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6,- Kč

Vážení spoluobčané,
otevíráte srpnové Týnecké listy, které vychá-

zejí jako předposlední vydání v tomto volebním
období.

Rada města v poslední době mimo jiné

• schválila výsledky výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu “Týnecké
cesty po přívalových deštích v roce 2009”. Po-
dány byly tři nabídky, hodnotící komise dopo-
ručila přijmout nabídku společnosti BES
s. r. o. z Benešova s nejnižší nabídkovou
cenou.

• projednala zadávací dokumentaci výběrového
řízení na výstavbu mateřské školy v Týnci
n. S. Připomínky budou zapracovány a výbě-
rové řízení bude neprodleně vyhlášeno. Oslo-
veno bude minimálně 5 firem.

• schválila přijetí dotace z rozpočtu Středoče-
ského kraje z Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS ve výši 500 000,- Kč. Do-
tace je určena na opravu cisterny a doplnění
výstroje a výzbroje zásahové jednotky. 

• přijala rozpočtové opatření rady č. 1/2010
• schválila Dodatek č. 1 vnitřní směrnice

2/2010, který řeší sloučení místa vedoucího
sociálního odboru a vedoucího odboru vnitř-
ních věcí MěÚ v Týnci n. S. s účinností od 1.
12. 2010

• na základě proběhlé výzvy neziskovým orga-
nizacím určila pořadatelem “Posvícení 2010”

ve dnech 30. - 31. 10. 2010 Fotbalový klub
Fercom Týnec nad Sázavou za obvyklých
podmínek

• stanovila způsob zveřejnění programů, pří-
spěvků a seznamů kandidátů stran a volebních
uskupení pro volby do zastupitelstva města
2010. Rozsah propagace v Týneckých listech
(září 2010) a na webu (nabídka Volby) zdarma
v rozsahu 2 strany formátu A4 Týneckých
listů. Možná je i propagace na infokanálu ka-
belové televize.

Zastupitelstvo města mimo jiné

• projednalo Závěrečný účet města a Zprávu
o výsledcích přezkoumání hospodaření města
za rok 2009 a schválilo opatření, provedená
k nápravě chyb a nedostatků, vyplývajících ze
Zprávy

• schválilo návrh II. rozpočtového opatření za-
stupitelstva města pro rok 2010

• vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností ve městě 

• rozhodlo projednat dílčí změny Regulačního
plánu Centrum občanské vybavenosti, a to na
náklady žadatelů o tyto změny

Mateřská školka a rozpočet
Zastupitelstvo přijalo v letošním roce mimo

jiné dvě důležitá usnesení. V únoru při obtížném
schvalování rozpočtu zastupitelstvo rozhodlo
blokovat dva miliony Kč z devítimilionového
úvěru, který byl ovšem v rozpočtu již zahrnut.

Tyto dva miliony je možno dle tohoto usnesení
čerpat pouze tehdy, až k tomu opět dá zastupitel-
stvo souhlas. Dále zastupitelstvo v květnu roz-
hodlo o rozšíření kapacity Mateřské školy Týnec
nad Sázavou o 2 oddělení ve variantě “montova-
ná stavba” a uložilo připravit takovou změnu
rozpočtu, která pro tuto variantu zajistí v roce
2010 1,6 milionu Kč na přípravu stavby a vyba-
vení školky. 

Vedení města stojí tedy před úkolem zvýšit
příjmy nebo snížit výdaje schváleného rozpočtu
celkem o 3,6 milionu Kč, případně kombinovat
obě možnosti. To je velmi nesnadný úkol.
Změnu rozpočtu pro výstavbu školky ve výši 1,6
milion Kč jsme připravili s využitím očekávané-
ho zvýšení některých daňových příjmů a zastu-
pitelstvo ji schválilo. Na dodavatele školky se
připravuje výběrové řízení, které ovšem teprve
ukáže pravou cenu, na základě které bude možné
rozhodnout o dalším postupu. S napětím sledu-
jeme plnění daňových příjmů a držíme výdaje
(už tak silně redukované) tzv. na uzdě. O nut-
nosti čerpání výše uvedených dvou milionů Kč
se bude rozhodovat v podzimních měsících. 

Vážení čtenáři,

příští vydání Týneckých listů vyjde již v září
a bude věnováno výhradně komunálním volbám
v Týnci nad Sázavou.

Zdeněk Březina

starosta města 
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Město Týnec nad Sázavou 3.2 Omezení uvedené v odstavci 3.1 se nevztahuje na provádění zimní
údržby pozemních komunikací, na svoz komunálního odpadu a na pro-
kazatelně neodkladné odstraňování havarijních stavů komunikací, in-
ženýrských sítí a zeleně.

Čl. 4
Výjimky z působnosti obecně závazné vyhlášky

Rada města může udělit výjimku z působnosti čl. 3. této obecně závaz-
né vyhlášky při konání kulturních, sportovních a jiných společenských
akcí, a to na základě žádosti pořadatele akce podané nejméně 30 dnů před
termínem jejího konání. 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude

posuzováno jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku
podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

5.2 Dozor a kontrolu dodržování této vyhlášky provádí:
a) Městská policie Týnec nad Sázavou
b) orgány města a pověření zaměstnanci města zařazení do MěÚ Týnec 

nad Sázavou

Čl. 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 10. července 2010.

Zdeněk Březina

starosta

Mgr. Martin Kadrnožka

místostarosta

Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou
č. 1/2010

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 21.6.2010 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a) a v souladu s ustanovením § 84, odst.
2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit

veřejný pořádek ve městě
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě, jsou:

a) rušení nočního klidu
b) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení 

Čl. 2
Noční klid

Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00 hod. následujícího dne.
V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné pro-
jevy. Výjimku činí noc z 31.12. na 1.1., kdy je noční klid dobou od 02:00
do 08:00 hodin dne 1.1. daného roku.

Čl. 3
Omezení hlučných činností

3.1 O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré čin-
nosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů
apod. provádět pouze v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin. 

OMEZENÍ HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Městské zastupitelstvo před prázdninami schválilo vyhlášku, která v ne-

děli omezuje hlučné činnosti. Především se omezení týká používání seka-
ček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Podnětem pro tuto vyhlášku byl požadavek některých obyvatel, kteří se
nemohli se sousedem dohodnout na čase sekání trávy nebo řezání dřeva.
Takový budíček cirkulárkou v neděli v 7 sousedské vztahy asi neutuží.

Inspiraci jsme hledali v sousedních městech. Velmi podobná vyhláška
již delší dobu platí v Benešově i v Čerčanech. Cílem vyhlášky rozhodně
není vylepšení obecního rozpočtu pokutováním hříšníků nebo trestání
těch, kteří udržují obecní pozemky bez jakékoli odměny. Vyhláška by
měla být nástrojem, který podpoří dohodu mezi sousedy, kdy budou pro-
vádět hlučné práce.

Martin Kadrnožka, místostarosta

Peníze z EU pomohou obnovit veřejnou
zeleň v Týnci nad Sázavou 

Péče o veřejnou zeleň bude nadále pokračo-
vat, tentokrát však pomohou i peníze, které
město dostane z Operačního programu život-
ní prostředí. 

V rámci podaného a schváleného projektu
Obnova veřejné zeleně v Týnci nad Sázavou
bude založena či regenerována zeleň na celko-
vé ploše 5,5 ha, bude vysazeno přes 10 tisíc ks

dřevin, 250 ks stávajících dřevin bude odbor-
ně ošetřeno a budou založena nebo regenero-
vána stromořadí v celkové délce 650 m.

Vegetační úpravy se budou týkat ploch v Týnci
kolem hradu, kostela, Společenského centra (pře-
vážně úprava svahu), v centru města, kolem
městského úřadu, na hřbitově, v ulici Jílovská,
v areálech ZŠ a MŠ, okolo sokolovny ve Zboře-
ném Kostelci a u kostela v Chrástu nad Sázavou.

Středočeský kraj rozděloval dotace pro rok 2010

Středočeský kraj rozděloval letos dotace ze
svých fondů velmi pozdě. Až po volbách
v červnu rozhodli krajští zastupitelé o nasmě-
rování financí do různých oblastí života ve
Středočeském kraji. Ze sedmi žádostí poda-
ných za Týnec nad Sázavou byly vybrány
pouze dvě. 

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady obdrží část-
ku 500 000,– Kč na opravu cisterny a na doplnění
výstroje a výzbroje. Bude opraven motor zásahové-
ho vozidla a pro zásahovou jednotku budou nakou-
pena čerpadla, žebříky, lana, přilby a oblečení.

Druhým úspěchem byla žádost pro Tělový-
chovnou jednotu o.s. na organizaci a realizaci
Dne dětí a sportu ve výši 10 000,– Kč. 

Bohužel letos nebyly podpořeny sportovní
a kulturní akce pořádané městem, nedostalo
se na FK Fercom na rekonstrukci zavlažování

hřiště ani na divadelní soubor Netopýr na
uspořádání divadelního festivalu. Nebyla
podpořena ani žádost do Fondu životního pro-
středí na výstavbu tolik potřebné 2. dosazova-
cí nádrže na čistírně odpadních vod v Týnci. 

Středočeský kraj v minulosti vždy pravidel-
ně Týnec nad Sázavou a týnecké spolky velmi
výrazně finančně podporoval. Podle výsledků
dotačního řízení ve všech oblastech a podle
částek přidělených projektům do jednotlivých
částí kraje, je zcela jasné, že přidělování je
poplatné politické příslušnosti v souladu s ve-
dením kraje. 

pokračování na následující straně
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 17. září 2010
– termín uzávěrky je závazný!

5

Projekt bude realizován postupně v letech
2010 – 2012. Celkové uznatelné výdaje na
údržbu zeleně dle projektu dosahují částky

6,9 mil Kč. Výše dotace je 90 % z této částky,
a tak město dostane na údržbu a revitalizaci
zeleně 6,2 mil Kč.

Získané finanční prostředky tak pomohou
nejen udržet a obnovit veřejnou zeleň, ale

budou i významným přínosem pro městský
rozpočet.

Ing. Miluše Burešová

O DOPRAVNÍ SITUACI V TÝNCI
Měření rychlosti

Často slýchám, že auta projíždějí Týncem, ale
i přilehlými vesnicemi, velmi rychle. Městská poli-
cie ve spolupráci s Policií ČR provádí namátkové
měření rychlosti. Poslední proběhlo ve čtvrtek 29.
7. 2010 od 10 do 16 hodin. Během této akce neby-
lo naměřeno ani jedno překročení povolené
rychlosti. Měřilo se v Týnci na Jílovské a na Praž-
ské a také v Čakovicích. Statistiky z radarů (na Be-
nešovské a na Pražské) říkají, že cca 17% vozidel
v obou směrech jede rychleji než 50km/hod. Napa-
dá mě otázka: když vidíte, že se měří rychlost, bli-
káte na protijedoucí řidiče?

Nákladní doprava
V souvislosti se stavbou pražského okruhu

se v poslední době silně zvýšil průjezd ná-
kladních vozidel přes Týnec (také přes Podě-
lusy, Chrást a Čakovice). Bohužel není
v moci města tuto dopravu jakkoli ovlivnit
nebo dokonce zakázat. S dopravci proběhlo
jednání, kde jsme požadovali dodržování
rychlostních i hmotnostních limitů. Někteří
byli ochotni nás alespoň vyslechnout …

Žádali jsme také Celní úřad o provedení váže-
ní vozidel. To zatím neproběhlo, ale Celní úřad
měření přislíbil.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Upozorňujeme strany a volební uskupení na možnost zveřejnit své příspěvky, programy

a seznamy kandidátů v Týneckých listech. Termín uzávěrky příspěvků je mimořádně již
17. září 2010, Týnecké listy vyjdou v posledním zářijovém týdnu.

Propagace v Týneckých listech a na webu (Nabídka volby) v rozsahu 2 stran formátu A4
je zdarma, možná je i propagace na infokanálu kabelové televize.

V září má být pražský okruh uveden do provo-
zu. Můžeme doufat, že nás nákladní doprava pře-
stane obtěžovat.

Dopravní značení
Nedávno jsme se specialistou na pravidla sil-

ničního provozu probírali problematická místa
v Týnci. Upozornil nás na některé vady v do-
pravním značení. Ty budou v nejbližší době od-
straněny. Mimo jiné nám připomněl několik dů-
ležitých pravidel:

• rychlost v obytné zóně je maximálně 20
km/hod. a stání v ní je zakázáno

• výjezd od garáží do ulice Na Hlinkách, výjezd
z parkoviště pod MěÚ do ulice K Náklí, výjezd
od Lidlu na ulici Ing. Fr. Janečka to jsou výjez-
dy z účelových komunikací a nepovažují se za
křižovatku – při výjezdu musíte dávat přednost
v jízdě vozidlům jedoucích po pozemní komu-
nikaci

• na křižovatkách Husova a 9. května platí „před-
nost zprava“

Martin Kadrnožka, místostarosta

Svaz tělesně postižených v České republice,
o.s. realizuje pro osoby se zdravotním postižením
projekt “Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdra-
votním postižením”. 

Projekt probíhá v 7 krajích a 20 regionech
a trvá od května 2010 do února 2012. 

Na realizaci projektu se podílí také okresní orga-
nizace STP v ČR, o.s. Benešov, Vlašimská 1921.

Projekt je spolufinancován z Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR. 

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnos-
ti osob se zdravotním postižením, cílové skupině
přispěje k získání nebo udržení pracovního místa. 

V rámci projektu nabízíme klientům semináře,
besedy, rekvalifikace, poradenství, zmapování
pracovních schopností a možností, podporu při
hledání zaměstnání. 

Pro část klientů budou zajištěny rekvalifi-
kační kurzy, a to individuálně dle jejich po-
třeb a možností (kurzy práce na počítači, tvor-
ba a údržba internetových stránek, odborné

kurzy manuálních činností, apod.). Semináře
a besedy se budou týkat praktických témat
vztahujících se k hledání a udržení zaměstná-
ní. Dále klientům poskytneme poradenství
a zmapování pracovních schopností a mož-
ností. Umožníme klientům přístup k PC
v prostorách realizace projektu. Dalšími akti-
vitami budeme podporovat klienty při hledání
zaměstnání, informovat a motivovat zaměst-
navatele k zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.

Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefo-
nicky na níže uvedených kontaktech. 

Podrobnější informace o projektu získáte na
internetových stránkách www.svaztp.cz nebo
osobně v kanceláři Svazu tělesně postižených
v České republice, o.s., okresní organizace
Benešov, Vlašimská 1921. Kontaktní osobou
pro okres Benešov je paní Dubová, telefon
317 723 506, 732 362 741 a e-mail: stpovbe-
nesov@seznam.cz.

Důležité upozornění
Centrum pro zdravotně postižené Středočeské-

ho kraje se sídlem v Benešově získalo v granto-
vém řízení finanční prostředky na realizaci sociál-
ní služby osobní asistence.. Službu je v současné
době možno realizovat do konce roku 2010. Hle-
dáme zájemce, kteří mají o tuto službu zájem (do-
spělí ale i děti – například doprovod a asistence
při výuce.) Zárověň hledáme osoby, které by

o práci osbního asistenta měli zájem. Hrubý mě-
síční plat na plný úvazek činí 13 000 Kč. V přípa-
dě zájmu možno kontaktovat ředitelku CZP STČ
kraje Janu zajíčkovou. 

Kontaktní adresa:
Benešov, Vlašimská 1922,

tel. 317 723 506 mobil – 603 715 316,
e-mail: zajíčkova-jana@gmail.com, 

kde získáte podrobné informace.

dokončení z předchozí strany
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JEŠTĚ JEDNOU O ŠKOLCE
Nestává se tak často, abych byla v Týneckých

listech jmenována. Tentokrát v souvislosti s vý-
běrem způsobu zajištění školky pro tu spoustu
dětí, které ji marně hledají. Proč vadí tajná
volba. Nechtěla jsem tajit, kdo jak hlasuje, ale
chtěla jsem dát všem 4 variantám stejnou šanci.
Při běžném způsobu hlasování při více než dvou
možnostech začíná záležet na pořadí, v jakém se
o nich hlasuje. Jakmile je jedna přijata, jsou ty
další již v nevýhodě. Někdy se také stává, že je
hlasování již předem dohodnuto, a tak je nutné si
veřejnou volbou potvrdit, že nikdo “necukl”.

Pokud jde o finanční náročnost zvolené vari-
anty vlastní výstavby, tak při porovnání nákladů
musíme vzít v úvahu i to, že se místo srovnatel-

ných peněz zaplacených za nájemné v cizím ob-
jektu, majetek města navýší právě o hodnotu
školky, která může být následně, po pominutí
populační vlny, využívána k nejrůznějším potře-
bám - družina, kroužky apod. Rozhodně tedy
nejde o nejdražší variantu, jak se nám snaží
někdo podsouvat. Je zajímavé, že výhody
nájmu, kdy se “není třeba o nic starat”, nevyuží-
vají i ve svém životě, snaží se být každý “ve
svém” a pro město je to nevýhodné?

Blíží se nové volby do zastupitelstva města.
Chtěla bych vyzvat občany, aby se více zajímali
o to, jak pracuje zastupitelstvo. Za zastupitele
zvolené za KSČM bych chtěla jen poznamenat,
že jsme se vždy snažili v rámci svých možností

pomáhat, aby město bylo dobrým místem pro
život. Až budete vybírat kandidáty, zjistíte, že
máme vysoký věkový průměr. Je to bohužel tím,
že se mladí lidé a i lidé v produktivním věku bojí,
při současném antikomunismu, projevit tímto
způsobem. Měli jsme totiž při volbách v r. 2006,
případ, že zaměstnavatel okamžitě vyhodil člo-
věka jen proto, že se objevil na naší kandidátce.
Nestěžuji si, jen chci zdůraznit, že si vážím kaž-
dého, kdo projeví v tomto případě i osobní sta-
tečnost a jde do voleb i k volbám. My se tady,
v malém městě, známe dlouho a nemůžeme svou
minulost jen tak smáznout, jak se to děje ve vyš-
ších patrech politiky. Budeme mít volební pro-
gram jen na obyčejném papíře, ale pro jeho usku-
tečnění, pro lidi, budeme pracovat stále.

Ing. Milena Povolná, CSc.

TÝNEC Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Foto: J. Lechnýř
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Pozor na kapsáře!
Kontroly na parkovištích 

Na krádeže věcí z kabelek a nákupních tašek
při nákupech v obchodních domech v Benešově
upozorňovali občany 26. července v dopole-
dních hodinách policisté z Obvodního oddělení
Benešov a policistky z benešovské preventivně
informační skupiny.

Před obchodními domy Kaufland, Lidl a Penny
oslovovali občany, kteří šli do supermarketu naku-
povat, aby si na své věci dávali dobrý pozor, věno-
vali jim náležitou pozornost a nenechávali je bez
dozoru položené v nákupních vozících. Mnozí
z nich policistům za jejich upozornění poděkovali. 

Dále na parkovištích supermarketů policis-
té kontrolovali zaparkovaná auta a zjišťovali,
zda v nich řidiči nenechávají viditelně odlo-
žené věci. Nejhorší situace byla na parkovišti
U Kauflandu. Policisté zde zjistili na před-
ních sedadlech několika vozidel viditelně od-
ložené dámské kabelky. Nepoučitelní řidiči
dále v autech nechali ležet bundy, batohy, ci-
garety, nářadí a další věci. V těchto případech
policisté dávali řidičům za stěrač auta letáky
upozorňující na krádeže věcí z vozidel a na
kapesní krádeže.          

Tyto preventivní akce budou policisté opakovat. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE …

Mladík prodával drogy
Půjde před soud

Téměř rok pracovali kriminalisté na případu
prodeje drog v Benešově a ve Vlašimi. Jedena-
dvacetiletý mladík z Vlašimi od roku 2008 do
července letošního roku ve Vlašimi a v jejím
blízkém okolí prodával a bezplatně poskytoval
ve značném rozsahu marihuanu, pervitin a extá-
zi kamarádům a dalším lidem. 

Od léta roku 2008 do července letošního roku
od něj například pervitin koupil nebo dostal nej-
méně ve čtyřiceti případech osmadvacetiletý
muž, třikrát dvaadvacetiletá žena, nejméně tři-
cetkrát devětadvacetiletý muž a sedmkrát pak
šestadvacetiletý mladík. 

Od března do května letošního roku prodal
nebo bezplatně poskytoval lidem také drogu ex-
tázi, a to nejméně v pětadvaceti případech    

Kriminalisté muže zadrželi 26. července ve
Vlašimi. Obvinili ho z trestného činu nedovole-
ná výroba a jiné nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a jedy.  Okresnímu státní-
mu zástupci podali podnět k vzetí obviněného do
vazby. Soudce jejich žádost akceptoval a krimi-
nalisté ho 27. července v odpoledních hodinách

Přestupek zadokumentovali a i jeho jednáním se
bude zabývat správní orgán. Dále uložili pokuty
za jízdu bez rozsvícených světel, za špatný tech-
nický stav vozidla a za další přestupky.  

Vzhledem k tomu, že řidiči se stále dopouští
velkého množství dopravních přestupků, poli-
cisté budou preventivní akce opakovat. 

Kontroly na silnicích
Řidiči jsou stále neukáznění

Hned dvě dopravní akce proběhly 30. června
na Benešovsku. Od osmé do dvanácté hodiny se
spolu s dopravními policisty akce zúčastnilo
i dvanáct studentů Vyšší policejní školy Minis-
terstva vnitra Praha. Od jedné do šesté hodiny
večerní pak dopravní kontroly pokračovaly za
účasti policistů z pořádkové služby. Obou akcí
se zúčastnil i policejní vrtulník, který monitoro-
val silnici I/3 od Mirošovic až po Votice.  

Policisté se zaměřili na kontrolu respektování
nejvyšší povolené rychlosti, technický stav vozi-
del, zákazu požívání alkoholických nápojů a ji-
ných návykových látek, používání bezpečnost-
ních pásů, zádržných systémů a dále prováděli
kontrolu obecného dodržování pravidel provozu
na pozemních komunikacích.

Obou dopravních akcí se zúčastnilo celkem
třicet policistů z Územního odboru Benešov.
Zjistili 45 dopravních přestupků, 32 jich vyřídili
na místě uložením blokové pokuty v částce osm-
náct tisíc sto korun. V devíti případech řidiči po-
kutu na místě nezaplatili, policisté jim proto pře-
dali složenky. K vyřízení do správního řízení pak
předali tři přestupky, z nichž jeden byl alkohol.
Jednatřicetiletý řidič Škody Pickup při dechové
zkoušce nadýchal hodnotu 0,54 promile alkoho-
lu v dechu. Dále policisté zjistili jedenáct nepři-
poutaných řidičů a sedm vozidel ve špatném
technickém stavu. Sedm řidičů také nerespekto-
valo nejvyšší povolenou rychlost. Policisté za
tyto přestupky vybrali osm a půl tisíce korun. 

Dále policisté odhalili jeden trestný čin.
V Bystřici hlídka benešovských policistů kon-
trolovala devatenáctiletého řidiče motocyklu.
Policisté zjistili, že není a nikdy nebyl vlastní-
kem žádného řidičského oprávnění a v červnu
letošního roku mu byl Městským úřadem Bene-
šov vysloven zákaz řízení motorových vozidel
na dobu dvanácti měsíců, a to do června roku
2011. Navíc motocykl, který si mladík vyrobil
sám, není evidován v evidenci motorových vo-
zidel a nebyla mu přidělena registrační značka.
Policisté mladíka převezli na policejní služeb-
nu do Benešova, kde mu ve zkráceném příprav-
ném řízení sdělili podezření z přečinu maření

převezli do pražské vazební věznice.  Mladíkovi
hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. 

Od počátku letošního roku kriminalisté za-
drželi už osm osob, které prodávaly drogy. 

Na Benešovsku další dopravní akce
Následky nehod jsou tragické 

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu doprav-
ních nehod s tragickými následky benešovští po-
licisté zvýšili počet dopravně - bezpečnostní
akcí. Těmi chtějí preventivně působit na řidiče.
Od 15. do 23. července policisté uskutečnili čtyři
preventivní akce, kterých se kromě dopravních
policistů a policistů pořádkové služby zúčastnili
i policisté z Dálničních oddělení Mirošovice,
Bernartice, Poříčany a Rudná. Situaci na silnici
ze vzduchu monitoroval policejní vrtulník, který
policistům předával zprávy o přestupcích jed-
notlivých řidičů. Policisté také využili dvě rych-
lá služební vozidla WV Passat a dva motocykly. 

S hlídkami se řidiči mohli setkat nejenom na
benešovských silnicích, ale také na silnici I/3
a na dálnici D1. 

Dopravních akcí se zúčastnilo celkem 28 poli-
cistů.  Zaměřili se na kontrolu respektování nej-
vyšší povolené rychlosti, požívání alkoholic-
kých nápojů a jiných návykových látek,
technický stav vozidel, používání bezpečnostní
pásů a zádržných systémů a dalšího dodržování
obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Hlídky také pátraly po hledaných osobách, vě-
cech a vozidlech.   

Policisté zjistili celkem 117 přestupků v do-
pravě, za které vybrali celkem 76 tisíc korun. Pa-
desát devět řidičů překročilo dovolenou rychlost
a jeden byl pod vlivem alkoholu. Jeho jednání
policisté kvalifikovali jako přestupek, který
bude dále řešit správní orgán. Zastavili také řidi-
če, který na vozidle neměl registrační značky. pokračování na následující straně
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výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí
mu trest odnětí svobody až na tři roky.     
Na diskotéce byl napaden a zraněn

Z přečinu ublížení na zdraví je podezřelý
dvaadvacetiletý muž z Netvořicka. V sobotu 12.
června v nočních hodinách fyzicky napadl úde-
rem pěstí do levé části obličeje o dva roky mlad-
šího mladíka. V době napadení se oba pohybo-
vali na parkovišti před budovou Discoklubu
v Lešanech. Zraněný mladík byl ošetřen v bene-
šovské nemocnici a byla mu vystavena pracovní
neschopnost. 

Týnečtí policisté případ zadokumentovali
a podezřelému mladíkovi ve zkráceném příprav-
ném řízení sdělili podezření z přečinu ublížení
na zdraví.  Hrozí mu trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta. 

Sestře prodal bez jejího souhlasu auto 
Nepřítomnosti své sestry využil pětatřicetiletý

bratr a bez jejího souhlasu prodal její osobní auto
Ford Mondeo. Svým jednáním jí způsobil škodu
ve výši patnácti tisíc korun. Po dobu své nepří-
tomnosti měla poškozená vozidlo zaparkované
před domem svých rodičů v Týnci nad Sázavou.
U nich měla také uložené klíče a doklad o regis-
traci k vozidlu, takže k těmto věcem měl její
bratr přístup. 

Týnečtí policisté případ po oznámení proše-
třovali, prodané vozidlo zajistili a vrátili zpět
majitelce. Mladíkovi ve zkráceném přípravném
řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu
zpronevěry. Hrozí mu za něj trest odnětí svobo-
dy až na dvě léta. 

Řidiče transportoval vrtulník 
S těžkým zraněním skončila dopravní nehoda,

kterou 7. července kolem půl páté hodiny odpo-
lední šetřili dopravní policisté.

Dvaapadesátiletý řidič vozidla Škoda Felicia
jel po silnici I/3 ve směru od Čerčan na Bene-
šov. V táhlé pravotočivé zatáčce před obcí
Mrač, v místě, kde uvedeným směrem vedou
dva jízdní pruhy, náhle z nezjištěných příčin
přejel vlevo do protisměru, kde se čelně střetl
s protijedoucím osobním vozidlem Škoda
Fabia, které řídila třiatřicetiletá řidička. Fabia
byla nárazem odhozena vzad na Škodu Octá-
vii, jejíž šestačtyřicetiletý řidič na uvedenou
situaci reagoval brzděním.  

Řidič Felicie utrpěl těžká zranění, se kterými
byl letecky transportován do pražské nemocni-
ce. Tam byla také s lehkým zraněním převezena
i řidička Fabie. K jinému dalšímu zranění nedoš-
lo. U řidičů Fabie a Octávie policisté provedli
dechové zkoušky. Byly negativní. Vzhledem
k tomu, že u řidiče Felicie nemohla být z důvo-
du zranění dechová zkouška provedena, byl na-
řízen odběr krve. 

Na místě zasahovali profesionální hasiči
z Benešova. Likvidovali únik provozních ka-
palin z havarovaných vozidel.  Silnice byla
přes jednu hodinu průjezdná pouze v jednom
směru, a to od Prahy směrem na Tábor.
V době, kdy na místě přistával vrtulník, byla
silnice uzavřena. 

Na uvedené silnici první třídy číslo tři, která
vede kolem Benešova, dopravní policisté za prv-
ních šest měsíců letošního roku evidují už pade-
sát dopravních nehod. Zahynulo při nich 7 lidí.
Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci,
zvláště v letních měsících. Za dvacet čtyři hodi-
ny po ní projede více jak dvacet tisíc vozidel.
Přestože policisté na této komunikaci opakovaně
provádí silniční kontroly, řidiči jsou i přesto stále
neukáznění. Velmi  často jejich způsob jízdy vy-
tváří nebezpečné situace, které ohrožují slušné
řidiče. 

Je čas dovolených a každý z nás si přeje
šťastný návrat domů. Policisté proto řidiče
vyzývají, aby se na silnicích chovali slušně,
ohleduplně a dodržovali pravidla silničního
provozu.   

Alkohol za volant nepatří
Benešovští policisté každý měsíc při výkonu

své služby zjistí několik desítek řidičů pod vli-
vem alkoholu. V červnu letošního roku jich bylo
třicet pět, v květnu jich odhalili dokonce čtyřicet
jedna. Nehod pod vlivem alkoholu pak v květnu
dopravní policisté evidují dvacet čtyři. V měsíci
červnu, s příchodem letního počasí, se počet
nehod zvýšil na dvacet sedm. 

I když všichni vědí, že alkohol s řízením vozid-
la nejde dohromady, stejně se mezi námi najdou
tací, kteří po vypití pár piv či skleniček tvrdého al-
koholu usednou do vozidla a řídí.  A co víc, vědo-
mě ohrožují život svůj i ostatních.  

V České republice neexistuje povolený limit
koncentrace alkoholu v krvi. Pít alkohol před jíz-
dou či během jízdy je proto zakázáno. Řídit vo-
zidlo by neměl řidič ani v takové době po jeho
požití, kdy by mohl být ještě pod jeho vlivem.
Takzvaný zbytkový alkohol může být v krvi ři-
diče z předcházejícího večera a na jeho jízdu
může mít ještě vliv. 

Alkohol je látka s tlumícím účinkem, která zpo-
maluje smyslové a motorické (pohybové) reakce.
Řidič proto potřebuje delší čas, než zareaguje na
různé situace a nebezpečí. Čím více alkoholu
zkonzumuje, tím jsou jeho reakce pomalejší.
Přesný čas, který tělo potřebuje pro vstřebání al-
koholu je u každého člověka jiný. Zaleží na
mnoha faktorech, se kterými je nutné počítat. Na-
příklad na tom, zda řidič jedl, v jaké je náladě
nebo jak moc je unaven.  

Pokud se chceme šťastně vrátit domů například
z večírku či zábavy, měli bychom dopředu vědět,
jak se dostaneme bezpečně domů. Aby nedošlo
k tragédii, stačí, když se lidé domluví, kdo nebu-
de pít alkohol a po akci účastníky rozveze domů.
Je možné také využít, pokud to jde, veřejnou do-
pravu nebo služby taxi.  Rovněž tak nenastupuje-
me do vozidla k řidiči, když víme, že pil alkohol.

nprap. Bc. Zuzana Stránská 

Tragický víkend na řece Sázavě
Přinesl dva utonulé

Tragicky skončilo v noci 25. července v noč-
ních hodinách sjíždění řeky Sázavy v místech
jezu pod sázavským klášterem, kde došlo k pře-
vrácení gumového nafukovacího člunu a jeho
čtyřčlenná posádka spadla do vody. Dva muži do-
plavali na břeh a třetí se dostal na kamenitý ostrů-

vek uprostřed řeky, odkud byl převezen záchran-
ným člunem dobrovolných hasičů ze Sázavy.
Čtvrtého vodáka se hasičům nepodařilo nalézt,
úspěšný nebyl ani policejní vrtulník s termovizí.
Pátrací akce hasičů, kriminalistů a policistů z Ob-
vodního oddělení Sázava a z Poříčního oddělení
Slapy pokračovaly až do 29. července, kdy byl
utonulý dvacetiletý mladík nalezen na pravém
břehu Sázavy u chatové osady Plužiny.

Současně se 26. července konala další policej-
ní pátrací akce ve Hvězdonicích, při které byl
nalezen utonulý jednatřicetiletý muž, jehož man-
želka pohřešovala již od soboty 24. července.
Mladík je již letošní pátou obětí řeky Sázavy.
Bohužel v obou uvedených případech figuroval
alkohol. Proto policisté upozorňují, aby občané
při koupání a sjíždění řek nepožívali alkoholické
nápoje a nehazardovali se svými životy.

V chatové osadě řádil zloděj
Dvě rekreační chaty v osadě Čakovice, Týnec

nad Sázavou vykradl v době od 18. do 25. červ-
na neznámý pachatel. Odcizil nábytek, střešní
krytinu a další věci. Majitelům tak svým jedná-
ním způsobil škodu téměř šedesát tisíc korun.
Policisté případ prošetřují jako podezření ze spá-
chání přečinu krádeže a porušování domovní
svobody.

prap. Diana Škvorová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
INFORMUJE …

Čas od času nás navštíví naši čtenáři, ale
i nečtenáři, a nabízejí nám knihy ze svých do-
mácích knihoven. 

Tyto dary přijímáme, protože pro některé
knihy máme upotřebení – někdy nám ve
fondu chybí a rádi je doplníme, někdy nahra-
díme naše opotřebované a odrbané neočtený-
mi. Některé publikace se u nás uživí i v něko-
lika exemplářích. 

Ale přesto se nám během roku nahromadí
spousta knih, které do fondu zařazovat ne-
chceme. 

Každému milovníkovi knih rve srdce, když
má nějakou knihu zlikvidovat, dát do sběru
a podobně.

A tak teď my nabízíme všem zájemcům –
pokud byste chtěli nějakou knihu do svých
knihoven, přijďte se podívat k nám. Můžeme
Vám nabídnout mnoho skutečných lahůdek
a mnohdy skutečně „jako nových“.

dokončení z předchozí strany
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Divadelní scéna
Letos už po sedmé hrajeme pohádky pro děti i dospělé na venkovním

podiu hradu Týnec. Letní divadelní scéna  je velice oblíbená, a i za vel-
kých a úmorných veder na začátku července a za deště na konci měsíce
přicházejí děti s rodiči a prarodiči v hojném počtu. Odcházejí vždy spo-
kojení a veselí, a to jsem moc ráda. Pravidelnými hosty divadelní scény
jsou manželé Jan Přeučil a Eva Hrušková z Prahy. V Týnci se jim vždy
moc líbí, diváci jsou všímaví, pozorní a usměvaví. Na příští prázdniny si
už herci zarezervovali další termín pro pohádku. 

Z AKCÍ V TÝNECKÉM MUZEU …

Vernisáž výstavy obrazů
Na začátku června proběhla velká vernisáž k výstavě obrazů dětí z Vý-

tvarného kroužku staré školy v Týnci nad Sázavu. Pro děti to byla velká
sláva a událost, protože měly svou první výstavu s vernisáží. Podpořit je při-

šlo spousta rodičů a kamarádů ze školy, kteří vernisáž zahájili svými taneč-
ními a pěveckými vystoupeními. Svá díla děti nabídly k prodeji a výstavu za
chvilku rozprodaly. Budoucí malíře vede a vychovává Anna Svobodová.

Malířský kurz
První víkend v červnu si Malířské sdružení BENE z Prahy vybralo náš

hrad a jeho okolí pro své malířské soustředění v Posázaví. Ubytováni byli
na Mlýně Brejlov.

Kurzu se mohl zúčastnit každý, kdo se chtěl něčemu přiučit a rozšířit si
tak své znalosti a dovednosti z oblasti výtvarného umění. V sobotu dopo-
ledne si skupinka malířů rozestavěla své malířské stojany v areálu hradu.
Pod vedením učitele Václava Benedikta začala zachycovat na svá plátna
zajímavé pohledy na přilehlé okolí a hradní zákoutí. 

Krásná díla vznikala i během celé neděle. Malíři tak vytvořili nezapo-
menutelnou atmosféru pro všechny návštěvníky hradu.

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Výstava loutek
Na celou turistickou sezonu zapůjčil své loutky PhDr. Luděk Vondra

z Prahy. Výstava je nainstalovaná ve vstupní místnosti muzea a společně

s ostatními drobnostmi vytváří důstojné přivítání turistům. Hlavně děti
vstoupí dovnitř, vykulí oči a zajásají. Vernisáž byla zahájena vystoupením
dětí s loutkami z MŠ Týnec pod dohledem pí. uč. Aleny Povolné.

Adriana Bursová, kastelánka městského muzea

Stavebně historický průzkum čp. 2 v Týnci nad Sázavou
Historický klub o. s. zanedlouho oslaví dva roky svého krátkého působení.

Občanské sdružení bylo založeno za účelem mapování historie regionu podél
řeky Sázavy, vývoje řemesel, podnikání a kultury.  Sešli se mezi námi přízniv-
ci historie jako takové - tradic, zvyklostí, kulturních památek a hodnot, které
nám po předcích zůstaly, ale především patrioti Týnce, budovy čp. 2 a týnecké
historie. 

Publikování výstupů a prezentace aktivit je nedílnou součástí činnosti naše-
ho sdružení, a proto bychom se rádi tímto podělili o nové získané informace. 

Jako první největší z našich dosavadních činností je projekt, který jsme jako
Historický klub o. s. zrealizovali v rámci Strategického plánu Leader  - Staveb-
ně historický průzkum čp. 2 v Týnci nad Sázavou. Měl především potvrdit přes-
ná data výstavby budovy, která se občas rozcházejí, jednotlivé stavební etapy
objektu, jejich účel a využití a také díky archivnímu průzkumu, který je součástí
projektu, zpevnit údaje z historie Týnce.  Budova čp. 2 se v návaznosti na hrad-
ní areál velkou měrou podílela na psaní dějin Týnce i ve světovém měřítku. 

Celý projekt stavebně historického průzkumu byl zpracován odborníky - his-
toriky, inženýry, architekty, díky kterým máme pevný základ pro další činnos-
ti našeho sdružení. Z výsledků tohoto projektu však mohou čerpat všichni, které
historie zajímá, i když nejsou zrovna rodáci. Závěry průzkumu a jeho doporu-
čení jsou velkou výzvou pro majitele objektu v jeho dalším úsilí. 
Slovo odborníka: 

Stavebně historický průzkum bývalé manufaktury na týneckou kame-
ninu čp. 2 v Týnci nad Sázavou potvrdil očekávaný kulturně – historický,
architektonický a památkový význam tohoto objektu. Přes svůj robustní
zámecký vzhled se jedná v podstatě o pozoruhodnou technickou památ-
ku, jeden z posledních dochovaných objektů manufakturní fáze výroby
v předindustriálním období.  Hlavním výsledkem průzkumu je podrobná
interpretace dosud blíže nezkoumaného stavebního vývoje, doplněná
o identifikaci hlavních hodnot objektu.

Doufejme, že objekt nalezne po desetiletích nešetrných zásahů, chátrá-
ní a devastace v budoucnosti odpovídající využití, které by přineslo plnou
rehabilitaci jeho nesporných památkových kvalit a hodnot. Případná ob-
nova si vyžádá aktivní účast a pochopení zkušeného projektanta, ale i od-
povědných pracovníků památkové péče.  Předkládaný stavebně historic-
ký průzkum by měl být jedním z prvních kroků k celkové rehabilitaci této
zajímavé památky městské profánní architektury. 

Ing. arch. Jan Pešta, člen sdružení pro stavebně historický průzkum 
Publikace, která je zkráceným výstupem stavebně historického průzkumu, je

neprodejná, byla vydána v malém nákladu a je k dispozici v knihovně a archi-
vu města. 

Kompletní podrobná verze Stavebně historického průzkumu je k dispozici
na DVD v Turistickém informačním centru Týnec nad Sázavou.

Zuzana Němcová ,

předsedkyně Historického klubu o. s.
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

SRPEN

20. 8. 2010 KONCERT – MILOŠ DODO
DOLEŽAL
zač. 19.00 hod.
Na zahradě Společenského
centra  TÝNEC, za nepříznivého 
počasí na sále Miloš Dodo
Doležal představí  své nové 
album „Despekt“
Hosté: Mr. Pig a TNS
Vstupné: 130,- Kč
Pořadatel: Občanské sdružení 
VISION 09 
Bližší info: Josef Hošta, 
tel.: 602 303 769

21. 8. 2010 ROCKOVÝ KONCERT
zač. 18.00 hod.
Koncertní show k poslechu, 
tanečku a vydovádění vůbec
Na sále Společenského centra
TÝNEC
Účinkující: U.K.B. Rock 
Praha, A dost band, Reakce, 
G.M.B. – Gay Band Mužy, 
Elektrický oslík, Garant
Pořadatel: Společenské
centrum TÝNEC
Bližší info: Gusta Svoboda, 
tel.: 739 779 046

27. 8. 2010 NETOPÝŘÍ NOC
zač. 20.00 hod.
tradiční noční oslava netopýřího 
druhu, promítání filmu, 
prohlídka osvíceného hnízda 
netopýrů ve věži s odborným 
výkladem zooložky, přednáška 
a soutěž o nejkrásnějšího 
netopýra
Pořadatel: Městské muzeum
a Město Týnec nad Sázavou

28. 8. 2010 DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ
FESTIVAL

přehlídka toho nejlepšího
z repertoáru ochotnických
divadelních spolků
Pořadatel: Městské muzeum 
– Město Týnec nad Sázavou

28. 8. 2010 TANKOVÝ DEN V LEŠANECH
ukončení sezóny ve Vojenském
technickém muzeu v Lešanech 
bude zasvěceno tankové
technice používané
na Středním východě 
Otevřeno do 9,30 hod.
a ukázky začínají v 10,30 hod.
Firma IVECO představí
obrněné automobily. Dále si 
návštěvníci budou moci
prohlédnout obrněný kolový 
transportér Pandur,
modernizovaný tank T-72M4
CZ, tančík z produkce ČKD,

který byl pod označením 
STRV M/37, vyvážen v mezivá-
lečném období do Švédska
a odkud byl  dovezen v roce 
2006 a představen v původní 
podobě na 4. tankovém dnu. 
Pořadatel: Vojenské muzeum 
Lešany

ZÁŘÍ

4. – 5.9. 2010 SETKÁNÍ TÝNCŮ
víkendové setkání obyvatel 
měst jménem Týnec, tentokrát 
v Týnci nad Labem u příležitosti
oslav 900. výročí existence
tohoto  města
pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou
Bližší info: Městský úřad 
Týnec nad Sázavou,
tel.: 317 701 431

4. 9. 2010 Stepařský workshop
– DEN STEPU A TANCE
S MISTRY SVĚTA
zač. 10.00 hod.
Výuka stepu a tance s Taneční
školou Andrea Praha, 
pod vedením  Mistrů světa
a Evropy
Vstupné: 500,- Kč celodenní
(10.00 – 15.30 hod.)
300,- Kč step
(10.00 – 12.30 hod.
300,- Kč tanec
(13.00 – 15.30 hod.)
Sál Společenského centra 
TÝNEC
Pořadatel: Společenské
centrum TÝNEC
Bližší info: Turistické
informační centrum, 
tel.: 317 729 050, 775 290 032

4. 9. 2010 RIGHT  NEWS MUSIC
GARDEN
zač.: 16.00 hod.
reggae festival na zahradě
Společenského centra TÝNEC
Účinkují: Nebiba (Praha), 
San-dal (Plzeň), Jahtec
Jammin´ Job (Žatec), 
ExTband (Praha), 
Uraggan Adrew & Reggae
Orthodox (Velvary)
Občerstvení, čajovna
Vstupné: 130,- Kč
Pořadatel: Right New 
Bližší info: 
http://rightnews.cz/musicgarden/,
J. Kočová, tel: 775 968 293

4. 9. 2010 LOUČENÍ S LÉTEM
zač.: 14.00 hod.
Ledce
Pořadatel: Sdružení Ledce
Bližší informace: 
sdruzeni.ledce@atlas.cz

18. 9. 2010 CENA MĚSTA TÝNEC
NAD SÁZAVOU
zač.: 9.00 hod.
taneční soutěž juniorů,
mládeže a dospělých skupin A 
a B ve standardních a latinsko-
amerických tancích 
pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

18. 9. 2010 PŘES ČTYŘI ZÁMKY
– 46. ročník turistického
pochodu
start: Bisport 7:00 - 10:00 hodin
(50 km do 8:30 hodin)
kilometry: 15, 25, 35, 50  
cíl: Bisport do 19:00 hodin
kontakt:  Milan Šípek, 
Sadová 129, Týnec 
Stanislav Šípek,
Jílovská 115,
Týnec (317 701 765)

18. 9. 2010 DIVADLO HUDBY
A POEZIE
zač.: 14.00 hod.
Ledce
Pořadatel: Sdružení Ledce
Bližší informace: 
sdruzeni.ledce@atlas.cz

25. 9. 2010 KELTSKÝ VEČER
zač.: 17.00 hod.
večerní akce pořádaná
v areálu  hradu
v Týnci nad Sázavou
v duchu keltských tradic, 
keltská hudba, tradice a zvyky
staré kultury, hudební ukázky,
recitace veršů,  občerstvení se
speciálními pokrmy, 
atmosféra  dávných dob
pořadatel: Městské muzeum
a Město Týnec nad Sázavou

26. 9. 2010 VÁCLAVSKÁ DECHOVKA
zač. 14.00 hod.
zábavné odpoledne s dechovou
hudbou ve Společenském
centru TÝNEC, k tanci 
a poslechu hraje kapela 
Týnečanka
pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

27. 9. 2010 VÝZNAMNÝ OBČAN MĚSTA 
TÝNEC NAD SÁZAVOU
zač.: 17.00 hod.
Tradiční akce v předvečer
svátku sv. Václava udílení
ocenění občanům, kteří
se významnou měrou podíleli 
na životě města obřadní síň 
Městského úřadu v Týnci
nad Sázavou
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

pokračování na následující straně
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ŘÍJEN

1. 10. 2010 KEKS
zač. 20.00 hod.
koncert známé  benešovské
rockové kapely
ve Společenském centru
TÝNEC

pořadatel: Společenské
centrum TÝNEC

16. 10. 2010 ZAMYKÁNÍ SÁZAVY
Každoroční ukončení vodácké
sezony na řece Sázavě
Bližší informace:
www.bisport.cz
Pořadatel: Bisport s.r.o.

30. – 31. 10. 2010 POSVÍCENÍ
výstava Českého zahrádkářské-
ho svazu a Vlastivědného 
klubu na Městském úřadě
Výstava Českého svazu
chovatelů v prostorách vedle
Městského úřadu
pouťové atrakce
pořadatel: Město Týnec
nad  Sázavou

dokončení z předchozí strany
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STUDIO 3
Práce „přípravky“ vyvrcholila v dubnu 2010 před-

vedením Ladovy Abecedy. Na zahájení, které bude
opět ve velké zasedací síni MěÚ ve středu 29.9.2010
od 15,00 hod.,  zveme všechny, kteří chtějí s námi
v novém školním roce pokračovat a také nové zájemce

z řad prvňáčků a předškoláčků.  Kdo nestihne tento termín,
může zavolat na tel. 732 913 376. Pokračovat budeme kaž-
dou středu.

Divadelníci uvítají také nové zájemce z řad mladých i do-
cela dospělých. Můžete se přihlásit na e-mailové adrese stu-

dio3.os@seznam.cz.
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VÝSLEDKY PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
V měsíci březnu letošního roku pro-

běhl na území Středočeského kraje
průzkum veřejného mínění. Cílem
bylo zmapovat spokojenost občanů
s prací policistů.

Do terénu vyrazili policisté preven-
tivně informačních skupin, kteří oslo-
vili celkem dva tisíce respondentů.
Těm byly pokládány otázky zaměře-
né na bezpečnost v místě bydliště,
hodnocení práce policistů Krajského
ředitelství policie Středočeského
kraje, míra informovanosti o práci
policistů, zájem o možnost využít
elektronického formuláře pro ozná-
mení vybraných trestných činů nebo
přestupků a preference mezi preven-
tivní činností a rychlým příjezdem
policistů na místo ohlášené události.

Na základě výzkumů lze konstatovat,
že celková spokojenost s prací policis-
tů ve Středočeském kraji je na vysoké
úrovni. Spokojených je 85 % obyvatel,
což je o 10,4 % více než v roce 2009.
V porovnání s roky 2009, 2007 a 2004
byl zaznamenán pozitivní trend.

Pozitivní trend byl zaznamenán i na
Benešovsku. V rámci průzkumu poli-
cistky oslovily celkem 153 respon-
denty. V místě bydliště je s prací po-
licistů spokojeno 93,5 % obyvatel
a 6,5 % je spíše nespokojeno (rok
2009 - 84,1 % obyvatel spokojeno
a 12,1 % je spíše nespokojeno), bez-
pečně se v místě bydliště cítí 93,5 %
lidí (rok 2009 - 88,5 % lidí).

Pro hodnocení spokojenosti s jed-
náním a chováním policisty byly na-
definovány znaky spokojenosti, které
představují základní atributy přístupu
k občanům – policista byl zdvořilý,
ochotný, informovaný, upravený, přá-
telský a nepožadoval úplatek.

Při jednání s policistou na Benešov-
sku bylo spokojeno 97,6 % občanů.
Za zdvořilého ho označilo 95,7 %
lidí, za ochotného 95,7 %, za infor-
movaného 91,3 %, za upraveného 7,8
% a za přátelského pak 93,5 % oby-
vatel. V jednom případě pak měl poli-
cista požadovat úplatek. 

Průzkumem byla zjišťována také
spokojenost při vyřizování nějaké
události. Na otázku: „Myslíte si, že
pokud budete v místě bydliště potře-
bovat naléhavě pomoc P ČR, bude
Vám rychle a účinně poskytnuta?“,
kladně odpovědělo 83,7 % lidí. Spo-
kojených s rychlostí reakce na ohlá-
šenou událost bylo 81,5 % obyvatel,
spokojených s ochotou policistů
lidem pomoci pak bylo 88,5% re-
spondentů, spokojenost s profesi-
onálním přístupem policistů vyslovi-
lo 84,6 % lidí a spokojených
s množstvím informací o postupu po-
licie bylo 80,8 % oslovených. 

Do výzkumu byla také zařazena
otázka dohledu nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu. Mezi
jednotlivými teritorii Středočeského
kraje jsou patrné významné rozdíly.
Nejlepší dohled nad BESIP je vnímán
obyvateli Benešovska – 75,5 %, na-
opak nejhorší je vnímán v Mladé Bo-
leslavi – 41,9 %. 

Průzkum byl rovněž prováděn
v oblasti komunikace. Lidé byli do-
tazováni, zda si myslí, že je policie
prostřednictvím médií dostatečně in-
formuje o své činnosti. V roce 2004
hodnotilo informovanost o činnosti
Policie ČR v rámci Středočeského
kraje kladně 38 % obyvatel, v roce
2007 39 % obyvatel, v roce 2009
66,8 % obyvatel a v roce 2010 už to
bylo 72,4 % obyvatel. Je vidět patr-
ný pozitivní trend v informovanosti
obyvatel o činnosti středočeské poli-
cie. Tento trend je také vidět na Be-
nešovsku. V roce 2009 hodnotilo
kladně informovanost o činnosti be-
nešovské policie kladně 71,4 % ob-
čanů, v roce 2010 už to bylo 81,1 %
lidí.

V dotazníku se objevila také otázka
na novou službu. Policisté se ptali:
„Pokud by občané měli možnost vy-
užít elektronický formulář pro ozná-
mení vybraných trestných činů nebo
přestupků, zda by jej použili?“ Na
Benešovsku kladně odpovědělo pou-
hých 25,5 % obyvatel.

Vzhledem k tomu, že průzkumem
v roce 2007 bylo zjištěno, že lidé
chtějí více hlídek v ulicích (aby byli
policisté více vidět), byla zjišťována
preference mezi preventivní činností
a rychlým příjezdem na místo ohláše-
né události. V rámci Středočeského
kraje preventivní činnost policistů
v ulicích požaduje 51,2 % obyvatel,
rychlý příjezd na místo události si
přeje 42,6 % lidí. Na Benešovsku je
to obdobné. 57,5 % dotazovaných
preferuje preventivní činnost policis-
tů v ulicích, 42,5 % pak považuje za
důležité rychlý příjezd hlídky na
místo události.

Pokud budeme srovnávat činy, kte-
rých se lidé obávají, pak jednoznačně
vede obava z vandalství a poškozová-
ní majetku – 58,8 %  (rok 2009 – 72
%), dále vloupání do vozidla 56,9 %
(rok 2009 – 54,8 %), obavu z vloupá-
ní do bytů a rodinných domků má
50,3 % lidí (rok 2009 – 59,9 %). Dal-
šími činy, kterých se lidé bojí, jsou
krádež vozidla a motocyklu – 47,7 %
obyvatel (rok 2009 – 53,5 %), kráde-
že kola – 38,6 % (rok 2009 – 36,3 %).
Obavu z fyzického napadení a ublíže-
ní na zdraví má 34 % obyvatel (rok
2009 – 40,1 %), nejméně se lidé bojí

kapesní krádeže 28,1 % (rok 2009 –
36,9 %).  

Policisté Územního odboru Bene-
šov budou při stanovování cílů své
činnosti vycházet mimo jiné i z toho-
to průzkumu veřejného mínění. Chce-
me nadále rozvíjet naše servisní služ-
by pro obyvatele s jednoznačným
cílem – opětovné zvýšení spokoje-
nosti našeho zákazníka, jímž je každý
občan na našem teritoriu.

Policie stále více zaměřuje svou
činnost převážně do oblasti preven-
ce. Již od počátku roku byl zinten-
zivněn výkon služby převážně v noč-
ních hodinách, došlo k posílení
pořádkové činnosti v teritoriích, kde
dochází jednak k nápadu trestné čin-
nosti různými formami vloupání,
jednak k tomu, čeho se lidé velmi
obávají, tedy poškozování majetku,
vandalství a narušování občanského
soužití. V nočních hodinách a v mís-
tech, kde dochází  k většímu shro-
mažďování obyvatel, je tato proble-
matika nejožehavější a tudíž je
požadavek občanů na dohled nad ve-
řejným pořádkem zcela oprávněný.
Nicméně služba policistů byla ve
větší míře zaměřena i do odlehlej-
ších teritorií našeho okresu, což se
již setkalo s prvními pozitivními
ohlasy. 

V preventivní oblasti budeme za-
měřovat svou činnost i při dohledu
nad silničním provozem. V celorepu-
blikovém měřítku dochází k význam-
nému snižování následků dopravních
nehod, zejména úmrtí osob při těchto
nehodách. Policie se tomuto trendu
chce nadále přibližovat i výkonem
služby a její formou. Zaměřili jsme
svou činnost do míst, kde dochází
k nejtěžším následkům při doprav-
ních nehodách (úmrtí, těžká ublížení
na zdraví) a kde dochází k nejčastější
nehodovosti vůbec. Snížení počtu do-
pravních nehod a jejich následků je
i naším významným cílem. 

V oblasti kriminality chceme a bu-
deme nadále upozorňovat na vývoj
konkrétních forem kriminality v na-
šich lokalitách. Máme velký zájem
o zpětnou vazbu, tedy informace od
občanů, které by mohly pomoci řešit
tuto problematiku. V letošním roce
již opakovaně takové informace od
obyvatel pomohly objasnit některé
případy, zejména majetkové trestné
činnosti.

V letošním roce jsme obdrželi větší
množství děkovných dopisů. Velice si
vážíme takového kroku každého spo-
kojeného občana. Budeme opravdu
rádi, když se naši spoluobčané budou
s důvěrou obracet na policisty s žá-
dostí o pomoc, radu, ale i s připomín-
kami, které by mohly vést k dalšímu
rozvoji policejní práce.



ročník XX, srpen 2010 Týnecké listy číslo 4, strana 13

VODÁCI VE VRANOVĚ
3. - 6. 7. 2010 
Začátek července - tradiční termín vodácké dovolené, strávila část týnec-

kých vodáků zcela netradičně.  Vodu v řece vyměnili za pot na čele a krásné
úseky řek za neméně krásné, za to však náročné trasy v sedlech kol. Jejich cílem
byla jižní Morava, jmenovitě okolí Vranovské přehrady. Ubytování v penzionu
Drops s působivým výhledem na zámek Vranov nad Dyjí, počasí více než pří-
znivé - začátek prázdnin jak má být.

I přes tropická vedra (31 stupňů ve stínu), najezdili za ty tři dny krásných 130
km, navštívili pozoruhodné památky kraje, jakými jsou třeba jedna z nejstar-

ších vinic v Evropě - Šobes, malovaný vinný sklípek v Šatově, větrný mlýn (re-
staurace) v Lesné, areál Rumburak nad Bítovskou zátokou Vranovské přehra-
dy, navštívili zámecký sklípek na Bítově a ochutnali výtečná moravská vínka,
projeli část Rakouska s nádherným starobylým hradem Hardegg a pokochali
se krásným rozhledem z Hardeggské vyhlídky, projeli pod zříceninou hradu
Cornštejn a jako příjemné osvěžení úmorného dne došlo i na koupání ve Vra-
novské přehradě. 

Kdo tam nebyl, má čeho litovat, protože ani barvité vyprávění kama-
rádů, ani nezapomenutelné okamžiky zachycené na fotkách nenahradí
vlastní prožitek.

mn

Ladislav Žížala
CHVOJEN - KOSTEL SV. JAKUBA
Gotický kostel z doby kolem poloviny 13. století je jediným
pozůstatkem někdejší vsi. Nad portálem reliéf Korunování
panny Marie z konce 15. století. Hodnotné vybavení interi-
éru dovezeno Františkem Ferdinadem d´Este.

lavírovaná perokresba

pokračování na následující straně
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NAŠE NEJMLADŠÍ ZÁVODNICE VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Dne 19. 6. 2010 si naše nejmladší závodnice změřily své síly ve spor-

tovní gymnastice se závodnicemi z Benešova. Tento závod byl velmi
rychlý, zúčastnilo se ho jen dvanáct závodnic a jeden závodník. Malá účast
byla zaviněna nevhodným termínem tohoto závodu (dovolená, škola v pří-
rodě apod.) 

Ročník narození 2004 -2005, zúčastnilo se 6 závodníků
1. místo Havlíčková Ella
3. místo  Havránková Lucie
4. místo Klausová Tereza
6. místo Stejskalová Tereza – nejmladší účastnice

Ročník narození 2002 – 2003, zúčastnilo se 7 závodnic
1. místo  Bílková Zuzana
2. místo  Ungerová Barbora
4.  místo Klausová Lucie
5.  místo Šubrtová Kateřina

Doufáme, že příště bude účast lepší a konkurence prověří naše mladé
závodnice a přispěje k jejich gymnastické výkonnosti. 

J. Z.

dokončení z předchozí strany
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OHROŽENÍ LETCI
Rorýs obecný je stěhovavý pták, který u nás tráví pouze několik

měsíců v roce. Je dokonale přizpůsoben pobytu ve vzduchu. Ve vzdu-
chu loví potravu, spí i se páří. Za den nalétá až 900 km a je jedním
z našich nejrychlejších a nejobratnějších letců. Přesto to nestačí a jeho
počty se dramaticky snižují a rorýs se stává jedním z ptáků, jejichž
počty klesají v současnosti nejrychleji. Čím to je způsobeno? Rorýs
žije v těsné blízkosti člověka po mnoho staletí. Přes 95 % našich ro-
rýsů hnízdí na stavbách. V poslední době je ovšem soužití člověka
s rorýsem narušeno vlivem masivního zateplování, při kterém jsou
jeho hnízdiště ve velkém ničena.

Jednou z možností, jak rorýsům pomoci, je registrace hnízdišť rorý-
sů na úrovnijednotlivých čísel popisných. S pomocí jednoduché me-
todiky a s vynaložením nevelkého úsilí tak lze získat cenná data, která
využijí ornitologové, ale i vlastníci domů, projektanti, stavební spo-
lečnosti a státní ochrana přírody. Pomozte tedy mapovat rorýsí hníz-
diště, právě je nejvhodnější doba!

Zájemci o spolupráci získají podrobnější informace na webové
adrese www.rorysi.cz.

Na případné dotazy a názory k článku Vám rádi odpovíme v CEV
Zvoneček, info@cevzvonecek.

cz

V Praze vznikne nejmodernější železniční muzeum v Evropě
V centru  hlavního města vzniká nové atraktivní železniční mu-

zeum, které přiláká návštěvníky z celé republiky, zejména školní vý-
lety. Bezmála dvě století starý areál bývalé železniční výtopny na Ma-
sarykově nádraží se chystá na rozsáhlou rekonstrukci. Na jejím konci
bude stát moderní muzeum s efekty, na které jsou zvyklí návštěvníci
v největších světových metropolích. Podrobné plány přestavby objek-
tu ve správě Národního technického muzea na železniční muzeum
zveřejňuje nová studie funkčního využití lokomotivního depa v cen-
tru Prahy.

„Kde jinde vyprávět příběh železnice, než v prostorách, které jsou
samy historickou kronikou české železnice. Po rozsáhlé obnově kole-
jiště a funkčních parních strojů bude prezentována autentická atmo-
sféra vývoje fenoménu železniční dopravy přímo v centru hlavního
města,“ vyzdvihuje unikátnost technické památky ředitel Národního
technického muzea Horymír Kubíček, pod které plánovaná výstavba
Železničního muzea spadá.

Jeden den na železnici: Vůně páry, efekty střídání dne a noci 
Nejcennější ze sto padesáti kolejových vozidel ve sbírce Železnič-

ního muzea budou mít v depu Masarykova nádraží své místo. Expozi-
ce budou rozmístěné na sedmi místech ve dvoupodlažních budovách
a ve venkovním areálu. Celý trojúhelníkový prostor budov spojí skle-
něné zastřešení a zelené nádvoří s odpočinkovou plochou.

„Chystané expozice zmapují jednotlivá historická období, ale za-
měříme se také na budoucnost. Lákadlem bude především hala par-
ních strojů v chodu, kde návštěvníci ucítí vůni páry a olejů nebo strá-
ví jeden zrychlený den na železnici. Ten bude věrně simulovat
každodenní dopravní situace na kolejích i se světelnými a zvukovými
efekty,“ přibližuje plány Horymír Kubíček.

Rozsáhlá sbírka Železničního muzea NTM, která je podle odborní-
ků jedna z nejkvalitnějších na světě, umožní postavit ojedinělou his-

torickou kroniku železnice přímo v centru turistického ruchu. Vysta-
věné exponáty představí kolejovou dopravu od prvopočátku v pade-
sátých letech 19. století, přes tzv. „ velkou horečku“, anabázi vojáků
na ruské frontě až po současnost. Jako ukázka nejmodernějšího vývo-
je bude nainstalována replika pokladny z nové odjezdové haly hlav-
ního pražského nádraží.

Kontakt: Horymír Kubíček, 

ředitel NTM, 777 710 828

Návod na přípravu tinktury
proti klíšťatům

Složení: 1 pytlík rozmarýnu, 1 lžíce bílého vinného octa, 1 l vody.

Postup přípravy:
1. 1 litr vody přivedeme do varu.
2. Odstavíme a vložíme rozmarýn, louhujeme do vychladnutí.
3. Po vyluhování a vychládnutí přefiltrujeme a přidáme 1 lžící bílého

vinného octa.
4. Uchováváme v ledničce.

Návod na používání:
1. Tinkturu naplníme do prázdného rozstřikovače (např. po okeně)
2. Před vycházkou do lesa nebo na zahradu či chatu po těle rozstříknout

tinkturu.

Tento přípravek je naprosto 100 % účinný.
Žádné klíště se nepřichytne.
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Ceník reklamy (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Schváleno radou města dne 28.6.2010

Týnecké listy

formát dříve nyní

A4 800 900
A5 400 500
A6 200 300
A7 100 200
A8 50 100
řádková 50 100

Cena je stanovena za uveřejnění v jednom čísle Týneckých listů

www.mestotynec.cz
O umístění článku, rozlišení zda jde o tiskové zprávy, rozhoduje webmaster

1 článek 900 
sekce Radnice – Zprávy, zveřejnění na 14 dnů,
text bez omezení, přílohy max 3 ks do celkem 1MB (včetně obrázků)
Upoutávka na úvodní straně 400
není možná samostatně
Tiskové zprávy, akce v Kalendáři,
záznam v Seznamu firem zdarma

Venkovní reklama
Umístění na obecních pozemcích, po odsouhlasení místa Radou města,
na 1 rok

do 0,5 m2 včetně 1000
do 2m2 včetně 3000
nad 2m2 dohodou
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Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

(v prac. době) – 317 722 044
(po prac. době) – 737 200 960

VODA 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109
602 121 134

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
(nepřetržitě) 800 123 456

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

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

(mobil) 723 487 873

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.


