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I. 

CELOSPOLEČENSKÝ ROČNÍ VÝVOJ VE SVĚTĚ A 

REPUBLICE 
 

 

Rok 2014 byl rokem voleb do Evropského parlamentu, Senátu Parlamentu 

ČR a Zastupitelstev obce. 

Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily ve dnech 23. a 24. 

května. 

Za ČR bylo voleno 21 poslanců, a to na období 2014 až 2019. Do Evropské 

komise byla za ČR vládou navržena Věra Jourová z Hnutí ANO 2011. Radou 

Evropské unie byla následně jmenována eurokomisařkou a poté schválena 

Evropským parlamentem. Věra Jourová bude působit ve funkci eurokomisařky 

pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.  

Volby do senátu se uskutečnily ve dvou kolech. První kolo probíhalo 

souběžně s volbami do Zastupitelstev obce, a to 10. a 11. října 2014. Protože 

v prvním kole nezískal z navržených kandidátů nikdo potřebnou nadpoloviční 

většinu hlasů, uskutečnilo se 17. a 18. října druhé kolo voleb, do kterého 

postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole voleb byl 

nadpoloviční většinou hlasů zvolen na období 6 let za náš obvod Miroslav Antl. 

Ve volbách do Zastupitelstva města bylo zvoleno na období čtyř let 17 

zastupitelů města. 

Další významnou událostí bylo uzavření koaliční smlouvy po předčasných 

volbách v roce 2013 mezi ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL  

a následné jmenování Bohuslava Sobotky premiérem a jeho pověřením 

k sestavení vlády. 29. ledna pak president republiky po 95 dnech od voleb 

jmenoval novou vládu v čele s Bohuslavem Sobotkou a místopředsedy 

Andrejem Babišem a Pavlem Bělobrádkem.  

6. února Bankovní rada ČNB rozhodla pokračovat v devizových intervencích 

s cílem udržet kurz kolem 27 korun za euro. 

18. února Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru vládní koalici ČSSD, ANO 

2011 a KDU-ČSL. 

2. července vláda rozhodla od ledna 2015 zrušit třicetikorunové poplatky  

v ambulancích lékařů a lékárnách. Dále rozhodla o snížené sazbě DPH na knihy, 

kojeneckou výživu, dětské pleny a léky.  Místo patnáctiprocentní sazby budou 

tyto položky zdaněny ve výši 10 procent. 
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Mezi události, které ovlivnily svět, patří i krize na Ukrajině. Demonstrace  

v Kyjevě přerostly v nejrozsáhlejší ozbrojený konflikt v Evropě od válek 

v bývalé Jugoslávii. Tehdejší prezident Viktor Janukovič v únoru uprchl do 

Ruska. Následně Ukrajina ztratila Krym. V květnu pak vyhlásili nezávislé 

„republiky“ i proruští separatisté ve východoukrajinském Donbasu. Konflikt 

trval po celý rok 2014. Novým ukrajinským presidentem se 25. května stal 

magnát Petr Porošenko. 

Na Slovensku proběhly v březnu prezidentské volby. Novým prezidentem 

se stal Andrej Kiska. 

Papež František letos svatořečil své dva předchůdce. Populárního Jana 

Pavla II, který byl v čele katolické církve v letech 1978 – 2005 a Jana XXIII, 

který byl v čele katolické církve v letech 1958 – 1963. Zatímco prvnímu je 

přisuzován podíl na pádu komunistických režimů v Evropě, druhý svolal 

přelomový vatikánský koncil, který byl impulsem k větší modernizaci katolické 

církve. 

Nebezpečím pro celý svět se stal vznik Islámského státu (IS). IS vznikl na 

části území Sýrie a Iráku. Teroristé zaštiťující se islámským fundamentalismem 

slavili první úspěch v lednu 2014, když dobyli irácké město Fallúdža. 

Vykradením bank v iráckém městě Mosulu se IS v červnu stal zřejmě nejbohatší 

teroristickou organizací na světě. Svět šokovala především brutální videa vražd 

západních novinářů a humanitárních pracovníků. Teroristé z IS však 

zmasakrovali či zotročili tisíce civilistů, především z řad křesťanů, jezídů a 

dalších náboženských menšin. 

Prezident republiky Miloš Zeman pokračoval v tradici a 26. prosince 

přednesl vánoční poselství. Rok zhodnotil jako velmi dobrý především v tom, že 

byl nastartován ekonomický růst. Ocenil, že nová vláda, která vznikla po 

předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013, dala 

lidem naději a pomohla nejen rodinám malými dětmi, a díky valorizaci důchodů  

i starobním důchodcům.  Kladně zhodnotil i svoji návštěvu v Číně, která jako 

druhá největší ekonomikou disponuje obrovským trhem. Návštěvou Číny se 

podařilo dosáhnout rozšíření našich odbytových možností a začínají se 

uskutečňovat první přímé investice v naší republice.  Neopomenul zmínit to, že 

nebude ustupovat řvoucímu davu a souhlasit s tím, aby se za symbol boje za 

lidská práva vydávala pornografická skupina s vulgárním názvem, protože je to 

urážka skutečných bojovníků za lidská práva. (Měl na mysli skupinu Pussy Riot) 

Na závěr uvedl, že minulý rok popřál do budoucna naplněný život. Toto přání 
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letos doplnil o to, že život můžeme naplnit jenom užitečnou prací nejen pro 

sebe, ale i pro druhé. 
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II. 

MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA 

 

1.  Zastupitelstvo města. 

 

Jednání Zastupitelstva města dne 24. 3. 2014 schválilo následující záležitosti: 

 

- za člena dozorčí rady ve společnosti ODEKO s.r.o. pana Josefa Urbánka. 

 

- změnu zřizovací listiny pro příspěvkovou organizaci ZŠ.  

 

- odkoupení pozemku od paní Tomašíkové a paní Šimonové p. č. 2151/19 

v k.ú. Týniště nad Orlicí o celkové výměře 221 m2 za cenu 60 Kč/m2 a 

poplatky.  

 

- prodej bytové jednotky 2+1 č. j. 877/8 (55m2) v bytovém domě čp. 876,  

čp. 877 a čp. 878 v k.ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu na pozemcích a 

společných částech domu do majetku Jaroslavy Vošlajerové za cenu 10 000 

Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 550 000 Kč a poplatky s prodejem 

spojené, zároveň schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedené 

nemovitosti, k zajištění pohledávky v částce 350 000 Kč ve prospěch 

zástavního věřitele České spořitelny a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 

Krč, 140 00 Praha. 

 

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci KC. 

 

- dodatek č. 20 smlouvy č.1/2004 na zajišťování služeb v oblast nakládání 

s odpady.   

 

- ocenění občanů města pamětní medailí ke 100. výročí povýšení na město. 

 

- hospodaření města k 31. 12. 2013  

 

- rozpočet města na rok 2014 takto: 
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celkové příjmy rozpočtu ve výši    Kč   81 722 368,01 

financování ve výši      Kč   44 149 559,14 

celkové zdroje ve výši     Kč 125 871 927,15 

běžné a kapitálové výdaje celkem    Kč 124 074 469,42 

nespecifikované rezervy     Kč     1 797 457,73 

celkové výdaje rozpočtu včetně rezervy ve výši Kč 125 871 927,15 

Rozpočet města Týniště nad Orlicí je schvalován jako rozpočet schodkový,   

schodek je kryt finančními prostředky z minulých let.  

 

 

- závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 2 (rozpočet na rok 2014) 

 

- dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích č.128/2000 o 

poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu 

na rok 2014 v té výši a těm fyzickým osobám, které jsou uvedeny v materiálu 

„Rozpočet na rok 2014“  

 

- rozpočtový výhled na rok 2014 – 2017 

 

-  Smlouvu č.01/2014 o právu provést stavbu s Královehradeckým krajem 

zastoupeným SÚS Královehradeckého kraje. 

Zamítlo: 

- záměr odkoupení chaty č.p. 79, postavené na pozemku p.č. 394/2 o výměře 

33m2 v k.ú. Štěpánovsko,  který je v podílovém spoluvlastnictví 16 měst a 

obcí v LD Vysoké Chvojno. 

 

- Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii „Za bažantnicí“. 

 

Jednání Zastupitelstva města dne 16. 6. 2014 schválilo následující záležitosti: 

 

- účetní uzávěrku města Týniště nad orlicí za rok 2013 včetně výsledků 

hospodaření ve výši 26 409 663,97 Kč. 
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- celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně 

zprávy Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání 

hospodaření města za rok 2013 bez výhrad. 

 

-  prodej pozemku par. č. 2015/51 o výměře 20m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 

p. Hanu Novákovou, Ivanu Poláškovou a Markétu Tichou za cenu 105 Kč/m2 

a poplatku s prodejem společné. 

 

- prodej pozemku par. č. 2015/57 o výměře 22m2 v k.ú. Týniště nad |Orlicí pro 

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

 

- prodej pozemku  par. č. 2013/5 o výměře 23m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí pro 

Františka Stejskala za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem spojené. 

 

- výpůjčku komunikace ve Štěpánovsku na pozemku p. č. 461/6 se závazkem 

následného převodu do majetku města. 

 

- bezúplatný pře vod  pozemků královéhradeckého kraje do majetku města 

Týniště nad Orlicí par. č. 329/7,  326/1, 327/2,  327/3 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí. 

 

- bezúplatný převod stavby - části  silnice II/305 z majetku Královehradeckého 

kraje do majetku Týniště nad Orlicí. 

 

- prodej pozemků par. č. 804 o výměře 267m2, pozemku par. č. 1998/5 o 

výměře  42m2 a pozemku par. č. 1998/13  o výměře 498m2 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí pro EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o., za cenu 350 Kč/m2 a 

poplatky s prodejem spojené. (dle GP 1640-32/2014) . 

 

- koupi  pozemků  par. č. 810/2 o výměře 251m2,  pozemku p. č. 810/3 o 

výměře 217m2 a pozemku par. č. 1985/6 o výměře 353m2 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí od EKO-CONTAINER SERVICE, s.r.o., do majetku města za cenu 

350 Kč/m2 (dle GP 1543-7213/2012). 

 

- spolufinancování dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště „V Olšině“ ve 

výši do 2 000 000 Kč. 
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- smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na akci 

„Optická síť Coma, s.r.o. v Týništi nad Orlicí - I etapa“. 

-  

- dodatek č. 3 smlouvy o dílo 6-0173 uzavřené dne 26. 6. 2013 na akci 

„Rekonstrukce kulturního centra v Týništi nad Orlicí“. 

- Základní umělecké škole Týniště nad Orlicí navýšení finančního příspěvku 

zřizovatele na odpisy o částku 14 667,00 Kč (celkový příspěvek 37 667,00). 

- Službám města Týniště nad Orlicí navýšení finančního příspěvku zřizovatele 

na provoz o částku 135 000 Kč (celkový příspěvek 7 535 000,00 Kč) 

 

- na základě žádosti Euroregionu Glacensis Rychnov nad Kněžnou snížení 

finančního příspěvku na provoz  cyklobusů na částku 5 000,00 Kč (snížení o 

1000 Kč) 

 

- Klubu dětí a mládeže Hradec Králové finanční příspěvek na akci „Čištění 

řeky Orlice v částce 5 000 Kč. 

 

- Občanskému sdružení „Za rozvoj Petrovic“ příspěvek na pořádání akce 

„Petrovická pouť“ ve výši 10 000 Kč. 

 

- Galerii Jaroslava Dostála příspěvek na její provoz ve výši 5 000 Kč. 

 

Zamítlo: 

- záměr odkoupení chaty – nabídka  p. Jiřího Matesa,  Klumparova 566, 

Hradec Králové na odkup chaty event. č. 35 v k.ú. Štěpánovska, par. č. 395/5 

o výměře 27m2 (stavba na cizím pozemku) 

 

Jednáním Zastupitelstva města 10. 7. 2014 schválilo následující záležitosti: 

 

- smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Agrostav, a. s., Ústí nad 

Orlicí na odstranění AZC krytiny ze střechy KC Týniště nad Orlicí. 

 

- finanční výpomoc rodině padlého vojáka Libora Ligače v celkév výši 

100 000 Kč. 
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- finanční příspěvek na řešení havárie studny ve výši 30 000 Kč pro SK 

Křivice. 

 

- finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na uspořádání hudebního festivalu 

v rámci DSO Poorlicko v Albrechticích nad Orlicí s názvem Rap Air 

Summer Fly Night Fest. 

 

- finanční dar ve výši 3 000 Kč na uspořádání Memoriálu Františka Vojtěcha - 

mezinárodní kynologická soutěž - pořadatel Krajská sekce kynologického 

klubu ČMMJ. 

 

Jednání Zastupitelstva města 15. 9. 2014 schválilo následující záležitosti: 

 

- záměr odkupu veřejného osvětlení v ulici Za Drahou v ceně do výše  

55 000 Kč. 

 

- přijetí daru stavby silnice III/3052 vyřazené ze silniční sítě na základě 

rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR, č. j. 17 320/1995-30-Gr ze dne  

- 15. 2. 1995 včetně všech součástí,  příslušenství a pozemku par. č. 461/6 

nacházející se v k.ú. Štěpánovsko a obci Týniště nad Orlicí z majetku 

Královehradeckého kraje do majetku města Týniště nad Orlicí. 

 

- uzavření smlouvy o věcném břemeni s Povodím Labe, a.s. na parkovišti Na 

Netřebě. 

 

- příkazní smlouvu č. 63 na výběrové řízení dodavatele akce Energetické 

úspory mateřské školky U Dubu celkové částce 32 670 Kč, včetně DPH. 

 

- příkazní smlouvu č. 64 na odbornou a konzultační činnost a vedení projektu 

při realizaci akce Energetické úspory mateřské školy U Dubu na období od 

09/2014 do skončení realizace projektu v částce 7 260 Kč/měsíc 

 

- zhotovitele projektové dokumentace na zateplení pláště a střechy na akci 

Energetické úspory mateřské školy U Dubu, Týniště nad Orlicí, firmu  

BKN, s.r.o., Vysoké Mýto. 
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- zhotovitele projektové dokumentace na řízení větrání a rekuperaci na akci 

Energetické úspory mateřské školky U Dubu, Týniště nad Orlicí, 

autorizovaná osoba pan Martin Jindrák, Rychnov u Jablonce nad Nisou. 

- dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 6-0173 uzavřené dne 26. 6. 2013 s firmou 

Prima, s.r.o., Hradec Králové na rekonstrukci KC v Týništi nad Orlicí, bez 

prodloužení termínu předání díla. 

 

- finanční příspěvek ve výši 39 800 Kč na nákup zahradního traktoru AGS-102 

pro SK Petrovice nad Orlicí. 

 

- investiční příspěvek Službám města Týniště nad orlicí ve výši 500 000 Kč na 

modernizaci pracovní plošiny. 

 

- finanční podporu pro SK Týniště nad Orlicí ve výši 110 000 Kč na úpravu 

sportovišť. 

 

- finanční dar pro MAS  nad Orlicí, formou daru ve výši 10 Kč/občan na rok 

2014. 

 

- snížení poskytnutého investičního příspěvku z roku 2013 pro MC Ratolest. 

 

- prodej bytové jednotky (2+1) 885/11 (54,7 m2) v bytovém domě čp. 885, 

886, 887 v k.ú. Týniště nad Orlicí včetně podílu na pozemcích a společných 

částech domu do majetku pana Michala Václavka za cenu 10 000 Kč/m2, což 

odpovídá reálné hodnotě 547 000 Kč a poplatky s prodejem spojené. 

 

- prodej bytové jednotky 875/8 (39,5 m2) v bytovém domě čp. 874, 875 v k.ú. 

Týniště nad Orlicí včetně podílu na pozemcích a společných částech domu 

do majetku pana Miroslava Plesky, T. G. Masaryka 952, Týniště nad Orlicí, 

za cenu 10 000 Kč/m2, což odpovídá reálné hodnotě 395 000 Kč a poplatky 

s prodejem spojené. 

 

- Prodej pozemku par. č. st. 173 o výměře 64 m2 v k.ú. Rašovice u Týniště nad 

Orlicí pro Josefa Sejkoru za cenu 250 Kč/m2, což odpovědí reálné hodnotě 

16 000 Kč a poplatky s prodejem spojené (dle GP 160-157/2014). 
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- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 – Fond rozvoje bydlení – poskytování 

půjček občanům města. 

 

- Účelový neinvestiční příspěvek pro KC Týniště nad Orlicí na pokrytí 

schodku swingového festivalu ve výši 18 852,86 Kč. 

 

- poskytnutí veškeré součinnosti města Týniště nad orlicí při vyjasnění 

vlastnictví pozemku par. č. 607/6 v k.ú. Týniště nad Orlicí. 

 

Jednání Zastupitelstva města dne 27. 11. 2014 schválilo následující záležitosti: 

Zvolilo: 

- předsedou kontrolního výboru pana Marka Winklera. 

 

Jednání Zastupitelstva města dne 15. 12. 2014 schválilo následující záležitosti: 

- jednací řád zastupitelstva města. 

 

- členy kontrolního výboru:     Matějus Josef (ČSSD) 

                                               Koldinský Libor (TOP O9) 

                                               Ondráčková Marie (KSČM) 

                                               Kalousová Jana (Vých.) 

                                               Forejtek Bohuslav (ZpT) 

                                               Sedláček Štěpán (NT)    

- členy finančního výboru:       PaedDr. Vystavěl Miroslav (ČSSD) 

                                               Ing. Kuběnová Ivanka (KGU-ČSL) 

                                               Libor Stolín (TOP O9) 

                                               MUDr. Vaník Jan (KSČM) 

                                               Ing. Bc. Píšová Markéta (Vých.) 

                                               Mgr, Ing. Ládr Ivan (NT) 

 

- zastupitelku pro spolupráci s úřadem územního plánování v průběhu 

pořizování Územního plánu Týniště nad Orlicí starostku města Ing. Janu 

Galbičkovou. 

-  

- prodej pozemku parc.č. 607/6 o výměře 87m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí  
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- Ing. Stanislavu Černohousovi za cenu 150 Kč/m2 a poplatky s prodejem 

spojené. 

 

- záměr pořízení osobního automobilu v ceně 350 000 Kč, včetně DPH, a 

ukládá na březnovém jednání ZM předložit cenové nabídky vytypovaných 

modelů. 

 

- změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola – Město 

Týniště nad Orlicí. 

 

- změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní centrum Týniště 

nad Orlicí. 

 

- vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 

pro rok 2015 s vysvětlením dotačních podmínek. 

 

- změnu závazného vztahu mezi Městem Týniště nad Orlicí a příspěvkovou 

organizací Kulturní centrum Týniště nad Orlicí: snížení příspěvku zřizovatele 

na oslavy 100. výročí povýšení Týniště nad Orlicí na město na základě 

žádosti o 2 544 Kč (celková výše účelového příspěvku v roce 2014 po úpravě 

činí 208 956 Kč.) 

 

- změnu závazného vztahu mezi Městem Týniště nad Orlicí a příspěvkovou 

organizací Služby města Týniště nad Orlicí: limit mzdových prostředků se 

zvyšuje o částku 666 000 Kč, celková výše limitu mzdových prostředků na 

rok 2014 je 4 275 000 Kč. Odpisový plán se zvyšuje o částku 4 420 Kč, 

celková výše odpisů na rok 2014 je 572 677 Kč. 

 

- vyhlášení veřejné ankety na název zrekonstruovaného kulturního centra. 

 

2. Volby do Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí  

Konání voleb 10 – 11. 10. 2014. 

Počet volených členů ZM            17 

Počet volebních okrsků               8 

Počet zapsaných voličů        5 091 

Počet vydaných obálek voličům      2 208 
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Volební účast v procentech       43,37 

Platné hlasy pro kandidáty              32 117 

 

Kandidátní listina      počet hlasů   počet mandátů 

Sdružení TOP 09 a NK    4 066     2 

ODS       3 509     2 

ČSSD       4 135     2 

Změna pro Týniště    5 419     3 

KSČM      6 706     4 

KDU – ĆSL      1 695     1 

Východočeši Týniště nad Orl.   4 494     2 

Nové Týniště     2 093     1 

 

Mandát člena zastupitelstva získali: 

Koldinský Libor    TOP 09 – NK   490 hlasů 

Beránek Jan MUDr.   TOP 09 – NK   433 hlasů 

Černínová Irena PharmDr.  ODS     495 hlasů 

Matička Jaroslav Ing.   ODS     355 hlasů 

Otava Josef MUDr.   ČSSD     552 hlasů 

Lesenská Vladimíra Ing.   ČSSD     505 hlasů 

Galbičková Jana Ing.   Změna pro Tý.   581 hlasů 

Tichá Jana Mgr.    Změna pro Tý.   439 hlasů 

Winkler Marek    Změna pro Tý.   435 hlasů 

Voborník Leoš MUDr.   KSČM    602 hlasů 

Vaník Jan MUDr.    KSČM    598 hlasů 

Beránek Miroslav Mgr.   KSČM    530 hlasů 

Ondráčková Marie    KSČM    390 hlasů 

Čepelková Veronika Mgr.  KDU-ČSL    214 hlasů 

Nadrchal Pavel    VÝCHODOĆEŚI   710 hlasů 

Píšová Markéta Ing. Bc.   VÝCHODOĆEŚI   346 hlasů 

Ládr Ivan Mgr. Ing.   Nové Týniště   203 hlasů 

- Na osmi kandidátních listinách volebních stran bylo zaregistrováno celkem 

136 kandidátů. 

 

- Ustavující zasedání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí se uskutečnilo 4. 

11. 2014.  Na zasedání proběhla volba starosty, 2 místostarostů, 2 členů rady, 

předsedů finančního a kontrolního výboru. 



15 

 

Výsledky voleb: 

Galbičková Jana Ing.    starostka 

Otava Josef MUDr.    místostarosta 

Nadrchal Pavel     místostarosta   

Černínová Irena PharmDr.   členka rady 

Píšová Markéta Ing. Bc.    členka rady 

Lesenská Vladimíra Ing.    předsedkyně kontrolního výboru 

Matička Jaroslav Ing.     předseda finančního výboru 

 

- Ing. Lesenská na funkci předsedkyně kontrolního výboru následně 

rezignovala. Na 1. zasedání Zastupitestva města byl do této funkce zvolen 

Marek Winkler.) 

 

- Zastupitelstvem města byli 15. 12. 2014 schváleni členové finančního a 

kontrolního výboru. 

Finanční výbor: 

Předseda:     Ing. Jaroslav Matička (ODS) 

Členové:     Vystavěl Miroslav (ČSSD) 

Ing. Kuběnová Ivanka (KDU-ČSL) 

Libor Stolín (TOP O9) 

MUDr. Vaník Jan (KSČM) 

Ing. Bc. Píšová Markéta (Vých.) 

Mgr. Ing. Ivan Ládr (NT) 

Zapisovatelka:    Oubrechtová Ivana 

 

Kontrolní výbor: 

Předseda:     Winkler Marek (ZpT) 

Členové:     Matějus Josef (ČSSD) 

      Koldinský Libor (TOP O9) 

      Ondráčková Marie   (KSČM) 

      Kalousová Jana (Vých.) 

      Forejtek Bohuslav (ZpT)  

Zapisovatelka:    Málková Lenka 
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Sportovní komise: 

Předseda:     Mgr. Beránek Miloslav (KSČM) 

Členové:     Rydrych Luboš (ČSSD)  

      Winkler Marek (ZpT) 

      Ing. Musil Petr (TOP 09) 

      Pokorný Jaroslav  

      Polášek Vladimír (Vých.) 

      Jelínek Vladimír (NT) 

      Ing. Galbičková Jana 

 

Bytová komise: 

Předseda:     PharmDr. Černínová Irena (ODS) 

      Nedomanská Eva (ČSSD) 

      Zahálka Zdeněk (KSČM) 

      Oubrechtová Ivana 

      Špačková Vlastimila 

      Ing. Galbičková Jana 

Zapisovatelka:    Křišťáková Jana 

 

Stavební komise: 

Předseda:     Ing. Lesenská Vladimíra (ČSSD) 

Členové:     Malý Zdeněk (ČSSD)  

      Vik Michal (TOP 09) 

      Winsberger Ladislav (KSČM) 

      Mňuk Petr (Vých.) 

      Ing. Matička Jaroslav (ODS) 

      Ing. Tošovský Lukáš (NT) 

      Ing. Tošovský Josef (ODS)  

      Ing. Galbičková Jana 

 

Kulturní komise: 

Předseda:     Koldinský Libor (TOP 09) 

Členové:     Dušková Silvie (ČSSD) 

      Ullwerová Jaroslava (ZpT) 

      Otavová Tereza (KDU-ČSL) 

      Mgr.Beránek Miloslav (KSČM) 

      Matušková Jana 
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      Stodůlková Dagmar (Vých.) 

      Mgr. Hejnová Reneta  

      Beňová Iva 

      Bc. Ullrichová Alena 

      Mgr. Plašil Pavel 

      Stolín Libor 

      Kalousová Jana 

      Vašátková Jarmila 

      Stráník Matěj (NT) 

      Ing.Galbičková Jana 

Zapisovatelka:    Mgr. Polášková Ivana  

 

Sociální a zdravotní komise: 

Předseda:     Mgr.Tichá Jana (ZpT) 

Členové:     MUDr. Otava Josef (ČSSD) 

    Mgr.Vacková Marie 

      Plančíková Lydie 

      Herelová Milena 

      Zahrádka Petr 

      Forejtek Bohuslav (ZpT) 

      Mgr. Čepelková Veronika (KDU-ČSL) 

      Kupcová Jana (KSČM) 

      Provazníková Jana (Vých.) 

      Bc. Koldinská Jindra 

      Veselka Josef,  MBA (NT) 

      Ing.Galbičková Jana 

Zapisovatelka:    Beranová Marta 

 

Komise pro životní prostředí: 

Předseda      Nadrchal Pavel 

Členové:     PhDR. Janeček Lukáš (KDU-ČSL) 

      Kalina René (KSČM) 

      Bc. Bednářová Tereza (NT) 

      Ing.Galbičková Jana 

Zapisovatel:     Urbánek Josef 

 

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. 05. – 24. 05. 2014. 
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Výsledky voleb za Týniště nad Orlicí: 

 

Počet volebních okrsků        8 

Počet zapsaných voličů              5 090 

Počet vydaných obálek voličům           878 

Volební účast v procentech         17,25 

Platné hlasy               871 

 

- Voleb do EP se zúčastnilo 38 volebních stran. V ČR se volilo 21 poslanců do 

EP.  

V Týništi nad Orlicí nejvíce hlasů získaly tyto volební strany:  

KSČM  194  

ANO 2011  133 

ČSSD   116 

Ostatní strany získaly méně jak 100 hlasů. 

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014. 

 

Výsledky voleb v Týništi nad Orlicí:  

- Město spadalo pod volební obvod, který měl číslo 48. Obvod je na území 

okresu Rychnov nad Kněžnou, části okresu Ústí nad Orlicí a části okresu 

Pardubice. Volen byl jeden senátor. 

Počet volebních okrsků               8 

Počet zapsaných voličů   1. kolo   5 091 

                2. kolo   5 097 

Počet vydaných obálek   1. kolo   1 941 

      2. kolo      769 

Volební účast    1. kolo   38,13 

      2. kolo   15,09 

Platné hlasy     1. kolo   1 810 

      2. kolo      764 

 

 

Jména kandidátů za jednotlivé strany pro 1. kolo voleb: 
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Hlavová Soňa MUDr.   SPO      90 

Sadovský Petr    ANO 2011   226 

Antl Miroslav JUDr.   ČSSD    797 

Cempírek Václav prof. Ing.   TOP 09      143 

Kučera Roman Ing.   Piráti      82 

Lukášek Josef PeadDr.   KSČM   305 

Řehák Luboš    KDU-ČSL   167 

Protože žádný z kandidátů nezískal potřebnou padesátiprocentní většinu hlasů, 

muselo proběhnout 2. kolo, do kterého postoupili dva kandidáti s nejvyšším 

počtem hlasů. V případě našich volebních okrsků získali nejvyšší počet hlasů 

kandidáti Antl Miroslav 567 hlasů a Řehák Luboš 197 hlasů. 

V rámci volebního obvodu č. 48 byl za senátora zvolen JUDr. Miroslav Antl. 

 

3. Hospodaření města 

Daňové příjmy        72 186 937,94 Kč 

Nedaňové příjmy              13  274 674,82 Kč 

Kapitálové příjmy        3 184 800,00 Kč 

Přijaté transfery         8 301 817,93 Kč 

Příjmy celkem       96 948 230,49 Kč 

Běžné výdaje       61 059 921,56 Kč 

Kapitálové výdaje      45 315 313,67 Kč 

Výdaje celkem              106 375 235,23 Kč 

SALDO        - 9 427 004,74 Kč 

Z uvedených údajů o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 vyplývá, že 

saldo (rozdíl mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji) vykazuje hodnotu 

- 9 427 004, 74 Kč.  Záporná hodnota tohoto čísla znamená, že rok byl 

zakončen schodkem v této výši. Schodek byl dorovnán financováním ze 

zůstatků finančních prostředků předchozích let. 
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4. Obyvatelstvo 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2014            6 134 

z toho Křivice          189 

     Petrovice          205 

     Petrovičky         164 

           Rašovice          170 

           Štěpánovsko         209 

           Týniště nad Orlicí      5 197 

Počet narozených dětí:      56 

z toho děvčat        34 

            chlapců        22 

Nejčastěji užívaná jména děvčat:  Eliška 3x, Karolína 3x, Kristina 2x. 

Nejčastěji užívaná jména chlapců: Matěj 4x, Antonín 2x, Jakub 2x, Štěpán 2x. 

Manželství uzavřelo v obřadní síni  9 párů. 

Pohyb obyvatel: 

odstěhovaných         163 

přistěhovaných          140 

úmrtí obyvatel           71 

z toho žen           26 

mužů             45 

Nejstarší občankou je Rosálie Maurerová        98 let 

9. 03. 2014 zemřel ve věku 98 let Konrád Kůrka. 
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III. 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ. 

 

1. 100 let městem 

 

Na letošní rok připadá významné výročí, a to povýšení městyse na město. 

V roce 1908 požádalo tehdejší obecní zastupitelstvo o povýšení Týniště 

na město. Toto rozhodnutí musel podepsat panovník. Rozhodnutím a podpisem 

dekretu panovníka Františka Josefa I. z 1. února 1914 byl městys povýšen na 

město.  Městu bylo poskytnuto i další privilegium, a to užívání znaku. 

Při příležitosti tohoto významného výročí rozhodlo zastupitelstvo města 

ocenit pamětní medailí a diplomem občany města, kteří se významným 

způsobem podílejí na rozvoji kulturního, společenského a veřejného života. 

Slavnostní akt se uskutečnil v obřadní místnosti radnice dne 19. září. 

 

Ocenění převzali: 

Miroslav Beránek - za zásluhy o dostavbu areálu chovatelů a za aktivní 

podíl na organizaci života ve městě 

 

Miroslav Cibula  - za dlouholetou práci v TJ Sokol a vedení gymnastiky 

 

Jaromír Derner - za dlouholetou práci s mládeží v rámci Českého 

rybářského svazu 

 

Eva Drábková - za dlouholetou aktivní propagaci ochotnického 

divadla a režii 

 

Milena Herelová - za dlouholetou propagaci a organizaci činnosti 

Českého Červeného kříže  

 

František Kerhart - za dlouholetou práci organizátora fotbalového klubu a 

fotbalu v Týništi nad Orlicí 

 

Jaroslav Malý  - za zásluhy o propagaci basketbalu 
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Ladislav Morávek - za dlouholetou práci organizátora činnosti klubu 

důchodců 

 

Naděžda Pojezdalová - za dlouholetou práci při organizování volného času 

dětí 

 

Ladislav Šimána - za dlouholetou činnost organizátora fotbalového 

Klubu v Křivicích 

 

Ocenění převzal i starosta partnerské obce Čierny Balog, Ing. František 

Budovec, za podporu vzájemných vztahů a partnerské spolupráce mezi našimi 

obcemi. 

 

Dne 20. září se uskutečnila v městském parku slavnost. V programu, který 

připravilo Kulturní centrum, vystoupili 1. stabilní východočeská dechová hudba, 

Black Buřiňos, Carmina Alta se světovými muzikálovými hity, Mladý týnišťský 

big band s Josefem Zímou a Iveta Blanarovičová se svým orchestrem.    

Dále v kulturním programu vystoupili žáci z DDM Sluníčko a děti z mateřských 

škol. Program byl zakončen taneční zábavou s hudební skupinou Koplaho. 

 

2. Tragická událost 

Rukou sebevražedného atentátníka zemřel dne 8. Července poblíž 

vojenské základny Bagrám  v Afganistánu  týnišťský občan Libor Ligač. Spolu 

s ním přišli o život další čtyři vojáci, kteří se zúčastnili mise v Afganistánu. Při 

tomto sebevražedném útoku přišlo o život ještě dalších 12 lidí. Atentátník 

zaútočil ve chvíli, kdy vojáci stáli v hloučku místních obyvatel a dětí.  

Desátník Libor Ligač obdržel z rozkazu ministra obrany Martina 

Stropnického in memoriam vyznamenání Železný kříž státu a byl jmenován do 

hodnosti štábního praporčíka. 

Poslední rozloučení s padlým vojákem se uskutečnilo ve smuteční obřadní 

síni v pátek 18. července. Pohřbu se vedle rodiny a přátel zúčastnila desetičlenná 

čestná stráž, čtyřiatřiceti členná vojenská hudba, spolubojovníci z druhé roty 43. 

výsadkářského motorizovaného praporu z Chrudimi a asi sedm set týnišťských 

občanů. Na začátku obřadu nad smuteční síní přeletěl v nízké výšce třikrát  

bojový vrtulník Mi 24. Vlastní rozloučení se na přání rodiny konalo bez účasti 
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médií. Smuteční obřad zakončily tři salvy vypálené čestnou stráží a státní 

hymna. Celé rozloučení bylo velmi emotivní, slzy zadržel jen málokdo. 

President Miloš Zeman při příležitosti Dne české státnosti, 28. října 

vyznamenal in memoriam „Medailí za hrdinství“ štábního praporčíka Libora 

Ligače a další čtyři vojáky, kteří padli 8. července v Afganistánu rukou 

sebevražedného atentátníka. Medaily převzal otec Libora Ligače. 

 

 

3. Další události 

 

12. 01.  Tradiční Novoroční koncert Mladého týnišťského big bandu ZUŠ. 

Jako hosté vystoupili zpěváci Leona Machálková a Martin Růža. 

Vzhledem k malé kapacitě kinosálu se uskutečnily dva koncerty. 

Oba byly vyprodány. 

 

16. 01. Zápis prvňáčků pro školní rok 2014 – 2015. K zápisu přišlo 60 dětí. 

 

14. 04. Týnišťské nádraží navštívil premiér ČR Bohuslav Sobotka. Poté  

absolvoval cestu z Týniště nad Orlicí do Solnice. Jeho návštěva  

souvisela s připravovanou rekonstrukcí týnišťského nádraží a  

modernizací celého železničního úseku do kvasinské automobilky 

Škoda. 

 

01. 05. Prvomájový jarmark na Mírovém náměstí, při kterém vystoupili: 

Velký dechový orchestr ZUŠ 

Mažoretky Týnky 

Děti z MŠ a DDM  

Populární dechové seskupení Veselá trojka 

Prvomájového jarmarku se zúčastnilo na 300 občanů města a okolí. 

 

Bylo otevřeno Muzeum historických kočárků v prostorách 1. patra  

domu čp. 234 na Mírovém náměstí. 

 

 

2. 06.  Byla zahájena rekonstrukce Týnišťského nádraží. Stavební činnost 

bude zahrnovat komerční část výpravní budovy, výstavbu dvou  

ostrovních a jednoho jednostranného nástupiště, vybudování 
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podchodu pro cestující včetně výtahu, zastřešení části nových  

nástupišť a rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně 

zabezpečovacích systémů. 

 

7. 6. 19. Mezinárodní týnišťský swingový festival Jarda Marčíka se  

uskutečnil v areálu ČSCH – Bobkárna. 

V programu vystoupilo devět orchestrů, kterým přihlíželo 600 

diváků. 

 

Black Buřiňos - ZUŠ Týniště nad Orlicí 

Carmina alta - komorní sbor Rychnov nad Kněžnou a Zakoplaho 

swing band - Týniště nad Orlicí 

 

Black Band – ZUŠ J.Kociána Ústí nad Orlicí  

 

Swing Sextet Náchod a Eva Emingerová 

 

McGlashan-Tsuchida-Hobzek trio - Kanada, Japonsko, ČR 

 

F-dur Jazzband a Zuzana Sapárová - Zlín 

 

Koncert v barvách SeMaForu - Praha , Dáša Zázvůrková, Petr   

Macháček a Kvarteto divadla SeMaFor pod vedením Jiřího 

Svobody 

 

Mladý týnišťský big band a Ondřej Ruml 

 

Band-a-SKA - Týniště nad Orlicí 

 

14. 6. Spolek přátel města uspořádal V. týnišťské věžení, kterého se 

zúčastnilo okolo 200 diváků. Při této příležitosti byla otevřena  

výstava u příležitosti výročí 100 let povýšení Týniště na město. 

 

06. 9. Tradičního 32. ročníku Cyklorallye Juráška se zúčastnilo 215 

cyklistů, 

kteří projeli trať z Týniště nad Orlicí přes Opočno, Nové Město, 

Lipí a Dobrošov do Olešnice v Orlických horách a zpět do Týniště 
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nad Orl. Akce spojená s předáváním diplomů a medailí se 

uskutečnila v areálu ČSCH - Bobkárna. 

 

21. 9. Tradiční Týnišťské posvícení aneb loučení s létem se konalo 

 městském parku. V programu vystoupily skupiny  SEIFTIÚ 

ELEKTROPHONIX a dechový rockový orchestr RODEO. 

Programu se zúčastnilo asi 200 diváků. 

 

28. 10. Na start 23. ročníku Týnišťské desítky, která se běhá na počest 

říjnového svátku, se za slunečního podzimního počasí postavilo 227 

vytrvalců a vytrvalkyň v osmi kategoriích.  Celkovým vítězem se 

stal Petr Pechek z TJ Maraton Úpice časem 31: 57 minut.  Nejlepší 

ženou byla na celkovém 19. Místě Táňa Metelková z TJ Sokol 

Hradec Králové (týnišťská rodačka) časem 35 : 30 minut. 

Pořadatelem běhu byl atletický oddíl SK Týniště nad Orlicí. 

 

31. 12. Silvestrovský večer s přípitkem starostky paní Jany Galbičkové 

s občany a ohňostrojem. Přípitku se zúčastnilo asi 900 občanů 

města, kteří vypili při této příležitosti 200 lahví šumivého vína. 
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IV. 

ŠKOLSTVÍ 

 

Základní škola 

 

Nový školní rok byl zahájen 1. 09. 2014 zcela netradičně. Z důvodu 

vytrvalého deště odešli žáci do svých kmenových tříd a tam si vyslechli projevy 

ředitele ZŠ Milana Kajna a starosty města Jaroslava Matičky. 

Ve školním roce 2014/2015 je přihlášeno k docházce 569 žáků, kteří jsou 

rozděleni do 14. tříd I. stupně - 305 žáků a 12 tříd II. stupně - 264 žáků. 

 

Základní umělecká škola 

  

Pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno 417 žáků. Vyučovalo 19 pedagogů 

a 3 provozní zaměstnanci. Výuka probíhala v následujících oborech: hudební, 

taneční, výtvarný a literárně dramatický. Během školního roku došlo 

k nepatrnému úbytku žáků, který byl způsoben především sociální situací rodin 

žáků. 
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V. 

SPOLKY, KLUBY A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ 

 

l. Český svaz chovatelů 

 

Skončil výstavní rok a chovatelé hodnotili výsledky roku. Bylo 

uspořádáno 10. celostátních výstav králíků a drůbeže a 2 místní výstavy. Na 

těchto výstavách bylo vystaveno 2 900 králíků, 300 kusů drůbeže a 400 holubů. 

Kromě výstavní činnosti bylo uspořádáno 12 ptačích trhů, spojených s trhy 

králíků, holubů a drůbeže, chovatelských a zahrádkářských potřeb. Tyto 

oblíbené a celostátně známé trhy navštívilo 31 000 návštěvníků. 

 

2. SK Týniště nad Orlicí - fotbalový oddíl 

 

Ukončená fotbalová sezóna byla jednou z nejúspěšnějších v historii klubu. 

Mužstvo dospělých, které vyhrálo krajský přebor Královehradeckého kraje, 

postoupilo do divize a bylo zařazeno v této republikové soutěži do skupiny C. 

Dorostenci pokračovali v dobrých výkonech v krajské soutěži a ze třetího 

místa postoupili do krajského přeboru v kategorii U-19. 

Dobrých výsledků dosáhli v krajské soutěži starší žáci, mladší žáci i obě 

přípravky. 

 

3. Spolek přátel města 

 

Spolek pokračoval v realizaci projektů v souladu s poskytnutými 

dotačními tituly. 

Hlavním projektem, který se podařilo úspěšně zrealizovat, bylo zřízení 

Městské naučné stezky. Stezka, zrealizovaná svépomocí byla otevřena při 

zahájení sezóny v červnu. Podařilo se dokončit rekonstrukci internetových 

stránek včetně zřízení vlastní stránky na facebooku. Pro zlepšení komunikace 

s veřejností byla na objektu věže instalována nová vitrina, která nahradila starou 

poničenou vandaly. Celou sezónu probíhala hlavně výstavní akce „Výročí 

povýšení Týniště nad Orlicí na město“. Provoz věže byl zajišťován svépomocí. 

Spolek spolupracoval i s dalšími subjekty jako divadelním spolkem UFO, 

občanským sdružením Ratolest, Klubem vojenské historie 1. Prapor SOS a 

dalšími věrnými příznivci. Slavnostního červnového otevření se zúčastnilo asi 
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300 občanů.  Další spolkovou akcí byl Francouzský večer, vzpomínková akce 

28. října k uctění památky vzniku republiky, Vánoce ve věži. Spolek se podílel i 

na kulturní akci ke 100. Výročí povýšení Týniště na město. 

V letních měsících proběhlo stěhování depozitáře a klubovny spolku do nových 

prostor U Dubu, získaných po bývalém Městském bytovém podniku. 

Pokračovala i družba se Spolkem přátel obce Týniště, okres Plzeň - jih. 
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VI. 

KLIMATICKÝ PRŮBĚH ROKU 

 

Přehled počasí za rok 2014 po jednotlivých měsících 

 

Lokalita Týniště nad Orlicí 

 

Leden: Měsíc teplotně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota +1,8°C. 

Odchylka od normálu činí +4,2°C. Maximální teplota byla +12,0°C 

(19. 01.), minimální -12,0°C (26.01.) Převážně polojasno až 

oblačno. Srážkově průměrný s celkovým úhrnem srážek 48,7 mm. 

V prvních dvou dekádách srážky dešťové, od 21. 01. pak sněhové. 

Nejvyšší výška sněhové pokrývky 28. 01., a to 3 cm. 

 

Únor: Převážně oblačno až zataženo. Srážky převážně kapalné – déšť, 

mrholení. Sněžení se vyskytlo pouze v noci z 5. na 6. února, kdy 

padaly sněhové krupky a z 27. na 28. února, kdy padal sníh 

s deštěm. Sněhová pokrývka se však nevyskytla. Teplotně silně 

nadprůměrný. Průměrná teplota byla +3,5°C. 

 

Březen:  Polojasno až skoro jasno. Opět nadprůměrně teplý. Průměrná 

měsíční teplota byla +7,1°C. Maximální teplota +20,1°C. (22. 03.). 

Minimální teplota -2,7°C (8. 03.). Srážky kapalné - déšť. Sněhová 

pokrývka se během března nevyskytla. Měsíc byl srážkově 

nadprůměrný s úhrnem srážek 61,5 mm. 

 

Duben: Polojasno až skoro zataženo, v poslední dekádě mlhy. Dohlednost 

pod 1 km. Měsíc opět teplotně nadprůměrný. Průměrná teplota 

+10,7°C. Maximální teplota +23,0°C (26. 04.) Minimální teplota 

+0,2°C (26.04.). Měsíc byl srážkově normální, úhrn srážek 44,8 

mm, nejvyšší úhrn denních srážek 12,0 mm. V první polovině 

měsíce padaly srážky ve formě deště nebo dešťových přeháněk. 9. 

4. se vyskytly srážky deště se sněhem. 

 

Květen:  Po celý měsíc převážně zataženo, deštivo. Srážkově vysoce 

nadprůměrný s celkovým úhrnem srážek 221,6 mm, což činí cca 4x 
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více, než je dlouhodobý průměr. Maximální denní úhrn srážek byl 

29. 05. (36,0 mm). 27. 05. Při bouřkách byla intenzita dešťových 

přeháněk i větší než 20 mm/hod. Srážky se vyskytly 26 dnů 

v měsíci. Průměrná měsíční teplota + 17,1°C, tedy opět 

nadprůměrná. Maximální teplot +29,5°c (23. 05.), minimální -0,1°C 

(5. 05.). V tento den se vyskytl přízemní mrazík. V průběhu tzv. 

zmrzlých tj. 12. 05. - 15. 05. byly ranní teploty v rozmezí +0,4°C až 

+9°C. 

 

Červen: Teplotně průměrný s prům. teplotou +15,8°C. Maximální teplota 

byla 34,6°C (9. 06.), minimální teplota 7,1°C  (2. 06.) Měsíc 

srážkově podnormální, celkový úhrn srážek 49,1 mm. Po celý měsíc 

převážně polojasno. Ve druhé polovině měsíce se vyskytly bouřky. 

 

Červenec: Po celý měsíc polojasno až skoro zataženo. Průměrná teplota byla 

+20,7°C, což je asi o 3°C více, než dlouhodobý normál. Maximální 

teplota +35,0°C  (21. 07.). Minimální teplota +9,7°C. Měsíc 

srážkově podprůměrný s úhrnem srážek 67,9 mm, tj. 2/3 

dlouhodobého normálu. Srážky byly rozloženy rovnoměrně po celý 

měsíc. (Celkem 18 dnů s deštěm). 

 

Srpen: Polojasno až oblačno. Teplotně byl srpen průměrný, s průměrnou 

teplotou 17,0°C. Maximální teplota +32,0°C  (2. 08.), minimální 

teplota +5,6°C (25. 08.) Měsíční úhrn srážek 108,8 mm, což je 

nadnormální srážka. Srážkový normál pro srpen činí 88 mm. Měsíc 

většinou deštivý. 

 

Září:  Převážně polojasno až skoro zataženo s občasnými přeháňkami 

nebo deštěm. Teplotně bylo září nadprůměrné, průměrná teplota 

+15,0°C. Maximální teplota +27,0°C (6. 09. a 7. 09.). Minimální 

teplota +1,0°C (24. 09.). Srážkově vysoce nadprůměrný s celkovým 

úhrnem srážek 115,8mm. Celkově se vyskytlo 20 dnů se srážkami. 

 

Říjen: Po celý měsíc polojasno až skoro zataženo. Teplotně nadprůměrný. 

Průměrná teplota +10,3°C, tj. o cca 2°C nad dlouhodobým 

normálem. Maximální teplota +22,4°C (9. 10.). Minimální teplota -

1,9°C (28. 10.). Do poloviny druhé dekády max. denní teploty 
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dosahovaly ještě hodnot okolo 20°C, poté teploty klesaly a ke konci 

měsíce dosahovaly denní maxima pouze hodnot okolo +9°C. 

Celkový úhrn srážek činil 44,7mm, říjen byl tedy srážkově slabě 

podprůměrný. 

 

Listopad: Po celý měsíc skoro zataženo. Teplotně výrazně nadprůměrný. 

Průměrná teplota +7,6°C, což je více než dvojnásobek obvyklého 

průměru. Dlouhodobá průměrná teplota +3,4°C. Maximální teplota 

+16,0°C (5. 11.). Minimální teplota -0,3°C (26. 11.). Měsíční úhrn 

srážek 18,2 mm, tj. listopad srážkově silně podnormální. 28. 11. 

v dopoledních hodinách první sníh, který hned roztál. V závěru 

měsíce přízemní teploty pod bodem mrazu. 

 

Prosinec: Celý měsíc převážně zataženo. Teplotně opět nadprůměrný s 

průměrnou teplotou +2,7°C. Maximální teplota +11,1°C (19. 12.) 

Minimální teplota -9,3°C (30. 12.). Srážkově normální s celkovým 

měsíčním úhrnem srážek 54,9 mm. Nejvíce srážek spadlo 20. 12. 

V prosinci 28 dnů se srážkami.  V první dekádě kapalnými (déšť a 

mrholení), dále pak převážně sněhové nebo smíšené. Nejvyšší 

výška sněhové pokrývky byla 30. a 31. 12., a to 5 cm.  
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  VII. 

RŮZNÉ 

 
1. Ohlédnutí za investičním rozvojem města ve volebním období 2010-2014 

 

V roce 2011se naplno rozběhly dvě investiční akce, a to „Rekonstrukce 

přednádraží“ a „Zateplení základní školy“ včetně výměny oken. Na obě akce 

se podařilo získat dotace. „Rekonstrukce přednádraží“ byla dokončena v roce 

2011, „Zateplení ZŠ“ v roce 2012. 

 

Další investiční výstavba ve zbytku volebního období byla poznamenána 

přípravami největší investiční akce za posledních více než 20 let „Rekonstrukce 

kulturního centra (divadla) a Tyršova náměstí“. Na tuto akci nebylo možné 

získat žádný dotační titul a částka 53 milionů korun byla hrazena městem bez 

použití úvěru. 

 

Další akcí byla výstavba výtahu v budově knihovny, která zajistila 

bezbariérový přístup do 1. patra budovy. 

 

Finanční prostředky byly také vloženy do rekonstrukce ulic Vrchlického, 

Nádrážní, Turkovy, Opatrného, 17. listopadu a některých částí  

U Dubu. 

 

Mezi akce s velkým významem patří i realizace kanalizace v části města 

Pod stávkem a Zvoníčkovy ulice a tlaková kanalizace ve Štěpánovsku, spolu 

s generální rekonstrukcí a přestavbou čistírny odpadních vod. Tato akce byla 

financována vlastníkem infrastruktury vodovodů a kanalizace (Týniště nad 

Orlicí a Albrechtice nad Orlicí) DSO Křivina. Finanční náklady byly asi  

60 milionů a 50% nákladů bylo hrazeno z dotace. 

 

Během volebního období se podařilo zajistit dalších 19 záležitostí 

drobnějšího charakteru. 

 

Díky aktivnímu přístupu a investičnímu příspěvku vedení města byla 

zrealizována kruhová křižovatka v Mostecké ulici a výrobní hala firmy ASSA 

ABLOY. 
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2. Cena vodného a stočného 

Vodné 40,60 Kč 

Stočné 40,60 Kč 


