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PRÁCE GEODETICKÉ
Ing. Milan KRSEK
Panská 1492 - Společenské centrum

516 01 Rychnov n. Kn.
tel./fax: 494 533 623
mobil: 602 460 689

e-mail: geodet.krsek@iol.cz
www.geodet-krsek.cz

Montáž
střešních krytin

Akce
na plechové

střechy SATJAM!

MOŽNOST ZAPLACENÍ 60% HOTOVĚ A ZBYTEK
NA MĚSÍČNÍ SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Střechy VH
Týniště nad Orlicí, tel.: 739 74 24 24
e-mail: vasek.hromek@seznam.cz

hs realitní
Ing. Libor Hemelík
Javornická 1501,

Rychnov nad Kněžnou
l znalecké posudky
l prodej a pronájem 
    nemovitostí

te l . :  605  555 455

MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

l bytové prostory
l venkovní i vnitřní nátěry
ROMAN HONSNEJMAN

Mokré, V Lípách 30, 517 71 České Meziříčí
tel.: 494 661 303 po 17.00 hod.

605 128 209, www.obecmokre.cz/honsnejman
e-mail: malir.honsnejman@seznam.cz

práce v bytě

tel.: 603 873 681

w
w

w
.kredo-sro.cz

Solnice,   Za Radnicí 67

REKLAMNÍ TISKÁRNA

KREDO

ostatní

Podorlické trhy
HOBBY BURZY

                      

Kalendář termínů sobotních trhů
Pro rok 2020

areál SK Přepychy

7. 3.        21. 3.

Tento projekt je postaven na 
velice jednoduché, ale podstat-
nou měrou velmi závažné my-
šlence. Za fi nanční spoluúčasti 
dalších fi rem se Kompakt s.r.o., 
českomoravská reklamní agentu-
ra, snaží vytvořit a během něko-

lika let zdokonalit a obnovit vozový park v ústavech a zařízeních, která svojí činností umožňují seniorům prožít 
důstojně a plnohodnotně stáří. V současné době za stagnujících, nebo spíše stále se snižujících dotací, není v silách 
těchto ústavů a zařízení, pořídit si vůz s odpovídajícími parametry a jsou nuceni stále více spoléhat na sponzorství, 
nebo charitativní činnost různých organizací.

V případě Geriatrického centra Týniště nad Orlicí se tento problém vyřešil díky fi rmám, které si zaplatily reklamní 
plochu na sociálním vozidle a za tyto peníze se potřebný automobil zakoupil.

Dne 16.12. 2019 se v Týništi nad Orlicí  konalo za přítomnosti sponzorů slavnostní předání sociálního automobilu 
Geriatrickému centru Týniště nad Orlicí.

� Advantech, B + B Smartworks, s.r.o., Ústí n.O.
� Agrico s.r.o., Týniště n.O.
� Aqua Servis, a.s., Rychnov n.Kn.
� Autoplachty Zero s.r.o., Hradec Králové
� BERGER - HUCK s.r.o., Horní Jelení
� Betostav CZ s.r.o., Nové Město nad Metují
� Bohemia Rings s.r.o., Zámrsk
� Burda Interiéry, Týniště n.O.
� CK Alpin - Tour s.r.o., Týniště n.O.
� Elza Předměřice, s.r.o., Hradec Králové
� FATO a.s., Hradec Králové
� Flobal s.r.o., Týniště n.O.
� Fortel spol. s r.o., Hradec Králové
� F. Vyhlídal Kamenosochařství, Hradec Králové
� Geodézie Česká Třebová s.r.o.
� CHARON - Jitka Filipová s.r.o., Týniště n.O.
� J. Dobešová - Květinářství Jasmína, Týniště n.O.
� Jiří Gabriško, Týniště n.O.
� Jiří Neuman s.r.o., Nechanice
� Klima Energy s.r.o., Týniště n.O.
� Krajský Úřad Hradec Králové
� Lékárna Týniště nad Orlicí s.r.o. 
� LUX - PTZ s.r.o., Jablonné n.O.

� LUX spol. s r.o., Jablonné n.O.
� Město Týniště nad Orlicí
� Mirra Czech, s.r.o., Lípa n.O.
� Motel Roubenka, s.r.o., Týniště n.O.
� MP Design Petr Ženka, Týniště n.O.
� MSV VÝTAHY a.s., Hradec Králové
� Obec Nová Ves
� Odeko s.r.o., Týniště n.O.
� ORIN orlické inzertní noviny s.r.o.
� PKS Stavby a.s., Žďár nad Sázavou
� PSP izoterm s.r.o., Vysoké Mýto
� RAD MILL, Radostovice
� Signal Mont s.r.o., Hradec Králové
� Sivak Medical Technology s.r.o., Hradec Králové
� Skála & Vít s.r.o., Hradec Králové
� Služby Andrš s.r.o., Týniště n.O.
� Statera Fitness s.r.o., Praha
� Stock - Trade Industry s.r.o., Lhota pod Libčany
� Stylbau s.r.o., Hradec Králové
� TOP Nářadí s.r.o., Týniště n.O.
� Variotec s.r.o., Týniště n.O.
� Vladimír Mrštný, Rychnov n.Kn.
� Vodoinstalatérství Strnad s.r.o., Praskačka

GERIATRICKÉ CENTRUM
je městské zařízení, které poskytuje široké spektrum sociálních služeb

v regionu Týniště nad Orlicí
Domov pro seniory
Podporuje uživatele v udržení si co nejvyšší kvality života přes všechna fyzická či psychická omezení, 
tak aby  měli možnost zůstat co nejdéle soběstačnými, nezávislými a o svém životě rozhodujícími lid-
mi. Cílovou skupinou jsou senioři s takovým zdravotním postižením, které jim brání i přes veškerou 
podporu rodiny bezpečně žít v domácím prostředí.

Pečovatelská služba
Zajišťuje sociální služby seniorům, zdravotně postiženým, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti 
osobní péče a péče o domácnost a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby a to tak, aby mohli žít plnohod-
notný život v domácím prostředí za  důstojných podmínek.

Denní stacionář
Tento typ služby umožňuje uživatelům setrvat ve vlastním domácím prostředí, ale zároveň prožít také 
část dne v prostředí, kde se mohou setkávat se svými vrstevníky, využívat veřejných služeb s bez-
bariérovým přístupem (kadeřník, pedikér, rehabilitace, knihovna, občerstvení), účastnit se činností 
podporujících fyzickou a psychickou aktivitu uživatelů, které jim v domácím prostředí chybí.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TEDY NÁSLEDUJÍCÍM FIRMÁM:

VŠEM FIRMÁM DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A  REKLAMNÍ AGENTUŘE KOMPAKT A JEJICH OBCHODNÍM ZÁSTUPCŮM,
MANŽELŮM LUKESLOVÝM, ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ CELÉHO PROJEKTU „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“.

PROJEKT „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“ SE PODAŘIL REALIZOVAT V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
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