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Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Vám přinášíme přehled rozpočtu města pro rok 2010.
Nahlédnout do rozpočtu podrobněji je možno v ekonomickém odboru
městského úřadu.
Schvalování rozpočtu bylo tentokrát náročnější než tomu bývalo dříve.
V důsledku krize se v roce 2009 nenaplnily plánované daňové příjmy
a město muselo hodně šetřit. Pro rok letošní bylo plánování daňových příjmů tak trochu sázkou do loterie, a to se odrazilo ve schvalovacím procesu v zastupitelstvu. Nepovedlo se to napoprvé, byla tedy svolána pracovní
schůzka k podrobnému projednání a k mému překvapení se na této schůzce téměř nediskutovalo. A při veřejném jednání byl zase problém schválit
úvěr, o jehož nutnosti a přípravě jsme téměř tři čtvrtě roku informovali.
Měl jsem z toho divný pocit.
Zadluženost města je vysoká, informuji o tom často, nicméně dle mého
názoru není nebezpečná. Všechny úvěry, které si město v minulosti vzalo,
byly určeny na významné investiční akce, které přinášejí jeho obyvatelům Foto: P. Vilímek
prospěch. Samozřejmě jsme před lety při plánování akcí nemohli počítat
s tak hlubokou krizí a poklesem daňových příjmů, díky kterému se v loňském roce staly splátky úvěrů dominantními výdaji z celkového objemu Školství
disponibilních prostředků (tedy po odečtení provozních výdajů). Je tomu z toho:
tak i v roce 2010, přesto jsme schopni po pokrytí povinných výdajů finan- – dotace od státu a příspěvky od obcí
covat celou řadu věcí. Nevidím to zkrátka tak černě jako někteří kolegové – mateřská škola
v zastupitelstvu. Úvěry považuji za běžný nástroj financování větších in- –půjčka MŠ Chrást
vestičních akcí. I když nepopírám, že bez úvěrů by se mi spalo lépe. Ne- – základní škola
měli bychom ovšem v městě prakticky nic hotového. Jde o to, uhlídat – příspěvky jiným obcím
únosnou míru zadlužení. Myslím, že to máme pod kontrolou a jsme i pod –školní stravování
dohledem našeho bankéře. Pár let si nyní město od úvěrů určitě odpočine, – rekonstrukce školního stravování
možná s výjimkou nějakých drobných výpomocí nebo překlenovacího fi- – základní umělecká škola
nancování.
Věnujeme se úsporám, promýšlíme výdaje na provoz města, snažíme
se neutrácet více než je nutné. Rezervy hledáme také v provozu městského úřadu, kde probíhají některá organizační opatření. K žádným
drastickým omezením ve městě se však nechystáme, pokud nás k tomu
ještě vývoj krize nedonutí. Velmi nerad bych redukoval nebo snad rušil
provoz některých zařízení, nerad bych krátil příspěvky např. školám
apod. Mimo to stále intenzivně žádáme o nějaké dotace a tak musíme
počítat i s vlastními prostředky na finanční spoluúčast k dotacím, které
se podaří získat.
Přehled příjmů a výdajů dle kapitol

Vodní hospodářství, životní prostředí
z toho:
– pitná voda
– odvádění a čištění odpad. vod
– sběr a svoz komunálních odpadů
– úvěry
– rezerva
– ostatní

Příjmy

Výdaje

5 785 000

19 623 201

950 000
500 000
333 000
4 000 000

468 000
7 366 229
4 413 000
6 120 027
1 255 945

2 000

Lesy

0

0

Doprava
z toho:
– místní komunikace
– dotace na dopravní obslužnost

0

6 088 000
5 428 000
660 000

Příjmy

Výdaje

6 340 000

12 049 100

1 340 000
6 816 000
5 000 000
3 100 000
320 000
801 100
1 000 000
12 000

Kultura, sport, zájmová činnost
z toho:
– knihovna
– muzeum
– sdělovací prostředky
– kultura + památky
– kultura – dotace z ROP
– sokolovna ve Zbořeném Kostelci
– informační středisko
– dotace spolkům a klubům
– dětská hřiště
– fond porodnosti
– ostatní

1 681 000

3 816 100

30 000
60 000
25 000
100 000
1 396 000
70 000

1 221 700
635 200
60 000
539 200

Vlastní správa
z toho:
– městská policie
– hasiči
– zastupitelé
– činnost místní správy
– dotace na státní správu

5 231 000

19 000 185

Sociální věci
z toho:
– pečovatelská služba
– soc. dávky

231 000
5 000 000
600 000

195 000
300 000
590 000
50 000
150 000
75 000

1 642 400
293 200
2 623 395
14 441 190

1 400 000
800 000
600 000

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Místní hospodářství
z toho:
– byty a nebytové prostory
– veřejné osvětlení
– veřejná zeleň
– pohřebnictví
– komunální služby a územní rozvoj
– územní plán

Příjmy

Výdaje

8 847 800

10 881 300

8 307 800

6 032 300
2 150 000
1 771 000
337 000
191 000
400 000

160 000
380 000

– daň z přidané hodnoty
– daň z nemovitostí
– správní poplatky
– poplatek za odpad
– ostatní poplatky
– příjmy z úroků
– platby daní a poplatků
– převody vlastním fondům
– ostatní

14 880 000
4 500 000
920 000
2 800 000
875 000
60 000
851 100
290 000

Celkem
Stavebnictví
z toho:
– příjmy z pronájmu plynovodů
– úvěr - plynof. Pecerad a Zboř. Kostelce
Všeobecná pokladní správa
z toho:
– daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
– daň z příjmů fyz. osob z podnikání
– daň z příjmů fyz. osob dle zvláštní sazby
– daň z příjmů právnických osob
– daň z příjmů z právnic. osob za obce

6 000

771 000

6 800 000
1 150 000
640 000
7 715 000
850 000

1 141 100

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení
z toho:
– splátky, převody, úroky
– zůstatek z minulého roku
– půjčky
– služby ČS a.s.
– rezerva

schválila znění Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací mezi městem a spol. Technické služby Benešov, s.r.o. Znění smlouvy
reaguje na vývoj související legislativy a nahrazuje smlouvu dosud platnou.
• projednala situaci ohledně havárie vodovodního
řadu v Týnci n.S. u domu čp. 268-269. Oprava si
vyžádá náklad do 150.000,– Kč bez DPH. Rada
doporučila zastupitelstvu řešit tuto situaci rozpočtovou změnou. Jako zdroj pro úhradu využít
rezervy na projekty z oblasti životního prostředí.
• projednala návrh směrnice ke změně organizačního schéma – snížení počtu zaměstnanců městského úřadu s účinností od 1.6.2010.

•

3 233 728

3 233 728

1 774 822
1 458 906
2 200 000
80 000
953 728
241 000

241 000

Rozpočet obřadního fondu

50 300

50 300

Změna se týká odborů sociálního a finančního, kde dojde ke sloučení místa referenta
odboru sociálního a pokladníka odboru finančního.
vzala na vědomí informaci o tom, že finanční spoluúčast města na studii využití
prostor vlakového a autobusového nádraží
bude činit 48.000,– Kč. Cena se může zvýšit v případě zvětšení objemu geodetických
prací.

Zastupitelstvo města
• schválilo přijetí úvěru ve výši 9 mil. Kč na
financování projektu „Výstavba kanalizace

Výrazná pomoc pro komunikace v místních
částech – získaná dotace od MMR ČR
Loňské vydatné letní přívalové deště se negativně podepsaly na místních komunikacích takovou měrou, že se naše cesty staly mnohde jen
těžko sjízdnými. Na podzim byla udělána „inventura“ stavu místních komunikací a ty nejvíce
poškozené z Pecerad, Krusičan, Zbořeného Kostelce, Chrástu osady i samotného Týnce byly zařazeny do seznamu pro nejbližší opravy.
Celková plocha připravovaných oprav je přes 8
500 m2 a výše nákladů na opravy se blíží částce 5
mil. Kč včetně DPH. Tak veliká částka na opravu
místních komunikací bohužel není v rozpočtu
města na rok 2010 vyčleněna. Bylo rozhodnuto,
že musíme požádat o dotaci. Ministerstvo pro
místní rozvoj České republiky vyhlásilo program
na obnovu obecního majetku a bylo jen na nás,
jak kvalitní žádost vypracujeme a podáme.
Úspěch se dostavil a naše žádost byla vybrána
mezi mnohými k financování. Celková finanční
pomoc je ve výši 80 % plánovaných nákladů –
tedy 3 963 000,– Kč. Zbylých 20 % (asi 1 mil. Kč)

74 769 986

Rozpočet sociálního fondu

Krátce z jednání rady města
•

74 769 986

771 000

6 000

41 190 000

Výdaje

bude čerpáno z rozpočtu města. Opravy budou
provedeny ve 2. čtvrtletí tohoto roku.
Opět se potvrdila správnost nastoupeného směru
v oblasti dotací – soustředit se na přesvědčivost
projektu a kvalitu zpracování samotné žádosti

•
•

•

v místních částech“ a „Odkoupení MŠ
Chrást nad Sázavou“. Úvěr se bude čerpat
do výše 7 mil. Kč a zbývající 2 mil. Kč
mohou být čerpány až po souhlasu zastupitelstva.
schválilo rozpočet města pro rok 2010
schválilo realizaci 2 ks pískových filtrů na
úpravně vody a souhlasilo s využitím nabídky
obce Bukovany, jako spoluvlastníka zařízení,
na výpomoc při financování akce
neschválilo žádost o změnu Regulačního
plánu Centrum občanské vybavenosti na
pozemku č. 3089/16 v k. ú. Týnec n. S.
Zdeněk Březina
starosta města

vlastními silami. Mnoho různých poradenských
firem zpracovává žádosti o dotace pro různá města.
Nechají si za svá dílka řádně zaplatit a výsledek nebývá vždy pro obec uspokojivý. V oblasti evropských dotací je případný neúspěch dvojnásob bolestivý. Evropské dotace poplynou do České
republiky až do roku 2013 a je jen na nás, zda vytvoříme podmínky pro jejich úspěšné čerpání.
mb
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Oprava komunikací v roce 2010
Jako každý rok i letos plánujeme opravy místních komunikací ve vlastnictví města. Financování probíhá z rozpočtu města ročně ve výši cca 2,5
mil Kč. Hledáme zdroje financování také mimo městský rozpočet. Takto
se povedlo opravit komunikace v areálu hradu (program Phare) a ulice
K Náklí a U Trati (program SROP).
V letošním roce jsme byli úspěšní se žádostí na Ministerstvu pro místní
rozvoj. Naše žádost byla doporučena k financování. Výše dotace bude 3,9
mil Kč a naše spoluúčast bude 1 mil Kč. Opravy komunikací tak budou ve
městě jistě znát. Provádění prací se předpokládá v letních měsících. Opravovat se budou tyto komunikace:
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patří například panelka v Chrástu, cesta na Větrov, U Janovického potoka…
Tyto cesty budou pouze udržovány a oprava se předpokládá v budoucích letech.
Kromě komunikací se snažíme vylepšit také stav chodníků. Již by měl
být dokončen nový chodník přes rondel (Okružní) a dle možností se bude
opravovat chodník na Jílovské. Zároveň se budou také opravovat výmoly
po zimě a propadlé vpusti na kanalizaci.
Martin Kadrnožka
místostarosta

Neudržované pozemky – upozornění

Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále
Chrást
od Starých k Šindelářům
jen zákona) jsou vlastníci a uživatelé pozemků povinni zjišťovat a omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda
od Váňů k p.Krejsové
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožeTýnec
Chrástecká
ní zdraví lidí nebo zvířat. Pokud nejsou pozemky obdělávány, je nutno je
Máchova
každoročně nejméně 2x za vegetaci alespoň pokosit a to v termínu k 30.
Na Vinici
6. a 30. 9. (resp. v jiných vhodných termínech – podle vývoje vegetace nebo
Pecerady
okruh od Tůmů, kolem Mottlů ke Špicarům
průběhu počasí), aby bylo omezeno šíření semen plevelů na okolní pozemky.
zbytek cesty od Štočků ke Schneiderovým
Pokosenou hmotu je pak nutné z pozemku odstranit.
Kostelec
od zrcadla k Chobotským (Kozí)
Neplní-li povinné fyzické osoby povinnosti uložené jim zákonem, doKrusičany
kolem obecního domku
pouští se tak přestupku a může jim být uložena ve správním řízení podle §
78 odst. 2 písm. a) zákona pokuta až do výše 30 000,– Kč.
Neplní-li povinné právnické osoby povinnosti uložené jim zákonem, doVýběr komunikací byl podřízen podmínkám dotačního programu. Ve většipouští se tak jiného správního deliktu a může jim být uložena ve správním
ně případů jde o cesty ve svahu.
Jsme si vědomi, že stav ostatních komunikací by si zasloužil také význam- řízení podle § 78 odst. 6 písm. a) zákona pokuta až do výše 500 000,– Kč.
nou investici. To ale v letošním roce nebude možné. Mezi takové komunikace
Městský úřad Týnec nad Sázavou

Údržba zeleně

Uložení odpadu zdarma je možné pouze pro
trvale hlášené obyvatele. Kdo neprokáže trvalé
bydliště v Týnci a jeho místních částech, zaplatí
za uložení odpadu dle platného ceníku.
Martin Kadrnožka

Na přelomu března a dubna probíhala ve městě
údržba zeleně. Stejně jako loni ji provádí ČSOP
Vlašim. Především ze zdravotních důvodů bylo
pokáceno 8 stromů. Dále byly prořezány keře
a provedeny bezpečnostní řezy vzrostlých stromů.

VÝZVA
byly stavební úpravy budovy. Při povolení kácení
byla společnosti Fercom nařízena náhradní výsadba na pozemcích města v počtu 20 ks stromů.

Jak hlásit poruchu
veřejného osvětlení?
Významným zásahem bylo kácení stromů před
administrativní budovou Fercomu. Kácení bylo
řádně projednáno a povoleno. Důvodem kácení

}
Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla
Týneckých listů bude

v pátek 28. května 2010
– termín uzávěrky je závazný!

Občas se stane, že někde nesvítí lampa veřejného osvětlení nebo vypadne dokonce celá ulice.
Opravy provádí společnost Osvětlení Týnec. Pro
nahlášení poruch je zřízena bezplatná zelená
linka 800 101 109. Při hlášení poruchy je třeba
uvést číslo lampy, které je na štítku na stožáru.
Zásah probíhá zpravidla během několika hodin
a dle rozsahu poruchy i ve dnech volna.

Jarní úklid 2010
Při letošním jarním úklidu nebudou rozestavěny kontejnery na obvyklých místech. Odpad
bude možné ukládat přímo ve sběrném dvoře na
Brodcích.
Sběrný dvůr bude otevřen v sobotu 17.4.
a 24. 4. 2010 od 8.00 do 12.00 hodin.
Odvoz většího množství trávy, listí či větví je
možné dohodnout s místostarostou na telefonu
724 187 943.

Stromy a keře zasahující do komunikací
Městský úřad Týnec nad Sázavou,
odbor výstavby, který byl Městem Týnec
nad Sázavou pověřen výkonem státní
správy ve věcech místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací, provedl počátkem měsíce března
kontroly na místních komunikacích včetně
chodníků. Silniční správní úřad konstatoval, že v mnoha případech zasahují stromy
či keře, které se nacházejí na sousedních
soukromých pozemcích, do profilu chodníků, v několika případech zasahují i do
profilu komunikace. Protože tato skutečnost může způsobit vážné ohrožení při
užívání komunikací, nehledě na to, že je
v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, silniční správní úřad
vyzývá majitele pozemků, aby překontrolovali stav zeleně na svých pozemcích a v případě, že větve jejich stromů
nebo keřů zasahují do profilu komunikace nebo chodníku, provedli odstranění těchto částí dřevin.
Městský úřad Týnec nad Sázavou,
odbor výstavby
jako pověřený silniční správní úřad
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Oznámení o době a konání voleb
Starosta Města Týnec nad Sázavou podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají:
v pátek dne 28. 5. 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 29. 5. 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
2. Místo konání voleb
v okrsku č. 1 – Týnec n. S. - levý břeh
je místností pro hlasování stará škola – jídelna
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Týnci n.S. – levý břeh (starý Týnec)
v okrsku č. 2 – Týnec n. S. - pravý břeh
je místností pro hlasování budova MěÚ v Týnci n. S. – přízemí
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ul. K Náklí, U Trati, U Hřiště, Sadová, Příčná, Jílovská, Sázavská, Pražská, K Jezu, K Zeleným vratům, Čakovická, V Koutech, Pěší
v okrsku č. 3 – Týnec n. S. - pravý břeh
je místností pro hlasování budova MěÚ v Týnci n. S. - 1. patro
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ul. Husova, 9. května, Družstevní (část), Na Hlinkách, Luční, K Lesíku
v okrsku č. 4 – Týnec n. S. - pravý břeh
je místností pro hlasování budova MěÚ v Týnci n. S. – přízemí
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ul. Družstevní (část), Okružní, Komenského
v okrsku č. 5 – Chrástu n. S. – sídliště
je místností pro hlasování ubytovna v Chrástu n. S. - sídl. č. 227
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chrástu nad Sázavou - sídliště
v okrsku č. 6 – Chrástu n. S. – ostatní
je místností pro hlasování místnost restaurace p. Drahokoupila
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chrástě nad Sázavou - ostatní
v okrsku č. 7 – Zbořený Kostelec
je místností pro hlasování místnost hasičské zbrojnice ve Zbořeném Kostelci
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu ve Zbořeném Kosteleci
v okrsku č. 8 – Brodce nad Sázavou a část Pecerad (až po „železniční přejezd“)
je místnost pro hlasování místnost v přízemí domu čp. 36 Na Kněžině
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Brodcích n.S. a části Pecerad
v okrsku č. 9 – Pecerady - ostatní
je místností pro hlasování místnost hasičské zbrojnice – Pecerady
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Peceradech - ostatní
v okrsku č. 10 – Krusičany
je místností pro hlasování místnost v budově obecního domku v Krusičanech
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Krusičanech
v okrsku č. 11 – Podělusy
e místností pro hlasování místnost v budově obecního domku v Podělusích
pro voliče s adresou trvalého pobytu v Podělusích
v okrsku č. 12 – Čakovice
je místností pro hlasování kabiny na fotbalovém hřišti v Čakovicích
pro voliče s adresou trvalého pobytu v Čakovicích
3. Informace pro voliče:
• Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
• Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
• K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
• Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
V Týnci nad Sázavou 13. 5. 2010
Zdeněk Březina
starosta města

ročník XX, duben 2010

CZECH POINT
v Týnci nad Sázavou
CZECH POINT je místo nejen pro získání
ověřených výpisů. Je v provozu i v Týnci nad
Sázavou.
Kde? MěÚ Týnec nad Sázavou
• podatelna – Lenka Homolová
– tel: 317701431
• podatelna – Romana Brhelová
– tel: 317701431
• odbor majetku – Pavel Vilímek
– tel:317701434
Co poskytuje Czech POINT:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona
(§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů
podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů a datové
schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.)
Služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

Co je Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii
ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží
jako asistované místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne
občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho universálního místa,
kde je možné získat a ověřit data z veřejných
i neveřejných informačních systémů, úředně
ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve
vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení
řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální
využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly
minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení
komunikace se státem. V některých situacích
stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi
projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat
i z domova prostřednictvím internetu.
Více informací na www.mestotynec.cz
a www.czechpoint.cz
Martin Kadrnožka
místostarosta
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SMS informační kanál – služba pro obyvatele
Městský úřad vám nabízí systém zasílání důležitých informací. Služba SMS InfoKanál
obecní rozhlas „do kapsy“ umožňuje zasílání
důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS).
Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás,
kteří trávíte většinu dne mimo naše město. Tento
systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.

Přihlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK TYNEC REG T1
zasílání všech důležitých zpráv pro
IK TYNEC REG T2
zasílání všech důležitých zpráv pro
IK TYNEC REG T3
zasílání všech důležitých zpráv pro
IK TYNEC REG T4
zasílání všech důležitých zpráv pro
IK TYNEC REG T5
zasílání všech důležitých zpráv pro
IK TYNEC REG T6
zasílání všech důležitých zpráv pro
IK TYNEC REG T7
zasílání všech důležitých zpráv pro
IK TYNEC REG T8
zasílání všech důležitých zpráv pro
na telefonní číslo 605 733 680

Jak službu získat:
Služba je poskytována všem zaregistrovaným
občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu,
na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova.
Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

Odhlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK TYNEC ODREG Tx - číslo zvolte podle odhlašovaného tématu obdobně jako při registraci
na telefonní číslo 605 733 680

Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo
telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Při úspěšném přihlášení bude zaslána
potvrzovací zpráva. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná
odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co
zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při od-

hlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých
zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese městský úřad.
Služba je anonymní, v databázi budou jen
vaše telefonní čísla a nemohou být zneužita.

Týnec nad Sázavou
Brodce
Čakovice
Chrást nad Sázavou
Krusičany
Pecerady
Podělusy
Zbořený Kostelec

S dotazy se obracejte na městský úřad:
Martin Kadrnožka, kadrnozka@mestotynec.cz,
telefon: 724187943, 317701931
Martin Kadrnožka, místostarosta

Z činnosti městské policie v Týnci nad Sázavou
4.3.2010 – Dopravní nehoda za osadou Čakovice. Řidič terénního vozidla Suzuki nepřizpůsobil
rychlost povaze a stavu vozovky a skončil v Čakovickém potoce.
6.3.2010 – Spolupráce s PČR Týnec nad Sázavou a kriminální policií Benešov při šetření
v herně Společenského centra, kde došlo v ranních hodinách k vloupání.
10.3.2010 – V 09,50 hodin zadržen v areálu
Jawy občan R. A., který byl zadržen a převezen
na služebnu OO PČR Týnec nad Sázavou k dalšímu šetření.
11.3.2010 – Oznámení občana Zbořeného
Kostelce na uhynulou srnu u řeky. Vyrozuměn
myslivecký spolek Pecerady, který se o srnu
postaral.

12.3.2010 – Proveden zákrok proti podnapilé
osobě v čekárně na vlakovém nádraží, odkud byl
občan vykázán.
15.3.2010 – Z důvodu dopravní nehody v zatáčkách pod Zbořeným Kostelcem řízena kyvadlově doprava.
19.3.2010 – Přijato telefonické oznámení, že na
autobusové zastávce pod hradem Zbořený Kostelec se nachází zraněný pes. Následně bylo přijato další oznámení na zraněného psa, který byl
na cestě u uhelných skladů. Oba psi převezeni do
kotce, přivolán zvěrolékař, který je ošetřil. Kontaktován útulek Maršovice, který si je odvezl.
20.3.2010 – Spolupráce s PČR Týnec nad Sázavou a zdravotnickou záchrannou službou Benešov a Jesenice při záchraně osoby, která byla sražena v kolejišti v Krhanicích.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE …
Mladík prodával pervitin
Hrozí mu pětiletý trest
Trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti
let hrozí dvacetiletému mladíkovi z Benešova.
V době od listopadu loňského roku do konce
letošního ledna prodal v Benešově nejméně
v osmi případech omamnou a psychotropní látku
zvanou pervitin patnáctileté dívce a sedmnáctiletému mladíkovi. Za 4,6 gramů prodané látky
získal čtyři tisíce šest set korun.
Policejní komisař mladíka obvinil z přečinu
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamný-

mi a psychotropními látkami a s jedy. Případ
koncem února s návrhem na podání obžaloby
postoupil na Okresní státní zastupitelství do Benešova.
Mladiství popíjeli alkohol
Policisté kontrolovali noční podniky
Další akci na prodávání alkoholických nápojů
mladistvým uskutečnili 27. března v nočních hodinách vlašimští policisté. Sedm policistů z místního oddělení a čtyři strážníci za doprovodu
pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany

24.3.2010 – Žádost kriminální policie Benešov
o spolupráci při hledání osoby J. R. Ta byla hlídkou městské policie zadržena v ulici Sadová
a předána kriminální policii Benešov.
24.3.2010 – Provedena kontrola automatů v provozovnách Sport bar, Montána.
28.3.2010 – Ve spolupráci s PČR Týnec nad Sázavou převezen občan Š. S. na záchytnou stanici
do Příbrami.
30.3.2010 – Přijato telefonické upozornění ostrahy podniku Metaz na volně pobíhající smečku
psů po areálu podniku v nočních hodinách.
Smečka deseti psů byla spatřena v ulici Sadová,
odkud byla zahnána majiteli na pozemek. Celá
záležitost byla předána k řešení přestupkové komisi v Týnci nad Sázavou.

dětí z vlašimského městského úřadu kontrolovali celkem deset restaurací, heren a barů ve Vlašimi. U devíti mladistvých ve věku od patnácti do
sedmnácti let policisté zjistili, že jsou pod vlivem alkoholu. Elektronický přístroj jim naměřil
hodnotu od 0,27 do 1,26 promile alkoholu
v dechu.
Jedné z kontrolovaných dívek podal alkohol
její známý. Policisté mu proto na místě uložili
blokovou pokutu.
V rámci této akce ještě převezli policisté do
protialkoholní záchytné stanice v Kolíně podnapokračování na následující straně
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pokračování z předchozí strany
pilého jednadvacetiletého mladíka. Před obchodním domem Cíl narušoval hlasitým křikem
veřejný pořádek a rušil noční klid.
Stejnou kontrolu provedli v pátek 26. března
v deseti barech a hernách i benešovští policisté.
Ve většině podniků nezjistili žádné porušení zákona. Ale v baru na Masarykově náměstí zjistili
hned tři dívky, kterým naměřili hodnoty 0,18;
0,75 a 0,99 promile alkoholu v krvi. Jedna
z dívek uvedla, že jí alkohol podal její o rok starší známý. Policisté mu proto na místě uložili blokovou pokutu ve výši tří set korun. Další dívce
alkohol podal blíže neurčený mladík a třetí dívka
policistům dokonce řekla, že jí alkohol poskytli
doma rodiče.
Ve všech případech policisté vyrozumí pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městského úřadu v Benešově.
Loupež objasněna
Pachatelům hrozí až desetileté vězení
První loupežné přepadení v Benešově v letošním roce prošetřovali už 1. ledna krátce před
druhou hodinou ranní benešovští kriminalisté.
Do Baru herny Royal vstoupil neznámý muž,
který měl na hlavě kšiltovku, přes ni kapuci od
tmavé mikiny a na obličeji šálu. Oblečen byl do
světlých kalhot a sportovních bot. V ruce měl
práškový hasicí přístroj. Když byl asi uprostřed
herny, začal z něj stříkat směrem k barovému
pultu, kde v té době stál sedmapadesátiletý muž,
který byl hasící látkou zasažen do obličeje. Přitom mu nařídil, aby si sedl a zeptal se ho, kde
jsou „prachy“. Poté prohledal neuzamčené zásuvky v kanceláři a na baru. Našel dvě kasírtašky s obsahem patnácti tisíc korun a kovové
mince v plastové přihrádce.
Poškozený se začal bránit a po neznámém pachateli stříkal paralyzační sprej. Muž potom
z herny i s odcizenými penězi odešel. Venku na
něj po celou dobu čekal druhý mladík v přistaveném vozidle.
Poškozeného zasaženého látkou z hasicího
přístroje později ošetřili záchranáři.
Kriminalisté na případu pracovali a objasnili ho.
Zjistili, že podezřelými jsou dva muži z Benešovska ve věku dvacet pět a dvacet osm let. 30. března
je zadrželi a vyslechli. Obvinili je ze zločinu loupeže, za který jim hrozí trest odnětí svobody od
dvou do deseti let. Vyšetřováni jsou na svobodě.
Řidič zaplatil kauci
Nedodržoval bezpečnostní přestávky
Padesát dva osobních a nákladních vozidel
zkontrolovali 10. března při dopravně bezpečnostní akci dopravní policisté spolu s pracovníky Celní správy.
Šest policistů a tři celníci se zaměřili na důkladnou kontrolu technického stavu vozidel, na
dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí
a dodržování bezpečnostních přestávek a doby
řízení. Pátrali také po osobách, věcech a odcizených vozidlech.
S hlídkami se řidiči mohli setkat na několika
stanovištích na silnici I/3, například Na Tužince,
u Bystřice a na dalších místech. Policisté a cel-
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níci uložili celkem 37 pokut, za které vybrali 19
500 korun. Čtyři přestupky, kterých se dopustili
řidiči nákladních vozidel, postoupili k projednání na krajský úřad. U sedmi vozidel zjistili, že
nejsou v předepsaném technickém stavu a pět řidičů nebylo za jízdy připoutáno pásy. V jednom
případě celníci uložili kauci ve výši 25 tisíc
korun řidiči, který za jízdy nedodržoval bezpečnostní přestávky.
nprap. Zuzana Stránská

Policisté kontrolovali nákladní vozidla
Dvacet pět tisíc osm set korun vybrali policisté při dopravně bezpečnostní akci, která proběhla 24. března na Benešovsku.
Čtyři policisté z dopravní policie za součinnosti Celního úřadu a Centra služeb pro dopravu
se zaměřili na důkladnou kontrolu technického
stavu nákladních vozidel, na dodržování dob řízení, přestávek a dob odpočinku a na náklad vozidel ve vztahu k překročení nejvyšší povolené
hmotnosti vozidel.
Policisté celkem zkontrolovali čtrnáct kamionů. Pět nákladních vozidel bylo ve špatném
technickém stavu a tři řidiči nedodrželi stanovené přestávky. K překročení povolené hmotnosti
nedošlo.
Policisté ukládali pokuty
Dopravně bezpečnostní akce na Benešovsku
Celkem 86 přestupků v dopravě zjistili policisté při dopravně bezpečnostní akci, která se na
Benešovsku uskutečnila 30. března v době od
osmi do sedmnácti hodin.
Dvacet šest policistů z dopravní policie a z obvodních oddělení ve spolupráci s jedenácti studenty Střední policejní školy Hrdlořezy zaměřili svou kontrolu na respektování nejvyšší
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povolené rychlosti, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, technický stav
vozidel, používání bezpečnostních pásů a dalšího dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Policisté zkontrolovali 382 vozidel a na pokutách vybrali celkem 30.300 korun. Stanovenou
rychlost nedodrželo pět řidičů, za tyto přestupky
policisté uložili pokuty za 8.000 korun. Dvacet
tři řidičů nebylo připoutáno bezpečnostními
pásy a dvě osoby řídili pod vlivem alkoholu.
Tyto dva přestupky budou dále postoupeny ke
správnímu řízení na Městský úřad Benešov. Čtrnáct vozidel bylo zjištěno ve špatném technickém stavu.
Kola lákají zloděje
Policisté řeší jejich krádeže
Benešovští policisté každoročně prošetřují několik desítek případů krádeží kol. Převážně se
jedná o horská kola, která jsou odcizena ze sklepů domů, garáží, kočárkáren, rekreačních objektů, ale také o kola, která jejich majitel ponechá
stát nezajištěna před restaurací, prodejnou,
v chodbě domu nebo před domem.
Jako příklad můžeme uvést dva případy, které
policisté letos v březnu šetřili. Jednadvacetiletá
žena nechala stát svoje nezabezpečené horské
jízdní kolo v chodbě restaurace v Choceradech.
Toto někdo v nestřeženém okamžiku odcizil a poškozené tak způsobil škodu za osm tisíc korun.
O své horské kolo také málem přišel dvaašedesátiletý muž z Týnce nad Sázavou, když mu
jeho kolo v hodnotě sedmi tisíc korun někdo odcizil před prodejnou potravin v Peceradech. Měl
však na rozdíl od ženy štěstí, protože kriminalisté zjistili, kdo je z krádeže podezřelý. Jedná se
o devětatřicetiletého muže z Prahy – venkov,
kterému týnečtí policisté sdělili ve zkráceném
přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu
krádeže. Kolo, které měl podezřelý ještě u sebe,
zajistili a vrátili majiteli.
Jak tedy předcházet krádežím jízdních kol?
Majitelé kol by si měli uvědomit, že odcizení
nezajištěného kola je otázkou několika vteřin
a riziko pro pachatele je nízké. Pro zloděje je takové kolo velkým lákadlem. Stačí ho jen vzít
a odvézt. Proto, pokud cyklista kolo odstaví na
ulici, měl by ho vždy připoutat k pevnému předmětu, se kterým se nedá hýbat, a to zámkem
nebo lankovým řetízkem. Může rovněž požádat
známou osobu, aby mu kolo pohlídala. Pokud si
vyjede na projížďku více cyklistů, tak je lepší,
když u odstavených kol zůstane jeden z nich.
Pokud cyklisté ukládají kola do společných
prostor domu, kde bydlí, měli by zajistit, aby
vstupní dveře do těchto prostor a vstupní dveře
do domu byly stále zavřené a opatřené kvalitním
zámkem. Mnozí však kola ukládají do sklepů.
Ty by neměly být zajištěny jen petlicemi, které
lze snadno překonat, ale rovněž kvalitním zámkem. Zde se vyplatí kolo ještě řetízkem připevnit k nějakému pevnému předmětu. Pachateli je
totiž potřeba jeho úmysl krádeže ztížit nebo ho
od něj dokonce odradit.
Pro případ odcizení kola je ještě vhodné si pořídit fotografii kola, poznamenat si výrobní číslo

pokračování na následující straně
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a po jeho zakoupení si uschovat doklady pro potřeby policie a pojišťoven.
Dojde-li však i přes veškerá bezpečnostní opatření přece jen ke krádeži kola, měl by to občan
policistům oznámit.
Chraňte si svůj majetek
Zloděj odcizil peněženku
Policie radí občanům. Automobil zamykejte,
i když odcházíte jen na minutku. Ve vozidle neponechávejte žádné cenné věci, osobní doklady
a peníze. Na chvíli nepozornosti vyčkávají zloději a umí ji využít ve svůj prospěch.
V odpoledních hodinách 5. března využil neznámý pachatel příležitosti a vnikl do neuzamčeného vozidla Ford Tranzit, které bylo zaparkované
v Černoleské ulici v Benešově. Z automobilu odcizil volně položenou pánskou peněženku i s doklady a mobilní telefon.
Další případ, kdy dosud neznámý pachatel využil příležitosti, se stal v odpoledních hodinách
4. března v Roubíčkově Lhotě. Zloděj vnikl do
neuzamčeného domu a v předsíni z odložené kabelky odcizil dvacet tisíc korun.
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nad Sázavou. Ten den za nimi zavítaly dvě policistky z benešovské preventivně informační skupiny. S dětmi si popovídaly o tom, co policisté
ve službě dělají a jak vypadá jejich uniforma.
Také jim ukázaly reflexní prvky, které je mohou
chránit při pohybu v silničním provozu za snížené viditelnosti.
Poté si děti mimo jiné vyzkoušely reflexní
vestu, policejní čepice, stavěcí terčík, nechaly se
spoutat služebními pouty a dýchaly do detekční
trubičky, která se používá ke zjišťování alkoholu
v dechu u řidičů.

V závěru besedy děti od policistek dostaly
kartičky policistů s důležitými informacemi.
nstržm. Diana Škvorová

PODĚKOVÁNÍ
Stále jsou mezi námi dobří a poctiví lidé
V pondělí 15.3.2010 jsem zapomněla v LIDLu
peněženku. S malou nadějí jsem se za několik
hodin do prodejny vrátila. K mému překvapení a velké radosti tam peněženka byla. Mně
neznámá paní ji dala pracovníkům prodejny.
Chtěla bych jí poděkovat za poctivost alespoň
touto cestou. Dík také patří pracovníkům prodejny.
Jana Krejčová

Děti si hrály na policisty
Beseda v mateřské škole
Jak se správně pohybovat v silničním provozu
a jak správně přecházet přes silnici se druhého
března dozvěděly děti z Mateřské školy v Týnci

CHVÁLA KRIZE
Co se vyvíjí, prodělává na své pouti různé výkyvy zpomalení a zrychlení. Zpomalení někdy
přejde i v pád. Je možné vyjmenovat mnoho příkladů z přírody i společnosti. I když se používají různé termíny pro krajní body pádu a úpadku
jako třeba kataklizma v evoluci živočišných
druhů na Zemi (vedoucí k vymírání druhů)
a nebo bankrot v ekonomickém pojetí hospodaření společnosti (vedoucí k zániku ekonomických subjektů), máme důvod se tohoto stavu
obávat. Krizi vnímáme jako cestu dolů a jak nás
tedy může obohatit? Slovo samo o sobě je z řeckého krinein = rozhodnout a od toho krisis jako
rozhodná chvíle či nebezpečný stav vývoje.
V tomto pojetí se jedná o stav, ze kterého se můžeme poučit a na základě toho udělat rozhodnutí k odvrácení úplného úpadku. Kdyby nebylo
krizí, člověk by se choval neopatrně, nepoučoval
by se z vlastních chyb a nebo by neuměl reagovat na vnější zlo.
Procházíme jakousi krizí, která je mnohoúrovňová. Ta celosvětová prolíná do jednotlivých států, obcí i rodin, protože globální propojení tu prostě je. Osobně nás více zajímá průběh
krize v rodině a obci, je to jako s tou košilí bližší kabátu. V každém případě platí, že jak na ní
zareagujeme, tak jí také můžeme překonat a zabránit ztrátám. Tu celosvětovou neovlivníme,
státní těžkopádně výběrem rozumných politiků
ve volbách, v rodině záleží na osobních kvalitách členů a jejich moudrosti. Obec je něco mezi
státem a rodinou. Máme možnost rozhodovat
tak, aby budoucnost nebyla zatížená našimi sou-
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časnými rozhodnutími. V rozumné rodině si nepůjčují na zbytné věci, uskrovní se v denních potřebách. Např. rozdíl mezi energetickým výdajem a příjmem našeho těla či domu. Jsme
schopni konzumovat polovinu a ještě při tom poznat různá technologická a psychická tajemství,
která nás posunou do vyšší úrovně odolnosti.
Krize nás tedy může zocelit a nebo rozložit.
Obecní věci mají jednu nevýhodu. Jsou řízeny
lidmi, kteří rozhodují v čtyřletém volebním období, kteří nemusí ručit vlastním osudem (nejednají-li v rozporu se zákony) v budoucích deseti
dvaceti letech za svá předešlá rozhodnutí. V našich obcích se řídí relativně dobře, protože není
účinná kontrola od voličů, i když kritiků na místní poměry je habaděj.
Krize se přes nás přehnala (vlastně stále přehání) a pro naši budoucnost je rozhodující hospodaření s prostředky, které máme k dispozici.
Vše je shrnuto v rozpočtu. Nebýt krize, tak se
hlasování o tomto zásadním dokumentu odehrálo jako volby v předpřevratové době. Zvednu
ruku a mám pokoj, hlavně neklást nepříjemné
otázky. Ale krize nás nutí se zahloubat do jednotlivých položek výdajů a příjmů, které se tak
trochu setrvačností přelévají z roku do roku.
Jsem zastupitel, který díky krizi konečně začal
přemýšlet, proč jsou jednotlivé položky nastavené tak, jak jsou. Když si vytknete za cíl snížit výdaje, protože příjmy se kvapem snižují, není
vlastně jiné cesty a nalézám v rozpočtu zajímavá
čísla, které mi nikdo nevysvětluje.
Bylo by logické upravovat jednotlivé položky
(i ty dlouhodobě zakonzervované) a s rozumnou
razancí do nich zatnout. Jenomže jednodušší ře-

šení, tedy půjčit si, u nás vítězí a tak si opět půjčíme na splátky. Je to výsledek souhry mnoha
příčin, z nichž bych podtrhl tři – nedůslednost
vnitřních kritiků v diskuzi o rozpočtu – názorovou rozkolísanost schvalujících zastupitelů,
u nichž často emoce vítězí nad realitou – přesvědčení, že se nic nemůže stát s vidinou, že nezdaru se vyhneme odchodem do poklidného
ústraní a necháme to novému vedení města
a nebo že snad v budoucnu neviditelná ruka bude
škrtat dluhy. Mozaika zdánlivých výdajových
rozpočtových drobností, kde by se dalo ještě škrtat je poměrně pestrá, ale v tomto článku se jí raději vyhneme. V každém případě je toho ke změnám do budoucna mnoho, krize nás nutí
k razantnějším řešením. Krize nám dává šanci se
poučovat a vylepšovat naše rozhodnutí, která
mohou zlepšit naše hospodaření i v době očekávané prosperity. Odsouvání do budoucna je horší
řešení, než pokus o změnu byť s nejistým výsledkem dnes. V zastupitelstvech obcí se příliš
nehraje na rozdělení do politických stran a hnutí,
ale je zajímavé sledovat vytvoření pevné skupinové struktury – zastánců, odpůrců a těch lavírujících. Měli bychom se poučit z naší vyšší politiky, která se nám tolik přece nelíbí a dokázat, že
u nás přetrvává princip tažení za jeden provaz
k dosažení prosperity obce. Každý si tu cestu
představuje trochu jinak, ale v demokracii to je
normální. Ani u nás se neděje nic nestandardního, jenom tomu „poučení z krizového vývoje“ se
dává nálepka neslavně proslulého pamfletu KSČ
z roku 1971. Rozpočet je schválený, protože větpokračování na následující straně
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šina rozhodla. Bohudík, že alespoň kosmetické
úpravy té původní verze se prosadily. A hlavně,
ať ostrá diskuze o budoucích rozpočtech přetrvá
a ne jenom z úzkých osobních důvodů jednotlivců a nebo skupin v zastupitelstvu.
Na závěr jeden přepis rodinné diskuze, kde
podobnost rodiny s obcí je zcela náhodná a i nepravděpodobná (to jenom pro uklidnění redaktora listu, který dbá na obsahovou a formální korektnost článku, navíc následující text je snad
i genderovsky vyvážený).
V rodině jaksi dochází finance, děti rostou,
mají větší spotřebu, znáte působivou moc značkového zboží a reklamy na všemožné vymoženosti. Rodičům se nedaří kariéra a tomu odpovídající platový růst, naopak u otce se objevila

dokonce hrozba ztráty zaměstnání. Když bylo
hej, tak si rodina chtěla dopřát středostavovského luxusu a půjčila si na auto a pračku.
Roční průměrné splátky nákladů (rpsn) je ani
nezajímaly, vždyť vše se nějak vždy překoná
(ten pubertální synek říká „to se vsákne“).
Řeší se tedy co dál, protože je náhle hluboko do
kapsy. Svolá se rodinná porada. Rodiče nechtějí sahat na blahobyt a vývoj dětí (kdo bude
dělat na náš důchod?) a sami jsou již neschopní změnit své mnohdy marnotratné zvyky. To
víte, cigarety se zdražují a já si je neumím odepřít, už je pozdě, praví otec. I maminka má své,
přece nebudu pořád vařit, v restauraci je pohoda a taky nás někdy musí vidět sousedi, že na
to máme. To nelze podcenit, image sice není
české slovo (ale ani už nevíme jak se přeloží),
ale ovládá nás. A ty vydřiduši v bankách jsou
jak pijavice, nechtějí posečkat. Tak jak dál?

Projekt Týnecká setkání pokračuje
Projekt Týnecká setkání nás v loňském roce
provázel na mnohých kulturních, sportovních
i společenských akcích našeho města. Z finančních prostředků Evropské unie jsme pomocí programu ROP NUTS II Střední Čechy získali částku 1 396 300,– Kč na nákup potřebného vybavení
a zajištění těchto akcí. Podíl z rozpočtu města byl
k tomu pouze 114 000,– Kč.
Projekt spočíval v uspořádání pravidelných
tradičních kulturních, sportovních i společenských akcí a v nákupu potřebného materiálového a technického zabezpečení. Po ukončení byla
zpracována závěrečná zpráva a hodnocení projektu včetně vyčíslení veškerých nákladů. Tyto
náklady na realizaci projektu prošly přísnou
kontrolou pracovnic Úřadu regionální rady
(ÚRR). Museli jsme veškeré akce popsat a zdokumentovat, museli jsme doložit efektivnost

a účelnost vynaložených prostředků i správnost
zaúčtování v rámci účetnictví města. Nakoupený majetek byl fyzicky zkontrolován oproti fakturám a inventuře a proběhla kontrola jeho bezpečného uložení v budově MěÚ. Pracovnice
ÚRR zhodnotily povinnou publicitu dle podmínek programu a zpracovaly kladné závěrečné
hodnocení, na základě kterého mohlo být vyplaceno slíbených 1 396 300,– Kč.
Ani příchodem finančních prostředků na účet
města však projekt nekončí. Jeho udržitelnost
je dle podmínek programu 5 let. A tak projekt

POSTŘEHY ….
Konečně je tady jaro. Zima letos nešetřila sněhem, jak ukazují fotky od
přejezdu, od nádraží a z pěší zóny. Je tady jaro, ale kromě prvních květin
na zahrádkách se ukázal i nepořádek, který byl ukrytý pod sněhem.
Ukliďme si tedy nejen domácnosti a zahrádky, ale i ulice a celé město,
aby zahraniční turisté už nemohli říkat, že tady máme „švajneraj“!
Věra Holasová
Zbořený Kostelec
P.S. Možná by se hodilo místo slovo domácnosti – domovy?
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Otec volí taktiku neztratit tvář a autoritu. Razantně odmítne řešení, která navrhuje jeden syn
(kam na to ten usmrkanec chodí?) – aby nepil
pivo a nekouřil a máma, aby změnila vizážistku.
Kamarádi tátovi na pivu nasadili brouka do
hlavy. Na splácení úvěru se přece dá půjčit
a před exekutorem zabarikádovat. Námitky
dcery, že ona to všechno bude splácet do svých
třiceti a ani se nevdá a že to auto bylo zbytečně
drahé, protože ho v jiném obchodě viděla za
míň, již máma nevydrží. Plačky jim vyčte, že
jsou nevděčníci, že to tak přece chodí všude
a kdyby si na to nepůjčili, tak máte děti doteď
tak pomalý počítač, že byste ani neměli svůj
profil na tom „fejsbúku“, nebo jak se to jmenuje. Ale smířlivě dodává, že příště se s nimi budeme muset poradit předem, aby to nebylo
jenom na nich. A jak řekli, tak také udělali.
Luděk Šefrna

bude pokračovat dále „povinně“ po dobu pěti
let minimálně ve stávajícím rozsahu. Budou
dále pořádány oblíbené akce Den dětí a sportu
i Setkání s dechovkou. Léto na týneckém hradě
nám zpříjemní Letní divadelní scéna, Týnecký
střep a Keltský večer. Velkou reprezentaci a publicitu městu dělá taneční soutěž Cena města
Týnce nad Sázavou a výročí založení republiky
opět oslavíme vyhlášením významného občana
i výstavou malířů Týnecka. Pevně věřím, že
v budoucnu budou přibývat další akce, které si
najdou své diváky a další domácí návštěvníky
i turisty.
mb
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Andersenova noc
V pátek 26.3. se konala Andersenova noc.
Všechny děti spaly ve škole ve spacích pytlích.
Na zahájení jsme šli před knihovnu. K hotelu
jsme šli pouštět balonky s dopisem. Do školy
jsme se vrátili pro buřty, které jsme opékali na
školní zahradě. Po chvíli začala bouřka a pršelo.
Vrátili jsme se do školy, kde nám paní učitelka
četla z knihy P.L. Traversové Mary Poppinsová.
Vrátili jsme se do knihovny, kde nám paní knihovnice vyprávěla, jak dostala kouzelný zvoneček od skřítka. Děti tam zpívaly, hrály divadlo
a tancovaly. Když zazvonil zvoneček, přišel pan
Andersen. Vyprávěl nám o svém životě. Nakonec přišel kouzelník se šaškem. Potom jsme šli
do rotundy, kde jsme dělali různé soutěže.
Kolem půlnoci jsme se vrátili do školy a paní
učitelka nám předčítala před spaním. V 7 hodin
ráno byl budíček.
Na ranní rozcvičce jsme byli venku. Po snídani jsme postupně odcházeli domů.
Na Andersenově noci si mi líbila věž a knihovna. Už se těším na další noc.
Ilona Bernardová, 3.C

Dne 26. 3 se uskutečnila noc s Andersenem,
na kterou přišli žáci 1. – 5. třídy staré školy. Sraz
byl v 17,30 hod. Když jsme byli všichni, šli jsme
společně do knihovny. Tam proběhlo uvítání
a jelikož to bylo 10. výročí, byla tam spousta zábavy. V knihovně jsme si každý vzali balónek
s héliem, podepsali si ho a navázali na kruh z polystyrenu. Před kulturním domem jsme tyto balónky svázané dohromady vypustili do nebe
a zakřičeli „AHÓJ“. Poté jsme šli (5. a 3. třídy)
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Malých Anderseňat se sešlo mnohem víc než
sto a v knihovně na ně čekaly balónky, které
potom s dopisem všem, kteří mají rádi pohádky,
odletěly do světa. Přestože cestou potkaly noční
bouřku, zdolaly víc než 100 km (a to zatím nemáme zprávy o všech).

zpátky do školy. Tam jsme měli volný program
na hřišti. Většina z nás si opékala buřty. Když
jsme si je opekli, šli jsme dovnitř do školy. Tam
jsme měli diskotéku. Po diskotéce jsme znovu šli
do knihovny. Tam byl připraven program. Později ve věži jsme soutěžili, podávali jsme si kuličku na čas a házeli šipky. My, jako třída, jsme
byli první v kuličce a třetí v šipkách. Když jsme
se vrátili z věže, paní učitelka pro nás připravila
bojovku. Hodně lidí ji vzdalo. Když jí dokončili
všichni, měli jsme jít spát, ale my jsme přemluvili paní učitelku, aby byla diskotéka. Paní učitelka nám řekla, ať jdeme spát a vzala nám rádio
ve 3 hodiny. Tak jsme šli spát a tak skončila noc
s Andersenem.
Anna Koucká, 5.B
Andersenova noc se konala od pátku 17,30 do
soboty 8,00 hod. Přišel jsem do školy a dal věci do
třídy. Měli jsme diskotéku a potom jsme šli do
knihovny. Byl tam čaroděj se šaškem. Byli jsme
tam asi 2 hodiny. Šli jsme do školy a měli další diskotéku. Asi ve 12 hodin jsme šli do věže. Dělali
jsme hada. A byli jsme první. Potom jsme házeli
šipky. Když jsme doházeli, tak jsme měli cestu
odvahy. Běželi jsme okolo hradu. Vrátili jsme se
do školy a byla tam další cesta odvahy. Už jsme se
nastěhovali do tělocvičny a měli zase diskotéku.
Měli jsme jí až do 3 hodin do rána. Pak jsme zalehli, ale nikdo nespal. Byli jsme vzhůru celou
noc. Andersenova noc se mi moc líbila.
Petr Burian, 5. B
Co k tomu dodat – tato celostátní akce na podporu dětského čtenářství má letos desáté narozeniny a v Týnci už se zabydlela.

Při večerním prográmku v knihovně dětem kouzelný zvoneček od Ole Zavřiočka přivolal krásné
a šikovné pohádkové postavičky, živého pana H.
CH. Andersena i neposedné děti, které se naštěstí
z cizích zemí vrátily včas, aby stihly vystoupení milého pana kouzelníka se zlobivým klaunem.
Noční program pokračoval v hradní rotundě
a samozřejmě i ve škole, kde děti přespaly.

Mně osobně dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se na večerní zábavě v knihovně podíleli: dětem z tanečního kroužku p. uč.
Mandžikievičové, dětem z kroužku p. uč. Svobodové, panu J. Borovičkovi a i mým nepostradatelným pomocnicím Hance, Magdě a Aničce.
I.N.

Soutěže cenu PhDr. Jiřího Tywoniaka pro seniory – II. ročník
Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou
a okolí vyhlašuje II. ročník "Soutěže o cenu
PhDr. Jiřího Tywoniaka pro seniory", která je určena pro všechny seniory z Týnce nad Sázavou
a jeho osad, kteří zde mají trvalé bydliště nebo se
zde narodili.
Témata vzpomínkových a historických prací:
1. Jak jsem pracoval v Jawě nebo v Metazu
2. Jak jsem pracoval v Týnci nad Sázavou
3. Volné téma z historie Týnecka do r. 1989
Požadavky: písemná práce v rozsahu 5-30 normostran, skládající se z úvodu, statě, závěru
a obsahu, případně příloh (obsah a přílohy se nepočítají do normostran)

Ceny: 1. místo poukázka na nákup knih
1 100 Kč + diplom
2. místo poukázka na nákup knih
800 Kč + diplom
3. místo poukázka na nákup knih
600 Kč + diplom
4. a 5. místo – diplom
Hotové práce ve dvou exemplářích s přihláškou je třeba zaslat do 31. 8. 2010 na níže
uvedenou adresu nebo přinést na podatelnu
MěÚ v Týnci nad Sázavou. V přihlášce uvádějte jméno, příjmení, adresu svého bydliště, věk
a zvolené téma práce.
Vyhlášení výsledků bude do 31. 10. 2010.

Adresa: Vlastivědný klub města
Týnec nad Sázavou
nádvoří A. Hodějovského čp. 48
257 41 Týnec nad Sázavou
Práce odeslané do 31. 8. 2010 (včetně) budou posouzeny komisí složenou z představitelů Vlastivědného klubu města Týnec nad Sázavou a okolí
i z dalších osob. Pro vítěze budou připraveny poukázky na nákup knih v Knihkupectví Daniela v Benešově, knihy je nutno odebrat do 31. 12. 2010.
Předávání cen proběhne ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
Mgr. Daniel Povolný,
Ph.D.předseda VK města Týnec nad Sázavou
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MC MOTÝLEK
TÝNEC NAD SÁZAVOU 24.3.2010
Pro další udržitelnost chodu MC vás prosíme o odpovědi
na následující otázky:
 1. S čím jsem v MC Motýlek spokojená/ý?
 2. Co bych dělal(a) jinak?
 3. Co se mi vůbec nelíbí?
 4. Jaké navrhuji změny?
 5. Co já osobně pro ty změny mohu udělat?
 6. Co mě baví dělat, jaké mám schopnosti, znalosti, co jsem
schopna/schopen MC nabídnout?
V případě zájmu o chod MC Motýlek prosíme o vyplnění a vhození do
poštovní schránky MC v DSPS I. Dotazník bude ke stažení na webu
www.mestotynec.cz v pozvánkách. Pomůžete tak budoucímu fungování a vývoji, věříme, že smysluplné činnosti MC.
Děkujeme.
Organizační tým MC Motýlek

ročník XX, duben 2010

MC MOTÝLEK
HLEDÁ OD ZÁŘÍ 2010
aktivní maminky na organizační vedení MC
a dále na vedení jednotlivých heren – kroužků – kurzů,
dle vašich možností a poptávky.
Můžete tím získat zkušenost s vedením organizace
(občanské sdružení) a drobné finanční ohodnocení
na Dohodu o provedení práce.
Práce v MC může být dobrým startem
pro vaše budoucí zaměstnání.
Prosíme případné zájemce, aby se ozvali na mail:
krejcikova@akkrejcik.cz – Krejčíková Marcela
mcmotylek@seznam.cz – Dana Pokorná

Cesta za pokladem
Na Velký pátek se prý otvírají skály, aby vydaly své poklady. Proto se 2.
dubna na Velký pátek vydaly děti z Mateřského centra Motýlek na Cestu za
pokladem. Společně se svými rodiči putovaly vlakem a pěšky ke skále v Poříčí nad Sázavou, aby zkusily najít poklad. Přišlo 46 účastníků, z toho 27 dětí.

hodně drahých kamenů a také dobroty. O všechno jsme se spravedlivě rozdělili a pomalu zamířili na zpáteční cestu. Čekání na vlak bylo příjemné,
protože v Poříčí mají blízko vlakové zastávky hezké dětské hřiště.
Akce se dětem i rodičům moc líbila, všem proto děkujeme za krásně
strávený den a třeba za rok nashledanou.
Za MC Motýlek napsala Adéla Svobodová

A jak to vypadalo?
Počasí nám toho dne přálo, sluníčko svítilo, a tak ani nevadilo, že teplota vzduchu nebyla nijak vysoká. Vždyť jsme se také zahřáli hlavně pohybem. Cestu jsme zdolávali nejen pěšky, ale také na kolech, koloběžkách
a motorkách. Po cestě jsme společně plnili různé úkoly, které zaměstnaly
naše bystré hlavičky. Na trávníku fotbalového hřiště jsme si zahráli několik her a občerstvili se. A pak už jsme se těšili na poklad. Čekal nás už jen
kousek cesty a stáli jsme před skalní stěnou. Písničkou jsme poprosili
skálu o poklad a začali jsme hledat, zda nás vyslyšela. A opravdu, měli
jsme štěstí – objevili jsme poklad. Byl hodně těžký. Však v něm bylo
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Cena: 300,- Kč (doprava
a průvodce městem), více
informací na plakátech a v TIC
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
DUBEN
24. 4. 2010

24. 4. 2010

POSÁZAVSKÁ TRILOGIE
zač. 9.00 hod.
15 km běh – splutí 16kilometro
vého úseku řeky – 25 km jízda
na kole
Posázavská trilogie je již řadu
let součástí Českého poháru
extrémních sportů. Pořadatel:
Bisport, tel.: 317 701 460
1. závod seriálu Quick Race
Cup (QRC) – časovka
jednotlivců
start 10.00 hod.
registrace závodníků
9.00 – 9.45 hod. na konci obce
Chotouň směr Pohoří
Trasa: Chotouň – Těptín (3 km)
Startovné: 50 Kč
Kategorie: Závodu se může
zúčastnit úplně každý, bude
zařazen do příslušné kategorie
dle věku.
Ceny: symbolické pro nejlepší
ve všech kategoriích,
http://www.sostym.com/qrc/
Pořadatel: Cyklistický klub
Strahovští osvoboditelé silnic
Kontakt: Petr Pohořalý, ředitel
závodu,
email: ppohoraly@seznam.cz,
tel. 721 345 520

9. 5. 2010

Výstava obrazů Evženie
Němcové z Prahy, výstava
potrvá do 30.5.2010
Městské muzeum Týnec
Bližší informace:
Adriana Bursová,
tel.: 775 255 949,
www.mestotynec.cz/muzeum
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad Sázavou
VÝSTAVA „SVĚT POHÁDEK“,
výstava potrvá 30. 5. – 30. 9. 2010
výstava dřevěných loutek
a divadélek PhDr. Luďka Vondry
z Prahy
Městské muzeum Týnec nad
Sázavou. Bližší informace:
Adriana Bursová,
tel.: 775 255 949,
www.mestotynec.cz/muzeum
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad Sázavou

8. 5. 2010

VÝLET DO LITOMYŠLE
odj. 7.00 hod.
zájezd do města zařazeného
mezi památky UNESCO,
prohlídka města, zámku
a klášterních zahrad

VÍTÁME LÉTO
zač. 15.00 hod.
děti se Studia 3 zazpívají
písničky z pohádek a dětských
filmů
velká zasedací místnost
MěÚ Týnec nad Sázavou
pořadatel: Studio 3

10. 5. 2010

ATLETIKA ŽACTVA
A MLÁDEŽE
zač.: 16.00 hod.
místní přebor tělocvična
ZŠ Týnec, Komenského ul.

15. 5. 2010

CENA SPOLEČENSKÉHO
CENTRA TÝNEC
zač.: 9.00 hod.
taneční soutěž
postupové soutěže dětí, juniorů
a dospělých v kategoriích D
a C, soutěže Hobby
pořadatel: Společenské centrum
TÝNEC

15. 5. 2010

SETKÁNÍ POD MEDNÍKEM
zač. 15.30 hod.
country festival v Pikovicích
Občerstvení po celý den,
divácké soutěže, jízdy na koních,
rýžování zlata, křty desek.
Vstupné: 160,-/80,- Kč
stanování v ceně vstupenky

16. 5. 2010

DEN HUDBY
zač: 14.00 hod.
zábavné odpoledne s dechovou
hudbou ve Společenském centru
TÝNEC, k tanci a poslechu
hraje kapela VESELKA
Ladislava Kubeše a Týnečanka,
pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

18. 5 2010

ATLETIKA PŘEDŠKOLÁKŮ
OD 3 LET
zač.: 16.00 hod.
tělocvična ZŠ Týnec,
Komenského ul.

KVĚTEN
MUZEUM
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18. 5. 2010

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ
zač.: 17.00 hod.
velká zasedací místnost MěÚ
Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Základní umělecká
škola Týnec nad Sázavou

22. 5. 2010

DĚTSKÝ DEN V ČAKOVICÍCH
zač.: 14.00 hod.
dětský den s oslavou
700. výročí první zmínky
o Čakovicích

kromě soutěží pro děti bude
možné shlédnout výstavu
z historie obce, občerstvení,
grilování, hřiště v Čakovicích
Pořadatel: Osadní výbor
Čakovice (Město
Týnec nad Sázavou)
22. 5. 2010

OBRNĚNÝ DEN
zahájení nové sezóny
ve Vojenském technickém
muzeu v Lešanech
Pořadatel: Vojenské muzeum
Lešany

22. 5. 2010

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
V LEDCÍCH
zač.: 14.00 hod.
Pořadatel: Sdružení Ledce
Bližší informace:
sdruzeni.ledce@atlas.cz

23. 5. 2010

OLYMPIÁDA PRO DĚTI
zač.: 13.00 hod.
10. ročník sportovního klání
pro děti na hřišti v Peceradech
od 16.00hod. ZÁBAVA PRO
DOSPĚLÉ NA VENKOVNÍM
PARKETU
Pořadatel: SDH Pecerady

27. 5. 2010

BARON PRÁŠIL – ZÁJEZD
DO DIVALD A HYBERNIA
zač.: 18.00 hod.
Odjezd z autobusového nádraží
v 16:00 hodin
Vstupné: 599,- a 699,- Kč,
doprav a70,- kč

28. 5. 2010

DEN DĚTÍ
zač.: 17.00 hod.
pravidelná akce v rámci
projektu Týnecká setkání
zaměřená na tradiční řemesla
na zahradě Společenského
centra TÝNEC
Pořadatel: Tělovýchovná
jednota o.s., Týnec nad Sázavou

ČERVEN
5. 6. 2010

KEKS
zač.: 20.00 hod.
koncert populární benešovské
rockové kapely, na kterém
zazní i písně z nového
alba „Jak děkuje se andělům“
Pořadatel: Společenské
centrum TÝNEC

5. 6. 2010

3. Český pohár - turistický
závod v Týnci nad Sázavou
krajské kolo turistického
závodu, areál za Mateřskou

pokračování na následující straně

Týnecké listy
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tel.: 774 261 950 nebo
776 710 524
Otvírací doba: Čt, Pá 9.30
– 18.00, So 9.30 – 15.00
Vstup volný
Pořadatel: ZŠ Týnec nad Sázavou

dokončení z předchozí strany
školkou „u dubů“
Pořadatel: TYSAN - Skautský
oddíl – Týnec nad Sázavou
Přijďte fandit.
5. – 6. 6.
2010

10. – 12. 6.
2010

KURZ KRESLENÍ
A MALBY
pod odborným vedením
Václava Benedikta
Městské muzeum Týnec
Bližší informace a přihlášky:
Adriana Bursová,
tel.: 775 255 949,
www.mestotynec.cz/muzeum
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad Sázavou
VÝSTAVA PLASTIKOVÝCH
MODELŮ SE SOUTĚŽÍ
výstava modelů a soutěž pro
děti od 15 let ve dvou
kategoriích – letadla a technika
– v zasedací místnosti MěÚ
Kontakt: p. Mikel,

ročník XX, duben 2010

30. 5. – 30. 9. VÝSTAVA „SVĚT POHÁDEK“
2010
výstava dřevěných loutek
a divadélek PhDr. Luďka
Vondry z Prahy
Městské muzeum Týnec
nad Sázavou
Bližší informace:
Adriana Bursová,
tel.: 775 255 949,
www.mestotynec.cz/muzeum
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad Sázavou

19. 6. 2010

PŘEHLÍDKA DECHOVEK
zač.: 9.00 hod.
pravidelná akce v rámci
projektu Týnecká setkání

PŘEDPRODEJ, REZERVACE, INFORMACE
Turistické informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032, mail: ic@centrumtynec.cz
www.mestotynec.cz

hraje kapela Týnečanka a hosté
z Benešova a Vranova,
vystoupí mažoteky z Benešova
a Chocerad
před Domem s pečovatelskou
službou, Okružní ul.,
Týnec nad Sázavou
předpokládaný konec 12.00 hod.
pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

19. 6. 2010

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V LEDCÍCH
zač.: 14.00 hod.
Pořadatel: Sdružení Ledce
Bližší informace:
sdruzeni.ledce@atlas.cz

26. 6. 2010

ROCKOVÝ KONCERT
zač. 17.00 hod.
Účinkují: dívčí kapela Zuby
Nehty, maďarská kapela Khan
Abyss, Erno Šedivý a 2ZZ,
undergroundová kapela
Umělá hmota,
Popo Loco,
Dyk je tojedno
sál Společenského centra
TÝNEC
Pořadatel: Stanislav Martan
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Obec Bukovany oznamuje ...
Čtenářům regionální literatury oznamujeme vydání knihy
Bukovany – kapitoly z posázavské vesnice.
Knihu lze získat na obecním úřadě Bukovany – tel.317 701 236
za 352 ,– Kč.

Dne 27. května 2010 oslaví
manželé
Karla a René Vernerovi z Krhanic
DIAMANTOVOU SVATBU.
Do dalších společných chvil přejeme
hodně lásky, zdraví a Božího požehnání

dřevěná – po pěti letech, manželé si dávají dřevěný talisman
zinková – po šesti letech, vztahy i nádobí se
musí občas vyčistit
měděná – po sedmi letech
plechová – po osmi letech
růžová – po deseti letech, muž daruje ženě kytici růží
skleněná – po patnácti letech, měla by se pořádně oslavit, pokud jsou vztahy mezi manželi čisté
a průzračné
porcelánová – po dvaceti letech, je příjemné dostat krásný porcelánový dárek
stříbrná – po dvaceti pěti letech, patří k ní
stříbrný klenot

perlová – po třiceti letech, žena by měla dostat
perlový náhrdelník
lněná – po pětatřiceti letech, kvalitní lněné prostírání ji ozdobí!
rubínová – po čtyřiceti letech, prsten s rubínem
bude důkazem, že se manželé stále milují
zlatá – po padesáti letech, patří k ní zlatý šperk
diamantová – po šedesáti letech
železná – po pětašedesáti letech
briliantová – po sedmdesáti letech, říká se jí
také blahodárná
korunová – po sedmdesáti pěti letech, svatba
téměř zázračná

dcera Helena a Antonín,
vnučky Helena a Alžběta s rodinami

Ladislav Žížala

Bude vás zajímat …
Každé výročí svatby má svůj název, symbol,
k některým patří i charakteristický dárek.
Víte, že:
sňatek – svatba zelená, jejím symbolem je myrtový věnec
bavlněná – po roce, manželé si vyměňují kapesníčky
papírová – po dvou letech
kožená – po třech letech

KOSTEL
SV. VÁCLAVA,
Václavice
- původně raně
gotický kostel,
přestavěný roku
1352. Z původní
stavby zachována
pouze věž ze 13.
století.
lavírovaná
perokresba
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO ČSCH TÝNEC NAD SÁZAVOU
Tak, jako každý rok, i letos se sešli týnečtí
chovatelé, aby zhodnotili práci za uplynulý rok.
V sobotu 13. 3. 2010 začala v 15,00 hod.
v hasičské klubovně v Krusičanech výroční
členská schůze.
Na úvod přivítal předseda ZO ČSCH př.
Václav Chobotský př. Pivoňku z okresního výboru ČSCH, tajemníka Městského úřadu
v Týnci pana Albla, př. Broukala a př. Trojánka
ze ZO ČSCH Všestary a v neposlední řadě i samotné členy ZO ČSCH Týnec, kterých se sešla
převážná většina. Předseda v další části shrnul
práci a činnost organizace v roce 2009. Potom
přišly na řadu zprávy finanční a revizní komise.
Další zprávu přednesli postupně př. Bernard za
chovatele králíků, př. Holakovský za chovatele
drůbeže a př. Franěk za chovatele holubů. Poté

vystoupil jednatel organizace př. Zazvonil. Celkově shrnul práci organizace za rok 2009, zmínil se o výstavách, kterých se členové organizace zúčastnili a jakých úspěchů bylo dosaženo.
Hovořil též o novém chovatelském areálu vedle
městského úřadu, který se neustále vylepšuje.
Důkazem toho byla místní výstava, která byla
jedna z největších v historii Týnce a která byla
velmi kladně hodnocena i v rámci okresu i vystavovateli z velmi širokého okolí.
V diskusi vystoupil př. Pivoňka z okresního
výboru ČSCH. Velmi kladně zhodnotil práci
naší ZO ČSCH v Týnci, pochválil nám i poslední výstavu a podotkl též, že týnecká organizace je jedna z nejlepších v rámci okresu. Poté
vystoupil s diskusním příspěvkem tajemník
městského úřadu p. Albl. Poděkoval všem členům za práci v organizaci, za reprezentaci
města Týnec a popřál organizaci hodně dalších
úspěchů. V diskusi též vystoupil př. Trojánek
ze ZO ČSCH ve Všestarech, popřál organizaci
hodně úspěchů a zmínil se též o spolupráci
Týnce a Všestar, která se neustále prohlubuje.
S některými připomínkami a návrhy vystoupili
též členové naší organizace.
Rok 2009 byl pro týneckou organizaci zdá se
být velmi úspěšný. Po získání mnoha čestných
cen na různých výstavách přišlo vyvrcholení
v podobě čestné ceny našeho člena př. Fraňka,
který ji získal za holuba plemene koburský skřivan na evropské výstavě v Nitře. Blahopřejeme.
Tak, jako každá organizace v dnešní době,
i ta naše trpí nedostatkem členů. Nebojte se při-

Skautský oddíl Tysan informuje …
DNA – Den Netradičních Aktivit
DNA – dvojitá levotočivá šroubovice – i vám se
může stát, že se budete točit do leva a pak vidět
dvojitě.
Víte jak vypadá olympiáda s lentilkami, sloní
běh ala zahoď botu a podobné aktivity?
–> přijďte si je a mnohé další vyzkoušet.

Po skončení schůze proběhlo občerstvení
a za zvuku harmoniky jsme si zazpívali, ale
i probrali mnoho jiných chovatelských problémů. Proto přijďte mezi nás a nebojte se. Každý
začátek je trochu těžký, ale pak už to jde samo.
chovatelé z Týnce

Kdy: 24. 4.2 010 (na svatého Jiří, který je patronem českých skautů)
budeme tu pro vás celý den od 10:00 do 17:00
Kde: u skautské klubovny a v jejím přilehlém
okolí (což snadno poznáte)

Tuto akci pořádá 3. skautský oddíl v Týnci
nad Sázavou u příležitosti 20. výročí obnovení
skautingu v ČR.
NAVÍC: od 18:00 hod. v zasedací místnosti
městského úřadu bude připraveno promítání
fotografií z naší (skautské) historie až po současnost.

Aktivity jsou připravené pro malé i velké, děti
i rodiče.

Junák svaz skautů a skautek ČR
– 3. skautský oddíl TYSAN

Turistický závod Českého poháru
5. 6. 2010 v Týnci nad Sázavou
vá v 15.30 hod. Závod pořádá skautský oddíl
v Týnci nad Sázavou ve spolupráci s TOM
Týnec nad Sázavou.

V Týnci se 5.6. sejdou závodníci z celé republiky, kteří si oblíbili turistické závody.
Tento závod je poslední příležitostí k získání
postupu na mistrovství ČR a bodů do Českého
poháru. Závody budou probíhat od 9 do 14.30
hod. v prostoru Dolnopožárského lesa za
novou školou, vyhlášení výsledků se očekává-

jít mezi nás, hlavně vy, mladí! Každého nového
člena rádi přivítáme, neboť chov zvířat přináší
nejen radost z dosažených úspěchů, ale i materiální výhody v podobě velmi chutného masa,
vajec, atd.

Do tohoto závodu postupují z našeho
skautského oddílu: Matouš Biolek a Daniel
Škvor, kteří vyhráli ve své kategorii všechny
krajské závody, Tereza Pavlíková, která vyhrála krajský pohár. Dále Martin Kadrnožka,
Anna Biolková, Helena Jiráňová, Marek Svoboda, Jitka Oktábcová, Pavel Macháček, Jan
Jiráň, Jiří Oktábec, Štěpán Růžička a Vojtěch
Oktábec.
Ať zvítězí ti nejlepší a skauti z Týnce mezi
nimi nechybí.
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Co se děje v odboru sportu pro všechny a tělovýchovné jednotě
Den zdravého pohybu, aneb zimními porcemi pohybu zhubneme do
plavek
Ze spokojenosti 23 účastnic, které vydržely v tělocvičně potit trička od
9,00 až do 15,00 hodin můžeme usuzovat, že akce pro ženy, která se konala 6.2.2010 v tělocvičně ZŠ v sídlišti se povedla.
Ženy se hned při příchodu mohly zvážit a cvičitelky jim vypočítaly
BMI = index váhy. O spokojenost žen při pestrém cvičení se postaraly cvičitelky odboru Míša Daňková, Míša Svobodová, Markéta Paulusová,
Soňa Vrňatová, Věra Junová a přestávku na oběd vyplnila praktickou
ukázkou masáží a líčení s mini přednáškou Iva Chmelařová. Domů ženy
odcházely s pocitem příjemné únavy.
Věříme, že se za rok znovu sejdeme.
Cvičení pro seniory v domě s pečovatelskou službou, MC Motýlek, se
v prvním pololetí 2010 naposledy konalo 25.3.2010. Škoda, že cvičení,
které je vhodné opravdu pro každého bez rozdílu fyzických schopností, se
z mnoha obyvatel DPS zúčastňují pouze 3 obyvatelky a v průměru cca 6
seniorů. Přesto se ale v říjnu znovu sejdeme. V každém věku je třeba protáhnout si ztuhlá těla a těm, kteří pravidelně cvičí by už pohyb chyběl.
„Dětské taneční odpoledne trochu jinak“ – pěkné, plné tance, sportu
a zábavy uspořádal mladý kolektiv cvičitelů SPV – oddílu breakdance, vystupujícího pod názvem NO SPEED CREW.
Dne 27.3.2010 ve Společenském centru Týnec n. Sáz. ukázkami breakdance, hip-hopu, beatboxu, exhibicí MTB a profesionálním vystoupením
svěřenců mistra Evropy v elektrio boogie Martina Pořízka inspirovali cvičitelé mladou generaci k tomu, jak se mohou dobře bavit a zdravě vyplnit
svůj volný čas. Pěkná byla i prezentace maleb ve stylu grafity, včetně velkého obrazu Týnce, který se bude dražit na další akci..

Přestože počasí přálo zábavě v teplých interiérech a účastníků nebylo
málo, určitě by se ještě našlo místo pro další návštěvníky a to nejen děti
a teenagery.
A co nás ještě do prázdnin čeká
25.4.2010

Zumba fitnes – zdarma ukázková lekce nového,
vydatného, jednoduchého cvičení pro všechny, kteří mají
rádi tanec, pohyb v rytmu latinsko-americké hudby
Zahájení v 18:00 hodin v tělocvičně ZŠ v sídlišti

10.5. 2010

atletický přebor žactva a mládeže
Zahájení je v 16:00 hodin v areálu ZŠ v sídlišti

18.5.2010

atletický přebor žactva a mládeže
Zahájení je v 16:00 hodin v areálu ZŠ v sídlišti

28.5.2010

sportovní odpoledne ke Dni dětí – pravidelná akce
v rámci projektu Týnecká setkání zaměřená na tradiční
řemesla
začátek v 17:00 hodin v zahradě Společenského centra
Týnec n. S.

Na všechny akce jste srdečně zváni.

Chcete fitko???
Zveřejňujeme anonymní anketu na webových stránkách www.mestotynec.cz, www.tjtynec.cz, a v těchto Týneckých listech. To proto
abychom zjistili, zda si můžeme dovolit rozšířit
naší sportovní nabídku v novém, příjemném
a moderním prostředí fitcentra, které by mohlo
v Týnci vzniknout i v případě razantního navýšení cen.
Aby nedocházelo ke zkreslení výsledků, prosíme o vyplnění ankety každou osobu pouze jedenkrát. Pokud využijete tištěnou stránku, odevzdejte ji do 30.4.2010 do podatelny Městského
úřadu v Týnci n. S., nebo ve cvičebních hodinách odboru SPV, dle rozvrhu zveřejněného ve
vývěsce proti LIDLu. Fotokopii anketního lístku
můžete odeslat i elektronickou poštou na adresu
verajuno@tiscali.cz.
Děkujeme za Váš čas, který anketě věnujete
a uvědomte si, že každým hlasem přispějete
k rozhodnutí zda fitcentrum ano či ne.
S výsledkem Vás po vyhodnocení seznámíme. Budeme se snažit splnit Vaše přání.
Cvičitelé a cvičitelky odboru SPV Tělovýchovné jednoty o.s., Týnec nad Sázavou



ANKETA
1/ Jste

muž

žena

2/ Kolik je Vám let?
Méně než 20

21 – 35

35 – 50

více než 50

3/ Bydlíte
v Týnci n. Sáz.

v okolí do cca 10 km

v okolí nad cca 10 km

4/ Kolikrát chodíte cvičit do veřejného sportovního zařízení?
za týden ……

za měsíc ……

pouze výjimečně cvičím jenom doma

necvičím vůbec

5/ Kde využíváte sportovní služby?
v místě bydliště

dojíždím do ………………..

6/ Měl–měla byste zájem o cvičení v novém moderním fitcentru v Týnci n. Sáz.?
ANO

NE

7/ Jaké aktivity byste chtěl – chtěla ve fitcentru využívat?
Vypište
8/ Kolikrát byste do centra chodil–a?

ZMĚNA NÁZVU TJ
Oznamujeme Vám, že se již nebudeme prezentovat jako TJ JAWA-METAZ Týnec n. S.
17.3.2010 zaregistrovalo MVČR změnu
názvu naší TJ. Od tohoto data se naše TJ
jmenuje: Tělovýchovná jednota o.s., Týnec
nad Sázavou.

za týden……

za měsíc……

pouze výjimečně neuvažuji o cvičení ve fitcentru

9/ Kolik jste ochoten – ochotná maximálně zaplatit za 1 hodinu/lekci cvičení – služeb?
do 50,– Kč

do 70,– Kč

10/ Vaše připomínky a náměty:

do 100,– Kč

za speciální cvičení, služby i více
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Otvírání Sázavy
Každoroční hojně navštěvovaná akce, která proběhla v sobotu 27. března 2010.

JESENÍKY
20. – 27. 2.2010
Po loňské dobré zkušenosti se parta vodáků a jejich kamarádů opět
vydala na běžky do Jeseníků – cíl Malá Morávka. Společná cesta vlakem tam i zpět byla velmi příjemná, počasí přálo (až na páteční déšť),
sněhu dostatek, došlo i na pěší výlet do lázní Karlova Studánka, ale také
na puchýře na nohách, a tím pádem i na lenošení u bazénu.
Většina účastníků najezdila během tohoto týdne krásných 140 km na
běžkách, krásná byla i večerní posezení, při kterých se nejlépe hodnotí
právě prožité chvíle. Nezapomenutelné okamžiky těchto dnů zůstanou
zachyceny objektivy fotoaparátů.
mn
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LETOŠNÍ „TÝNECKÉ TANDEMY“ VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Již tradiční závod ve sportovní gymnastice pod názvem „Týnecké tandemy“ se uskutečnil dne 13.2.2010 v tělocvičně místní školy. Letos na
těchto závodech přišlo vyzkoušet své gymnastické umění celkem 61 tandemů, tj. cca 110 závodníků z 10 oddílů. Přijely k nám ze Všetat, Modřan,
Netvořic, Dobříše, Bělé pod Bezdězem, Proseku, Špindlerova Mlýna, Neveklova, z DDM Benešov, a samozřejmě Týnce nad Sázavou.
V kategorii Mimina
celkem 8 tandemů

4. místo obsadila Havlíčková E. – Stibůrková A.
5. místo obsadila Havlíčková E. – Havránková L.
Děvčatům na 4. místě uniklo medailové místo jen o 2 desetiny, příště to
bude určitě lepší.
V kategorii mladší žákyně I.
Celkem 21 tandemů
9. místo obsadila Stibůrková B. – Filipová K.
14. místo obsadila Klausová L. – Klausová T.
16. místo obsadila Ungerová B. – Bílková Z.
19. místo obsadila Šubrtová K.– Žilková T.

V kategorii mladší žákyně II
Celkem 13 tandemů
6. místo obsadila Škvorová A. – Rillichová B.
9. místo obsadila Kazdová B. – Valentová J.
13. místo obsadila Součková H. – Klausová L.
V kategorii starší žákyně III
Celkem 5 tandemů, 4. místo obsadila Vávrová K. – Vávrová M.
V poslední povinné disciplině zlatý tandem, což je trenérka + cvičenka, se
dvojice Kazdová B. – Kazdová E. umístila na pěkném 2. místě.
Závěrem chceme poděkovat městu Týnec nad Sázavou za finanční podporu těchto závodů, které do našeho města přilákají jak stálé závodníky,
tak i nové oddíly. Dále chceme poděkovat také tradičnímu sponzorovi našich gymnastických závodů „Pekařství Červený“, jehož preclíky se těšily
velkému zájmu. Dále děkujeme všem závodníkům a trenérům, kteří dobře
reprezentovali své město Týnec nad Sázavou .
J.Z.
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5 medailí z mistrovství Evropy do Týnce nad Sázavou!
Zásluhou Veroniky Kokášové, I. Dan (15)
putuje 5 medailí z letošního mistrovství Evropy v taekwondoITF do Týnce nad Sázavou!
Veronika zde trénuje taekwondo ve škole
SILLA pod vedením mistryněsvěta a devítinásobné mistryně Evropy Ing. Radky Heyduškové, IV. Dan od založení této školy napodzim
roku 2001. Veronika se dostala do výběru juniorské reprezentace již skoro před třemi lety azúčastnila se již předtím jednoho mistrovství
světa a jednoho mistrovství Evropy, takže na
mezinárodních závodech není již žádným nováčkem.
Díky její všestrannosti, gymnastické průpravě a vyšší postavě, nominovali reprezentační
trenéři Veroniku hned do několika individuálních, ale i týmových disciplín. Asi největší naděje na čelní umístění viděli čeští koučové pro
Veroniku v disciplíně „speciální přerážecí
techniky“. V této disciplíně taekwondo musí
závodník sklopit cílovou desku umístěnou více
jak 2 metry vysoko (záleží na rozhodčích, jaké
výšky pro jednotlivé kopy zvolí) nad zemí postupně různými kopy. Ty musí být správně
technicky provedené a při dopadu se nesmí závodník dotknout jinou částí země než svými
chodidly – tedy jednoduše řečeno nesmí spadnout! Veronika ve velké konkurenci dokázala
nakonec vybojovat skvělé třetí místo a bronzovou medaili. Další bronzovou medaili vybojovala ve sportovním boji do 64 kg.
Tři další medaile získala Veronika jako platná členka juniorského dívčího týmu. Nejprve

třetí bronzovo uve cvičení týmových sestav
a pak stříbrnou ve sportovním boji a také ve
speciálních přerážecích technikách.
Veronice tedy přejeme pevné zdraví a chuť
do dalšího tréninku a aby na podzimním
mistrovství světa v Bělorusku dosáhla podobně skvělých sportovních úspěchů.
Výsledky českého reprezentačního týmu potvrdily, že Češi patří trvale mezi evropskou taekwondistickou špičku, když v celkovém hodnocení zemí naše reprezentace skončila těsně na
třetím místě za Ukrajinou a suverénně vítězným
Ruskem. Za námi z dalších favoritů skončily
reprezentace Řecka, Chorvatska, Bulharska,
Skotska, Anglie, Estonska, Slovinska i Norska, přičemž celkem se tohoto mistrovství
zúčastnilo 24 evropských reprezentačních
týmů.

Jaké bylo počasí v Týnci během oku 2009 a jak za posledních
deset let pršelo
Jeden rok v počasí je málo na vyhodnocení
klimatu a deset let je málo na zachycení trendů
v chodu teplot a srážek. Nemáme potřebné přístrojové vybavení, jenom mechanické odečítání srážek a denního chodu teplot. Tento náš
amatérský pokus o charakterizování počasí
v Týnci se však opakuje po více let a je založen
na výsledcích sledování těchto jevů na stejném
místě a stejným zařízením. Proto je lepší, než
odvozovat srážky a teploty pro Týnecko z oficiálních dat sítě klimatických a meteorologických stanic v okolí, jako např. srážkoměrných
z Lešan a Poříčí.
Leden byl nejsušší za posledních 10 let se
16,2 mm srážek, přičemž velmi studený začátek
s teplotami až – 20 ° C, se sněhovým příkrovem
kolem 20 cm, vydržel jenom do poloviny měsíce, odkdy již teploty byly převážně nad nulou.
Srážky za posledních 10 let – maximální
63,6 mm v r. 2004 a minimální v r. 2009.
Únor jako celek byl teplý, mrzlo ráno, ale
mrazy se přes den neudržely, a tak to pokračovalo až do 20. dne, závěr února byl již víceméně
plusový. Pole byla bílá jen krátce a počáteční
únorové sucho přece jenom závěr měsíce napravil několika dešti. V úhrnu převážně kapalných
srážek to nebylo až tak špatné, 45,8 mm bylo
mírně nadprůměrné.

Srážky za posledních 10 let – maximální
67,6 mm v r. 2005 a minimální 8,4 mm
v r. 2004.
Březen pokračoval v teplém trendu, mrzlo
jenom okolo jarní rovnodennosti a po ní napadlo dost sněhu, který dlouho nevydržel. Půdní zásoba vody se přece jen vytvořila z březnových
53,7 mm spadlé vody, což je slušný průměr. Teploty stále nad nulou.
Srážky za posledních 10 let – maximální
116,7 v r. 2000 a minimální 9,4 mm v r. 2004.
Srážky za posledních 10 let – maximální
64,8 mm v r. 2006 a minimální 2 mm v r. 2007.
Duben byl jako již několik předešlých
v tomto desetiletí hodně suchý se 17,5 mm srážek, což přece jenom překonalo katastrofální
dubnovou suchost z r. 2007. Teploty bez okolků
začaly dostupovat letních hodnot, jako bychom
neměli právo na jaro. Silný výpar rychle snížil
půdní vláhu ze zimy (přestáváme rozumět výrazu „aprílové“ počasí).
Srážky za posledních 10 let – maximální
64,8 mm v r. 2006 a minimální 2 mm v r. 2007.
Květen zpočátku pokračoval v suchu a teple,
více pršelo až v závěru, takže měsíční úhrn to
dotáhl na velmi slušných 100,6 mm. Výjimečný
byl 26. den měsíce, který měl tropické teplo
a tropům odpovídající bouřku s 29,5 mm lijá-

kem. Srážky byly celkem rovnoměrně rozloženy
v celém měsíci.
Za posledních 10 let – maximální 100,9 mm
v r. 2006 a minimální 41,9 mm v r. 2000.
Červen byl teplotně i srážkově v normě, tzn.,
se značnými výkyvy. Teplo vyvrcholilo v polovině měsíce tropickým 18. dnem, v poslední dekádě se citelněji ochladilo a více pršelo. Celkově se však vláhy stále nedostávalo, protože začal
velký výpar. Celkové srážky byly tak tak průměrné se 75,4 mm, i bouřek bylo dost málo.
Srážky za posledních 10 let – maximální
140,1 mm v r. 2002 a minimální 18,7 mm
v r. 2003.
Červenec začal chladnější dekádou, v dalších
si vše teplotně vynahradil a 23. den vyvrcholil
teplotním rekordem 36 ° C. V polovině měsíce
byly vydatné bouřky s přívalem přes 20 mm, které
zvedly dosud nízkou hladinu Sázavy. Slunečního
svitu bylo správně prázdninově, deficit vláhy se
nezlepšil přes slušných 96,4 mm v úhrnu.
Srážky za posledních 10 let – maximální
124,4 mm v r. 2005 a minimální 16,1 mm
v r. 2006.
Srpen teplotně nevybočoval, srážky však
chyběly a řadil se tak k nejsušším s 29,9 mm.
Hlavně začátek a konec měsíce byl suchý, milovníci slunění byli spokojeni, zahrádkáři se na-
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běhali s konvemi. I bouřek bylo málo, hodně nás
jich míjelo.
Srážky za posledních 10 let – maximální
192,7 mm v r. 2002 a minimální 29 mm shodně
v r. 2000 a v r. 2003.
Září pokračovalo srpnovým suchem a teplem.
Pršelo jen tři dny, v nichž spadlo jen 9,1 mm. Vegetační doba prakticky skončila, babí léto bylo
dost výrazné. Zdá se, že se k nám posouvá mediterán.
Srážky za posledních 10 let – maximální
101,7 mm v r. 2007 a minimální právě v tomto
roce 2009.
Říjen bychom mohli zařadit k teplotnímu průměru, až na výrazné ochlazení v polovině měsíce, kdy některé výše položené oblasti zažily
i první sněhovou kalamitu. Vidět první vločky
během tohoto ochlazení a také 19,2 mm smíšených srážek 17. dne je dost netypické. Závěrečná dekáda to dotáhla zase k teplotnímu normálu,
přičemž z 58,9 mm srážek se měsíc zařadil k těm
vlhkým.

Srážky za posledních 10 let – maximální
62,9 mm v r. 2000 a minimální 5,8 mm v r. 2005.
Listopad překvapil teplem, které rostlo
především ve druhé polovině, ale srážky až na
počátek měsíce byly velmi malé s 30,2 mm měsíčního úhrnu.
Srážky za posledních 10 let – maximální
75,1 mm v r. 2002 a minimální 12,4 mm
v r. 2003.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKRESU BENEŠOV
Pečovatelská služba okresu Benešov provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek –
adresa: Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov,
tel.: 317 728 258, 317 724 880.
Pomůcka
Mechanický invalidní vozík
WC židle pevná
Sedačka na vanu
Chodítko s kolečky
Chodítko pevné
Chodítko skládací
Lůžko polohovací s vybavením
Močová láhev
Podložní mísa
Přeprava pomůcek
Instruktáž, asistence
pracovníka PS

Provozní řád půjčovny kompenzačních pomůcek:
• Pomůcky jsou přednostně poskytovány klientům pečovatelské služby.

Záloha (Kč)
700
250
100
400
200
200
3 000
100

Cena pro klienta PS
15,– Kč/den
10,– Kč/den
5,– Kč/den
10,– Kč/den
10,– Kč/den
10,– Kč/den
30,– Kč/den
3,– Kč/den

6,– Kč/km

Montáž: 100,– Kč
demontáž: 100,– Kč

Cena pro veřejnost
20,– Kč/den
15,– Kč/den
10,– Kč/den
15,– Kč/den
15,– Kč/den
15,– Kč/den
40,– Kč/den
6,– Kč/den
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Prosinec otálel s nástupem opravdové zimy,
první opravdová sněhová přeháňka přišla 18.
den. Ani tradiční teplý monzun na Vánoce nás
neminul a z celkových 14 dnů se srážkami vypadlo nad normálních 54,4 mm úhrnu, což je dokonce desetiletým rekordem.
Za posledních 10 let byly minimální srážky
13,4 mm v r. 2004.
Shrneme-li toto naše pozorování, tak se potvrdil trend k teplým zimám v posledních letech,
i když v tomto ohledu nedosáhla zima hodnot
z r. 2008. Jaro bylo krátké až neznatelné, jako by
zimy začaly přecházet rovnou do léta. Jaro poměrně suché a léta s náhlými přívaly deště. Celkový úhrn srážek v r. 2009 byl 589,3 mm, což je
údaj mírně podprůměrný (max. 827,4 mm v roce
velkých povodní 2002 a min. hned v následujícím roce s téměř polopouštními 409,8 mm). Zdá
se, že letošní zima umožnila konečně použít při
příštím hodnocení našeho počasí silnějších výrazů. Hlavně pro délku sněhové pokrývky.
Jiří Borovička a Luděk Šefrna

• Pomůcky jsou předány v předem dohodnutém
čase po podpisu výpůjční smlouvy a zaplacení smluvní zálohy včetně dohodnuté částky
podle ceníku.
• Klient (případně rodina) si určí dobu, po kterou bude pomůcka používána a tato doba je
uvedena ve smlouvě. V případě prodloužení
potřeby pomůcky bude smlouva o tuto dobu
doplněna.
• Pomůcky jsou vráceny v den, jak je ve
smlouvě uvedeno, v původním stavu – tak,
jak byly klientem převzaty. Ve smlouvě je
uvedeno, kdo si pomůcku půjčuje a kdo ji
vrátí.
• V případě, že dojde k poškození či zničení pomůcky, bude způsobená škoda nahrazena
v původní ceně pomůcky.
• Součástí smlouvy o vypůjčení je seznámení se
s provozním řádem.
Benešov, únor 2010

85,– Kč/ hod.
za Pečovatelskou službu okresu Benešov
Jana Čermáková, ředitelka

Poděkování
Během měsíců ledna a února 2010, jsme organizovali sbírky použitého
textilu ve větších městech naší republiky. K této aktivitě jsme byli nuceni
přistoupit z důvodu nedostatku textilního materiálu, se kterým naši klienti pracují, ale také z důvodu lepší dostupnosti pro občany.
Jsme nezisková organizace, která se zabývá svozem použitých oděvů po
celé republice. Veškerý textilní materiál vytřídíme a dále poskytujeme sociálně potřebným občanům. Nepotřebný materiál dále poskytujeme k dalšímu průmyslovému zpracování, čímž chráníme životní prostředí, jelikož
by textilní materiál jinak skončil v odpadech. Na třídění tohoto materiálu
se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří nejsou schopni si sami sehnat zaměstnání a kolikrát jim to ani jejich situace neumožňuje. Máme cca 70 takových klientů, kterým jsme schopni zajistit práci a zároveň i ubytování

v naší azylové ubytovně. Bez pomoci lidí v celé republice a dostatečného
množství materiálu, nejsme schopni poskytovat tyto sociální služby.
Z tohoto důvodu jsme do určitých částí vašeho města vylepili letáky,
kde jsme občany poprosili o darování, pro ně již nepotřebného textilního
materiálu, před dům. Přes naše očekávání se v ulicích vašeho města nashromáždilo obrovské množství oděvů. Za které jsme vašim občanům nesmírně vděční. Přesto, že řidiči jezdili od časných ranních hodin, nebyli
schopni vše v dohodnutém čase svézt. Proto na některých místech, (cca
1% ze všech oslovených míst), ležely darované pytle v ulicích do večerních hodin, což vrhalo záporné pocity lidí na naší organizaci. Dovolte nám
vyjádřit naší hlubokou omluvu za komplikace, které jsme nechtěně způsobili nejen vašemu městu, ale i vašim občanům, kteří měli jistě spoustu
práce s přípravami oděvů pro naši Diakonii.
Věříme, že přijmete naši omluvu a i nadále zachováte přízeň naší organizaci v případě, že bychom v budoucnu tuto akci chtěli ve vašem městě opakovat.
Se srdečným pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík – ředitel
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Denní klub Dobrého
Pastýře

Program připravovaných akcí pro veřejnost
v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech
25. 4.

7. 5.
15. 5.

30. 5.
5. 6.
7. 6.

Neděle Dobrého Pastýře – pouť,
pouťové koláčky, přednáška
o významu poutí, program pro děti
a vernisáž výstavy fotografií
z hospicového prostředí
Vokální trio Sekundičky
– koncert vokálního tria s kytarou
Noční čtení, aneb v hospici nestraší
– čtení pohádek v knihovně hospice
s možností přespání ve vlastním
spacáku a se snídaní
Den dětí - divadélko pro děti
Sirény – koncert 15členého
pěveckého tělesa
Den Nejsvětější Trojice – bohoslužba
na místě základů stavby kostela

18. 6.
20. 6.

Nejsvětější Trojice
(možná přijede i biskup)
Jiří Pavlica a jeho přátelé – koncert
Ahoj prázdniny - ukončení školního
roku – program pro děti

Těšíme se na vás.
Změna programu vyhrazena. Vstupné dobrovolné. V den konání akcí jsou pro zájemce možné
exkurze hospicem.
Pro více informací sledujte naše www.centrum-cercany.cz, případně volejte na tel. 317
777 381, gsm: 734 435 118.

Jste již v důchodovém věku či v invalidním
důchodu a trávíte osamoceni svůj čas doma?
Neváhejte a přijďte se podívat mezi nás, naplňte svůj čas přátelským popovídáním, společným poslechem hudby, hraním her, či výtvarnou činností. Musíte chodit každý den do
zaměstnání a svého seniorského či invalidního příbuzného zanecháváte samotné doma?
Svěřte jej do dobrých rukou, poskytněte mu
příležitost pro setkávání se v příjemné společnosti a dopřejte mu trávit čas smysluplnými,
přiměřenými aktivitami. Od 1.1. tohoto roku
hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech otevřel
Denní klub, který je určen pro seniory a zdravotně postižené od 19 let. Klub je otevřen
všem, kteří chtějí trávit svůj čas smysluplně
ve společnosti lidí v příjemném prostředí.
Pestrý program je připraven s ohledem na individuální potřeby všech zúčastněných. Dohled zdravotního personálu je zajištěn po
celou dobu denního provozu klubu. Otevřeno
máme pět dní v týdnu a každý den je program
i péče připravena na osm hodin. Programové
a organizační informace vám ráda poskytne
paní Dagmar Klečková, vedoucí denního
klubu Dobrého Pastýře na tel. 734 435 118
nebo cds@centrum-cercany.cz Závazné přihlášky na tel. 731 604 101 nebo socialni.pracovnik@centrum-cercany.cz
Do řad našich dobrovolníků rádi přivítáme
další členy. Nabízíme přátelské prostředí, možnost lidského a v některých oblastech i profesního růstu. Nabídněte svůj čas, my nabízíme
přátelství. Kontaktujte koordinátora dobrovolníků na dobrovolnici@centrum-cercany.cz případně tel. 731 461 131. Těšíme se na vás.
Více o programu, službách a možnostech
na www.centrum-cercany.cz

Zájmové kroužky v Hospici Dobrého Pastýře
Keramika

Výtvarný kurz
Angličtina

Biblické hodiny

pravidelně každé pondělí 15.00 -16.30 hod.
Kapacita kursu 10 osob (děti nebo společná tvorba
rodiče s dítětem).
pravidelně každé úterý 15.00 – 16.30 hod.
Zaměření kursu bude podle zájmu
každé úterý dopoledne
Zamýšleno hlavně pro maminky s dětmi,
otevřeno všem.
dvakrát měsíčně úterý 19.00 hod.
Přesná data večerních posezení nad biblí sledujte
na našich stránkách.

Připravujeme další výuku anglického a německého jazyka a také přednášky o křesťanství.
Srdečně Vás zveme do prostor našeho hospice Dobrého pastýře, kde jistě
strávíte hezké chvíle výtvarnou činností či vzděláváním.
Kontaktní osoba: Dagmar Klečková tel. 734 435 118,
cds@centrum-cercany.cz
Hospic Dobrého Patýře Čerčany, tel: 317 777 381,
www.centrum-cercany.cz
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VLAJKA PRO TIBET

10. března 2010 jsme si připomněli 51. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
V rámci mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“ i na
Týnecké radnici vlála tibetská vlajka jako symbol
podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva
a snahu o zachování národní identity.
Celosvětová kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla
v polovině devadesátých let v západní Evropě
s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tibeťané po šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova,
názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění
bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení
a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku, cenzuře,
uzavírání internetových blogů a webových stránek.
Nadále pokračují „vlastenecké převýchovné kampaně“ a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních
tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života (zdravotnictví, školství, vysoká nezaměstnanost atd.)
a zejména pak masivní přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu.
V roce 1950 násilně obsadila území Tibetu armáda Čínské lidové republiky. V roce 1951 byla podepsána dohoda, která Tibetu přiznávala vnitřní autonomii, ale nebyla nikdy dodržena. Omezení
základního práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování
a pohybu, ničení klášterů a národních památek, přeměna Tibetu na vojenskou základnu, strach o život
Jeho Svatosti dalajlamy a zejména násilně vedená
protitibetská komunistická politika Číňanů vedla
Tibeťany k lidovému povstání, které vypuklo ve
Lhase 10. března 1959. 80 000 Tibeťanů bylo zabito, mnoho dalších uvězněno nebo přemístěno do
pracovních táborů. Počet tibetských uprchlíků se
dnes odhaduje na 150 – 180 000.
Zdroj informací: http://www.tibinfo.cz.
Martin Kadrnožka
místostarosta
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UPOZORNĚNÍ
– změna ve způsobu zadávání inzerce do Týneckých listů
Zájemce o inzerci v Týneckých listech upozorňujeme na změnu ve způsobu zadávání požadavků na inzerci.
Zájemce o inzerci:
1. navštíví sekretariát starosty, předá požadovaný text a domluví rozsah inzerce
2. obdrží podklad pro hotovostní zaplacení
3. částku zaplatí ihned na pokladně MěÚ (popř. může být vystavena
faktura a částka placena bezhotovostním převodem)
Veškerá inzerce musí být zaplacena před uveřejněním inzerátu, nejpozději do termínu redakční uzávěrky.
Nezaplacené inzeráty nebudou otištěny.
Dotazy + kontakt na inzerci: p. Miroslava Nedrová, tel.: 317 701 530

Ceník inzerce
Velikost

základní sazba

DPH 20 %

cena s DPH

A4

800,– Kč

160,– Kč

960,– Kč

A5

400,– Kč

80,– Kč

480,– Kč

A6

200,– Kč

40,– Kč

240,– Kč

A7

100,– Kč

20,– Kč

120,– Kč

A8

50,– Kč

10,– Kč

60,– Kč

řádková

50,– Kč

10,– Kč

60,– Kč

RADY, JAK NESPÁCHAT EKOLOGICKÝ ZLOČIN
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za
odvoz. Celkem typický inzerát, ze kterého je jasně patrná
dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát
přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs
podobným způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů.
Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím
stále „použitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně
jako těch, co už definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná
dodnes používá sekačku s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může
každý občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen
v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku
nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale
není důležitá: do směsného odpadu
nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit
ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží
takzvané recyklační příspěvky,
které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje,
které mají města a obce s likvidací
směsného odpadu: hradí je beztak
z vašich peněz. Za spotřebič hozený
do popelnice nebo postavený vedle
ní můžete navíc dostat pokutu až 20
000 korun!
Rada třetí: Najděte správné
místo! K legálnímu odkládání
starých elektrozařízení slouží
takzvaná místa zpětného odběru.
Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba servisy ve
spolupráci s kolektivními systé-

my. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím výrobci plní své
zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu bydlišti
najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního
systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice – www.elektrowin.cz).
Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě.
V Týnci je sběrné místo v Technických službách na Brodcích. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče
odkládáte jen do míst zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí.
Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale
také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím
ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.
Převzato z materiálu Elektrowin
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Odpad z barevných kontejnerů na skládce nekončí
Svoz, třídící linky a příprava suroviny pro další zpracování
Vytříděné odpady, které odkládáte do barevných kontejnerů,
sbírají svozová vozidla, a to každý druh zvlášť. Odpady putují
do třídících linek, kde jsou po odstranění nečistoty a nežádoucích příměsí rozděleny podle dalšího způsobu zpracování.
Střepy z celé republiky míří do Příbrami na automatickou třídící linku, kde se sklo rozdělí podle barevnosti a je drceno na
velikost, kterou pro další zpracování požadují sklárny.

sklárnách přimíchávají do sklářského kmene, který se roztaví a odlitím do forem vzniknou nové výrobky. Využíváním
střepů starého skla se šetří kromě základní suroviny také
hodně energie. Například u barevných obalů, jako jsou pivní
lahve, lze využít recyklované sklo až ze 70 procent, při výrobě čirých lahví mohou ve sklárnách použít až 40 procent
recyklátu.

Papír a plasty se rovněž odváží do třídící linky v Přibyšicích,
kde se ručně dotřiďují. Po oddělení hrubé nečistoty se odpad
ručně rozdělí podle jednotlivých druhů. Nároky zpracovatelů
na čistotu suroviny se s hospodářskou krizí zvýšily, a základem
je proto kvalitní třídění již v domácnostech.

Plast je zpracováván podle druhu, protože každý má odlišné složení a vlastnosti a vyžaduje různou technologii.
Jednotlivé plasty se drtí na jemné vločky, které se vyperou
a dále taví na granule, coby surovinu pro výrobu nových výrobků.
Velká část PET lahví jde do závodu Silon v Plané nad Lužnicí, kde z nich vyrábějí vlákna. Ta se využívají při výrobě
koberců, izolačních materiálů nebo netkaných textilií. Velký
zájem o vytříděné lahve mají obchodníci z Číny a jihovýchodní Asie. Také nové barevné PET lahve mohou obsahovat až 100 procent recyklovaného plastu, stejně jako jejich
víčka z materiálu HDPE.
Z fólií, pytlíků a igelitových tašek se opět vyrábějí fólie.
Tvrdé obaly, např. od šampónů, čisticích prostředků a jiných
výrobků, se po dotřídění melou, čistí a dále využívají ve výrobě. Většinou nahrazují část panenské suroviny, a tím snižují její spotřebu. Sebraný pěnový polystyren může sloužit
i k výrobě speciálních cihel.

Z roztříděného materiálu zůstává na pásu již jen minimum
nezpracovatelného odpadu, který buď končí na skládce nebo se
zpracovává jako alternativní palivo pro cementárny. Vytříděný
odpad dál putuje k recyklaci.

Recyklace
Sběrový papír se recykluje velmi snadno a dobře, protože
tvoří skoro polovinu vstupní suroviny v papírnách při výrobě
nového papíru. Při zpracování se nejprve rozmáčí ve vodě,
vzniklá kaše se vyčistí a upraví. V papírenském stroji se poté
přemění na nový papír, například novinový nebo kartonový.
Novinový papír může obsahovat až 70 procent, toaletní papír
dokonce 100 procent recyklovaného materiálu.
Sklo má velikou výhodu, protože ani při opakované recyklaci neztratí své vlastnosti. Nadrcené skleněné střepy se ve

Směsný plastový odpad je zbytek po vytřídění ostatních
dobře využitelných frakcí. Nelze u něho často rozpoznat, z jakého materiálu je. Přitom zpracování polyesteru, polyethylénu
nebo polypropylénu je velmi rozdílné. Přesto se směsný plast
dá využít. Vyrábějí se z něj výrobky, které možná nejsou na
první pohled příliš krásné, ale svému účelu poslouží velice
dobře: například zatravňovací dlaždice, „korýtka“ na ukládání
kabelů do země, protihlukové stěny nebo třeba lavičky
a další zahradní nábytek.
Nápojové kartony, které
se na třídící lince oddělí od
ostatního papíru, odcházejí
k dalšímu zpracování do papíren v Bělé pod Bezdězem
nebo Žimrovicích. Z kartonů
se po rozemletí získá velmi
kvalitní papírovina. Zbytek
obsahující plast a hliníkovou
fólii, končí buď na skládce
nebo je využit při výrobě paliva. Rozemleté nápojové
kartony lze také lisovat na
stavební desky, které se používají například jako ztracené bednění či podobně jako
sádrokartonové stěny. Vyrábí
je u nás firma. Flexibuild
v Hrušovanech u Brna.
Převzato z materialu
Elektrowin
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Žehlení prádla
Máte stále hodně práce a nestíháte žehlit?
Využijte lépe svůj volný čas!
Volejte 728 210 887
Provádíme též drobné opravy, výměny zipů, zkracování
délek, přišívání knoflíků…

Nově: opravy kabelek, batohů a kožených oděvů
Monika Baťhová, Letní 162, Kamenice – Ládví

www.zehlimerychle.cz

Důležitá telefonní čísla
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
POLICIE ČR

158

MĚSTSKÁ POLICIE

POHOTOVOST

VODA

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s.
317 721 275
950 891 111
317 701 336
701 337
317 701 316
606 393 382
317 756
756
317 756
972 252

NEMOCNICE
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

ELEKTŘINA
PLYN

155
150

IE

R
Á
V
HA

485
390
111
285

840 850 860
centrální ohlašovna – 1239
(v prac. době) – 317 722 044
(po prac. době) – 737 200 960

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
(nepřetržitě)
TEPLÁRNA Týnec s.r.o.

800 101 109
602 121 134
800 123 456
317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace
603 763 092
p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355
(mobil) 723 487 873
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.

608 241 037
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