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Celospolečenský roční vývoj ve světě a republice 

 
 

       Rok 2013 začal novoročním projevem presidenta republiky Václava Klause. Ve 

svém projevu uvedl, že by bylo dobré začít nový rok s novým odhodláním a s novým 

úsilím, než přispívat k šíření nedobré nálady. 

Při vší, v mnohém oprávněné kritičnosti, si budeme vědomi základních faktů. Výkon 

naší ekonomiky, tedy to co jsme za posledních 10 let vyprodukovali, rozdělili si a 

spotřebovali, vzrostl o 35%, zhruba o třetinu, což je více, než je dlouhodobý historický 

průměr. Dále upozornil, že 1. ledna uplynulo 20 let od chvíle, kdy vznikla samostatná 

Česká republika. Před zakončením projevu oznámil o vyhlášení dílčí amnestie. 

        Novoroční projev Václava Klause byl poslední, protože právě v letošním roce 

končí jeho desetileté funkční období. 

         Plošná amnestie vzbudila značný rozruch a mnoho negativních ohlasů. Na 

Rychnovsku se amnestie týkala 770 osob. Počet osob, kterých se amnestie týkala na 

Týnišťsku nebylo možné zjistit. 

          Další změnou, která se podstatně dotkla života lidí, bylo zvýšení daně z přidané 

hodnoty (DPH) a to ve snížené sazbě z 20% na 21%. Vyšší daň tak zatíží potraviny, 

školní obědy, lístky za sportem a kulturou, dodávky elektřiny a plynu, benzin či 

telefonování. 

            První přímá volba presidenta republiky se uskutečnila 11. a 12. ledna. Do 

prvního kola voleb vstoupilo devět kandidátů. Žádný z kandidátů nezískal potřebnou 

nadpoloviční většinu hlasů voličů.  

Ve dnech 25. a 26. ledna se uskutečnilo druhé kolo voleb. Do druhého kola postoupili 

dva kandidáti, a to Miloš Zeman (24,21%) a Karel Schwarzenberg (23,40%). 

Ve druhém kole zvítězil Miloš Zeman s počtem 54,8% hlasů. Karel Schwarzenberg 

obdržel 45,2% hlasů. 

Miloš Zeman se tak stal jedenáctým presidentem od vzniku republiky. 

          Inaugurace se uskutečnila 8. března 2013 ve Vladislavském sále Pražského hradu. 

Inaugurační projev, který trval patnáct minut, přednesl president spatra. 

           V našem městě se voleb zúčastnilo ve druhém kole 60% oprávněných voličů. 

Miloš Zeman obdržel 1780 hlasů. Karel Schwarzenberg obdržel 1253 hlasů. 

           V červnu podala vláda premiéra Petra Nečase demisi. Novým premiérem byl 

presidentem jmenován Jiří Rusnok. Nová vláda však nezískala důvěru. V srpnu došlo 

k rozpuštění Poslanecké sněmovny, a to poprvé v dějinách. Pro rozpuštění sněmovny 

hlasovalo 140 poslanců. Rozpuštění sněmovny se dotklo i naší občanky Vladimíry 

Lesenské. Následně president vypsal na 25. a 26. října volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Do Poslanecké sněmovny se dostalo 7 stran. Nejvíce hlasů 

obdržela ČSSD. President republiky pověřil jednáním o se stavení nové vlády předsedu 

toto strany Bohuslava Sobotku. Nová vláda bude sestavována jako trojkoalice ČSSD, 

ANO 2011 a KDU-ČSL. 

             Českou veřejnost i odborníky a podnikatele zaskočilo rozhodnutí České národní 

banky ze 7. listopadu. Členové bankovní rady oslabili korunu vůči euru z úrovně 25,70 

na 27,50 Kč za euro. Opatření má přimět domácnosti a firmy k většímu utrácení, 

pomoci by mělo exportérům. 

              Událostí, která ovlivnila svět, bylo únorové odstoupení papeže Benedikta XVI 

ze zdravotních důvodů. Hlava katolické církve naposledy rezignovala v roce 1415. Sbor 

kardinálů vybral za nového papeže Horte Maria Bergogliho, který si vybral jméno 

František.  

Tento papež pochází z Argentiny a je tak prvním papežem z Latinské Ameriky. 
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               Jak rok 2013 začínal novoročním projevem presidenta Václava Klause, rok 

2013 končil vánočním poselstvím presidenta Miloše Zemana. Ve svém vánočním 

poselství uvedl, že až do roku 1948 měly tyto projevy charakter vánočních poselství. 

Novoroční projev přednesl 1. ledna 1949 Klement Gottwald.  

               President Miloš Zeman ve svém projevu zhodnotil svoji činnost od své 

inaugurace, kdy dal pět základních slibů. První slib spočíval v tom, že nebude 

vyhlašovat amnestii a milosti bude udělovat jen mimořádně. Druhý slib byl ve vztahu 

k EU spočívající ve vyvěšení vlajky EU a zlepšení vztahů s Bruselem především při 

čerpání dotací. 

Třetí slib, stabilizaci Ústavního soudu splnil tím, že tato instituci byla doplněna na deset 

ústavních soudců. Čtvrtý slib spočíval v závazku odevzdávat třetinu platu na splácení 

státního dluhu. Pátý slib spočíval v pokusu o sjednocení a ne rozdělování společnosti. 

Závěrem svého projevu popřál do nového roku zdraví jako nejcennější hodnotu, 

naplněný život, štěstí a pohodu. 
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II. 

Místní samospráva 

 
 

1.  Zastupitelstvo, rada. 

 

Jednání zastupitelstva města dne 18. 3. 2013 schválilo následující záležitosti: 

 

- prodej pozemku p.č. 241/4 o výměře 53 m2 pod přístavbou domu na Mírovém náměstí 

č.p. 232, v k.ú. Týniště nad Orl., za cenu 600,- Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené pro 

paní Ilonu Marečkovou, Ivetu Hanušovou (dle GP 1558-200/2012). 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 2013/4 o výměře 26 m2 v k.ú. Týniště nad Orl. pro 

manžele Tomáše a Alenu Vašatovy za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 2015/47 o výměře 20 m2 v k.ú. Týniště nad Orl. pro 

manžele Jaroslava |a Jitku  Vondráčkovy za 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. 

 

- prodej lesních pozemků p.č. 1649/2 o výměře 225 m2 a p.č. 1654/1 o výměře 552 m2 

v k.ú. Týniště nad Orl. pro manžele Vladimíra a Marii Matičkovy za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 9,009 Kč a poplatky s prodejem spojené. 

 

- prodej pozemku 672/2 o rozloze 4 m2 v k.ú. Týniště nad Orl. pro manžele Richarda a 

Petru Kurelovy za cenu 250 Kč/m2 a poplatky s tím spojené (dle GP 1570-7786/2013).   

  

- záměr prodeje části pozemku p.č. 560/4 v k.ú. Petrovice nad Orl. o výměře 63 m2 za 

cenu 250 Kč/m2 a poplatky s tím spojené, pod regulační stanicí plynu. 

 

 - uzavření smlouvy s MAS NAD ORLICÍ na podporu jejich činnosti ve výši 120.000 

Kč na rok 2013. 

 

- smlouvu o zprostředkování pro p. Štěpána Tomšíka – Reality Rychnovsko na prodej 

pozemků na Podboří. 

 

- odůvodnění veřejné zakázky zadané v otevřeném podlimitním řízení v akci „Výběrové 

řízení na dodavatele stavby: Rekonstrukce kulturního centra (domu) v Týništi nad 

Orlicí“. 

 

- zadávací dokumentaci k významné veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním 

řízení na akci „Výběrové řízení na dodavatele stavby: Rekonstrukce kulturního centra 

(domu) v Týništi nad Orlicí“. 

 

- hospodaření města za rok 2012 

 

- rozpočtový výhled na období 2013 až 2016 

 

- rozpočet na rok 2013 takto: 

       celkové příjmy rozpočtu ve výši  Kč 76 625 224,01 

       financování ve výši   Kč 22 457 999,87 

       celkové zdroje ve výši   Kč 99 083 223,88 
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       běžné a kapitálové výdaje celkem Kč 80 855 080,49 

       nespecifikované rezervy   Kč 18 228 143,39 

       celkové výdaje rozpočtu včetně  

       rezervy ve výši    Kč 99 083 223,80 

 

- závazné ukazatele rozpočtu „Návrh rozpočtu na rok 2013“ 

 

- dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, 

peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a 

právnickým osobám, které jsou uvedeny v materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2013“. 

 

- účetní závěrku města za rok 2012 

 

- rozpočtová opatření k 18. 3. 2013 

 

- potvrzení mandátu přísedícího u okresního soudu pro pana Jiřího Beránka a Josefa 

Drozdíka na základě žádosti Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. 

 

Bere na vědomí: 

 

- zprávu o činnosti rady města 

- zprávu finančního výboru 

- zprávu kontrolního výboru 

- informaci o průběhu pořízení územního plánu 

- informaci o možné opravě kanalizace a ČOV v letech  

  2013 - 2015  

- informaci o řešení dopravní situace v ulici Mostecká a  

  Turkova 

 

 

Zamítlo: 

 

- záměr koupit nemovitost č.p. 2 od majitele p. Málka 

- stavební uzávěru na dům č.p. 2 

- nabídku paní Rösslerové na odkoupení pozemku v prostoru bývalých jatek v k.ú. 

Týniště nad Orlicí. 

 

Ukládá:  

 

- svolat veřejnou presentaci rekonstrukce kulturního centra pro členy ZM, stavební 

komise a občany města za účasti architekta Zítka. 

 

 

Jednání zastupitelstva města dne 24. 6. 2013 schválilo následující záležitosti: 

 

- smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce kulturního centra (domu) v Týništi 

nad Orlicí“ s firmou PRIMA s.r.o. Hradec Králové. 

 

- mandátní smlouvu na výkon autorského dozoru při realizaci rekonstrukce budovy 

kulturního domu a Tyršova náměstí v Týništi nad Orlicí s firmou Atelier Zítka, 

architektonická kancelář, spol. s r.o. Hradec Králové.  
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- smlouvu o výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci při realizaci investiční akce: „Rekonstrukce kulturního centra (domu) 

v Týništi nad Orlicí“ s Jiřím Požárem, Pardubice. 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 2015/44 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro manžele 

Jarešovy, Okružní 921, Týniště nad Orlicí za cenu 150/m2 a poplatky s prodejem 

spojené. 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 2015/45 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Vlastu 

Škopovou, Družstevní 917 za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s tím spojené. 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 2013/3 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Miroslava 

Šponara, Čapkova 537, Týniště nad  Orlicí  za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem 

spojené. 

 

- prodej pozemků pod trafostanicemi RK 0132, Štěpánovsko, p.č.st. 96/1 a st. 56/2 

v k.ú. Štěpánovsko za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

 

- záměr směny pozemků mezi městem Týniště nad Orlicí a firmou RNDR. Jaroslav 

Marek – Orlické odpady s výjimkou pozemku  p.č. 1998/7, dle přílohy č. 1. 

 

- mimořádný příspěvek ve výši 60 000 Kč pro Sportovní klub Týniště nad Orlicí na 

ročník 2013/2014 na účast týmu basketbalistek ve vyšší soutěži. 

 

- záměr prodeje pozemku pod a kolem trafostanice TS RK 1087 Na Podboří pro firmu 

ČEZ Distribuce, a.s., za cenu 990 Kč/m2 a náklady s tím spojené. 

 

- pořízení automobilu pro GC Týniště nad Orlicí formou sponzorských reklam včetně 

finančního krytí ve výši 39 930 Kč a podpis smlouvy. 

 

- dar povodní postižené obci Rudník ve výši 100 000 Kč na odstranění povodňových 

škod. 

 

- celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy 

Krajského úřadu Hradec Králové o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 

2012 s výhradou nedostatků uvedených ve správě o výsledku přezkoumání hospodaření, 

na základě nichž byla přijata opatření nutné k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

 

- rozpočtová opatření č. 6-18/2013. 

 

- zařazení správního území města Týniště nad Orlicí do územní působnosti Integrované 

strategie území regionu MAS NAD ORLICÍ na období 2014 - 2020 realizované Místní 

akční skupinou NAD ORLICÍ, o.p.s. 

 

Zamítlo: 

 

- záměr odkupu obchodního podílu společnosti Odeko, s.r.o., Týniště nad Orlicí, IČO 

62062760 od pana Jiřího Šubrta. 
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- nabídku firmy Genera na koupi areálu o celkové výměře pozemků cca 6,126 m2 ve 

Štěpánovsku. RM nedoporučuje odkup nemovitosti. 

 

- snížení ceny pozemku pro Jaroslava Benovského a Miroslava Stárka v k.ú. 

Štěpánovsko. 

 

- Finanční příspěvek DSO Podorlicko na nákup fotopastí ve výši 8 600,00 Kč. 

 

 

Jednání zastupitelstva města schválilo dne 30. 9. 2013 následující záležitosti: 

 

Schvaluje: 

 

-  směnu pozemku p.č. 1998/8,  pozemku 1998/9, pozemku p.č. 1998/10, pozemku p.č. 

1998/11 a pozemku p.č. 1998/12 v k.ú. Týniště nad Orlicí (34 m2) z majetku města za 

pozemky p.č. 1991/11 a p.č. 1991/13 v k.ú. Týniště nad Orlicí o celkové výměře (34m2)  

z majetku RNDr. Jaroslava Marka. Podání daňového přiznání zajistí a daně a poplatky 

s převodem spojené uhradí RNDr. Jaroslav Marek 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 1752/108 o výměře 22 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 

manžele Miroslava Marka a Ing. Milenu Markovou za cenu 150 Kč/m2 a poplatky 

s prodejem spojené 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 1752/109 o výměře 21 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 

Petra Hanuše za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 1752/110 o výměře 21 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 

Václava Rozmajzla za cenu 150 Kč/m2  a poplatky s prodejem spojené 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 1752/113 o výměře 21 m2 v k.ú.  Týniště nad Orlicí 

pro manžele Milana Dunajčíka a Moniku Dunajčíkovou za cenu 150 Kč/m2 a poplatky 

s prodejem spojené 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 1752/114 o výměře 21 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 

Jaroslava Zakopala za cenu 150 Kč/m2  a poplatky s prodejem spojené 

 

- prodej pozemku p.č. 43/12 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP 310-60/2013) o výměře 238m2 

do majetku manželů Jaroslava a Evy Benovských za cenu 100 Kč/m2 a poplatky 

s prodejem spojené. (23 800,00 Kč) 

 

- prodej pozemku p.č. 43/1 v k.ú. Štěpánovsko (dle GP 310-60/2013) o výměře 249 m2 

a pozemku 43/14 v k. ú. Štěpánovsko (dle GP301-60/2013 o výměře 33 m2 do majetku 

manželů Miroslava a Marty Stárkových za cenu 100 Kč/m2 a poplatky s prodejem 

spojené (28 200,00 Kč) 

 

- prodej pozemku p.č. 338/5 o výměře 47 m2 a pozemku p.č. 329/10 o výměře 47 m2 

v k.ú Týniště nad Orlicí (pozemky pod kruhovou  křižovatkou) do majetku A + R, s.r.o., 

Radonice za cenu  444 Kč/m2  a poplatky s prodejem spojené 

 

- kupní smlouvu s A+R, s.r.o., Radonice na odkup pozemků, chodníků veřejného 

osvětlení kolem okružní křižovatky za smluvní cenu 500 000,00 Kč 
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- prodej pozemku p.č. 1662/137 o výměře 9 m2 a p.č. 1662/138 o výměře 19 m2 v k.ú. 

Týniště nad Orlicí (pod a okolo trafostanice v lokalitě Podboří) do majetku ČEZ 

Distribuce, a.s., za cenu 990 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené (dle GP 1604-   

782/2013) 

 

- prodej pozemku p.č. 1662/123 o výměře 614 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí a pozemku 

p.č. 1662/126 o výměře 401 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí (dle GOP 1550-138/2012) do 

majetku Anety Břízové, bytem V Borku 300, Albrechtice nad Orlicí a Jakuba Palána, 

bytem Týniště nad Orlicí, T. G. Masaryka 152 za cenu 800 Kč/m2 a poplatky 

s prodejem spojené. 

 

- zásah do již provedeného projektu rekonstrukce přednádraží, který byl financován 

z ROP NUTS II Severovýchod dle podmínek poskytovatele dotace. Souhlas je 

podmíněn závazkem investora uhradit náklady města vyčíslené poskytovatelem dotace 

 

- prodloužení smlouvy o výpůjčce budovy občanského vybavení č.p. 936 (tělocvičny) 

na pozemku p.č. 1728/3 a stavby bez č.p. (jiná stavba) na pozemku p.č. 1728/4 v k.ú. 

Týniště nad Orlicí,  pozemku p.č. 1728/3, p.č. 1728/4 a pozemku p.č. 1728/1 v k.ú.  

Týniště nad Orlicí do 31. 12. 2026 Sportovnímu klubu Týniště nad Orlicí 

 

- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 – Fond rozvoje bydlení 

 

- smlouvu s vítězem výběrového řízení firmou MOUNTAIN GUIDES 9 000, s.r.o., na 

vypracování PENB (Průkazu energetické náročnosti budov) 

 

- finanční příspěvek na rok 2013 ve výši 5 000,00 Kč pro občanské sdružení HEWER 

 

- finanční příspěvek TJ Sokol Křivice ve výši 8 000,00 Kč na opravu havárie 

zavlažovacího čerpadla 

 

- finanční příspěvek ve výši 84 000,00 Kč na nákup partystanu pro DSO Podorlicko za 

podmínky každoročního přednostního přidělení na pořádání swingového festivalu 

v Týništi nad Orlicí 

 

- finanční příspěvek pro TJ/SK Petrovice ve výši 10 000,00 Kč na nákup pletiva a 

údržbu sportovního areálu 

 

- uzavření dohody o ukončení smlouvy o zásobování teplem a dohodu o koupi zařízení 

k výrobě tepla z kotelny „U Dubu“ a kotelny „Střed“ 

 

- finanční příspěvek na uhrazení ztráty swingového festivalu ve výši 98 000,00 Kč 

 

- rozpočtová opatření č. 24, 33, 36-51 

 

- záměr vybudování optické metropolitní sítě v Týništi nad Orlicí. 

 

Zamítlo: 

 

- odkoupení pozemků z majetku města Týniště nad orlicí, p.č. 2035/1 pro majitele 

bytových jednotek v ulici Vrchlického č.p. 940, 941, 942 
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- podání žaloby ve věci vymáhání škody způsobené městu odsouzeným Jiřím Pilem ve 

výši cca 6 268,00 Kč v občanskoprávním řízení. 

 

Jednání zastupitelstva města Týniště nad Orlicí ze dne 16. 12. 2013 schválilo 

následující záležitosti. 

 

- zrušení příspěvkové organizace Městský bytový podnik Týniště nad Orlicí IČO 

15040895 se sídlem v Týništi nad Orlicí, Okružní 931, a to ke dni 30. 6. 2014 

 

- v souvislosti s bodem l tohoto usnesení k 1. 7. 2014 převod části úkolů a činností 

rušené příspěvkové organizace na Služby města Týniště nad Orlicí v rozsahu pracovní 

náplně pana Vladimíra Berana, dosavadního zaměstnance rušené příspěvkové 

organizace a přechod práv a povinností z tohoto pracovněprávního vztahu na Služby 

města Týniště nad Orlicí 

 

- v souvislosti s bodem 1 tohoto usnesení k 1.7.2014 převod části úkolů a činností 

rušené příspěvkové organizace na Město Týniště nad Orlicí v rozsahu pracovní náplně 

paní Vlastimily Špačkové, dosavadní zaměstnankyně rušené příspěvkové organizace a 

přechod práv a povinností z tohoto pracovněprávního vztahu na Město Týniště nad 

Orlicí 

 

- ukončení pracovního poměru zaměstnankyně MěBP paní Šárky Imrichové k datu 

zrušení této příspěvkové organizace (k 30. 6. 2014) z organizačních důvodů (zrušení 

organizace) dohodou, či výpovědí a následné vypořádání odstupného dle zákoníku 

práce 

 

- ukončení pracovního poměru pracovníka MěBP pana Rudolfa Palána k datu zrušení 

této příspěvkové organizace (k 30. 6. 2014) z organizačních důvodů (zrušení 

organizace) dohodou, či výpovědí a náhledné vypořádání odstupného dle zákoníku 

práce 

 

- přechod zbývajících veškerých práv a závazků rušené příspěvkové organizace MěBP 

(s výjimkou uvedenou pod bodem 2 tohoto usnesení) dnem účinnosti rozhodnutí o 

zrušení na Město Týniště nad Orl. 

 

- dodatek č. l zobrazující dosavadní změny při provádění rekonstrukce KC, bez bodu 

3.1.1. dodatku (prodloužení lhůty výstavby) 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 1752/116 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro manžele 

Zdeňka Zahálku a Janu Zahálkovou za cenu 150 Kč/m2  a poplatky s prodejem spojené 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 2013/3 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro Ing. Petra Bráta 

za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené 

 

- prodej pozemku pod garáží p.č. 2013/2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro pana Miroslava 

Šponara za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené 

 

- snížení ceny posledních volných bytů v majetku města určených k prodeji – za cenu 

10.000 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené 

- prodloužení termínu platnosti smlouvy o smlouvě budoucí na odkup pozemků 

v sídlišti Střed pro firmu FATO a.s., člen holdingu Fato, do 31. 12. 2015 
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- poskytnutí bezúročné půjčky Mateřskému centru Ratolest na předfinancování dotace 

z Programu rozvoje venkova v částce 126 788,00 Kč. Název projektu: Zateplení budovy 

MC Ratolest. Projekt: Výměna oken, vitríny a dveří 

 

- poskytnutí investičního příspěvku Mateřskému centru Ratolest na dofinancování 

dotace z Programu rozvoje venkova v částce 14 088,00 Kč (Výměna oken, vitríny a 

dveří) 

 

- změnu závazného vztahu mezi městem Týniště nad Orlicí a příspěvkovou organizací 

Služby města Týniště nad Orlicí: 

a) snížení příspěvku na provoz o Kč 96 000,00 (celková výše příspěvku v roce 2013 po 

úpravě Kč 7 592 000,00) 

b) navýšení limitu mzdových prostředků o Kč 414 000,00 (limit mzdových prostředků 

po úpravě Kč 3 837 000,00) 

 

- zrušení nadačního fondu Krajina 

 

- rozpočtová opatření č. 67-76/2013 

 

- zmocnění Rady města Týniště nad Orlicí k provedení všech nezbytných případných 

rozpočtových opatření v období od 17. 12. 2013 do 31. 12. 2013. 

 

- rozpočtové provizorium dle přílohy č. l. 

 

Zamítlo: 

 

- odkup nemovitosti č.p. 217 v k.ú. Týniště nad Orlicí. 

 

Zasedání rady města se uskutečnilo 22krát. 

 

2. Volby presidenta republiky a do Poslanecké sněmovny. 

 

Volba presidenta 

  

                                1. kolo 11. - 12. 1. 2013       2. kolo 25. – 26. 1. 2013 

 

Počet okrsků       8       8 

Počet voličů v seznamu 5090    5078 

Volební účast v %   64,36    59,94 

Platné hlasy   3275    3044 

 

Kandidáti na presidenta     Počet hlasů                                                     

 

                                           1. kolo                                  2. kolo 

 

Rothová Zuzana  143 

Fischer Jan   588           

Bobošíková Jana    83 

Fischerová Taťána  135 
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                                           1. kolo                                   2. kolo 

Sobotka Přemysl    87 

Zeman Miloš   712           1780 

Franz Vladimír  282 

Dientsbier Jiří   663 

Schwarzenberg Karel  569           1253 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

ve dnech 25. 10. 2013 – 26. 10. 2013. 

 

Počet okrsků       8 

Voliči v seznamech   5096 

Volební účast v %   59,44 

Platné hlasy    3009 

 

Počty hlasů pro volené strany: 

 

ČSSD     608 

Strana svobodných občanů    98 

TOP 09    337 

Hlava vzhůru        4 

ODS     176 

Hnutí Změna      29 

Strana soukromníků     11 

KDU-ČSL    150 

Strana zdravého rozumu    15 

Aktiv nezávislých občanů      2 

SPOZ       32 

ÚSVIT     228 

DSSS       24 

ANO 2011    549 

KSČM     594 

LEV 21        1 

SZ       58 

 

Týnišťští občané na kandidátních volebních listinách počet hlasů 

 

ČSSD  Janeček Karel      103 

 

Svobodní Tošovský Lukáš       31 

Ládr Ivan        46 

 

ODS  Matička Jaroslav       42 

 

TOP 09 Koldinský Libor       48 

 

Do Poslanecké sněmovny nebyl z výše uvedených jmenovaných nikdo zvolen. 

 

 

 

 



 13 

3. Hospodaření města. 

 

 

Daňové příjmy     70 684 519,50  Kč 

- daň z příjmu právnických osob     2 150 580,00  Kč 

   Nedaňové příjmy       9 089 958,41  Kč                                                                                        

   Kapitálové příjmy       1 024 141,00  Kč 

   Přijaté transfery       7 271 616,58  Kč 

   Příjmy celkem     90 139 815,49  Kč 

 

   Běžné výdaje     57 605 874,34  Kč 

   Kapitálové výdaje       7 797 133,86  Kč 

   Výdaje celkem     65 403 008,20  Kč 

   Saldo      24 736 804,29  Kč 

 

    Z uvedených údajů vyplývá, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je 24 736 807,29 Kč. Tato 

kladná hodnota vyjadřuje, že v roce 2013 je výsledkem hospodaření dle rozpočtu 

přebytek v této výši. 

 

    V kapitálových výdajích byla finanční částka 6 203 187,86 Kč použita na pokrytí 

nákladů spojených s rekonstrukcí divadla. 

 

4. Obyvatelstvo. 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2013    6 171 

z toho: Křivice         186 

            Petrovice         209 

            Petrovičky         162 

            Rašovice         173 

            Štěpánovsko         216 

            Týniště nad Orlicí     5 225 

 

Počet narozených dětí           59 

z toho: děvčat            29 

            chlapců           30 

 

Nejčastěji užívaná jména děvčat:        Eliška 4x, Adéla 3x 

Nejčastěji užívaná jména chlapců:       David 3x, Jan 3x 

 

Manželství uzavřená celkem:          37 

z toho: na MěÚ           10 

            mimo MěÚ           27 

 

Pohyb obyvatel: 

Odstěhovaných         130 

přihlášených k trvalému pobytu       126 

úmrtí obyvatel            53 

z toho: žen            23 

            mužů            30 

 

Nejstarší občanem města je Konrád Kůrka – 98 let 
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III. 

Školství 
 

 

Základní škola. 
 

          Ve školním roce 2013 – 2014 bylo do třech tříd přijato 56 dětí. Z tohoto počtu 

bylo 13 dětí přijato po odkladu z minulého roku. Pro školní rok 2014 – 2015 bylo 11 

odkladů školní docházky. 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku byl 57, počet žáků, kteří ukončili 

povinnou školní docházku v nižším ročníku byl 4. 

Celkový počet žáků ve školním roce 2013 – 2014 byl 545. 

 

Základní umělecká škola. 

 

          Pro školní rok 2013 – 2014 bylo zapsáno 406 žáků. Výuka probíhala 

v následujících oborech: 

 

- hudební obor (dechové oddělení a oddělení bicích nástrojů) 

- klávesové oddělení 

- strunové oddělení 

- taneční obor 

- výtvarný obor 

- literárně - dramatický obor 
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IV. 

Spolky, kluby, občanská sdružení 

 
 

1. Základní organizace Českého svazu chovatelů. 

 

             Organizace oslavila 15. 6. 2013 významné výročí, a to 100 let od založení. Při 

této příležitosti se uskutečnilo slavnostní shromáždění, na které bylo pozváno 85 hostů. 

Mezi pozvanými byl předseda ÚV ČSCH pan Kotyza a zástupci organizací chovatelů 

z Třebechovic pod Orebem a Holic v Čechách. 

              Slavnostní projev přečetl předseda základní organizace Dr. Jaroslav Vojtěch. 

Týnišťská organizace byla oceněna Čestnou vlajkou za zásluhy o rozvoj chovatelství. 

Město Týniště nad Orlicí věnovalo organizaci Čestný prapor. V rámci organizace byli 

oceněni pamětními medailemi Šmída Zdeněk, Štěpánek Václav a Mudr. Vaník Jan. 

 

2. Sbor dobrovolných hasičů. (SDH) 

 

              Sbor dobrovolných hasičů oslavil 17. 8. 2013 140 let od svého založení.  

K založení došlo 14. 8. 1873. Založený spolek měl 18 členů a jeho prvním předsedou 

byl Josef Uhlíř, velitelem Josef  Alter. Při příležitosti založení se uskutečnilo slavnostní 

shromáždění, kterého se zúčastnili členové sboru a pozvaní hosté Ing. Jaroslav Matička 

jako starosta města, Nadrchal Pavel jako místostarosta města, JUDr. Miroslav Antl 

senátor za náš volební obvod, Ing. Vladimíra Lesenská jako poslankyně Poslanecké 

sněmovny PČR a Ulrych Antonín za Okresní sdružení hasičů. Starosta sboru Stárek 

Stanislav ve svém projevu přiblížil historii a současnost sboru. Za dlouholetou činnost 

ve sboru byl oceněn Václav Štěpánek. Čestné uznání od Okresního sboru hasičů převzal 

starosta SHD. 

Ve 12.00 hod. se uskutečnila slavnostní jízda techniky městem, a to za účasti pozvaných 

sborů z Albrechtic nad Orlicí, Bolehoště, Žďáru nad Orlicí, Třebechovic pod Orebem, 

Nového Města nad Metují a Rychnova nad Kněžnou. V dalším programu, který probíhal 

na Mírovém náměstí, se uskutečnily ukázky hašení historickými stříkačkami před 140 

lety až po ukázky hašení požárů současnou technikou. 

 

3. Základní organizace Českého svazu včelařů. 

 

            V letošním roce uplynulo 80 let od založení Včelařského spolku. Včelařský 

spolek pro Týniště nad orlicí a okolí, předchůdce současné organizace Českého svazu 

včelařů, byl založen 27. srpna 1933. Při této příležitosti organizace uskutečnila výstavu 

ve vodárenské věži. Nejstarším exponátem výstavy byl dřevěný medomet z roku 1865. 

Medomet byl původně v majetku včelařského spolku, nyní je v majetku přítele Veverky 

z Rovně u Rychnova n. K. Spolek má v současné době 42 členů. 

 

4. Spolek přátel Města Týniště nad Orlicí. 

 

            Občanské sdružení Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o.s. v roce 2013 

úspěšně pokračovalo v realizaci svých cílů vyplývajících ze Stanov a pokračovalo 

v realizaci projektů v souladu s poskytnutými dotačními tituly. 

             Spolek z prostředků poskytnutých Královehradeckým krajem zakoupil 

zvukovou techniku k ozvučení kulturních akcí pořádaných ve věži a z prostředků 
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poskytnutých DSO Podorlicko zakoupil přenosný počítač pro potřebu členů spolku. 

Z příspěvku poskytnutého Městem Týniště nad Orlicí byl pronajat nebytový prostor v 

Lipské ulici jako depozitář a zázemí spolku. 

            Hlavní výstavní akce spolku, která probíhala celou výstavní sezonu, byla v roce 

2013 „Historie spolků ve městě Týništi nad Orlicí“. Realizaci expozice i celosezonní 

víkendový provoz zajistili členové spolku svépomocí. S doplněním expozice pomohly 

místní spolky. Souběžně s touto výstavou probíhaly ve věži po celou letní sezonu 

naučné besedy podpořené Úřadem Královehradeckého kraje. 

             Provoz věže byl zahájen v červnu tradiční akcí Věžení, na které spolek přítel 

spolupracoval s místními spolky Ratolest, SHD, Sokol, místním divadelním spolkem, 

ZUŠ, mažoretkami Týnkami a dalšími. Na akci spolek zajistil výstavní stánky, které 

využili místní podnikatelé a spolky k nabídce svých produktů a zboží. Slavnostní 

otevření navštívilo cca 300 návštěvníků z řad veřejnosti. 

            Další akcí spolku, která proběhla na podzim, byl již třetí a tradiční Francouský 

večer, jehož návštěvnost docílila hranici kapacity věže. Dále se ve věži konalo několik 

akcí pro místní děti a také večerní prohlídky. Vánoce oslavili členové spolku veřejnou 

akcí ve věži spojenou s koledami, cukrovím, punčem a ohňostrojem. 

            Spolek obdržel diplom za 1. místo v soutěži „O nejzajímavější projekty a 

aktivity MAS 2008 – 2013“ v kategorii neziskové organizace za projekt Muzeum – 

památka místního významu Vodárenská věž Týniště nad Orlicí. 

             V roce 2013 pokračovala družba s Týništěm okres Plzeň – jih návštěvou 

delegace členů našeho spolku. Nadále členové spolku v souladu se Stanovami konali 

publikační činnost, sběratelskou činnost a vše zaměřené na historii a současnost města 

Týniště nad Orlicí. 

 

5. Tělovýchovná jednota SOKOL. 

 

              25. 3. 2013 se v klubovně TJ konala Valná hromada TJ Sokol Týniště nad 

Orlicí. Z celkového počtu 61 pozvaných bylo přítomno 51 delegátů. Valná hromada 

zvolila jako novou starostku TJ Sokol Jaroslavu Ullwerovou, místostarostou zůstává 

Jindra Červinková a jednatelkou Lenka Neškudlová, náčelnicí Martina Kollerová  

a náčelníkem Miroslav Cibula. 

              Výbor se rozloučil s dlouholetou starostkou Janou Horskou a poděkoval jí za 

dlouholetý přínos pro tělocvičnou jednotu a reprezentaci Sokola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

V. 

Průmysl 
 

 

MIRRA czech s.r.o. 

 

           Firma byla založena v roce 2001. Hlavním výrobním programem je výroba 

distančních podložek do betonu. V oblasti obchodu se firma zabývá nákupem a 

prodejem plastových, betonových a kovových distančních podložek. Účelem podložek 

je správné vymezení kari sítí, či betonářské oceli v betonových podlahách, stropech a 

stěnách. 

            V roce 2011 firma přistoupila ke kompletní rekonstrukci. 

 

VARIOTEK s.r.o. 

       

             Firma byla založena v červnu 2004. Výrobní program spočíval ve výrobě 

přípravků pro automobilový průmysl. V současné době se firma specializuje na výrobu 

přesných dílů pro zákazníky v Německu a Švýcarsku. Vlastní výrobní program obsahuje 

přístroje a vybavení pro kliniky a oddělení nukleární medicíny, speciální zařízení pro 

manipulaci s radioaktivním materiálem a výkonné svítilny pro použití v náročných 

pracovních podmínkách. 

              Technické vybavení spočívá v 7 CNC obráběcích centrech, 10 klasických 

obráběcích strojích, 3 D CNC jako měřící stroj, sváření uhlíkových ocelí a nerez 

materiálů a montážní pracoviště. Firma připravuje výstavbu nové haly, rekonstrukci 

sociálního zázemí a nákup 3 nových obráběcích strojů. Ve firmě je zaměstnáno 45 

pracovníků. Jednatelem společnosti je Ing. Petr Králík CSc. 
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VI. 

Významné události ve městě. 
 

 

 1. 5. Tradiční prvomájový jarmark se uskutečnil na Tyršově náměstí. V programu 

vystoupil Velký dechový orchestr ZUŠ a mažoretky Týnky a slovácká dechová hudba 

Rozmarýnka. Jarmarku se zúčastnilo asi 300 občanů města. 

 

 11. 5.  Uskutečnila se tradiční motorkářská mše v kostele Svatého Mikuláše. Mši 

sloužil místní páter Ivan Havlíček. Při této příležitosti se sjelo na náměstí asi 200 

motorek různých značek a kubatur. 

 

 29. 5. Na přátelskou čtyřdenní návštěvu města přijela delegace obce Čierny Balog. 

Vedoucím delegace byl starosta obce Ing. František Budovec. 

 

 31. 5.  Uskutečnil se 18. ročník mezinárodního Swingového festivalu Jardy Marčíka na 

Tyršově náměstí. Swingový festival i za nepříznivého počasí probíhal ve venkovním 

prostoru. V pátečním programu vystoupil Mladý týništský big band pod vedením Pavla 

Plašila s hosty Pavlem Herzogem (trumpetista)a zpěváky Janem Smigmatorem a 

Dashou. Dále vystoupil Big Band Humpolec, Ondřej Kabrna Trio, Sisa Feher 

Collaboration, a František Uhlíř PVC. První den festivalu bylo přítomno asi 600 diváků.          

Druhý den festivalu vystoupilo Tůmovo kvinteto ZUŠ Kostelec nad Orlicí, Black 

Buřiňos Týniště nad Orlicí, Justin Echols Quartet (USA), Golden Big Band Praha 

s Tomášem Savkou. 

 

 1. 6. Spolek přátel města zahájil letní sezonu ve vodárenské věži nazvanou „Věžení“. 

Věžení probíhalo v dobovém oblečení spadajícím do 30. let minulého století. Příjemnou 

atmosféru v nádechu lázeňské kolonády si přišlo užít asi 250 návštěvníků. 

 

 6. 6.  Byla zahájena rekonstrukce týnišťského kulturního domu (divadla). Rekonstrukce 

spočívá v kompletní změně interiéru. Hlediště bude srovnáno do roviny tak, aby se sál 

stal víceúčelovým.  Vznikne balkon, nové zázemí pro zvukaře a kompletně celé patro. 

Velmi unikátní bude i nové hlediště, které bude možné podle potřeby automaticky 

posunout. Celá budova bude bezbariérová, do prvního patra bude vybudován výtah. 

          Celá rekonstrukce přijde asi na 51 milionů korun. V této částce je zahrnuta i cena 

za revitalizaci Tyršova náměstí. 

          Rekonstrukce by měla být dokončena do 30. září 2014. 

 

 6. 9. Uskutečnil se 31. ročník Cyklorallye Juráška. Na trasu z Týniště nad Orlicí do 

Olešnice v Orlických horách přes Opočno, Nové Město a Dobrošov, která měří asi 95 

km, se vydalo 209 cyklistů. Cíl letošního ročníku byl poprvé v areálu chovatelů 

„Bobkárna“. Účastníkům cyklorallye byli předány pamětní medaile a diplomy. Nejstarší 

účastnicí byla Danuše Běhounková, nejstarším účastníkem Bohumil Janeček, oba 

z Holic se stejným věkem 77 let. 

 

 15. 9. Uskutečnila se tradiční akce Týnišťské posvícení, aneb loučení s létem 

v městském parku. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program. 
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 21. 9.  Uskutečnil se l. zápas basketbalistek ve II. Basketbalové lize, a to s TJ Šumperk. 

Po druhé čtvrtině zápasu proběhl křest kalendáře na rok 2014 s fotografiemi hráček tak, 

jak je Pán bůh stvořil. Právě tímto krokem chtěly basketbalistky získat další potřebné 

peníze, aby mohly vyšší soutěž hrát. 

 

 30. 9.  Po mnoha letech činnosti byl ukončen provoz prodejního střediska automobilů 

značky Škoda ve Vokliku. 

 

 28. 10. Na start 22. ročníku Týništské desítky, která se pravidelně běhá na počest 

státního svátku, se postavilo rekordních 253 vytrvalců a vytrvalkyň v osmi kategoriích. 

Z dobrých zkušeností posledních let pořadatele z atletického oddílu SK Týniště n. O. ve 

spolupráci s DDM připravili vložené závody dětí a žactva za účasti 47 dětí. Celkovým 

vítězem v hlavní kategorii vytrvalců se stal Matěj Trávníček z TJ Nové Město na 

Moravě časem 32:31 minut. Nejlepší vytrvalkyní byla Táňa Metelková, odchovankyně 

týnišťského oddílu atletiky, dnes závodnice TJ Sokol Hradec Králové časem 36:30 

minut.  Závodu se zúčastnili nejen běžci z České republiky, ale i z Polska. 

 

 13. 11. Slavnostní otevření galerie věnované Jaroslavu Dostálovi, řídícímu učiteli a 

místnímu malíři. Galerie vznikla díky Štěpánu Tomšíkovi v prostorách domu č.p. 333 

v Komenského ulici. Celkem je vystaveno asi 100 obrazů. Tři čtvrtiny obrazů jsou 

dílem Jaroslava Dostála. Zbývající prostor patří dalším místním malířům spojených 

s Týništěm n. O. Jsou zde vystaveny obrazy pánů Macháně, Šejny, Šenka, Obsta, 

Forejtka, Reichla, Michálka, Uhlíře a ze současných tvůrců Aleny Ullrychové.           

Otevření proběhlo za účasti asi 50 pozvaných hostů. 

 

 16. 11. Bylo otevřeno obchodní servisní středisko firmy Agrico s.r.o. Týniště nad Orlicí 

v části města  Voklik. Do tohoto obchodního střediska byl přesunut veškerý prodej a 

servis náhradní a komunální techniky včetně prodeje náhradních dílů. Slavnostní 

otevření bylo provázeno velkým zájmem občanů Týniště nad Orlicí. 

 

  1. 12. Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí bylo spojené se společným 

vystoupením žáků ZUŠ a dětí z MŠ ve městě a U Dubu. Akce se zúčastnilo mimo dětí 

asi 200 občanů. 

 

 31. 12. Tradiční silvestrovský večer na Mírovém náměstí s projevem starosty s 

novoročním přípitkem a ohňostrojem. Akce se těšila mimořádnému zájmu občanů, 

kterých se sešlo asi 1000.   
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VII. 

Klimatický průběh roku. 
 

Přehled počasí za rok 2013 po jednotlivých měsících roku 2013. 

Lokalita Týniště nad Orlicí. 

 

Leden:  Měsíc teplotně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota - 0,7°C, 

maximální teplota byla + 9,0°C (30.1.) Minimální - 15,2°C (26. 1.), 

převážně oblačno až zataženo s občasnými mlhami srážkově 

nadprůměrný. Celkový měsíční úhrn srážek byl 74,4 mm.                 

Největší výška sněhové pokrývky 28. 1. 2013 byla 11 cm. V první 

dekádě srážky převážně dešťové, poté sněhové, poslední dva dny měsíce 

opět dešťové. 

 

Únor:  Únor byl teplotně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota byla                 

0,3°C – dlouhodobý průměr - 1,5°C. Maximální teplota 8,0°C byla 

naměřena ve dnech 1. 2. a 27. 2. 2013. Minimální teplota byla -14,0°C. 

(22. 2.) Srážkově byl tento měsíc nadprůměrný s celkovým úhrnem 62,2 

mm. Nejvyšší výška sněhové pokrývky 20. 2., a to 17cm. 

 

Březen: Polojasno až skoro zataženo po celý měsíc. Srážkově podprůměrný, 

celkový úhrn srážek činil 31,8 mm. Maximální teplota dosáhla                 

12,0°C ve dnech 6. 3., 7. 3. a 10. 3. Minimální pak hodnoty -12,0°C                 

dne 24. 3. Nejvyšší sněhová pokrývka byla zaznamenána dne 10. 3. 

 

Duben:  Také duben byl srážkově podprůměrný s celkovým úhrnem srážek                 

28,2mm, což je cca polovina dlouhodobého srážkového průměru.                 

Maximální teplota byla naměřena 26. 4., a to 26,0°C. Minimální pak  

8. 4., a to -4,0°C.  Nejvyšší sněhová pokrývka byla naměřena 1. 4., a to 

3cm. Sníh padal pouze v 1. týdnu měsíce, avšak vždy během dne roztál. 

 

Květen: Po celý měsíc převážně zataženo, deštivo, ke konci II. dekády občasné 

mlhy a bouřky. Sněhové srážky se již nevyskytovaly. Průměrná teplota 

byla 13,3°C. Měsíc byl teplotně normální. Maximální teplota byla 

26,0°C, a to 9. 5. a 19. 5. Minimální teplota byla 3,5°C , a to 24.5. 

V období zmrzlých tj. 12. 5. až 15. 5. se nevyskytlo obvyklé, pravidelné 

ochlazení. 

 

Červen: Měsíc byl teplotně nadprůměrný s prům. teplotou 17,2°C. Maximální 

teplota byla naměřena 17. 6., a to 31,5°C. Minimální pak 9,0°C byla 

naměřena 6. 6., 26. 6. a 27. 6. 2013. Značné oteplení koncem II. dekády 

kdy maximální denní teploty dosahovaly více než 30°C. Koncem měsíce 

se postupně ochlazovalo s denními maximy 12 - 23°C.                 

Srážkově byl červen, tak jako květen, opět silně nadprůměrný s celkovým 

úhrnem srážek 146,8mm. Maximální srážky se vyskytly 25. 6., a to 54,1 

mm a 26. 6. to bylo 20,5 mm. 

 



 21 

Červenec: Měsíc teplotně slabě nadprůměrný s prům. teplotou 19,2°C.                 

Max. teplota byla naměřena 28. 7., a to 38,2°C. Minimální 16. 7. 9,0°C.                 

27. 7. a 28. 7. vpád teplého afrického vzduchu po okraji tlakové níže                 

YASMINE, která měla střed nad Norským mořem. Tropická noc je noc, 

kdy minimální teplota vzduchu neklesne pod 20°C. Tropická noc se 

vyskytla z 27. na 28. 7. 2013. Minimální teplota byla 24,2°C.                 

Nejvyšší srážky byly naměřeny 30. 7. a činily 21,2 mm. 

 

Srpen:  Skoro jasno až polojasno, pouze v poslední dekádě převládla velká 

oblačnost spolu se srážkami. Srážkově podprůměrný, úhrn srážek 60,0 

mm, což je zhruba 70% dlouhodobého průměru. Nejvyšší denní úhrn 

srážek = 24,0 mm (dne 5.8.) Nejvíce srážek se vyskytlo v poslední 

dekádě měsíce. V období 4. 8. – 9. 8. byl zaznamenán výskyt bouřek. 

 

Září:  Měsíc teplotně průměrný, s prům. teplotou 12,6°C. Odchylka od 

dlouhodobého normálu činí pouze - 0,2°C. Maximální teplota                 

25,3°C dne 7. 9., minimální teplota byla naměřena dne 28. 9., a to 2,3°C. 

Měsíční úhrn srážek byl vysoce nadprůměrný s úhrnem                 

150,1mm. Nejvyšší denní úhrn byl zaznamenán dne 14. 9., 37,3 mm. 

 

Říjen:  Teplotně nadprůměrný – prům. teplota byla 10,4°C. Dlouhodobý říjnový 

teplotní průměr činí 8,3°C. Max. teplota byla naměřena 11. 10. 

Minimální teplota byla - 0,3°C, a to 31.10. Srážkově slabě podprůměrný, 

s měsíčním úhrnem srážek 46,4 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek byl 12,5 

mm dne 18.10. 

 

Listopad: Po celý měsíc převážně oblačno až zataženo, ve II. dekádě mlhy.                  

Měsíc opět teplotně nadnormální s prům. teplotou 5,3°C.                   

Dlouhodobý průměr byl 3,4°C. Maximální teplota naměřena 8. 11. 

16,6°C. Minimální 28. 11., a to - 4,5°C. Měsíc zpočátku poměrně teplý, 

postupné ochlazování s teplotami pod 0°C na konci období.                  

Od 25. 11. výskyt přízemních mrazíků. Nejvyšší sněhová pokrývka ve 

dnech 27. a 28. 11. 1 cm. 

 

Prosinec: Po celý měsíc oblačno až zataženo. Teplotně silně nadprůměrný, zejména 

v závěru měsíce. Průměrná měsíční teplota byla + 2,6°C.                  

Dlouhodobá prosincová průměrná teplota činí - 0,2°C. Maximální 

Teplota byla 26. 12., a to 10,1°C. Minimální teplota byla - 4,1°C, a to 

3.12. Měsíc srážkově podnormální, celkový úhrn srážek 27,5 mm. 

Zpočátku měsíce srážky sněhové, nejvyšší výška sněhové pokrývky 8 cm 

byla 8. 12. 2013. Později, zejména v závěru měsíce déšť nebo mrholení. 

5. a 6. 12. 2013 naši lokalitu zasáhl okraj orkánu XAVER, jehož 

původcem byla tlaková níže nad Skandinávií. V I. a II. dekádě výskyt 

mlh a přízemních mrazíků, popř. náledí. 

                  

Údaje o počasí poskytl Mgr. Matějka.  
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VIII. 

Různé. 

 
 

1. Cena vodného a stočného 

 

 Vodné   39,50 Kč /m3 

 Stočné  40,40 Kč /m3 

 Celkem 79,90 Kč /m3 

 

2. Slovo starosty Jaroslava Matičky na závěr roku 2013. 

 

              Rok 2013 byl pro nás rokem složitým, plným obav ze ztráty zaměstnání i rok 

politických zvratů a předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. 

              V našem městě jsme po delších diskusích našli odvahu pustit se do největší 

investiční akce za posledních více než 20 let (poznámka – investice okolo 51 mil. Kč.). 

Stav našeho kulturního stánku si to bezesporu vyžádal. Zahájení této investiční akce 

v letošním roce a její dokončení v roce příštím si vyžádalo velké šetření v městském 

rozpočtu již počínaje rokem 2012. V letošním roce jsme proto nemohli zahájit žádnou 

další významnější investiční akci. Samozřejmě, že je ve městě mnoho věcí, které by 

bylo třeba zlepšit. Víme, že například stav chodníků je neutěšený a bylo by potřeba začít 

do jeho zlepšení značně investovat. Významně k tomu přispěla i změna takzvaného 

„chodníkového zákona“, a to, že stávající chodníky jsou doslova devastovány úklidovou 

mechanizací. Bohužel finance na obě akce současně nestačí a při rozhodování co může 

počkat, rozhodlo zastupitelstvo takto. 

             Pokud nenastanou žádné komplikace, chtěli bychom v příštím roce i při 

vysokých výdajích na dokončení rekonstrukce kulturního centra přistoupit 

k rekonstrukci chodníků, alespoň na hlavních tazích městem. 

             Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí za rokem 2013 mi dovolte trochu 

optimismu. Věřme, že tak jako vždy v minulosti, se věci obrátí k lepšímu a současné 

problémy a skepse budou zapomenuty. První náznaky zde (alespoň v hospodářství) již 

jsou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


