camillo.

A který z českých zpěváků, interpretů, je Vám nejbližší?
Spíše byli…..Karel Hála a Vlasta Průchová. Navíc jsem měl to štěstí, že s naším big 
bandem jsme se s těmito osobnostmi naší hudby setkali i na společných koncertech.

Jste ženatý, máte děti? Bydlíte s rodinou v Týništi n. Orlicí?
Jsem ženatý, mám 2 děti a bydlím s rodinou v Býšti.
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SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ o.s.
si Vás dovoluje požádat o případné nabídky :

Ø podkladů pro připravovanou obrazovou publikaci o 

místním malíři Jaroslavu Dostálovi chystanou k 

příležitosti 50 let od jeho úmrtí. Zejména vzpomínky, 

fotografie, písemné podklady a jiné předměty vhodné 

pro použití do této publikace

Ø pro plánovanou publikaci či výstavu vzpomínky a 

obrazové podklady o Josefu Šejnovi

Ø pro depozitář chystaného muzea vzpomínkové 

předměty, písemnosti a vše spojené s historií Týniště 

n. O. a jeho okolí, vše vhodné k zachování pro budoucí 

generace

Ø dále osobně zaznamenáme zajímavé vzpomínky 

pamětníků a zpracujeme pro možnost publikování

Ø uvítáme typy na osoby, předměty, výročí a podobně 

týkající se města Týniště nad Orlicí

Kontaktujte nás prosím e-mailem:

spolekprateltyniste@seznam.cz,

nebo telefonicky na tel. 602 144 832 (jednatel) 

a 603 450 213 (předseda), 

osobní schůzka po dohodě na adrese Komenského 107, 

Týniště nad Orlicí. 

Libor Koldinský

 

Přijďte si zabruslit

Rád bych Vás touto cestou pozval zabruslit si na kluziště za Základní školou v Týništi n. 
O., které se stalo již každoroční tradicí. Novinkou je zde letos ještě jedno menší kluziště, 
které tak mohou využívat třeba menší děti. V těchto dnech počasí přeje zimním 
radovánkám a nezbývá než doufat, že tak tomu bude i nadále.
Přeji Všem klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2010.

Pavel Nadrchal
                                                                                     místostarosta
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Jaký je vztah členů Vaší rodiny k hudbě?
Manželka zpívá v Pardubicích v komorním sboru, syn Pavel hraje na klarinet (v 
loňském šk. roce zvítězil ve své kategorii v ústředním kole soutěže ZUŠ a navíc byl 
členem klarinetového tria, které se umístilo v mezinárodní rozhlasové soutěži 
Concertino Praga), dcera se zamilovala do divadla, i když v současné době studuje VŠE 
v Praze.

V jakém znamení zvěrokruhu jste se narodil?
Ve znamení Berana

Která je Vaše nejoblíbenější kniha?
V mládí jsem hltal knížky E. M. Remarqua, teď je mi dost blízký svými detektivními 
příběhy z lékařského prostředí R. Cook.

Sportujete?
Musím se v tomto ohledu hodně červenat. Jediným sportem, ke kterému se občas 
dostanu, je cyklistika. Kdysi jsem hrával závodně hokej i fotbal, ale to už je opravdu 
velmi, velmi dávno.

Jaké máte koníčky?
Sport, nyní už bohužel jen teoreticky, pokud mě to čas dovolí, tak rád zavítám ve svých 
rodných Vyhnanicích do lesa. Jinak nemusím jezdit nikam do ciziny, mám rád to, co 
nám dává naše příroda, kterou bych za moře v žádném případě nevyměnil.

Seřaďte prosím následující vlastnosti podle důležitosti z Vašeho pohledu:
svědomitost, spolehlivost, poctivost, důvěryhodnost, pořádkumilovnost, čestnost.
Čestnost, poctivost, spolehlivost, svědomitost, důvěryhodnost, pořádkumilovnost. 

Jaký je váš dosavadní největší životní úspěch?
Asi to, že můj koníček se stal i mou prací.

A prozradíte i Váš největší životní neúspěch?
Není to neúspěch, je to život, který nám všem přináší radost nebo smutek. Pro mě je 
hodně bolestivá ztráta  blízkých lidí, kteří už hrají nebo sportují v nebi…….Bohužel 
mezi nimi je už dost dlouho i můj tatínek, který mě vlastně přivedl k muzice.

Čeho byste chtěl v životě ještě dosáhnout? Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
V nové funkci jen to, co by mělo být samozřejmostí…..aby žáci chodili do hudební 
školy ne proto, že musí, ale že chtějí, a aby se zde cítili co nejpříjemněji. O to se snažím 
nejen já, ale i všichni učitelé v naší škole.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v práci ředitele týnišťské ZUŠ hodně 
úspěchů.  

Paž.
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Vázení spoluobčané,
na přelomu měsíců října a listopadu roku 2009 byla zahájena rekonstrukce městské 
radnice na náměstí v Týništi nad Orlicí. Generálním dodavatelem stavebních prací byla 
na základě výběrového řízení vybrána firma KERSON s.r.o. se sídlem v Dobrém v 
Orlických horách. Firma ocenila zpracovanou projektovou dokumentaci na necelých 
22 milionů korun českých s tím, že práce budou ukončeny do konce března 2010.
Demoliční práce začaly ve velkém tempu odstraněním všech podlahových konstrukcí, 
dřevěných stropních konstrukcí včetně násypů, všech vnitřních příček, střešní krytiny 
a dřevěného krovu s věžičkou. Pracovníci dodavatelské firmy začali pracovat ve dvou 
směnách s cílem, aby dodrželi schválený harmonogram prací, podle kterého měly být 
do konce roku 2009 provedeny práce na zesílení základů, vyzděny nosné stěny, které 
zvětšují půdorys radnice, provedeny monolitické stropy a dřevěný krov se střešní 
konstrukcí.
Po vybourání všech konstrukcí, které neměly být na nové budově zachovány, po 
odlehčení kleneb nad přízemím odstraněním násypů a po otlučení všech omítek se 
objevily v těchto klenbách a přilehlých nosných stěnách trhliny. Po posouzení 
statikem, vzhledem ke stavu nosných konstrukcí, byly veškeré práce zastaveny a bylo 
nutné navrhnout jejich zpevnění. Tyto práce, které nebyly součástí původního projektu, 
byly velmi náročné materiálově a hlavně byly pracné a časově náročné. Zesílení kleneb 
a klenebných pasů bylo dle navrženého řešení provedeno železobetonovým skeletem a 
ukončeno bylo v prvním týdnu prosince 2009 po zhruba týdenním zrání této 
železobetonové konstrukce. Následně pokračovaly stavební práce na přípravě 
výtahové šachty, zesílení stávajících základů a základů pro přístavbu.
Tato nová skutečnost zasáhla pochopitelně negativně do harmonogramu celé realizace 
rekonstrukce jak v oblasti časové, tak také finanční. Po zvážení všech okolností došlo k 
nutnému posunutí dokončení stavby do konce měsíce května 2010 a k navýšení 
hodnoty díla asi o 3 % ceny bez DPH.
Pravidelně každou středu jsou na stavbě kontrolní dny za účasti projektanta, 
stavebního dozoru, zástupců prováděcí firmy a samozřejmě investora, kde jsou 
upřesňovány postupy prací a na vzniklé problémy se okamžitě reaguje.
Podle stavu ke dni 07.12.2009 sepsali :

Hejna Zdeněk – vedoucí odboru správy majetku
Beránek Miloslav – zástupce investora

Rychle se našlo řešení a to stojí za pochvalu
Poděkování
Chtěla bych srdečně poděkovat starostovi města panu Jaroslavu Matičkovi za velmi 
milé a radostné překvapení, které mně připravil.
Vím, že v našem městě se většinou hubuje a vyčítá našim zastupitelům i zaměstnancům 
státní správy, že pro obyčejné lidi se ve městě dělá málo, nic nejde, není snaha, nejsou 
peníze a tak dále. Přesvědčila jsem se o opaku.
Poprosila jsem nedávno pana starostu o to, zda by se mohla vybudovat zastávka MHD 
u Geriatrického centra v Turkově ulici, aby se moji zákazníci, ale i návštěvníci GC 
mohli snadněji přepravovat od Dubu a ostatních vzdálenějších koutů města. Zastávku 
by mohli používat i občané k vyřizování svých záležitostí v dočasném sídle MěÚ. 
Vypadalo to, že můj nápad mnoho nadějí na uskutečnění nemá. Ale mýlila jsem se. Do 
týdne byla k mému velkému překvapení zastávka vybudována v obou směrech.
Věřím, že vyjadřuji panu starostovi dík za všechny obyvatele města, kterým tato 
zastávka poslouží, a i za ostatní občany, kteří ji využívat nebudou, ale ocení vstřícnost a 
dobrou vůli pana starosty a jeho spolupracovníků.
Přeji všem hodně zdraví v roce 2010.

Miluše Martinková,Kadeřnictví v GC
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                             Vzpomínka

Dne 21. ledna uplynou 3 roky, kdy jsme se rozloučili s naší drahou manželkou, 
maminkou a babičkou paní Jaroslavou Kerhartovou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Manžel a dcera s rodinou

Jménem Geriatrického centra bych chtěla poděkovat všem, kteří podpořili Adventní 
koncert Virginie Walterové v  doprovodu varhaníka Vladimíra Roubala a Jany 
Rychterové v doprovodu Vladimíra Iljiče Pecháčka, který se uskutečnil 3. prosince 2009 
v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí. Bylo nám umožněno za přítomnosti těchto 
jedinečných umělců prožít krásný večer. Výtěžek, který byl věnován Geriatrickému 
centru, bude použit k nákupu kompenzačních pomůcek pro naše klienty. 
Především bych chtěla vyjádřit poděkování organizátorovi této akce Davidu Novotnému 
a za velkou podporu paní Ing. Vladimíře Lesenské, bez  jejichž obětavé práce by se tato 
akce neuskutečnila.

Marie Vacková, ředitelka GC

Poděkování

Milí sokolové a příznivci Sokola,
v novém roce 2010 Vám jménem TJ. SOKOL v Týništi nad Orlicí přejeme ŠŤASTNÝ A 
SPOKOJENÝ ROK. Ať se vám daří v tělocvičnách i  na hřištích. Přejeme Vám pevné 
zdraví, pohodu v rodinách a pracovní úspěchy. Děkujeme touto cestou všem cvičitelům a 
trenérům, kteří svůj volný čas věnují sportovní činnosti, zejména při práci s mládeží. 
Rovněž děkujeme všem sponzorům, kteří naši činnost podporují. Zveme všechny 
zájemce o sport do našich sokolských řad. 

Mgr. Libuše Nováková

Městská policie Týniště n/O děkuje p. Patrné a její rodině za pomoc, kterou poskytla 
Městské policii Týniště n/O v souvislosti s péčí o nalezeného psa, který byl odchycen v 
částečně podvýživeném stavu. Paní Patrná poskytla nejen azyl, ale pomohla nám také 
nalézt i nového majitele. V souvislosti s tímto bych chtěl také poděkovat pracovnicím 
optiky v Týništi n/O.

Městská policie Týniště n/O

Městský výbor KSČM přeje všem občanům, členům a sympatizantům klidné a hezké 
prožití vánočních svátků a v roce 2010
hodně zdraví, pohody a život bez větších stresů.

Za Měst. výbor KSČM
MUDr. Jan Vaník
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  Zprávy z knihovny 
Na prahu  nového roku stojí žáci základních a studenti středních škol 
na křižovatce a přemýšlí, kudy se bude ubírat jejich další studijní 
cesta.  Dovolte mi pár informací o jednom zajímavém povolání, a to je 
knihovník - informační pracovník. 

Ottův slovník naučný z roku 1891 uvádí charakteristiku tohoto povolání takto: 
Knihovník viz bibliotekář je správce knihovny, jenž vedle dostatečného vzdělání 
encyklopedického má býti důkladně obeznámen s vědou bibliotéční a vynikati pilností, 
láskou ku pořádku a ochotou.
Encyklopedie z roku 2009 přináší tuto informaci: Knihovník je kvalifikovaný 
pracovník, který provádí základní knihovnické práce, samostatně zajišťuje chod 
knihovny s univerzálním fondem s lokální a regionální působností, a  nebo také 
funguje jako zprostředkovatel mezi fondy, informacemi a uživateli.
Kdyby se někdo z vás zajímal více o toto povolání, tak potřebné vzdělání lze získat na 
několika typech škol:
Vysoké školy
Univerzita Karlova Praha
Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví
 Obor: Informační studia a knihovnictví 
tříleté bakalářské presenční studium  
dvouleté navazující magisterské presenční i kombinované studium                                                                                                
Masarykova univerzita Brno
Filozofická fakulta - Ústav české literatury a knihovnictví
Obor: Informační studia a knihovnictví
tříleté bakalářské jednooborové studium prezenční i kombinované 
dvouleté navazující magisterské studium prezenční i kombinované 
Slezská univerzita Opava
Filozoficko-přírodovědecká fakulta  - Ústav bohemistiky a knihovnictví
Obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví
tříleté bakalářské prezenční studium
Obor: Knihovnictví 
tříleté bakalářské jednooborové studium prezenční i kombinované
tříleté bakalářské dvouoborové studium prezenční (kombinace: jazyky, historické 
vědy)
Obor: Informační a knihovnická studia 
dvouleté navazující magisterské prezenční i kombinované studium
Obor: Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu 
          dvouleté navazující magisterské prezenční i kombinované studium

Vyšší odborné školy
Vyšší odborná škola informačních služeb Praha
tříleté bakalářské studium realizované ve spolupráci s UISK FF UK
Obor:vyšší studium denní, délka studia - 3,5 roku
specializace: služby knihoven, služby muzeí a galerií 
čtyřleté vyšší studium dálkové
specializace: služby knihoven
Obchodní akademie, SOŠ knihovnická a VOŠ knihovnických, informačních a 
sociálních služeb Brno
tříleté vyšší studium 
(studenti se mohou od 2. ročníku studia zaměřit na oblast knihovnictví)

Střední odborné školy
SOŠ Sokolov
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
SOŠ škola profesora Švejcara Plzeň
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Zivotní jubilea

                                     
 Hodně štěstí, zdraví.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

František Spěšný
Valentýna Marčíková
Matyáš Stolín
Mikuláš Toušek

90 let
Jarmila Bečičková

80 let
Irena Zahrádková
Roman Urbánek
Bohuslav Bednář
Vlasta Štulířová
Libuše Doležalová
Valeria Makaloušová
Jaroslav Menclík

Hana Urbanová (43)
Marie Musilová (87)
Ladislav Fuchsa (71)

SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Tábor
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
SOU obchodní a SOŠ svazu českých a moravských spotřebních družstev Polička
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou (školné 8 000,-Kč/rok)
Obchodní akademie, SOŠ škola knihovnická a VOŠ knihovnických, informačních 
a sociálních služeb Brno
Odloučené pracoviště Střední odborná škola knihovnická
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby 
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
SOŠ a SOU učiliště Luhačovice
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou (možnost individuálního studia)
SOŠ Olomouc spol. s r.o.
Obor:  Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou (roční školné 14 500,- Kč)
Obchodní a bankovní akademie Karviná, s.r.o
Obor: Knihovnické a informační systémy a služby
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
(školné 1 300,- Kč měsíčně, možnost slevy pro žáky ze sociálně slabších rodin) 
S knihovnictvím také souvisí výroba knih a v naší republice existují odborné školy, kde 
lze studovat obor knihař. Při volbě vhodného povolání vám mohou pomoci i webové 
stránky www.infoabsolvent.cz.
Pokud vás naše informace zaujaly, můžete si je doplnit u nás v knihovně.
Prezenčně můžete nahlédnout do aktuálního čísla Učitelských novin 39-40, kde je 
přehled bakalářských a magisterských studijních programů a oborů na vysokých 
školách, fakultách a jiných součástech vysokých škol v České republice pro akademický 
rok 2010/2011.
Aktuální informace ke studiu si můžete také vyhledávat bezplatně na třech 
internetových stanicích.

Věra Bouzková

Pozvánka pro maminky a děti z mateřského centra Ratolest:
Setkání se konají vždy ve čtvrtek od  9,30 hodin v dětském oddělení městské 
knihovny:

21. ledna   2010
11. února  2010
18. března 2010
22. dubna  2010
20. května 2010
17. června 2010

S radostí přivítáme i ostatní maminky s dětmiJ

Pozvánka na pravidelný pořad LISTOVÁNÍ POD  DUBEM
Ve čtvrtek dne 7. ledna 2010 od 17 hod. se koná další beseda na téma

Na  scéně a  za scénou”
“

za účasti pana Karla Procházky 
    a herců starší generace
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Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí,  494 377 051,
ddmslunicko@seznam.cz, http:/www.sweb.cz/ddmslunicko//                                        

DDM Sluníčko
Proběhlo…
Začátek adventu patří tradičně naší vánoční výstavě, na které jsme tentokrát měli 
hromadu  novinek a prezentaci šikovných ručiček nejen z Týniště, ale i z okolí. Při 
rozsvícení vánočního stromku na náměstí jsme přivítali spoustu návštěvníků a 
maminky z MC Ratolest nabízeli z našeho šatního okénka nápoje na zahřátí a sladkosti 
vlastnoručně upečené. Výstava probíhala ještě 3 dny, kdy se u nás vystřídaly děti z 1. 
stupně, děti ze ZŠ Lípa, ZŠ Žďár a ZŠ Čermná, které při výstavě ještě stihly předem 
objednanou vánoční dílnu. Dospěláků bylo sice méně, ale o to více nás chváliliJ.
Náš Mikuláš, čert a anděl navštívili po poledni děti v MŠ město, čerti měli potom práci 
ještě večer na naší akci Žerty s čerty, kdy se děti s rodiči byli projít naší čertovskou 
cestou. Samozřejmě nechyběli čerti v našich kroužkách, kde nadělovali a dováděli s 
dětmi. 
Děkujeme Zitě Forejtkové, Monice Vodové, Kačce Jenčíkové, Kátě Jiroutové, 
Ladislavu Dlabovi, Danu Forejtkovi, Ondrovi Bahníkovi, Kamilu Šínovi a Radkovi 
Hladíkovi za čertovskou pomoc.
Před Vánoci se u nás také vystřídaly jednotlivé třídy 1. stupně ZŠ a ve dvouhodinových 
dílnách si vytvořily dárečky nebo přáníčka.
Chlapci, kteří si vybojovali postup ze školního kola v minivolejbale, chodili celý 
listopad a prosinec na volejbalové tréninky a po vítězství v okresním kole se vypravili 
na velké finále do Nymburka. Zprávu z této akce si přečtete v únorovém Zpravodaji.

Sobota 16. 1. ZÁJEZD NA HORY
Pro předem přihlášené, za příznivých sněhových podmínek 

Středa 20. 1. Mimořádný středeční PEDIG
od 17.30  Pro velký zájem rozšiřujeme nabídku naší dílny na jiný den. Pletení 

košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného J. 
Prosíme o přihlášení předem, kapacita dílny je 8 lidiček, přihlášení 
mají přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 20,- Kč.

Úterý 26.1. Tradiční úterní PEDIG
od 17. 30 Pletení košíčků s pevným dnem, vyplétaným dnem nebo cokoliv jiného 

J. Prosíme o přihlášení předem, kapacita dílny je 8 lidiček, přihlášení 
mají přednost J. Cena podle spotřebovaného materiálu + 20,- Kč.

Čtvrtek 28. 1.  POHÁDKOVÁ NOC a DEN
od 18 hod.       Pro děti 1. – 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 29. 1. ZÁJEZD NA HORY (pololetní prázdniny)
Pro předem přihlášené, za příznivých sněhových podmínek
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Plynofikace obce Petrovice a zbudování infrastruktury v části města 
Týniště nad Orlicí – „Podboří“

V letošním roce byla dokončena plynofikace obce Petrovice. Jednalo se již o poslední 
obec patřící do správního území města Týniště nad Orlicí, kde ještě nebyl plyn zaveden. 
Celé plynofikaci předcházela dotazníková akce, kde se mohli občané Petrovic k akci 
vyjádřit. Plynofikace proběhla v termínu květen – září 2008, celkem bylo položeno cca 
4700 m hlavního řadu a 131 ks přípojek. Celý nový STL plynovod je zbudován z potrubí 
PE D 63.
Další velká akce, která proběhla, byla výstavba infrastruktury v lokalitě Podboří pro 
výstavbu rodinných domků. Jedná se o výstavbu 28 rodinných domů a 12 domů 
řadových. Akce obsahovala vybudování všech základních sítí technické infrastruktury, 
což je kanalizace (dešťová i splašková), voda, plyn, elektro, veřejné osvětlení a rozhlas, 
telecom a vybudování přístupových komunikací. Součástí projektu byla i výsadba 
zeleně v dané lokalitě. Dílo bylo zahájeno v říjnu 2008 a od dodavatele, firmy MADOS 
MT, s. r. o. Lupenice bylo  převzato v červenci 2009. 
Na realizaci těchto projektů si město Týniště nad Orlicí vzalo úvěr u Československé 
obchodní banky, a. s. ve výši 27.000.000,- Kč. Úvěr byl spolufinancován z prostředků 
Evropské unie. Tato podpora z prostředků EU byla ve výši 28.000,- EUR.

Odbor správy majetku

 
ZÁMKAŘSTVÍ - VÝROBA KLÍČŮ

Nově otevřená provozovna v Turkově ulici 37, Týniště nad Orlicí (vedle pojišťovny 
UNIQA ! bývalé Foto ! 50 m od náměstí směrem na HK)

NABÍZÍ A POSKYTUJE VÝROBU vložkových klíčů a autoklíčů všech značek
ZHOTOVENÍ autoklíčů s imobilizérem včetně 

nakódování 
PORADENSKOU SLUŽBU

RENOBEST - VELKOOBCHOD

dodá zámky, klíče, kování, železářské a truhlářské potřeby.
Poskytne servisní služby, montáže a sestavování zámků na společný klíč.

Tel.: 603 832 738, 604 274 931
Fax: 226 013 837
E-mail: stepanladislav@seznam.cz

RENOBEST

Připravujeme…
Zimní příměstský tábor  o jarních prázdninách – PUTOVÁNÍ ZA TUČŇÁKY 
v termínu 15. – 18.  2. 2010. Tábor je určen pro děti z 1. stupně, putovat budeme 
přírodou, pěšky, vlakem i autobusem. Ubytování a stravování v DDM. Cena 900,- Kč. 
Přihlášky a informace v DDM.
Sobota 27.2. - Dětský maškarní karneval

Přejeme všem pohodový start do nového roku a těšíme se na setkání ve Sluníčku.
Jana Kalousová a Eva Jenčíková
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                        Osudy řeky Orlice a rybáři kolem ní
                   10.část

V tomto čtení bych se opět na úvod vrátil do doby, kdy naše praprabáby byly ještě dětmi.
První mlýn na Orlici byl postaven zhruba už ve 12.století a patřil zřejmě vrchnosti. Bylo 
to v dobách, kdy obyvatelstvo týnišťské trhové vsi bylo keltské. Přemyslovci se v té 
době ještě vraždili mezi sebou ve středních Čechách a v těchto končinách měli pramalý 
vliv. 
Tento mlýn později spláchly povodně, nebo byl zrušen, ale ještě v roce 1740 byl 
provozován. Byl údajně na místě dnešní nemovitosti Nepeřených. Po prokopání 
týnišťské struhy (Alby) roku 1390 vyrostly mlýny jako houby po dešti. Horní mlýn U 
Dubu, Dolní mlýn (Rabensteinův). Této rodině ještě patřila vodní pila. Pátral jsem po 
osudech této židovské rodiny, zmizela v propadlišti času, nebo ještě v něčem horším.
Abych nezapomněl, byla tu ještě vodní pila na Dlouhé Louce, také na Albě. Majitelé 
těchto zařízení měli jedno společné. Byli zbaveni všech povinností jako byla robota, 
vojenská povinnost, atd.

Na všech těchto zařízeních byl umístěn pro rybáře známý slup. Je to děrovaná 
bedna pro odchyt ryb, které táhnou korytem. Protože jsem se setkal s potomky majitelů 
vodní pily na Dlouhé Louce, kde byl také slup, mohu vám sdělit, jak vše fungovalo. Po 
skončení práce se zastavil nátok na vodní kolo a přebytečná voda tekla tzv. jalovákem. 
Pod ním byla umístěna tato bedna (slup). Příští ráno se vybraly ryby a to se opakovalo 
pravidelně. Nejvíce byli ceněni velcí úhoři, tzv.bramboráci, protože táhli na podzim v 
době kopání brambor. Ostatní ryby se rozsekaly drůbeži nebo se o ně podělila mlynářská 
chasa. V těchto dobách byl rybářský prut neznámý a také úplně zbytečný. Vrchnost si 
cenila pouze zvěřiny, ale to, co bylo v Orlici nebo jejích přítocích, ji nezajímalo.. K 
odchytu ryb se používaly vrše, vězence a různá zařízení, vesměs pletená z proutí. 
Spousta lidí se tímto rybolovem živila, ale v Orlici ryb neubývalo, protože přirozená 
reprodukce byla obrovská. Negativní jevy, jakými jsou dnes dopady působení chemie a 
různé jiné zásahy, neexistovaly. Veškerá chemie v domácnostech spočívala v kousku 
mýdla a navíc průmyslová činnost nebyla téměř žádná. Proto si Orlice žila tak 
rozmanitým a bohatým životem.
Protože je období Vánoc, přináším vám recept na rybí polévku starý 300 let: rybí pádel 
pouze vykuchat, nezbavovat hlav, ploutví ani ocásku a ponechat šupiny (jeden díl ryb – 3 
díly vody). Osolit a přidat dvě snítky libečku. Vše vařit půl hodiny, poté scedit. 
Konzumuje se pouze vývar, ke kterému je možno přidat na kostičky nakrájený opečený 
chleba. Dobrou chuť!

P.S.: Kapra, kterého koupíte, pusťte do Orlice, uděláte dobrý skutek s dostaví se vám 
krásný pocit vítězství nad sebou.

Přeji Vám všem pěkný nový rok a buďte na sebe opatrní.

Ladislav Štěpán
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OZNÁMENÍ
Úprava cen vodného a stočného

Zástupci měst, obcí či jejich svazků, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně 
veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s provozovatelem a nájemcem 
tohoto majetku, firmou AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací zpracovaných 
dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR, ve smyslu finančních 
požadavků vyplývajících ze zákonem stanoveného desetiletého plánu obnovy 
infrastrukturního majetku jednotlivých vlastníků a v souvislosti se zvýšením DPH pro 
rok 2010 schválili úpravu cen za dodávky vody pitné a za odvádění odpadních vod pro 
rok 2010.

S platností od 1. 1. 2010 se mění ceny vodného a stočného takto:

                                                                                             voda pitná   voda odpadní
3Cena pro vodné, stočné                        (v Kč/m )                    31,00                30,73
3Cena pro vodné, stočné + DPH (10%)   (v Kč/m )                    34,10                33,80

Hlavním důvodem úpravy cen pro rok 2010 je zvýšení položky nájemného, ve smyslu 
finančních potřeb vyplývajících ze závazných desetiletých plánů obnovy 
infrastrukturního  materiálu jednotlivých vlastníků, a to ve výši odpovídající rozhodnutí 
valné hromady akcionářů ze dne 29. 5. 2009, dále pak enormní meziroční pokles odběrů 
vody pitné a zákonná úprava výše DPH z původních 9% na 10%.

Oproti stávajícím platným cenám tak dochází u vodného k nárůstu o 13,3%, u stočného 
pak o 6,3%. V průměru se jedná o nárůst 9,7%.

Úprava cen tak představuje pro jednoho odběratele průměrné meziroční navýšení 
nákladů u odběru pitné vody 0,37 Kč denně, u stočného pak 0,19 Kč za den. Pro 
průměrnou domácnost to znamená denní navýšení nákladů na vedné o 0,99 Kč a u 
stočného 0,52 Kč.

Výše uvedená jednotná regionální cena za dodávky vody pitné, případně za odvádění a 
čištění vod odpadních platí od 1. 1. 2010 v těchto lokalitách:

Albrechtice nad Orlicí, Bačetín, Bílý Újezd, Bolehošť, Borohrádek, Byzhradec, 
Častolovice, Čermná nad Orlicí, Černíkovice, Čestice, Kamenice - Dobré, Dobruška, 
Doudleby n. Orl., Chlístov,  Jahodov, Kostelec nad Orlicí, Kvasiny, Libel, Liberk, Lično. 
Lípa nad Orlicí, Malá - Velká Ledská, Ohnišov, Olešnice, Plchovice, Podbřezí, 
Přepychy, Rašovice, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Semechnice, 
Skuhrov, Slemeno, Solnice, Synkov, Trnov, Tutleky, Třebešov, Týniště nad Orlicí, 
Vamberk, Voděrady, Záměl, Žďár nad Orlicí a pro ostatní obce patřící pod tyto lokality.

Poznámka:
V médiích často uváděné srovnání této regionální ceny s ostatními cenami v okolních 
lokalitách je zavádějící, neboť většina těchto cen neobsahuje právě položku nájemného, 
která již tvoří více jak čtvrtinu veškerých vynaložených nákladů v kalkulacích cen 
vodného a stočného. Toto nájemné pak slouží v rozpočtu obcí, měst či jejich svazků v 
okrese Rychnov n. Kn. na financování obnovy veřejných vodovodů, kanalizací a ČOV.
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Mateřské centrum RATOLEST
Komenského 106, 517 21 Týniště na Orlicí

IČ: 26586746
http://ratolest.ic.cz

Milé děti, milí rodiče, 
ráda bych se s vámi podělila o zážitky z posledních prosincových akcí probíhajících v 
našem Mateřském centru. Je prosinec, venku začalo konečně pořádně mrznout a my se 
začínáme těšit na nejkrásnější svátek v roce - Vánoce. Všude ve vzduchu už je cítit a vidět 
kouzlo Vánoc, vše je nazdobené, maminky pečou vánoční cukroví, za okny domů a 
domečků svítí různá vánoční světýlka a snad každý kluk nebo holčička, které znám, jsou 
napnutí, co jim vlastně letos ten „Ježíšek“ donese. Snaží se ho stále někde spatřit, 
pozorují večer za oknem černočernou oblohu, aby jim náhodou neuteklo, až poletí kolem 
a bude si chtít vyzvednout ten napsaný a namalovaný dopis se spoustou přáníček. 
Čekání na „Ježíška“ ale není zdaleka tou jedinou velkou událostí, 5.12. chodí také čert a 
Mikuláš . I u nás v Mateřském centru byl, a dokonce měl s sebou i andělíčka. Mikuláš byl 
veliký, s bílými vousy a velikou bílou čepicí, i andělíček byl krásně bílý jak čerstvě 
napadlý sníh, ale ten čert, ten byl zase pěkně ušmudlaný. Měl ošklivý ocas, veliké rohy a 
kožich samou záplatu. Ještěže se nás tam sešlo tolik, že se tam ten čert skoro nevešel. 
Musel počkat na chodbě, zatímco anděl s Mikulášem poslouchali, co si pro ně děti 
připravily za písničky a básničky, a každého za to pěkně odměnili. Některé děti měly 
slzičky na krajíčku,  po boku s maminkou to však všechno zvládly. 
Čertem jsme týden začali, ukončili jsme ho pak vánoční besídkou. Sešli jsme se na 
základní škole v tělocvičně, sezvali všechny tatínky, babičky, dědečky, strýčky a tetičky a 
ukázali jim, co jsme se v jednotlivých kroužcích za ten celý rok naučili, a podtrhli tak to, 
jakým je pro nás návštěva Mateřského centra velkým přínosem. Všichni byli nadšení a i 
my děti jsme měly opravdu dobrý pocit, moc se nám to povedlo. No a co nás čeká ten 
poslední týden v našem domečku? Bude opravdu hodně vánočně naladěný, bude se 
vánočně tvořit i zpívat. Snad i k nám něco „Ježíšek“ donese a my se budeme moc radovat 
z nových hraček. 

Eva Burdová 
Týdenní PROGRAM MC Ratolest na měsíc LEDEN:

Dopoledne Odpoledne
Po 9:30-10:30 h HEJBLÍCI 

9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA
Út 9:00-11:00 h 15:30-16:30 h AEROBIK pro děti

HERNA pro nejmenší tělocvična DDM-Sluníčko
(0 – 18 měsíců)

St 9.30-10.30 h ROLNIČKA 16:00-17:00 h ZVONEČEK 
9:30-11:30 h HERNA 16:00-18:00 h HERNA

16:00-17:00 h  AEROBIK pro dospělé 
Čt Mimořádné akce: 16:00-16:45 h ANGLIČTINKA I.

- knihovna, výlety, … 17:00-17:45 h ANGLIČTINKA II.
16:00-17:45 h BARVIČKY
16:00-18:00 h HERNA

Pá 9:30–11:00 h HERNA
s programem „Tvořílci“

Mimořádné akce v LEDNU:
7.1. (Čt) Večerní dílna pro rodiče, od 20:00 hod.  – drátkování

11.1. (Po) a 14.1. (Čt) a 15.1. (Pá)
                Keramika pro děti v rámci Pastelek a Barviček a Tvořílků
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16:00–17:00 h PASTELKY 

 

tel. 494 539 101

Vložený soubor EPS
Tato stránka obsahuje vložený soubor EPS.Aplikace Adobe Acrobat nepodporuje zobrazení tohoto typu objektu, ale Postscriptové zařízení jej vytiskne neporušený.



U S N E S E N Í   č.  70
z jednání Rady města Týniště nad Orlicí konané dne 23.11.2009 

A) Schvaluje

B) Zamítá

C) Bere na vědomí

D) Ukládá

1. Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Týniště nad Orlicí pro Veselou Radmilu.
2. Uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Týniště nad Orlicí pro manžele Jelenovy.
3. Rozpočtová opatření č. 54 - 58/2009 k 23.11.2009.
4. Uzavření smlouvy s KÚ Královéhradeckého kraje na poskytnutí dotace pro SDH 

Týniště nad Orlicí.
5. Změnu rozpočtu pro příspěvkovou organizaci GC Týniště nad Orlicí na rok 2009.
6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou VČP NET, s.r.o., Hradec 

Králové spočívajícího ve zřízení a provozování plynárenského zařízení distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích v k.ú. Petrovice za cenu 595 Kč 
včetně DPH.

Poskytnutí finančního příspěvku pro Město Kostelec nad Orlicí na umístění paní 
Hajduchové M. v DPS Kostelec nad Orlicí.

1. Informace o jízdních řádech MHD.
2. Informace o záležitostech obce Křivice v souvislosti s veřejnou schůzí dne 

3.11.2009.
3. Informace o rozsvícení vánočního stromu dne 29.11.2009.
4. Zápis z jednání sportovní komise uskutečněné 4.11.2009.
5. Zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 18.11.2009.
6. Informace o kontrole příspěvkové organizace ZUŠ Týniště nad Orlicí ze dne 

8.10.2009.
7. Informace o zajištění přístupové cesty na pozemek Mgr. Voborníka za objektem čp. 

195 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
8. Hospodaření města k 30.9.2009.

70/09
1. Projednat v zastupitelstvu města:

a) Dodatek ke smlouvě s firmou Kerson Dobré na rekonstrukci radnice
b) Prodej nebo směnu části pozemku p.č. 1608/9 v k.ú. Týniště nad Orlicí
c) Prodej části pozemku p.č. 1657/6 v k.ú. Týniště nad Orlicí

T: 7.12.2009      Odpovídá: Ing. Matička J.

Ing. Jaroslav Matička                                                                            Pavel Nadrchal
starosta místostarosta
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14.1. (Čt) , od 20:00 hod.  – keramika
21.1. (Čt) , od 9:30 hod.
21.1. (Čt) , od 20:00 hod.  – tvoření kočiček
29.1.- 31.1. (Pá- Ne)  z MC Ratolest chata Skiklub ŘÍČKY

Připravujeme:
  Pokračování kurzu 

Grafomotoriky pro děti od 
5 let

Činnost MC Ratolest 
podporuje  město Týniště 
n. O. a Královehradecký
kraj. Děkujeme!
Kontakty:
R. Vondráčková – 
739 769 929,
E. Burdová –
604 285 274,
J. Matušková –
737 740 019

Srdečně vás zveme na výstavu fotografií Jana Kubíčka.
Výstava probíhá v měsících prosinec 2009 až leden 2010 v Rychnově n. Kněžnou v 
kavárně Láry Fáry na Panské ulici. Do pohostinných prostor této netradiční kavárničky 
se mladý fotograf vrací po více než roce, kdy zde s úspěchem vystavoval fotografie 
portrétů a aktů. Nyní výstava nemá žádný společný námět, jediným spojovacím prvkem 
je fakt, že všechny vystavované práce jsou černobílé.
Od minulé výstavy, kdy měl za sebou vítězství ve fotografické soutěži pořádané městem 
Kostelec n. Orlicí, dosáhl dalšího úspěchu, a to ocenění za nejlepší fotografii a zároveň 
první místo v jedné z kategorií ve fotografické soutěži pořádané městysem Doudleby n. 
Orlicí.
Na výstavě je možné zakoupit nástěnný kalendář na rok 2010 tvořený převážně 
fotografiemi z loňské výstavy.
Přijďte se tedy podívat, jste srdečně zváni!

Večerní dílna pro rodiče
Pohádkové čtení a tvoření v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Večerní dílna pro rodiče

Víkendový pobyt rodin

!

Pozvánka na výstavu fotografií
JANA KUBÍČKA

Ekologická likvidace automobilů
Josef Vilímek

ZDARMA ODVEZEME
ZDARMA ZLIKVIDUJEME

Kostelec nad Orlicí

Vystavíme likvidační protokol.
Info. na tel. č. 603 237 188
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                            Z městského úřadu
                                     
                                     U S N E S E N Í
                                     z 18. zasedání 
                                     Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí
                                     konaného dne 7.12.2009 
A) Schvaluje

1. Rozpočtové provizorium s platností od 1.1.2010. V období rozpočtového 
provizoria budou čerpány pouze nejnutnější provozní výdaje a investiční a 
neinvestiční plnění.

2. Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku číslo 1001/2009-III pro 
Sportovní klub Týniště nad Orlicí v částce 70.000 Kč (příspěvek bude poskytnut 
na zvýšené provozní náklady v městské hale).

3. Rozpočtová opatření k 7.12.2009.
4. Zmocnění rady města k provedení všech nezbytných rozpočtových opatření v 

období od 8.12.2009 do 31.12.2009 do 200 tis. Kč.
5. Smlouvu o dílo s Ing. Plasovou Blankou na výkon činnosti koordinátora BOZP ve 

fázi přípravy na akci „Regenerace centrální zóny Týniště nad Orlicí“ za smluvní 
cenu 10.000 Kč.

6. Prodej části pozemků č. 115, 116 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Mgr. Voborníkovou 
2 2Martu a Mgr. Voborníka Tomáše o výměře cca 120 m  za cenu 500 Kč/m  a 

poplatky s prodejem spojené.
27. Prodej pozemků p.č. 222/10 o výměře 110 m2, 222/12 o výměře 54 m  v k.ú. 

2Rašovice pro manžele Zimovy za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.
28. Prodej části pozemku 1657/6 o výměře do 60 m  (přesná výměra bude podle 

geometrického zaměření) v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Matičkovou Marii a  
2Matičku Vladimíra za cenu 150 Kč/m  a poplatky s prodejem spojené.

9. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Chaloupkovou Marií a Městem Týniště nad 
Orlicí. Předmětem směny pozemků jsou pozemky p.č. 1608/13, 1608/14, 875/3 v 

2k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 113 m  (vlastnictví Chaloupkové M.) za cenu 20 
2 2Kč/m  a část pozemku p.č. 1608/9 o výměře cca 120 m  - přesná výměra bude dána 

2po geometrickém zaměření (vlastnictví města) za cenu 20 Kč/m . Obě strany se 
vzdávají nároku na vyrovnávací doplatek. Náklady spojené se směnou včetně 
úhrady daně z převodu uhradí žadatelka o směnu.

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Kerson Dobré, která byla zastupitelstvem města 
schválena 30.9.2009.

11. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Ekoplan Praha na vyhotovení geometrického 
plánu pro vyznačení věcného břemene v rozsahu ochranného pásma 
plynárenského zařízení a vyhotovení a uzavření smluv o zřízení práva věcného 
břemene v lokalitě Týniště nad Orlicí - Podboří za cenu do 25.000 Kč bez DPH.

B) Bere na vědomí

     12. Zprávu o činnosti rady města.

Ing. Jaroslav Matička
          starosta
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Zubní pohotovost v roce 2010

ordinační hodiny  : sobota, neděle, svátek   08,00 - 12,00 hod

datum jméno lékaře                         adresa ordinace                             telefon
01.01. MUDr. Nentvichová Eva       K.Michla 942, Dobruška 494 623 775
02.01. MUDr. Plšková Ivona         Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn. 494 534 841
03.01. MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317 494 546 544
09.01. MUDr. Pokorná Věra         J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
10.01. MUDr. Přibylová Marta         Komenského 209, Častolovice 494 322 706
16.01. MUDr. Ptačovská Eva         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740
17.01. MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317 494 546 544
23.01. MUDr. Skřičková Zdena       poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695
24.01. MUDr. Stejskalová Věra       zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263
30.01. MUDr. Sudová Simona        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 031
31.01. MUDr. Světlík Filip                Tyršova 515, Opočno                               494 667 553
06.02. MUDr. Světlíková Lada        Tyršova 515, Opočno 494 667 553
07.02. MUDr. Šmídová Alena         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550
13.02. MUDr. Štulík Richard         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693
14.02. MUDr. Šťastná Ludislava     Zdrav.středisko Rokytnice v Orl. hor. 494 595 292
20.02. MUDr. Tancurinová Jana      nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151
21.02. MUDr. Tomanová Libuše      poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 542 102
27.02. MUDr. Tůmová Věra         J. Pitry 344, Opočno 494 667 154
28.02. MUDr. Valešová Pavla         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114
06.03. MUDr. Vavřičková Hana       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 782
07.03. MUDr. Veselská Renata       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 781
13.03. MUDr. Vyčítalová Marie        dr.Lützova 244, Vamberk 494 541 757
14.03. MUDr. Zdeňka Jiří         Kvasinská 129, Solnice 494 596 732
20.03. MUDr. Benešová Růžena     Tyršova 464 , Dobruška 494 622 040
21.03. MUDr. Bahník František       Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152
27.03. MUDr. Beránek Jan         Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088
28.03. MUDr. Beránková Lucie       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783
03.04. MUDr. Čapková Marie         Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417
04.04. MUDr. Domáňová Iva         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694
05.04. MUDr. Dušková Helena        Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102
10.04. MUDr. Handl Jindřich         Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955
11.04. MUDr. Havlová Marie         U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225
17.04. MUDr. Hlavsová Lenka         Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958
18.04. MUDr. Hrbáčová Eva         Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kněžnou 494 532 330
24.04. MUDr. Ježková Marie         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511
25.04. MUDr. Kahlerová Blanka      J. Pitry 448, Opočno 494 667 123
01.05. MUDr. Kašková Kateřina      Kvasiny 145 494 596 174
02.05. MUDr. Kašparová Dagmar   Voříškova 169, Vamberk 602 514 715
08.05. MUDr. Kašparová Helena    Smetanovo nábř. 334, Vamberk 494 501 711
09.05. MUDr. Laubová Jana           poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O.l 494 371 783
15.05. MUDr. Loukota Jan         Komenského 127, Opočno 494 621 665
16.05. MUDr. Malátková Ludmila    poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696
22.05. MUDr. Nentvichová Eva       K.Michla 942, Dobruška 494 623 775
23.05. MUDr. Plšková Ivona         Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn. 494 534 841
29.05. MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317 494 546 544
30.05. MUDr. Pokorná Věra         J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
05.06. MUDr. Přibylová Marta         Komenského 209, Častolovice 494 322 706
06.06. MUDr. Ptačovská Eva         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740
12.06. MUDr. Seidlová Zdenka       Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205
13.06. MUDr. Skřičková Zdena       poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695
19.06. MUDr. Stejskalová Věra       zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263
20.06. MUDr. Sudová Simona        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 031
26.06. MUDr. Světlík Filip                Tyršova 515, Opočno                               494 667 553
27.06. MUDr. Světlíková Lada        Tyršova 515, Opočno 494 667 553
03.07. MUDr. Šmídová Alena         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550
04.07. MUDr. Štulík Richard         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693
05.07. MUDr. Šťastná Ludislava     Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických h. 494 595 292
06.07. MUDr. Tancurinová Jana      nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151
10.07. MUDr. Tomanová Libuše      poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 542 102
11.07. MUDr. Tůmová Věra         J. Pitry 344, Opočno 494 667 154
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17.07. MUDr. Valešová Pavla         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114
18.07. MUDr. Vavřičková Hana       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 782
24.07. MUDr. Veselská Renata       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 781
25.07. MUDr. Vyčítalová Marie       dr.Lützova 244, Vamberk 494 541 757
31.07. MUDr. Zdeňka Jiří         Kvasinská 129, Solnice 494 596 732
01.08. MUDr. Bahník František       Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152
07.08. MUDr. Benešová Růžena     Tyršova 464, Dobruška 494 622 040
08.08. MUDr. Beránek Jan         Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088
14.08. MUDr. Beránková Lucie       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783
15.08. MUDr. Čapková Marie         Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417
21.08. MUDr. Domáňová Iva         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694
22.08. MUDr. Dušková Helena       Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102
28.08. MUDr. Handl Jindřich         Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955
29.08. MUDr. Havlová Marie         U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225
04.09. MUDr. Hlavsová Lenka        Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958
05.09. MUDr. Hrbáčová Eva         Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kněžnou 494 532 330
11.09. MUDr. Ježková Marie         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511
12.09. MUDr. Kahlerová Blanka      J. Pitry 448, Opočno 494 667 123
18.09. MUDr. Kašková Kateřina      Kvasiny 145 494 596 174
19.09. MUDr. Kašparová Dagmar   Voříškova 169, Vamberk 602 514 715
25.09. MUDr. Kašparová Helena    Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711
26.09. MUDr. Laubová Jana           poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783
28.09. MUDr. Loukota Jan         Komenského 127, Opočno 494 621 665
02.10. MUDr. Malátková Ludmila    poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696
03.10. MUDr. Nentvichová Eva       K.Michla 942, Dobruška 494 623 775
09.10. MUDr. Plšková Ivona         Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn. 494 534 841
10.10. MUDr. Pokorná Jaroslava    Potštejn 317 494 546 544
16.10. MUDr. Pokorná Věra         J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
17.10. MUDr. Přibylová Marta         Komenského 209, Častolovice 494 322 706
23.10. MUDr. Ptačovská Eva         Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740
24.10. MUDr. Seidlová Zdenka       Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205
28.10. MUDr. Skřičková Zdena       poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695
30.10. MUDr. Stejskalová Věra       zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263
31.10. MUDr. Sudová Simona        poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 031
06.11. MUDr. Světlík Filip                Tyršova 515, Opočno                               494 667 553
07.11. MUDr. Světlíková Lada        Tyršova 515, Opočno 494 667 553
13.11. MUDr. Šmídová Alena          poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550
14.11. MUDr. Štulík Richard          poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693
17.11. MUDr. Šťastná Ludislava      Zdrav.středisko Rokytnice v O. hor. 494 595 292
20.11. MUDr. Tancurinová Jana      nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151
21.11. MUDr. Tomanová Libuše      poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 542 102
27.11. MUDr. Tůmová Věra          J. Pitry 344, Opočno 494 667 154
28.11. MUDr. Valešová Pavla         poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114
04.12. MUDr. Vavřičková Hana       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 782
05.12. MUDr. Veselská Renata       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 781
11.12. MUDr. Vyčítalová Marie       dr.Lützova 244, Vamberk 494 541 757
12.12. MUDr. Zdeňka Jiří         Kvasinská 129, Solnice 494 596 732
18.12. MUDr. Bahník František       Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152
19.12. MUDr. Benešová Růžena    Tyršova 464, Dobruška 494 622 040
24.12. MUDr. Beránek Jan         Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088
25.12. MUDr. Beránková Lucie       poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783
26.12. MUDr. Čapková Marie         Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417
01.01. MUDr. Domáňová Iva         poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694
02.01. MUDr. Dušková Helena        Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102
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Novoroční přání

      Vážení a milí spoluobčané,
 
      přichází nový rok 2010 – a nastává tedy i čas ohlédnutí se za minulým rokem, kdy 
jsem již působil coby Váš nový senátor.  
      V loňském svém novoročním přání jsem Vám poděkoval za projevenou důvěru a 
zároveň slíbil, že se ze všech sil budu snažit plnit svůj volební program.  Je tedy ten 
správný čas, abych udělal krátkou rekapitulaci za rokem 2009.
      V průběhu roku jsem pro Vás otevřel senátní kancelář nejenom v Rychnově nad 
Kněžnou, ale i v Chocni a v Holicích. Navíc jsem nechal předělat našeho Antlona” na “
„Pojízdnou senátorskou kancelář“, v níž jsme v průběhu roku najezdili tisíce kilometrů 
po našem senátním obvodě. Založil jsem „Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu“, 
který již rozdělil více než 30-ti spolkovým, sportovním a kulturním subjektům téměř 
200 000,- Kč. Naši odborníci pomáhali starostům a školám zdarma zpracovávat 
projekty na získání dotací a grantů z fondů. V Senátu Parlamentu ČR jsem jako 
místopředseda ústavně-právního výboru zúročil své třicetileté (trestně)právní 
zkušenosti při prosazení výrazného zpřísnění nového trestního zákoníku, a to v trestních 
sazbách za nejzávažnější násilnou, mravnostní, ale i drogovou trestnou činnost. Byl 
jsem dále i zpravodajem novel trestního řádu, ale i občanského soudního řádu, 
občanského a obchodního zákoníku. 
      V našich kancelářích jsem se setkal s desítkami občanů, kterým jsem se snažil 
pomoci vyřešit jejich problémy - a pokud mi čas dovolil, snažil jsem se účastnit 
společenských akcí v našem regionu, na které jsem byl pozván. S některými z Vás jsem 
se setkal i na svých besedách, přednáškách a seminářích k problematice kriminality, 
domácího násilí, zneužívání internetu ke zneužívání dětí apod. Za důležitou a stále 
aktuálnější považuji spolupráci v boji proti předlužení, a to v důsledku ekonomické 
krize, která zasáhla také naši republiku a vede kromě k vyšší nezaměstnanosti také ke 
snižování finančních příjmů občanů a jejich životní úrovně. Veškeré zmíněné aktivity 
najdete i na našich webových stránkách: 
      V novém roce Vám všem přeji zejména pevné zdraví, úspěchy, radost a optimismus - 
i tolik potřebné štěstí…! Těším se, že se budeme potkávat v našem regionu v (aspoň 
relativní) pohodě.  

Váš senátor
      JUDr. Miroslav Antl
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