
Týnecké listy
noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad říjen 2006, ročník XVI, číslo 5

5,- Kč

Vážení spoluobčané,

otevíráte poslední vydání Týneckých listů ve vo-

lebním období 2002–2006.

Z jednání rady města:

• na základě výsledku hodnocení nabídek, které

provedla hodnotící komise, rozhodla rada

o přidělení veřejné zakázky „Intenzifikace

čističky odpadních vod Týnec nad Sázavou

místní část Chrást nad Sázavou“ firmě ENVI-

-PUR, s.r.o., Kpt. Jaroše 358, 390 03 Tábor,

IČ 25166077, DIČ CZ 25166077. Nabídková

cena = 10.430.965,- vč. DPH.

• rozhodla v souladu se zákonem 107/2006 Sb.

o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

a o změně zákona č. 40/1964 Sb., obč. záko-

ník, ve znění pozdějších předpisů, zvýšit ná-

jemné pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

následovně:

cena za 1m2

– byt I. kategorie 19,40 Kč

(nyní se kategorie neuvádí) 

– II. kategorie 15,62 Kč

(nyní snížená kategorie)

– III. kategorie 12,62 Kč

(nyní snížená kategorie)

– IV. kategorie 9,79 Kč

(nyní snížená kategorie)

• nájemné se nezvyšuje v bytech č. 28, 26 a 38

v domě čp. 275. V těchto bytech již nyní pře-

sahuje nájemné navrhovanou částku.

• schválila žádost ředitelky Mateřské školy

v Týnci n.S. o udělení výjimek v počtu dětí ve

třídách 

Z jednání zastupitelstva města:

• schválilo bezúplatný převod nemovitosti čp.

224 v Chrástě n.S. – sídlišti vč. stp. č. 894

o výměře 170 m2 od Ministerstva obrany ČR

do vlastnictví města Týnec n.S.

• schválilo návrh na rozměření a následný pro-

dej pozemků p. č. 3107/4 a 3107/3 v k. ú.

Týnec n. S. za účelem výstavby rodinných

domků a současně vypsání soutěže na prodej

těchto pozemků s minimální nabídkovou

cenou 1 200,- Kč/m2

• schválilo IV. úpravu rozpočtu města pro rok

2006

• rozhodlo o přijetí úvěru ve výši 8,50 mil. Kč

pro financování rekonstrukce ČOV v Chrástě

sídlišti.

• schválilo složení osadního výboru v Čakovicích:

předseda: Jan Randýsek

členové: Martin Chrudimský

JUDr. Petr Kadeřábek

Petr Mergeš

Ladislav Zahradník 

• rozhodlo o pojmenování nových ulic v Týnci

n. S. v zástavbě pod lesíkem směrem od Týnce

k Chrástu takto: K Lesíku, Luční, Chrástecká

• vzalo na vědomí dopisy Sdružení občanů proti

devastaci životního prostředí Týnec nad Sázavou

• vzalo na vědomí zprávu finančního výboru

o činnosti do konce volebního období 

Další informace: 

Komunikace
V nejbližší době budou položeny nové povr-

chy komunikací v Týnci (dokončení rekonstruk-

ce u Cyklosportu), v Chrástě (úprava povrchu po

rekonstrukci vodovodu Na Potočině), na Far-

ském kopci (svislá dosud panelová komunika-

ce), v Krusičanech a částečně v Kozlovicích

u Janovického potoka. Dále proběhnou dílčí

opravy komunikací na Větrov a ve Zbořeném

Kostelci. Práce nejdou rychleji hlavně z důvodu

kapacity techniky dodavatelských firem.

Byly opraveny chodníky v Týnci před drogerií

a v Jílovské ulici proti starému hřišti, počítá se ještě

s opravou chodníku v Benešovské ulici u kapličky.

Ve druhé polovině října budou zahájeny práce na

opravě komunikací, které obsluhují podnikatelské

objekty v oblasti Náklí (zdrojem peněz je dotace ze

Společného regionálního operačního programu). 

Rekonstrukce v základní škole
O letošních prázdninách proběhla rekonstruk-

ce rozvodu topení a vodovodu v horním pavilo-

nu základní školy. Až po prázdninách jsme se

dozvěděli, že pravděpodobně město obdrží dota-

ci, o kterou žádalo koncem jara. Proto budou už

za provozu vyměněna okna ve spodním pavilo-

nu (nebo jeho části) za plastová a provedeny

další drobnější, ale neméně důležité práce.

Kniha o Týnci 
Bude představena veřejnosti při slavnostním

křtu v pátek 27.10.2006 ve Společenském cen-

tru. Současně při této příležitosti proběhne i pře-

dání ocenění Významný občan města pro rok

2006. Srdečně Vás zveme!

Setkání Týnců 
V sobotu 9. září se zástupci města, oddíl stolní-

ho tenisu, týnečtí dobrovolní hasiči a dechovka

Týnečanka zúčastnili Setkání Týnců ve Velkém

Týnci u Olomouce. Je škoda, že další sportovní

oddíly účast odřekly pro nevhodnost termínu,

přestože o datu setkání věděly řadu měsíců pře-

dem a účast předběžně přislíbily. Setkání se vyda-

řilo, bylo krásné počasí a ani naši zástupci neudě-

lali městu ostudu. Při slavnostním přijetí delegací

na místní radnici bylo dohodnuto, že příští Setká-

ní Týnců se uskuteční v roce 2008 v Týnci nad

Sázavou. Věřím, že se podaří stanovit vhodný ter-

mín tak, aby účast našich sportovců, kteří hrají

pravidelné soutěže, byla o poznání větší. Moc dě-

kuji všem, kteří se letošního setkání zúčastnili. 

www.mestotynec.cz
Rád bych čtenáře upozornil na internetové

stránky města, kde se mohou dozvědět mnoho
informací a aktualit, mohou si i zadiskutovat.
Můžete si také přečíst volební programy
a případně na ně v diskusi reagovat. 

Vážení spoluobčané,

přeji Vám, abyste před komunálními volbami,

které vždy trochu hýbou městem, našli ve svých

poštovních schránkách co nejvíce přitažlivých,

pozitivních a splnitelných volebních programů,

které potáhnou město dopředu. 

Děkuji všem za spolupráci v právě končícím

volebním období.

Přeji Vám šQastnou ruku při volbách, vzkvéta-

jící město a především hodně zdraví. 

Zdeněk Březina, starosta města



2 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XVI, říjen 2006

Volba pro město – to je volba pro Vás!

Volební program strany Volba pro město pro období 2006 – 2010

Volby 2006 do zastupitelstva města Týnce nad Sázavou

Dobře známe potřeby

města, ale také omezené

možnosti rozpočtu. Proto

Vás nechceme oslňovat

atraktivními sliby, které

bychom nedokázali spl-

nit. Víme, že je potřeba

udělat i věci, které jsou

nákladné, ale nejsou na

první pohled vidět, přesto jsou pro život města

nutné. Tento odpovědný přístup jsme měli dosud

a budeme tak pracovat i nadále, abychom ne-

zklamali Vaši důvěru.

Priority:

• zlepšit stav veřejných prostranství,
chodníků, silnic a bezpečnost dopravy 

• podporovat rozvoj školství, práci s mlá-
deží, sport, kulturu, turistiku, využití
volného času, sociální oblast

• výstavba kanalizace v místních částech
• schválit územní plán v takové podobě,

aby rozvoj města byl vyvážený a součas-
ně ohleduplný k životnímu prostředí

• zdravé finanční hospodaření města
a městský úřad s vlídnou tváří 

• další „drobnosti“ významně ovlivňující
život obyvatel

• Veřejná prostranství, chodníky, silnice,
doprava

• vypracovat závazný harmonogram oprav

k rychlému zlepšení stavu chodníků a silnic

v místních částech a ve městě

• ve spolupráci s obcí Bukovany vybudovat

chodník mezi Bukovany a Týncem

• vybudovat chodník mezi Týncem a Chrástem,

připravit podmínky pro propojení Týnce s při-

lehlými městskými částmi vybudováním pá-

teřní pěší (cyklistické) komunikace s odboč-

kami s maximálně možným využitím

stávajících komunikací

• realizovat již zpracovaný projekt úpravy pro-

stranství mezi panelovými domy 

• prosadit lepší využití prostoru autobusového

nádraží

• budovat bezbariérové trasy

• projednat s vlastníky neužívaných pozemků

lepší péči o tyto pozemky – týká se hlavně

místních částí 

• ve vybraných lokalitách instalovat stojany se

sáčky na psí exkrementy

• po zvážení a diskusi s obyvateli prosadit

změny dopravního značení – rychlostní limity

ve vybraných úsecích, instalace zrcadel na ne-

přehledných křižovatkách

Rozvoj školství, mládež, sport, kultura,

turistika, volný čas, sociální oblast

• rekonstruovat a modernizovat školní stravo-

vání, vyměnit okna ve školních budovách

• rozšířit kapacitu mateřské školy

• usilovat o výstavbu víceúčelové tělocvičny

• v Chrástě sídlišti získat objekt vhodný k re-

konstrukci pro umístění mateřské školy

• vybudovat multifunkční sportovní prostran-

ství na území sídliště Farský kopec – basket-

balové koše, plochu pro in-line bruslaře,

prvky skateboardového hřiště…

• podporovat především kulturní a spolkovou

činnost napojenou na rozpočet města – mu-

zeum, knihovna, hasiči

• podporovat cestovní a turistický ruch ve

městě (označení historického centra, velké tu-

ristické mapy, informační tabule)

• zlepšit propagaci Týneckého hradu a hradu

Zbořený Kostelec

• podporovat smysluplné využití volného času

mládeže (příspěvky na akce pro mládež, pod-

pora sportovních a zájmových organizací, bu-

dování zázemí – sportoviště, klubovny)

• pokračovat v rekonstrukci hasičské zbrojnice

v Peceradech, rozšířit obecní domek v Krusi-

čanech 

• udržovat na vysoké úrovni provoz domů s pe-

čovatelskou službou, zajistit větší nabídku

kulturního vyžití seniorů

Výstavba kanalizace v místních částech

• týká se těch místních částí, kde je to technicky

i ekonomicky možné – Pecerad, Zbořeného

Kostelce, Chrástu nad Sázavou a Podělus. Pro

ostatní budeme hledat jiné řešení. 

• dořešit otázku potřebnosti a zájmu obyvatel

o obecní vodovody v místních částech

Územní plán

• připravit podmínky pro individuální výstavbu

rodinných domků a pro drobné podnikání a to

ohleduplně k životnímu prostředí – chránit

lesy, vodní plochy, citlivě zasahovat do cha-

rakteru krajiny

• začlenit územní plán nové místní části Čako-

vice, postupně řešit majetkové a ostatní pro-

blémy této místní části, převést lesy do vlas-

tnictví města a zajistit jejich dobrou správu

Finanční hospodaření města, městský úřad

• zodpovědně nakládat s penězi, splácet úvěry

a současně zajistit bezproblémový chod města

a jeho institucí

• podle počtu obyvatel stanovit a zaručit pro

místní části konkrétní objem financí na každý

rok určený na údržbu majetku (Brodce, Čako-

vice, Chrást nad Sázavou, Krusičany, Pecera-

dy, Podělusy a Zbořený Kostelec)

• zřídit bezbariérový vchod do budovy úřadu,

zrekonstruovat velkou zasedací místnost 

• dbát na vstřícnost úřadu k obyvatelům a jejich

dobrou informovanost 

• pořádat pravidelná setkání vedení města

s obyvateli a osadními výbory

Další 

• nabídnout pozemek k realizaci investičního

záměru „Areál služeb pro motoristy“

• v rámci areálu služeb pro motoristy vystavět

novou hasičskou zbrojnici

• zajistit prostředky pro výstavbu lávky přes Sá-

zavu ve Zbořeném Kostelci

• vystavět kolumbárium pro uložení uren na

novém hřbitově v Týnci nad Sázavou

• podporovat činnost městské policie

• zvážit rozšíření dopravního spojení Týnec –

Prosečnice a Týnec – Čakovice – Kamenice

• snažit se o zlepšování celkového vzhledu

města 

• jednáním s Českými drahami dosáhnout zlep-

šení stavu nádraží v Týnci nad Sázavou

• postupně zlepšovat stav vodovodní a kanali-

zační sítě

• oživit vysílání informačního kanálu v kabelo-

vé televizi

Volba pro město – to je volba

pro Vás!
www.mestotynec.cz

nabídka „volby“

Kandidátní listina strany
Volba pro město

1. Zdeněk Březina, 53 let, starosta, Brodce

2. Mgr. Martin Kadrnožka, 33 let, učitel,

Brodce

3. Mgr. Galina ŽWárská, 44 let, učitelka, Pece-

rady

4. Vlastimil Vanžura, 49 let, hodinář, Týnec

nad Sázavou

5. Adriana Bursová, 34 let, správce muzea,

Týnec nad Sázavou

6. Ing. Zuzana Žilinská, 41 let, ekonom,

Týnec nad Sázavou

7. Pavel Korec, 31 let, zeměměřič, Týnec nad

Sázavou

8. Ing. Jiří Koehler, 36 let, krajinný inženýr,

Brodce

9. Jiří Nedra, 56 let, podnikatel, Týnec nad

Sázavou

10. Pavel Franěk, 51 let, podnikatel, Krusičany

11. Ivana Nováková, 55 let, vedoucí knihovny,

Chrást nad Sázavou

12. Mgr. Vladimír Krejzar, 28 let, právník, Pe-

cerady

13. PaedDr. Blanka Takáčová, 46 let, lektorka

tance, Týnec nad Sázavou

14. Mgr. Lenka Koucká, 34 let, učitelka, Zbo-

řený Kostelec

15. Robert Salátek, 35 let, podnikatel, Podělusy

16. Karel Doležal, 53 let, provozní technik, Ča-

kovice

17. Květa Plachtová, 31 let, fyzioterapeut,

Týnec nad Sázavou
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Volby do městského zastupitelstva 2006

Pravidelně jsme předkládali občanům zprávy o tom, jak se nám dařilo plnit volební program za období, které nyní končí. Nový pro-

gram pro volby 2006 v podrobném znění se dostane do každé domácnosti. Nejdůležitější je, abychom se jako občané nenechali zne-

chutit tím, co se děje ve velké politice a šli k volbám. Naše město tu je a bude ještě mnoho let, aQ se v Praze střídají nebo hádají. Proto

chceme aby byl

pokračování na další straně

Týnec nad Sázavou
město vlídné ke svým občanům a zajímavé pro ty, kteří ho navštíví

Na úrovni města je důležitá spolupráce a spo-

lečný zájem na zlepšování kvality života. Naši

zastupitelé se tím vždy řídili a vystupovali proti

osobnímu napadání a prosazování skupinových

zájmů. Podařilo se ustavení osadních výborů,

které by měly být zastánci zájmů městských

částí, aby se na ně v rámci města nezapomínalo.

Podpořili jsme všechna rozhodnutí, která

směřovala k rozšíření pracovních příležitostí

v místě, s výjimkou záměru na vybudování su-

permarketu, který by dle našeho názoru možná

zaměstnal prodavačky, ale na druhé straně by

jeho dopravní obsluha znamenala velkou zátěž

pro životní prostředí. Přetrvávajícím problémem

jsou veřejné záchodky, zatím se podařilo je do-

táhnout alespoň do stadia projektu.

Týnec leží na mezinárodní cyklistické stezce

Praha – Vídeň, navštěvuje ho řada turistů, ale ne

vždy se dozvědí o městě vše, co bychom jim mohli

ukázat. Informační středisko na MěÚ není v pro-

vozu o víkendech. V Bisportu se soustředí zejmé-

na vodní turisté a tábořiště v Náklí je kapacitně

omezeno, a také služby nejsou na takové úrovni,

která by přivedla návštěvníky na delší pobyty, než

přespání či jen zastavení v jednom dni.

Podařilo se postavit důstojnou autobusovou

zastávku, ale vinou vandalů musela být opětně

opravena, bohužel slouží nudící se mládeži za

dobrý úkryt a podle toho také vypadá pořádek

v jejím okolí. Skuteční cestující, kterým by měla

sloužit, se pak neodváží do ní usednout a počkat

si na svůj spoj. V nedobrém stavu je i starý ple-

chový přístřešek na směr Benešov, také ten bude

nahrazen řádnou zástávkou. Pokud jde o nástup-

ní možnosti do vlaků nedošlo k dohodě s ČD.

Týnec nepatří do kategorie nádraží podle počtu

odbavovaných osob, kde by mělo být zřízeno

řádné nástupiště.

Jsou již v plném provozu dva domy s pečova-

telskou službou, které jsou plně využity, i když

se již vyskytly námitky, že řada jejich obyvatel si

jen vyřešila své bytové a finanční problémy na

úkor města. Často se pak může stát, že skutečně

potřební již místo nemají a musí nedůstojně

čekat na smrt jiného. Podpořili jsme záměr na

výstavbu domova důchodců, protože to považu-

jeme za důležité i pro budoucnost, kdy stárnutí

populace bude ještě výrazněji zasahovat do ži-

vota města.

Školy a školka v našem městě se staly samo-

statnými organizacemi jejichž zřizovatelem je

město. Noví obyvatelé na Kněžině však očeká-

vají, že budou moci počítat s dostatečnou kapa-

citou těchto zařízení i pro nové občánky. V rámci

rozpočtu se snažíme, aby jejich podmínky ve fi-

nančním zajištění byly co nejlepší. V loňském

roce se podařilo pokrýt financování těchto zaří-

zení poměrně dobře. 

Kulturní dům Metaz byl zakoupen novým ma-

jitelem a již řada jeho návštěvníků se mohla pře-

svědčit, že nové Společenské centrum Týnec,

jak se nyní nazývá, doznalo významného zlepše-

ní a má šanci stát se skutečnou dominantou

města. Bohužel, se to nedá říci o další památce,

a to domě U Micků, který se v soukromém vlas-

tnictví stává postupně jeho ostudou. Zde se sna-

žíme získat pomoc kraje, ale protože s vlastní-

kem objektu je obtížné jednání, museli bychom

přesvědčit město, aby objekt zpětně odkoupilo,

což se zatím nedaří.

Přesto, že byla přijata řada vyhlášek ke zlep-

šení čistoty a veřejného pořádku, ukazuje se, že

naše legislativa je v řadě případů tak svobodo-

myslná, že se nám vandalové a opilci jen vy-

smějí a o rušení nočního klidu nemluvě. Vyhláš-

ky pozastavil krajský úřad, protože jdou nad

rámec zákona. Můžeme se jen utěšovat tím, že

u nás není problém prostituce. Již jsme se zmíni-

li o vytváření osadních výborů. Věříme, že jejich

práce se bude postupně zkvalitňovat a v zastupi-

telstvu budeme podporovat každý rozumný

návrh, který předloží, aby se obyvatelé v mís-

tních částech, nyní nově i čakovičtí, stali skuteč-

ně plnoprávnými občany města. V nejcitlivější

otázce, která čeká na rozhodnutí, to je přípojky

k dálnici, jsme navrhovali místní referendum.

V novém programu na následující období

jsme se zaměřili na záležitosti, které se v minu-

losti nepodařily a hlavně na zpracování projektu

dlouhodobého rozvoje města, aby jednotlivé

kroky byly s ním v souladu a řešily vše s výhle-

dem do budoucnosti.

V období, které nás čeká, to bude již práce pro

nové zastupitelstvo, které zvolíme. Postavení

kandidátů KSČM v současné vyhrocené antiko-

munistické atmosféře není jednoduché. Přesto

věříme, že svým životem a svou dosavadní prací

pro město si Vaši důvěru i hlas zaslouží. Po se-

známení se s naším konkrétním volebním pro-

gramem se sami přesvědčíte, že naše práce v za-

stupitelstvu je skutečně

„S lidmi pro lidi“

Kandidátní listina KSČM

1. František Kašpárek, 52 let, 

technický pracovník, Týnec n. S., KSČM

2. František Ptáčník, 58 let, 

podnikatel, Týnec n. S. - Pecerady, KSČM

3. Ing. Milena Povolná CSc., 58 let, 

podnikatelka, Týnec n. S., KSČM

4. Marta Vrňatová, 58 let, 

dělnice, Týnec n. S., KSČM

5. Jaroslav Mikoláš, 55 let, 

podnikatel, Týnec n. S., KSČM 

6. František Munduch, 74 let, 

důchodce, Týnec n. S. - Chrást n. S. KSČM

7. Ing. Jaroslav Daliba, 47 let, 

technický pracovník, Týnec n. S., bez poli-

tické příslušnosti 

8. Pavel Kareš,  41 let, 

technický pracovník, Týnec n. S. - Chrást

n. S., bez politické příslušnosti,

9. Vladimír Povolný, 53 let, 

technik, Týnec n. S. - Chrást n.S., bez poli-

tické příslušnosti

10. Miloš Juřík, 51 let, 

dělník, Týnec n. S., KSČM

11. Věra Holasová, 66 let, 

důchodce, Týnec n. S. - Zbořený Kostelec

KSČM

12. Jana Zelenková, 60 let, 

důchodce, Týnec n. S., KSČM

13. Vilém Kalfas, 64 let, 

dělník, Týnec n. S., KSČM 

14. Jarmila Pochová, 58 let, 

důchodce, Týnec n. S., KSČM

15. Anna Filipová, 59 let, 

kuchařka, Týnec n. S., KSČM 

16. Vladimír Kerner, 74 let, 

důchodce, Týnec n. S. - Chrást n.S. KSČM

17. Josef Zazvonil, 58 let, 

řidič sanitky, Týnec n. S. - Chrást n.S.

KSČM
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1. Státní správa slouží občanům, zajiš;uje

bezpečnost a veřejný pořádek

Dokončení bezbariérových přístupů ke všem

správním institucím ve městě. Úprava úředních

hodin, aby bylo možno alespoň jeden den

v týdnu poskytovat služby i pro ty, kteří dojíždě-

jí za prací a vrací se později než v 17 hodin.

Městskou policii, která důsledně a efektivně

brání vandalizmu a krádežím. Podporovat zá-

služnou činnost dobrovolných hasičů ve všech

městských částech.

2. Podpora zaměstnanosti a služeb v místě

bydliště

Podpoříme projekty ke zlepšení dostupnosti

a zvýšení úrovně poskytovaných služeb v místě.

Obdobně pro místní části a osady. Využívat ve

větší míře možnosti veřejně prospěšných prací

pro udržování pořádku ve městě. Rozšířením

ekologického sběru a tříděním odpadů zaintere-

sovat občany na této činnosti. Zajištění dobrého

spojení města a městských částí autobusovou

a vlakovou dopravou pro ty, kteří zde nemají

pracovní uplatnění.

3. Perspektiva rozvoje města

Zpracování projektu dlouhodobého rozvoje

a směřování Týnce, jako sídla v bezprostřední

blízkosti Prahy, považujeme za podmínku dal-

ších investic a mělo by být zohledněno v při-

pravované novelizaci územního plánu města

a okolí. Představení Týnce, jako turisticky atrak-

tivní lokality, zajistit i podporou sdružených pro-

jektů s místními podnikateli, protože to jistě při-

nese prospěch všem. Místní komunikace

a postupná úprava veřejných prostranství, která

jsou vizitkou města.

4. Zdravotní péče a zabezpečení ve stáří

Podpoříme projekt vybudování domova dů-

chodců i se spoluúčastí města, ve kterém je

možno doplnit celý systém sociálních služeb, re-

habilitační bazén, masáže, cvičení, tak, aby tyto

služby mohli užívat všichni občané.

V současně provozovaných DPS zlepšit služ-

by pro klienty, zejména zdravotní dohled. Pře-

hodnotit nabídku placených služeb.

V návaznosti na to podpoříme i hospicový

program, tak, jak o něj usiluje město Čerčany

v rámci dřívějšího okresu Benešov. Dokončit re-

konstrukci hřbitovů a výstavbu nového kolum-

bária v souladu s výsledky ankety občanů.

5. Školy, kulturní a sportovní činnost

Město, jako zřizovatel, musí systematicky pe-

čovat o provoz škol a nyní stále aktuálněji i před-

školních zařízení, která se v minulosti překotně

rušila. Podporujeme vytvoření investičního zá-

měru na celé období, včetně výstavby sportovní

haly, aby bylo možno řešit věci komplexněji a ne

jen „hasit“ momentální havárie. Školy by měly

mít úlohu i v kulturní a společenské úrovni

města. Důsledně dbát na využití grantových pro-

středků pro sportování mládeže, aby bylo do-

stupné všem dětem.

Po vyřešení majetkových poměrů v místních

kulturních zařízeních vyjednat s majiteli i pro-

stor pro spolkovou a zájmovou činnost občanů

včetně klubu pro mládež na nekomerční bázi.

Najít způsob, jak opravit historický „Mickův

dům“, který místo chlouby se stává v rukou sou-

časného majitele ostudou města. Také objekt bý-

valého mlýna a okolí hyzdí cestu kolem řeky.

6. Život města a životní prostředí

Vítáme nové občany města, kteří našli bydle-

ní na „Kněžině“, věříme, že přes problémy, které

přetrvávají, budou moci časem být i oni v našem

městě spokojeni. V městských bytech umožnit

dostupné bydlení i v rámci postupné deregulace

nájmů po 1.1.2007. Zachovat prostředky Fondu

rozvoje bydlení, jako zdroj pro drobné moderni-

zace i jako rezervu pro spolufinancování projek-

tů s využitím fondů EU. Je nutné dokončit úpra-

vu místních komunikací ve všech částech. 

Stále se nedaří najít řešení služeb pro návštěv-

níky našeho města, které by mělo ambici stát se

i turisticky atraktivní lokalitou. Přetrvávající

problém veřejných záchodků a možnosti získat

informace o městě i o víkendu je nutné dořešit

v co nejkratší době. Vejdeme v jednání s Český-

mi drahami o rekonstrukci nádražní budovy

včetně sociálního zázemí a možnosti výstupu

a nástupu pro starší občany úpravou nástupiště. 

V souladu s novým územním plánem budou

vyčleněny lokality pro další bytovou výstavbu

ve městě a též využití ploch pro volný čas, spor-

tovní vyžití a klidové zóny.

Týnecko je zachovalou jedinečnou lokalitou

pro turistiku a ozdravný pobyt v přírodě, proto

budeme podporovat jen ekologicky šetrné zása-

hy. K tomu by měly přispět i projekty kanaliza-

ce a plynofikace v městských částech a dohled

nad event. výstavbou přivaděče k D3, aby naru-

šení životního prostředí bylo co nejmenší. 

7. Aktivní přístup občanů

Realizace smělých plánů v rozvoji města není

možná bez znalosti názorů občanů. Jejich účast

na jednáních zastupitelstva se často omezuje jen

na ty body, které se jich bezprostředně týkají.

Naši zastupitelé vždy vycházejí i z připomínek

a návrhů občanů, které jim tlumočí při osobních

setkáních. Budeme podporovat rozumné návrhy

osadních výborů ustanovených v městských čás-

tech, aby byly rovnocenné samotnému městu.

Jako doposud budeme pořádat veřejné skládání

účtů a posuzování plnění našeho volebního pro-

gramu. Budeme prosazovat, aby se např. Týnec-

ké listy více otevřely pro názory občanů a staly

se tak obrazem života města i s jeho problémy.

Naši zastupitelé vždy hájili zájmy občanů

města a pokud podpoříte naše kandidáty, budou

tak moci působit i nadále. S lidmi a pro lidi není

jen heslo, je to naše každodenní práce.

KSČM Týnec nad Sázavou

Volební program KSČM v Týnci nad Sázavou
pro komunální volby 2006

Rozhodování voličů v komunálních volbách je jednodušší v tom, že mají možnost bezprostředně posuzovat činnost zastupitelů jednotlivých stran ve

svém městě. Věříme, že na vše prospěšné, co zástupci KSČM v uplynulých letech prosadili a podpořili, budou moci navázat i v dalším období. Volbou

zastupitelů KSČM volíte jednoznačnou podporu rozvoji města ve prospěch jeho občanů.

Týnec nad Sázavou
město vlídné ke svým občanům a zajímavé pro ty, kteří ho navštíví

V letech  2002 – 2006 pracovali naši zastupitelé jako předsedové výborů kontrolního,

finančního a sportovní komise.

Pro doplnění uvádíme též přehled o účasti na jednáních zastupitelstva, kterých bylo za uply-

nulé volební období doposud  26.

František Kašpárek 25x omluven 1x      

František Ptáčník 25x omluven 1x

Milena Povolná 25x omluvena 1x

Prostá účast nemusí nic vypovídat o aktivní činnosti při projednávání jednotlivých problé-

mů, ale tu nemůže nikdo v tomto případě  zpochybnit.
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Občanská demokratická strana              cesta k dalšímu rozvoji

Volby 2006 do zastupitelstva města Týnce nad Sázavou

Kandidátka ODS Týnci nad Sázavou sdružu-

je občany města, kteří chtějí s využitím svých

odborných znalostí, zkušeností a mravních hod-

not přispět ke kvalitní správě a k rozvoji města

i jeho místních částí. 

Kandidáti ODS získávali v minulých voleb-

ních obdobích stále vyšší důvěru občanů města

a ODS se stala vždy druhou nejsilnější pravico-

vě orientovanou stranou ve městě.

Volební prohlášení
Ctíme svobodu, demokracii a právo. Skrom-

nost a pracovitost v politice považujeme za zá-

klad pro dobrou službu občanům a demokracii.

Stojí za námi seriózní a úspěšná práce při správě

města v minulých volebních obdobích.

Před stranickostí upřednostňujeme odbornost

a aktivní spolupráci v rámci svobodné občanské

společnosti. Jsme připraveni konstruktivně

spolupracovat se všemi demokratickými, přede-

vším pravicově orientovanými politickými sub-

jekty ve městě.

Město Týnec nad Sázavou považujeme za náš

společný domov, ve kterém se má každý občan

cítit spokojeně a bezpečně. Město je zde proto,

aby vytvářelo dobré podmínky pro všechny svo-

bodné a zákonné aktivity občanů, aby bylo fun-

gujícím, prosperujícím, zdravým a krásným mís-

tem pro kvalitní život.

Budeme dbát na občanskou svobodu, právo

a pořádek. Podporujeme tradice kulturní, spole-

čenské, osobní svobodu a hodnoty rodiny. Bude-

me rozvíjet kvalitní podmínky pro výchovu dětí

a mládeže a kvalitní podmínky pro zabezpečení

spokojeného života seniorů. 

Volební program
1. Rozvoj života ve městě a v jeho částech
• budování kanalizačních sítí místních částech

města (Pecerady, Zbořený Kostelec, Chrást

nad Sázavou – osada, Podělusy)

• zokruhování vodovodních řadů v Týnci u Ja-

novického potoka a Chrástu Na Průhoně 

• opravy a rekonstrukce komunikací s uložený-

mi inženýrskými sítěmi

• rekonstrukce a rozšíření obecních domků

a sportovišQ pro potřeby obyvatel místních částí 

• podpora nové bytové výstavby ve vhodných

lokalitách – Týnec U Hájovny

• podpora rodiny – zvýšení příspěvku města při

narození dítěte o 50%

• bezpečnost silničního provozu zklidňování

dopravy, osvěta pro děti a mládež

• rekonstrukce autobusového nádraží 

• důsledná ochrana poctivých občanů – kame-

rový systém, prevence kriminality 

• dobré podmínky pro soukromé a drobné podnikání

• podpora lepšího technického zázemí pro mo-

toristy – garáže, myčka, služby, parkování

• maximální využití zdrojů z Evropské unie

a jiných dotačních zdrojů

2. Přestavba a oprava školských zařízení
• rekonstrukce a modernizace školní jídelny

• oprava základní školy – rozvody energií, vý-

měna oken, propojení pavilonů

• rozšíření sportovních kapacit v areálu ZŠ – re-

konstrukce a přístavba tělocvičny

• oprava mateřské školy a zvýšení kapacity

3. Podpora aktivit dětí a mládeže, zájmové
činnosti a trávení volného času dětí a mládeže
aktivní tvorbou a aktivním sportem
• zachovat dotační systém pro organizovanou

činnost dětí a mládeže

• výstavba sportovně odpočinkové zóny v pro-

storu Farského kopce

• výstavba skateboardového hřiště mimo oby-

tnou oblast

4. Podpora a rozšiřování pečovatelské služby
a péče o seniory
• zřizování odpočinkových míst ve městě

a v místních částech

• vytváření podmínek pro rozšiřování a zkvalit-

ňování pečovatelských služeb

• pořádání kulturních akci pro seniory ve spole-

čenské místnosti DPS

5. Podpora cestovního ruchu jako významný
zdroj příjmu, života a propagace města 
• ochrana historických památek 

• podpora projektů pro turistickou atraktivitu

a propagaci města

• podpora rekreačních možností a sportu.

• cyklistické stezky

6. Zlepšení systému péče o životní prostředí
včetně kontroly a postihů 
• kvalitní výsadba a údržba zeleně

• kvalitní údržba čistoty města

• zlepšení systému nakládání s odpady – boj

proti vytváření černých skládek

• vyčištění obecních rybníků – Pecerady

• péče o koryto řeky Sázavy, protipovodňová

opatření

Rekapitulace volebního programu 

2002–2006

SPLNĚNO

• výstavba startovních bytů pro mladé – sídliště

Kněžina

• plynofikace místních částí – Pecerady a Zbo-

řený Kostelec

• údržba a výsadba zeleně – důsledná péče

o lípy

• výstavba sportovišQ – připravena projektová

dokumentace, stavební povolení a finanční

prostředky pro výstavbu fotbalových kabin

• výstavba sportovní haly – připravena projek-

tová dokumentace a stavební povolení

• bezpečnost občana a ochrana jeho majetku –

zklidnění dopravy, ochrana chodců – Bezpeč-

ně do školy

• oprava a výstavba komunikací – investováno

20 mil. Kč do místních komunikací, zajištění

nových povrchů na státních komunikacích

• sociální program pro seniory – dostavba domu

s pečovatelskou službou II

• výstavba vodovodních a kanalizačních sítí

v místních částech – projektová dokumentace

a územní rozhodnutí

• růst podnikatelské činnosti – prodej pozemků

a posílení el.rozvodů, pronájem nebytových

prostor

• kulturní a sportovní činnost občanů – podpora

zájmových organizací, bohatý kulturní pro-

gram, koncerty, divadla, taneční soutěže, vý-

stavy, rozšíření činností v muzeu, akce pro děti

• úprava hradního areálu a historického centra

• oprava střechy a podlahy sokolovny ve Zboře-

ném Kostelci

• oprava obecního domku a vybavení dětského

hřiště v Podělusích

• rekonstrukce hasičské zbrojnice v Peceradech

• intenzifikace ČOV v Týnci nad Sázavou

• oprava kanalizace a výstavba ČOV v Chrástu

nad Sázavou

Kandidáti ODS
Volební období 2006–2010

1. Ing. Miluše Burešová, 50 let, místostarostka,

Chrást nad Sázavou, členka ODS

2. Marcela Krejčíková, 33 let, učitelka, Zboře-

ný Kostelec

3. MUDr. Miloslava Fumferová, 44 let, lékař-

ka, Chrást nad Sázavou

4. Lenka Žužiová, 46 let, zdravotní sestra,

Týnec nad Sázavou

5. Josef Hruška, 32 let, technik, Týnec nad.Sá-

zavou

6. Zdeněk Hanč, 62 let, tajemník MěÚ, Týnec

nad Sázavou, člen ODS

7. Lenka Vrbatová, 42 let, učitelka MŠ, Zboře-

ný Kostelec

8. Ing. Vlastimil Novák, 42 let, informatik,

Chrást nad Sázavou

9. Mgr. Blanka Schůtová, 37 let, učitelka ZŠ,

Týnec nad Sázavou

10. Zbyněk Peša, 38 let, technik, Týnec nad Sá-

zavou

11. Martin Bartůšek, 36 let, vedoucí provozu,

Podělusy

12. Věra Junová, 54 let, účetní,Týnec nad. Sázavou

13. Helena Znamenáčková, 52 let, učitelka MŠ,

Týnec nad Sázavou

14. Jiří Stejskal, 32 let, obch.ředitel, Střezimíř,

člen ODS

15. Ing. Michael Turek, 51 let, ekonom, Pecerady

16. Roman Lutz, 43 let, podnikatel, Týnec nad

Sázavou

17. Tomáš Čermák, 29 let, obch. zástupce,

Týnec nad Sázavou 

Volební program ODS je připraven na zá-
kladě skutečných potřeb města, místních
částí a jejich obyvatel. Respektuje rovněž re-
álné možnosti rozpočtu města. Jeho jednotli-
vé body bereme jako závazek občanům a spo-
lečnými silami zajistíme jejich splnění.



6 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XVI, říjen 2006

Přesnější informace získáte na našem před-
volebním mítinku s koncertem skupiny
KEKS ve čtvrtek 19.10. od 14,30 hod. před
OD NORI. 

Základním principem pro jednotlivé body
programu se při jejich uplatňování musí stát
zásada dialogu s veřejností.

Investice: 
– Umožnit některému z potravinářských řetěz-

ců vstup do města ke zlepšení konkurenčního

prostředí v cenách;

– zajistit urychlené zvýšení počtu míst v ma-

teřské škole; 

– dokončit stavbu hasičské zbrojnice, oživit

projekt pěší lávky ve Zbořeném Kostelci; nut-

nost rekonstrukce lávky na Brodce, povinnos-

ti vůči havarijním problémům školy; hledat

řešení s vysokými poplatky za teplo i případ-

nou plynofikací zbylé části města; zajistit vý-

stavbu veřejných záchodků;

– uvolnit větší částky na úpravu místních komu-

nikací, které místy připomínají tankodromy.

– s ohledem na rozpočtová pravidla a hranič-
ní mez zadlužení usilovat o:
čističky odpadních vod v místních částech,

sportovní halu, domov důchodců, další spor-

toviště pro mládež účelným využíváním
grantů EU i republikových.

– Zásadně nechat vyjádřit občany názor ke
všem akcím.

Ekonomika města: 
– Stanovení rozpočtových pravidel

• hraniční mez zadlužení 

• „vlastní“ příjmy místních částí (např. místní

poplatky, daň z nemovitosti, podíl na prode-

ji majetku z katastru místní části), jejichž vy-

užití by si místní část navrhla 

• stanovit minimální podíly financí do jedno-

tlivých kapitol rozpočtu;

– zprůhlednění rozpočtu města i pro neodbor-

níky;

– vyhledání příjmových rezerv a vyčistění

ekonomiky od zbytečných nákladů a nevý-

hodných smluv.

Sociální otázky :
– Nájemné a jeho zvyšování – bydlení za při-

měřenou cenu bez výrazných skoků; 

– včasné podchycení problematiky mládeže;

– spolupráce na sociálně orientovaných stát-

ních grantech a na programech práce s mlá-

deží;

– zlepšit spolupráci s důchodci, zejména

v oblasti dostupnosti služeb.

Chod radnice: 
– Dosáhnout úspory v provozu radnice (např.

v energetice); 

– dosáhnout zlepšení veřejné správy jako

služby změnou organizační struktury a při-

způsobení modernizaci řízení s plnou aplikací

výpočetní techniky;

– zvýšit kvalitu přístupu k občanům změnou

pracovních motivací pracovníků úřadu, zajis-

tit systémovost chodu;

– zajistit přístup občanů k informacím bez

překážek;

zveřejnit průměrné platy vedení.

Zlepšení spolupráce radnice se 
zastupiteli:

přístup na internet, přístup k právním normám

v systému ASPI, přístup k informacím bez lik-

navosti, přístup ke školením o funkci obce, o zá-

konných normách, k přehledům grantů EU i re-

publikových.

Kultura, mládež sport, zájmové 
organizace:
– Změnit charakter Týneckých Listů z jedno-

směrného sterilního věstníku na časopis

s obousměrnou výměnou informací (ankety

pro zjištění mínění obyvatel, ankety na hod-

nocení úředníků, průzkumy k zásadním otáz-

kám atp. články, úvahy, názory občanů) V pří-

padě souhlasu občanů přejít na kratší interval

vydávání. 

– Vytvořit zlepšený systém grantů města do

kultury, sportu i dalších zájmových sdružení

s ohledem na výsledky žadatelů o dotaci, vy-

hledávat možnosti v grantech EU i republiko-

vých.

– Vytvářet lepší podmínky pro sport mládeže.

Je lepší vidět mládež na sportovištích než v re-

stauracích.

Ekologie: 
– Zlepšit údržbu pozemků města zejména

v místních částech;

– prosazovat výstavbu ekologických domů;

– odpady musí třídit nejen občan, ale i radnice;

– zprůhlednit výdaje na odpady – oddělit fi-

nančně komunální odpad občanů od odpadu

fyzických a právnických osob.

– Spoluvytvářet možnosti pro využití bioodpa-

dů, zejména biomasy – dřevo, klestí, tráva na

topný materiál – pelety, apod. s ohledem na

rostoucí ceny energií

Místní části:
– osadní výbory musí získat možnost ovlivnění

postupu radnice a ne být jen přívěsky bez ode-

zvy např. navrhováním využití „vlastních“ fi-

nancí místních částí (viz ekonomika);

– zajistit kvalitnější zastoupení místních částí
v zastupitelstvu vytvořením dvou volebních

obvodů 

– (tím si zvolí místní části své zástupce sami bez

ovlivnění voliči z velkých volebních okrsků).

Bezpečnost: 
– Zvýšení bezpečnosti po získání názorů obča-

nů

– Městská policie – zlepšit motivaci, zvážit

možnosti kamerových systémů 

Kandidátní listina České strany 
sociálně demokratické

1. Roman Hudrlík, 56 let, řidič, Týnec nad

Sázavou-Pecerady, ČSSD

2. Leoš Hruška, 55 let, předseda odbor. org.,

Týnec nad Sázavou-Zbořený Kostelec,

CSSD

3. MUDr. Alice Šimonová, lékařka, Týnec nad

Sázavou, bez politické příslušnosti (BPP)

4. Jitka Vnoučková, 43, účetní, Týnec nad Sá-

zavou, BPP

5. Ing, Miroslav Koláček, 41 let, podnikatel,

Týnec nad Sázavou, ČSSD

6. Martina Králiková, 22 let, úřednice, Týnec

nad Sázavou-Zbořený Kostelec, BPP

7. Zdeněk Radačovský, 23 let, technik, Týnec

nad Sázavou-Pecerady, ČSSD

8. Jaroslav Žaba, 29 let, řidič, Týnec nad

Sázavou-Pecerady, ČSSD

9. Marie Koláčková, 38 let, zdravotní sestra,

Týnec nad Sázavou, BPP

10. Eva Králiková, 43 let, zdravotní sestra,

Týnec nad Sázavou, BPP

11. Jaroslav Mixa DiS., 26 let, podnikatel,

Týnec nad Sázavou, BPP

12. Jiří Souček, 59 let, dřevomodelář, Týnec nad

Sázavou, BPP

13. Ing.Josef Kohan, 51 let, mistr, Týnec nad

Sázavou, ČSSD

14. Miloš Poch, 32 let, řidič, Týnec nad Sáza-

vou, ČSSD

15. Ing. Václav Povolný, 61 let, ekonom, Týnec

nad Sázavou, BPP

16. Pavel Potůček, 25 let, truhlář, Týnec nad

Sázavou-Pecerady, ČSSD

17. Adolf Kovář, 66 let, důchodce, Týnec nad

Sázavou, BPP

Veřejná správa se musí stát službou veřejnosti

bez arogance a přezíravosti.

Dialog mezi občanem a radnicí musí dostat

šanci – chceme slyšet vaše názory

Volební program ČSSD pro volby do zastupitelstva města Týnec nad Sázavou
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Intewiev nezávislého redaktora s kandidátem za sdružení nezávislých
„Za harmonické Týnecko“

Předobrazem voleb do zastupitelstva jsou volby

do sněmovny a senátu. Mnoho slibů napsaných tak

šikovně, aby se k vhození volebních lístků té správ-

né strany přiměla větší množina voličů než ostat-

ním stranám. Snaha zalíbit se průměrnému voliči je

tak veliká, že se semele vše, co již bylo zmiňováno

jinde, jindy, jinými a u jiné příležitosti. Některé po-

ložky volebních programů jsou si tak podobné, že

je můžeme zaměňovat. Stálicemi na předvolebním

nebi jsou „vytvoření nových pracovních míst, zlep-

šení dopravní obslužnosti, vybudování sportovišQ,

plyn, kanalizace, zeleň, dotace, nižší daně, vyšší

pomoc chudým atd.“ Zeptáme se sdružení nezávis-

lých „Za harmonické Týnecko“, abychom zjistili,

jestli jsou v něčem zajímaví.

Vaše sdružení se pohybuje také v té šedé zóně slibů
a sázení na psychologii člověka, který později za-
pomene, co bylo v kampani? Máte snad něco ori-
ginálního a nebo chcete oslovit jiné lidi?

Máte pravdu. V demokracii musíte tak šikovně

formulovat program, aby se stal neokázalým a origi-

nálním. Lépe je oslovit vzdělané voliče, kteří o vě-

cech přemýšlejí a zároveň přistoupí na jistou formu

spolupráce v průběhu nastupujícího volebního ob-

dobí. Když si takový volič vezme aspoň část progra-

mu za svůj a občas se zapojí do řešení místních pro-

blémů, tak se věc začne dařit. Naše sdružení je

složeno z kandidátů, kteří chtějí něco změnit, ve

svých zájmech jsou vyhranění, nezkažení funkcemi

a mají čisté svědomí vzhledem k minulosti. Podívej-

te se do Cibulkových seznamů spolupracovníků….

Najdete mezi nimi široké spektrum profesního za-

měření ve věku od 20 do 56 let. Nepodléhají názo-

rově stranickým sekretariátům, a tak trochu nazele-

nalý program vychází z jejich přesvědčení. Tím, že

nejsme registrovaná strana ani sdružení, museli jsme

zajistit podpis petice. Obstrukce proti aktivitám

zdola nás ale jenom posílila. Velké idee velkého po-

litického světa nás nespojují, ale máme respekt před

individualitou jedinců a sebekázní vedoucí k zacho-

vání životního prostředí na dobré úrovni. Shrnuto do

té zahuštěné esence programu – vybudovat důvěru

k zastupitelům a vyburcovat zájem o pokrok ve

smyslu jednotlivých bodů našeho programu.

Můžete být trochu konkrétnější? 
Kvalita života není jen v konzumní oblasti, ale

záleží také na pořádku v sídlech, zachovalosti pří-

rody, respektování a zvelebování historických ob-

jektů, vymahatelnosti zásad dobrého soužití.

Především si myslíme, že se dá řídit chod města da-

leko úsporněji využíváním alternativních energií,

novým způsobem zaměstnávat lidi na práci ve ve-

řejném prospěchu, intenzivnějším a profesionál-

ním vyhledáváním a využíváním dotací, větším za-

pojením osad a komisí do rozhodování. Odkazuji

na program v příloze, který je v našem sdružení

otevřeným souborem myšlenek a idejí, které jako

sdružení budeme rozvíjet při neformálních setká-

ních, která budou otevřená všem.

Prosil bych nějaký příklad jak uspořit.
Město má několik objektů a náklady na jejich pro-

voz nejsou dobře známé, ale jistě velké. Škola, škol-

ka, obecní domy, městský úřad – solární kolektory

a geotermální energie, obrovské množství biomasy

vyrůstající na neobhospodařovaných pozemcích,

dřeva po těžbě v lese. To je možné při výběru vhod-

né technologie dobře převést na teplou vodu i proud.

Investice je v tomto směru sice větší, ale dotovaná.

Výsledek např. v bioenergetice je dvojí. Úspora

a udržovaná krajina.

Jsou i jiné způsoby. Např. je možné příležitostně

zaměstnávat lidi na práce, které se velice draze za-

dávají firmám a mám pochybnosti, že vynaložené

peníze jsou efektivně použity.

Příkladů je mnoho, nechám si je jako ©.

Jeden z vašich proklamativních bodů je udrži-
telný rozvoj. Tlumení rozvoje ve smyslu nové vý-
stavby, průmyslové zóny, rychlého napojení na
dálnici apod. plno lidí nenadchne. 

Územní plán je základem rozvoje obce a ten ještě

nemáme. Ani ten každého nenadchne, jako ostatně asi

všichni se neshodneme na barokní hudbě či hip hopu.
Představte si, že jste zdědil pozemek u remízku nad

Pecerady a nebo na Malensku u Krusičan. Nechcete

hospodařit a čtete, jak někdo zbohatl, když se mu po-

dařilo prodat pozemky na stavbu průmyslové zóny.

Začnete vidět rudě (byQ jste volil pravici), když město

nechápe ten geniální nápad právě tyto pozemky ne-

využít tímto směrem. Osobní práva jedince se stávají

posvátná, město nepřítelem ovládaným závistivci. Vy

na to však pane redaktore nevypadáte.

Děkuji. A dál?
Udržitelnost je zaměnitelná s harmonií, kterou

máme v názvu. Nedá se přesně popsat, vždy záleží

na názoru těch, kteří se chtějí angažovat a jsou

schopni v tomto směru argumentovat a zapůsobit.

Osvícená menšina může být jednou většinou. Týnec

má plno ploch uvnitř, které se nevyužívají ve smys-

lu územního plánu a s tím se také musí něco udělat.

Najít způsob, jak majitele přimět k jednání – péči

o své pozemky ve smyslu zákona a vyhlášek.

Harmonický rozvoj je tedy stav, kdy věci kolem

nás jsou hezké, fungují a nebrání v uskutečňování

našich cílů, které jsou v souladu s obecným záj-

mem. Raději toho již nechám, abych se nedostal do

čítanky. Ale doufám, že tomu tak také rozumíte.

Kdybych o tom rozhodoval, vytvořil bych komisi

pro životní prostředí a zvelebování města.

Týnec je přece jen velký a problém, jak uspoko-
jit jeho periferie, je oříšek.

Osady se musí více zapojit do řešení společných

věcí. Jejich osadní výbory musí dostat nový impulz

k činnosti. Investice do osad musí odpovídat podílu

příjmů, jako výběru daní, výnosům z prodeje či pro-

nájmu obecního majetku, lesů. Všeobecně se musí

více lidí angažovat v práci komisí, jejichž řešení

budou mít větší váhu. Osady by měly mít svůj fik-

tivní průběžný účet, ze kterého se bude čerpat na zá-

kladě ankety osadníků, aniž by byl opominut prin-

cip solidarity. I když to nebude ideální, tak jsem

přesvědčen, že je to posun tím správným směrem.

Chcete hodně pomáhat sportu. Není to na úkor
ostatních užitečných investic, např. oprav cest?

To asi narážíte na stěžejní body našeho progra-

mu v tomto směru – výstavba fotbalových kabin,

vylepšení stavu areálu tenisu a volejbalu a pokusit

se prosadit výstavbu netradičních sportovišQ typu

u-rampy, street košíkové apod. Sport je opravdu

důležitý nejen pro staré rčení „ve zdravém těle

zdravý duch“…..

Pardon, ale farmaceutické firmy nabízejí něco
podobného!

…ale pane redaktore, nevypadáte na tak naivního

konzumenta reklam, potažmo prášků… a najít hlav-

ně dětem program pro volný čas se vyplácí. Alespoň

nekouří a bůhví co ještě jiného nedělají. Krátce –

jsme tak trochu všichni sportovci a pomatujeme si

na své začátky. Kabiny na fotbale jsou ostuda, na-

bídka dalších aktivit se dá ještě rozšířit. Umím si

představit i pěknou lezeckou stěnu, stezky pro kola

i kolečkové brusle atd.

Závěrem byste mohl zauvažovat, kdo vás bude
volit a proč?

Nejsem věštec, ale asi nazelenalí, přemýšliví,

nespokojení se současným stavem, ale schopní se

aktivně zapojit a dále mladí, staří, muži, ženy – no

vždyQ na naší kandidátce si každý někoho najde.

Nemáme negativní kampaň, nikoho z minulého ve-

dení města neočerňujeme. Tak tedy proč nás volit?

Život je změna. Neokoukané tváře, nové myšlenky

a koncepce, nový elán.

Děkuji za rozhovor, asi to s vámi zkusím.

Kandidátní listina
1. Zbyněk Bartl, 56 let, podnikatel, Týnec nad

Sázavou, bez politické příslušnosti

2. RNDr., CSc. Luděk Šefrna, 56 let, geograf,

pedagog, Týnec nad Sázavou, bez politické

příslušnosti

3. Ing. Jindřich Petrášek, 39 let, podnikatel,

Týnec nad Sázavou, bez politické příslušnosti

4. Mgr. Petr Korbel, 34 let, geolog, Týnec nad

Sázavou, bez politické příslušnosti

5. Stanislav Janda, 64 let, důchodce, Týnec nad

Sázavou, bez politické příslušnosti

6. Petr Fryč, 51 let, podnikatel, Chrást nad Sá-

zavou, bez politické příslušnosti

7. Ivana Vilímková, 20 let, studentka, Týnec

nad Sázavou, bez politické příslušnosti

8. Miroslav Tamele, 55 let, podnikatel, Týnec

nad Sázavou, bez politické příslušnosti

9. MariePálová, 32 let, zdrav. sestra, Chrást

nad Sázavou, bez politické příslušnosti

10. Jiří Šebek, 47 let, podnikatel, Týnec nad Sá-

zavou, bez politické příslušnosti

11. Ivana Skopcová, 38 let, laborantka, Zbořený

Kostelec, bez politické příslušnosti

12. Pavel Chrudimský, 33 let, dřevomodelář,

Čakovice, bez politické příslušnosti

13. Mgr. Stanislav Škvor, 44 let, kazatel, Týnec

nad Sázavou, bez politické příslušnosti

14. Miroslav Znamenáček, 52 let, technik, Týnec

nad Sázavou, bez politické příslušnosti

15. Jan Krejčí, 56 let, lesník, Krusičany, bez po-

litické příslušnosti

16. Alena Homolová, 49 let, technik, Týnec nad

Sázavou, bez politické příslušnosti

17. NaWa Junková, 36 let, zdrav. sestra, Krusiča-

ny, bez politické příslušnosti
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Dubové podlahy, schody, stupně, 

podstupně, parapety a střešní 

okna – prodám. 777 788 164

Ing. Eva TYLOVÁ
kandidátka na senátorku za Stranu zelených

za Benešov a Prahu-východ

„Z Posázaví pochází moje rodina, prožila jsem zde krásné 
chvíle, mám zde řadu přátel, 

proto bych jeho občanům chtěla pomáhat i v Senátu“
„I menší a střední města mají právo na dostatečný rozvoj. Pocházím z menšího města a vím, s jakými problémy se potýkají. Navíc podle
současného systému přerozdělování daní, dostávají oproti velkým městům jen malý zlomek prostředků na každého svého obyvatele. 
Využiji možnosti senátorů a budu iniciovat takovou změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která odstraní diskriminaci malých a střed-
ních obcí a nasměruje na jejich rozvoj daleko více prostředků“, říká Eva Tylová, „tyto prostředky může Týnec nad Sázavou využít k rozvoji
turistiky, zklidnění dopravy v městě  či  vybudování kanalizace.“
„V Senátu se chci dále věnovat zejména ochraně životního prostředí, evropským fondům pro rozvoj obcí a prevenci korupce.“

Eva Tylová se narodila v Úvalech. Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. V letech 1998-2002 působila jako náměstkyně mi-
nistra životního prostředí a v letech 2002-2003 řídila Českou inspekci životního prostředí. Je místopředsedkyní Společnosti pro udržitelný život
a Přátel Přírody. Evě Tylové je 46 let, je vdaná, má dva syny a dva kocoury. V Adopci na dálku v roce 1998 adoptovala holčičku Sonii Lopez z Indie.
Ing. Jiří Janata starosta obce Psáry: Zájmy veřejné, jako třeba i ona komplexní vybavenost obcí, se prosazují ne-
smírně obtížně. Závisí na nezištné aktivitě jedinců s vizí. Jako starosta velké obce jsem při těchto bojích s větrnými
mlýny peněz navázal spolupráci s Ing. Evou Tylovou, dřívější náměstkyní ministerstva životního prostředí, dnes
kandidátkou do Senátu. Poznal jsem v ní zásadovou ženu, která ač prošla významnými funkcemi, nepodlehla
vábení peněz a vždy neohroženě hájila zájmy veřejné před skupinovými. Takovým lidem se věřit dá.

Kontakt: 776157156, eva.tylova@zeleni.cz, www.evatylova.cz
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V Týneckých listech pro červen roku 2006 se

píše o příjezdové cestě do osady Větrov a Hůrka.

Podle našeho mínění není vše, co se píše,

pravda.

Že je cesta v žalostném stavu je pravda, ale

není žádné označení o výmolech na cestě.

V tomto případě, kdy pojede rychlá pomoc (sa-

nitka) k nemocnému člověku, může se stát, že

sanitka nemusí včas dojet k nemocnému, nebo

dokonce vůbec nedojede, může nastat defekt na

sanitce z důvodu velkých výmolů přes celou pří-

stupovou cestu k těmto osadám.

Nikoho z rady města asi nezajímá podle naše-

ho názoru, že každý, kdo denně jezdí po této pří-

stupové cestě, si ničí vozidlo, nebere v úvahu

možnost defektu sanitky a tak dále. Není tak

zcela pravda, že tato cesta je zkratkou do Poříčí

nad Sázavou, jezdí zde celkem mnoho místních

obyvatel i chatařů a chalupářů, kteří platí daně

a část těchto peněz dostává i Městský úřad

v Týnci nad Sázavou. Zajímalo by nás, komu in-

vestuje městský úřad finance, které dostává od

státu na občana.

Pro obyvatele osady Větrov, zdůrazňujeme, si

myslíme, že letos nevydal městský úřad ani

1 Kč.

Možná je pravda, že ZD Poříčí využívá zdejší

cesty a nechce se podílet na její opravě. Ale to je

zase problém městského úřadu a ne obyčejných

občanů osady. Asi jsme si zvolili ne zrovna

ochotné zastupitelstvo, což je zase náš problém.

Nakonec bychom chtěli podotknout, že opra-

va v loňském roce této přístupové cesty byla pro-

váděna v podzimním období, kdy už bylo chlad-

no a asfalt pro opravu byl brzy studený

a opravené výmoly byly brzy znovu na světě.

Chceme říci, že tato oprava byla skoro zbytečná

a vynaložené finance přišly vniveč. Opravu je

třeba provést v teplém období, aby byla úspěšná.

Předem děkujeme za opravu přístupové cesty

do osad Větrov a Hůrka, i když je již srpen r.

2006 a oprava ještě nezačala.

Obyvatelé těchto osad

•

Vážení obyvatelé osad Větrov a Hůrka,

přístupová cesta k Vašim osadám je zajisté

palčivým problémem, který denně poci4ujete při

jízdě po této komunikaci. Právem se dožadujete

zlepšení stavu. 

Zastupitelé města řeší ale zároveň řadu dal-

ších, rovněž velmi vážných problémů, které se tý-

kají celého Týnce nad Sázavou a všech jeho mís-

tních částí. Vzhledem k velké zanedbanosti je

nutné řešit problémy postupně a soustře8ovat se

na ty nejdůležitější. Proto má letos prioritu ži-

votní prostředí a vybudování čistírny odpadních

vod v Chrástě sídlišti (10,5 mil. Kč), oprava zá-

kladní školy (3 mil. Kč), oprava komunikace

v Krusičanech (0,5 mil. Kč), oprava havarijního

stavu komunikace v Týnci v sídlišti (1,5 mil. Kč). 

Cesta na Větrov je sice trvale v některých úse-

cích ve špatném stavu, ale je průjezdná. V jiných

místních částech jsou komunikace v daleko ža-

lostnějším stavu, za sucha jen velmi těžko schůd-

né a po dešti naprosto nepoužitelné. I tam žije

velké množství obyvatel i chatařů a rekreantů. 

Ve vztahu ke komunikacím zastupitelstvo

města již v roce 2005 odsouhlasilo pouze výši 2

mil. Kč na jejich opravu. 

Při rozhodování, které úseky budou přednos-

tně opraveny, jsme nuceni přihlédnout k všeo-

becné prospěšnosti investovaných peněz, k in-

tenzitě provozu i k množství občanů, kterým je

oprava komunikace určena. Tím není možné zá-

roveň konstatovat, že Vaše požadavky budeme

přehlížet. Budou i nadále probíhat pouze nejnut-

nější opravy ve stávajícím rozsahu. Letos bude

použito na opravy slíbených 150 000,- Kč. Ter-

mínově jsme bohužel odkázáni na volnou kapa-

citu firem, které mají v létě velké zakázky na dál-

nicích a komunikacích 1. a 2. třídy. 

Město Týnec nad Sázavou má včetně všech

místních částí přes 30 km veřejných místních ko-

munikací. Jejich celková zanedbanost je po pro-

vedeném podrobném pasportu odhadována až

na 150 mil. Kč. Tato částka je na dlouhá léta

zcela jednoznačně nad finanční možnosti města.

Vzhledem k trvalému nedostatku finančních pro-

středků se snažíme opravovat skutečně jen to ne-

jakutnější 

Ani příští zastupitelstvo nebude mít situaci

jednodušší. Čekají ho investičně velmi náročné

akce – odkanalizování místních částí a postupná

úprava komunikací, úplná rekonstrukce školní

jídelny, pokračování v opravách v základní

škole, rozšíření kapacity mateřské školy, pravdě-

podobně oprava lávky u JAWY apod.

Je mi líto, že Vám nemohu podat příznivější

zprávu. 

Ing. Miluše Burešová, místostarostka

Příjezdová cesta do osad Větrov a Hůrka

Knihovna informuje…

TÝDEN KNIHOVEN

Probíhá vždy počátkem měsíce října a začíná

u nás mít několikaletou tradici.

Proč Týden knihoven?

Stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozor-

nily – čtenáře i nečtenáře, malé i velké, aby se

i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívi-

li, dověděli, že dnešní knihovna už není jen

místo, kde si lze vypůjčit „rekreační čtení“, ale

že se stává i moderní informační institucí.

Jsou dostupné každému, hodně toho mohou na-

bídnou a jen málo za to chtějí. Zájem uživatelů si

dokázaly udržet navzdory všem potížím a problé-

mům po stovky let a jsou ve většině míst nejdos-

tupnější veřejná zařízení a jejich čtenáři bývají

obvykle nejpočetnější zájmovou skupinou.

V Týnci nad Sázavou má knihovna mnohale-

tou tradici – existuje už více než 100 let. Její tvář

se už několikrát změnila, ale slouží dál a jistě

bude existovat další dlouhou řadu let ke spoko-

jenosti všech.

A na závěr jen několik příkladů toho, co jsme

i my pro naše čtenáře a ostatní zájemce v Týdnu

knihoven přichystali:

– připraveny byly besedy a literární pásma

a soutěže pro děti týnecké školy

– nahlédnutí do internetových databází bylo

zdarma

– zapomnětlivci, kteří u nás dlouho nebyli, do-

stali „amnestii „ a nemuseli platit poplatky

z prodlení 

– noví čtenáři byli přihlášeni bezplatně

– těm, kteří přivedli nového čtenáře, se prodlou-

žila registrace o čtvrt roku

– nabízíme lidem k odkoupení naše „přebytky“

1 kniha = 5 Kč – po celý říjen

I.N.

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve čtvrtek 30. listopadu 2006

– termín je závazný!

7

Přijmu práci v Týnci a blízkém okolí.

Jsem vyučená prodavačka – 

práce v oboru není podmínkou. 

Tel.: 604 476 487
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Týnec v tanečním
rytmu 

Na 107 tanečních párů z celé republiky se

v sobotu 9. září 2006 v Týnci nad Sázavou zú-

častnilo taneční soutěže ve standardních

a latinsko-amerických tancích. O Cenu Města
Týnce nad Sázavou a o postupová místa bojo-

vali dospělí v kategorii A a junioři v rámci Ta-

neční ligy juniorů a mládeže. Soutěž se konala

ve Společenském centru TÝNEC od 9 hodin do

20 hodin.

Taneční soutěž pořádala obecně prospěšná

společnost Posázaví. Patronaci převzalo město

Týnec nad Sázavou. „Páry svými tanečními vý-

kony vzbuzovaly obdiv přítomných diváků i po-

roty. Během celého dne se vystřídalo na 200 di-

váků. Jsem ráda, že nejen přespolní fandové, ale

i hojně místních vyznavačů tance si našlo cestič-

ku do Společenského centra TÝNEC, kde se

soutěž konala,“ říká místostarostka obce ing.

Miluše Burešová, která osobně po celý soutěžní

den předávala spolu s ředitelem Posázaví o.p.s.,

Václavem Pošmurným, vítězům v jednotlivých

kategoriích ceny. 

Částkou 50.000 Kč akci finančně podpořil

Středočeský kraj. Dalších 25.000 Kč a ceny do

soutěží věnovalo město Týnec nad Sázavou.

Ceny poskytla i firma BISPORT – poukázky na

splutí řeky Sázavy. Taneční soutěž podpořil pan

Karel Maršálek, který v regionu Posázaví ve své

Taneční škole SALTA vede děti, mládež a do-

spělé k této krásné společenské aktivitě.

Velké poděkování patří provozovateli Spole-

čenského centra TÝNEC, Miroslavu Němcovi,

který připravil pro taneční páry příjemné a milé

prostředí a poskytl ceny do soutěží. 

Cena Města Týnec nad Sázavou je mimořád-

ně vydařenou ukázkou, jak dobře může fungovat

spolupráce partnerů v regionu. Spojení města,

místních podnikatelů a místní akční skupiny Po-

sázaví, přinesla do Týnce atraktivní podívanou

a silný kulturní zážitek. 

bz

Region Posázaví

Region Posázaví je tvořen mikroregiony Blaník, Džbány, CHOPOS,

Malé Posázaví, Podblanicko, Želivka a dále městy Benešov, Týnec nad

Sázavou a obcemi Čerčany, ChrášQany a Netvořice. Atraktivní poloha re-

gionu, vymezena řekou Sázavou, spolu s širokou nabídkou kulturního,

krajinného i architektonického bohatství předurčuje Posázaví k výrazné-

mu využití v oblasti cestovního ruchu. Region Posázaví není uzavřený

prostor, je otevřený široké spolupráci, i případnému začleňování dalších

správních celků.

Obecně prospěšná společnost Posázaví 

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v břez-

nu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podni-

katelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a pro-

pagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň

místa pro kvalitní život obyvatel regionu. V roce 2005 získalo Posázaví

o.p.s. dotaci na podporu regionálních projektů z programu LEADER+ ve

výši 26 mil. Kč. Posázaví o.p.s. aktivně spolupracuje na přípravě dalších

dotačních programů z fondů Evropské unie na plánovací období 2007 –

2013, specificky pak se Středočeským krajem a ministerstvy zemědělství,

vnitra a pro místní rozvoj. Další informace získáte na www.posazavi.com. 

Kontakt pro další informace:
Jana Čechová, e-mail: jana.cechova@wo.cz, tel. 603 574 631

Bohunka Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

www.posazavi.com



ročník XVI, říjen 2006 Týnecké listy číslo 5, strana 11

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

INFORMACE O KULTURNÍCH AKCÍCH V TÝNCI

PODZIM 2006

21. 10. „ZAMYKÁNÍ SÁZAVY“

Vodácké a turistické centrum BIS-

PORT. Zač.: 10.30 hod.

Informace: BISPORT tel: 317 701 431

21. 10. SERIÁL KONCERTŮ

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

Zač.: 19.00 hod.

Poetická půlhodinka s českými
lidovými písněmi
Účinkují: Martin Kaplan – housle,

Josef Fiala – viola, zpěv

Vstupné: 50,- Kč

21. 10. ROCK IN TYNEC

Rockový koncert – hrají kapely: ROC-

KET ENGINES, T.N.S., ESCAPE 23,

CROSSBAND, 111. 

Společenské centrum TÝNEC – velký

sál. Zač.: 20.00 hod.

Vstupné: 70,- Kč

27. 10. PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ VÝZNAM-

NÝM OBČANŮM 

KŘEST KNIHY O TÝNCI

Město Týnec nad Sázavou Vás srdeč-

ně zve na tradiční akci do Společen-

ského centra TÝNEC – velký sál

Zač.: 17.00 hod.

Prodej knihy za zvýhodněnou cenu

100,- Kč.

Společenská událost bude doplněna
kulturním programem a malým ob-
čerstvením.

Tvorba knihy byla společně s dopro-

vodnými akcemi začleněna do projek-

tu „K historickým kořenům města“. 

Tento Projekt je spolufinancován Ev-

ropskou unií, Evropským zeměděl-

ským orientačním a záručním fondem

(EAGGF).

28. 10. VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

V prostoru Náklí 8:00 hodin – 17.00

hodin, 29. 10. jen do 15.00 hod.

ČSCH Týnec nad Sázavou
Vstupné: 20,- Kč, děti zdarma

29. 10. „DĚTSKÁ DISCO“

Zač.: 14.00 hod.

Šantán DISCO CLUB zve malé

i velké na dětskou diskotéku, soutěže

o ceny, dobrou muziku.

Společenské centrum TÝNEC – Šan-

tán DISCO CLUB

Vstupné: 20,- Kč.

3. 11. KURZ VÝROBY ŠPERKŮ V MUZEU

Zač.: 17.00 hod. 

Městské muzeum pořádá společně

s Petrou Veselou – šperkařkou a maji-

telkou Galerie U Korálku v Jílovém

u Prahy, kurz výroby šperků z korálků.

V ceně je zahrnutý veškerý materiál.

Domů si odnesete hotové výrobky:

přívěsek, 2 náhrdelníky, 1 náušnice, 1

náramek. 

Cena: 400,- Kč. 

Přihlášky na tel: 775 255 949 nebo

602 860 646.

4. 11. PODSKALÁK

Zač.: 15.00 hod. 

Divadelní představení s písněmi Karla

Hašlera v podání Ochotnického diva-

delního spolku NETOPÝR ve Spole-

čenském centru TÝNEC 

Bližší informace na plakátech

10. 11. KOCIÁNOVO KVARTETO

Koncert v rámci Podblanického hu-
debního podzimu
Zač.: 19.00 hod.

Městské muzeum – koncertní sál

Vstupné: 50,- Kč

11. 11. POSÁZAVSKÝ STŘEVÍC 2006 

Zač.: 8.00 hod.

Celorepublikové postupové soutěže

dospělých kategorie B, C a juniorů ve

společenském tanci.

Společenské centrum TÝNEC – velký

sál

Kontakt: Posázaví o.p.s. 604 890 190 

11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

Zač.: 17.00 hod.

Zahájení v 17.00 hodin od DPS I. –

sídlo pořadatele MC MOTÝLEK; 

Cíl: Společenské centrum TÝNEC –

zde krátký kulturní program, teplé

nápoje, svatomartinské rohlíčky…

Vstupné nebude vybíráno.

14. 11. ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME /Woody

Allen

KIS MěÚ pořádá zájezd do Divadla

Na Jezerce

Vstupné: 290,- Kč. Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.30 hodin od spořitelny

Přihlášky a informace osobně nebo

telefonicky v KIS a podatelně MěÚ.

Rozkošná komedie Woodyho Allena
o tom, že člověk má za všech okol-
ností zůstat sám sebou. 
Přeložila: Dana HÁBOVÁ; Režie:
Ondřej SOKOL
Ve filmových rolích I. Bergmanové
a H. Bogarta Libuše ŠAFRÁNKO-
VÁ a Josef ABRHÁM

17. 11. PRODLOUŽENÁ II.

Taneční kurzy v Týnci nad Sázavou

PaedDr. Blanky Takáčové

Společenské centrum TÝNEC –velký

sál. Zač.: 19.00 hod.

18. 11. HAUSEPARTY

Společenské centrum TÝNEC –velký

sál. Zač.: 21.00 hod.

26. 11. „DĚTSKÁ DISCO“

Zač.: 14.00 hod.

Šantán DISCO CLUB zve malé

i velké na dětskou diskotéku, soutěže

o ceny, dobrou muziku.

Společenské centrum TÝNEC – Šan-
tán DISCO CLUB
Vstupné: 20,- Kč.

26. 11. ADVENTNÍ NEDĚLE V MUZEU

Zač.: 14.00 hod.

Tradiční trh, koledy a vánoční atmos-

féra v městském muzeu.

Adventní koncert – bude upřesněno

na plakátech 

2. 12. ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN 

Vánoční trhy v DrážWanech a prohlíd-

ka památek města s průvodkyní.

Předpokládaný odjezd od MěÚ v 5.00

hod., návrat 22.00 hod. 

Cena: 300,- Kč + 15 EURO (i v Kč) na

vstupy – Zwinger, Frauenkirche

Rezervace i telefonicky do 27. 10.

Přihlášky a informace osobně, včetně

platby v KIS MěÚ.

3. 12. ADVENTNÍ NEDĚLE V MUZEU

Adventní koncert v městském muzeu

– bude upřesněno na plakátech

5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MUZEU

Ochotnický divadelní spolek Netopýr

pro děti. Zač.: 17.00 hod.

6. 12. CHOREA BOHEMICA

Zájezd do KC Kamenice

9.12. DIVADLO HABADĚJ

v odpoledních hodinách 

Divadelní představení pro malé i velké

v podání ochotnického Divadelního 

spolku HABADĚJ ve Společenském

centru TÝNEC 

Bližší informace na plakátech

9. 12. VĚNEČEK
Taneční kurzy v Týnci nad Sázavou

PaedDr. Blanky Takáčové

Společenské centrum TÝNEC –velký

sál. Zač.: 19.00 hod.

10. 12. ADVENTNÍ NEDĚLE V MUZEU

Zač.: 14.00 hod.

Základní škola v městském muzeu –
prodejní výstava dětských výrobků,

pokračování na následující straně
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vystoupení pěveckého sboru a flétno-

vého souboru.

17.30 ADVENTNÍ KONCERT
V ROTUNDĚ „Poetická zastavení“
Účinkuje: Musica dolce vita

16. 12. ROCK IN TYNEC

Rockový koncert 

Společenské centrum TÝNEC –velký

sál. Zač.: 20.00 hod.

Vstupné: 70,- Kč

17. 12. ADVENTNÍ NEDĚLE V MUZEU

Zač.: 14.00 hod.

Tradiční trh, koledy a vánoční atmos-

féra v městském muzeu.

Adventní koncert – bude upřesněno

na plakátech 

19. 12. PRODUCENTI
Zájezd do Hudebního divadla KARLÍN

Vstupné: 360,- Kč (místa na 1. bal-

kón). Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.00 hodin od spořitelny

Přihlášky a informace osobně nebo

telefonicky v KIS a podatelně MěÚ.

Chcete vidět nejúspěšnější americ-
ký muzikál všech dob? Zajímá vás,
co od dubna 2001 rozesmává diváky
na celém světě? Chcete vidět New
York z roku 1959? 
Tak si nenechte ujít muzikál ověnče-
ného 12 cenami TONY. A buYte
mezi prvními, kteří uvidí nádherně
zrekonstruovanou budovu Hudeb-
ního divadla Karlín. 

Změna programu vyhrazena.
Uvedeny jsou akce známé ke dni 1. 10. 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.

Z důvodů častých dotazů zveřejňujeme již
nyní termíny
PLESOVÁ SEZÓNA 2007 

Společenské centrum TÝNEC

Leden
13. 1. MYSLIVECKÝ PLES

Únor
3. 2. PLES MĚSTA

10. 2. PLES SDH PECERADY

17. 2. ŠKOLNÍ PLES

Březen
16. 3. RYBÁŘSKÝ PLES

10. 3. KONCERT SKUPINY KEKS

31. 3. MAŠKARNÍ PLES – FK METAZ
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Ve Středočeském kraji začíná kampaň na podporu třídění odpadů

Celých 10 procent domácností ve Středočeském kraji odpady vůbec
netřídí, další 42 procenta pak třídí jen příležitostně. Tento stav hodlá
společnost EKO-KOM, která se zabývá zpětným odběrem a využitím
odpadu z obalů (papír, plasty, sklo), změnit. Prostřednictvím infor-
mační kampaně, jejíž druhá etapa odstartovala začátkem září, chce
zvýšit účast obyvatel na pravidelném třídění odpadů. 

Z analýzy, kterou ve Středočeském kraji pro EKO-KOM realizovala nezá-

vislá společnost pro výzkum trhu, vyplývá, že nejméně třídí odpady v tomto

regionu lidé ve věku do 29 let, dále pak občané žijící v obcích o velikosti 3

až 7 000 obyvatel a občané žijící v obcích nad 24 000 obyvatel. 

„Srovnáním výsledků průzkumu z roku 2002 a 2005 zjiš4ujeme, že počet

domácností Středočeského kraje, kde se soustavně třídí odpady, vzrostl

o 21 procento a počet domácností, které odpady třídí jen příležitostně,

vzrostl ve stejném období o 19 procent. Naopak dramaticky poklesl počet

domácností, které odpady vůbec netřídí, a to o 36 procent,“ Milan Tomík,

ekologický konzultant společnosti FI Konsult, která má realizaci kampaně

ve Středočeském kraji na starost. Podle údajů autorizované obalové spo-

lečnosti Eko-kom a.s. se v r. 2005 sebralo ve Středočeském kraji 24 505 tun

využitelných odpadů, což představuje cca 22,3 kg na 1 obyvatele. Z toho

papíru bylo 7,3 kg/obyvatele, plastů 6,0 kg/obyvatele, skla 7,2 kg/obyvate-

le a zbytek připadl na nápojové kartony a kovy. Středočeský kraj byl dle

výsledků za rok 2005 na 13. místě mezi kraji ČR. 

Hlavním poselstvím, které se objeví na všech materiálech, je „MÁ TO

SMYSL: TŘIĎTE ODPAD“. „Záměrně jsme použili titulek, který má celo-

státní kampaň. Skvěle vystihuje cíl letošní kampaně, což je zdůraznit smyslu-

plnost a užitečnost třídění,“ říká Tomík. Toto sdělení bude navíc podpořeno

praktickými informacemi o tom jak správně třídit a co se s odpadem děje po

vytřídění, k čemu slouží, co se z něj dá vyrobit. Pro pracovníky a zástupce

obcí pak bude hlavní poselství spočívat v myšlence „Objednejte dostatečné

množství kontejnerů na tříděný odpad a nechte je dostatečně často vyvážet“. 

Veřejnost se o kampani dozví prostřednictvím letáků a dopisů do schrá-

nek (tzv. direct mailing), regionálního tisku, je připravena řada akcí a sou-

těží pro veřejnost i obce, byly speciálně vytvořeny webové stránky 

(www.stredoceska-kampan.cz; www.stredoceske-odpady.cz; 

www.jaktridit.cz).

Elektrický spotřebič nebo běžný odpad?

Zpětně odebrané zařízení musí obsahovat
všechny základní součásti, které činí spotře-
bič spotřebičem.

S vyřazenými domácími spotřebiči a nástroji

jako jsou pračky, chladničky, zahradní sekačky

či kuchyňské roboty, se donedávna nakládalo

jako s běžným odpadem. Nový zákon o odpa-

dech, který u nás začal platit v srpnu loňského

roku, ale umožnil domácí spotřebiče z běžného

odpadového režimu vyjmout. Pro občany to zna-

mená možnost nejen snáze chránit životní pro-

středí, ale také ušetřit peníze.

Elektrozařízení není běžný odpad

Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a ná-

stroje již podle tohoto zákona nejsou odpadem, ale

tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané

je mohou zcela zdarma odevzdat v označených

sběrných dvorech (např. sběrný dvůr TS na Brod-

cích), v rámci mobilních svozů či přímo v prodej-

nách „vyměnit starý za nový“ při nákupu moder-

nějšího domácího pomocníka. Zpětně odebraný

výrobek se stává odpadem až ve chvíli předání

osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění,

tedy do rukou specializované recyklační firmy.

„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektro-

zařízení pocházející z domácností je takové elektro-

zařízení, které svým stavem odpovídá výrobku

s ukončenou životností bez bližšího určení důvodu.

Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektroza-

řízením není výrobek, který již prošel jakoukoliv

fází „zpracování“ či dílčího využití, tedy činností,

která je zákonem určena pouze osobám s přísluš-

nými oprávněními,“ vysvětluje ing. Roman Tvrz-

ník, generální ředitel společnosti Elektrowin, která

má zpětný odběr domácích spotřebičů na starosti.

„Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako

odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod

pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává.

Jak se dělí spotřebiče

Domácí elektrospotřebiče se podle druhu

a účelu dělí do deseti skupin. Společnost Elektro-

win přitom obhospodařuje tři z nich. Zatímco

„jednička“ zahrnuje tzv. velké domácí spotřebiče

sloužící pro praní, mytí, chlazení, vaření a sušení

atd., do „dvojky“ patří zařízení pro mechanickou

a tepelnou úpravu pokrmů, textilu, čištění a úklid,

péči o tělo atd. Do skupiny s číslem 6 patří me-

chanické tepelné a kombinované nástroje a nářa-

dí určené pro vrtání, řezání, broušení, sekání, stří-

hání, přibíjení, šroubování, pájení a další.

Jiným kritériem je popis užití elektrické ener-

gie, který poskytuje také základní návod pro po-

souzení, zda „elektrozařízení“ splňuje definici

pro zpětný odběr nebo je pro svou zásadní ne-

kompletnost pouhým odpadem, byQ se zbytky

kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhod-

ných k následnému užití a zpracování. Každé

elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem

soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto

spojení také výrobek určuje.

Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je

spojením motoru, hnané části (převodovka,

buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do této

skupiny patří například odstředivky prádla, ven-

tilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní

sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky a další.

Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, frité-

zy, varné konvice či elektrické pájky a další patří

mezi tzv. tepelné elektrické zařízení. Aby byl

přístroj kompletní, musí obsahovat systém tvor-

by tepla (topné těleso), nosnou konstrukci a za-

řízení umožňující získanou tepelnou energii vy-

užít – tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.

Kombinace výrobku užívající k podpoře své

funkce oba druhy energie, tedy mechanickou

i tepelnou, je ve své podstatě jednoduchá. U vět-

šiny nebo dokonce u všech těchto výrobků, lze

stanovit jejich mechanický a tepelný základní

charakter. Patří sem pračky, myčky, vysoušeče

vlasů, teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné

páječky a další. Stejně jako u předchozích dvou

skupin, i zde je zařízení tvořeno motorem, hna-

nou částí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či

pláštěm spotřebiče.

Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení

k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím motor/

/kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce.

Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“

tvoří elektrozařízení, která ve své funkci využí-

vají indukce a mikrovlny. Patří sem svařovací

přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné

trouby a indukční plotny. U těchto zařízení je

možno identifikovat komponenty pouze dva –

indukční či mikrovlnný zdroj a nosnou kon-

strukci.

Uvedené komponenty představují jednoduchý

rozlišovací klíč, podle něhož lze rozlišit zpětně

odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro vy-

užití výhod kolektivního systému je třeba spot-

řebiče na místa zpětné odběru (sběrný dvůr TS

na Brodcích) odevzdat kompletní, tedy se všemi

základními součástmi. Zatímco mraznička bez

zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je po-

vinen ji převzít bezplatně, stejná mraznička s vy-

montovaným kompresorem je již posuzována

jako odpad, za jehož odstranění musí obec, re-

spektive občan, zaplatit.
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PČR informuje…

Někteří řidiči si s novými pravidly hlavu ne-

lámou

První prázdninový víkend řešili týnečtí poli-

cisté hned dva neukázněné řidiče. Ulicí Komen-

ského v obci Neveklov jel 1. července v odpo-

ledních hodinách řidič osobního auta Škoda 120

L. Týnečtí policisté v rámci silniční kontroly vůz

zastavili a zkontrolovali. Řidič jevil známky

podnapilosti. Následná dechová zkouška potvr-

dila, že je pod vlivem alkoholu. Elektronický

přístroj mu naměřil 1 promili alkoholu. Policisté

muže nejdříve převezli do benešovské nemocni-

ce na odběr krve a poté na policejní stanici, kde

mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili po-

dezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod

vlivem návykové látky. 

Druhý den krátce před třiadvacátou hodinou

týnečtí policisté zjistili dalšího řidiče, který je

podezřelý ze spáchání trestného činu. Třicetiletý

řidič Trabantu, který jel po silnici č. 105 směrem

na Neveklov, jim ke kontrole předložil pouze ob-

čanský průkaz s tím, že řidičský průkaz nevlast-

ní. Policisté si tuto skutečnost ověřili v evidenci

a řidiče vyzvali k podání vysvětlení na policejní

stanici. Ve zkráceném přípravném řízení mu sdě-

lili podezření ze spáchání trestného činu řízení

motorového vozidla bez řidičského oprávnění.

Pokud mu bude soudem prokázána vina, hrozí

mu trest odnětí svobody až na jeden rok. 

Sázava si vyžádala další život

Řeku Sázavu sjížděl 12. srpna v dopoledních

hodinách manželský pár z Kolína. Krátce před

dvanáctou hodinou polední, když se sedmačtyři-

cetiletý muž a jeho o dva roky mladší žena právě

nacházeli na jezu Na Pěnkavách v Krhanicích,

v místech pod vodní elektrárnou, se s nimi loW

náhle převrátila. Žena vyplavala na hladinu a po-

dařilo se jí dostat na břeh. Její muž však takové

štěstí neměl. Z vody mu museli pomoci lidé, kteří

se v té době u jezu nacházeli. Sanita ho ve velmi

vážném stavu převezla nejdříve do benešovské

nemocnice a poté do pražské. V té však o několik

hodin později na následky zranění zemřel. 

Žena vykrádala chaty
V polovině června letošního roku prošetřova-

li týnečtí policisté případ vloupání do dvou re-

kreačních chat v osadě Proudy v katastru obce

Krňany. Pachatel odcizil nářadí a další různé

věci v celkové hodnotě 133 tisíc korun. Šetřením

případu policisté zjistili, že vloupačky má na

svědomí sedmatřicetiletá žena z Prahy, kterou

také prošetřují kriminalisté z Prahy-západ pro

spáchanou majetkovou trestnou činnost v jejich

teritoriu. Spisové materiály obou případů jim 9.

srpna předali. 

Šla si koupit zeleninu a přišla o auto
Neznámý pachatel využil situace a osmaosm-

desátileté řidičce odcizil auto. Ta ho 7. srpna

krátce po jedné hodině odpolední nechala stát

u stánku zeleniny u železničního přejezdu

v Týnci nad Sázavou. Klíče nechala v zapalová-

ní a auto neuzamkla. Než si stačila nakoupit,

někdo s vozidlem, ve kterém měla psa, odjel

směrem na osadu Čakovice. K popisu odcizené-

ho vozidla policistům uvedla, že se jednalo

o Škodu Felicii červené metalické barvy, regis-

trační značky BNH 94 - 57. Týnečtí policisté

společně s kolegy z Obvodního oddělení Nová

Hospoda po vozidle okamžitě provedli pátrací

akci. Auto nenašli, zato však před osadou Čako-

vice nalezli psa, kterého pachatel z odcizeného

auta vyhodil. 

por. Zuzana Stránská

Co se děje s „Jawa Klubem?“

Vážení a milí spoluobčané, 

často od mnohých z vás slyším otázku „tak co

Jawa Klub, jak je to daleko?“ Rád bych vás

proto seznámil se současnou situací v „Klubu“

a s plány do budoucnosti. Tento objekt jsme za-

koupili v žalostném stavu při dražbě v únoru

2005. Objekt byl vykraden, se zničenou a ne-

funkční elektroinstalací, s dožilým topením, po-

škozenou střechou, vytrhanými parketami a ne-

uvěřitelným nepořádkem v celém Klubu. Mnozí

z vás, kteří jste tam prožili hezké chvíle, byste

při pohledu na stav, ve kterém jsme ho koupili,

hořce zaplakali. V objektu jsme uklidili a vyve-

zli několik kontejnerů odpadu, opravili střechu,

kterou do Klubu zatékalo a udělali novou elek-

trickou přípojku objektu. V loňském roce také

proběhla veřejná anketa na využití Jawa Klubu.

Tato anketa nám pomohla při tvorbě projektu na

změnu tohoto bývalého kulturního domu

v novou multifunkční budovu, která by v bu-

doucnu sloužila nám všem. Na základě našeho

záměru jsme podali v rámci programu LEA-

DER+ úspěšnou žádost o dotaci na projektovou

dokumentaci, kterou jsme získali ve výši

903 000,- Kč. Tento projekt je spolufinancován

Evropskou unií. V současné době už na projek-

tu pracuje projekční kancelář, kterou jsme vy-

brali na základě výběrového řízení. 

Jak to tedy bude v klubu vypadat?

V přízemí bude zachováno využití podle sou-

časného stavu rozšířené o klubovny, šatnu, kan-

celář a nové, variabilní využití jeviště. Tzn. spo-

lečenský sál bude možné pomocí mobilních

příček členit na menší části – klubovny. Mobilní

příčka bude také oddělovat jeviště od sálu, kde

bude na podélné stěně vybudována horolezecká

stěna. Z předsálí bude oddělen prostor pro šatnu,

nově bude vybudováno sociální zařízení a admi-

nistrativa. Současná galerie bude využita pro

stavbu bytu správce objektu. Z bývalého balko-

nu bude také přístup do ubytovacích kapacit,

které budou nastavěny nad krajními loděmi,

které jsou v současnosti zastřešeny nižšími pul-

tovými střechami.

V suterénu bude fitcentrum se zázemím, sau-

nou, vířivkou a soláriem. Dále zde bude víceú-

čelová klubová čajovna s bistrem, internetovou

kavárnou a venkovní terasou. Terasa bude nava-

zovat na molo u řeky. Celá rekonstrukce je běh

na dlouhou traQ, která bude vyžadovat obrovské

investice a proto je plánována na několik samo-

statně realizovaných i provozovaných etap.

První etapa počítá s vybudováním fitcentra v su-

terénu. Bližší popis jednotlivých etap a studie na

využití Klubu bude zveřejněna na internetových

stránkách města Týnce, v sekci společnost.

Touto formou bych také rád poděkoval všem,

kteří nám při našich aktivitách v Jawa Klubu po-

máhali.

Za Jednotu bratrskou v Týnci nad Sázavou

Stanislav Škvor
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Sportovní odpoledne

Dne 25. 9. 2006 uspořádalo MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou ve

spolupráci se ZŠ Komenského Týnec nad Sázavou – na hřišti školy Spor-

tovní odpoledne pro děti. Soutěžilo se ve 4 disciplínách: běhu, skoku do

dálky, hodu, jízdě zručnosti; a ve 3 kategoriích.

1. kategorie – děti 0 – 3 roky:
1. místo: Terezka Žilková

2. místo: Sára Hanečáková

3. místo: Zuzanka Bílková

2. kategorie – děti 4 – 6 let:
1. místo: Ríša Unger

2. místo: Terezka Bílková

3. místo: Dáda Pokorný

3. kategorie – děti 7 – 10 let:
1. místo: Petr Netolický

2. místo: Petr Marvan

3. místo: Lukáš Rohlíček

Ostatní malí sportovci byli také velmi šikovní. Celkem se zúčastnilo 55 dětí.

Děkujeme též děvčatům ze ZŠ Komenského – Ivče Kubáskové, Pavle

Štikarové, Janě Čubrové, Báře a Radce Pazderové a Simoně Pichonské –

za měření a zapisování výkonů dětí.

Pravidelné aktivity ve 2. pololetí 2006

V herně je možné se s dětmi bu8 aktivně zapojit či si jen individuálně

pohrát. Vše záleží na iniciativě rodičů i dětí.

Pořádáme též další akce a výlety, rodinné dovolené,  přednášky apod.

Podrobnosti naleznete v MC, DSPS, v MŠ, ZŠ, u dětských lékařů, na vý-

věskách MěÚ, v Týneckých listech a na webu: www.mestotynec.cz.

Dále knihovnu s tituly z oblasti výchovné i tvořivé a inzertní službu.
Nabízíme též výpomocnou hlídací službu po telefonické dohodě.

Naše činnost je zmapována v kronikách, které jsou k dispozici v MC.

Relaxační cvičení na gymnastických míčích (pro dospělé)

Vede: Květa Plachtová – tel. 775 238 404

Náplň: Relaxační cvičení využívající gymn. míčů pro uvolnění

pohybového aparátu, nácvik správného držení těla

Hravá angličtina pro děti (od 4 – 10 let)

Vede: Marcela Krejčíková / Pavla Hildebrandová

Náplň: Formou her, písniček a doplňování si děti osvojují první an-

glická slůvka a fráze  – dle Marie Zahálkové a Mileny Kelly.

Angličtina pro dospělé – pokročilí/začátečníci – pokračování/úplní za-
čátečníci – s dětmi v herně
Vede: Pavla Hildebrandová – tel. 728 682 296

Náplň: Začát. – pokrač.: Čerpáme z učebnice pro střední a jazykové

školy „TIME TO TALK 1“ – se zaměřením na schopnost reagovat

v běžných životních situacích.

Pokročilí: konverzace též dle „LET’s TALK“

Úplní začátečníci: Učebnice AJ není dogma, zkusme to jinak! 

Masáže dětí a kojenců – dle tel. domluvy
Vede: Hana Čečerlová – tel. 776 006 814

Náplň: Masáže vhodné pro děti jakéhokoli věku, k posílení vzájem-

ných vazeb rodičů a dětí – dle Jany Hašplové

PC kurz Vede: Martina

Náplň: rozvoj práce na PC dle potřeb účastníků kurzu

Tematické herny – od nejmenších dětí

Náplň: Na určité dané téma zpíváme, cvičíme, výtvarničíme

Vede: Danka Dudková, Květa Plachtová, Lenka Helešicová

Setkávání těhotných
Vede: Magdalena Podaná – tel. 603 159 684

Náplň: Příprava k porodu, cvičení, relaxace, masáže, příprava na ko-

jení, výživa v těhotenství a v době kojení, apod.

Cvičení pro rodiče s dětmi od 3 měs. – 1 r. / od 1 r. – 3 let
Vede: Magdalena Podaná – tel. 603 159 684

Náplň: Cvičení na rozvoj psychiky a rozumu, i tančení, houpání dětí,

– šátky vítány / Cvičení s říkankami a písničkami

Výpomocné hlídání dětí – tel. 732 138 119, 603 159 684

Náplň: Výpomocná služba hlídání dětí po telefonické dohodě

Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

Pravidelný program na září 2006 – leden 2007 Vede: Danka Dudková, Magdalena Podaná

Tematické herny a relaxační cvičení jsou určeny i pro nepravidelné

navštěvování.

Srdečně také zveme kohokoliv, kdo by se chtěl aktivně na činnosti MC

podílet, na organizační schůzky – vždy 4. středu v měsíci od 18,30 h

v MC.

AKTUALITY z MC Motýlek:

Setkávání těhotných v MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

pokračuje i nadále

Tato skupina se zabývá přípravou k porodu, cvičením, relaxací, masá-

žemi, přípravou na kojení, výživou v těhotenství a v době kojení, laktač-

ním poradenstvím, případně je možné domluvit doprovod k porodu,

pomoc při úlevových polohách, dýchání.

Zájemkyně se mohou hlásit na tel. 603 159 684 – paní Magdaleně Po-

dané, instruktorce pohybové a psychomotorické výchovy, laktační porad-

kyni a dietní sestře.

Tato skupina se setkává ve STŘEDU od 18,00 – 19,00 h – telefonic-

ká domluva nutná.

Do skupiny je možné se kdykoliv připojit.

Masáže dětí a kojenců

PřijWte se naučit masírovat své děQátko, seznámit se s aromaterapií, při-

vonět k léčivým silicím a vychutnat si masáž i na vlastní kůži. Toto a ještě
více vám nabízí náš 3-dílný cyklus masáží dětí a kojenců, který se
bude tentokrát konat v listopadu 2006. Masírujeme v MC Motýlek

v Týnci nad Sázavou. Masáže jsou vhodné pro každý věk dítěte a je vhod-

né se je naučit už v těhotenství. Zájemci se mohou hlásit na tel.

776 006 814 – Hanka Čečerlová, počet ve skupině je omezen.

Připravujeme

– Bazárek zimního zboží, Drakiádu a Svatomartinský průvod.

Termíny budou upřesněny.

Za MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

Marcela Krejčíková
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Hasiči na Setkání Týnců

Setkání Týnců se uskutečnilo 8. – 10.9.2006

ve Velkém Týnci u Olomouce. 

Z Týnce nás odjelo 17. Naši cestu jsme spoji-

li s výletem na Macochu. Hasiči z Velkého

Týnce pro nás připravili příjemný večer s coun-

try kapelou.

V sobotu 9.9. pro nás začal den slavnostním

nástupem a dopoledne pokračoval soutěží netra-

dičních štafet, odpoledne požárním útokem –

oboje v kategorii mužů a dětí. Večer proběhlo

slavnostní vyhlášení výsledků – děti se umístily

na 2. místě, muži na místě 5. 

Po příjemné večerní zábavě jsme se v neděli

ráno rozloučili s našimi hostiteli a vyrazili k do-

movu.

Počasí nám po celé setkání přálo, všichni jsme

byli v pohodě, kterou podpořila i dobrá organi-

zace celé akce.
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Jak jsme se vrátili z „onoho světa“, aneb vodáci na kolech

Motto výletu: „Dostat se na onen svět není

žádný problém, ale vrátit se…!“

Ve čtvrtek 14. září jsme jako obyčejně v lodě-

nici zformovali naše řady, naložili kola na vlek

a začali se těšit. 

V pátek ráno vyrazilo nejtvrdší jádro čtyřmi

auty směr Votice – Mezno – Jistebnice a po krát-

kém bloudění v samotné Jistebnici našlo i soko-

lovnu, která se stala na dva dny naším útočištěm

a vítaným domovem.

Po nezbytných ubytovacích formalitách vyra-

zila naše desetičlenná skupina na první etapu to-

hoto výletu. Silný protivítr ohýbal větve stromů

a ztěžoval nám putování. Trasa vedla po zelené

turistické značce směrem na Chotoviny (občer-

stvení v první hospodě), Sudoměřice, Starý

zámek (zřícenina), Borotín (pěkná hospůdka).

Zpátky přes Kamennou Lhotu, Nehonín a kolem

rybníků do Jistebnice – celkem cca 35 km. Ces-

tou se postupně připojovali i ti, kteří se přisunu-

li různými způsoby po vlastní ose. Na Starém

zámku na nás už čekal Dalibor, v Borotíně v hos-

půdce nás neomylně našli Petr a Lenka Ouřadní-

kovi s Jarmilou. Rozrostli jsme se na čtrnáct. Po

cestě nás čekala různá překvapení – např. zákeř-

ný poryvový vítr, který měl na svědomí odřeni-

ny a pěkně bolestivou modřinu kamarádky Jar-

mily, snad na každé mezi stromy doslova

obalené švestkami. Jana, ta dobrá víla, jich měla

plné triko a neúnavně nabízela, i když se na ně už

nikdo nemohl ani podívat. Na „švestičky“ hned

tak nezapomeneme. Večer jsme ukončili „hra-

nou“ v hospodě U Kulturního domu, kde zcela

nekulturně zapíjeli místní volejbalisté čerstvou

prohru a řvali z plných plic. A protože konečně

dorazili i oba Turkovi, spalo nás v místní těloc-

vičně rovných šestnáct.

Sobotní ráno bylo opět velmi větrné, ale slu-

nečné. Připojili se k nám kamarádi Radim s Va-

linou, takže nás čerstvých osmnáct vyrazilo na

hlavní a také nejdelší etapu výletu – cestu na

„onen svět“. Jak řekl Dalibor: „Na onen svět se

dostaneš lehce, ale návrat je těžký.“ Věděl dobře,

o čem mluví. Trasa vedla přes Nadějkov, Chyž-

ky, Kovářov na Onen svět (hospoda s pomalou

obsluhou a rozhledna) a zpátky přes Krchov, Za-

hrádku (s kozí farmou), Petrovice (krásné měs-

tečko s pohostinnou cukrárnou), dále po turistic-

kých značkách na Obděnice, Chválov – „rafani“

odbočili na Veletín k hospodě Za pecí – ostatní,

jejichž touhou v této chvíli byla světla Jistebnice

a útulná tělocvična, na Nosetín, Nadějkov a ko-

nečně Jistebnice.

Opět jsme zažili bohatý den, byly i švestičky,

čekaly nás táhlé kopce a turistické stezky (zvláš-

tě při zpáteční cestě), viděli jsme čerstvě vyvrá-

cené a popadané stromy, nakoupili jsme kozí

a ovčí sýry, zamlsali si v cukrárně a někteří z nás

si tentokrát sáhli až na úplné dno svých sil. Těch

sedmdesát kilometrů bylo opravdu hodně, i když

„rafani“ jich najezdili ještě o šest více.Turkovi

se snad domluvili – oba píchli kola těsně před

dojezdem do cílových stanic. Utahaní jak koQata

jsme den zakončili opět v hospodě U Kulturního

domu, tentokrát naše řady posílil Honza Rak,

který sice přišel o dřinu na kolech, ale o to větší

měl chuQ hrát. Ještě večer odjeli Turkovi i Radim

s Valinou.

V neděli nás za odměnu čekala odpočinková

etapa, i když naše řady již silně prořídly. Jarku

s Hankou a dokonce ani Jarmilu Ruměnku nelá-

kaly menhiry, ze kterých by načerpaly ztracené

síly, nelákali je dokonce ani živí bizoni. Zvolily

jiný program. Nás zbývajících jedenáct čekala

trasa přes Aleninu Lhotu na Cunkov (bizoni),

Čertovo Břemeno, Ounuz (hospoda u krbu – za-

vřená), slíbené menhiry, které jsme po chvíli

bloudění opravdu našli, dále na sjezdovku do ho-

telu Relax Monínec (oběd) a po známých běž-

kařských tratích na Nehonín – konečná v Jisteb-

nici. Bylo to pohodových 26 km, i když tlačit

kola nahoru sjezdovkou na Monínci (zvláště po

obědě) není žádná legrace. Ale to už jsme Dali-

borovi dávno odpustili.

Výlet se opravdu vydařil, nejenom že nám po-

časí přálo (i když ten vítr si tam „nahoře“ mohli

odpustit), ale mnozí z nás v sobě objevili neče-

kané rezervy. Užili jsme si kilometry, užili jsme

si tu nádhernou krajinu, užili jsme si i pohodu při

společných posezeních. A tak všichni děkujeme

Daliborovi, že nám umožnil alespoň z části po-

znat tenhle krásný koutek světa a připravil

i trasy, které nás dovedly nejenom na onen svět,

ale také zpátky. Dík patří i všem, kteří se zúčas-

tnili a kteří nesobecky čekali na kamarády, kte-

rým už pomalu docházely síly a dodávali jim po-

třebný elán a touhu dojít až na konec.

mn
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Volejbalový podzim

V sobotu 19. srpna 2006 jsme uspořádali první

ročník plážového volejbalu smíšených družstev

našeho volejbalového oddílu. Turnaje se účas-

Výsledky:

5. TJ Jiskra Zruč n. Sáz. „B“ 10 4 6 20 : 20 884 : 911 14

6. SK Volejbal Kolín „B“ 10 4 6 15 : 20 756 : 754 14

7. SK Kostelní Lhota 10 3 7 10 : 24 690 : 798 13

8. TJ Tatran PMS Sedlčany 10 1 9 9 : 27 727 : 854 11

Do konce podzimní části KP II. nás ještě čekají dva duely. V sobotu 30.

září zajíždíme na hřiště SK volejbal Kolín „B“ a o týden později končíme

doma podzimní sezónu s druhým nováčkem soutěže TJ Jiskra Zruč nad

Sázavou „B“. Po tomto utkání se ještě uskuteční tradiční souboj Staří vs.

Mladí, na který se všichni moc těšíme.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta

Konečná tabulka:

1. Martina Hadačová – Pavka Zdražil 5 zápasů 98: 65 8 bodů

2. Markéta Kalinová – Martin Prokeš 5 zápasů 98: 73 8 bodů

3. VlaWka Dudová – Jarda Kuchta ml. 5 zápasů 94: 75 8 bodů

4. Hanka Bártlová – Ota Hadač 5 zápasů 89: 89 4 bodů

5. Jarka Weisheitelová – Jarda Kuchta st. 5 zápasů 65: 103 2 bodů

6. Jarka Kuchtová – Maruška Šlesingerová 5 zápasů 68: 105 0 bodů

Podzimní část mistrovské sezóny KP II. jsme začali po prvním odlože-

ném kole v Kostelní Lhotě. Vstup do nové sezóny se nám vydařil nad oče-

kávání dobře a nováčka v soutěži jsme bez větších komplikací dokázali

porazit v obou zápasech shodně 0:3 na sety.

Následující víkend nás čekaly dva duely. Nejprve v sobotu jsme přiví-

tali na svém hřišti lídra soutěže TJ Bohemii Poděbrady. Po vyrovnaném

boji se nakonec přece jen radoval soupeř, který vyhrál první utkání 1:3

a druhé v dramatickém pětisetovém zápase 2:3.

ChuQ jsme si spravili hned v neděli, kdy jsme v odloženém zápase prv-

ního kola hostili TJ Tatran Sedlčany. Opět se hrál vyrovnaný volejbal, ve

kterém jsme měli tentokrát více štěstí my a vyhráli 3:2 a 3:1.

Ve čtvrtém kole jsme zajížděli na hřiště našeho tradičního rivala TJ

Sokol Vlašim. Po dobře rozehrané úvodní sadě jsme v následujících fázích

zápasu nedokázali držet se soupeřem krok a utkání prohráli 3:1. Ve dru-

hém duelu jsme Vlašimi oplatili porážku i s úroky a vyhráli jsme 0:3.

Zatím v posledním utkání před uzávěrkou Týneckých listů jsme na do-

mácím hřišti dokázali po kvalitním výkonu přehrát ambiciózní celek TJ

Sparta Kutná Hora shodně v obou zápasech 3:1 na sety.

Sestava: 
smečaři: Michal Kuchta, Martin Prokeš, Honza Kyselka

nahrávači: Marek Vávra, Pavka Zdražil, Mirek Kalina

blokaři: Jarda Kuchta, Martin Kučera, Libor Prokeš

Dosavadní výsledky na podzim:

VK Týnec nad Sáz. – TJ Tatran Sedlčany 3:2 (–22, 15, –28, 20, 9)

3:1 (13, 16, –22,14)

SK Kostelní Lhota – VK Týnec nad Sázavou 0:3 (–17, –19, –24)

0:3 (–24, –19, –21)

VK Týnec nad Sáz. – TJ Bohemia Poděbrady 1:3 (–20, 19, 16, 18)

2:3 (–21, 24, –22, 16, –12)

TJ Sokol Vlašim – VK Týnec nad Sázavou 3:1 (–15, 19, 21, 21)

0:3 (–20, –15, –21)

VK Týnec n. S.. – TJ Tatran PMS Sedlčany 3:1 (–13, 15, 22, 22)

3:1 (15, 22, –18, 26)

Tabulka po 5. kole: sety             míče body

1. TJ Bohemia Poděbrady 10 9 1 27 : 10 854 : 747 19

2. VK Týnec nad Sázavou 10 7 3 25 : 14 899 : 810 17

3. TJ Sparta Kutná Hora 10 6 4 23 : 17 915 : 862 16

4. TJ Sokol Vlašim 10 6 4 19 : 16 778 : 767 16

tnilo sedm žen a pět mužů, kteří byli nalosováni

do dvojic a hráli každý s každým na jeden set do

21 bodů. O vítězi rozhodovala konečná tabulka,

ve které jsme počítali míče.
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V letošním roce se prvně uskutečnilo letní

soustředění až koncem prázdnin, a to

12.–26. 8. 2006. Důvodem této změny bylo lepší

načasování začátku podzimního tréninkového

cyklu, jehož vrcholem je začátkem listopadu

Mistrovství České Republiky. 

Soustředění se letos zúčastnil opět rekordní

počet účastníků, a to 49 na prvním a 50 na dru-

hém turnusu, a to nejenom z naší školy Silla a je-

jích oddílů z Týnce nad Sázavou, Kolína, Kutné

Hory a Sázavy, ale i ze spřátelených škol

z Mladé Boleslavi a ze Stránčic. 

Všichni účastníci byli příjemně překvapeni

dalším rozšířením a zkvalitněním služeb zbras-

lavického rekreačního střediska „U Starého ryb-

níka“, zejména možnosti využívat také nově re-

konstruovanou tělocvičnu, která byla dokonce

vybavena i „tatami“, tedy měkkou sportovní po-

dlahou, jaká se používá na svazových a meziná-

rodních závodech. 

Tréninky byly rozdělené zvlášQ pro začáteční-

ky a zvlášQ pro pokročilejší studenty a začaly

hned první den po příjezdu v sobotu odpoledne

úvodní hodinou. Při té se ukázalo, jak moc větši-

na cvičenců za uplynulé prázdninové období zle-

nivěla a že tedy na tomto předsezónním termínu

soustředění možná něco bude. 

Další dny pak kromě ranní rozcvičky před sní-

daní byly vždy dva tréninky, a to s výjimkou

středy, kdy byl jako tradičně den volna zpestře-

ný odpoledne pověstnými bláznivými soutěže-

mi. A také poslední den byl již celý jako obvykle

ve znamení závodů. Nejprve se dopoledne sou-

těžilo v technických sestavách (Tul) a odpoledne

potom ve speciálních přerážecích technikách

(Tki) a nakonec i ve sportovním boji (Matsogi). 

Nejúspěšnějším závodníky prvního turnusu se

stali Martin Konrád, Jitka Haisová a Petr Smej-

kal a druhého turnusu Jan Král, Ivana Vatechová

a Richard Pabišta. 

V noci po závodech proběhla ještě malá noční

„bojovka“, a to v lese za areálem, na kterou se

moc těšili zejména mladší účastníci kurzu. 

Podle prvních velmi kladných ohlasů všech

zúčastněných se dá očekávat, že v příštím roce

bude zájem o toto letní soustředění minimálně

stejně velký.

Letní soustředění školy Taekwon Do Silla ve Zbraslavicích 2006 

Účastníci prvního turnusu

Účastníci druhého turnusu
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VODA – TOPENÍ

REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

montáž rozvodů vody a kanalizace – montáž topných 

systémů z Cu, oceli atp. – revize domovních, 

průmyslových plynovodů a spotřebičů do 50 kW a nad 50 kW

Roman SKOPEC
Podělusy 33

257 41 Týnec nad Sázavou 1

mobil: +420 603 901 782

N O N - S T O P
Červené Vršky 833, Benešov (naproti obchodnímu domu Lidl, v přízemí budo-

vy alergologie), tel. 317 722 046.

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Půjčujeme elektrická

polohovací lůžka, antidekubitní matrace, hrazdy, servírovací stolky, chodítka,

invalidní vozíky, koncentrátory kyslíku, toaletní vozíky, toaletní židle, mycí židle,

nástavce na toaletu, sedáky na vanu, zvedací zařízení do vany. Ceny půjčovného od 2,.-Kč/den

do 45.-Kč/den, podle pomůcky. 

Půjčovna je otevřena: PO   9,00–15,00 hod, ST  10,30–16,30 hod, PÁ   9,00 –15,00 h.

Občanské sdružení TŘI, Červe-

ná Vrška 833, 

Benešov nabízí formou ASIS-

TENČNÍ SLUŽBY pomoc senio-

rům, zdravotně postiženým a rodinám, které pečují

o své blízké v domácím prostředí. Součástí asis-

tenční služby jsou též respitní/ odlehčovací/ služby.

Jde o krátkodobý pobyt u klienta v době, kdy je ro-

dina v zaměstnání, musí si vyřídit nezbytné pochůz-

ky, či jako odlehčení v jejich celodenní péči. Můžeme

poskytnout osobní asistenci na určitou denní dobu,

či v určité dny týdne, podle individuálních potřeb

klienta a jeho rodiny. Maximální doba poskytování

osobní asistence je 2–4 hodiny denně. Přehled

a ceník poskytovaných služeb:

Dohled v bytě klienta 40,-Kč/hod.

Doprovod klienta 45,-Kč/hod.

Provozní doba Asistenční služby: Po–Pá 8–18 h.

Službu si můžete objednat na tel. čísle: 

777 333 939

Auto asistence je služba,

jejímž cílem je pomoci

seniorům, matkám na MD

a omezeně pohyblivým

spoluobčanům při pohybu ve městě (lékař,

úřady, kulturní zařízení, ale i nákupy a pod.).

Jízdenky lze zakoupit u řidiče. Službu si může-

te objednat telefonicky na čísle: 777 333 939.

Pouze pro osoby starší 18 let a v dostatečném

časovém předstihu.

Provozní doba: Po–Pá 8–16 h. (jinak dle dohody) 

Od 1. 7. 2006 zahájen zkušební provoz.

Ceník jízdného: po městě: 8,- Kč/km, mimo

město:  7,- Kč/km, přeprava zásilek (léků)

3,50 Kč/km 

Provozuje: Občanské sdružení TŘI, Červená

Vrška 833, Benešov
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ÚČETNICTVÍ  A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

ÚČTO-REAL
ucto.real@seznam.cz

Pro své klienty zajiš-uje spolehlivé služby při vedení účetnictví a jiných administrativních prací.

Pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva (SVJ a BD) má ÚČTO-REAL speciální, níže 

uvedenou nabídku. V této oblasti nabízí  celkové převzetí správy domu, včetně služeb s tímto souvisejících 

(například zajištění periodických revizí, oprav, technické dokumentace k modernizaci apod.).  

Naše základní nabídka:
� Vedení podvojného účetnictví

� Vedení daňové evidence pro OSVČ - fyzické osoby

� Zpracování účetních uzávěrek

� Zpracování veškerých daňových přiznání

� Zpracování mezd

� Personalistika 

� Poradenství

Pro společenství vlastníků bytových jednotek
� kompletní vedení účetnictví

� zpracování účetní uzávěrky

� Daňové přiznání

� Vyúčtování spotřeby vody a energií  

� Možnost správy domů 

KONTAKT:
ucto.real@seznam.cz

Tel.:

739 215 280 - Ing. Pavel Rob

777 078 773  - Marie Bártová
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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.

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

„Podnikání: www.vydelekzdomu.cz“

„Hubnutí: www.zdravehubnout.cz“.

Koupím domek nebo byt i ve špatném stavu.

Tel.: 603 442 474

Tělovýchovná jednota JAWA-METAZ, 257 41 Týnec nad Sázavou

ODBOR ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY

Hledáme nové cvičitele a cvičitelky pro vedení 

cvičebních jednotek, nekvalifikovaným můžeme 

zajistit vyškolení na náklady odboru.

Přihlásit se můžete u Věry Junové na tel. č. 723 726 848 

nebo ve cvičebních hodinách odboru ASPV dle rozvrhu. 


