
Týnecké listy
noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad duben 2006, ročník XVI, číslo 2

5,- Kč

Vážení spoluobčané,

úvodem dubnového vydání Týneckých listů při-

nášíme již tradičně zprávy z radnice.

Z jednání rady města: 

• doporučila zastupitelstvu vystavit nabídku na

koupi bytových jednotek a společných částí

domu čp. 268-269 včetně pozemku stávajícím

nájemníkům 

• rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu obřadní

síně na novém hřbitově v Týnci n.S. a uložila

připravit návrh nového způsobu provozování

této obřadní síně 

• uložila připravit investiční záměr výstavby

kolumbária (ze, pro ukládání uren) na novém

hřbitově v Týnci n.S. Realizace se předpoklá-

dá v roce 2007. 

• rozhodla uspořádat schůzky členů rady, pří-

slušných osadních výborů a obyvatel jednotli-

vých místních částí, které spadají pod správu

města Týnce nad Sázavou 

Z jednání zastupitelstva města:

• schválilo záměr prodeje bytových jednotek

v domě čp. 268 a 269 v Týnci n.S. včetně spo-

lečných částí domu a pozemků a vystavení

nabídky dle doporučení rady 

• schválilo návrh na rozdělení pozemků č.

3107/3 a 3107/4 v k.ú. Týnec n.S. pro výstav-

bu rodinných domků. Jedná se o pozemky ve

vlastnictví města poblíž hájovny Hlinka. 

• schválilo změnu rozpočtu města pro rok 2006

a vyčlenění částky 346.500,- Kč z rezervy

(pro případ neobdržení dotace od Středočes-

kého kraje). Tato částka bude použita pro re-

konstrukci tenisových kurtů v Týnci n.S.

Další informace:

Poplatek za odpad

Opakovaně se setkáváme s překvapením a kri-

tikou občanů za to, že byl pro rok 2006 zvýšen

poplatek za provoz systému shromaž,ování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-

ní komunálního odpadu ze 360 na 480,- Kč

ročně za jednoho trvale žijícího občana. K tomu

bych rád uvedl, že věc byla již vysvětlena v Tý-

neckých listech včetně zveřejněné kalkulace.

Nebudu se tedy vracet ke konkrétním číslům.

Většina čtenářů jistě ví, že v celé republice je

poplatek zhruba ve stejné výši, spíše většina obcí

měla dosud poplatek vyšší než naše město. Zá-

konná hranice je zatím 500,- Kč a pravděpodob-

ně bude nutné ji brzy zvýšit. Likvidace odpadu

a věci s tím spojené jsou zkrátka nákladné

a nikdo je za nás nezaplatí. Vím, že k systému

mohou být výhrady, zejména od lidí, kteří dů-

sledně odpad třídí nebo od těch, kteří mají např.

svoje děti dlouhodobě mimo naše správní území

a přesto za ně musí platit podle místa trvalého

pobytu. Závěrem chci uvést, že přestože se

občanům zdá poplatek vysoký, město v roce

2006 likvidaci odpadu dotuje částkou

835.000,- Kč. 

Stav komunikací

Vedení města si uvědomuje, v jakém stavu ko-

munikace v našem správním území jsou. Někde

špatné chodníky, někde špatný stav našich ulic

a místních komunikací a také špatný stav silnic,

které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje.

Jak kraj, tak město jako vlastníci komunikací

mají jejich stav zmapován a mají dost přesnou

představu o nákladech na uvedení komunikací

do dobrého stavu. Nechybí nám informace, ne-

chybí nám vůle, chybí nám pouze peníze. Při-

znávám, že by některé dosud provedené opravy

mohly být provedeny lépe, aby měly větší trvan-

livost – s tímto problémem se potýkáme stále.

V letošním roce komunikace v některých lokali-

tách opravíme nákladem okolo 3 miliónů korun. 

Ve vesnicích, které spadají pod správu Týnce

n.S., předpokládáme výstavbu kanalizace, a proto

komunikace udržujeme pouze provizorně, což

občané částečně chápou a částečně je to zlobí.

Snažíme se to s nimi projednávat a poctivě je

informovat. Věříme, že se dočkáme dotace z ev-

ropských fondů na výstavbu kanalizace a úroveň

života v našich místních částech se tak podstatně

zlepší, počítaje v to i zlepšení stavu komunikací.

Přidělení dotace na výstavbu kanalizace však

přinese také další velké nároky na finanční

spoluúčast rozpočtu města a proto nečekejme, že

peněz bude jednou dost a vše v Týnci se bude

brzy jen třpytit. 

Bezbariérové trasy ve městě

Tato problematika bezprostředně souvisí s výše

uvedeným textem ve věci stavu komunikací.

Řídící výbor Národního rozvojového progra-

mu mobility pro všechny doporučil k financová-

ní záměr bezbariérové trasy, který předložilo

naše město.

Tento záměr předpokládá odstranění bariér na

trase spojující nejdůležitější místa města a vybu-

dování bezbariérového přístupu do veřejných

budov – do základní školy a na městský úřad. Při

opravách chodníků se počítá s bezbariérovými

nájezdy v oblastech přechodů pro chodce. 

Trasa povede z centra Týnce (pošta, obcho-

dy,…) přes nádraží a městský úřad až k měst-

skému muzeu a společenskému centru.

V rámci akce „Bezpečně do školy“ by mělo

dojít ke zvýšení bezpečnosti chodců. Budou in-

stalována zařízení zklidňující dopravu a na rizi-

kových místech bude osazeno nové dopravní

značení.

Víme, že pohyb imobilních obyvatel po městě

je velmi náročný. Věříme však, že se tuto situaci

podaří postupně změnit.

Vážení spoluobčané,

v zájmu stručnosti jsem se pokusil pro Vás vy-

brat jen ty nejzajímavější informace. Věřím, že

celé toto vydání Týneckých listů bude pro Vás

přínosným čtením.

Přeji Vám, aby už konečně začalo jaro.

Zdeněk Březina

starosta města
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Povodeň 2006

= třicetiletá voda v Týnci nad Sázavou

Turistické příručky a průvodce popisují Týnec

nad Sázavou jako významné středisko dolního

Posázaví – město ležící na obou březích řeky Sá-

zavy. Řeka zde plyne po většinu roku pevným

korytem, které si formovala po celá staletí. Čas

od času se však přestane tvářit přívětivě a vy-

stoupí z břehů. Mnozí vzpomínají na velkou po-

vodeň v roce 1947, v živé paměti zůstává velká

voda z roku 1971 i povodeň v létě roku 2002,

pravidelně dochází každoročně ke zvýšení hladi-

ny vlivem jarního tání. O velkých povodních

jsme slýchali většinou ve sdělovacích prostřed-

cích a nijak nás nenapadlo, že i u nás může řeka

výrazně škodit.

Všechny důležité údaje o řece, o jejím chování

v minulosti i o případných možných škodách

jsou popsány v Povodňovém plánu Města Týnec

nad Sázavou, který byl zpracován v roce 2003.

Povodňový plán vymezuje situace, které mohou

nastat v průběhu jednotlivých povodňových

stupňů a ukládá složkám záchranného systému

a povodňové komisi úkoly k záchraně životů

a k minimalizaci škod. Členy povodňové komise

města jsou starosta, místostarostka, tajemník

úřadu, velitel městské policie, velitel Policie ČR,

velitelé dobrovolných hasičských sborů, zástup-

ce Technických služeb Benešov a zdravotnice. 

Stav hladiny řeky Sázavy je pro naše město

měřen na tzv. limnigrafu v Nespekách. Roční prů-

měrná výška hladiny řeky v Nespekách je 92 cm

a průměrný průtok 23,4 m3/s. Pokud hladina řeky

vystoupí na 230 cm a průtok je vyšší než

108 m3/s nastává tzv. 1. povodňový stupeň (bdě-

lost), nad 300 cm a průtok 162 m3/s přichází 2. po-

vodňový stupeň (pohotovost) a 3. povodňový stu-

peň (stav ohrožení) je vyhlašován v okamžiku,

když hladina řeky na měřícím místě v Nespekách

překročí výšku 380 cm a průtok 238 m3/s. 

Naši předci moudře vybírali místa k osidlová-

ní a ke stavbě domů pro trvalé bydlení. Většina

z nich je umístěna tak, že je výška hladiny řeky

při 1. či 2. povodňovém stupni neohrozí. Aby se

zásadních chyb nedopouštěli i současní staveb-

níci, existuje mapa tzv. záplavových území, ve

kterých odbor výstavby nepovoluje stavbu ob-

jektů k trvalému bydlení nebo podnikání.

Situace se každoročně zjara na Sázavě začíná

komplikovat na cestách kolem řeky. Na pravém

břehu řeky pod hradem ve Zbořeném Kostelci je

pravidelně zaplavována cesta od hradu do

Ledců. V Týnci bývá pod vodou cesta podél

řeky od mlýna do Brodců. Pravidelně jsou za-

plavovány zahrádky a drobná hospodářství či

pozemky chat v blízkosti řeky.

V průběhu 1. a 2. stupně povodňové aktivity

nastává velmi významná role městské policie,

která společně se členy povodňové komise

z místních částí monitoruje výšku hladiny. Jsou

uzavírány zaplavené cesty, je vypínáno napájení

veřejného osvětlení a ostatní členové povodňové

komise jsou informováni o průběhu zvyšování

hladiny řeky. Tzv. výstraha přichází při překro-

čení 3.povodňového stupně od ústředních povo-

dňových orgánů. V tomto okamžiku jsou zapoje-

ni do ostrahy všichni členové povodňové

komice. Na vodohospodářském dispečinku

v Praze jsou k dispozici aktuální a přesné údaje

o stavu vody a o průtoku v korytě řeky. Tento

dispečink sděluje rovněž prognózy Českého

hydrometeorologického ústavu o tom, zda bude

hladina řeky stoupat nebo klesat. 

V úterý 28.3.2006 jsme v obdrželi zprávu

o vyhlášení 3. povodňového stupně na řece Sá-

zavě s prognózou výrazného vzestupu. Během

středy vystoupila hladina řeky na úroveň povo-

dně z roku 2002. Zvyšující se hladina řeky zača-

la ohrožovat obydlí v blízkosti řeky. Spodní

voda začala pronikat do sklepů a bylo nutné ji

odčerpávat. Řeka se vylévala z břehů a bylo za-

plaveno tábořiště v Náklí, zahrádky a pozemky

pro rekreaci na obou březích řeky. Pomalu se

voda dostávala i do hospody V Náklí.

Množství vody, které se valilo k Týnci nad Sá-

zavou bylo zcela ojedinělé. Řeka Blanice přiná-

šela do koryta prudce tající sníh a vodní nádrž

Želivka upouštěla velké množství vody, aby

mohla zachytit přívaly vody z vyšších poloh

a tání sněhu na horním toku.

V průběhu noci ze středy na čtvrtek začala řeka

ohrožovat dva rodinné domy ve Zbořeném Kos-

telci, z nichž jeden se ráno ocitl na ostrově. Okam-

žitě byli povoláni hasiči, kteří se pomocí hráze

z pytlů s pískem snažili zabránit vniknutí vody do

obytné části domů. Další vzestup hladiny přinesl

zaplavení sklepních místností rodinného domu

nejen ve Zbořeném Kostelci ale i v Podělusích. 

Voda stále stoupala a prognózu si během čtvrt-

ka netroufal nikdo stanovit. Veškeré síly členů

povodňové komice byly nasměrovány k uchrá-

nění životů a majetku občanů. Bylo nutné objíž-

dět v pravidelných intervalech jednotlivá ohro-

žená místa, informovat majitele objektů o stavu

stoupající hladiny, uklidňovat je a společně hod-

notit možný vývoj situace a vyhlídky na možné

budoucí škody. Pokud by řeka stále stoupala,

bylo nutné zvažovat i možnou evakuaci. 
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 31. května 2006

– termín je závazný!

M

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit podě-

kování paní místostarostce ing. Burešové,

která bez ohledu na svůj volný čas se starala

o občany Týnce nad Sázavou a přilehlých

obcí, které poškodila rozvodněná Sázava. 

Po opadnutí vody zajišQovala dobrovolníky

a materiál na odstraňování škod způsobených

povodní (zaplavené studny, vymleté příjezdo-

vé cesty, atd.). Dík patří také ostatním, kteří se

podíleli na odstraňování škod, které velká

voda napáchala.

Jaroslav a Ludmila Křížovi, Podělusy

V této vyhrocené situaci jsme dostali zprávu

o údajném utonutí člověka, který nasedl na Kaňo-

vě do nafukovacího člunu, projel pod mostem

v Krhanicích, převrátil se a zmizel v rozbouřené

řece. Během několika minut byla na místě – na

skále nad řekou, kde by snad bylo možné se zachy-

tit, policie, hasiči, vozidlo rychlé záchranné služby,

potápěči i psovodi. Pátrání bylo bez výsledku.

Řeka kulminovala po půlnoci ze čtvrtka na

pátek na výšce hladiny 564 cm a průtoku

550,6 m3/s. V pátek ráno bylo možné pozorovat již

mírný pomalý pokles. Do soboty do rána klesla

hladina o cca 50 cm. V sobotu v poledne jsme do-

stali zprávu, že řeka bude opět stoupat s vyhlíd-

kou na stav jako při kulminaci z minulé noci.

Bylo nutné znovu informovat majitele ohrože-

ných domů a přerušit započaté úklidové práce.

Vzestup hladiny řeky se však v noci zastavil na

539 cm a s konečnou platností začala řeka ustu-

povat. 3. povodňový stupeň byl odvolán po týdnu

v úterý 4. 4. 2006 v odpoledních hodinách.

Po poklesu hladiny se začínají objevovat

škody, které rozbouřená řeka napáchala. Nánosy

bahna, nepořádek, uhynulá zvířata, poškozené

ploty, zamořené studny, poničené zahrádky,

chaty, zničené komunikace, sloupy veřejného

osvětlení a další škody na majetku. Nastává fáze

úklidu a oprav.

Velký dík, uznání a obdiv patří:

– všem občanům z ohrožených objektů za sta-

tečnost a věcný přístup při řešení situace

– dobrovolným hasičům z Pecerad, Týnce

i ostatních místních částí, za nevšední ochotu

a nasazení

– panu Zdeňku Ottovi za okamžité zapůjčení

techniky a zaměstnanců 

– panu Petru Kadlecovi za ochotu při zásobová-

ní pískem

– zaměstnancům vodohospodářského dispečin-

ku Povodí Vltavy za neúnavné a trpělivé in-

formování dnem i nocí o stavu vody a mož-

ných prognózách 

– uchazečům o práci z řad občanů Týnce nad

Sázavou povolaných úřadem práce v Benešo-

vě k úklidovým pracím

– Technickým službám Benešov s.r.o. za pomoc

při úklidu a zapůjčení techniky

– všem členům povodňové komise a složkám

záchranného systému za součinnost v průběhu

povodně i při likvidaci jejích následků

Ing. M. Burešová, 

místostarostka

Informace pro občany

Pozor – přímá informace o přerušení dodávek el. energie.

kpsric@ste.cz 

na tento e-mail můžete zaslat svoji e-mailovou adresu a následně Vás bude STE 
nezávazně informovat o plánovaném přerušení dodávek elektrické energie 

ve Vaší obci (netýká se poruch a nečekaných přerušení). 
Do předmětu uve3te svoji obec a místní část.

Slovo voliče k voličům

Už řadu let se účastním práce v okrskové vo-

lební komisi. A věřte mi, že mi je smutno, když

vidím, jak málo občanů chodí k volbám. Myslím

si, že stejný pocit má většina členů těchto komi-

sí. Z historické literatury vím, jak těžko se pro-

bojovávala účast ve volbách chudým občanům,

když mohli volit jen bohatí a později mohli volit

jen muži. Ženy byly v tomto ohledu brány jako

nezpůsobilé. A nyní, když se může zúčastnit

každý občan nad 18 let, přijde k volebním urnám

méně než 50 % (někdy ani ne 30 %) voličů, a pak

nejsou spokojeni. Volby jsou přece vyjádřením

skutečné demokracie, kdy může každý občan

ovlivnit svým hlasem složení parlamentu, sená-

tu a v neposlední řadě i vedení své obce.

Ten, kdo nemůže přijít sám do volební mís-

tnosti, např. pro nemoc, může říci nebo vzkázat

některému členu okrskové volební komise

v místě bydliště a členové k němu zajdou domů

s přenosnou volební urnou.

Letos nás čekají troje volby. V červnu parla-

mentní, na podzim komunální a některé okresy

(i Benešov) volby do senátu. Vyzývám vás proto

všechny, aQ už budete volit jakoukoliv stranu,

přij,te k volbám! A neříkejte, že neznáte kandi-

dáty. Ten, kdo chodí na předvolební mítinky, je

zná. Přij,te vyjádřit svou vůli!

Věra Holasová, Zbořený Kostelec
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SPRÁVNÍ ŘÁD

Co s novým správním řádem?

Nový správní řád – ochrana občana před

mimozákonnými postupy úřadů.

Nový správní řád – opora dobré veřejné správy.

Rád bych na začátku upozornil čtenáře,
aby se nedal odradit ani délkou, ani složitostí
tématu. Odměnou mu bude při pochopení
zásad, kterým tento zákon podléhá, získání
vodítka pro značnou většinu kontaktů
s úřady. V případu nejasností se můžete obrá-
tit na MěÚ na pisatele těchto řádků.

Novým správním řádem se dostává občanu
řady významných právních prvků na jeho
ochranu a pomoc v jednání s veřejnou sprá-
vou. Je pochopitelné, že za tyto „výhody“ se
platí zvýšením složitosti zákona a rozšířením
povinností především pro správní orgány, ale
i rozšířením a zpřesněním povinností adresá-
ta (občana) – (jde zejména o zpřesnění podání,

stížnosti, žádosti občana atp.)

Jak jsem již uvedl, jde o materiál rozsáhlý,

takže v první části budou pouze základní princi-

py a základní zásady zákona. V pokračování

budou informace konkrétnějšího rázu, např. jak

má vypadat žádost, stížnost či jiná podání, pro-

blémy s doručováním a naopak jaké povinnosti

musí dodržet úředník při vydání rozhodnutí, aby

nebylo prohlášeno za nicotné – neplatné a různé

opravné postupy. 

Exkurze do minulosti
Z roku 1967 pochází předchozí zákonná úpra-

va správního řízení. Ve své době byla přijata

jako zdařilá a pokroková, přestože byla poplatná

tehdejšímu systému. Část odborníků ji považo-

vala za příliš krátkou. Právě tato úspornost byla

vítaným prostředkem k neprávním přístupům

tehdejší veřejné správy.

V době jejího přijetí neexistovalo ústavní

a správní soudnictví ani zavedení soudního pře-

zkumu správních rozhodnutí, zákon sám neodrá-

žel ani změny ústavní. Ze správního řádu se po-

stupně vydělily některé správní oblasti, které

procesní postupy definovaly ve vlastních záko-

nech, například stavební zákon, zákon o daních

a poplatcích.

Po obnovení obecního zřízení v roce 1990 se

mezery v řadě případů vyplňovaly „specifický-

mi“ úpravami, ale často i mimoprávním postu-

pem na základě výkladu, který vycházel z růz-

ných komentářů (!!). Takový přístup je ovšem
v rozporu se zásadou zákonnosti.

Největší slabinou starého zákona bylo ovšem

to, že připustil, aby jiné právní úpravy vyloučily

dokonce i tento chatrný proces a samy žádný ne-

upravily, tedy aby správní orgány v těchto říze-

ních vystupovaly zcela bez procedurálních pra-

videl !!! (Ustavní soud 3/1997)

Hlavní principy
1. Zajistit soulad s požadavky, které na úpra-

vu správního řízení klade ústavní pořádek
a mezinárodní dokumenty.
Konkrétně jde o to striktně dodržet zásadu
zákonnosti. Nelze tedy užívat mimoprávní

prostředky tam, kde pozitivní procesní
úprava chybí.
Záporem úpravy je pochopitelné zvětšení roz-

sahu zákona, se kterou se správní orgány i ad-

resáti veřejné správy musí vypořádat.

2. Vrátit správnímu řádu jeho původní úlohu.
Správní řád má sloužit jako obecná procesní

úprava pro celou veřejnou správu (tj. státní

správa i samospráva – obec). Jsou tím vytvo-

řeny předpoklady pro odstranění desítek „způ-

sobů správních řízení“.

Základní zásady
Základní zásady obsahují obecné povinnosti,

kterými se musí správní orgán řídit při všech po-

stupech spadajících pod vymezení rozsahu pů-

sobnosti zákona. Mnoho rozhodnutí, která by
podle starého zákona byla pouze věcně ne-
správná, budou po novu vzhledem k uvedené-
mu posunu i nezákonná (!!!), nebudou tedy
moci ani nadále obstát.

Vysvětlit jednotlivé zásady, kterých je okolo

osmnácti, je značně obtížné. Navíc z hlediska

délky článku je není možné vysvětlit vyčerpávají-

cím způsobem. Budu se snažit je pouze velmi zkrá-

ceně popsat. Pouze tam, kde jde o výrazný posun

v prospěch občana, použiji širší vysvětlení.

1. Zásada legality (zákonitosti, právnosti)

§2 odst.1(1) Správní orgán postupuje v soula-

du se zákony a ostatními právními předpisy,

jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou

součástí právního řádu (dále jen „právní před-

pisy“). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně,

rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je

součástí právního řádu.

Legalitu je možné omezit pouze za přísně urče-

ných podmínek (např. při určitém případu ochra-

ny práv nabytých v dobré víře a dobré víry).

Porušení zásady zákonnosti mívá vliv na zá-

konnost rozhodnutí a pokud k tomu dojde, mívá

tudíž za následek jeho zrušení. Pro ostatní přípa-

dy je ve správním řádu stanoveno pravidlo, že se

nepřihlíží k vadám řízení, které nemohly mít vliv

na zákonnost rozhodnutí ve věci.

Pod pojmem zákon se jedná nejen o soulad

s tímto zákonem, ale s celým právním řádem

(všemi „právními předpisy“). Pod pojem zákon je

nutno zahrnovat i přímo aplikovatelné právo EU

(nařízení), přímo aplikovatelné části Směrnic.

2. Zásada zákazu zneužití správního uvážení 

§2 odst.2 Správní orgán uplatňuje svou

pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla

zákonem nebo na základě zákona svěřena.“

Správní orgán má správní uvážení (úvahu) k dis-

pozici tehdy, pokud zákon nestanoví pevné pravid-

lo. Doporučení Rady Evropy 2 definuje správní

uvážení jako určitou volnost správního orgánu,

umožňující mu přijmout nejvhodnější rozhodnutí

v mezích zákona, ale za splnění předpokladů:

a) úvahu nelze užít k jinému účelu, než ke které-

mu byla poskytnuta

b)přihlíží se k okolnostem konkrétního případu

při zachování nestrannosti

c) princip rovného zacházení

d)vyváženost účelu rozhodnutí a zásahu do práv

e) rozhodnutí v přiměřené lhůtě

f) směrnice ovlivňující úvahu musí být zveřejněny

Podobná pravidla, jako pro správní uvážení,

platí i pro používání neurčitých právních pojmů,

jako např. veřejný zájem, vážná újma, s dosta-

tečným předstihem atd..

3. Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře

§2 odst.3 Správní orgán šetří práva nabytá

v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž

se činnost správního orgánu v jednotlivém pří-

padě dotýká (dále jen „dotčené osoby“), a může

zasahovat do těchto práv jen za podmínek stano-

vených zákonem a v nezbytném rozsahu.

Pojem správní orgán „šetří“ – znamená to, že

ochrana dobré víry není absolutní, spíše se k ní

má přihlížet (srov. vyjádření legality silným slo-

vem „postupuje“ a zákazu zneužití správní

úvahy silným slovem „uplatňuje“). 

Stejně jako právům nabytým v dobré víře se

ochrana poskytuje též oprávněným zájmům dot-

čených osob. „Oprávněné zájmy“ v demokratic-

kém a právním státě je nutno chápat poměrně ši-

roce jako každý zájem, který nevede k proti-

právnímu chování, neobchází zákon nebo není

rozporu s dobrými mravy.

4. Zásada subsidiarity (respektování pravo-

mocí organizačně nižších úrovní)

§ 2 odst. 3 viz § k zásadě č.3

Zásada která směřuje proti šikanování.

Ani tam, kde je formálně právně absolutní

správní uvážení, nelze podle vlastní vůle zneuží-

vat pravomoci, které správní orgán má, ale sku-

tečně použít právě jen tak intenzivní zásah do

poměrů dotčených osob, který ještě dostačuje ke

splnění svého účelu. Pokud je více možných pro-

středků, je vždy nutno vybrat nejméně „bolesti-

vý“ pro dotčenou osobu (samozřejmě s výhra-

dou rychlosti řízení atd.).

5. Zásada proporcionality §2. odst.4 Správní

orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu

s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnos-

tem daného případu, jakož i na to, aby při roz-

hodování skutkově shodných nebo podobných

případů nevznikaly nedůvodné rozdíly

Jde o to, aby uskutečněná pravomoc (použité

prostředky) byla přiměřená účelu, kterému slou-

ží; aby byly vyváženy soukromé a veřejné zájmy

tak, aby nedocházelo k nadměrnému zasahování

do poměrů dotčených osob.

6. Zásada ochrany veřejného zájmu

§2.odst.4 viz § zásady č.4.

Zásada ochrany veřejného zájmu není chápá-

na tak kategoricky jako např. zásada legality.

7. Zásada nestrannosti, materiální ekvity

a legitimního očekávání

§2 odst.4 – viz § zásady č.4. 

Tento princip vtahuje do správního práva pre-
cedentní systém rozhodování. V rámci jednoho

orgánu by skutečně nemělo docházet k neodů-

vodněným rozdílům v aplikaci práva v podo-

bných případech. Tou „neodůvodněností“ se

myslí, že v případě odchýlení se od praxe, která

je v typově shodných případech běžná, nebude

v odůvodnění rozhodnutí, toto odchýlení se,

zvlášQ odůvodněno konkrétními okolnostmi.
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Porušení této zásady jednak výrazně pod-
kopává důvěru v nestrannost veřejné správy,

jednak zpochybňuje princip rovnosti (ekvity) –

odtud „materiální ekvita“, jednak znemožňuje,

aby adresát veřejné správy mohl předvídat, jak

vůči němu bude veřejná správa vystupovat –

odtud zásada legitimního očekávání. 

Zároveň to ale neznamená neměnnost rozho-

dování.

8. ZjišGování stavu věci 

§ 3. Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, po-

stupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav

věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to

v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho

úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Správní orgán je povinen zjistit všechny okol-

nosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.

V řízení, v němž má být z moci úřední uložena

povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu

zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve

prospěch i v neprospěch toho, komu má být po-

vinnost uložena.

Je sice pravdou, že správní řízení ovládá zása-

da materiální pravdy, ta však přirozeně nezname-

ná, že by měl správní orgán povinnost vyhledávat

důkazy tak, aby nárok účastníka odůvodnil. Jeho

povinností je zjistit přesně a úplně skutečný stav

věci potřebný pro rozhodnutí.

9. Dobrá správa, veřejná správa jako služba

veřejnosti

§4 odst. 1 Veřejná správa je službou veřejnos-

ti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnos-

ti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným

osobám chovat zdvořile a podle možností jim vy-

cházet vstříc.

§8 odst. 2 Správní orgány vzájemně spolupra-

cují v zájmu dobré správy.

Chápání veřejné správy jako služby veřejnosti

vyplývá z principu dobré správy. Tento pojem je

velmi moderní, nalézáme ho např. v Chartě zá-

kladních práv EU. V tomto dokumentu se hovoří

o dobré správě především ve vztahu k orgánům

Evropské unie. Dobrá správa se projevuje v cho-

vání úřadu i jednotlivého úředníka. Ve vztahu ke

„službě veřejnosti“ je dobrou správu nutno vyklá-

dat tak, že nic v zákoně nelze vykládat proti tomu,

že smyslem úřadu je poskytovat součinnost (slou-

žit) občanstvu (daňovým poplatníkům). 

Obecně lze tedy říci, že správní orgán by

neměl odmítat součinnost (v pozitivním smyslu

– učinit něco ve prospěch dotčené osoby), pokud

mu v tom právně a věcně nic nebrání.

Základní zásady činnosti správních orgánů se

vztahují na všechny správní orgány a všechny

úřední osoby. Tento fakt odůvodňuje skutečnost,

že tyto elementární požadavky na chování úřed-

níků se dostaly do správního řádu, protože na

podstatnou část úředních osob se „etické kode-

xy“ nevztahují.

Princip dobré správy má svůj odraz také ve

vztazích mezi správními orgány. Správní řád

předpokládá, že si v zájmu adresátů veřejné

správy správní orgány navzájem poskytují sou-

činnost. Např. ustanovení znalce se provede až

v okamžiku, kdy takovou odbornou znalost

nemá ani správní orgán, který vede řízení, ani

jiný správní orgán

10. Zásada součinnosti s dotčenými osobami

§4 odst. 2 až 4

(2) Správní orgán v souvislosti se svým úko-

nem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení

o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhle-

dem k povaze úkonu a osobním poměrům dotče-

né osoby potřebné.

(3) Správní orgán s dostatečným předstihem

uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-

-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li

to účel úkonu.

(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám

uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

§6 odst.2

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu ne-

vznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co

možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené

osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní

předpis. Lze-li však potřebné údaje získat

z úřední evidence, kterou správní orgán sám

vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je po-

vinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování

údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán

vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou

týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na

jejíž požádání údaje opatřuje.

Poučovací povinnost § 4 odst. 2

Správní řád ponechává poučovací povinnost

poměrně širokou (poučuje se tedy nejen o pro-

cesních, ale i o hmotných právech), nové vyjád-

ření této zásady ovšem přináší dvě podstatné

změny, které tento princip poněkud zužují:

1. Správní orgán poučuje jen „v souvislosti se

svým úkonem“ obecná poučovací povinnost je vy-

hrazena zákonu o svobodném přístupu k informa-

cím (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

2. Správní orgán poučuje jen „je-li to vzhledem

k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené

osoby potřebné“, to znamená, že nadnárodní

firma zastoupená renomovanou advokátní kan-

celáří nemůže prakticky nikdy platně namítat, že

vůči ní nebyla splněna poučovací povinnost. Na

druhou stranu v některých oblastech veřejné

správy, typicky v sociálních dávkách apod. je

nezbytné, aby s přihlédnutím k osobě žadatele

správní orgán nejen radil o jakou dávku a jak po-

žádat, ale v určitých případech dokonce aby

např. pomáhal žádost vyplnit.

Zvláštní význam má právo účastníka být
poučen o opravném prostředku. V případě
nedodržení této poučovací povinnosti to má
přímý důsledek pro řízení.

Avizování úkonu s předstihem § 4 odst. 3

Souvisí s právem účastnit se řízení a uplatňovat

v něm svá práva. Je logické, že pokud má mít

někdo v řízení reálnou možnost uplatňovat svá

práva, musí mít nejen šanci se úkonu zúčastnit, ale

měl by rovněž mít čas na přípravu. Z tohoto důvo-

du se zde obecně, a na některých místech v záko-

ně konkrétně zavádějí lhůty, které je třeba dotčené

osobě nebo např. svědkovi poskytnout. Tyto lhůty

je třeba připočíst ke lhůtám pro doručování.

Reálná součinnost § 4 odst. 4

Správní orgán nesmí bránit dotčeným osobám

v uplatňování jejich práv. K tomuto principu

musí správní orgán přihlížet při vedení řízení

i tam, kde takové chování vůči dotčeným osobám

nemá konkretizováno. Na druhou stranu zákon

dává správnímu orgánu možnost se účinně bránit

obstrukčnímu chování účastníků (§ 36 odst. 1).

Součinnost při opatřování podkladů – § 6

odst. 2 (druhá část)

Toto ustanovení se do zákona dostalo posla-

neckou iniciativou. Do budoucna se zřejmě po-

čítá s tím, že zvláštní zákonný princip, že pod-

klady, které lze opatřit z evidencí může na

požádání obstarávat za dotčenou osobu správní

orgán, se poměrně rozšíří, pročež zákon tento

systém propracovává včetně „nevrchnostenské-

ho“ vystupování úřadu, lhůt pro vydání rozhod-

nutí a úpravy náhrady nákladů takových úkonů. 

Do doby přijetí takových zákonů je třeba po-

stupovat poměrně omezeně a opatřovat údaje jen

z takových evidencí, které správní orgán skuteč-

ně sám vede. Nejedná se tedy s výjimkou Minis-

terstva vnitra o údaje z evidence obyvatel 87,

s výjimkou katastrálního úřadu 88 o údaje z ka-

tastru nemovitostí České republiky apod.

11. Zásada preference smírného řešení § 5

Pokud to povaha projednávané věci umožňu-

je, pokusí se správní orgán o smírné odstranění

rozporů, které brání řádnému projednání a roz-

hodnutí dané věci.

Tato dost specifická zásada nesmí být zamě-

ňována se smírem (materiálním) ve sporném ří-

zení. Zde jde o „smír procesní“ – např. o rozpo-

rech ve skutkových tvrzeních, které někdy

mohou plynout z příliš odborného vyjadřování

správního orgánu apod. Při vedení řízení by

mělo být postupováno tak, aby dotčené osoby

mohly mít oprávněný pocit spravedlivého proce-

su, a to i když „prohrají“. V ideálním případě se

takové osoby nebudou ani odvolávat.

12. Zásada rychlosti a hospodárnosti řízení 

§6

(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných

průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v záko-

nem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené,

není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke

zjednání nápravy ustanovení o ochraně před ne-

činností (§ 80) 

(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu

nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co

možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené

osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní

předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřed-

ní evidence, kterou správní orgán sám vede,

a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen

jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů

podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči

třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat,

stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž po-

žádání údaje opatřuje.

Zásada rychlosti řízení § 6 odst. 1

Ustanovení, že v řízení se postupuje bez zby-

tečných průtahů, je doplněno odvážným vztaže-

ním formální ochrany před nečinností (§80) na

veškerý výkon veřejné správy. Důvodem je

pokračování na následující straně
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následná možnost ochrany před nečinností pořa-

dem správního soudnictví.

Zásada hospodárnosti řízení (procesní ekono-
mie) – § 6 odst. 2

Požadavek, že nikomu (tedy ani správnímu

orgánu, ani účastníkům řízení, svědkům apod.)

nemají vznikat zbytečné náklady, by měl mít

podstatný vliv na rozhodování správního orgá-

nu, zda nařídí místní šetření, vypracování zna-

leckého posudku, zda předvolá další svědky

apod.. Totéž se váže k minimálnímu zatěžování

osob. Ve vztahu k podkladům řízení se vlastně

jedná o konkretizaci zásady legality

13. Zásada rovnosti §7

(1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých

procesních práv rovné postavení. Správní orgán

postupuje vůči dotčeným osobám nestranně

a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich

procesních povinností rovnou měrou.

(2) Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla

být ohrožena, správní orgán učiní opatření po-

třebná k jejímu zajištění.

Listina základních práv a svobod ve svém čl.

37 odst. 3 vychází z materiálního pojetí účasten-

ství – v tom, v čem jsou dotčené osoby konkrét-

ně dotčenými osobami, tedy adresáty veřejné

správy, v tom mají zcela rovné postavení. V tom,

v čem nejsou dotčenými osobami, takové posta-

vení mít nemohou.

Nikdy ve skutečnosti nešlo o rovnost v hmot-

ných právech. Z tohoto důvodu ne všichni

mohou mít všechna procesní práva, např. dispo-

zice řízením, oznamování rozhodnutí s důsledky

pro právní moc a podobně. V zákoně je defino-

váno v § 27 a v dalších ustanoveních, která ně-

která procesní práva např. se spojují jen s účas-

tníky definovanými v § 27 odst. 1.

Zvláštní ochrana osob reálně handicapova-
ných v řízení § 7 odst. 2

Jde např. o zdravotně postižené, na které ne-

dopadá ustanovení § 16 odst. 5 nebo § 38 odst.

3. Může jít jednak o osoby skutečně zdravotně

postižené – např. místní šetření se koná v domě,

který nemá bezbariérový přístup a účastník je

upoután na invalidní vozík, ale také jen o „fak-

tické“ postižení – krátkozraký účastník si zapo-

mene brýle, nedoslýchavý účastník má vyhraze-

né místo při jednání daleko od úřední osoby

apod.. Ve všech těchto případech je povinností

správního orgánu handicap odstranit – zajistit

postiženému účast na místním šetření (přístup),

přečíst nahlas protokol, zajistit vhodné místo na

jednání a mluvit nahlas a zřetelně apod..

Příklad týkající se soudního procesu:

Nález ÚS č. 78/22 – Pakliže obecný soud pro-

vede převážně důkazy svědčící pouze ve pro-

spěch jedné strany řízení a odmítne provést na-

vržené důkazy k prokázání tvrzení druhé strany,

dopouští se porušení zásady rovnosti účastníků

řízení, a tím i práva na spravedlivý proces.

14. Zásada spolupráce ve veřejné správě §8

(1) Správní orgány dbají vzájemného souladu

všech postupů, které probíhají současně a souvi-

sejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené

osoby. Na to, že současně probíhá více takových

postupů u různých správních orgánů nebo u ji-

ných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba po-

vinna správní orgány bezodkladně upozornit.

(2) Správní orgány vzájemně spolupracují

v zájmu dobré správy.

Po demokratickém a právním státě je
možné žádat, aby se jeho orgány, respektive
orgány veřejné správy, nechovaly tak, že
jeden orgán nějakou činnost povolí a jiný
tutéž činnost zakáže. Ještě dlouho nebudou

správní orgány natolik propojeny, aby mohly za-

jišQovat soulad svých postupů. Z tohoto důvodu

se v tomto ustanovení dává dotčeným osobám

povinnost na takovou skutečnost upozornit, a to

zřejmě pod sankcí toho, že jinak nebude možno

porušení tohoto ustanovení namítat. 

(odst 2 viz výše poslední část zásady 9.)

15. Některé další zásady správního procesu

V souvislosti s procesem se mluví ještě o dal-

ších zásadách, např. o zásadě dispoziční a zása-
dě oficiality – jsou to zásady ovládající zejména

zahájení řízení a vztahují se k zahájení řízení

z moci úřední, případně na návrh – určují kdo

disponuje předmětem řízení. Která z těchto zásad

se uplatní, určují zvláštní zákony. Zásada slyše-
ní stran – nalézá odraz zejména v § 36 odst. 1–3.

Zásada písemnosti je vyjádřena v § 15 odst. 1.

V pokračování budou informace konkrét-
nějšího rázu např. jak má vypadat žádost,
stížnost, problémy s doručováním a podobně.

Zpracováno podle materiálů Rentel 

Ing. Václav Povolný

Vedoucí odboru vnitřních věcí

POLICIE ČR informuje…

Dva obvinění jsou ve vazbě

Benešovští kriminalisté prošetřovali v listopa-

du loňského roku případ pokusu vloupání do

prodejny tabáku v Týnci nad Sázavou. 

Zjistili, že podezřelými jsou čtyři muži

z Prahy ve věku 20, 22, 28 a 38 let. Zatímco nej-

starší a nejmladší hlídali poblíž prodejny, další

dva do ní po vypáčení dveří skladu vnikli. Uvnitř

prokopli dveře do prodejny a pokusili se do ní

dostat. To se jim však nepodařilo. Z objektu ode-

šli a nic neodcizili. Majiteli prodejny způsobili

škodu na poškození objektu 20 000 korun.

Policejní komisař je začátkem měsíce února

obvinil z trestného činu pokusu krádeže a po-

škozování cizí věci spáchané ve spolupachatel-

ství. Dva stíhá na svobodě a dva nejstarší se

v současné době nachází ve vazební věznici pro

podezření ze spáchání trestné činnosti na Praze-

západ. 

Policisté zjišGovali, zda mládež není pod vli-

vem alkoholu

Na Benešovsku proběhla bezpečnostní akce

zaměřená na kontrolu prodávání alkoholických

nápojů mládeži. Třicet pět policistů pořádkové

služby včetně dvou psovodů a dva strážníci be-

nešovské městské policie zkontrolovali v noč-

ních hodinách o víkendu mezi 17. až 19. únorem

v restauracích, nočních podnicích a na diskoté-

kách 150 osob. Porušení zákona zjistili napří-

klad ve Vlašimi, v Benešově a ve Voticích.

U osmi mladistvých dechová zkouška prokáza-

la, že jsou pod vlivem alkoholu. Policisté na

místě uložili blokové pokuty v částce 2 500,- Kč. 

Čerčanští, sázavští a benešovští policisté

navíc ještě v nočních hodinách u šesti řidičů zjis-

tili, že jsou podnapilí. V Městečku naměřili čty-

řiadvacetiletému řidiči hodnotu 1,25 promile al-

koholu v krvi a v Sázavě šestadvacetiletému pak

hodnotu 2,38 promile. Jeden řidič dechovou

zkoušku odmítl. 

Policisté upozorňují, že podobné akce budou

i v následujících měsících opakovat. 

Policisté kontrolovali řidiče

Na benešovském okrese proběhla 20. února

od 8,00 do 16,00 hodin dopravně bezpečnostní

akce. Jejím cílem je zvýšit bezpečnost silničního

provozu, ovlivnit chování řidičů na silnicích

a snížit dopravní nehodovost. 

Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržo-

vání nejvyšší povolené rychlosti, užívání bez-

pečnostních pásů, jízdu pod vlivem alkoholu,

technický stav vozidel, kontrolu autobusů a ná-

kladních vozidel a další.

Akce se zúčastnilo 12 policistů z pořádkové

a dopravní policie. Na více jak dvaceti stanoviš-

tích zkontrolovali celkem 296 osobních a ná-

kladních vozidel a zjistili 56 přestupků v dopra-

vě. Na místě jich vyřídili 47 a vybrali za ně 14

200 korun. Složenky na pokutu na místě neza-

placenou rozdali devíti řidičům. 

Porušení rychlosti zjistili u 2 řidičů, 8 při jízdě

nepoužilo bezpečnostní pásy, 12 vozidel bylo ve

špatném technickém stavu a 6 řidičů se dopusti-

lo přestupku na železničních přejezdech. U žád-

ného z kontrolovaných řidičů nezjistili jízdu pod

vlivem alkoholu.

Vzhledem k tomu, že se řidiči chovají na sil-

nicích neukázněně a nedodržují pravidla silnič-

ního provozu, policisté budou v silničních kon-

trolách a dopravně bezpečnostních akcích

v nepravidelných intervalech pokračovat i v ná-

sledujících měsících. 

por. Zuzana Stránská

Poděkování

Pečovatelky z Týnce nad Sázavou
děkují poctivému nálezci panu No-
votnému, který 8. března 2006
našel a vrátil ztracené doklady od
auta a také Městské policii v Týnci
nad Sázavou, která při hledání těch-
to dokladů pomáhala.

dokončení z předchozí strany
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Knihovna informuje…

Už několik let v době narození H. CH. Andersena se v celé naší repub-

lice scházejí stovky dětí, aby pohádkami, soutěžemi a dalšími aktivitami

oslavily památku tohoto pohádkáře.

Podle legendy:

Když se narodil Hans Christian Andersen, navštívila jeho matka vědmu

a ptala se na osud svého synka. Vědma předpověděla, že chlapec bude mít

těžký život plný bídy a strádání, ale nakonec se splní jeho sen a až po le-

tech jako slavný spisovatel navštíví své rodné město, to bude na jeho po-

čest zářit jako drahokam… Předpově, se splnila!

Když se obyvatelé Odensee dozvěděli, že je jede navštívit v celém světě

obdivovaný spisovatel, přivítali ho slavnostně osvětleným městem. V kaž-

dém okně, v každém výklenku stály svíce, všude byly lampiony a rozsví-

cené lucerničky, lidé stáli se světly podél cesty, kterou Andersen přijížděl

– město zářilo.

My jsme s dětmi neosvětlili celé město, ale jen knihovnu a na Anderse-

novu počest jsme uspořádali lampionový průvod zakončený maličkým

ohňostrojem. Děti v maskách pohádkových postaviček strávily část veče-

ra v knihovně, část na hradišti ve společnosti bílých paní a potom odešly

nocovat do školy.

Již dlouho jsme Vám nenabídli naše nové knihy. 

Od počátku roku 2006 jsme jich nakoupili skoro 300, a tak je z čeho

vybírat:

Cussler – Černý vítr – román plný strhujícího napětí nás zavádí do vod

Pacifického oceánu, kde se z moře vynoří zničující nebezpečí, které může

ohrozit samotnou existenci lidstva.

Deaver – Pekelná kuchyně – zkušený reportér se chystá natočit doku-

ment o svérázné newyorské čtvrti nevalné pověsti. Sbírá autentické vzpo-

mínky zdejších pamětníků. Brzy však pochopí, že kdosi by raději nechal

minulost spát. Reportér vyráží do ulic a pátrá po zákeřném žháři, který bez

milosti obětuje další a další lidské životy, jen aby staré tajemství zůstalo

neodhaleno.

Roberty – Skála – pět lidí z pěti světadílů je pozváno na záhadnou skálu

v Austrálii, kam neznámý zdroj vysílá děsivě důležitou zprávu Mluví se

v ní o světové zkáze a o posledních dnech, které má tato pětice na to, aby

nás – lidstvo – zachránili…

Březinová – Blon>atá Karolajn – tři kamarádky se vydávají o letních

prázdninách do kraje Karolíny Světlé. Čeká je řada dobrodružství, ale zá-

roveň se také podívají pod pokličku života slavné spisovatelky.

Berle – Akta Hitler
Téměř 60 let po skončení války byl v ruských tajných archívech nale-

zen spis maximální historické důležitosti. Dokument obsahuje osobní

vzpomínky dvou vysoce postavených Němců, jak je svěřili papíru v so-

větském zajetí. Jejich líčení nabízí nepřikrášlený obraz toho, jak to v Hit-

lerově okolí skutečně chodilo.

Mareš – Kurupira – uprostřed jihoamerických pralesů se tyčí nepří-

stupná stolová hora. Indiáni se tomuto kraji vyhýbají a jsou přesvědčeni,

že na hoře sídlí démon pralesa. Co spatřil při své výpravě sám autor? Proč

brazilská vláda celou oblast neprodyšně uzavřela a to i pro vědce?

Brown – Digitální pevnost – Geniální programátor vytvořil nerozlušti-

telný kód, který kdyby se dostal do oběhu, by ochromil veškerou zpravo-

dajskou činnost a dal by volnou ruku kdekomu včetně teroristů – …Virtu-

ální bombu, která hrozí nepředstavitelnými následky je třeba co nejdříve

zneškodnit…

Blanka Matragi – poutavě napsaný životní příběh světoznámé módní

návrhářky, jejíž šaty nosí i princezny a královny.

Vaňková – Mosty přes propast času – historický fantastický román, ve

kterém se potomci vyspělé lidské civilizace dostávají na Zemi do 16. sto-

letí – do doby velkolepých zámořských objevů, ale také zároveň do doby

velké a kruté náboženské nesnášenlivosti. Návštěvníci z budoucnosti po

mnoha krušných zkušenostech a dlouhých vnitřních pochybnostech do-

spějí k vlastní představě, jak žít šQastně a lidsky důstojně i v době, kdy se

ve jménu Boha bojuje o světovou nadvládu.

Frouzová – Závoj a džíny – sférou, v níž se západní svět výrazně odlišu-

je od způsobu života islámských zemí, je postavení žen. Soubor čtrnácti pří-

běhů charakterizuje způsob života žen v nejrůznějších islámských státech.

Babická – Medailon krále slunce – historický román z Francie 17. sto-

letí, kdy se dvojice mladých šlechticů vydává napříč Francií, aby našla

ztracený medailón Ludvíka XIV.

Pátrání se brzy změní v závod o holý život, který umožní hrdinům po-

cítit na vlastní kůži bolest chudoby, beznaděj honů na čarodějnice, ale

i sílu lásky. Čas neúprosně ubíhá a oni, pronásledováni mocnými spiklen-

ci, čelí krutosti doby, aby na konci naplnili svůj osud.
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se. Jakub odvětil, že se s nimi už v loňském roce

na věky rozloučil a že žije sám. „A až smutek

z odchodu rodičů přebolí, chtěl bych si do

domku přivést hodnou ženu“, dodal. „Jsi hodný

chlapec a ráda ti pomohu. Lidé mi říkají vědma

a bydlím ve vsi dvě míle proti proudu. Kdybys

potřeboval pomoc, přij, za mnou“. Poděkovala,

rozloučila se a odešla.

Přišlo opět jaro. Když jednou o májovém veče-

ru odpočíval Jakub před svojí chalupou, zahlédl

na protějším břehu procházet se tři postavy. Mys-

lel si, že jde o pocestné, kteří chtějí na druhou stra-

nu řeky. Skočil do lo,ky a jel jim vstříc. Dorazil

k druhému břehu a uviděl tři překrásné dívky. Po-

zdravil je, ale tajemné panny zmizely jako přelud.

Jakub neřekl o své příhodě nikomu ani slůvka, ale

sám na ni musel stále myslet. Ve dne tvrdě praco-

val a v noci snil o krásných dívkách. Když už byl

na konci svých sil, odebral se do sousední vesni-

ce požádat o radu stařenku vědmu. Již předem vě-

děla, co ho k ní přivádí. „Vím, co tě trápí a pora-

dím ti“ pravila a pokračovala. „Každého roku se

stane, že vyhnané tři dcery kosteleckého pána se

vrátí k rodnému hradu na loučku pod ním, kde si

v dětství hrály, trhaly kvítí a snily o svých láskách

a vzpomínají na svá šQastná dětská léta“. Stařenka

se odmlčela a po chvíli dodala: „Letošní máj se

chýlí ke konci. Dnes v noci vstoupí měsíc do

úplňku. Vezmi si ode mne tuto posvěcenou křídu

a až slunce zapadne, vyjdi na kvetoucí palouk

a křídou opiš na zemi velký kruh. Neodcházej

a skryj se a zůstaň do půlnoci. Až se objeví tři se-

stry, jednu z nich si vyvol, beze slova ji uchop

v pase a postav se do kruhu.“

Mladý převozník učinil všechno tak, jak mu

stařenka poradila. Když jednu z dívek uchopil

a do kruhu se postavil, sama k němu začala ho-

vořit. „Sňal jsi ze mne otcovo prokletí, ráda

s tebou odejdu do tvého domu a stanu se tvou

ženou. Protože jsi poslechl rady stařenky vědmy,

mohu ti prozradit své jméno. Jmenuji se Alena

a jsem nejstarší ze svých sester. Ale jedno mi

musíš slíbit – že mě vždy a ve všem poslechneš.

Jsem sice mladá, nejsem však nevědomá ani ne-

zkušená a rozhodně ne chudá. Když nás otec vy-

hnal z domu, naše matka na nás nezanevřela

a uchovala pro nás dědický podíl. Byl rozpočítán

na tři díly a je ukryt na hradě na třech různých

místech rozbořeného paláce. Až budeme svoji,

odebereš se na hrad a přineseš můj díl pokladu,

který je nám přisouzený.“

„A odkud to všechno víš?“, tázal se Jakub.

„Stařenka vědma nám vše řekla – je to naše

dlouholetá starostlivá chůva. Když byl otcův

hrad obléhán, za noci tajně utekla, a tak si za-

chránila život. Našla nás, a vyřídila matčiny

vzkazy o ukrytém pokladu. A mé sestry se nyní

o ni také postarají, aby v klidu, než odejde na

věčnost, dožila svůj život.“

Alena s Jakubem oslavili tichou svatbu a zača-

li společný život. Na přání své ženy odešel Jakub

do rozvalin hradu a začal na udaném místě hledat

Alenin díl pokladu. Poprvé neuspěl, poklad ne-

nalezl ani druhého dne, až teprve třetího dne se

na něho usmálo štěstí. Po celodenním bourání

hradního zdiva pevného jako skála, objevil při

severozápadním nároží palácové stěny vyzděnou

skrýš. Stála v ní dubová máselnice, okovaná

stříbrem, plná zlatých dukátů nejlepšího ražení. 

Za polovici věna si mladí manželé koupili

větší hospodářskou usedlost sousedící s jejich

převoznickou chalupou. V radostné práci ubíha-

lo jejich společné žití a když se jim narodil poto-

mek, nebralo jejich štěstí konce.

Když bylo malému synkovi sedm let, na po-

lích okolo Kostelce dozrála bohatá úroda. Jakub

se postaral, aby ani zrno nepřišlo nazmar a pra-

coval od rána do večera. Zbývaly odvézt posled-

ní mandele pšenice a vše bude pod střechou. Byl

letní horký podvečer, od západu se k vesnici blí-

žily těžké černé mraky věštící bouři a déšQ.

Alena s obavami pozorovala temnou oblohu

a varovala muže: „Nejezdi na pole, bouře je ne-

odvratná a živly neznají slitování. Poslechni mě,

vždycky jsem ti dobře radila!“ Jakub odvětil, že

by byl špatným hospodářem, kdyby poslední

zbytek úrody včas neuklidil. Když už měl všech-

no obilí naloženo, sjel náhle z oblohy ohnivý

blesk a v jediném okamžiku připravil o život

koně i hospodáře.

NešQastná Alena, jindy tak moudrá a prozíra-

vá, propadla zoufalé bezradnosti. Neunesla tíhu

osudu, který ji potkal. Vzala do náruče svého

synka a vystoupila s ním na sráz nad řekou, kte-

rému se odjakživa říkalo Krkavčí skála. Ještě

jednou se podívala přes řeku do míst nad Kostel-

cem, kde skončila životní pouQ milovaného

muže a zlomena neštěstím, které je potkalo, sko-

čila i se synem do hlubiny sázavské vody.

•

Kroniky a kronikáři

(zpracoval ing. Ladislav Žížala)

Nejstarší obecní kronikou, psanou převážně

kaligrafickým písmem vzdělaným písmákem, je

v dnešní obci Týnec „Pamětní kniha místní obce

Krusvičanské z roku 1885“. I když na štítku

knihy je uveden rok 1885, významné události

jsou zachyceny od roku 1850, kdy se konaly

první volby do obecního zastupitelstva obce

Krusvičanské. Pozdější zápisy z konce 19. a za-

čátku 20. století již nejsou vždy tak precizní,

někdy písmem, jindy slohem nebo češtinou

a jsou také skoupé obsahově. Ale i tak zachycu-

jí řadu důležitých okamžiků života obce – té

prvé od roku 1849, ale i té druhé po roce 1922,

když obec Krusvičanská byla rozdělena na tři sa-

mostatné obce – Krusičany, Týnici a Chářovice.

Obsahově je velice zajímavý zápis do kroniky

po skončení 1. světové války, zachycující krušný

život ve válečných létech 1914 – 1918, podepsa-

ný Václavem Pešatou. Jednalo se zřejmě o kru-

sičanského hospodáře z čp. 4. 

První kronikář se, bohužel, nikde nepředsta-

vil, ani své záslužné dílo svým podpisem ne-

ukončil. Ale jedna stopa směřující k autorovi se

přece jenom objevila. Při pročítání starých zápi-

sů z jednání obecní rady krusvičanské z 2. polo-

viny 19. století, uložených v benešovském

okresním archivu, se písmo podpisu jednoho

radního sklonem, charakterem písma a psaním

jednotlivých písmen, podobalo písmu kronikáře.

Jednalo se o podpisy dlouholetého starosty této

prvé obce zahrnující oblast Krusičan, Podělus,

Chářovic, Týnce, Hrusic a Dunáviček Františka

Doležala, rolníka z Krusičan čp. 9.

František Doležal zastával úřad starosty obce

v létech 1870 – 1890, v roce 1873 byl ustanoven

KNIHA O TÝNCI

Lidová pověst o zlatém pokladu na hradě

Zbořený Kostelec

(podle vyprávění týneckého železničáře

Rudolfa Bažila, zapsaného panem Stejskalem,

volně zpracoval ing. Ladislav Žížala)

V dávné minulosti měl v držení hrad Kostelec

mocný a bohatý rytíř. Území, které spravoval,

dělila řeka Sázava na dvě části – jižní část na

levé straně řeky pozůstávala z polí a pastvin ob-

hospodařovaných jeho poddanými, hornatou

část severní pokrývaly hluboké lesy zachované

do dnešních dnů.

Kostelecký pán měl tři dcery. Když dospěly ve

velice sličné panny, rozhodly se navzájem, že

každá z nich se poohlédne po jednom z panských

služebníků, se kterým se do roka zasnoubí. A na

čem se domluvily, to také uskutečňovaly. Čím

silnější však byla jejich tajná láska se zvolenými

mladíky, tím více přestávala být tajnou. Nezku-

šené panny neuvážily, že nic na světě nemůže

být tak utajeno, aby nebylo jednou odhaleno.

Když se to dozvěděl i jejich otec, velice se roze-

zlil, navždy se jich zřekl a z rodného hradu je vy-

kázal. Nemohl přece připustit takovou pohanu

svého rodu, aby jeho vznešené dcery vstoupily do

stavu manželského s pouhými dvorními služební-

ky. Otcovou křivdou hluboce raněné sestry s plá-

čem opustily svůj domov. V oblečení prostých

venkovských žen pak našly práci v jedné vesnič-

ce sousedního panství. Do domova, do hradu nad

řekou, se vracely už jen ve vzpomínkách.

Dlouho si lidé v podhradí a v širokém okolí vy-

právěli o zlém činu svého pána. Stalo se pak, že

do roka od vyhnání dcer hradní pán zemřel. Bylo

to na počátku kruté doby pro celou českou zem.

Všude se šířily nepokoje, zemí táhla cizí vojska

a ozbrojené družiny lapků, které vraždily, pálily

a loupily. Cizí hordy přitáhly i ke Kostelci, a to byl

konec slavného hradu. Posádku hradu vyhladově-

ly, přemohly, hrad vypálily a pobořily. Po těchto

událostech mu připadl název Zbořený Kostelec.

Sotvaže utichly boje v okolí hradu, lidé se za-

čali vracet do svých domovů. Do svého domku

na břehu řeky se vrátil i starý převozník se ženou

a dospělým synem Jakubem. Hned ale příští rok

po návratu postihla lid v podhradí další pohroma.

Po kruté zimě přišly jarní záplavy, jakých nikdo

nepamatoval. Rozbouřená voda řeky brala vše,

co jí stálo v cestě. Za oběQ živlu padl na pravé

straně panský mlýn, na levé straně kry rozbořily

kostelík, domky osadníků a pobořen byl i dům

převozníka. Voda zaplavila hřbitov u kostela, od-

nesla převozníkovu lo,ku, odnášela zvířata,

ploty a lidé ve zmatku prchali, aby zachránili

holý život. Starý Matouš těžce nesl tuto životní

zkoušku a krátce po povodni zesnul. A před za-

čátkem zimy pochoval Jakub i svoji matku.

Jakub nereptal na osud a trpělivě jej snášel.

Začal opravovat své obydlí a postavil i novou

pramici a pokračoval v práci svých rodičů. Prav-

da je, že byl na všechno sám a v chalupě mu sa-

motnému bylo smutno. Jednou na podzim stála

na břehu u přívozu stará bělovlasá žena. Mladý

převozník babičku pozdravil a když viděl, že se

třese zimou, pozval ji do chalupy trochu se ohřát.

Stařence se líbila světnice a pochválila mladíka

za čistotu a pořádek. „A kde máš rodiče?“ otázala
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předsedou Týnecké školní rady a roku 1882 zvo-

len do výboru zastupitelstva soudního okresu

Neveklov. V září 1888 byl znovu zvolen staro-

stou, ale tříleté volební období již nedokončil,

zemřel v říjnu 1890 ve věku 49 let. Domněnku,

že kronikářem byl skutečně pan Doležal, doklá-

dá i skutečnost, že poslední zápisy psané výše

uvedeným charakteristickým písmem, končí

rokem 1890, tedy v době před jeho smrtí.

Zákonem z 3.1.1920 č. 80 sbírky zákonů a ná-

sledného prováděcího nařízení z r. 1921 byla

obcím uložena povinnost pořídit pamětní knihu,

ustavit kronikáře a sestavit zvláštní letopiseckou

komisi. Prvním kronikářem obce Týnice se stal

dne 27.8.1923 Stanislav Karas, učitel týnecké

obecné školy. Provádění zápisů do obecní pa-

mětní knihy se věnoval 9 let. Členy letopisecké

komise byli jmenováni František Půlpán, řídící

učitel, Jindřich Micka, mlynář a Petr Veselý,

soukromník. 

(pokračování příště)

HISTORIE DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO KROUŽKU PŘI MŠ TÝNEC 

Pěvecký kroužek jsem na naší MŠ založila ve

školním roce 1986 – 1987 a funguje bez přestáv-

ky již 19. rokem. Za celou dobu působení se

v něm vystřídalo několik stovek dětí. Zpočátku

jsem pracovala pouze s předškoláky, ale brzy se

začali hlásit i menší šikovní „zpěváci“. A tak se

stávalo, že v jednom roce se přihlásilo i 45 dětí.

Průměrně ale míváme kolem 35 členů. Podmín-

kou pro přijetí není ani kvalitní zpěv, ani přesné

rytmické cítění, ale pouze zájem dítěte o hudbu.

Vše ostatní se většinou časem dostaví. Důležité

je, aby děti dostaly chuQ se samy aktivně zapojit

a ne hudbu jen pasivně přijímat.

Pro svou práci se snažím získávat nové po-

znatky na různých seminářích organizovaných

Pedagogickým centrem v Praze. Nejpřínosnější

pro mne byly akce hudebního skladatele Pavla

Jurkoviče, které pořádal často společně s lektor-

kou taneční a hudebně pohybové výchovy paní

Ludmilou Batěkovou. Velmi dobrou úroveň

měly i semináře pana Emila Hradeckého. Z jeho

„Zpěvníku do dětské kapsy“ zpívají děti oprav-

du s radostí. 

Do repertoáru zařazuji jak národní a lidové

písně, tak uměle vytvořené písničky, které na-

cházím v různých zpěvnících, ale třeba i v časo-

pisu „Sluníčko“. Vždy se snažím propojit pěvec-

ké dovednosti s rytmickými i tanečními prvky.

Děti rády reagují na hudbu pohybem i hraním

tzv. „na tělo“ či na různé rytmické nástroje. Já

děti doprovázím na klavír a někdy pro zpestření

na elektrické varhany.

Za dobu našeho fungování jsme se zúčastnili

mnoha kulturních akcí pořádaných např. MěÚ

Týnec nad Sázavou, Svazem důchodců, Svazem

invalidů, Červeným křížem, Základní školou či

Domem s pečovatelskou službou v Týnci nad

Sázavou. Děti se rády pochlubí a vždy mají ra-

dost, když někoho svým vystoupením potěší.

Doufám, že příští rok oslavíme 20. výročí za-

ložení našeho pěveckého kroužku opět v hojném

počtu a hlavně radostí ze zpěvu.

Ivana Staňková, učitelka MŠ

Velikonoce ve škole

V sobotu 8.4.2006 se v naší škole uskutečnil již 2. ročník velikonoční

výstavy. Výrobky, které udělaly děti samy či s pomocí paní učitelek, si ve-

řejnost mohla nejen prohlédnout, ale za malý peníz i koupit a přinést si tro-

chu jara domů. A nejen to, zájemci si mohli vlastnoručně ozdobit kraslice,

perníček, uplést pomlázku, naučit základy drátování a pracovat s kera-

mickou hlínou. Součástí výstavy byl i turnaj ve vybíjené, kterého se zú-

častnily 3. až 5. třídy. 

Příjemné posezení nabízela kavárna, kde mohl každý ochutnat veliko-

noční pečivo, mazance, jidáše a beránky. 

Poděkování patří všem paním učitelkám a dětem, které výstavu při-

pravovaly. Děkujeme i široké veřejnosti, že návštěvou a zakoupením dět-

ských výrobků podpořila činnost školy.

vedení školy
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Transvestité nažhavili rybáře

Tradiční rybářský ples, který ukončil letošní

plesovou sezónu, opět naplnil sál Společenského

centra v Týnci nad Sázavou. Lákadlem byla vy-

hlášená skupina Horváth band a každoročně

úspěšné „lechtivé“ překvapení.

Předtančení, o které se postarali žáci ZŠ pod

vedením paní učitelky Mandžikievičové, odstar-

tovalo večer a pak už nic nebránilo, aby se roz-

jela volná zábava. Ačkoliv se tancovalo a popí-

jelo, atmosféra se sotva držela nad bodem

mrazu, na který jsou rybáři sice zvyklí, ale veče-

ru příliš nepřidávala.

K prudkému zvýšení teploty došlo úderem de-

sáté hodiny, kdy se na parket přihnala skupina

transvestitů a v jejich vystoupení zazněly písně

umělců věhlasných jmen. Tak před očima rybá-

řů v Týnci nad Sázavou vystoupila Helena Von-

dráčková, Ilona Czáková, rocková babička Tina

Turner a další…

Netrvalo dlouho a mnohdy velmi přítulní

transvestité, což si ostatně někteří ze zúčastně-

ných okusili na vlastní kůži, dostali rybáře do

varu. Na své si přišli všichni. Tran,áci si užili,

diváci se bavili a hlavně, večer se rozjel na plné

obrátky a protáhl se až do ranních hodin.

Multimediální studio o.p.s. Posázaví
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404

257 41 Týnec nad Sázavou

Informace: 317 701 923, 317 701 431,
724 258 032

E-mail: info@mestotynec.cz

KVĚTEN 2006

Městské muzeum
v galerii muzea výstava obrazů autorky pí Jindry

Šmídové z Netvořic

sobota 6. května 2006 – Výstava digitální foto-

grafie Pavla Kadeřábka v kamenné věži, verni-

sáž od 14:00 hodin. 

1. 5. PRACOVNÍ DÍLNA V MC Motýlek

Šití panenek, Zač.: 18.00 hod 

13. 5. MOŘSKÝ SVĚT

Výlet do Prahy na Výstaviště – pro-

hlídka výstavy mořských živočichů

Dopravu hradí MěÚ, odjezd od DPS I.

v 9.00 hod. 

13. 5. SERIÁL KONCERTŮ

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

Zač.: 19.00 hod.

Doteky francouzské hudby a poezie
17. století. 
Zpěvy sladké Francie a koncerty pro

cembalo, flétnu a violoncello Jeana

Philippa Rameau, Recituje Miroslav
Kovářík, Robert Heger – flétna, Jiří
Hošek – violoncello, Hana Kimme-
lová – cembalo

20. 5. POCHOD PRAHA – PRČICE

20. 5. VIDEOTRÉNINK 

Přednáška v MC Motýlek

Zač.: 16.00 hod.

27. 5. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

RYBNÍK Kozlovice, Zač.: 7.00 hod.

Informace: MO ČRS p. Urban tel.:

737 306 035

27. 5. HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Zač.: 10.00 hod.

OLYMPIÁDA PRO DĚTI

Zač.: 13.00 hod.

Hřiště – Pecerady

Pořadatel: SDH Pecerady, kontakt:

R. Hudrlík 731 217 218

28. 5. DĚTSKÁ DISKOTÉKA

Šantán DISCO CLUB, Zač.: 14.00 h.

28.5. „TANEČNÍ ZÁBAVA“

K tanci a poslechu hraje TÝNEČANKA

pod vedením V. Křivánka

Restaurace Kulturní dům

Zač.: 15.00 hod.

31. 5. CYRANO Z BERGERACU

Zájezd do Národního divadla

Vstupné: 350,- Kč, Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.00 hodin od spořitelny

ČERVEN 2006

Městské muzeum
výstava obrazů v galerii muzea autorky pí Lenky

Útratové z Pecerad

1. 6. DEN DĚTÍ na hřišti MC Motýlek

Zač.: 15.00 hod.

2. 6. DĚTSKÝ DEN

Tradiční akce města a ASPV

TJ JAWA-METAZ, Zač.: 13.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC – za-

hrada, bez vstupného

Informace: KIS MěÚ Týnec n.S. nebo

pí V. Junová tel.: 723 726 848

3. 6. BITVA U JANKOVA

Výlet do Jankova na rekonstrukci
bitvy u Jankova spojenou s tradičním

pochodem k Památníku a mohyle bitvy

u Jankova. Seznámení s naučnou stez-
kou „Po stopách bitvy u Jankova“.
Dopravu hradí MěÚ, předpokládaný od-

jezd z parkoviště MěÚ ve 12.30 h. Při-

hlášky KIS nebo podatelna MěÚ Týnec. 

10. 6. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – dospělí

Zač.: 4.00 hod.

SÁZAVA – NÁKLÍ levý břeh u mlýna

Informace: MO ČRS p. Urban tel.:

737 306 035

10. 6. AQUAPARK KLADNO

Zájezd do Kladna 

Dopravu hradí MěÚ, odjezd od DPS I.

v 8.00 hod. 

Rezervace na v MC Motýlek nebo na

tel.: 728 485 227

17. 6. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL

Společenské centrum TÝNEC – ZA-

HRADA, Zač.: 10.00 hod.

– dopoledne – divadla a hry pro děti

– odpoledne – divadla pro dospělé,

hudba, občerstvení

– od 19.00 „Hrátky s čertem“ – Ochot-

nický divadelní spolek NETOPÝR

– Celodenní vstupné: děti 40,- Kč

dospělí 80,- Kč

Konec 22.00 hod. 

24. 6. VÝLET – ZÁMEK BŘEZNICE

a SVATÁ HORA

Výlet na zámek Březnice – prohlídka

interiéru zámku a anglického parku se

zámeckou kavárnou. Návštěva klášte-

ra a poutního místa Svatá Hora, mož-

nost prohlídky Památníku Antonína
Dvořáka včetně parku a Rusalčina
jezírka ve Vysoké u Příbrami.

Předpokládaný odjezd od MěÚ v 8.30 h. 

Vstupné: 3 vstupy cca do 200,- Kč sní-

žené a 250,- Kč plné

Přihlášky a bližší informace osobně

nebo telefonicky v KIS a podatelně

MěÚ.

24. 6. KONCERT V ZAHRADĚ – POUTNÍCI

Zač.: 19.30 hod.

Zahájení „Týneckého hudebního léta

2006“ II. ročník – folkové, country

a trampské koncerty ve Společenském

centru TÝNEC.

Změna programu vyhrazena.

Uvedeny jsou akce známé ke dni 10. 4. 2006. 
Případné změny programu a další zde neinze-

rované akce jsou vyvěšovány na plakátovacích

plochách a ve vývěsní skříni před parkovištěm

METAZ a obchodním domem NORI. 

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny při

převzetí vstupenky do divadla.

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne před

datem pořádání akce.

KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA

Naučná stezka „Krajinou barona Ringhoffera“

představí region, kde se vyrábí i oblíbený Velko-

popovický Kozel

Nová naučná stezka nazvaná Krajinou barona

Ringhoffera byla slavnostně otevřena v sobotu 22.

dubna v 10 hodin v Mirošovicích. Stezka připomí-

ná významného průmyslníka 19. století, který měl

dominantní vliv na kulturu krajiny Velkopopovic-

ka a Kamenicka. Baron František Ringhoffer, ma-

jitel strojního impéria na pražském Smíchově

a představitel tehdejší společenské elity, založil pi-

vovar ve Velkých Popovicích a řadu dalších pod-

niků jako měděný hamr, pilu, cihelnu, mlékárnu.

On a jeho rodina s velkou péčí udržovali krajinu,

vysazovali aleje, upravovali cesty a okolí svých

rezidencí zámku Štiřína a zámku Kamenice. Do-

dnes je tato jejich starost o krajinu patrná.

Turistická cesta Krajinou barona Ringhoffera

je výjimečnou procházkou v okolí Prahy. Nabízí

nádherné výhledy na přírodní park Velkopopovic-

ko a do krajiny Posázaví nebo exkurzi v pivovaru

Velké Popovice spojenou s ochutnávkou tradiční-

ho piva Velkopopovický Kozel. Součástí je i cesta

alejí k hrobce rodiny Ringhofferů, prohlídka kos-

tela s rotundou a židovského hřbitova v Kostelci

u Křížků a další zajímavosti.

Trasa je dlouhá 20 km a návštěvníci na ni naj-

dou celkem 10 informačních tabulí. Navazuje na

Pražskou integrovanou dopravu. Začíná v Miro-

šovicích, kam se dostanete po trati 221 – Praha,

hl. nádraží – Benešov u Prahy. Konec cesty je

v Kamenici, odkud je mj. možné se dopravit

autobusem do Prahy na metro Budějovická.

Tento projekt mikroregionu Ladův kraj byl re-

alizován v letech 2005 – 2006 za finanční účasti

Středočeského kraje.

Kontakt: Ing. Dana Grossová, manažerka

Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj, 

tel.: 323 618 142, mobil: 605 162 844
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Mateřské centrum – MOTÝLEK – informuje:

V MC MOTÝLEK se 10.2.2006 opět uskuteč-

nila výtvarná dílna – sešlo se 8 dětí v doprovodu

rodičů, aby se nejdříve něco dozvědely o kame-

nech a potom si spolu i drahokameny vyrobily.

V rámci projektu MC Rodiny rodinám – děti

dětem – LEADER+ se též uskutečnily předná-

šky – o Asertivním jednání v rodině (11.2.2006)

a dále 23.3.2006 Dentální hygiena a prevence

u dětí a dospělých. Mimo projekt též Pevné ob-

jetí jako životní forma dle Dr. Jiřiny Prekopové

(6.3.2006) a Automatická kresba a Bachovy kvě-

tové esence (6.4.2006). Zdá se, že vybraná téma-

ta oslovila širokou veřejnost, což se projevilo na

návštěvnosti – od 12 do 17 dospělých. Dále se

můžeme těšit na NUMEROLOGII – poznání dí-

těte a jeho vlastností 20.4.2006 a VIDEOTRÉ-

NINK – Komunikace s dětmi 20.5.2006.

Brigádu zorganizovalo MC MOTÝLEK Týnec

nad Sázavou za finanční podpory (nákup potřeb-

ného materiálu) MĚSTA Týnec nad Sázavou.

Prosíme všechny dospělé i děti – mějte oči

otevřené a dohlížejte, aby hřiště 

nebylo zbytečně ničeno.

Děkujeme – děti, které zde nachází místo

pro pohyb i zábavu.

MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou přeje

všem lidem hezké jaro!

•

V sobotu 1.4.2006 se od 9,00 hod. uskutečni-

la brigáda na dětském hřišti v Týnci nad Sáza-

vou. Tato akce je každoročně velmi důležitá před

zahájením nové sezóny. Dobrovolníci natírali

celou konstrukci hřiště, rozváželi písek, opravo-

vali vzniklé závady, aby hřiště mohlo opět

funkčně sloužit.

Za pomoc při brigádě děkujeme Jakubu Tom-

kovi ze 4. A, rodině Richterových – mamince,

Stáníkovi – 1. A, Kristýnce – 5 let, Jiříkovi –

2 roky, rodině Skalických – mamince a Ondrovi

– 5 let, rodinám Škopkovým a Krejčíkovým.

6. narozeniny MC MOTÝLEK Týnec n. S.

V Mateřském centru MOTÝLEK Týnec nad

Sázavou se v sobotu 25. března 2006 sešlo na

oslavu jeho 6. narozenin 22 dětí a 18 dospělých.

Týnečtí loutkáři připravili hezké dvě pohádky na

začátek – to se stal prostor společenské místnos-

ti nejprve malým divadlem. Poté se vše rychle

přestavělo a už se opět objevila herna spolu

s možností posezení. 

Pak došlo k malému shrnutí činnosti za po-

slední rok a k přání úspěšného roku dalšího.

Velmi zásadním krokem MC byl v roce 2005

vstup do Posázaví o.p.s. a následná žádost o fi-

nanční prostředky pro MC z Leaderu+ z pro-

středků Evropské unie. Nadále chce MC zůstá-

vat důležitým místem setkávání jak dětí – od

těch nejmenších, tak i dospělých. Jde zde o způ-

sob svépomoci při předávání si negativních i po-

zitivních zkušeností především ve výchově dětí.

Jsou zde nabízeny možnosti dalšího vzdělávání

– pro děti i dospělé, smysluplné využívání vol-

ného času. Podstatné je též navázání spolupráce

s místní ZŠ v rámci rodinné výchovy, která má

vést ke vzájemnému zlepšení vztahů mezi dětmi.

Klíčové jsou též všechny mimořádné akce dle

ročních období.

Následovalo ochutnávání výtečných dortů

z Pekařství Červený a zábava ve formě her pro

děti a rozbalování nových dárků pro MC.

Milá atmosféra jistě pohladila srdce všech pří-

chozích.

Dne 8.4.2006 se v MC MOTÝLEK uskutečnil

Jarní bazárek dětského oblečení a potřeb – pro-

hlédnout a nakoupit zboží si přišlo 45 lidí.

•

Nadále tedy pokračují tématické herny ve
ST dopoledne i odpoledne a v PÁ dopoledne,

na které se nám podařilo získat podporu z LEA-

DERu+. Děti si zde spolu s rodiči mohou vždy

něco vyrobit, či si zazpívat, zacvičit na balónech

anebo si zkrátka jen tak hrát a povídat. Vzájem-

né předávání zkušeností o výchově má pro rodi-

če jistě velmi důležitý i podpůrný význam, pro

děti je MC často místem prvních kontaktů s ji-

nými dětmi.

V rámci LEADER+ se též rozvíjí spolupráce
s místní ZŠ – děti z 2. stupně přípravují pod ve-

dením paní učitelky rodinné výchovy a ve spolu-

práci s MC nový program na Čarodějnice

(30.4.2006), chystá se též spolupráce i na další

akci. 

•

NOVINKY v MC MOTÝLEK:

Od března nabízí MC novou aktivitu – Set-
kávání těhotných pod vedením paní Magdale-

ny Podané, zkušené instruktorky pohybové

a psychomotorické výchovy, laktační poradky-

ně a dietní sestry vždy ve středu od 18,00 –

19,00 hod. – lépe domluva předem na tel.

603 159 684.

Tato skupina se zabývá přípravou k porodu,

cvičením, relaxací, masážemi, přípravou na ko-

jení, výživou v těhotenství a v době kojení, lak-

tačním poradenstvím, případně je možné domlu-

vit doprovod k porodu, pomoc při úlevových

polohách, dýchání.

Dále se rozbíhají 2 nové PC kurzy – v ÚT od

19,45 – 21,15 hod. pod vedením pana dr. Jana

Vacka a ve ČT od 19,00 – 20,00 hod. pod vede-

ním paní Ing. Martiny Homolové. Bližší info

tel.: 728 485 227 – M.Krejčíková.

Okruhy výuky jsou přizpůsobovány přímo po-

třebám účastníků kurzů.
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Mateřské centrum - MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
se sídlem ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou

PROGRAM ČINNOSTI A AKCÍ NA DUBEN AŽ ČERVEN 2006:

pro rodiče (i prarodiče a jiné rodinné příslušníky) s dětmi od 0 do cca 7 let, ale i starší včetně dětí handicapovaných

PO 9.30 – 11.00 h 13.00 – 13.45 h 14.00 – 14.45

Masáže dětí a kojenců Hravá angličtina II Hravá angličtina III

Pro maminky s dětmi i bez dětí – pokračování – začátečníci

a pro nastávající maminky

ÚT 9.15 – 10.15 h 10.45 – 11.45 h 13.30 – 14.15 h 18.15 – 19.30 h 19.45 – 21.15 h

Angličtina pro maminky Angličtina pro maminky FLÉTNIČKA I – začáteč. Relaxační cvičení na PC kurz I

– pokročilí – začátečníci – pokračování 14.30 – 15.15 h gymnastických míčích

s dětmi v herně s dětmi v herně FLÉTNIČKA II

ST 9.30 – 12.00 h 10.00 – 10.20 h 16.00 – 18.00 h 18.00 – 19.00 h 18.30 h

HERNA Hudební kroužek HERNA Setkávání těhotných Organizační schůzka

pro nejmenší děti MC – každou  

4. St v měsíci

ČT 13.15 – 14.15 h 19.00 – 20.00 h

ŠIKULKOV PC kurz II

ještě se upřesňuje

PÁ 9.00 – 11.30 h

Páteční dílnička + 

houpeme se na balónech

SPOLEČNÉ  AKCE :
� DUBEN

– Program DĚTI DĚTEM - Čarodějnice
Termín: v Neděli 30.4.2006 od 16,30 h

v Náklí – bude ještě upřesněno na poutačích

� KVĚTEN

– Pracovní dílna – Vlastnoručně vyrobená
hračka – Šití panenek
Termín: v Pondělí 1.5.2006 od 18,00 h v MC

– Přednáška – VIDEOTRÉNINK – KO-
MUNIKACE s DĚTMI – Mgr. Zdena
Bednářová
Termín: v Sobotu 20.5.2006 od 16,00 h – pro-

stor bude upřesněn – lépe rezervace účasti

– Program DĚTI DĚTEM – ke Dni dětí
Termín: ve Čtvrtek 1.6.2006 od 16,00 h –

bude ještě upřesněno na poutačích

� ČERVEN

– Výlet ke Dni dětí – AQUAPARK Kladno
Termín: v Sobotu 10.6.2006 – odjezd busem

v 8,00 h od MC – DSPS I – rezervace v MC

– Výlet statečných vodníků na kanoích  –
z Týnce n. S. do Pikovic
Termín: v Sobotu 24.6.2006 – odjezd v 10,00

h od Bisportu – rezervace v lednu nutná!

� ČERVENEC – SRPEN – MC MOTÝLEK
má prázdniny

Podrobnější informace získáte bu> v MC – MOTÝLEK nebo na tel. 728 485 227, 317 704 887 – M. Krejčíková,
604 759 364 – Saša Škopková

Stále hledáme aktivní maminky, které by měly chu( jakkoli se zapojit při činnosti s dětmi či rodiči v MC. 

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte či můžete přijít na organizační schůzku MC.

Každou 4. středu v měsíci od 18.30 h se konají organizační schůzky v MC Motýlek. Zveme všechny zájemce!
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Český svaz ochránců přírody • Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP „GLOBAL 500“

Podblanické ekocentrum ČSOP • 02/09 základní organizace ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Poznámka k jarnímu úklidu: Bakterie potřebujeme k životu

Vlivem reklamní kampaně na čistící prostřed-

ky jsme zavaleni slogany typu: „Jistota hygienic-

ké čistoty“, „Bakterie útočí“. Tyto výroky jsou

však přehnané a často v přímém rozporu s lid-

ským zdravím. O bakteriích jako celku nemůže-

me říct, že jsou nebezpečné, jak nás přesvědčuje

reklama. Naopak, mnohé bakterie jsou pro náš

život nepostradatelné. Nadměrným používáním

čistících prostředků můžeme onemocnět a ohro-

zit své zdraví i čistotu prostředí. Například v Ra-

kousku se ročně jen v domácnostech spotřebuje

50 000 tun čistících prostředků. Ty se pak dostá-

vají do vzduchu, půdy a především s vodou do

čistíren odpadních vod, jezer, potoků a řek.

V lidském těle žije 10 000 miliard bakterií – to

je 10x více, než všech lidských buněk v těle –

přes 500 různých druhů bakterií. Téměř všechny

jsou pro naše zdraví a existenci potřebné, napří-

klad pro trávení. Také mnoho našich potravin

obsahuje zdraví neškodné bakterie nebo houby

(např. jogurt, sýr,…). Bakterie jsou v nás i všude

kolem nás.

Dezinfekční prostředky zabíjí všechny bakte-

rie bez rozdílu jestli jsou pro člověka potřebné

nebo škodlivé. Mnoho účinných látek v dezin-

fekčních prostředcích je pro lidskou pokožku je-

dovatých a nebezpečných. ZnečišQují vzduch

v místnosti a podporují vznik alergií. Pro děti

jsou při použití rizikové stejně jako jiné chemi-

kálie. Dezinfekční prostředky tedy patří tam, kde

jsou bakterie opravdu nebezpečné – na operační

sály. Při častém používání dezinfekčních pro-

středků v domácnosti navíc hrozí, že proti nim

bakterie získají obranyschopnost. 

Dojem čistoty je často falešný. Lesk a příjem-

ná vůně nemusí mít s čistotou a hygienou mnoho

společného. Navozují pocit čistoty, i když bylo

uklizeno nedostatečně, a svědčí spíše o použití

většího množství chemických postřiků. Je zají-

mavé, že například na klice nebo počítačové klá-

vesnici je daleko více bakterií než na toaletě –

přesto se jejich čištěním tolik nezabýváme…

Jak na šetrný úklid – nestřílejme vrabce kanóny

V domácnosti stačí používat čistící prostředky

bez dezinfečních účinků, především přípravky

bez obsahu chlóru a fosfátů. Dezinfekční pří-

pravky poznáme podle nápisů: dezinfikující,

antibakteriální, antimikrobiální, baktericidní,

biocidní. 

Většinu nečistot lze odstranit šetrnými čistící-

mi prostředky pro mechanické čištění, teplou

vodou, víceúčelovými čistícími prostředky nebo

zředěným octovým roztokem – a to s pomocí

mechanických pomůcek (houby, utěrky z mikro-

vláken, sprejové lahve, atd.).

Je žádoucí omezit množství

používaných chemických

látek vůbec, např. správným

dávkováním. Šetrné čistící

přípravky mají značku Ekolo-

gicky šetrný výrobek. 

Umyvadla a WC lze udržovat čistícím práš-

kem a kartáčem na WC. 

Pro odstranění močového kamene a desinfek-

ci je vhodné použít ocet.

S použitím informací 

www.umweltberatung.at

Mgr. Lucie Kropáčková

tel, fax: 317 845 169, -965 

E-mail: vlasim@csop.cz 

Internet: www.csopvlasim.cz 

Účet: ČS a.s. Vlašim, 322147339/0800 

Reg. ÚVR ČSOP MV ČR č.j. VSP/1-123/90-R,

ZO ČSOP 19.8.1991 č-1604/91 1/1 

DIČ: CZ18595677 IČ: 18595677

NENÍ PROBLÉM. PROBLÉM JSOU LIDÉ,

KTEŘÍ SE JÍ BOJÍ. 

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na

našem území považujeme za nutné veřejnosti

zdůraznit známé skutečnosti: 

1. Normálně se chovající člověk u nás nemá

šanci se touto chřipkou nakazit. 

2. Krmit volně žijící ptáky, poskytovat jim místa

pro hnízdění a těšit se z jejich přítomnosti je

normální chování člověka. Při tomto chování

člověk nemá šanci se ptačí chřipkou nakazit.

3. Je zcela zbytečné, neefektivní a nezákonné

pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhá-

nět ptáky z míst, kde se běžně vyskytují,

nebo je či jejich hnízda likvidovat.

Jak ukazují zkušenosti z posledních měsíců,

nakazit se ptačí chřipkou není vůbec jednodu-

ché. V našich podmínkách je to prakticky ne-

možné. Tedy pokud někdo nepraktikuje obyčeje

některých asijských zemí – nepije syrovou ptačí

krev, nevysává hleny z nosních otvorů živým ko-

houtům při kohoutích zápasech či nechodí spát

se slepicemi … do jedné místnosti.

Český svaz ochránců přírody v důsledku ma-

sového šíření nejrůznějších „zaručeně pravdi-

vých“ informací o ptačí chřipce stále častěji

musí odpovídat na dotazy veřejnosti typu –

máme odstranit ptačí krmítko z našeho okna?

Máme dál chodit krmit labutě k Vltavě? Máme

ze zahrady odstranit ptačí budky? Můžeme pou-

štět ven naší kočku? Jak zabránit, aby se jiřičky

vrátily do hnízda na našem domě? Na naší škole

je čapí hnízdo – nemělo by se odstranit? 

Všem odpovídáme: Chovejte se tak, jak
byste se chovali, kdybyste o ptačí chřipce
nikdy neslyšeli. Těšte se s přítomnosti ptáků
ve vašem okolí a pomáhejte jim. Budete-li se

chovat normálně, nehrozí vám žádné nebezpečí. 

Při nálezu zraněného či zjevně nemocného

ptáka, je normální se ho nedotýkat a informovat

o podrobnostech nálezu co nejrychleji místně

příslušnou záchrannou stanici pro handicapova-

né živočichy. Kontakty na stanice jsou na

www.zachranazvirat.cz. Záchranná stanice se ve

spolupráci se Státní veterinární správou postará

o odborný odchyt a další vyšetření. Je-li tako-

vých ptáků více pohromadě či jsou-li ptáci

mrtví, je nutné zavolat rovnou Státní veterinární

správu (tel. 227010142).

V případě, že se veřejnost setká s úmyslnou

likvidací ptáků či jejich hnízdišQ, doporučujeme

ihned kontaktovat Policii ČR, Českou inspekci

životního prostředí (www.cizp.cz), Český svaz

ochránců přírody (tel. 222516115) nebo Českou

společnost ornitologickou (tel.: 274 866 700).

Petr Stýblo, ČSOP

tel. 222 51 61 15

PTAČÍ CHŘIPKA 
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Odemykání Sázavy

V sobotu 25. března byla jako každý rok opět

odemčena řeka Sázava. I přes zamračené nebe

a drobné mrholení se poblíž mostu v Týnci nad

Sázavou sešel velký počet vyznavačů vodácké-

ho sportu, aby se zúčastnili tohoto pro ně tak dů-

ležitého aktu.

Děda Sázava, který přes zimu odpočíval v cha-

trči na břehu, je důležitou součástí rituálu odemy-

kání i zamykání řeky a vodáci společně s dětmi se

ho mohutným voláním snažili probudit.

Po delším přemlouvání děda opustil svou

skrýš a symbolickým upečeným klíčem řeku

odemkl, a tak vodáci mohli vyrazit na svou první

letošní cestu do Pikovic.

Sázava, jedna z nejoblíbenějších vodáckých

řek, kterou každé léto sjede několik tisíc spoko-

jených vodáků, je odemčena. Děda rozdal kou-

sky svého křupavého klíče dětem a nyní nezbý-

vá nic jiného, než všem kotrčníkům popřát

neúnavné háčky, háčkům šikovné kotrčníky

a „porcelánům“ příjemnou plavbu.

Multimediální studio o.p.s. Posázaví

ZÁVODY V TAEKWON-DO ITF CZECH OPEN 2006

V neděli 19.3. se v třeboňské sportovní hale konaly mezinárodní závo-

dy organizované Českým svazem Taekwon-Do ITF Czech Open. Co do

počtu závodníků tyto závody patřily k těm komornějším (přihlášených 57

závodníků), avšak kritéria pro přihlášení na tyto závody slibovala velmi

kvalitní zápasy! Těchto závodů se zúčastnila i celá česká reprezentace,

která zde testovala formu svých závodníků. 

Naše škola SILLA nominovala na tyto závody pouze dva závodníky,

kteří splňovali podmínku pořadatelů, tj. minimální věk 16 let a minimální

technický stupeň 2. kup (červený pásek). Oba naši borci jsou držiteli

červeno-černého pásku (1.kup) a TKD cvičí též shodně čtyři a půl roku.

„Drobný“ rozdíl je jen v jejich věku – Josefu Doležalovi bude letos 20 let,

zatímco Marcelu Heyduškovi bude letos na podzim 41 let! Josef Doležal

se přihlásil na 3 disciplíny (technické sestavy, sportovní boj a silové pře-

rážení) a Marcel Heydušek na dvě (technické sestavy a sportovní boj).

Oba naši závodníci předvedli v technických sestavách výkon odpovídají-

cí jejich současným možnostem. Ovšem s ohledem na silnou konkurenci

jak širšího výběru reprezentace ČR, tak i mezinárodní účastí borců

z Ruska, Polska a Slovinska, bylo postoupení Marcela Heyduška alespoň

přes jednoho soupeře více než splněním papírových předpokladů. Oba

naši se také spíše připravovali na disciplínu sportovní boj, ale zde Josefu

Doležalovi vyloženě nepřálo štěstí. Los mu přidělil opět hned v prvním

kole fenomenálního Jana Mračka, úřadujícího mistra světa z loňského MS

v Austrálii! Je těžké si vzpomenout, kdo z Čechů tohoto českého borce na-

posledy na závodech porazil. Jeho pověstné nasazení a tah do soupeře

spolu s vynikající kondicí a skvělou škálou technik a také taktickou vy-

zrálostí boje z něho dělají těžko přemožitelného soupeře. A tak alespoň

Pepa věděl do čeho jde… a nedal svoji kůži lacino, i když byl celý zápas

pod silným tlakem.

Marcel Heydušek měl při losování naopak štěstí, protože se octnul mezi

tou šQastnější polovinou závodníků, která neabsolvovala „předkolo“. Při-

pravoval se sice, že se utká se svým přemožitelem z loňského MČR Davi-

dem Novotným, ten ale nakonec ve svém duelu podlehl, a tak proti sobě

nastoupili dva navzájem se neznající soupeři. Po chvilce opatrného úvodu

z obou stran začal Marcel svého soupeře neustále tlačit svým charakteris-

tickým „lezavým“ způsobem boje založeným na kontratechnikách do sou-

peřových náskoků na ruce a dosti účinnými bloky soupeřových kopů. Tato

taktika mu v prvním zápase vyšla a nad svým soupeřem tak docela jasně

zvítězil. Ovšem následující soupeř, zkušený člen reprezentace ČR Roman

Havlíček, zvládl tento zajímavý zápas lépe takticky. Nechal Marcela tla-

čit, ale držel si ho od těla lepšími a hlavně delšími kopy. Zřejmě i nějaký

ten bodík za kop z otočky rozhodl celý, poměrně oboustranně opatrný

a vyrovnaný zápas. Nakonec Marcel skončil na vynikajícím 3. místě, ke

kterému mu srdečně blahopřejeme.

R. Heydušková
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TÝNECKÉ TANDEMY S REKORDNÍM POČTEM ZÁVODNÍKŮ

Dne 18. února 2006 se konal za finanční pod-

pory Středočeského kraje v tělocvičně ZŠ již tra-

diční závod ve sportovní gymnastice pod ná-

zvem “Týnecké tandemy“. Tento závod se již

stal pro určité závodníky tradicí a naše město

Týnec nad Sázavou velmi rádi navštěvují a zú-

častňují se tohoto závodu. Cvičí v něm dvě

dvojice cvičenců najednou a závodí zde nejen

děti, ale ve dvou kategoriích i dospělí.

V mládežnických tandemech bylo celkem 56

dvojic, ve zlatých tandemech, t.j. dospělý a dítě,

celkem 15 dvojic a v démantové tandemy, tj.

dvojice dospělých, celkem 4.

V letošním ročníku se závodilo v 9 kategori-

ích a účastnilo se celkem 12 oddílů ze 4 krajů. To

bylo celkem 75 tandemů (dvojic), t.j. 150 závo-

dníků.

Letos byla zařazena i nová soutěž – společné

cvičení dvojic na kladině. Závodilo zde 8 tande-

mů. Myslíme si, že i tato soutěž je pro děvčata

velmi zajímavá. Před těmito závody se zranila

děvčata z našeho oddílu a tím nám vypadly 3

tandemy. Tyto tandemy nám velmi chyběly,

protože by ostatní oddíly měly větší konkurenci

a naše děvčata by určitě obsadila přední místa ve

svých kategoriích.

Mladší žákyně I. – celkem 15 tandemů

2. místo – Vávrová M. – Vávrová K.

6. místo – Vávrová M. – Kliková M.

8. místo – Kazdová B. – Marvanová J.

Mladší žákyně II. – celkem 12 tandemů

8. místo – Šamlotová H. – Jalůvková M.

Starší žákyně III. – celkem 14 tandemů

4. místo – Mrhová A. – Oktábcová Jitka

5. místo – Kohoutová M. – Kokášová V.

6. místo – Urbancová A. – Kohoutová M.

9. místo – Šamlotová H. – Urbancová A.

Starší žákyně IV. – celkem 7 tandemů

5. místo – Součková R. – Kohoutová M.

Zlatý tandem – celkem 15 tandemů

2. místo – Vávrová K. st. – Vávrová M.

7. místo – Vávrová K. st. – Vávrová K.

9. místo – Škopková A. st. – Škopková K.

Démantové tandemy – celkem 4 tandemy

1. místo – Hrubá B. – Zídková M.

2. místo – Zídková M. – Mlýnek M.

3. místo – Vávrová K. – Nováková J.

Kladina – dobrovolná soutěž – celkem 8 tandemů

6. místo – Kohoutová M. – Kokášová V.

Děkujeme moc sponzorům, kteří na tyto zají-

mavé závody věnovali ceny, a to již tradičně

Středočeskému kraji a Pekařství Červený za

podporu tohoto hezkého sportu. Dále děkujeme

vedení ZŠ za zapůjčení respiria pro závodnice.
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MINIZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 

Benešov dne 4.3.2006

Tento závod je určen pro děti od roku naroze-

ní 1999 a mladší, až do roku narození 1995. Za

náš oddíl se ho zúčastnily skutečně ty nejmladší

závodnice, které se s gymnastikou teprve sezna-

mují. Všichni účastníci závodu musí zacvičit ak-

robacii a dále musí absolvovat člunkový běh na

čas, který patřičně zamíchá pořadím.

V kategorii rok narození 1999 a mladší závo-

dilo celkem 12 závodnic

1. místo obsadila Kazdová Barbora
2. místo obsadila Škopková Kateřina
V kategorii rok narození 1998 – 1997 závodi-

lo celkem 12 závodnic

3. místo obsadila Marvanová Jana
V kategorii rok narození 1995–1996 závodilo

také celkem 12 závodnic

4. místo obsadila Jalůvková Martina

Musíme všechna naše děvčata pochválit,

protože ta nejmladší se zúčastnila teprve druhé-

ho závodu ve své sportovní kariéře. Martina Ja-

lůvková je již ostřílená závodnice, ale běh ji při-

pravil o medailové místo. Příště to snad vyjde.

J.Z.
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VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVA NA JARO

V neděli 5. února pokračovala soutěž v okres-

ním přeboru žen. V benešovské tělocvičně Na

Karlově hostily Říčany naše a vlašimské hráčky. 

V prvním zápase nastoupila naše děvčata proti

družstvu Sokol Vlašim. Soupeřkám nedala moc

šancí a radovala se z vítězství 3:0.

Ve druhém utkání čekal naše volejbalistky

tým Říčan. Opět se nenechaly zaskočit a s pře-

hledem vyhrály 3:0.

V duelu Říčan s Vlašimí byla vidět hned od

začátku jasná převaha Říčan, kterou dokázaly ří-

čanské hráčky zužitkovat ve vlastní prospěch.

Výsledky 2. kola turnaje:

VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Vlašim 3:0
(25:22, 25:18, 25:16)

VK TÝNEC nad Sázavou – Říčany 3:0
(25:12, 25:17, 25:13)

Říčany – Sokol Vlašim 3:0
(26:24, 25:20, 25:15)

V neděli 5. března proběhlo 3. závěrečné kolo

okresní soutěže žen ve Vlašimi. 

Do prvního zápasu nastoupila naše děvčata

proti družstvu Říčan a po dobrém výkonu jasně

soupeřky přehrála 3:0.

Ve druhém utkání je čekal tým Sokol Vlašim.

Naše volejbalistky opět ukázaly svoje kvality

a s přehledem vyhrály 3:0.

V duelu Říčan s Vlašimí byla opět vidět pře-

vaha Říčan 3:0 na sety.

Vítězství 3. kola turnaje a vůbec celé soutěže

naše hráčky, které vždy soupeřky jasně přehrály

a neztratily ani jeden set, zaslouženě oslavily.

Výsledky 3.kola turnaje:

VK TÝNEC nad Sázavou – Říčany 3:0
(25:20, 25:23, 25:16)

VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Vlašim 3:0 
(25:6, 25:6, 25:22)

Říčany – Sokol Vlašim 3:0
(25:21, 25:10, 25:15)

cí zimě malé dobrodružství. Kvůli intenzivním

sněhovým přeháňkám jsme nevěděli, zda vůbec

dorazíme do cíle cesty. Vše nakonec dopadlo

dobře a naši hráči Václav Trojánek, Ota Hadač,

Štefan Kyselka, Roman Žák, Martin Prokeš

a Mirek Kalina se mohli těšit na dobrý sport

s kvalitními soupeři. Těmito soupeři, které jsme

měli v letošním roce nalosované do skupiny,

byli: 

• VK České Budějovice

• TJ Sokol Písek

• PF Team Praha

S VK České Budějovice jsme hráli již v loň-

ském roce, a tak jsme dobře znali jejich kvality.

Základ jejich týmu tvoří bývalí ligoví hráči z Ji-

hostroje České Budějovice. S tímto mužstvem

jsme v turnaji začínali a na úvod jsme prohráli

2:0 na sety. Vždy jsme dokázali držet krok do

stavu 13:13. Potom soupeř dokázal díky větší

herní kvalitě odskočit a dotáhnout oba sety do

vítězného konce. 

Naším druhým soupeřem byl Sokol Písek, což

bylo podle herního projevu mužstvo, se kterým

jsme se mohli rovnat. Průběh zápasu to potvrdil.

Naši hráči se během zápasu překonávali v oběta-

vosti. Smeče jsme proložili chytrými ulívkami

a soupeř si s naší hrou nevěděl rady. Zvítězili

jsme 2:0 a tím jsme splnili úkol, který jsme si

před turnajem uložili. Ten zněl – vyhrát alespoň

jeden zápas. 

V posledním zápase

jsme změřili síly s muž-

stvem PF Team Praha.

Za nic neříkajícím ná-

zvem se skrývalo muž-

stvo složené částečně

z volejbalové reprezen-

tace Československa

80. let. Jména jako

Kaláb, Černoušek

a Barborka nemohou

být znalci volejbalu ne-

známá. V prvním setu

jsme měli ze soupeře

příliš velký respekt

a prohráli jsme jej roz-

dílem třídy. Ve druhém

setu již byla naše hra

podstatně lepší. I když

jsme prohráli, rozhod-

ně jsme se nemuseli za

náš výkon stydět. 

Celkově naše muž-

stvo obsadilo třetí nepostupové místo, ale roz-

hodně se již těšíme na další ročník, kde se,

pokud zdraví všech aktérů vydrží, pokusíme vy-

bojovat co nejlepší výsledek. 

Co říci závěrem? Snad postesknutí, že by se

naše generace, která rozhodně Týnec vždy re-

prezentuje se ctí, ráda dočkala lepšího sportov-

ního stánku než je současná školní tělocvična.

V takové hale jako v nedalekém Neveklově

a nebo v Benešově je sportovní zázemí na pod-

statně jiné úrovni. A tak nám nezbývá než dou-

fat, že se nové haly dočkáme ještě za aktivního

sportovního života, třeba již v příštím volebním

období.

Naše výsledky:

VK České Budějovice – VK Týnec n. Sáz. 2:0
(25:13, 25:14)

TJ Sokol Písek – VK Týnec nad Sázavou 0:2
(24:26, 14:25)

PF Team Praha – VK Týnec nad Sázavou 2:0
(25:9, 25:19)

Naše „A“ mužstvo mužů se chystá začátkem

dubna na tradiční Podblanický pohár do Vlaši-

mi. Tento turnaj bereme jako poslední prověrku

před nadcházející jarní sezónou Krajského pře-

boru II. třídy. Turnaje by se mělo zúčastnit osm

až deset družstev hrajících převážně KP I.

a KP II, takže to bude prověrka jak se patří.

Sezónu poté začínáme v sobotu 22. dubna, kdy

na svém hřišti hostíme celek TJ Slavoj Český

Brod. Všechny domácí zápasy začínají od deseti

hodin a druhý hodinu po skončení prvního duelu

(zhruba kolem 12,15 hod.). Pokud budete mít ná-

ladu a čas přijít, tak neváhejte, jste srdečně vítáni.

Rozpis jarní sezóny KP II.:

22. 4. VK TÝNEC n. Sázz – TJ Slavoj Český Brod 

29. 4. TJ Sparta Kutná Hora – VK TÝNEC n. Sáz.

6. 5. VK TÝNEC n. Sáz. – SK volejbal Kolín „B“ 

13. 5. VK TÝNEC n. Sáz. – TJ Jiskra Zruč n. Sáz. 

20. 5. Sokol Poříčany – VK TÝNEC n. Sáz.

27. 5. VK TÝNEC n. Sáz. – TJ Tatran PMS Sedlčany

3. 6. Sokol Vlašim – VK TÝNEC n. Sáz.

V sobotu 17. června proběhne na našem hřišti

IX. ročník Memoriálu Miroslava Kaliny. Turna-

je se účastní kolem deseti týmů z KP I. a KP II.,

které svedou boje na dvou antukových hřištích.

Po skončení turnaje bude následovat tradiční

společenská akce za doprovodu několika kytar. 

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na znovu

otevřený plážový kurt, který bude v provozu od

června do září od rána do večera. Stačí se

jen předem objednat na telefonním čísle

607 114 169 a přijít si zahrát. 

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta

Vítězky 3. kola okresní soutěže

Již podruhé se naši starší hráči zúčastnili kva-

lifikačního turnaje mistrovství ČR veteránů. XII.

ročník soutěže se uskutečnil 12. března v Písku.

Již ranní cesta autem byla díky stále neustupují-

R. Žák, V. Trojánek, O. Hadač, M. Prokeš, Š. Kyselka, M. Kalina
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Rekonstrukce koupelen, kuchyní, bytů, bytových jader, 

obklady, dlažby, elektroinstalace, opravy komínů, omítky, 

vodoinstalace, konstrukce ze sádrokartonů a veškeré další 

zednické práce.

Martin Šíma

Jílovská 418

257 41 Týnec nad Sázavou
e-mail: martinsima@seznam.cz

Tel.: 317 701 820, mob.: 603 801 215

www.rekonstrukcekoupelen.com

Moderní 
ãistírna pefií 

zhotovuje pol‰táfie a pro‰ívané
pfiikr˘vky do 24 hodin z na‰í

sypkoviny rÛzn˘ch barev. 
Pfii vût‰í zakázce sami 
pfiivezeme a odvezeme 

zdarma.

Adresa: 
Janeãek, âsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – veãer

ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY (ASPV) PŘIPRAVUJE…

Jaro je konečně tady, a tak vás ASPV chce in-

formovat o tom, jaké akce jsme připravili pro

děti na toto období.

15.4.2006 – pochod – pro všechny děti, které

mají rády turistiku

3.5.2006 – oblíbený zájezd na plavání na Měřín

17.5.2006 – okresní „atletické závody“, které

letos budou v areálu školy v Týnci n. S.

2.6.2006 – Dětský den – těšíme se na vás v za-

hradě za Společenským centrem

9.–11.6.2006 – víkendový pobyt v Arneštovicích

Kluci a děvčata, těšíme se na vás. Přejeme

vám hodně radosti ze sportu, žádné mráčky, ale

pohodu a hodně sluníčka – ASPV.

E.U.
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 317

POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337

MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 

756 390

NEMOCNICE 317 713 111

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 317 701 201

ELEKTŘINA 800 178 634

PLYN  centrální ohlašovna – 1239

(v prac. době) – 317 722 044

(po prac. době) – 737 200 960

VODA 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 602 121 134

Uvádět číslo stožáru

ČESKÝ TELECOM, a.s. (nepřetržitě) 800 123 456

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace 603 763 092

p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355

(mobil) 723 487 873

Technické služby ing. Jahoda (mobil) 777 241 039

p. Peša (mobil) 777 241 036

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo

havárie na plynovodních místních sítích a přípojkách,

případně regulačních stanicích plynu a vysokotlakých

rozvodů plynu:

1. Jméno a příjmení občana, ktetrý únik, poruchu

nebo havárii hlásí.

2. Název obce nebo města s únikem, poruchou nebo

havárií.

3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie

(ulice, upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).

4. Zpětné číslo volaného.


