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Jmenuji se Jitka Pažitná a napsala jsem tuto kroniku. Jsem učitelka základní školy 

v.v. 

Narodila jsem se v Týništi nad Orlicí v roce 1944 a dodnes zde žiji. 
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odborů MěÚ, získány z týnišťského Zpravodaje a převzaty z veřejně dostupných 

českých médií (novin, časopisů, z rozhlasového i televizního vysílání). 
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I. CELOSPOLEČENSKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ A V REPUBLICE  

Rok 2016 byl ve světě i u nás rokem neklidným, bouřlivým, plným velkých změn 

i převratů. Přibylo teroristických útoků, pokusů o atentát i atentátů. U nás proběhl 

ve znamení neklidu a přetrvávajících nejistot. 

28. března přijel do Prahy na třídenní návštěvu čínský prezident SI ŤIN-PCHING. 

V Praze ho vítaly davy příznivců, které organizovala čínská ambasáda, ale konala 

se i řada protestních akcí. Policie hned několikrát zasáhla neadekvátně – pronikla 

třeba do budovy FAMU, kde zjišťovala, kdo a proč na budově vyvěsil tibetské 

vlajky. 

Po čtyřech měsících dne 7. dubna zastavila vláda humanitární projekt Nadace 

Generace 21, která k nám chtěla přemístit 153 křesťanů z Iráku. Důvodem byl 

fakt, že čtvrtina z Iráčanů, které se podařilo do Česka dostat, od nás odjela do 

Německa. „Nejsme cestovní kancelář,“ zdůvodnil stopku projektu ministr vnitra 

Milan Chovanec. 

21. června letošního roku uplynulo přesně 25 let od stažení sovětských vojsk 

z našeho území. Toho dne, 21. 6. 1991, odjel poslední z 925 transportů zpět do 

Ruska. Odvážela se vojenská technika a také 95 000 tun munice. Naši zemi po 23 

letech také konečně opustilo 73 000 vojáků a 4 000 členů rodin. Sovětské posádky 

byly rozmístěny na 30 místech naší republiky, např. v Olomouci, Milovicích, 

Libavé, Ralsku na Českolipsku a ve Vysokém Mýtě. Ruská posádka sídlila i 

v našem městě. Pro zajímavost ještě uvádím, že v roce 1968 bylo u nás po 21. 

srpnu na 800 000 cizích vojáků. Úplně poslední ruský voják opustil naši republiku 

27. června 1991, jmenoval se Vorobjov a byl nejspíš ve funkci generála. Odletěl 

letadlem. 

Současnou EU tvoří 28 členů, což nemusí v příštích letech už platit. Ve čtvrtek 23. 

června proběhlo ve Velké Británii referendum o setrvání v EU. Pro tzv. brexit 

(vystoupení Británie z EU) se vyslovilo 17,4 milionů voličů převážně z Anglie a 

Walesu. Pro setrvání hlasovalo 16,1 milionů voličů hlavně ze Severního Irska, 

části Skotska a Londýna. Celkem se voleb zúčastnilo 72,2% voličů. Pro brexit 

hlasovalo 51,9 %. Členem EU byly země Spojeného království (UK) do hlasování 

celkem 43 let. Došlo k různým reakcím, např. k poklesu měny. Libra byla nejnižší 

za 31 let. Dne 12. července 2016 skončil ve funkci předsedy vlády právě kvůli 

brexitu dosavadní premiér David Cameron. O den později začala úřadovat nová 

premiérka Theresa May. 

Nezaměstnanost v Česku klesla v červnu na 5,2%. Z celé ČR je nejnižší právě u 

nás v okrese Rychnov nad Kněžnou. Činí jen 1,9 %. 
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Na den 1. července připadlo již desáté výročí registrovaného partnerství v České 

republice. 

Jiří Rusnok, bývalý ministr financí a průmyslu a člen Národní ekonomické rady 

vlády, se stal 1. července novým guvernérem České národní banky. Ve funkci 

vystřídal Miroslava Singera. 

Ve francouzském přímořském letovisku Nice najel 14. července úmyslně 

ozbrojený řidič nákladního auta, 31 letý Tunisan Mohamed Bouhlel, do davu lidí 

oslavujících na promenádě státní svátek připomínající dobytí Bastily. Výsledkem 

tohoto teroristického činu bylo 84 mrtvých a 308 zraněných. Ve Francii byl 

vyhlášen výjimečný stav. 

V ten stejný čas se pokusila část armády v Turecku o vojenský převrat. Do ulic 

vyjely tanky. Sídlo parlamentu v Ankaře zasáhlo 60 raket. Došlo k uzavření mostů 

přes Bospor a k rozdělení města na dvě části. Zabito bylo nejméně 90 lidí, více než 

1100 bylo zraněno. Pokus o převrat byl zlikvidován, čistky v armádě, justici, 

školství i médiích do konce roku 2016 neskončily. Počty zatčených jdou do tisíců.       

Velmi pozitivní výročí, letos už čtyřicáté, připadlo na 20. červenec. To byl den, 

kdy lidstvo dobylo Mars. Dolétla tam raketa USA Viking 1. 

Přesně v den 5. výročí řádění Anderse Breivika došlo k útoku a střelbě atentátníka 

v restauraci nákupního střediska Olympia v Mnichově. Osmnáctiletý útočník 

David S., německý Iránec, svolal předem své vrstevníky ve věku 13-21 let do oné 

restaurace. Při střelbě zasáhl 39 lidí. Devět z nich smrtelně.  

V červencovém žebříčku atraktivity jednotlivých zemí pro investory se Česká 

republika umístila ze 174 zemí na 26. místě. Je to druhé nejlepší umístění od roku 

2012. Slovensko skončilo na 40. místě. Nejatraktivnější je podle investorů na 1. 

místě Hongkong, na  2. místě Singapur a na 3. místě Nizozemsko. 

Automobilka ŠKODA AUTO představila při světové premiéře 1. září v Berlíně 

dlouho očekávanou novinku jménem KODIAQ. Dosud největší model firmy 

vznikal čtyři roky a Škoda si od něj velmi slibuje. SUV je začátkem nové ofenzivy 

značky, která přinese nejspíš i vstup na další trhy a další nové modely. 

Za zmínku stojí i fakt, který uvedly 16. 9. 2016 Lidové noviny, že vlivem 

dlouhotrvající regulace nájmů a výprodeje obecních bytů za hubičku zmizelo 

v Česku v podstatě nájemní bydlení. Zatímco třeba v Německu je poměr vlastního 

a nájemního bydlení zhruba půl na půl, v Česku bydlí v nájmu méně než 20 lidí ze 

100. Situace má samozřejmě i své negativní stránky: třeba faktická neexistence 

sociálního bydlení či ještě větší neochota stěhovat se za prací. Vlastní bydlení je 

výborná věc, ale ne nutně a vždy pro všechny. 
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Na letošní 11. září připadlo smutné 15. výročí prvního velkého útoku džihádistů 

na západní civilizaci, ke kterému došlo v USA. Po útoku čtyř buněk al-Káidy 

zahynulo v New Yorku, Washingtonu a Shansksville 2977 lidí.  

Ve dnech 7. a 8. října proběhly volby do Senátu a krajských zastupitelstev, které 

byly svým způsobem výjimečné.  Odstartovaly desetiletku, v níž nás čekají volby 

každoročně, předznamenaly horký podzim 2017, kdy po sněmovních volbách 

dojde k přerozdělení moci a kdy, v jistém smyslu, zastihnou řadu stran a hnutí na 

rozcestí. O hlasy se ucházelo celkem 11 808 kandidátů z 289 politických stran, 

hnutí a koalic. Dohromady se volilo 675 krajských zastupitelů. Jejich funkční 

období je čtyřleté. Mandáty se rozdělily jen v jednom skrutiniu, do kterého 

postoupily pouze subjekty, jež získaly v rámci kraje alespoň pět procent 

z celkového počtu platných hlasů v kraji. V rámci jednotlivých subjektů připadly 

mandáty kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku. Jestliže však některý 

z kandidátů získal takový počet preferenčních hlasů, který činil nejméně pět 

procent z celkového množství platných hlasů odevzdaných pro jeho politický 

subjekt, připadl mandát přednostně jemu. 

V našem kraji dopadly volby tak, že vedení Královéhradeckého kraje tvoří 

v novém volebním období pětice stran. Dohodu o koalici podepsaly strany ČSSD, 

ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši, TOP 09. 

Hejtmanem se stal lídr sociálních demokratů, bývalý proděkan Filozofické fakulty 

Univerzity Hradec Králové, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  Ve vedení kraje je 9 lidí, 

zastupitelstvo sestává z 45 členů. 

8. listopadu 2016 byl zvolen 45. americkým prezidentem Donald Trump a porazil 

tak svoji soupeřku Hillary Clintonovou.  20. ledna 2017 složil ve Washingtonu 

přísahu do rukou předsedy Nejvyššího soudu a oficiálně se stal americkým 

prezidentem. Jeho mandát je čtyřletý. Po osmi letech liberální politiky si 

Američané přáli změnu, která se v minulosti již odehrála. Střídání demokratů a 

republikánů v čele  Spojeným států i jejich institucí je normální politický vývoj. 

„Mám velikou radost. Volby prokázaly vůli amerického lidu nenechat sebou 

manipulovat veřejnými sdělovacími prostředky. Vážím si způsobu vystupování 

Donalda Trumpa, který mluví jasně, někdy drsně, ale srozumitelně a vyhýbá se 

tomu, čemu se někdy říká politická korektnost, která je spíše sbírkou 

nicneříkajících frází. Věřím, že vztahy s USA se touto volbou dále zlepší.“ Miloš 

Zeman, prezident České republiky. (Citát M. Zemana převzat z přílohy Lidových 

novin Pátek č.49 z 9.prosince 2016)  

30. listopadu skončili ve vládě ministři zdravotnictví Svatopluk Němeček a 

lidských práv Jiří Dienstbier (oba ČSSD). K jejich výměně přistoupil premiér 

Bohuslav Sobotka s vysvětlením, že potřebuje pustit do kabinetu novou krev. 
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Terorismus a přistěhovalectví jsou dva největší problémy, kterým v roce 2016 EU 

čelila. Ve světě se pohybovalo nejvíce uprchlíků, přesídlenců. Uprchlíkem se stal 

každý 13. člověk ze Sýrie, Afghánistánu, Burundi, Ugandy a dalších zemí. 

Mnohem menšími problémy jsou v současné Evropě hospodářská situace, stav 

veřejných financí a nezaměstnanost. 

V prosinci o vánočním trhu vjel v Berlíně do lidí kamion a 12 z nich zabil. 

Pachatelem tohoto teroristického útoku byl Tunisan Anis Amri. Polského řidiče, 

který řídil původně tento kamion, atentátník zabil. 

7. prosince 1941, před 75 lety, šokovali Japonci USA útokem na Pearl Harbor. 

Dvě hodiny pekla rozhodly o tom, že Spojené státy vstoupí do druhé světové 

války. V 6 hodin ráno odstartovala ze šesti  japonských letadlových lodí první 

útočná vlna 183 letadel. Koordinované přepadení základny začalo přesně v 7.55, 

následovala druhá vlna a útok skončil v 10 hodin. Američané, zcela nepřipravení 

na obranu, přišli o několik lodí včetně čtyř bitevních a také o více než 2 300 

vojáků a několik desítek civilistů. Zničeno bylo i na 200 letadel. Japonci ztratili 

jen 29 letounů a několik útočných miniponorek. 
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II. MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA  

1. ZASTUPITELSTVO MĚSTA A JEHO ČINNOST 

Z jednání Zastupitelstva města Týniště nad Orlicí (dále jen ZM), konaných v roce 

2016, jsou uvedeny nejdůležitější projednávané (schválené i zamítnuté) záležitosti. 

8. zasedání ZM dne 25.1. 2016 schválilo:  

- vyhlášení veřejně prospěšné sbírky pro p. Jiřího Kamše od 15.2.2016 do 

31.12.2016.  

- předběžný příslib finanční spoluúčasti na investičních výdajích  v rámci akce 

„Rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem“ ve výši maximálně 2 

milionů Kč, vydaných z rozpočtu Města Týniště nad Orlicí 2016 pouze v případě 

obdržení dotace z MŠMT pro Sportovní klub Týniště nad Orlicí a kladného 

stanoviska ÚOHS. 

- odpis nevymahatelných pohledávek z neuhrazeného nájemného na ubytovně 

„Modrák“ ve výši 56 530, Kč z důvodu jejich promlčení. 

- termíny pro předkládání žádostí o individuální dotace z rozpočtu města Týniště 

nad Orlicí pro rok 2017 do 30.11.2016. 

Zamítlo 

- zařazení města Týniště nad Orlicí do sdružení místních samospráv ČR. 

9. zasedání ZM dne 8.2.2016 schválilo individuální žádosti o dotace a uložilo je 

zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016. Jsou to: 

1. OS SK Ontario, Týniště nad Orlicí 15 000 Kč 

2. TJ Sokol Křivice 50 000 Kč 

3. TJ Sokol Křivice 90 000 Kč 

4. TJ Sportovní klub Petrovice 100 000 Kč 

5. TJ Sportovní klub Petrovice 50 000 Kč 

6. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 1 950 000 Kč 

7. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 15 000 Kč 

8. Tělocvičná jednota Sokol Týniště nad Orlicí 60 000 Kč 

9. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska-Glacensis 5 000 Kč 

10. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 2 000 000 Kč 

11. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 400 000 Kč 
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12. Sportovní klub Týniště nad Orlicí 800 000 Kč 

13. Galerie Jaroslava Dostála 5 000 Kč 

14. Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 25 000 Kč 

15. Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí 10 000 Kč 

16. Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí 50 000 Kč 

17. Občanské sdružení „Za rozvoj Petrovic“, Petrovice 10 000 Kč 

18. Občanské sdružení „Za rozvoj Petrovic“, Petrovice – bude projednáno 29.2. 

2016 

19. Občanské sdružení „Za rozvoj Petrovic“, Petrovice 20 000 Kč 

20. Spolek kultuře na dosah, Týniště nad Orlicí 20 000 Kč 

21. Spolek kultuře na dosah, Týniště nad Orlicí 20 000 Kč 

22. Mateřské centrum Ratolest Týniště nad Orlicí 20 000 Kč 

23. HEWER.z.s. Praha 10 000 Kč 

24. Domácí hospic Setkání, Rychnov n. Kn. 20 000 Kč 

25. Centrum Orion 20 000 Kč 

26. Centrum LIRA z.ú. Liberec 5 000 Kč 

27. VerMi, z.s., Týniště nad Orlicí 3 000 Kč 

28. Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Týniště nad Orlicí 5 000 Kč 

29. Oblastní spolek  Českého červeného kříže Rychnov n. Kn. 6 000 Kč 

30. Český svaz chovatelů, Týniště nad Orlicí 5 000 Kč 

31. ZO Českého svazu včelařů Týniště nad Orlicí 3 000 Kč 

32. Klub Dětí a mládeže Hradec Králové 8 000 Kč 

33. Myslivecký spolek Petrovice 7 500 Kč 

34. Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí 29 400 Kč 

35. Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí  5 000 Kč 

 

 

 



10 
 

10. zasedání ZM dne 29.2.2016 schválilo:  

- podání projektové žádosti v roce 2017 a vytvoření rezervy ve výši 25 % (vlastní 

zdroje příjemce) na dofinancování akce: „Zateplení fasády a výměna oken na 

objektu čp. 785, ul. Turkova, Týniště nad Orlicí (GC) pro rok 2017 v celkové výši 

2,5 mil Kč. Zároveň toto jednání uložilo starostce města pro rok 2016: 

- zařadit do rozpočtu města částku 200 000 Kč na opravu hodin ve vodárenské 

věži a částku do 7 000 Kč na dohodu o provedení práce se správcem těchto hodin, 

panem Bohumilem Ptáčkem.  

- zařadit také částku 300 000 Kč na venkovní žaluzie pro MŠ U Dubu a částku 

390 000 Kč na opravy a údržbu ZŠ v Týništi nad Orlicí. 

11. zasedání ZM dne 21.3.2016 schválilo: 

- rozpočet města pro rok 2016 

Veškeré transfery jsou určeny k použití do konce rozpočtového roku, pokud není 

nebo nebude v průběhu běžného rozpočtového roku stanoveno usnesením 

zastupitelstva jinak. 

Dále byl vyhlášen nález – Kaplička Voklik na par.č. 1393/1 v k.ú. Týniště nad 

Orlicí. Po uplynutí tří roků od vyhlášení nálezu nabude nálezce, město Týniště nad 

Orlicí nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo 

výtěžku za ni strženého dle zák. č. 89/2012 Sb. Zastupitelům bylo dále uloženo 

zařadit do rozpočtu roku 2016 částku 750 000 Kč na pořízení židlí Dublino Loco 

II. pro Kulturní dům, 450 000 Kč na nezbytně nutnou opravu kotelny Střed, 

100 000 Kč na pořízení nových vitrín pro politické strany a spolky, 800 000 Kč na 

nutnou rekonstrukci Ontaria, 15 000 Kč pro z.s. Za rozvoj Petrovic, 120 000 Kč 

pro Římskokatolickou farnost. S novým pronajímatelem Ontaria uskutečnit novou 

dohodu na financování dalších oprav.  

12. zasedání ZM  Na dubnovém zasedání  ZM, v pořadí dvanáctém, 25.4. 

zastupitelé schválili: 

- spoluúčast města na financování podtlakové kanalizace Petrovice n. O. ve výši 

cca 7 milionů Kč.  

- cenu za právní služby ve výši 956 Kč/hod., včetně DPH, pro PPS advokáti s.r.o. 

Hradec Králové od 1.5.2016 

-  finanční limity směrnice o zadávání veřejných zakázek. Kategorie I.  0 – 99 999 

Kč, kategorie II. 100 000 – 299 999 Kč, kategorie III. 300 000 – 2 000 000 Kč 

(dodávky, služby), 300 000 – 6 000 000 Kč (stavební práce). 
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- vybranou variantu mimoúrovňového křížení s železniční tratí C 1 – podjezd, 

v kombinaci s variantou A1, která bude předmětem veřejného projednávání 

územního plánu a po schválení zapracována v novém územním plánu města jako 

veřejně prospěšná stavba. 

- odměnu Michalu Vikovi a Ing. Stanislavu Štěničkovi za aktivní pomoc při 

jednáních o mimoúrovňovém křížení s železniční tratí s firmou SŽDC s.o. ve výši 

10 000 Kč/osoba. 

- poskytnutí následujících 3 dotací. 1. dotace půjde z rozpočtu města pro Sportovní 

klub Týniště nad Orlicí (dále jen SK) ve výši 1 950 000 Kč bez režimu veřejné 

podpory, v tom účelově: 542 000 Kč na spotřebu energií, 700 000 Kč na mzdové 

náklady, 300 000 Kč na údržbu sportovišť, 408 000 Kč na činnost oddílů. 

Dvě další dotace budou investiční. Ta první bez uvedení režimu veřejné podpory: 

spoluúčast dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště Olšina z rozpočtu města ve 

výši 2 milionů Kč za podmínky, že SK předloží městu rozhodnutí o přidělení 

dotace. Ta druhá dotace bude na neuznatelné výdaje související s rekonstrukcí 

fotbalového hřiště Olšina z rozpočtu města ve výši 400 000 Kč za podmínky, že 

SK opět předloží městu rozhodnutí o přidělení dotace. 

Starostce města Ing. Janě Galbičkové ZM uložilo v souvislosti s výše uvedenými 

dotacemi zpracování a doručení písemných žádostí na příslušná místa a přípravy 

smluv. Rovněž má starostka oslovit právní firmu a zajistit právní výklad 

Metodického doporučení k činnosti samosprávných celků č. 2 zákona o obcích 

k problematice hlasování na zasedáních zastupitelstev obce a projednat na příštím 

zasedání ZM poskytnutí investiční dotace na demolici kuželny ve výši 800 000 

Kč.  

13. zasedání ZM  Na 13. zasedání ZM dne 23.5.2016 byl schválen návrh smlouvy, 

který se týkal poskytnutí dotace z rozpočtu města pro SK na výši 1 950 000 Kč na 

celoroční činnost se zrušením čl. 3, odst. 5 (zrušení de minimis), nakolik se 

nejedná o veřejnou podporu, i smlouva samotná. 

Radě města uložilo zastupitelstvo zúčastnit se jednání valné hromady SK Týniště 

nad Orlicí, aby byl projednán pro příští roky statut Sportovního klubu a další 

možnosti financování a dále uložilo projednat záměr převodu majetku SK do 

majetku města Týniště n. O. 

14. zasedání ZM Z akcí schválených na 14. zasedání Zastupitelstva města Týniště 

nad Orlicí, konaného dne 20.6.2016, byly nejdůležitější následující:  

- odkup části pozemku parc. č. 1993/20 o výměře 18 m2 v k. ú. Týn. n. O. za cenu 

200 Kč/m2 od HDB, s.r.o. Tento nový pozemek parc. č. 1993/22 byl oddělen 
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geometrickým plánem č. 1707-11/2016 z původního pozemku. Starostka byla 

pověřena podpisem navržené kupní smlouvy. 

- cenová nabídka firmy CLIMASTYL na osazení venkovních žaluzií na MŠ U 

Dubu za cenu 293 025 Kč bez DPH, tj. 354 560,25 Kč vč. DPH. 

- účetní závěrka města Týniště nad Orlicí za rok 2015 včetně výsledku 

hospodaření ve výši 20 442 000,97 Kč a změna závazného ukazatele mezi 

zřizovatelem a příspěvkovou organizací Služby města Týniště nad Orlicí, která 

spočívá v navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz o částku  

156 000 Kč. Celková výše neinvestičního příspěvku představuje po úpravě částku 

8 509 000 Kč. (Limit mzdových prostředků účelově 4 108 000 Kč). 

- bezplatný převod 1 ks altánu do majetku města v hodnotě znaleckého posudku 

59 400 Kč bez DPH. 

- trasa kabelového vedení prodloužená JFT. s.r.o., dle přílohy na akci Týniště nad 

Orlicí, Petrovice 15, CONDEC – KNN akce č. IV–12-2014168. Trasa zemního 

kabelového vedení NN z 25A na 125A. 

- bezplatný převod dopravního a turistického značení Českému svazu turistů. 

- výsledky poptávkového řízení uskutečněného SK Týniště nad Orlicí. 

V záležitosti demolice kuželny v majetku SK. Vítězem je firma Roman Schrom, 

Žďár nad Orlicí 171 a cena 484 075 Kč bez DPH (585.730,75 Kč včetně DPH). 

15. zasedání ZM, konané 19.9.2016 schválilo: 

- vítěze výběrového řízení na akci „Týniště nad Orlicí – Rekonstrukce chodníků – 

Lokalita 8 – Smetanova ulice. Je jím  firma STAVITELSTVÍ DS Rychnov n. Kn. 

ve výši 1 587 037,54 Kč včetně DPH. Vedouocí FO ukládá tento výdaj zapracovat 

do výdajové části rozpočtu města formou rozpočtového opatření. Starostce je 

uloženo smlouvu o dílo podepsat. 

- záměr demolice haly na Mírovém náměstí 234 a převedení do majetku Služeb 

města Týniště nad Orlicí. 

- výstavbu hřiště za základní školou v částce do 13 milionů Kč. 

- převod lesních pozemků v lokalitě Voklik z „hospodářského lesa“ do „lesa 

zvláštního určení“ . 

- obecně závaznou vyhlášku města č.1/2017 Fondu rozvoje bydlení a vyhlašuje od 

1.1.2017 pro občany výběrové řízení na poskytnutí půjčky z FRB. 

- zrušení účelového investičního příspěvku na spolufinancování dotace ve výši 

27 498 Kč pro MŠ – Město a změnu v navýšení neinvestičního příspěvku 
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zřizovatele na provoz o částku 13.896 Kč. Celková výše po úpravě představuje 

částku 1 442 538 Kč (v tom účelově odpisy 71 184 Kč). 

- změnu v použití finančních prostředků poskytnutých formou účelových 

příspěvků základní škole, které nebyly v rámci schváleného rozpočtu města 

čerpány v plné výši. Z příspěvku 400 000 Kč na nákup nábytku bylo vyčerpáno 

188 133 Kč. Zbývá 211 867 Kč. Z dalšího účelového příspěvku na nákup 8 

počítačů ve výši 160 000 Kč bylo vyčerpáno 147 562,50 kč. Zbývá 12 437,50 Kč. 

Ze třetího účelového příspěvku ve výši 220 000 Kč na broušení podlah ve výši 

220 000 Kč bylo vyčerpáno 153 000 Kč a zbylo 66 700 Kč. Celkem Základní 

škola Týniště nad Orlicí nedočerpala 291 004,50 Kč a žádá je použít na úpravy 

v učebně hudební výchovy – na nákup nového nábytku, opravu podlahy atd. 

- žádost příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí o poskytnutí 

účelového investičního příspěvku ve výši 183 678 Kč vč. DPH na provedení 

přípravy stavby přístřešku pro kontejnery. 

- podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR ve 

výši 120 000 Kč na rok 2017 pro jednotku SDH za spoluúčasti města ve výši 20%. 

- odprodej kabelového vedení VN 35kV mezi trafostanicemi RK-0121 a RK-0894 

a RK-0340 o celkové délce 1144 v k.ú. našeho města a ukládá starostce města 

smlouvu podepsat. 

- ponechání stávajících židlí v Kulturním domě.  

Dále toto zasedání ZM uložilo odboru správy majetku: 

- zařadit v roce 2017 do rozpočtu města výdaje na  studii revitalizace celého 

prostoru za Obchodním centrem v návaznosti na okolní zástavbu, nezbytnou 

částku na úpravu křižovatky naproti České spořitelně, nezbytnou částku na 

studii areálu sídliště Střed, výdaje na projektovou dokumentaci nástavby 

ZUŠ. Stavbu pak realizovat dle finančních možností města 2018-2019. 

Vedoucí finančního odboru pak: 

- upravit v rozpočtu města závazné ukazatele mezi zřizovatelem a 

příspěvkovou organizací ZŠ a zarezervovat účelově finanční prostředky 

z nespecifikované rezervy ve výši rozdílu mezi částkou ve schváleném 

rozpočtu na rok 2016 (2 315 000 Kč) a vysoutěženou cenou díla pro 

dofinancování akce „Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ“ pro 

rozpočet na rok 2017. 

Zastupitelé města na tomto jednání ještě vzali na vědomí: 

- informaci finančního výboru o odstoupení člena Libora Stolína 
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- informaci starostky Ing. Jany Galbičkové a likvidátora DSO Poorlicko Ing. 

Málka ve věci likvidace DSO Poorlicko. 

- studii zpracovanou arch. Zídkem i rozsah nástavby budovy ZUŠ, včetně 

modernizace celé budovy ZUŠ. 

- informace o rozvoji města v letech 2017-2020. 

- vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce školního 

sportovního areálu ZŠ Týniště nad Orlicí.“ V případě, že hodnota realizace 

této stavby u vítězné firmy bude do výše 13 milionů korun včetně DPH, 

uložili starostce města uzavřít a podepsat s touto firmou smlouvu o dílo. 

- informaci ředitele ZŠ a také stížnost rodičů na omezenou kapacitu školní 

družiny. 

 

16. zasedání ZM Ze závěrů 16. zasedání ZM 17.10.2016 vzešlo jako schválené 

převedení majetku SK Týniště nad Orlicí na město, z důvodu dalšího naplňování 

sportovního vyžití obyvatel města a zrušení investiční dotace na demolici kuželny 

a úpravu pláně ve výši 800 000 kč. Nová cenová kalkulace, kterou předložil SK, je 

ve výši 585 730,75 Kč včetně DPH. Dále to byla smlouva s firmou Sportovní 

podlahy Zlín, s.r.o. na rekonstrukci sportov. areálu ZŠ Týniště nad Orlicí v částce 

11 047 104 Kč a dodatek č. 2 ke smlouvě Stavitelství DS (SOD č. 13/2015), který 

upravuje termín ukončení a navyšuje cenu díla o částku 193 477,90 Kč na 

celkovou hodnotu 3 300 955,90Kč.  

 

17. zasedání ZM 12. prosince se konalo 17. zasedání, které odvolalo podle § 84, 

ods. 2, písmeno m zákona č. 128 / 2 000 Sb, o obcích, v platném znění Ing. Janu 

Galbičkovou z funkce starostky města ke dni 12.12. 2016 a zvolilo podle § 84, 

odst. 2, písmeno m zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění Libora 

Koldinského ke dni 12.12. 2016 starostou města. Pro výkon funkce je dlouhodobě 

uvolněn. Toto zasedání schválilo dále: žádost MŠ-město o poskytnutí zápůjčky a 

uzavření smlouvy o její výši 64 540 Kč s tím, že tato zápůjčka bude vrácena 

zřizovateli Městu Týništi nad Orlicí do 30.6. 2017. MŠMT uvolní tyto dotační 

prostředky totiž později. 

- žádost této MŠ zařadit do rozpočtového provizoria poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku pro rok 2017 na mzdu ředitelky MŠ-město ve výši 

73 234 Kč (prosinec 2016 a leden 2017). 

- žádost Služeb města o poskytnutí zápůjčky ve výši 4 761 350 Kč. Ta bude 

vrácena zřizovateli do 30.6.2017. Bude uzavřena smlouva a ZM uložilo starostovi 

ji podepsat. Zároveň zrušilo poskytnutí příspěvku zřizovatele na možnou 

spoluúčast k dotaci ve výši 751 904 Kč. Stejný druh příspěvku, ale ve výši    
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78 000 Kč, byl zrušen i ZŠ. Další neinvestiční účelový příspěvek na výmalbu 

budovy ZŠ byl snížen o částku 76 752 Kč. Celková výše příspěvku činí pro úpravě 

93 248 Kč.  

- změnu účelově určených prostředků u poskytnuté dotace Sportovnímu klubu 

Týniště nad Orlicí ve výši 1 950 000 Kč takto: 

výdaje na spotřebu energií z původně schválených 542 000 Kč na 502 000 Kč, 

mzdové náklady z pův. schválených 700 000 Kč na 680 000 Kč, 

údržba sportovišť z pův. schválených 300 000 Kč na 360 000 Kč, 

na činnost oddílu 408 000 Kč. 

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro SK ve výši 585 730,75 Kč na 

demolici kuželny a úpravu pláně v prostoru atletického stadionu (spoluúčast 

k dotaci MŠMT). Starostovi uložilo smlouvu podepsat. 

- poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště z rozpočtu města 

ve výši 2 000 000 Kč. SK obdržel 7.12. 2016 částku 5 000 000 Kč od MŠMT ČR 

a tudíž ZM zrušilo režim de minimis u této dotace. 

- smlouvu o poskytnutí další dotace z rozpočtu města rovněž pro SK ve výši 

2 000 000 Kč na rekonstrukci téhož. Jde rovněž o spoluúčast k dotaci MŠMT. 

Starostovi je uloženo smlouvu se zrušením č. III, odst. 5 – de minimis podepsat a 

prostředky z rozpočtu města do 16.12. 2016 uvolnit. 

- poskytnutí další dotace (investiční na neuznatelné výdaje) na rekonstrukci 

fotbalového hřiště Olšina ve výši 400 000 Kč z rozpočtu města. 7.12. 2016 získal 

SK od MŠMT dotaci 5 000 000 Kč a doklad o jejím připsání na účet SK nahrazuje 

požadované Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ZM ruší tudíž režim de minimis. 

Starostovi uložilo tuto částku uvolnit z rozpočtu města do 16.12. 2016. 

- předběžně rozpočtová opatření za rok 2016 na dobu od 12.12. do 31.12. 2016 

bez určení konkrétní výše v Kč. 

Provedené rozpočtové změny v konkrétních částkách budou předloženy ZM na 1. 

zasedání roku 2017. 

- rozpočtové provizorium na rok 2017. 

- darovací smlouvu pro AUDIS BUS s.r.o. ve výši 30 550,97 Kč. 

- obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení ochrany nočního klidu č. 1/2016 a 

také vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 

2/2016 

- přijetí 2 nových příslušníků Městské policie Týniště nad Orlicí v roce 2017 
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- darování dopravního značení cyklostezek DSO Poorlicka Českému svazu 

turistů 

- kupní smlouvu o koupi party stanu za cenu 175 000 Kč z DSO Poorlicko. 

Na vědomí vzalo ZM následující: 

- odpis nevymahatelných pohledávek z neuhrazených pokut uložených 

městskou policií a přestupkovou komisí ve výši 57 581 Kč 

- zprávy z finančního a kontrolního výboru a zprávu o činnosti rady města za 

uplynulé období 

- zprávu o plnění úkolů z minulých zasedání ZM 

- připomínky osadního výboru Petrovice ve věci firmy CONDEC, ZM uložilo 

zařadit do rozpočtu (resp. rozpočtového provizoria) na rok 2017: splátku 

půjčených prostředků MŠ – město ve výši 64 540 Kč, poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku témuž subjektu na mzdu ředitelky za prosinec  

2016 a leden 2017 ve výši 75 234 Kč, čerpání finančních prostředků na 

vyplacení dohody mezi městem a Mgr. Milanem Kopeckým, při splnění 

podmínek v této dohodě uvedených, ve výši 340 683,12 Kč. 

- další splátku půjčených prostředků službami města ve výši 4 761 350 Kč 

- účelový investiční příspěvek zřizovatele pro příspěvkovou organizace 

služby města jako spoluúčast k dotaci „Modernizace a vybavení sběrného 

dvora Týniště nad Orlicí“ ve výši  751 904 Kč. 

- částku 1 000 000 Kč na platy příslušníků městské policie 

- vyrovnání energií za období pronájmu prostor hotelu Orlice příspěvkovou 

organizací Kulturní centrum Týniště nad Orlicí (Rada města získá podklady 

od p. Černého.) 

 

 

2. VÝBORY A KOMISE MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí zřídilo v rámci své kompetence 

výbory: 

Finanční výbor – ve své činnosti se řídí § 119 zákona č. 128/2000 Sb. Provádí 

kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Podílí se na 

přípravě rozpočtu města a předkládá návrhy na jeho vhodné využití. 

Vyhodnocuje hospodaření obecního úřadu, vyjadřuje se k prodeji či nákupu 

nemovitého majetku a řeší další finanční záležitosti města. V Týništi n. O. 

pracuje Finanční výbor v tomto složení: Ing. Jaroslav Matička (ODS), Ing. 

Ivanka Kuběnová (KDU-ČSL), MUDr. Jan Vaník (KSČM), Mgr. Ing. Ivan 

Ládr (NT), Libor Stolín (TOP 09), Ing. Ivana Oubrechtová (zapisovatelka). 
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Kontrolní výbor – ve své činnosti se řídí § 119 zákona č. 128/2000 Sb. 

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města. Kontroluje dodržování 

právních předpisů ostatními výbory, komisemi a městským úřadem na úseku 

samostatné působnosti.  

V Týništi n. O. pracuje Kontrolní výbor v tomto složení: Winkler Marek (ZpT), 

Matějus Josef (ČSSD), Koldinský Libor (TOP 09), Ondráčková Marie 

(KSČM), Kalousová Jana (Vých.), Forejtek Bohuslav (ZpT), Sedláček Štěpán 

(NT), Málková Lenka (zapisovatelka). 

Osadní výbory obcí – předkládají návrhy týkající se rozvoje obcí, vyjadřují se 

k návrhům a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni 

k trvalému pobytu v dané obci. 

Osadní výbor Křivice – předsedkyně Ing. Simona Pechová 

Osadní výbor Rašovice – předseda Winzberger Ladislav 

Osadní výbor Petrovice – předseda Jiří Haken 

Osadní výbor Štěpánovsko – předseda Richard Holenda 

Rada města Týniště nad Orlicí zřídila v rámci své kompetence komise. Jsou to: 

Sportovní komise – ve své činnosti se řídí ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. 

Členové komise připravují, organizují a koordinují sportovní akce ve městě a 

obcích, zajišťují potřeby a rozvoj sportovního vyžití obyvatel města, vyjadřují 

se k otázkám v oblasti sportu všeobecně. Komise předkládá návrhy radě města. 

Mgr. Beránek Miloslav (KSČM), Rydrych Luboš (ČSSD), Winkler Marek 

(ZpT), Ing. Musil Petr (TOP 09), Pokorný Jaroslav (ZpT), Polášek Vladimír 

(Vých.), Jelínek Vladimír (NT), Ullwerová Jaroslava (ZpT), Komárková 

Milada, Říha Karel, Palánová Ilona (zapisovatelka) 

Bytová komise - koordinuje rozvoj bytového fondu města Týniště n. O., 

organizuje přidělení bytů zájemcům o byt, koordinuje údržbu bytů apod. 

Vyjadřuje se k bytovým otázkám všeobecně. Předkládá návrhy radě města. 

PharmDr. Černínová Irena (ODS), Nedomanská Eva (ČSSD), Zahálka Zdeněk 

(KSČM), Ing. Oubrechtová Ivana, Špačková Vlastimila, Křišťáková Jana 

(zapisovatelka)  

Stavební komise - koordinuje rozvoj města Týniště n. O. po stránce stavební. Je 

poradním orgánem rady města v záležitostech nové zástavby, přípravy 

stavebních parcel a jiných významných staveb. Ing. Lesenská Vladimíra 

(ČSSD), Malý Zdeněk (ČSSD), Vik Michal (TOP 09), Winzberger Ladislav 

(KSČM), Mňuk Petr (Vých.), Ing. Matička Jaroslav (ODS), Ing. Tošovský 
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Lukáš (NT), Ing. Tošovský Josef (ODS), Hejna Zdeněk, Orságová Jana 

(zapisovatelka)  

Kulturní a školská komise – členové komise ve své kompetenci připravují, 

organizují a koordinují kulturní a společenský život. Informují se o své činnosti 

a vzájemně se podporují při organizování společenských a kulturních akcí. 

Koldinský Libor (TOP 09), Dušková Silvie (ČSSD), Ullwerová Jaroslava 

(ZpT), Otavová Tereza (KDU-ČSL), Mgr. Beránek Miloslav (KSČM), 

Matušková Jana, Stodůlková Dagmar (Vých.), Mgr. Kajn Milan, Beňová Iva, 

Bc. Ullrichová Alena, Mgr. Plašil Pavel, Mgr. Kavka Tomáš, Kalousová Jana, 

Vašátková Jarmila, Stráník Matěj (NT), Mgr. Polášková Ivana (zapisovatelka)  

Sociální a zdravotní komise – řeší otázky sociální a zdravotní všeobecně. 

Sestavuje přehled o sociálně slabších občanech, pomáhá jim zajišťovat jejich 

potřeby a vyjadřuje se k sociálním dávkám. Mgr. Tichá Jana (ZpT), MUDr. 

Otava Josef (ČSSD), Mgr. Vacková Marie, Plančíková Lydie, Mgr. Herelová 

Milena, Zahrádka Petr, PhDr. Čepelková Veronika (KDU-ČSL), Kupcová Jana 

(KSČM), Provazníková Jana (Vých.), Bc. Koldinská Jindra (NT), Veselka 

Josef, MBA (NT), Mgr. Bečvářová Lenka, Beranová Marta (zapisovatelka) 

Komise pro životní prostředí – vyjadřuje se a řeší otázky veřejné zeleně. 

Dohlíží na pořádek a využívání veřejných prostranství, dbá o ochranu životního 

prostředí. Nadrchal Pavel (Vých.), PhDr. Janeček Lukáš (KDU-ČSL), Kalina 

René (KSČM), Bc. Bednářová Tereza (NT), Urbánek Josef (zapisovatel)  

Komise pro územní plán – byla zřízena za účelem přípravy a schvalování 

nového územního plánu města Týniště n.O. a přilehlých obcí. Podílí se na 

přípravě rozvoje města, řeší zásadní urbanistický vzhled a připravuje 

stanoviska pro jednání rady města a zastupitelstva města. Ing. Galbičková Jana 

(ZpT), Ing. Štěnička Stanislav, Vik Michal (TOP 09), Hejna Zdeněk 

(zapisovatel)  

Komise prevence kriminality – byla zřízena za účelem podchycení negativních 

kriminálních jevů. Radu města informuje a předkládá podněty pro rozhodnutí 

v otázkách kamerového systému, bezpečnosti města, koordinace práce 

zúčastněných složek na území města, navrhuje zlepšení v oblasti prevence 

kriminality- krádeží kol, opilectví, vandalismu, porušování dopravních 

předpisů Dbá o úpravu na místních komunikacích, o ochranu a školení seniorů 

v rámci podomních a pochůzkových prodejů či předváděcích akcí. Ing. 

Galbičková Jana (ZpT), Šimon Zdeněk, Štěpánek Martin, DiS., Ing. Paštika 

Jan, Mgr. Bečvářová Lenka, Ing. Veselá Iva (zapisovatelka)  

Komise pro výběrová řízení a veřejné zakázky – hodnotí a schvaluje výsledky 

výběrových řízení a veřejných zakázek. Ing. Tošovský Josef (ODS), Mgr. 
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Tůma Jiří (ODS), Ing. Matička Jaroslav (ODS), Winzberger Ladislav (KSČM), 

Mgr. Tichá Jana (ZpT), PhDr. Ing. Janeček Lukáš (KDU-ČSL), Rydrych Luboš 

(ČSSD), Malý Zdeněk (ČSSD), Ullwer Miloš (Východočeši), Bohuslav 

Forejtek (ZpT), Hejna Zdeněk (zapisovatel) 

Komise pro projednávání přestupků – přestupkové řízení a udělování pokut. 

JUDr. Urbánek Jindřich, Štěpánek Martin DiS., Forejtek Bohuslav (ZpT), Mgr. 

Polášková Ivana  

Komise povodňová - zřízena za účelem prevence a řešení následků spojených s 

povodněmi a jinými jevy způsobenými počasím. Ing. Galbičková Jana (ZpT), 

Ing. Paštika Jan, Baše Pavel, Štěpánek Martin Dis, Bohatý Miroslav, Ing. 

Drozdík Lukáš (TOP 09), Šimon Zdeněk, Nejedlíková Blanka (Povodí Labe), 

Urbánek Josef (zapisovatel)  

Komise pro převod majetku Sportovního klubu Týniště n. O. Mgr. Beránek 

Miloslav (SK), Pokorný Jaroslav (SK), Winkler Marek (SK), Nadrchal Pavel 

(město Týniště), Ing. Galbičková Jana (město Týniště) 

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA K 31.12. 2016 (údaje v Kč) 

1.  Daňové příjmy                                            82 465 553,37 

2.  Daň z příjmu právnických osob za obec       1 805 760,00 

3.  Nedaňové příjmy                                           9 406 524,16 

4.  Kapitálové příjmy                                          2 982 681,00 

5.  Přijaté transfery                                             9 319 921,42 

6.  Příjmy celkem                                           104 174 679,95       

7.  Běžné výdaje                                               72 989 965,83 

8.  Kapitálové výdaje                                        21 772 428,43   

9.  Výdaje celkem                                             94 762 394,26 

10.  Výdaje a financování celkem                       94 915 701,55 

 

4. ODVOLÁNÍ STAROSTKY ING. JANY GALBIČKOVÉ A ZVOLENÍ 

NOVÉHO STAROSTY LIBORA KOLDINSKÉHO 

Jak již výše uvedeno, odvolalo ZM na svém 17. zasedání dne 12.12. 2016 

k tomuto dni podle § 84, odst. 2, písmeno m zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, Ing. Janu Galbičkovou z funkce starostky města a zvolilo 

podle téhož zákona starostou města Libora Koldinského.  

Odcházející starostka spoluobčanům poděkovala písemnou formou v lednovém 

Zpravodaji 2017. Cituji:  

„Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám touto cestou poděkovala za vaši 

přízeň a podporu, kterou jste mi projevovali v průběhu mého dvouletého 
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období ve funkci starostky města. Byly to především vaše podněty a nápady, 

které vedly k rozvoji města v uplynulých dvou letech. Mám-li krátce hodnotit, 

podařilo se nám na Základní škole opravit II. část střechy, některé učebny a 

zahájit rekonstrukci hřiště za Základní školou. Vykoupili jsme několik budov k 

demolici, abychom zlepšili vzhled a průjezdnost městem. Opravili jsme 

chodníky, rekonstruovali budovy - Městská knihovna, dům osadního výboru ve 

Štěpánovsku, částečně dům na náměstí „Mňamka“ a budovu Mateřského centra 

Ratolest. Otevřeli jsme nový podchod na nádraží, nové nádražní budovy a po 

náročné rekonstrukci Kulturní dům. S dětmi ze Základní školy jsem měla 

krásnou příležitost být u výmalby podchodu u Věže. Již v roce 2015 jsme 

vyprodali všechny stavební pozemky na Podboří. Mateřská školka město má 

nový dvůr a bránu, děti spí na nových lehátkách, hřejí jim nové radiátory a mají 

nové osvětlení. Mateřská školka Dub prošla kompletní rekonstrukcí budovy, 

zřídili jsme turistické Informační centrum, opravili jsme ve Vodárenské věži 

hodiny. Náš kostel má novou výmalbu, v Křivicích mají nové chodníky a za 

přispění královéhradeckého kraje i novou silnici. Opravili jsme sakrální 

památky na hřbitově v Týništi a ve Štěpánovsku, zastřešili jsme vchod do 

Geriatrického centra, vyměnili jsme na Poliklinice okna a dveře, pro Služby 

města jsme pořídili nový traktor a celý areál Služeb se v současné době 

modernizuje. Dům dětí a mládeže má novou podlahu a stropy, proběhla 

rekonstrukce městských bytů - okna, výtah, koupelny. Restaurace Ontário a 

ubytovna Modrák mají nové plynové kotle. Hřbitov má nové zdroje vody na 

zalévání, připravujeme výstavbu nového plotu. Smuteční síň dostane nová okna 

a fasádu. V Petrovicích mají nové autobusové zastávky a vývěsní tabule. V 

areálu koupaliště Písák mají děti konečně nový bazén. Můžete nakupovat na 

městských pátečních trzích. Postupně zlepšujeme vzhled městského parku a 

pozemků u autobusového nástupiště atd. Naši nemocní mají nové prostory pro 

rentgen. Převzali jsme několik ocenění a navštívili nás významné delegace - 

mimo jiné i z  Japonska. Zavedli jsme městský reprezentační ples - kde jsme 

ocenili naše nejúspěšnější děti. A cenu obdržela i Městská policie za 20 let 

práce.  Připravili jsme ke schválení Nový územní plán. Započali jsme s 

přípravou rekonstrukce budovy Základní umělecké školy. Připravujeme 

výstavbu nové hasičské zbrojnice, výstavbu cyklostezky do Křivic. Rádi 

bychom přistavěli k Mateřskému centru sociální zařízení. V Petrovicích 

potřebují novou kanalizaci a v roce 2017 budeme prodávat další stavební 

parcely. Zabránili jsme Ředitelství silnic a dálnic upravit silnici směrem na 

Třebechovice (dva + jeden pruh), vyjednáváme s krajem o rekonstrukci silnice 

do Albrechtic. Připravujeme vzhledem k nárůstu kriminality v našem městě 

zakoupení kamerového systému a přijetí dvou městských strážníků. Za 

dvouleté období jsme podali více jak 21 projektových žádosti v celkové částce 
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cca 15 mil Kč. A to nejdůležitější - připravujeme realizaci podjezdu pod 

železnicí u Vodárenské věže v celkové částce cca 250 mil. Kč. Děkuji všem, 

kteří se na tomto rozvoji města se mnou podíleli. Dámy a pánové, loučím se s 

vámi. Přeji vám vše nejlepší v novém roce 2017. Bylo mi ctí pro vás pracovat.“ 

Ing. Jana Galbičková 

 

Ve stejném čísle Zpravodaje nový starosta Libor Koldinský občanům města 

popřál do nového roku. Opět cituji:  

„Vývojem událostí mě zastupitelstvo města na svém posledním loňském 

zasedání zvolilo do funkce vašeho nového starosty. Dalo mi především důvěru 

a to je v životě člověka zavazující fakt. Jsem přesvědčený, že mě mnoho 

občanů města zná za dlouhé roky dostatečně dobře a ti další mě měli možnost 

poznat i při mých aktivitách věnovaných především kulturní oblasti města. 

Pochopitelně teprve budoucí období ukáže, jak důvěru mi danou naplňuji. Co 

však rozhodně chci udělat právě teď, je popřát vám do nového roku 2017 na 

prvním místě pevné zdraví a velkou míru tvůrčí energie.“ 

Libor Koldinský 

5. ÚDAJE Z MATRIKY MěÚ ZA ROK 2016 

Matrikářka MěÚ v Týništi nad Orlicí Marie Hlavová uvádí: 

1. Počet obyvatel k 1.1.2017 činí 6 075. Z toho: 

Křivice 189 

Petrovice 207 

Petrovičky 166 

Rašovice 163 

Štěpánovsko 209 

Týniště n. O. 5 140 

Ke stejnému datu, tj. k 1.1.2016, bylo na MěÚ evidováno 6 148 obyvatel ( o 73 

obyvatel více). 

2. Počet  dětí narozených v roce 2016 činí 65. Z toho: 39 děvčat a 26 chlapců. 

V roce 2015 se narodilo 66 dětí. 

3. Přihlášení k trvalému pobytu: 101 občan 

4. Odstěhovalo se 165 občanů 

5.  Uzavření manželství v obřadní síni: 12 párů, na jiném místě: 7 párů 

6. Zemřelo 75 občanů (44 žen a 31 mužů) 

7. Nejčastější jména pro novorozená děvčata: Veronika, Lucie, Gabriela, 

Adéla, Julie, Ema, Anežka. 
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Pro novorozené chlapce: David, Štěpán, Kristián, Martin. 

Nejstarší občankou města je Rosálie Mauerová z Týniště n. O. 

(Převzato z únorového Zpravodaje 2017.) 
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III. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ  

1. Výměna ciferníků a číslic u hodin na vodárenské věži 

K 90. výročí dne, kdy z vodárenské věže tekla poprvé voda do města, na svátek 

sv. Vavřince, se podařilo uskutečnit výměnu skleněných ciferníků z tzv. 

kostěného skla o síle 1-3 mm, které byly v havarijním stavu, za nové, 

zhotovené z umělohmotného materiálu Makrolon s opálovým leskem 

v tloušťce 8 mm firmou Stanislava Šlambora. Na této akci se podílel Spolek 

přátel města Týniště nad Orlicí, který vybral za svého zástupce Bohumila 

Ptáčka, správce věže a hodin. Právě on na schůzích spolku o havarijním stavu 

skleněných ciferníků informoval. Smlouvu s městským úřadem podepsal dne 

27.5.2016 a až do 8. listopadu 2016, kdy byla výměna dokončena, měl celou 

akci na starost. Něco se povedlo hned napoprvé, ale něco bylo složitější. První 

sadu číslic nedokázal dodavatel firmě S. Šlambora vypálit napoprvé dobře. 

Současně s výměnou skel se provedly nátěry střechy i plechových šikmých 

stříšek v dolní části vodárenské věže. Staré vrstvy barev na hlavní střeše 

odstranil a nově ji natřel Tomáš Jireš. Dolní stříšky natíral Roman Dočkal. Oba 

z firmy Pavla Vyskočila z Borohrádku. 

Pro zajímavost ještě uvádím „míry“ věžních hodin. 

Průměr ciferníků: 256 cm 

Velké ručičky: 127 cm délka, 15,5 cm šířka (nejširší místo) 

Malé ručičky: 91 cm délka, 24 cm šířka (nejširší místo) 

Ručičky na všech čtyřech cifernících jsou zrekonstruované a natřené černou 

barvou. 

Římské číslice: 46 cm výška 

Číslice jsou vypálené z hliníkového plechu (slitiny) natřeného rovněž černou 

barvou. Ty původní byly nýtované z ocelového plechu. Některé z nich musely 

být už v minulosti nahrazeny. 

2. Nové radiodiagnostické pracoviště na poliklinice 

Na týnišťském oddělení byl instalován komplet DRGEM GXR-S Series 

Diagnostic X – Ray systém a čtecí zařízení FUJI FCR Prima T2. Největší 

výhodou, kterou celková rekonstrukce RTG oddělení přinesla, je zvětšení 

manipulačního prostoru pro imobilní klienty. Nový výškově nastavitelný 

(elevační) stůl usnadní uložení pacienta na vyšetřovací desku. Odpadá 

přenášení snímků k dalším vyšetřením po budově polikliniky i mimo ni. Je také 

kompletní propojení mezi RTG a ostatními lékaři, kteří mohou snímky hodnotit 
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na monitorech svých počítačů. Pro externí lékaře dostanou klienti svůj snímek 

uložený na CD nosiči. 

Digitální zpracování rentgenových snímků umožňuje jejich dodatečnou 

počítačovou úpravu pro lepší diagnostiku. Další výhodou je způsob archivace 

obrazové dokumentace. Veškeré snímky budou nově uloženy v digitální 

podobě v počítačích. Celková rekonstrukce tohoto pracoviště probíhala i díky 

spoluráci MěÚ v Týništi nad Orlicí, který se na ní jako majitel nemovitosti 

podílel. Šlo o stavební úpravy podlah a bezpečnostní opatření. V letošním roce 

investovalo Město Týniště nad Orlicí na opravy i údržbu objektu polikliniky 

670 000 Kč. 

3. Obalovna Týniště s.r.o. 

Dne 3. 5. 2016 byla slavnostně otevřena Obalovna firmy AMMANN z nové 

řady obaloven Uni Batch, která představuje moderní koncepci. Její technické 

řešení odpovídá nejmodernějším poznatkům na úseku výroby obalovacích 

směsí. Splňuje všechny kvalitativní a výkonné požadavky širokého spektra 

správců komunikací i soukromých investorů s ohledem na ochranu životního 

prostředí. Umožňuje výrobu kompletního sortimentu asfaltových směsí, včetně 

možnosti jejich výroby dle specifikací zákazníka. 

V době od 16.11. do 17.12.2015 probíhaly přípravné a demoliční práce i 

realizace hrubých terénních úprav. Od 8.5.2015 do 8.2.2016 proběhla realizace 

základů a v době od 16.2. do 18.4.2016 došlo k montáži technologie. První 

zkušební výroba asfaltových směsí proběhla 19.dubna 2016. Spolumajitelé 

firmy jsou: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České 

Budějovice, ENTERIA a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice a PORR a.s., 

Dubečská 3238/36, 10000 Praha 10. 

Firma má 5 zaměstnanců, z toho jsou 3 místní (Týniště n. O., Petrovice, 

Petrovičky). Přínosem pro město je a zároveň nezanedbatelný význam má 

najímání služeb, zejména dopravních firem, v místě. Jde o návoz materiálu a 

dopravu hotových asfaltových směsí k zákazníkům.  

Ředitelem této firmy je Ing. Zdeněk Pulec. 

4. Společnost FAB Vehicle Security Solutions  

Společnost má své výrobní haly v blízkosti bývalého závodu Elitex. Dne 30. 

září 2016 přešla do japonské automotive společnosti ALPHA. Ta je globálním 

dodavatelem součástek, hlavně nejmodernějších autozámků, pro automobilový 

průmysl. Prezident společnosti ALPHA Corporation p. Kawana navštívil při 

podpisu smlouvy naše město. Jednatel Vladimír Bayer vyzdvihl přínos 

společnosti pro město a okolí v podobě nových pracovních příležitostí. 
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Společnost ALPHA začala dodávat své autozámky po Evropě z našeho města 

jako z prvního místa na evropském kontinentu, neboť dosud neměla v Evropě 

žádný závod. 

 

5. Soutěž o křišťálovou popelnici 

V létě letošního roku  se naše město dovědělo výsledky celostátní soutěže obcí 

z roku 2015, do které se zapojilo. Vyhlašovatelem byla autorizovaná obalová 

společnost EKO-KOM a.s. Šlo již o 12. ročník soutěže „O křišťálovou 

popelnici“. Vítěz, město Ždírec nad Doubravou, si za své poctivé třídění 

odpadů odnesl putovní „Křišťálovou popelnici“ a šek na 150 000 Kč. Na 2. 

místě skončilo město Třemošnice a odneslo si 100 000 Kč. 3. byla Olomouc a 

získala 70 000 Kč. Obě města pak ještě navíc za své snažení menší křišťálové 

popelnice. 

Stalo se tak na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci konference 

Odpady a obce. 

Týniště nad Orlicí se probojovalo do celostátního finále ještě s dalšími 13 

městy a obcemi. Starostka Ing. Jana Galbičková poděkovala všem týnišťským 

občanům, kteří ve třídění odpadů nalézají smysl. 

6. Mimoúrovňové křížení železniční tratě 

Dne 11.2.2016 projednala starostka s Ing. Vachtlem ze společnosti SUDOP 

Praha, a.s. společně s Ing. Štěničkou, M. Vikem a Z. Hejnou možnosti 

mimoúrovňového křížení železniční tratě, čímž by v budoucnu mělo dojít ke 

vzniku podjezdu či nadjezdu pod/nad železniční tratí. 6.4.2016 již byly 

představeny návrhy nové studie. Podařila se zásadní věc – vyjednat se správou 

železniční a dopravní cesty financování a realizaci celého projektu a to ve výši 

cca 250 milionů. 25.4.2016 představil osobně dokončenou studii za firmu 

SUDOP a.s. její odpovědný projektant na schůzi zastupitelstva města a všichni 

přítomní ji schválili. Jde o variantu mimoúrovňového křížení s železniční tratí 

C1 – podjezd v kombinaci s variantou A1 – přejezd pro nákladní dopravu. 

Varianta A1 bude předmětem veřejného projednávání územního plánu a 

následně bude zapracována a schválena v novém územním plánu, jako veřejně 

prospěšná stavba. Jde o plnohodnotný úrovňový přejezd u Elitexu v místě 

stávajícího přejezdu. Ten bude sloužit především pro nákladní dopravu do 

prostoru Za Drahou. Od haly Assa Abloy k němu bude vybudován částečně 

nový příjezd s protihlukovou stěnou. V podjezdu bude jednostranný chodník a 

v místě zrušeného přejezdu u věže nový bezbariérový podchod s rampou pro 

chodce a pro cyklisty. Všechny další technické detaily se budou řešit a 

upřesňovat v navazující projektové dokumentaci. Podle informací se  
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SŽDC s. o. se další etapy modernizace kolejiště, včetně mimoúrovňového 

křížení, předpokládají za 5 až 7 let. Podstatné teď je, že byl celý proces 

zahájen. 

7. Rekonstrukce silnice II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek  

Podle slov Karla Janečka, náměstka Královéhradeckého kraje, je vypsáno 

výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce havarijního stavu této silnice, 

včetně opravy silničních mostů ev. Č. 305 – 009 a ev. Č. 305 – 010 a některých 

propustků. Začátek úseku je na silnici II/305 od křižovatky se silnicí III/3051 

v Albrechticích n. O., konec v obci Borohrádek v místě křižovatky I/36. 

Celková délka rekonstrukce je 6,231 km. Stavba bude rozdělena na 2 části: 

v roce 2016 by měl být realizován úsek v délce 3,574 km do Albrechtic n. O. 

po průtah obcí Žďár n. O., včetně opravy 2 mostů. V roce 2017 pak zbytek 

úseku v délce 2,657 km, tj. extravilán a intravilán města Borohrádek. Realizaci 

přechodů a rekonstrukci kanalizace zainvestují dotčené obce a město. 

Rekonstrukce komunikace bude hrazena z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a spolufinancování zajistí Královéhradecký kraj.  

8. Rekonstrukce školního hřiště 

Koncem roku 2016 byla zahájena rekonstrukce sportovního areálu za Základní 

školou v Týništi nad Orlicí. Dojde při ní k výstavbě nového víceúčelového 

hřiště s umělým povrchem, menšího atletického stadionu, dopravního hřiště a 

parkovacího zázemí pro návštěvníky. Dopoledne bude hřiště sloužit žákům 

školy (hodiny Tv), odpoledne školní družině, později odpoledne a o víkendech 

bude hřiště k dispozici týnišťské sportovní veřejnosti. S touto rekonstrukcí 

souvisí přemístění a úprava chodníku mezi školním dvorem a dopravním 

hřištěm. Na jaro 2017 je naplánována výstavba nové atletické dráhy, zatravnění 

hřiště pro malou kopanou, výstavba pískového doskočiště a zřízení 

parkovacích míst. Bude zde umístěno i několik fitness strojů, vznikne prostor 

pro vrh koulí, odpočinková zóna a dětské dopravní hřiště. Atletické sportoviště 

a dopravní hřiště s kruhovým objezdem a křižovatkami budou od sebe 

oddělena výškově, celý sportovní areál bude oplocen a provoz, na který bude 

dohlížet správce, se bude řídit provozním řádem. Zkušební provoz by měl být 

zahájen v červnu 2017. 

9. Nová sociální pracovnice na MěÚ 

Od 1.4.2016 se jí stala Mgr. Lenka Bečvářová, DiS. Vystudovala Vyšší 

odbornou školu v Pardubicích v oboru sociální péče, na Univerzitě Hradec 

Králové bakalářský obor sociální a charitativní práce. Studium zakončila 

magisterským studiem oboru sociální práce. V rámci studia získala odbornou 

praxi v různých zařízeních, např. i v našem Geriatrickém centru. 
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10.  Nový zaměstnanec oboru životního prostředí MěÚ 

Letos se jím stal Bc. Daniel Nedomanský, který vystudoval Střední lesnickou 

školu v Trutnově a pochází z Týniště nad Orlicí. V letech 2011-2015 na 

Mendelově universitě v Brně vystudoval lesnickou i dřevařskou fakultu a dále 

pokračuje ve studiu navazujícího magisterského oboru Lesní inženýrství, jehož 

dokončení předpokládá v roce 2017. 

11.  90let od návštěvy prvního československého prezidenta T.G. Masaryka 

v našem městě 

Dne 13. července1926 se zvláštní rychlík č. 27 s prezidentem, vracejícím se    

z návštěvy východních Čech, krátce zastavil na našem slavnostně vyzdobeném 

nádraží. Rychlík pro zpáteční cestu do Prahy byl vypraven z Kostelce nad 

Orlicí, když celou návštěvu – zájezd vykonal pan prezident autem. Zastávku 

v Týništi n. O. neplánoval, ale prosbě zástupců města a hlavně starosty Matějky 

vyhověl. Poděkoval za přivítání a vzpomněl na profesora Josefa Brandejse 

z Petrovic, se kterým studoval ve Vídni. Také se před odjezdem podepsal do 

památní knihy města.  

12.  21. ročník Týnišťského swingového festivalu Jardy Marčíka 

Tento tradiční festival swingu a jazzu se konal na Tyršově náměstí v pátek 3. a 

v sobotu 4. června. Účinkovalo na něm 10 seskupení (orchestrů, skupin, big 

bandů, kapel) např. orchestr divadla Semafor v čele s Jitkou Molavcovu a Jiřím 

Suchým, zpěvák Martin Chodúr, 1. vítěz soutěže „Superstar“, česko-kubánská 

kapela Mezcla Orquesta, nové sdružení nejmladších žáků ZUŠ, které diriguje 

Jan Pírko a Mladý týnišťský big band pod vedením Mgr. Pavla Plašila, ředitele 

ZUŠ. Festival se vydařil, přišel i rekordní počet posluchačů. 

13.  20 let od otevření Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí 

Vzniklo na místě původního Sociálního domu z roku 1941, který byl během 

dalších let využíván k různým sociálním účelům. Výstavba nového objektu GC 

byla zahájena 21.9.1994 a dokončena v srpnu 1996. Jeho slavnostní otevření se 

uskutečnilo 19. září 1996. Jako připomenutí této události se konala zahradní 

slavnost. Té se zúčastnili klienti GC a další hosté, např. klienti a pracovníci 

spolupracujících sociálních zařízení - Domov důchodců Borohrádek, Domov 

důchodců Albrechtice nad Orlicí a Domov důchodců Zdislava z Třebechovic 

pod Orebem. V programu účinkovali herci a herečky z týnišťských divadelních 

skupin, zněla hudba, zpívalo se a děkovalo všem, kteří k vydařené akci přispěli. 
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14.  Medailové ocenění významného absolventa Univerzity Palackého 

v Olomouci Davida Drábka, týnišťského rodáka 

U příležitosti 450 let od založení jezuitské koleje a také 70 let od 

znovuobnovení  svého působení zorganizovala olomoucká univerzita o víkendu 

9.-11. 2016 řadu akcí. Jednou z nich bylo ocenění osob, které se výrazně 

zapsaly svou úspěšnou prací do našeho života. Mezi vyznamenanými byli 

plastický chirurg Bohdan Pomahač, hudebník Jiří Pavlica, tenistka Helena 

Suková, fotograf Jindřich Štreit. V řadách těch nejlepších byl také David 

Drábek, dramatik, režisér a umělecký šéf Klicperova divadla v Hradci Králové. 

I on byl oceněn za mimořádnou reprezentaci Univerzity Palackého v České 

republice a v zahraničí.           

15.  25. ročník silničního běhu „Týnišťská desítka“ 

Tento závod, který je zařazen do seriálu „Velká cena východočeské oblasti“ a 

„Iscarex cup“, se tradičně běžel ve sváteční pátek 28. října 2016.  

Na start tohoto jubilejního ročníku Běhu na 10 km se postavilo 227 vytrvalců a 

vytrvalkyň v 8 kategoriích. Pořadatelé z atletického oddílu SK Týniště n. O. ve 

spolupráci s DDM Sluníčko připravili také závody předškolních dětí a žactva, 

kterých se zúčastnilo rekordních 73 na tratích, dlouhých od 100 m do 1 200 m. 

Nejlepším Týnišťanem se stal Kamil Jílek, který se celkově umístil na 15. 

místě časem 36:28 min. 

16. Koncert houslového mistra Jaroslava Svěceného v týnišťském kostele sv. 

Mikuláše 

Byl to adventní koncert, konaný v sobotu 3. prosince. Jaroslava Svěceného 

doprovázela cembalistka Jitka Navrátilová. Na koncertě zazněly skladby 

Bacha, Händela, Vivaldiho, Bendy, Corellliho a Tartiniho, které slovem 

doprovodil sám houslový virtuóz. Je znám jako popularizátor vážné hudby a 

tak mluvil nejen o skladbách, ale i o autorech. Hlavním pořadatelem byla 

bývalá dlouholetá týnišťská zastupitelka a poslankyně Parlamentu České 

republiky Ing. Vladimíra Lesenská, které vyšla vstříc zdejší farnost. 

S přípravou koncertu pomohli: ZUŠ, Technické služby města Týniště nad 

Orlicí, tiskárna AG Typ Kostelec n. O. a p. Králíček – o.s. ABAKUS a jeho 

spolupracovníci. 
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IV . ŠKOLY  

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Na I. stupni má v současnosti 15 tříd a na II. stupni 13. Počet třídních učitelů je 

tedy 28, ostatních 11. Vychovatelky v ŠD jsou 4. Žáků je ve škole 571; na I. 

stupni 293 a na II. stupni 278. Na 1 třídu připadá v průměru 22 žáků. Ve škole 

pracuje 15 provozních zaměstnanců. 

Při vzdělávání a výchově žáků se škola řídí školním vzdělávacím programem. 

K 65. výročí svého otevření vydala škola almanach, který má 370 stran. Od září 

má zavedenou elektronickou třídní knihu. Dne 18. ledna se konal zápis žáků do 

prvních tříd. Týkal se dětí, které měly odklad školní docházky a hlavně těch, které 

se narodily od 1.9.2009 do 31.8.2010. K zápisu přišlo celkem 70 předškoláků, 

kterým se věnovalo 6 učitelek z I. stupně, aby posoudily jejich vyspělost a zralost 

a otestovaly jejich dovednosti, jazykové vyjadřování, zručnost, jemnou motoriku 

apod.  

V únoru se pak starší žáci účastnili okresního kola olympiády z českého jazyka, 

v dubnu z matematiky a ještě další matematické soutěže pro žáky II. stupně – 

Pythagoriády. Při „Dnu Země“, rovněž v dubnu, sbírali všichni žáci druhotnou 

surovinu - papír. Z dobročinných akcí ZŠ stojí za povšimnutí každoroční 

odevzdání sponzorského daru ve výši 12 000 kč na adoptivní zvíře Hrošíka 

lyberijského ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a účast v projektu Obědy pro 

děti, kdy Odbor sociálních věcí společně s Odborem sociálně-právní ochrany dětí 

v Kostelci nad Orlicí navrhuje ministerstvu školství děti, jejichž rodiče si 

nemohou dovolit platit obědy ve školní jídelně. Ministerstvo pak posílá přesný 

počet financí na počet žáků ve výši cen obědů na celý školní rok. Žáci, kterých se 

tato pomoc týká, mají zaručenou anonymitu. Tento projekt je využíván od 3. října 

2016. 

Talentovaní sportovci z řad žáků školy zvítězili 17. června na Republikovém 

finále v atletickém čtyřboji v Břeclavi ziskem 9 144 bodů. 

Pod vedením učitele Mgr. Miroslava Kozla tvořilo družstvo 5 žáků (T. Kos, J. 

Doležal, M.Bartoš, F.Moravec a M. Kubánek). 

Školní rok 2015/2016 se zařadil mezi nejúspěšnější roky ve sportovní historii 

školy i díky dalším úspěchům – účast na republikovém finále Poháru rozhlasu 

v Kolíně a na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 

v Brně. Do finále Poháru rozhlasu žáci postoupili s druhým nejvyšším bodovým 

součtem. Ale zranění jednoho z nich je posunulo v konečném výsledku na 4. místo 

z 8 soutěžních družstev. ZŠ v Týništi n. O. reprezentovalo 10 žáků (V. Šreibr, T. 
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Kos, M. Kvasnička, M. Kubánek, J. Vondrouš, F. Moravec, M. Bartoš, J. Doležal, 

T. Brandejs a L. Paulovič). 

2. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

Hned na začátku roku, 10. ledna, se ZUŠ vydařil tradiční novoroční koncert. 

Mladý týnišťský big band řídil dirigent a ředitel ZUŠ v jedné osobě, Mgr. Pavel 

Plašil. Jan Pírko představil nový, téměř dvacetičlenný soubor těch nejmladších 

muzikantů. Nejstarším přítomným a také nejznámějším  účinkujícím byl 

výjimečný host z Prahy, skladatel, trumpetista a uznávaný swingař Jaromír 

Hnilička. 

Úspěšný je i dixiland Black Buřiňos, který má za sebou již 11 let činnosti a v této 

sezóně hraje ve složení: V. Hloušek – trubka, J. Ptáček – pozoun, V. Hájek – 

klarinet, K. Štrégl ml. – saxofon, P. Hlubuček – tuba, P. Plašil ml. - bicí, O. 

Blažek – klavír. Na pozvání redaktora Českého rozhlasu České Budějovice se 

dixilend zúčastnil 20. ledna 2016 koncertu, který se stal zároveň veřejnou 

nahrávkou. Konal se ve studiovém sále za přítomnosti televizního štábu. 

Za zmínku  stojí řada úspěchů žáků, z nichž jeden z nejvýznamnějších je březnové 

1. místo saxofonového dua (O. Kurz a K. Štrégl) v březnovém krajském kole 

s postupem do ústředního kola v rámci České republiky. To proběhlo ve dnech 6. 

a 7.  května v Orlové. Ve své věkové kategorii tam obsadilo 2. místo. 

Novou historii ZUŠ píše i skupina mažoretek „Týnky“, která už rovněž soutěží. 

V květnu získala v Chlumci nad Cidlinou ve dvou povinných disciplínách – 

v pochodovém defilé a podiové formaci 2. místo a tím i postup na Mistrovství 

Čech v Klatovech. Do aktivního působení ZUŠ v rámci města zasahují svou 

činností a úspěchy i literárně-dramatický obor, výtvarný obor a další hudební 

těleso, dechový orchestr ZUŠ. 

3. MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V roce 2016 připravovaly obě mateřské školy – MŠ-město a MŠ U Dubu v rámci 

předškolní výchovy a vzdělávání zajímavé akce, programy a návštěvy. 

Např. děti z MŠ-Město se 25.4. zúčastnili představení divadla Drak v Hradci 

Králové s názvem „Podivuhodný cirkus doktora Tarzana“.  

Dětem z MŠ U Dubu přiblížily dvě ženy z Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

život sluchově postižených osob prostřednictvím interaktivního programu „Svět 

neslyšících v pohádce“. 

Základní poznatky o přírodě, vnímání její rozmanitosti a proměn získávají děti 

v rámci integrovaných bloků výchovně vzdělávacího programu formou dalších 

her, prožitkového učení, pokusů, přímého pozorování a objevování.  
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MŠ-město, také v rámci každoročního výchovného tematického programu „Děti 

v dopravním provozu“,  připravila besedu v městské knihovně o tom, jak se 

správně chovat na přechodu pro chodce, k čemu je dobré používat reflexní 

oblečení, jaká jsou pravidla silničního provozu, jak se chovat při setkání s cizími 

lidmi atp. 

Pěknou sportovní akcí byla i letos „Olympiáda“ dětí MŠ-město. Škola má 5 tříd 

jako je 5 kruhů na olympijské vlajce a tak měla každá třída svůj kruh, barvu a 

soutěžila za „svůj“ světadíl. 

Těch zajímavých akcí obou škol se ročně koná mnoho, a tak na závěr uvádím 

návštěvu Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích, která se dětem z MŠ U 

Dubu velmi líbila. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

V. SPOLKY, KLUBY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ  

Do života města zasahovaly v roce 2016 i různé spolky, kluby a občanská 

sdružení, z nichž se více či méně projevilo svými aktivitami 16 z nich. 

1. SPORTOVNÍ KLUB TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

Ze sportovních oddílů velmi dobře pracuje oddíl atletiky pod vedením Ing. Jiřího 

Tyahura. Dosáhl řady dobrých výsledků i vynikajících úspěchů. Jedním 

z nejlepších týnišťských atletů je Petr Plašil, který se svými výkony ve vrhu koulí 

a hodu kladivem kvalifikoval na Mistrovství ČR dorostenců. V letošním roce je 

v českých tabulkách dorostenců v hodu diskem na 4. místě (50,24 m), ve vrhu 

koulí na 8. místě (15,20 m) a v hodu pětikilogramovým kladivem na 9. místě 

(45,90 m). V srpnu uspořádal oddíl doma atletický mítink, který byl pojat 

v jednotlivých disciplínách jako Memoriál Karla Bednáře, Memoriál Ing. 

Františka Matonohy a Memoriál Františka Podhorníka. Tento mítink byl pořádán 

v rámci východočeského turné. Oddíl také uspořádal na stadionu 2 kola závodů 

družstev mužů, 1 kolo závodů družstev přípravek a v říjnu 25. ročník silničního 

běhu Týnišťské desítky. 

Pěkných výsledků dosahuje i tenisový oddíl v počtu 71 členů ( 40 dospělých a 31 

v kategorii mládeže ). Mladší žáci získali v Královéhradeckém krajském přeboru 

ze 7 účastníků 6. místo a starší žáci ve své skupině 4. místo. V Regionální tenisové 

lize si zahrála 4 oddílová družstva. Zdatnější jednotlivci se zúčastňují i turnajů 

z okruhu ČTS. Na týnišťských dvorcích uspořádal oddíl v srpnu turnaj ve 

čtyřhrách. 

Oddíl volejbalu má 35 členů (26 děvčat z oddílu mládeže a 9 žen). Oddíly mládeže 

hrají v krajských soutěžích (vedou E. Jenčíková a J. Bahníková) a sehrávají zápasy 

turnajovým způsobem. V Týništi n. O.  pořádá oddíl v květnu pod názvem 

„Závěrečná“ turnaj barevného minivolejbalu. Letos se ho zúčastnilo 30 družstev 

z kraje. 4 hráčky se dostaly do výběru krajského centra mládeže. Družstvo žen se 

účastní pravidelně zimního turnaje v Holicích (letos 3. místo z 5 družstev) a 

jarního v Česticích. 

Oddíl sportovního kulečníku přihlásil do letošní sezóny 2 družstva  v technických 

disciplínách a 1 družstvo v trojbandu. Družstvo A loni postoupilo do druhé třídy, 

družstvo B je ve třetí třídě. Oddíl nabízí otevřené dveře pro příznivce tohoto 

sportu. 

Druhým největším oddílem SK (po fotbalistech ) je oddíl košíkové. Letos má 

v oblastních soutěžích 6 družstev – muže, ženy, juniorky V19, žáky V15, smíšené 

minižáky V11 a smíšené družstvo V12. Basketbalisté dosáhli úspěchu ve 

Východočeské lize. Oddíl stále nabírá děti z 1. a 2. tříd ZŠ, věnuje se jim i mimo 
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tréninky, jezdí s nimi na soustředění a letos pro ně uspořádal již 2. ročník turnaje 

minižáků V12. Také pořádá každoročně basketbalový ples, který je v Týništi n. O. 

již tradiční a zároveň největší. Letos již po šestadvacáté. Opět se bude konat v hale 

U Dubu, kterou zdobí nové basketbalové koše, neboť ty staré již nesplňovaly 

normy. 

V oddíle orientačního běhu je 27 členů od dětských kategorií po seniorské. I tento 

oddíl se zúčastňuje soutěží Východočeského poháru OB, v jednotlivcích dosáhne i 

na soutěže celostátního významu. Účast má i v jednorázových závodech ( 

mistrovství republiky v Rogainingu, HROB (horský orientační běh) – Beskydská 

sedmička B7 ) apod., také v seriálu běžeckých soutěží jako je Týnišťská desítka, 

Běh týnišťskými pralesy nebo Malá cena Velké Verandy (MCVV). Oddíl bere 

jako svou povinnost i účast na přípravě, organizaci a pořádání závodů OB. 

K pořadatelství přistupuje vždy svědomitě. Letos to byla pořadatelská účast na 

mezinárodních závodech v Česticích (pořádal oddíl Mamuti z Lipovky). Trenéři 

oddílu v závěru soutěžní sezóny naplánovali mapové soustředění do Adršpašských 

skal. 

Oddíl stolního tenisu má ve svých řadách 13aktivních členů. Z těch registrovaných 

jsou postavena 2 soutěžní družstva mužů, která hrají regionální přebory 2. a 3. 

třídy. Hernu využívá i DDM a je otevřena i pro veřejnost. Má teď  samostatné 

plynové topení, botník a čisticí zónu před vstupem do herny, čímž se zlepšily hrací 

podmínky. Členové se těší na nové dresy s logem SK Týniště n. O., aby tak splnili 

podmínky soutěžního řádu. 

Oddíl kanoistiky měl letos na programu pestrou činnost, z níž nejzajímavější byly 

akce: novoroční jízda 1. ledna od loděnice k elektrárně v Albrechticích a zpět, 

zimní a jarní příprava. Ta probíhala většinou v tělocvičně a spočívala v posilování 

a provozování kolektivních sportů. V plaveckém bazénu šlo o nácvik techniky 

pádlování a eskymáckého obratu. Dále to byla účast na čištění Orlice a zisk 

3.místa v dlouhém sjezdu na MČR (R. Švagr) a 4. místa ve sprintu (opět R. 

Švagr). Tím si zajistil jako první loď místo v reprezentačním B týmu a boj o 

nominaci na ME juniorů 2017. Ve Slovinsku se v červenci podařilo členům oddílu 

zdolat vrcholy Malá Mojstrovka a Ciprník nad skokanským areálem Planica. 

Velmi milou událostí pro současné členy oddílu i pro ty, kteří s vodáckým sportem 

před několika desítkami let v Týništi n. O. začínali, byla v červnu oslava 80. 

narozenin Zdeňka Musila. Všichni účastníci tak vyjádřili oslavenci své 

poděkování za vše, co pro vodácký sport v našem městě udělal. Oslava proběhla 

v loděnici za účasti více než 60 členů. Dále pak měl oddíl své zástupce na závěr 

sezóny i ve 2 mezinárodních maratonech (v Itálii a v Českém Krumlově) a ve 

Východočeském maratonu z Týniště n. O. do Pardubic. Mladí členové oddílu 

závodili ve slalomech v Třebechovicích p. O. 
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Fotbalový oddíl 

Podzim letošního roku nebyl pro týnišťské mužstvo dospělých příliš úspěšný. 

Výkonnost mužstva je sestupná. Jednou z příčin je uplatňování nového 

přestupního řádu pro amatérský fotbal. V I.A třídě nastoupili hráči k zápasům 

oslabeni o 12 členů, většinou hráčů základní sestavy. Výsledkem je poslední místo 

v konečném umístění a zklamání! Dorost se z krásného 2. místa v krajském 

přeboru dostal v závěru podzimu do středu tabulky. Nejúspěšnější je mužstvo 

starších žáků, které mělo mimořádnou sezónu. Letos skončilo na 2. místě v krajské 

soutěži. Mladší žáci měli problémy se zraněními klíčových hráčů a přesto je jejich 

5. místo v krajském přeboru skupiny D velmi pěkné. Starší přípravka hraje už 2. 

rok okresní přebor a stále jde výkonnostně nahoru. Hráči z mladší přípravky jsou 

zásluhou trenéra skvěle připraveni a s přehledem vedou tabulku. Jejich zápasy 

jsou pro diváky velkým potěšením. Ti úplně nejmladší hráči, kluci a holky jsou 

zařazeni do tzv. předpřípravky přihlášené do experimentu komise mládeže OFS, 

která se pokusila zorganizovat okresní přebor pro tuto věkovou kategorii. Týniště 

přihlásilo hned 2 mužstva a malí hráči si poprvé zahráli před vlastním publikem 

v dresech. Nejdůležitější událostí letošního roku je pro oddíl i celý SK 

rekonstrukce hřiště V Olšině, na kterou se podařilo získat dotaci z MŠMT a 

příspěvek od MěÚ našeho města. Jedná se o kompletní rekonstrukci hrací plochy 

včetně nového závlahového systému a další úpravy.Vše se rozběhlo koncem října. 

Připravenost hrací plochy bude až se startem podzimní sezóny 2017. 

2. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL 

Letos oslavila TJ SOKOL Týniště nad Orlicí 130. výročí svého založení. Konala 

se slavnostní akademie, na které 20.dubna vystoupilo v Kulturním domě 90 

dospělých cvičenců a 60 dětí. Přítomna byla župní delegace se starostkou župy M. 

Prockertovou. 

Ke konci června pracovalo v TJ 11 oddílů. Nejmladším cvičencům z oddílu 

Rodiče a děti jsou 2 roky a nejstarším seniorkám z Věrné gardy je 95 let. Oddíly 

vedlo 16 cvičitelů a cvičitelek. Většina z nich se zúčastnila některého semináře 

pořádaného župou nebo Ústřední školou ČOS. Na valné hromadě 14.3.2016 byl 

zvolen nový výbor TJ Sokol. Oddíl Věrné gardy uspořádal v sokolské klubovně 

besedy na téma prevence chřipek, viróz a infekcí, cvičení paměti a bylinky 

Orlických hor. V dubnu se 13 zástupců TJ zúčastnilo Závodů zálesácké zdatnosti 

v Potštejně a v květnu i republikového přeboru. V Hradci Králové se 9 dětí 

z mladších oddílů zúčastnilo závodů sokolské všestrannosti. V září proběhlo 

v Hradci Králové župní školení pro cvičitele „Sokolský týden v pohybu“. Je to 

akce, kterou se Sokol připojuje k evropské kampani Move week,jejímž cílem je 

v budoucnu zapojit až 100 milionů Evropanů do pravidelných pohybových aktivit. 

Ve stejném čase byly všechny hodiny v oddílech TJ přístupny veřejnosti. 
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3. DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SOUBOR JIRÁSEK a skupina TEMNO 

V tomto roce pokračovaly oba soubory ve své činnosti – nácviku a nastudování 

divadelních her, i ve svém poslání – výchově diváků, v prezentaci dobrých 

uměleckých výkonů, v poskytování zábavy a rozptýlení a v reprezentaci našeho 

města. 

11. února 2016 oslavila skupina Temno 18 let své činnosti. Minulost si 

připomenula nastudovanými a s úspěchem odehranými hrami. Některé z nich 

byly: Meresjev, Vrány, Tančící indián, Kostlivec v silonkách, Seš normální, Dvě 

svatby - dvě uši, Unikání neboli cynismus. Ta poslední současná hra nese název 

Klídek, ta před ní, rovněž velmi úspěšná, Koule.  

Soubor Jirásek vznikl už mnohem, mnohem dřív. Založen byl roku  1883 a 

s kratšími přestávkami funguje dodnes. Název Jirásek souboru „posvětil“ sám 

nositel tohoto jména, velký český spisovatel. Soubor rád hraje hudební komedie, 

z nichž tou poslední je Nejkrásnější válka autora V. Renčína. Premiéru (vlastně 

obnovenou) měla 8. dubna 2016. Ta první byla v roce 1984. 

Úplně novým, nejmladším a nejmenším divadelním souborem ve městě je 

„Harašení“. Vede ho J. Tůma a poprvé se divákům představil 24. března hrou 

Lobista. 

4. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – JEDNOTKA POŽÁRNÍ 

OCHRANY TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

V tomto roce vyjela jednotka k 91 událostem. Padesátkrát se jednalo o tzv. 

technický výjezd (otevírání dveří, likvidace spadlých stromů, transport nemocného 

člověka z vyššího patra bytového domu, odchyt zvířat a likvidace obtížného 

hmyzu). Šestnáckrát šlo o požáry (lesní, travního porostu, kontejnerů a osobního 

vozidla). Třikrát z toho se jednalo o planý poplach, který přišel opakovaně z HP 

Tronic a jednou z Kulturního domu. Pětadvacetkrát řešila jednotka silniční a 

železniční nehody. Nově má jednotka další moderní vybavení pro zásahy při 

záchraně životů a majetku. V jednotce je 22 členů, kteří se věnují i teorii, např. 

bezpečnosti práce, záchraně osob a sebezáchraně, výcviku s dýchací technikou 

apod. Jednotka pořádá také akce pro veřejnost (návštěvy MŠ, ukázky zásahu, 

účast na soutěži dětí PLAMEN jako technická četa i zdravotnický personál, 

výstavu techniky atp.) 

5. ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ 

V chovatelském areálu proběhla v říjnu obsáhlá a zároveň úspěšná oblastní 

výstava králíků, holubů a drůbeže, spojená s celostátní výstavou králíků českých 

albínů a hototských bílých. Bylo vystaveno 445 králíků, 147 holubů a 90 kusů 

drůbeže. Jinak, kromě pravidelných trhů (každá 4. neděle v měsíci), jež mají 
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průměrnou návštěvnost 2-3 tisíce návštěvníků, pořádají chovatelé celorepublikové 

výstavy speciálních klubů a místní výstavy. Při místních a oblastních výstavách 

jsou nejlepší zvířata oceněna poháry a čestnými cenami. 

6. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

ČK v Týništi nad Orlicí se i letos připojil k plnění úkolů, které byly na konferenci 

v Ženevě přijaty pro nejbližší období. ČK je součástí federace Červeného kříže a 

Červeného půlměsíce, ve které je už od roku 2015 celkem 190 národních 

společností, které usilují o dodržování principů humanity a zajištění dostupnosti 

zdravotní péče pro všechny. Snaží se o posílení odolnosti populace vůči 

katastrofám a seznamují veřejnost se základy první pomoci. I týnišťská organizace 

se k plnění těchto úkolů připojila uspořádáním dvou kurzů Základy první pomoci 

pro veřejnost (červen, říjen). Lektorkou byla sestra Záchranné služby 

Královéhradeckého kraje L. Lepková, žena s dlouholetými zkušenostmi v tomto 

oboru. 

7. ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ 

Základní organizace Týniště nad Orlicí sdružuje včelaře z katastrálního území 

Albrechtice n. O., Rašovice, Křivice, Nová Ves, Petrovice, Lípa a Štěpánovsko. 

Obhospodařují zhruba 400 včelstev  v počtu 46 členů, jimž se včelaření stalo 

koníčkem. Velký vliv na výsledky jejich snažení má okolní zemědělská výroba, 

průmysl i rozmary přírody. Nejvíce je to ale zdravotní stav včelstev, pro nějž jsou 

největší hrozbou: mor včelího plodu, hniloba včelího plodu a napadení včel 

parazitem varoáza destruktor. Tady jde o roztoče parazitujícího na dospělých 

včelách i na včelím plodu. Včelař musí včelstva po celý rok pečlivě sledovat a 

ošetřovat. Nejdůležitější ošetření se provádí v ČR v měsících říjnu, listopadu a 

prosinci. Musí se provádět 3x a léky se „podávají“ nejúčinněji formou aerosolu. 

Ten vzniká ve vyvíječi pomocí tlakového vzduchu. Chybějící elektrocentrálu 

k tomuto procesu se včelaři rozhodli letos zakoupit i díky dotaci MěÚ v Týništi n. 

O. 

8. SPOLEK GALERIE JAROSLAVA DOSTÁLA, Z.S. 

Galerie dovršila v listopadu 2015 druhý rok své existence a za peníze od vedení 

Královéhradeckého kraje i Města Týniště n. O. vylepšila bezpečnostní 

zabezpečení, pořídila nové výstavní panely, zakoupila dataprojektor, částečně 

uhradila některé provozní výdaje a pořídila nové rámečky na obrazy. Také 

rozšířila depozitář o nové obrazy. Z výstavní činnosti to bylo v červnu 2016 

spolupořádání akce s názvem Hudečkovy Častolovice k 75. výročí úmrtí 

akademického malíře Antonína Hudečka a 45. výročí úmrtí jeho syna Jiřího 

Hudečka. Při této příležitosti byly také vystaveny po celý červen v zámecké galerii 

v Častolovicích obrazy Jaroslava Dostála. Na radnici pak obrazy O. Miřijovského, 
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V. Macháně, V. Šenka, J. Obsta a dalších exponátů z týnišťské galerie. Zdařilá 

byla i výstava současného místního malíře Jiřího Michálka v Městské knihovně. 

Větší část jeho obrazů byla následně v listopadu a prosinci vystavena v knihovně 

v Častolovicích. Největší akcí galerie bylo zapůjčení obrazů na výstavu do Lípy 

nad Orlicí, která slavila 620 let od první zmínky o obci. Jaroslav Dostál se v roce 

1891 narodil na Dlouhé Louce a proto jej obec vnímá jako svého malíře. 

9. SPOLEK BĚŽÍME CZ Z.S. 

Spolek uspořádal 9. července „Běh týnišťskými pralesy“ v okolí našeho města. 

Zúčastnilo se ho celkem 162 běžců – mužů, žen a hlavně dětí. Sportovní vyžití si 

našli jak začátečníci, tak profesionální běžci, na trasách 6 a 10 km. 

10.  SPOLEK PŘÁTEL MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 

Spolek uspořádal 16.dubna naučně zábavný pochod, který byl přibližně 12 km 

dlouhý a byl zaměřen na historii města. Sešlo se okolo 40 účastníků a společně 

prošli trasu kolem bývalých rybníků, obhlédli obnovenou studnu na náměstí, řeku 

Orlici a její zákoutí, mosty, elektrárnu. V květnu se členové spolku a příznivci 

sešli již posedmé ve vodárenské věži na malé slavnosti, spojené tentokrát 

s otevřením dvou výstav. Jedna se věnuje historii a proměnám železnice a druhá je 

věnována archeologii a vzpomínce na místního amatérského archeologa J. 

Otčenáška. Venku byly zaparkovány auto – moto veterány na malé přehlídce. A 

program ještě zpestřila místní skupina hledačů s detektory, která spolupracuje 

s Muzeem Orlických hor. 

V listopadu se malý sál Kulturního domu rozezněl hudbou a zpěvem šansonů na 

francouzském večeru s hudebním duem Nos Dames, kterého se zúčastnilo 120 

diváků. 

11.  SPOLEK KULTUŘE NA DOSAH 

Spolek letos připravil již 4. ročník hiphopového festivalu s názvem RAP – AIR, na 

který přišlo do areálu, vybudovaném na parkovišti před halou japonské společnosti 

ALPHA, skoro 600 posluchačů. V srpnu zajišťoval program na týnišťském 

loučení s létem, které proběhlo v městském parku. 

Kulturní a společenský život ve městě se v roce 2016 dále rozvíjel. Úspěšně 

pracovaly i další spolky, organizace a občanská sdružení, z nichž stojí za 

připomenutí místní organizace Svazu tělesně postižených, SK Ontario a MO 

Českého rybářského svazu. Zasáhly do něj svou měrou i DDM Sluníčko a 

Mateřské centrum Ratolest. Zcela jinou, ale stejně důležitou kapitolu ze života 

města, psala Městská policie Týniště nad Orlicí. Duchovní rozměr  života občanů 

zprostředkovávala Římskokatolická farnost i Českobratrská církev evangelická. 
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VI. KLIMATICKÝ PRŮBĚH ROKU  

Z celosvětového pohledu byl rok 2016 velmi pravděpodobně nejteplejším rokem 

od doby, co existují záznamy. Oznámila to Světová meteorologická organizace 

(WMO), spadající pod OSN. Překonal tak rok 2015, který byl rovněž rekordní. 

Vliv na zvyšování teplot má nebezpečný klimatický jev zvaný El Niňo. 

Nejvýznamnějším faktorem jsou ale stále emise skleníkových plynů. Mnoho 

arktických a subarktických regionů v Rusku, na Aljašce a na severozápadě 

Kanady hlásí zvýšení teploty nejméně 3 stupně Celsia nad průměrem. 

(Údaje jsou převzaty z článku „Smutný rekord“ autorky V. Dufkové, otištěného 

v časopise Epocha 26/2016). 

V Týništi nad Orlicí se rok 2016 jevil jako velmi teplý, i když např. výrazných 

loňských letních veder nedosáhl. Byl plný zvláštních výkyvů počasí. Na počátku 

července velmi pršelo. Noc na 4. července byla studená, ráno chladné. (Na Luční 

boudě v Krkonoších mrzlo). Chladno několik dalších dnů vydrželo. Zvlášť rána 

byla chladná (6-10°C). Přes den se pak teplota vyšplhala na 21-29°C. Dne 7. 7. 

přinesly televizní noviny zprávu, že v Orlických horách je stav pitné vody na 

minimu. V zimě bylo srážek málo a teď voda chybí. Vodou šetří Uhříněves i 

Rychnov n. Kn. Pro Hradec Králové je v Orlici také málo vody. 

V neděli 10. července bylo náhle velké vedro. Přes léto i nadále nepršelo, v Orlici 

přetrvával velmi nízký stav vody. Léto se nakonec ukázalo jako teplotně 

nadprůměrné a srážkově v normálu. Během července a srpna meteorologové u nás 

naměřili 10 tropických dnů, kdy byla nejvyšší teplota 37°C. Ve světě byl rekordní 

počet smrští, u nás padaly kroupy. Vzduch byl v tu dobu nadprůměrně vlhký, tím 

pádem se tvořilo více bouřkových mraků, a proto padaly kroupy. 

Krásné letní dny vydržely až do 16. září. Milovníci koupání v řece Orlici i jinde ve 

volné přírodě jich mohli ještě plně využít. Pěkné teplé počasí vydrželo i nadále. 

V sobotu 1. října bylo ještě vyloženě letní počasí, celý den svítilo slunce a teplota 

byla kolem 25°C i vyšší. Ale o pár dnů později, 4. října klesla pod 10°C (5-9°C), 

foukal silný vítr, celý den poprchávalo a na horách v polohách nad 800 m. n. m. 

sněžilo. Padal mokrý těžký sníh. 

A když se přehoupl podzim – pěkný, objevil se ve středu 9. prosince ve městě 

první sníh. Do svátku sv. Martina (11. 11.) zbývaly 2 dny. Sníh ale dlouho 

nevydržel a jako by oznamoval, že na Vánoce žádný nebude. O svátcích pršelo, 

27. 12. foukal i v noci silný vítr, který vydržel v trochu mírnější podobě i přes den. 

Poslední den v roce už byl mrazivý, ale ještě bez sněhu. 
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VII. RŮZNÉ  

Ke konci roku vyvstal v Týništi n. O. problém, spojený s nároky továrny ŠKODA 

AUTO, a.s. Kvasiny a dodavatelských firem na ni napojených. Jedná se o 

ubytování zaměstnanců tohoto závodu u nás, neboť ve spádové oblasti již není kde 

je ubytovat. Proto vznikají nové ubytovny i nové nájemní byty v našem městě. 

S problémem se vynořují i obavy občanů z toho, kdo bude v ubytovnách bydlet. 

V širších souvislostech, které jsme zažívali v roce 2016, stojí za připomenutí: 

1. Před 150 lety se u Hradce Králové měnila Evropa. 3. července 1866 se na 

polích poblíž města odehrála jedna z největších bitev 19.století. V okolí 

vrchu Chlum se proti sobě postavilo 436 tisíc rakouských a pruských vojáků 

v rozhodující bitvě o vedoucí postavení mocností v tzv. „Německém 

spolku“. 

2. V květnu vyvrcholily celonárodní oslavy 700 let císaře Svaté říše římské a 

českého krále Karla IV. Po celý rok byl tento významný panovník 

připomínán. 

3. Celý svět, ale hlavně USA, si připomněly 240 let od sepsání nejslavnějšího 

dokumentu amerických dějin, „Deklarace americké nezávislosti“, jejímž 

autorem byl z větší části Thomas Jefferson. 

4. Z významných osobností, které roku 2016 zemřeli, jsou: Fidel Castro, malíř 

Adolf Born a gymnastka Věra Čáslavská. 

5. V Riu de Janeiro se konala 31.letní olympiáda, na které Mezinárodní 

olympijský výbor zakázal start ruským atletům. (Důvodem byl jejich 

prokázaný doping na Zimní olympiádě 2015 v Soči.) 

Česká republika na ní získala zlatou medaili, kterou vybojoval nejlepší 

český judista všech dob, Lukáš Krpálek. 


