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I. 

Celospolečenský roční vývoj v republice a ve světě 

 

 
Rok 2012 začínal novoročním projevem presidenta republiky. Václav Klaus ve svém 

novoročním projevu uvedl, že dvanáctý rok dvacátého prvního století patrně k nejlehčím patřit 

nebude. Ztrácet elán, klid a odhodlání však nesmíme. Naše republika je politicky i ekonomicky 

v základních parametrech stabilní. Nežijeme v zemi, která je v bankrotu, či těsně před ním. Míra 

nezaměstnanosti je pod průměrem zemí Evropské unie. Zadlužení České republiky bylo 

v loňském roce šesté nejnižší v Evropě. 

Náš úspěch či neúspěch stojí a padá především s výkonem každého z nás a také s fungováním či 

nefungováním našeho politického, ekonomického a sociálního systému jako celku. Ten vyžaduje 

další reformy. Pokud se nechceme dočkat opravdu bolestivých následků, musíme tyto změny 

provést co nejrychleji. 

Prozrazuje to názorně náš státní dluh. Před deseti lety činil 345 miliard korun, dnes je to téměř 

čtyřnásobek. 

Není frází říci, že v naší zemi žije spousta pilných, pracovitých a nadaných lidí. Jsou bezejmenní 

a širšímu okolí neznámí, protože média o nich nepíší. Právě tito lidé jsou zárukou naší 

budoucnosti. 

 

Rok 2012 byl ve znamení následujících událostí v republice a ve světě. 
 

1. ledna -  Dánsko, jeden z tradičních členů Evropské unie se už po sedmé ujímá 

                 vedení EU. 

 

5. ledna - Reforma vysokých škol byla odmítnuta 26 universitními profesory. 

 

6. ledna -  Pražský arcibiskup Dominik Duka se stal kardinálem, členem nejvyššího 

                 poradního sboru papeže. 

 

25. ledna -  Vláda schválila půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu na pomoc 

                   Eurozóně v částce 38 miliard korun. 

 

31. ledna -  Sněmovna přehlasovala Senát a schválila zákon o veřejných zakázkách, 

                   který by měl přinést jejich zprůhlednění. 

 

1. února -  Poslanecká sněmovna schválila zákon, který zní „Václav Havel se  

                 zasloužil o svobodu a demokracii“.  

 

8. února -  Senát schválil zákon o zavedení přímé volby presidenta. 

 

17. února -  Jako president Nejvyššího kontrolního úřadu skončil František Dohnal. 

                   Bránil se poslanecké kontrole, která na úřadu prováděla audit. 

 

4. března -  Vladimír Putin se potřetí stal presidentem Ruska. 

 

10. března -  V předčasných volbách na Slovensku zvítězila Sociální demokracie 

                     Roberta Fica. 

 

11. dubna -  Jedna z mnoha vládních krizí skončila. Důvodem bylo přijetí balíku 

                    úsporných opatření, která mají v letech 2013 a 2014 udržet schodek 
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                    rozpočtu pod třemi procenty DPH. 

 

21. dubna -  Proti vládě demonstrovalo v Praze zhruba 100 tisíc lidí. Hlavní 

                    město tak zažilo největší demonstraci od listopadu 1989. 

 

22. května -  Vláda schválila změny v daních. Zvýšení DPH o 1 procento, omezení 

                   výdajových paušálů živnostníků, zrušení zelené nafty, návrh zákona  

                    o pojistném na důchodové spoření a novelu zákona o rozpočtovém 

                    určení daní. 

 

24. května -  Ministerstvo školství rozhodlo, že Právnická fakulta v Plzni nemůže 

                     přijímat studenty do prvního ročníku magisterského studia. 

 

27. května -  Ministr školství prodloužil magisterskému programu plzeňských práv 

                     akreditaci o jeden rok. 

 

29. června -  Václav Klaus jmenoval nového náčelníka Generálního štábu. Stal se 

                     jím generál generál Petr Pavel, který vystřídal odcházejícího  

                     Vlastimila Picka. 

 

1. července -  Kypr předsedá Evropské unii. 

 

2. července -  Energetická společnost ČEZ oznámila, že obdržela nabídku na  

                      dostavbu Jaderné elektrárny Temelín od všech tří účastníků řízení - 

                      společnosti Westinghause, Areva a česko-ruského konsorcia 

                      Škoda JS,  Gidropress a Atomstrojexport. 

 

16. srpna -  Bývalý náčelník generálního štábu Vlastimil Picek se stal prvním 

                   náměstkem ministra obrany. Nahradil Jiřího Šedivého, který se stal 

                   velvyslancem při NATO. 

 

20. srpna -  Republiku ovládlo teplé počasí. V Dobřichovicích dokonce padl 

                   absolutní teplotní rekord ČR 40,4°Celsia.  

 

29. srpna -  Ukrajinský odvolací soud potvrdil sedmiletý trest vězení pro bývalou        

                   premiérku Julii Tymošenkovou. Podle soudu překročila své pravomoce, 

                   když v roce 2009 uzavřela nevýhodnou smlouvu o dodávkách ruského 

                   plynu na Ukrajinu. 

 

3. září -  V Česku se objevila etanolová hrozba. Na otravu metylalkoholem 

                  zemřelo do konce listopadu 37 lidí. 

 

12. září -  Vláda rozhodla o plošném zákazu prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích. 

                 O dva dny později začal zákaz platit na celém území republiky. 

                 Prohibice byla zmírněna 27. září. 

 

28. září  -  Při otevírání mostu v Chrastavě na Liberecku spáchal Pavel Vondrou 

                 „atentát“ na presidenta republiky Václava Klause. K boku mu 

                 přiložil plastovou pistoli a několikrát zmáčkl spoušť. Presidenta 

                 Klause nezranil. Útočník byl obviněn z výtržnictví. 

 

5. října -  Na dovolenou už nebudeme létat z letiště Praha Ruzyně, ale z Letiště 

                Václava Havla. 
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12. října -  Nobelova cena za mír vzbudila kontraverzi. Získala ji Evropská unie. 

                  President Klaus to označil za vtip. 

     

13. října -  Volby do zastupitelstev krajů skončily úspěchem ČSSD a KSČM. 

                  Levice uspěla i v senátních volbách. Poprvé získala ústavní většinu 

                  49 hlasů. ODS naopak 10 mandátů ztratila. 

 

28. října -  President Václav Klaus propůjčil nejvyšší státní vyznamenání 

                 Řád bílého lva veteránům 2. světové války Alexandru Beerovi 

                  a Vasilu Korolovi. Medailí za zásluhy ocenil oštěpařku Barboru 

                  Špotákovou, předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše, spisovatele 

                  Otu Filipa či fotbalového brankáře Iva Viktora. 

 

30. října -  Na východní pobřeží Spojených států udeřil hurikán Sandy. Poničil 

                  New York a jeho okolí. 

 

6. listopadu -  Americký president Barack Obama porazil ve volbách republikánského 

                       vyzývatele Mitta Romneyho a zůstane v úřadu další čtyři roky. 

 

8. listopadu -  Vláda i přes trvalý odpor opozice a veta Senátu schválila ve  

                       Sněmovně církevní restituce. President Klaus zákon 22. listopadu    

                       nevetoval, ale ani nepodepsal. 

 

23. listopadu - Ministerstvo vnitra do boje o Hrad pustilo jen osm z dvaceti 

                        uchazečů na volbu presidenta. Kvůli velkému množství neplatných 

                        podpisů na nominačních peticích vyřadilo Janu Bobošíkovou, 

                        Vladimíra Dlouhého a  Tomia Okanutu. Nejvyšší správní soud 

                        13. prosince Janu Bobošíkovou mezi kandidáty vrátil. 

 

24. listopadu - Nejkrásnější ženou světa se v soutěži Miss Earth v Manile stala 

                        třiadvacetiletá Češka Tereza Fajksová. 

 

18. prosince -  Lidé po celé republice si připomínali první výročí úmrtí bývalého 

                        presidenta Václava Havla. 

                        Britská královna Alžběta II. se poprvé zúčastnila zasedání vlády. 

                        Učinila tak v rámci oslav 60. výročí svého panování. 
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II. 

Popis města k roku 2012 

 

 

Části města Týniště nad Orlicí Křivice, Petrovice, Petrovičky, Rašovice 

a Štěpánovsko s Kopaninami. 

 
Základní údaje k roku 2012. 
 

První písemná zpráva je roku     2012 

Nadmořská výška        253 

Katastrální výměra v hektarech    5260 

Počet domů trvale obydlených    2484 

Počet obyvatel celkem     6187 

Z toho: muži       3012 

             ženy       3175 

 

Pošta               1 

Poštovní směrovací číslo              517 21 

Peněžní ústavy             3 

Pojišťovny              3 

Benzinová čerpadla             3 

Vodovod a kanalizace s ČOV                                                  ano 

Druhy pozemků - míra vyjádřena v hektarech 

- orná půda 

- lesní půda 

- vodní plochy 

- zastavěná plocha 

- ostatní plocha 

Celkem        5260 

 

Školská zařízení 

- Základní škola             1 

- Základní umělecká škola            1 

- Mateřské školy             2 

- Dům dětí              1 

- Mateřské centrum             1 

 

Kulturní zařízení 

- Kino               1 

- Kulturní centrum s divadlem           1 

- Veřejné knihovny             5 

 

 

Tělovýchovná zařízení                  

- stadiony a hřiště             3 

- dětská hřiště              6 

- tělocvičny              2 

- koupaliště              1 

 

Církve               2 
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Zdravotnická zařízení a sociální péče 

- polikliniky               2 

- dům s pečovatelskou službou            1 

- domov důchodců              1 

- lékárny               2 

 

Obchod, veřejné stravování, služby 

- prodejny s potravinářským zbožím          12 

- prodejny hračky, papírnictví a tabák           7 

- prodejny motorových vozidel            2 

- klenoty, hodiny              3 

- prodejna paliv              1 

- prodejny stavebnin a hutního materiálu           4 

- restaurace, hostince, pivnice, bary          14 

- ubytování hotelového typu             1 

- ubytovny               2 

- prodejny zahradnických potřeb a techniky           3 

- pekárna               1 

- vinotéky se stáčením vína             4 

- prodejny jízdních kol se servisem            3 

- prodejny charakteru železářství a elektro                                   4 

- prodejny s drogistickým zbožím            2 

- prodejny oděvů, obuvi a dalšího sortimentu        16 

- prodejny zahrádkářských potřeb            2 

- markety Billa a Penny             2 

- cestovní kanceláře              3 

- autoškola               1 

- kadeřnictví               8 

- pojišťovny               3 

- autoservisy             10 

- opravny obuvi              2 

- daňové poradenství              2 

- státní notářství              1 

- advokátní kancelář              1 

- sběr druhotných surovin             2 

- podlahové krytiny, bytový textil            1 

Průmyslový výroba, velkoobchod          19 

Lesní hospodářství              3 

Zemědělská výroba              1                                                                                                                             
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III. 

Místní samospráva 

 

 
Zastupitelstvo, rada. 

 

Jednání zastupitelstva města 12. 3. 2012. 

Schválilo následující záležitosti: 

 

- darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru 500 000,- Kč pro firmu 

  Pannatoni CZ Development s.r.o. Praha na realizaci dešťové kanalizace 

  a projektové práce s ní spojené při realizaci průmyslové haly u bývalého  

  Elitexu 

 

- bezúročnou půjčku 162 450,- pro Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 

 

- prominutí odvodu finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně 

  Římskokatolické farnosti v Týništi nad Orlicí 

 

- rozpočet města na rok 2012 

- celkové příjmy rozpočtu                                          67 704 644,00 Kč 

- celkové výdaje rozpočtu                                          85 325 292,95 Kč 

- financování v částce                                                17 620 648,95 Kč 

 

Rozpočet je sestaven jako schodkový a byl dorovnán financováním z minulých let. 

- obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 k zabezpečení nočního klidu před hlukem 

   a vibracemi na území města. 

 

- prodej pozemku p.č. 1662/51 v k.ú. Týniště nad Orlicí 

 

Jednání zastupitelstva města 2. 4. 2012. 

Schválilo následující záležitosti: 

 

- rozpočtová opatření 

 

- úhradu platebního výměru za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně 

  použitých prostředků při financování projektu “Rekonstrukce přednádraží“ 

  v Týništi nad Orlicí v částce 32 688 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu 

  soudržnosti Severovýchod 

 

- úhradu platebního výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení 

  rozpočtové kázně v částce 5 491,42 Kč regionální radě regionu soudržnosti 

  Severovýchod - projekt „Rekonstrukce přednádraží“ v Týništi nad Orlicí 

 

Jednání zastupitelstva města 18. 6. 2012. 

Schválilo následující záležitosti: 

 

- celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy  

  o výsledku přezkoumání hospodaření 

 

- smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezplatném 

  převodu pozemků p.č. 1988/3, 1998/6, 1998/9, 1998/12 v k.ú. Týniště nad Orlicí 
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- uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci „Oprava ploch okolo ZŠ 

  v Týništi nad Orlicí“ s firmou Skanska a.s. Praha za cenu 1 524 011 Kč včetně      

  DPH 

 

- záměr úpravy části Tyršova náměstí v souvislosti s rekonstrukcí KC na základě  

  schválení stavební komisí 

 

- uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci „Přístavba sportovní haly 

  U Dubu“ s firmou Fato a.s. Hradec Králové v částce 3 467 763 Kč včetně DPH 

 

- zařazení příspěvku Městské knihovně na doplnění novým nábytkem do půjčovny 

  v částce 350 000 Kč 

 

- zařazení příspěvku na vybudování dvou autobusových zastávek v ceně  

  150 000 Kč pro městskou hromadnou dopravu 

 

- neinvestiční příspěvek zřizovatele pro DDM Týniště nad Orlicí účelově určený 

  na financování jednoho pracovníka v částce 243 000 Kč 

 

- neinvestiční příspěvek zřizovatele pro MŠ Město v částce 245 000 Kč 

 

- poskytnutí účelových příspěvků pro: 

  SK Týniště nad Orlicí                                                       120 000 Kč 

  Sokol Týniště nad Orlicí                                                     50 000 Kč 

  Sokol Křivice                                                                      10 000 Kč 

  Euroregion Glacensis                                                            6 000 Kč 

  TJ SK Petrovice                                                                  10 000 Kč 

 

- odkoupení pozemků p.č. 1063/20,  1117/7,  1117/8,  1120/1, 1120/2, 1129/17,        

  1129/18, 1129/20 v k.ú. Týniště nad Orlicí o celkové výměře 450m2 z majetku 

  paní Fišerové do majetku města za cenu 50 Kč/m2, což odpovídá reálné 

  hodnotě 22 500,- Kč 

                                                                                                                    

 

- prodej bytové jednotky 2+1 č.868/4 (56 m2) do majetku Pavla Rulíka za  

  cenu 12 000,-Kč za m2, což odpovídá reálné hodnotě 672 000 Kč. 

 

Zamítlo: 

- odkoupení pozemku p.č.266 o výměře 1297 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí 

  pro pana Michajlowa 

 

Jednání zastupitelstva města 16. 7. 2012. 

Schválilo následující záležitosti: 

 

- vítěze výběrového řízení na akci „Výměna střešní krytiny na ZŠ Týniště n. O. – 

  I. etapa eternit Dekora“ a podepsání smlouvy s Firmou HEST s.r.o., Nechanice 

  a zároveň ruší výběrové řízení vypsané dne 14. 6. 2012 ve stejné věci na jiný 

  druh krytiny 

 

- prodej pozemku p.č. 1662/49 o výměře 632 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí za 

  cenu 990 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 625 680 Kč pro   
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  Ing. Miroslava Novotného a Renatu Novotnou 

 

- uzavření smlouvy o dílo s firmou Skanska a.s. na opravu chodníků na Mírovém 

  náměstí v Týništi nad Orlicí v cenách vysoutěžených ve výběrovém řízení na 

  akci „Oprava ploch okolo ZŠ“ vyhlášeném dne 11. 5. 2012 v rozsahu do 

  1 000 000 Kč 

 

- záměr odkoupení části pozemku p.č. 1662/14 v k.ú. Týniště nad Orlicí z majetku  

   pana Vondrouše do majetku města za cenu 350 Kč/m2 

 

- prodej pozemku p.č. 189/5 o výměře 73 m2  v k.ú. Křivice za cenu 120 Kč/m2, což odpovídá 

reálné hodnotě 8 760 Kč do vlastnictví Ladislava Šimána 

  a Jaroslavy Šimánové 

 

- prodej pozemku p.č. 2015/48 o výměře 22 m2 pod garáží v k.ú. Týniště nad 

  Orlicí za cenu 150 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 3300 Kč do 

  vlastnictví Rudolfa Hemelíka 

 

- prodej pozemku p.č. 2015/46 o výměře 19 m2 pod garáží v k.ú. Týniště nad     

  Orlicí za cenu 150 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 2 850 Kč do    

  vlastnictví Lukáše Vagenknechta 

 

- prodej pozemku p.č. 2015/53 o výměře 20 m2 pod garáží v k.ú. Týniště nad 

  Orlicí za cenu 150 Kč/ m2, což odpovídá reálné hodnotě 3 300 Kč do 

  vlastnictví Vladimíra Čapka 

                                                                                                                            

- prodej pozemku p.č 155 o výměře 24 m2 pod garáží v k.ú. Rašovice u Týniště 

  nad Orlicí za cenu 100 Kč/m2 , což odpovídá reálné hodnotě 2 400 Kč do 

  vlastnictví Jana Václavka a Evy Václavkové 

   

- prodej pozemku p.č. 116 o výměře 245 m2 v k.ú. Štěpánovsko za cenu 177 Kč/m2 , což 

  odpovídá reálné hodnotě 43 365 Kč do vlastnictví Zlatuše Cínové 

  a Eduarda Cíny 

 

Jednání zastupitelstva města 1. 10. 2012. 

Schválilo následující záležitosti: 

 

- neinvestiční příspěvek pro MŠ Město 76 000 Kč účelově určený na pokrytí 

  zvýšených výdajů na spotřebovaný plyn 

   

- neinvestiční příspěvek pro MŠ U Dubu 158 000 Kč účelově určený na pokrytí         

  zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 

 

- finanční příspěvek 250 000 Kč pro Sokol Týniště nad Orlicí účelově určený 

  na oslavy 150 let výročí a přípravu všesokolského sletu 

 

- neinvestiční příspěvek pro kulturní centrum 196 000 Kč účelově určený  na 

  pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 

 

- finanční příspěvek 7 000 Kč pro projekt Venkovská tržnice III, na nákup vitríny 

  dle smlouvy o návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 

 

- smlouvu o bezplatném převodu nemovitosti - pozemků bez omezujících podmínek 
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  č.R59/08 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Sportovní hala U Dubu 

 

- nákup osobního automobilu pro Město Týniště nad Orlicí v hodnotě 330 000 Kč 

 

- finanční dar pro pana Zdeňka Musila účelově určený na publikaci Moje studánky 

 

- záměr rekonstrukce Mateřského centra Ratolest v rámci Programu rozvoje  

  venkova 

 

- záměr prodeje majoritního podílu ve společnosti Odeko 

 

- finanční příspěvek na nákup oblečení pro Mladý týnišťský big band 20 000 Kč 

  při příležitosti 20. výročí jeho založení 

 

Jednání městského zastupitelstva 10. 12. 2012 
Schválilo následující záležitosti: 

 

- finanční příspěvek 5 000 Kč pro rok 2013 na zajištění antidrogového tereního programu pro 

oblast Týniště nad orlicí se zařazením do rozpočtu města 

  na rok 2013 

 

- dohodu o finančním partnerství mezi Městem Týniště nad orlicí a mateřským 

  centrem Ratolest na projekt „Zateplení MC Ratolest“ se zařazením do rozpočtu 

  roku 2013 

 

- prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitosti č.p. 106 a pozemku p.č. 75 

  v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Mateřské centrum Ratolest do 31. 12. 2019 

 

- změnu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního 

  odpadu s navýšením poplatku na osobu 600 Kč ročně 

 

- navýšení ceny za svoz odpadů pro podnikatele 

 

- prodej pozemku p.č. 34/2 v k.ú. Petrovice o výměře 102 m2 za cenu 120 Kč/m2 pro Ladislavu  

  Svobodovou 

 

- prodej pozemku p.č. 241/4 o výměře 54 m2 pod přístavbou domu na Mírovém 

  náměstí č.p. 232 v k.ú. Týniště nad Orlicí za cenu 600 Kč/m2 pro 

  Ilonu Marečkovou a Ivetu Hanušovou 

 

- prodej pozemku Na Podboří p.č. 1662/80 v k.ú. Týniště nad Orlicí o výměře 

  682 m2 za cenu 990 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 675 180 Kč, pro 

  Zuzanu Sehnoutkovou a Radka Sehnoutku 

 

- záměr prodeje části pozemku p.č.  43/1 a 43/5 v k.ú. Štěpánovsko za cenu  

  100 Kč/m2 

 

- odkup pozemků od Ing. Vítězslava Vondrouše dle geometrického plánu za 

  cenu 350 Kč/m2 což je 945 080 Kč 

 

- poskytnutí sponzorského daru 5 000 Kč pro Sportovní sdružení ČSTV 
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  Rychnov nad Kněžnou na organizování slavnostního vyhlášení ankety o  

  Nejúspěšnější sportovce Rychnovska 2012 

 

- finanční příspěvek pro ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou 10 000 Kč 

 

- účelový příspěvek pro KC Týniště nad Orlicí na rozkládací pódium a zatěžkávací zkoušky    

   jevištních tahů v částce 42 264 Kč 

                                              

- rozpočtové provizorium na rok 2013 

 

Zamítá: 

 

- prodej části pozemku a zahrady na pozemku p.č. 1596 ve Zvoníčkově ulici. 

  Rada města zasedala třiadvacetkrát. 

 
2. Volby do Zastupitelstva Královehradeckého kraje 12. 10. 2012 – 13. 10. 2012 

     Týniště nad Orlicí. 

 

Okrsky       

        8 

Voliči v seznamu        5 140 

Volební účast                                                                     37,55 % 

 

Kandidátní listiny stran a hnutí s platnými hlasy uvedené v %: 

 

Volte pravý blok      0,96 

SPOZ (Zemanovci)      1,87 

Top 09 a Starostové pro KHK    5,40 

Strana soukromníků      0,37 

Koalice pro KHK KDU - ČSL – VPM   5,77 

Národní socialisté      0,26 

Věci veřejné       0,37 

KSČM                 31,71 

Patrioti        8,39 

DSSS        0,80 

Suverenita - Strana zdravého rozumu   0,69 

ČSSD                 18,54 

ČSNS        0,1 

ODS        8,66 

Východočeši       8,18 

Změna pro Královehradecký kraj    2,08 

Strana svobodných občanů     2,72 

SNK-ED       1,12 

Česká pirátská strana      1,97 

 

Z Týniště nad Orlicí byli do zastupitelstva zvoleni MUDr. Leoš Voborník  za 

KSČM a Ing. Karel Janeček za ČSSD, který byl zvoleným zastupitelstvem 

zvolen náměstkem hejtmana.       
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3. Hospodaření města. 

Daňové příjmy      55 748 335,66 

-daň z příjmu právnických osob      1 720 260,00         

         

Nedaňové příjmy      10 047 384,32                                                                                                                                   

Kapitálové příjmy        5 368 826,00 

Přijaté transfery      14 243 389,02 

                                                                    

Celkem       87 128 195,00 

 

Běžné výdaje       67 503 627,98 

Kapitálové výdaje        8 659 683,00 

Saldo        10 964 874,02 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je 10 964 874,02 Kč. 

Tato kladná hodnota vyjadřuje, že v roce 2012 je výsledkem hospodaření dle 

rozpočtu přebytek v této výši. 

 

4. Obyvatelstvo města. 
 

Počet obyvatel k 31.12.2012                                                          6 171 

z toho: Křivice       198 

            Petrovice       213 

            Petrovičky       156 

            Rašovice       177 

            Štěpánovsko       215 

            Týniště nad Orlicí              5 212 

 

Počet narozených dětí         60 

z toho: děvčat          26 

            chlapců         34 

 

Nejčastěji užívaná jména děvčat byla Viktoria, Alžběta, Dominika a Eliška. 

Nejčastěji užívaná jména chlapců Josef, Vojtěch, Filip, Matěj, Lukáš a Petr. 

 

Uzavřená manželství celkem        39 

z toho: na Městském úřadu        11 

            mimo Městský úřad        28 

 

Pohyb obyvatel: 

- odstěhovaných       107 

- přihlášených k trvalému pobytu     144 

- úmrtí           81 

   z toho: žen           40 

               mužů         41 

 

Prvním narozeným dítětem roku 2012 byla Andrea Smutná ze Štěpánovska, 

která se narodila 5. ledna 2012. 
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IV. 

Příspěvkové organizace zřízené městem 

 

 
1. Základní škola. 

 

         Ve školním roce 2011/2012 byl počet žáků školy 509. Na prvním stupni bylo 

287 žáků, na druhém stupni 222 žáků. První stupeň má 13 tříd, druhý stupeň 

10 tříd. Celkový počet pedagogických pracovníků byl 35, z toho na 1. stupni 14 

učitelů, na druhém stupni 17 učitelů. 

          Součástí školy je školní družina, která má 4 oddělení, do kterých docházelo 

132 žáků z prvního, druhého a třetího ročníku ZŠ. Výchovu dětí v družině 

zajišťovaly 4 vychovatelky.  

           S vyznamenáním prospělo 291 žáků. Sníženou známku z chování druhého stupně měli 2 

žáci, sníženou známku z chování třetího stupně měli 3 žáci. 

           Pochybnosti o správnosti hodnocení žáků v prospěchu žádné nebyly a neby- 

la žádná komisionální přezkoušení. 

 

        V posledních letech byla škola výrazně pozměněna. Byl realizován projekt 

„Energetické úspory ZŠ Týniště nad Orlicí“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - 

fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. 

Práce spočívaly v zateplení budovy po obvodu pláště, výměně oken a dveří, 

zateplení střechy, podlah a následné fasády. Celkové náklady činily  

6 347 720 Kč. Z toho příspěvek z Fondu EU byl 5 395 562 Kč, příspěvek SF 

životního prostředí 317 386 Kč a příspěvek Města Týniště nad Orlicí  

637 772 Kč. 

          Další významnou akcí bylo zpevnění povrch, položení zámkové dlažby 

a obnova pěších komunikací kolem budovy školy. Náročná byla rekonstrukce 

kanalizační sítě s napojením na městskou kanalizaci. 

 

Ředitelem školy je Mgr. Milan Kajn. 

 

2. Základní umělecká škola. 

 

          Základní uměleckou školu navštěvovalo ve školním roce 2011/2012  

352 žáků. Výuka byla zajišťována 17 pedagogy. Na škole pracovali 3 provozní 

Zaměstnanci. 

 

Charakteristika výuky jednotlivých oborů: 

 

Hudební obor - dechové oddělení a oddělení bicích nástrojů                                                                                                                               

                        - klávesové oddělení 

                        - strunové oddělení 

                - pěvecké a kytarové oddělení 

Taneční obor 

Výtvarný obor 

Literárně dramatický obor 

 

         V průběhu školního roku byla provedena výměna oken a došlo k výměně 

osvětlení v budově. 

         Jako mimořádnou událost je možno považovat nahrávání 3 CD Mladého 

týnišťského big bandu ZUŠ. 
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         Nejvýznamnější a největší akcí bylo uspořádání 17. ročníku „Swingového 

festivalu Jardy Marčíka“ ve spolupráci s Městem Týniště nad Orlicí a Kulturním 

centrem. 

 

Ředitelem ZUŠ je Mgr. Pavel Plašil. 

 

3. Mateřská škola Město. 

 

         Mateřská škola má 5 oddělení, ve kterých bylo zařazeno 127 dětí. Výchova 

byla zajišťována 10 učitelkami. V zařízení je zaměstnáno 5 provozních pracovníků. 

Mateřská škola hospodařila s finanční částkou poskytnutou zřizovatelem a částkou 

ze státního rozpočti ve výši 1 042 300 Kč, Dále byla poskytnuta zřizovatelem 

finanční částka 427 720 Kč na zvýšené náklady na topení, opravy a údržbu objektu. Z dotace 

bylo vyčleněno 50 000 Kč na nákup dětského nábytku. 

Došlo také k rekonstrukci sociálního zařízení u školní zahrady a bylo vytvořeno lepší zázemí pro 

zaměstnance školní kuchyně. 

 

Ředitelkou MŠ je paní Iva Beňová. 

 

4. Mateřská škola U Dubu. 
 

          Mateřská škola má 3 oddělení, ve kterých bylo zařazeno 70 dětí. Výchovnou  

Činnost zajišťovalo 6 učitelek a 4 provozní zaměstnanci. 

Mateřská škola hospodařila s finanční částkou poskytnutou zřizovatelem a částkou 

ze státního rozpočtu ve výši 618 600 Kč. Na zvýšené náklady za spotřebovaný plyn byl 

poskytnut příspěvek 158 000 Kč z rozpočtu města. Z rozpočtu města 

byla uskutečněna výměna oken a vchodových dveří a byla vymalována celá 

budova v celkové částce 830 397 Kč. 

         Mateřská škola se podílela na kulturním vystoupení při rozsvícení vánočního 

stromu, vystoupení v kostele při akci Tří králů a vystoupení ke Dni matek. 

 

Ředitelkou školy je Bc. Alena Ulrychová. 

                                                                                                                           

5. Dům dětí a mládeže. 

 

            Tato příspěvková organizace zajišťovala zájmové a neformální vzdělávání 

dětí mimo vyučování. Pravidelná činnost byla zajišťována ve 42 zájmových útvarech, ve kterých 

bylo zařazeno 436 dětí. Prostřednictvím zřizovatele byla poskytnuta a zrekonstruována část 

budovy, ve které byly kanceláře detašovaného pracoviště Úřadu práce. 

             Dům dětí vyvíjel velké aktivity v pořádání letní táborové činnosti, kdy 

bylo uskutečněno 16 akcí. 

             Personální činnost zajišťují 3 pracovníci na plný úvazek, 2 pracovníci na 

poloviční úvazek a 18 externích vedoucích. 

             Příspěvek od zřizovatele byl poskytnut v částce 1 268 720 Kč. 

 

Ředitelkou DDM je Jana Kalousová. 

 

6. Geriatrické centrum. 
 

             Zařízení poskytuje služby na úseku domova pro seniory, pečovatelskou službu a denní 

stacionář s pečovatelskou službou.  

Domov pro seniory má kapacitu 42 lůžek. 

Počet lůžek:      v  jednolůžkových pokojích                                             4 
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                          ve dvojlůžkových pokojích                                            24 

                          ve tří a více lůžkových pokojích                                    14 

              Poskytování sociálních služeb vycházelo z individuálních plánů péče 

o klienty, kdy se podporovala soběstačnost a nezávislost klientů, udržování 

kontaktů s blízkými a s rodinou. 

              Stravování je zajišťováno stravovací firmou pana Josefa Vlčka, která 

má v pronájmu kuchyňské zařízení. 

              Další dostupné služby v zařízení GC, které jsou provozovány v pronájmu, 

jsou občerstvení, pedikúra, kadeřnictví, ordinace praktického lékaře, masáže 

a kancelář občanského sdružení JOB. 

 

Pečovatelská služba. 

               Pečovatelská služba je poskytována formou terenní v domácnosti klienta 

i formou ambulantní to je zajištění osobní hygieny v GC. Služby jsou poskytovány 

podle aktuálního sazebníku. Bezplatné poskytování pečovatelské služby je podle zákona 

č.108/2006 Sb poskytováno účastníkům protifašistického odboje, osobám, 

které jsou účastny rehabilitace, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených+prací nebo 

v pracovním útvaru a pozůstalým manželům po výše uvedených osobách, které jsou starší 70 let.  

Pečovatelská služba byla v roce 2012 poskytnuta 143 klientům. Přímou péči o klienty 

vykonávaly 4 pečovatelky.                                                                                                                                                                                              

 

Denní stacionář. 

          Denní stacionář navštěvovali především osamělí senioři, kteří potřebuji kontakt 

s vrstevníky nebo dohled a pomoc při některých úkonech péče o svoji osobu. Denní kapacita 

stacionáře byla stanovena na 8 uživatelů, aby péči mohl zajistit jeden pracovník. Služeb 

stacionáře využilo 9 seniorů. 

 

 

Personální oblast GC: 

- domov pro seniory    28 pracovníků 

-  pečovatelská služba    10 pracovníků 

- denní stacionář      7 pracovníků 

 

Hospodaření organizace: 

- příjmy                                                              17 661 900 Kč 

- výdaje                                                              17 647 500 Kč 

- příspěvek zřizovatele                                         2 928 000 Kč 

 

Financování organizace bylo vícezdrojové. 

 

Ředitelkou GC je Mgr. Marie Vacková. 

 

7. Městský bytový podnik. 

 

         Zajišťuje bytové hospodářství města a distribuci tepla a teplé užitkové vody 

do bytů. Tyto dodávky jsou zajišťovány 2 kotelnami. 

Provoz MěBP zajišťovali 4 pracovníci. 

         Ve vlastnictví města bylo 95 bytů. Z toho počtu je 29 bytů součástí 

Společenství vlastnictví bytů, které však nebyly prodány do osobního vlastnictví. 

          Na opravu a údržbu městských bytů byla vynaložena finanční částka 

209 394 Kč. 

           Dluh na nájemném činil k 31.12.2012 částku 565 528 Kč. Od dodávek 

tepla a teplé vody se odpojil dům č.p. 905, který si vybudoval vlastní zdroj 
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pro 72 bytových jednotek. 

 

8. Kulturní centrum. 

 

            Zajišťovalo kulturní, společenské a hudební akce. Byly pořádány taneční kurzy pro 

začátečníky i pokročilé. Prostřednictvím Kulturního centra bylo zajišťováno vydávání 

Zpravodaje města. Prostory zařízení byly pronajímány za účelem přednášek a dalších osvětových 

akcí pořádaných cizími subjekty. 

             Činnost KC je zajišťována 3 stálými zaměstnanci a podle potřeby                                                                                                                                                                                       

pracovníky na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

 

Akce pořádané v roce 2012: 

 

Leden 

13. 1. 2012 - divadelní představení „Vraždící břitva“ v provedení skupiny Temno 

15. 1. a 29. 1. 2012 - taneční odpoledne nejen pro dříve narozené 

22. 1. a 29. 1. 2012 - taneční kurzy pro manželské páry 

 

Únor 

1. 2., 15. 2., 22. 2. a 29. 2. 2012 - cvičení pro ženy 

4. 2. 2012 - Ples pracujících 

5. 2., 12. 2, 19. 2., 26. 2. 2012 - taneční kurzy pro manželské páry 

12. 2. a 26. 2. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

24. 2. 2012 - komedie: „Jakeovy ženy“ v provedení divadelní společnosti „Háta“ 

                     Olgy Želenské, Praha 

 

Březen 

11. 3., 25. 3. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

11. 3., 18. 3., 30. 3. 2012 - taneční kurzy pro manželské páry 

13. 3. 2012 - skupina „Screamers - 15. let v dámských šatech“, vystoupení 

                     travesti skupiny y Prahy 

18. 3. 2012 - pohádka „Oženíme Vraníka“, DS Máša, Česká Skalice 

 

Duben 

1. 4. 2012 - Zumba - cvičení žen 

8. 4., 22. 4. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

10. 4. 2012 - Tajči - cvičení pro ženy 

13. 5. 2012 - komedie  „Svatby pana Voka“, DS Šubrt, Dobruška 

16. 4. 2012 - zápis do tanečního kurzu pro začátečníky 

 

Květen 

1. 5. 2012 - prvomájový jarmark, Tyršovo náměstí 

6. 5., 20. 5. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

11. 5. 2012 - divadelní hra „Seš normální?“ - DS Temno Týniště nad Orlicí 

 

Červen 

1. 6., 2. 6. 2012 - 17. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 

3. 6., 17. 6. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

9. 6. 2012 - Tajči- cvičení pro ženy 

24. 6. 2012 - Mezinárodní den hudby - vystoupení Velkého dechového orchestru    

                    Základní umělecké školy 

 

Červenec 
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1. 7., 15. 7., 29. 7. 2012 – taneční odpoledne pro nejen dříve narozené                                                                                                                         

10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7. 2012 – Pilates – cvičení pro ženy 

 

Srpen 

7. 8., 21. 8. 2012 - Pilates - cvičení pro ženy 

12. 8., 26. 8. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

 

Září 

9. 9., 23. 9. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

8. 9., 15. 9., 22. 9., 29. 9. 2012 - taneční kurzy pro začátečníky 

16. 9. 2012 - Týnišťské posvícení aneb Loučení s létem 

 

Říjen 

5. 10. 2012 - komedie „Světáci“ divadelní společnosti Háta Olgy Želenské, Praha 

6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10. 2012 - taneční kurzy pro začátečníky 

7. 10., 21. 10. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

20. 10. 2012 - Tajči - cvičení pro ženy 

 

Listopad 

46. Týnišťský divadelní podzim 

2. 11. 2012 - divadelní hra Ucho, DS Triarius, Česká Třebová 

9. 11. 2012 - komedie Amant, DS J. N. Štěpánka, Chrudim 

16. 11. 2012 - komedie Klíče na neděli, DS J. K. Tyl, Meziměstí 

18. 11. 2012 - pohádka Krákorání na Krákorce aneb jak se léčí strašidla,  

                      DS Na Tahu, Červený Kostelec 

23. 11. 2012 - komedie Vraždící břitva, DS Temno, Týniště nad Orlicí 

29. 11., 30. 11. 2012 - hudební komedie Charlesova teta, DS Jirásek Týniště n. O., 

                                  předpremiéra a premiéra 

3. 11. - celostátní literární soutěž „Parnas“, slavnostní vyhlášení 

4. 11., 18. 11. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

3. 11., 10. 11., 17. 11., 24. 11. 2012 - taneční kurzy pro začátečníky 

 

Prosinec 

1. 12. 2012 - hudební komedie Charlesova teta, DS Jirásek - 1. repríza 

2. 12. 2012 - vánoce pro ulici a rozsvícení Vánočního stromu na náměstí 

8. 12. 2012 - věneček tanečního kurzu pro začátečníky 

2. 12., 23. 12. 2012 - taneční odpoledne pro nejen dříve narozené 

22. 12. 2012 - vánoční koncert Pavla Šporcla s hostem 

31. 12. 2012 - Silvestrovský přípitek starosty s občany města na náměstí 

                      a tradiční ohňostroj 

 

Ředitelem KC je pan Libor Stolín. 

 

9. Služby města. 

        

           Služby města zajišťují čistotu a údržbu města, správu a údržbu majetku, 

odpadní hospodářství a další služby podle potřeb zřizovatele. 

  

Činnost je zajišťována 13 pracovníky.  Z toho počtu je 10 pracovníků v dělnických profesích, 3 

pracovníci THP.  Dále 5 pracovníků na veřejně prospěšných pracích. 

         Příspěvek zřizovatele činí 7 235 000 Kč. Rok 2012 byl ukončen ziskem 18 995 Kč. 

         Majetek uvedený na rozvahových účtech je 15 575 819 Kč, majetek na  

podrozvahových účtech spočívající v budovách a pomocných objektech je 
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6 369 934 Kč. V roce 2012 byl zakoupen nakladač Terex s lopatou za 

1 385 621 Kč. 

 

Vedoucí organizace je paní Jitka Gažiová. 

 

10. Městská knihovna. 
 

           Do obvodu Městské knihovny spadá 14 knihoven, z toho 4 pobočky jsou 

v obcích Křivice, Petrovice, Rašovice a Štěpánovsko.  

            Celkový stav knihovních jednotek je 46 136 svazků, z toho 30 555 svazků 

je beletrie a 15 581 svazků je naučná literatura. 

             Významnou záležitostí pro knihovnu bylo doplnění interiérových prvků 

do půjčovny pro dospělé. Na doplnění interiérových prvků byla z rozpočtu města 

poskytnuta finanční částka 350 000 Kč. Knihovna měla k 31. 12. 2012 registrovaných čtenářů, 

z toho 168 dětských. 

              Příspěvek zřizovatele na činnost byl 2 149 920 Kč. 

Ředitelkou knihovny je paní Jarmila Vašátková. 
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V. 

Spolky, kluby, občanská sdružení 
 

 
1. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 

 

        Sportovní klub Týniště nad orlicí má 14 oddílů. Jsou to atletika, kopaná, košíková, tenis, 

kuželky, volejbal, kanoistika – divoká voda, kanoistika – turistika, 

billiárd, střelci, orientační běh, stolní tenis, sálová kopaná, kopaná „Stará garda“. 

Počet členů sportovního klubu je 772. Činnost je zajišťována výborem, který má  

9 členů. 

Předsedou sportovního klubu je pan Jaroslav Pokorný. 

 

2. Tělocvičná jednota Sokol Týniště nad Orlicí 

 

            Sokol má 320 členů. Řízení zajišťuje 16 členů výboru. Tělocvičná jednota 

 má 11 oddílů, jejichž náplní a programem jsou hlavně základ atletiky, gymnastiky, 

 pohybové výchovy, aerobiku cvičení na nářadí a s náčiním, základy míčových 

 her, zdravotní cvičení.  

                                                                                                                                

          Největší akcí v roce 2012 byl XV. Všesokolský slet v Praze. TJ Sokol byla 

na sletu zastoupena 8 mladšími žákyněmi ve skladbě “Jonatán“, 11 cvičenci Věrné 

gardy ve skladbě „Jen pro ten dnešní den“, 6 muži ve skladbě „Chlapáci“ a 2 muži 

ve skladbě „Kontrasty“. Tito cvičenci se zúčastnili Župních sletů ve Dvoře Králové nad Labem, 

Hradci Králové, Poděbradech, Jičíně, Turnově a Pardubicích. 

 

3. Sportovní klub Ontário 

 

          Občanské sdružení „Sportovní klub Ontario“ měl 100 členů. Činnost byla 

zaměřena na všestranné sportovní vyžití v následujících sportech: volejbal, nohejbal, florbal, 

kopaná, futsal, kuželky, turistika a cykloturistika. 

Nejvýznamnější akce: 

- novoroční pochoďák po týnišťském okolí 

- zimní volejbalový turnaj 

- nohejbalový turnaj 

- lampionový pochod s pálením čarodějnic 

- dětský den na rozloučení se školním rokem 

- vodácké dny na řece Orlici 

- letní volejbalový turnaj v Křivicích 

- mykologická výstava 

- florbalový turnaj 

K pořádání akcí jsou využívána sportoviště SK Týniště nad orlicí a sportoviště 

SK Křivice. 

 

4. Základní organizace Českého svazu chovatelů 

 

            Základní organizace má 40 členů a je řízena 11 členný, výborem. 

Organizace je rozdělena na odbory, a to chovatele drůbeže, chovatele holubů a chovatele králíků.  

ZO zajišťovala 8 výstav drobného zvířectva a 12 ptačích trhů. Členové organizace se účastní také 

výstav mimo Týniště nad Orlicí. 

Předsedou ZO je pan Jaroslav Vojtěch, jednatel Mudr. Jan Vaník. 
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5. Český červený kříž - místní skupina 

 

           Místní skupina má 40 členů. Výbor organizace se sešel v roce 2012 osmkrát. 

Mezi aktivity skupina patřil hlavně sběr ošacení, který je určen na humanitární účely. 

Zlaté plakety za 40 bezplatných odběrů krve obdrželi: Šalata David, Bosák Roman, 

Proche Tereza, Šimonová Lenka, Jaroměřská Martina, Sršeň Jiří, Kolářová Ivana, 

Martínková Miluše a Kříž Jaroslav. 

Zlaté kříže za 80 bezplatných odběrů obdrželi: Sedláček Petr, Merhart Michal Boris Radek. 

 

 

6. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu (ZO ČZS) 

 

              Základní organizace má 60 členů a je řízena pětičlenným výborem. Počátky založení 

organizace jsou datovány k roku 1944.  Činnost v roce 2012 byla zaměřena na zajištění nákupu 

minerálních hnojiv a ochranných prostředků proti škůdcům a plísním. 

Místní organizace měla expozici výpěstků ze zahrádek na výstavě Zahrada východních Čech. 

 

7. Jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

 

                Jednotka měla 21 členů a zasahovala při 59 událostech. 

Výjezdy byly následující:   

- požáry                                     9 

- dopravní nehody                   20 

- technická pomoc                   29 

- planý poplach                          1 

 

               Jednotka se podílela mimo uvedených zásahů na stavebních úpravách objektu, 

spočívajících v rekonstrukci sociálního zařízení, výměně oken,  

zprovoznění požárních sirén. Výdaje jednotky činily 1 008 680,- Kč a byly  

poskytnuty z rozpočtu města. Dále byla poskytnuta dotace od Královehradeckého 

kraje v částce 118 936 Kč. 

 

Velitelem jednotky byl Ing. Lukáš Drozdík. 

 

                Členská základna Sboru dobrovolných hasičů má 54 členů. Činnost 

řídí devítičlenný výbor.  

Starostou sboru je pan Stanislav Stárek. 

 

8. Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 

 

                 Spolek je občanským sdružením a má 19 členů. Za finanční pomoci DSO Podorlicko a 

z půjčky od Města Týniště nad orlicí byl zakoupen mobiliář, 

zaměřený na výstavní vitríny a zázemí pro návštěvníky. Podařilo se zrestaurovat 

hodinový stroj z místního kostela.  

                 Po celou letní sezónu probíhala hlavní výstavní akce spolku „Historie podnikání ve 

městě Týniště nad Orlicí“. 

Červnové zahájení sezóny se zúčastnilo okolo 300 návštěvníků. 

                 Dalšími akcemi spolku byly „Francouský večer“, beseda o místních rodácích, akce pro 

děti, večerní prohlídky, vánoce s koledami a ohňostrojem. 

                 Pokračovala družba s Týništěm z okresu Plzeň-Jih. 

Předsedou spolku je pan Libor Koldinský. 
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9. Mateřské centrum Ratolest 

 

             Mateřské centrum jako občanské sdružení má ke 31. 12. 2012 145 členů. 

Jeho činnost řídí výbor, jehož předsedkyní byla paní Jana Matušková. 

             Sdružení organizovalo besedy, zahradní slavnosti, společné výlety, víkendové pobyty 

v Říčkách a další akce při příležitosti Vánoc nebo Velikonoc. 

Návštěvnost na různých aktivitách v roce 2012 byla celkem 3 151 dětí a 2 451 dospělých. 

Mateřské centrum hospodařilo s finanční částkou 85 748 Kč, z toho příspěvek od města byl 

15 000 Kč. 

 

10. Klub důchodců Město 

 

              Klub důchodců má 35 členů a je řízen výborem, který má 5 členů. 

Klub důchodců je v činnosti každé odpoledne od pondělí do čtvrtka. Tématické besedy se 

uskutečňují vždy v úterý a spočívají v přednáškách a besedách o různých oborech lidské činnosti, 

historii města, cestování po světě a aktuální dění ve městě. 

             V letošním roce uplynulo 50 let trvání klubu. Při této příležitosti se uskutečnila 

slavnostní schůze. Členům klubu, kteří se významně zasloužili o činnost, byly předány diplomy. 

Velkým přínosem klubového života bylo navázání spolupráce s kluby z Českého Meziříčí, 

Borohrádku, Doudleb, Třebechovic, Kostelce a Rychnova. Zástupci těchto klubů se zúčastnili 

této slavnostní schůze k 50. výročí. 

Předsedou klubu je pan Ladislav Morávek. 

 

11. Klub seniorů Dub 

 

               Klub seniorů Dub byl založen v roce 2001 a měl 14 členů. Členové klubu se scházejí 

třikrát týdně. Náplní setkání jsou rozhovory o dění ve městě, kultuře 

 a politice. 

 

12. Myslivecké sdružení Petroviče nad Orlicí 

 

             Myslivecké sdružení hospodaří na výměře 590 ha. Sdružení mělo 12 členů. Hlavní zvěří 

je srnčí a černá zvěř. Sdružení věnuje mimořádnou péči umísťování pachových ohradníků u 

silnice I/11 v úseku mezi Týništěm a Třebechovicemi p. O. 

Pachové ohradníky mají zabránit přecházení srnčí zvěře a divočáků přes  

komunikaci a tím i srážkám s projíždějícími automobily. 

 

13. Český rybářský svaz - místní organizace 

 

             Místní organizace má 292 členů a jeden kroužek mladých rybářů, kterého se zúčastňuje 

20 dětí. V průběhu roku odpracovali členové MO 2 576 brigádnických hodin, jak na rybničním 

hospodářství, tak na povodí řeky Orlice.  

 

Při jarních a podzimních výlovech bylo vyloveno 12 020 ks kaprů 1-3 letých. 

Dále bylo vyloveno asi 60 kg línů. Stanovený plán zarybnění činí vysazení ryb za 126 830 Kč.  

Ve skutečnosti bylo ryb vysazeno za 236 249 Kč. Na části 

Orlice 3 bylo uloveno 2 189 kusů ryb o váze 3 199,6 kg. Rybáři MO ulovili 1 583 ks ryb o váze 

2 453,9 kg. Největší ulovená ryba byl tolstolobik o váze 12,5 kg  

a štika o váze 7,9 kg a délce 100 cm. Nejvíce bylo naloveno kaprů, a to 1 034 ks 

o váze 2 295,4 kg a štik 225 ks o váze 414,6 kg. 
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              Velkým problémem je kormorán, který způsobuje velké škody na rybách, a to nejen 

na povodí Orlice, ale i na rybnících. Bylo vydáno povolení na odstřel 30 ks tohoto predátora, ale 

byl odstřelen pouze 1 kus. 

               18. 2. 2012 se konal v Albrechticích n. O. v restauraci Na Drahách tradiční 

rybářský ples za účasti 109 tanečníků. 

                22. září 2012 se uskutečnily rybářské závody za účasti 52 startujících  

a 23. září závody pro mládež za účasti 32 dětí. 

                Cena povolenky k rybolovu v rámci Východočeského kraje včetně příspěvku na 

krmení činí 1 600 Kč. 

Předsedou organizace je pan Josef Kupka, jednatelem pan Stanislav Štěnička a kro- 

nikářem pan Josef Marek. 

 

14. Český svaz včelařů - základní organizace 

 

                Základní organizace sdružuje 42 včelařů, kteří pečují o 362 včelstev. 

Většina úlů je nástavkových. Nejstarším včelařem je pan Vladimír Horák – 89 let. Ten pečuje o 6 

včelstvech. Dotace od státu byla v tomto roce 138 Kč na včelstvo. 

Předsedou organizace je pan Josef Zíka, jednatelem pan Bohumil Ptáček. 
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VI. 

Klimatický průběh roku 

 

 
Leden:    Měsíc teplotně nadprůměrný.  Průměrná měsíční teplota byla 0°C. Dlou- 

               hodobý průměr činí -2,4°C.Maximální teplota byla dne 3. 1. 2012, a to  

               7,0°C. Minimální teplota vypadne 31. 1. 2012, a to -12,0°C. Převážně 

               oblačno až zataženo s občasnými mlhami. Měsíc byl jinak srážkově nad- 

               normální s celkovým úhrnem srážek 125,6 mm. Dlouhodobý průměr 

               50 mm. Srážky byly převážně sněhové, nebo smíšené. Výška sněhové 

               pokrývky asi 11 cm. 

 

Únor:      Měsíc celkově oblačný, střídání tuhých a kapalných srážek.  Teplotně 

               podprůměrný, prům. teplota byla -4,7°C. Maximální teplota byla +10,0°C     

               dne 29. 2. 2012. Minimální teplota byla 3. 2. 2012, a to -18,5°C. Srážkově 

               byl tento měsíc slabě nadprůměrný s úhrnem srážek 82,9 mm. Nejvyšší 

               sněhová pokrývka byla 17. 2. 2012, a to 25 cm. 

 

Březen:   Převážně polojasno. Srážkově hluboce podprůměrný, celkový úhrn srá- 

                žek 16,6 mm. Průměrná měsíční teplota byla +5,0°C. Měsíc byl teplotně     

                nadprůměrný. Četné přízemní mrazíky. Srážky byly v I. dekádě převážně 

                sněhové, postupně přecházely v déšť a mrholení. Nejvyšší sněhová  

                pokrývka byla 5 cm, měřeno dne 9. 3. 2012. 

 

Duben:    Polojasný až zatažený, v I. dekádě ještě sněhové srážky, později pouze 

                déšť nebo mrholení. Měsíc srážkově průměrný s celkovým úhrnem 

                43,6 mm. Nejvíce sněhové pokrývky bylo dne 8. 4. 2012, a to 1 cm. 

 

 Květen:   Po celý měsíc převážně polojasno až oblačno. Srážky převládaly  

                 v I. dekádě.  Měsíc byl srážkově průměrný s celkovým úhrnem 46,3mm. 

                 Teplotně slabě nadprůměrný s průměrnou teplotou  15,0°C. „Zmrzlí“ se        

                 projevily pouze jeden den, a to 18. 5. 2012 s teplotou -1,0°C a přízemní 

                 teplotou -2,5°C. 

 

Červen:    Po celý měsíc, vyjma druhé dekády, bylo oblačno až zataženo s bouřka- 

                 mi a četnými přeháňkami. Měsíc srážkově silně nadprůměrný s celko- 

                 vým úhrnem srážek 122,4 mm. Dlouhodobý průměr je 77 mm. Teplotně 

                 slabě nadprůměrný, průměrná teplota 17,9°C.      

 

Červenec: Převážně oblačný, bouřková činnost spojená s přeháňkami prakticky po 

                 celý měsíc. Teplotně slabě nadprůměrný, prům. teplota 19,02°C.  Maxi- 

                 mální teplota 34,0°C byla 1. 7. 2012. Minimální teplota byla 11,0°C, a to 

                 13. a 17. 7. 2012. Srážkově opět nadprůměrný. 

 

Srpen:      Skoro polojasno až jasno. Teplotně opět slabě nadnormální s prům.    

                 teplotou 18,7°C. Maximální teplota byla naměřena 20. 8. 2012, a to  

                 35,0°C. Minimální teplota byla dne 28. 8. 2012, a to 7,5°C. Srážkově 

                 podnormální s úhrnem 59,4 mm. 
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Září:         Většinou polojasno až oblačno, občasné bouřky. Teplotně normální, 

                 průměrná teplota 13,4°C. Maximální teplota byla 11. 9. 2012, a to 28°C. 

                 Minimální teplota 2,0°C byla 21. 9. 2012. Úhrn srážek 92,8 mm, což byl 

                 dvojnásobek dlouhodobého normálu. 

 

Říjen:       Měsíc celkově převážně oblačný až zatažený. Srážkově slabě nadnor- 

                 mální s úhrnem 65,9mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 16,5 mm dne  

                 8. 10. 2012. první sníh napadl 27. 10. 2012. Současně se vyskytovaly 

                 I přízemní teploty pod bodem mrazu. 

 

Listopad: Teplotně výrazně nadnormální s prům. teplotou 6,2°C. Maximální tep- 

                 lota 14,0°C dne 14. 11. 2012. Minimální teplota byla dne 14. 11. 2012, 

                 a to -3,5°C. Srážkově výrazně podnormální. 

 

Prosinec:  Celý měsíc oblačno až skoro zataženo. Občas výskyt ranních mlh. 

                 Teplotně slabě podprůměrný, prům. měsíční teplota byla -0,8°C. 

                  Maximální teplota 8,0°C byla 27. 12. 2012, minimální teplta byla 

                  8. 12. 2012, a to -13,5°C. Pravidelné vánoční oteplení se krylo s vá- 

                  nočními svátky, kdy maximální denní teploty vystoupily na 8,0°C. 
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VII. 

Průmysl 

 

 
1. Ukončení činnosti slévárny Elitex 

 

           V roce 2012 byla ukončena činnost Elitexu, slévárny v Týništi nad Orlicí. 

Elitex – slévárna ukončila svoji činnost ke 30. 9. 2012, kdy došlo k hromadnému propuštění 113 

zaměstnanců. Důvodem k ukončení činnosti bylo především stornování zakázek klíčových 

zákazníků a havárie výrobního zařízení. K výrazné- 

mu poklesu poptávky došlo již v květnu, a to výpadkem švýcarské firmy  

Aco Passavant, která představovala 40 procent kapacity a sériovost zakázek. Ke krachu přispělo i 

zatopení slévárny přívalovými dešti a porucha zásadní části technologie vyžadující investice 

v řádu milionů. 

 

2. Otevření závodu Assa Abloy 

 

             V měsíci květnu byla na okraji města na výjezdu na Hradec Králové spuštěna výroba 

v nově postaveném komplexu celosvětového koncernu 

Sasa Abloy, jehož výstavba proběhla během šesti měsíců. Předmětem výroby je kompletace 

uzamykacích systémů pro automobilový průmysl. Sídlo firmy 

Sasa Abloy s.r.o. je v Rychnově nad Kněžnou. Odštěpný závod Assa Abloy ponese název FAB 

Vehicle Semily. Zákazníci, kteří jsou odběrateli bezpečnostních systémů pro automobilový 

průmysl jsou z ČR. Škoda, která je součástí koncernu VW a dále Bentley, Ford, Lombardiny a 

někteří výrobci nákladních automobilů. 

Firma bude zaměstnávat okolo 400 zaměstnanců ve dvou směnách. 30. 6. 2012 se uskutečnil den 

otevřených dveří, kterého využilo okolo 500 návštěvníků. 
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VIII. 

Významné akce v oblasti kultury 

 

 
1. Kultura 

 

               Ve dnech 1. a 2. června 2012 se uskutečnil 17. týnišťský swingový 

festival Jardy Marčíka.  Tento festival patří mezi nejvýznamnější kulturní akce pořádané ve 

městě. 

 

Program festivalu 1. června 2012. 

 

- Big Band hraběte 3pporka - ZUŠ Jaroměř 

- Teenes Jazzband - Velké Losiny 

- Mladý týnišťský big band ZUŠ s hosty Jaromírem Hniličkou a Mojmírem        

   Bártkem. 

- Dana Vrchovská a Trio Vojtěcha Ecterta 

- Jaromír Hnilička - Missa Jazz v provedení Mladého týnišťského big Bandu 

   a dětského pěveckého sboru Carmina z Rychnova nad Kněžnou. 

                                                                                                                                 

Program festivalu 2. června 2012. 

 

- Big Band Swingless Ensemble – Nitra 

- Trombone Band – ZUŠ Habrmanova Hradec Králové 

- Black Buřiňos – dixieland ZUŠ Týniště nad Orlicí 

- Petr Kroutil Orchestra 

- On Line Session – ZUŠ Habrmanova Hradec Králové 

- Sto zvířat 

Festival sledovalo v obou dnech 1200 diváků. 

 

2. Sport 

 

          Dne 8. září 2012 se uskutečnila cyklistická akce 30. ročník „Cyklorallye 

Juráška 2012“, za účasti 175 cyklistů. Trasa tohoto závodu vede z Týniště nad Orlicí do Olešnice 

v Orlických horách přes Opočno, Nové Město, Dobrošov 

a zpět přes Dobrušku. Délka trasy je okolo 95 km. Ukončení cyklorallye bylo 

v restauraci Na Drahách v Albrechticích nad Orlicí. Účastníci obdrželi pamětní medaile. 

Nejstarší účastnicí byla paní Danuše Běhounková, 76 let, z Holic. 

 

           Dne 28. října 2012 se uskutečnil 21. ročník tradičního přespolního běhu 

„Týnišťská desítka“ za účasti 125 běžců. 

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže se uskutečnily vložené závody dětí.  

Závodu se zúčastnilo 31 dětí na tratích 100 m a 1500 m. Vítězem kategorie mužů se stal Leoš 

Pelouch, čas 33:06 minut, vítězkou kategorie žen se stala domácí 

Táňa Metelková, čas 37:23 minut. Nejstarším účastníkem byl Jiří Soukup, 85 let. 
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IX. 

Různé 

 

 
Cena vodného a stočného: 

- vodné      39,50 za m3 

- stočné     40,40 za m3 

- celkem    79,90 za m3 

 

Přípitek starosty města s občany. 

 

           Rok 2012 byl tradičně ukončen dne 31. 12. 2012 přípitkem starosty Jaroslava Matičky 

s občany na Mírovém náměstí. Při této příležitosti se vypilo 180 lahví perlivého vína. Po 

slavnostním projevu a hymně následoval sedm minut trvající ohňostroj. Ukončení roku se 

zúčastnilo asi 800 občanů města a okolí. 

 

           Rok 2012 byl psán nově jmenovaným kronikářem. Rada města Týniště nad Orlicí 

jmenovala na zasedání dne 25. 2. 2013 kronikářem pana Bohuslava Forejtka. 

           Při této příležitosti je nutné poděkovat paní Josefíně Hanzlové za vedení kroniky v letech 

2001 až 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


