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Vážení spoluobčané,
podzimní vydání Týneckých listů vychází

o měsíc dříve, než je obvyklé. Důvodem jsou
přicházející komunální volby a s nimi spojená
povinnost Týneckých listů uvést prezentaci jed-
notlivých volebních stran. 

Rada města v poslední době mimo jiné:

• doporučila zastupitelstvu schválit Rozpočtové
opatření zastupitelstva č. 3/2010

• rozhodla udělit ocenění Významný občan města
pro rok 2010 panu Stanislavu Jandovi staršímu
a paní Marii Matějovské mladší 

• doporučila zastupitelstvu schválit novelu vyhlá-
šky č. 2/2003 o místních poplatcích. Tato nove-
la na základě změny zákona umožňuje obcím
vybírat poplatek „za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povo-
lené Ministerstvem financí podle jiného právní-
ho předpisu“. 

• doporučila zastupitelstvu schválit návrh na čer-
pání pozastavené části úvěru na MŠ ve výši 2
mil. Kč s podmínkou, že město splatí tuto částku
v prosinci 2010, pokud zastupitelstvo nerozhod-
ne jinak a pokud bude finanční zdroj pro tuto
vratku. Je to z důvodu bezpečnosti, protože
město má uvedené 2 mil. Kč v rozpočtu a není
ještě zcela jisté, zda se je opravdu podaří uspořit. 

• vyhověla žádosti Hospice dobrého pastýře
v Čerčanech o poskytnutí příspěvku ve výši
48.000,– Kč na 4 pacienty z Týnce nad Sáza-
vou - z výtěžku výherních hracích automatů

• schválila uzavření mandátní smlouvy na zajiš-
tění veřejné zakázky pro projekt „Obnova ve-
řejné zeleně v Týnci nad Sázavou“
CZ1.02/6.5.00/10.06887 v objemu 50.000 Kč

• schválila na základě žádosti Tělovýchovné jed-
noty o.s. Týnec nad Sázavou poskytnutí dotace
na pořízení konkrétního sportovního vybavení
v budoucím fitcentru ve výši 20.000,– Kč z vý-
těžku výherních hracích automatů

Hospodaření města
V hospodaření města se nepříznivě projevila

finanční krize, a to zejména v loňském roce. Roz-
počet se připravuje už někdy v říjnu roku před-
chozího, a proto byl v roce 2008 připraven na zá-
kladě obvyklých očekávaných parametrů.
Počátkem roku 2009 začalo být zřejmé, že se pro-
padnou daňové příjmy. Nebylo možné odhad-
nout, jak velký ten propad bude. Vedení města na
to okamžitě reagovalo úspornými opatřeními.
Významně (hlavně při financování výstavby ka-
nalizace) pomohlo i to, že město se stalo plátcem
DPH. Ovšem propadlých cca 8 milionů příjmů
nebylo možno jednoduše v celé výši škrtnout
z výdajů. Navíc se objevila nutnost investovat
5 mil. Kč do školky v Chrástě nad Sázavou a dále
bylo třeba doplatit kanalizaci. Řešili jsme to tedy
úvěrem a řadou všelijakých improvizací. Odsud

zřejmě plyne ona mylná představa o katastrofál-
ní finanční situaci města, jak ji někteří popisují.

Situace je dnes taková, že v roce 2010 jsme již
byli schopni naplánovat příjmy reálně a zatím se
proti plánu přeplňují.

Město po celá léta vytváří v rozpočtu bezpečný
provozní přebytek, z něhož se pak splácejí úvěry
a financují akce investiční povahy. Úvěrů se splá-
cí několik a všechny byly účelově použity na dů-
ležité investice přímo nebo jako spoluúčast k do-
tacím z EU nebo z domácích zdrojů. Protože je
každá dotace provázena povinnou spoluúčastí ža-
datele, je přirozené, že nás to něco stálo. Dotací je
nutno beze zbytku využít. Strukturální fondy jsou
zde proto, aby pomáhaly vyrovnávat rozdíly mezi
regiony. Jak jinak financovat velké investice do
zanedbané infrastruktury - plynofikaci, výstavbu
bytů, výstavbu kanalizace, rekonstrukci čistíren
odpadních vod, zateplení obecních budov, inže-
nýrské sítě…Kdybychom měli na tyto věci místo
půjček šetřit, kdy by se asi občané starého Týnce,
Pecerad, Kostelce, Podělus a Chrástu dočkali ka-
nalizace, kdy by se plynu dočkaly Pecerady, Zb.
Kostelec, Pražská, starý Týnec, Jílovská, Sadová
a Chrást sídliště? Nevzniklo by sídliště Kněžina,
nevzniklo by 20 nových bytů v „Kolotoči“ a dal-
ších 7 nových bytů v Benešovské ulici. Nevznikla
by nová školka v Chrástě sídlišti, nevznikly by 2
velké domy s pečovatelskou službou, nerekon-
struovaly by se komunikace v historickém centru
města, na Pražské i jinde. Kdy by se školní budo-
vy dočkaly oprav a zateplení? Možná bychom bez
úvěrů něco našetřili až v době, kdy už dávno

žádné dotace nebudou poskytovány. Financovat
větší investice jen z vlastních zdrojů není možné -
na kolik by například naráz musela vyskočit cena
vody čisté a odpadní? 

O úvěrech rozhodla podle zákona vždy větši-
na zastupitelstva a dle mého názoru zcela
správně.

Ke komunálním volbám
Volby se konají 15. a 16. října 2010. Máte

možnost buď volit jednu stranu, anebo můžete
v jednotlivých kandidátkách křížkovat uchaze-
če, kterým dáváte přednost, a to až do celkového
počtu 17 jmen. Můžete si tak sestavit kompletně
vlastní zastupitelstvo. To je velká výhoda oproti
jiným druhům voleb. 17 zvolených zastupitelů
potom na veřejném zasedání volí starostu,
místostarostu a další členy do celkem pětičlenné
rady. Volební období je čtyřleté.

V letošních volbách v Týnci se o naši přízeň
uchází celkem 8 volebních stran. Je to dobře a svěd-
čí to o větším zájmu veřejnosti o osud města, po kte-
rém jsem celých 16 let svého působení volal.

V jednotlivých programech najdete věci kon-
krétní, vyplývající ze zkušeností a dlouhodobých
představ jejich autorů. Stejně tak najdete pouze
opatrně a obecně naznačené záměry, což může vy-
plývat částečně z neznalosti problematiky a čás-
tečně z opatrnosti neslibovat nesplnitelné. Také
najdete hesla opsaná z celostátních kampaní poli-
tických stran vládních i nevládních, o korupci,
osobních zájmech apod. Ovšem voličům trochu

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

ztěžuje orientaci, pokud nevědí, co některá strana
vlastně chce konkrétně pro Týnec udělat. 

Již před rokem jsem se rozhodl do zastupitelstva
znovu nekandidovat a ukončit tak své působení na
radnici, které trvalo od roku 1994. Svým nástup-
cům předávám město, které se za posledních 20 let
změnilo. S těmito změnami má každý z Vás svoji
zkušenost. Jsem rád, že jsem se mohl s kolegy ze
4 různých zastupitelstev, s pracovníky úřadu a dal-
šími podílet na celé řadě významných investičních
akcí, na rozvoji kulturního a společenského živo-
ta, sociální péče, na zmodernizování chodu radni-
ce. Nebylo to vždy lehké, ale snažil jsem se, aby
převládal pozitivní a věcný přístup k problémům.
Je to práce politická i manažerská. Bylo nutno

dělat řadu nepříjemných kompromisů, občas jít do
rizik, která ale měla své mantinely. Některá roz-
hodnutí se veřejnosti těžko vysvětlovala. Kdo
někdy dělal podobnou práci a měl na starosti mno-
hamilionový rozpočet s dopadem na osudy mnoha
lidí, ví, o čem mluvím. 

Vím, že někteří budoucí zastupitelé by rádi do-
sáhli změny ve vedení města. Je to jejich právo.
Jen mě překvapilo, že se nedokázali ve svých
předvolebních agitacích ubránit některým neprav-
divým až zlým tvrzením typu „kmotři na radnici“,
„zrušení školní jídelny“ (jeďte se na takovou „zru-
šenou“ školní jídelnu podívat třeba do votické
školy), „zastavění sportovišť na Sokoláku“, „fi-
nanční propad“, „vytloukání úvěru úvěrem“.
Úvahy typu „snaha zalíbit se a proto si vezmu úvěr
na to či ono“ musím také odmítnout. Kolegové,
běžte to říci těm, kteří díky úvěru města mají kde

bydlet, mají kanalizaci, místo uhlí topí plynem,
maminkám, jejichž děti na rozdíl od nich před 20
lety už dýchají v Týnci relativně čistý vzduch
a pravděpodobně budou mít novou školku. 

Lidé zváží, kdo jim nabízí jaký program a podle
toho se rozhodnou. Potom se emoce zklidní a Ti,
kdo budou zvoleni, by se měli sjednotit alespoň
v základních názorech na rozvoj města. 

Milí budoucí zastupitelé,
vyměňujte si své názory, dohadujte se, ale buďte
věcní, féroví, zdrženliví ve svých osobních zá-
jmech a ambicích, vytvořte akceschopný celek
a mějte na zřeteli hlavně prospěch svého města.

Spoluobčanům, zastupitelům a kolegům z měst-
ského úřadu děkuji za dlouhodobou podporu a přeji
všem hodně štěstí.

Zdeněk Březina, starosta 

KRÁTCE Z MĚSTA
Školní jídelna

O prázdninách proběhly úpravy ve školní ku-
chyni na nové škole. Do varny byl doplněn kon-
vektomat (moderní zařízení pro přípravu pokr-
mů), byla vyměněna okna, zrekonstruováno
zázemí zaměstnanců a přivedena nová elektro-
přípojka. Kuchyně tak splňuje veškeré požadav-
ky a po doplnění objednávkového systému by
měla umět nabídnout i výběr z více druhů jídla.

Opravy chodníků a komunikací
Ještě v těchto dnech probíhají opravy komu-

nikací a chodníků. Dokončuje se projekt obno-

vy povrchů, na který jsme získali dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, byly opraveny vý-
moly na většině městských komunikací a zača-
lo se s překládáním dlažby na vybraných
chodnících (Jílovská, u obchodního domu,
u sokolovny v Kostelci ...)

Chrást nad Sázavou
Byl opraven pomník obětem světové války

u viaduktu a dále byla opravena část opěrné zdi
na hřbitově u kostela sv. Kateřiny.

Hřbitov u kostela sv. Šimona a Judy
Na hřbitově bylo opraveno schodiště za kostelem

a byla dokončena oprava západní části oplocení.

Úspory energií
Bylo vyměněno teplovodní vedení mezi úřa-

dem a zdravotním střediskem. Nové vedení má
mnohem menší tepelné ztráty, a tak by měl úřad
ušetřit na nákladech za vytápění.

Autobusové čekárny
Do konce září bude na autobusovém nádraží

nahrazena plechová zastávka novou čekárnou.
Ve spolupráci se základní školou probíhá vý-
zdoba zděných zastávek na nádraží a u staré
školy. 

Martin Kadrnožka

místostarosta

SMS informační kanál – služba pro obyvatele
Městský úřad vám nabízí systém zasílání dů-

ležitých informací. Služba SMS InfoKanál
obecní rozhlas „do kapsy“ umožňuje zasílání
důležitých informací z městského úřadu na za-
registrovaná čísla vašich mobilních telefonů for-
mou 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.

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 regis-
trace je hotova. Stejným způsobem můžete služ-
bu kdykoli zrušit. 

Pozor! Je důležité přesně dodržet formát
zasílané zprávy včetně mezer, velikost pís-
men nehraje roli. Při špatném zadání textu
zprávy nebo telefonního čísla nedojde k při-
hlášení nebo odhlášení. Při úspěšném přihlá-
šení bude zaslána potvrzovací zpráva. Odesí-
lané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou
zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tari-
fu dotyčného občana jako běžná odchozí
SMS zpráva. To znamená, že jediné, co za-

platíte v souvislosti s touto službou, je odes-
lání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při
odhlášení. Služba sama ani zasílání jednot-
livých zpráv zpoplatněno není. Veškeré sou-
visející náklady nese městský úřad. 

Služba je anonymní, v databázi budou jen
vaše telefonní čísla a nemohou být zneužita. 

S dotazy se obracejte na městský úřad:
Martin Kadrnožka, kadrnozka@mesto tynec

Přihlášení: 
Odeslat textovou zprávu ve znění: 
IK TYNEC REG T1 zasílání všech důležitých zpráv pro Týnec nad Sázavou
IK TYNEC REG T2 zasílání všech důležitých zpráv pro Brodce
IK TYNEC REG T3 zasílání všech důležitých zpráv pro Čakovice
IK TYNEC REG T4 zasílání všech důležitých zpráv pro Chrást nad Sázavou
IK TYNEC REG T5 zasílání všech důležitých zpráv pro Krusičany
IK TYNEC REG T6 zasílání všech důležitých zpráv pro Pecerady
IK TYNEC REG T7 zasílání všech důležitých zpráv pro Podělusy
IK TYNEC REG T8 zasílání všech důležitých zpráv pro Zbořený Kostelec
na telefonní číslo 605 733 680

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
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TOP 09 TÝNEC NAD SÁZAVOU
TOP 09 – představení kandidátů a 9 TOP témat

Skupina TOP - 09 v Týnci se poprvé sešla
v květnu 2010. Na počátku naší etapy jsme si
společně stanovili cíl, za kterým chceme spo-
lečně s Vámi jít. Městské zastupitelstvo jako
vrcholný orgán města má významnou roli
v určování směru, jakým se bude naše město

ubírat. Pro lepší život nás všech ve městě
chceme přispět svým úsilím, časem a schop-
nostmi ke změně. Přesvědčíme Vás, že naše
smířlivost, otevřenost k různým názorům
a spolupráce napříč volebními stranami, do-
káže udělat z našich mott základní pilíře dal-

šího rozvoje tohoto města. Skupina TOP - 09
se také rozhodla fungovat i po volbách, kdy
zvolení zástupci do zastupitelstva budou na-
dále spolupracovat s ostatními a informovat
je o jednotlivých krocích. Představujeme
Vám tedy nás a našich 9 cílů.
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
deštivých dnů a noci na svou nebo sousedovu zahradu. Současný stav
je plně funkční a pro ty, kteří pravidelně své žumpy vyváželi, je i eko-
nomicky výhodnější. Společně s rozšiřováním kanalizace bylo nutné
investovat do dalšího zvyšování kapacity čistírny odpadních vod a do
zlepšení vlastního čistícího procesu. 

Vodovod – dříve sloužil městu především Posázavský vodovod
a byla používána voda z Želivky. Bylo rozhodnuto obnovit prameniš-
tě v Peceradech a čerpat a upravovat vlastní vodu. Vzhledem ke kva-
litě i množství je tak město v zásobování vodou téměř soběstačné
a „Želivku“ používá pouze jako doplněk. Někomu se to může zdát
zbytečné, ale z hlediska strategického, kdy Praha odčerpává největší
podíl z Želivky, možná bude toto rozhodnutí v budoucnu konečně do-
statečně oceněno.

Plyn – největšími znečišťovateli ovzduší byla lokální topeniště na tuhá
paliva v rodinných domech. Kdo pamatuje „kouřová“ rána a podvečery,
kdy se v domech zatápělo, jistě ocení zlepšení ovzduší. Plyn byl rozveden
v Týnci nad Sázavou a v Chrástě podél silnice a v sídlišti, později i v Pe-
ceradech a Zbořeném Kostelci. Kdo se připojil a využívá toto palivo, sám
ocení zlepšení ovzduší ve svém okolí a pohodlí tohoto způsobu topení.
Bohužel město nemůže za energetickou politiku plynárenské společnosti
a současné zvyšování cen energií neovlivní.

Elektřina – staré rozvody elektrické energie byly postupem času vy-
měňovány a posilovány, včetně výstavby trafostanic, tak aby plně vyho-
vovaly požadavkům na vyšší kapacitu a spotřebu. 

Všechny výše zmíněné investice si vyžádaly náklady v řádech několi-
ka set milionů korun. Řada z nich byla placena průběžně v rámci běžného
provozu a údržby. Na velké akce bylo však nezbytně nutné vzít si dlouhodo-
bý úvěr. Vedení města společně s bankou hlídají každý finanční krok
města a nedovolí, aby se město dostalo do dluhové pasti.

Přes všechna finanční omezení, která se dají v budoucnu očekávat, ODS
předkládá volební program s reálnými a splnitelnými úkoly. Zajistí sta-
bilní chod města a jeho příspěvkových organizací, postará se o péči o seni-
ory, podpoří mladé rodiny s dětmi, volný čas dětí a mládeže a bezpečnost
a veřejný pořádek. Případné finanční přebytky, které v rámci plánovaného
úsporného hospodaření nastanou, budou vloženy do oprav a údržby komuni-
kací a chodníků a do dalšího rozvoje města a jeho místních částí tak, aby dle
volebního programu zajistily spokojený život všech obyvatel. 

Zpracujeme a následně pak zrealizujeme kvalitní projekty k získá-
ní prostředků z fondů EU, státního rozpočtu, Středočeského kraje aj.
zdrojů. Úvěry použijeme prioritně na spolufinancování těchto projektů,
kdy se každá vložená koruna několikanásobně zhodnotí.

Vážení spoluobčané, 

není naším záměrem připomínat zásluhy. Chceme jen reálně a pravdivě
popsat minulost a srovnat ji se současností, poukázat na to, co vedení
města v minulých letech vybudovalo a jak vložené investice pozitivně
ovlivnily život každého z nás. Zástupci ODS spolu s koaličními partnery
(především s Volbou pro město) dokázali, že jsou svědomití a pracovití, že
jim současný obraz města a jeho rozvoj není lhostejný a jsou znovu při-
praveni věnovat své znalosti, zkušenosti a píli ve prospěch všech spo-
luobčanů a ve prospěch rozvoje města.

Za kandidáty ODS ing.Miluše Burešová

Vážení spoluobčané,

kandidáti Občanské demokratické strany do komunálních voleb 2010
Vám předkládají svůj volební program, který vychází z detailních zna-
lostí problematiky vedení a správy města, z jeho současných reálných
možností a z potřeb nutných k zajištění chodu města. Občanská demokra-
tická strana se v minulých volebních obdobích vždy podílela na vedení
a správě města. Po několik období měla zástupce na pozici místostarosty
a v právě končícím období na pozici radní pro získávání a čerpání dotací.
Prvořadým úkolem v každodenní práci bylo vždy zajistit občanům
města a místních částí zdravé životní prostředí, chránit přírodu a roz-
víjet kvality života na venkově.

Volební program se zaměřuje na nutnost udržet všechny činnosti,
které jsou pro život ve městě a v místních částech nezbytné. Realizo-
vat toto předsevzetí bude velmi těžké. Jednak nás zasáhla ekonomická
krize. To pocítilo město již v roce 2009, kdy poklesly příjmy od státu asi
o 8 mil Kč. Pro rok 2010 jsme také museli počítat s velmi omezeným roz-
počtem a šetřit. Následující roky se budou vyvíjet zcela určitě ve stejném
duchu a rozpočet bude muset být velmi skromný. Velkým pomocníkem
by mohlo být čerpání dotací z EU, které je pro naši republiku ještě
otevřeno do roku 2013. Kromě samotného chodu města (škola, školka,
školní jídelna, základní umělecká škola, knihovna, pečovatelské a sociál-
ní služby, kultura, muzeum, údržba a čištění komunikací, odvoz odpadu,
péče o zeleň, osvětlení, údržba a správa majetku, hřbitovy, podpora spol-
ků a sportovních klubů, bezpečnost apod.) je nutné ze stávajícího rozpoč-
tu dále financovat i výkon státní správy pro celé správní území (Týnec,
Bukovany, Chářovice, Chleby, Krhanice, Lešany, Krňany, Netvořice, Ra-
byně, Vsoký Újezd), který je vykonáván městským úřadem a jehož rozsah
je dán zákony. Město tuto činnost vhledem k narůstající náročnosti a ob-
sahu musí ze svého rozpočtu dotovat. 

Vedle ekonomické krize nám „ukrajují z talíře“ i splátky úvěrů,
které město má. Veškeré finanční prostředky, které město z úvěrů
získalo, byly vždy investovány s velkým rozmyslem, uvážlivě
a ve prospěch města a jeho místních částí a ve prospěch kvalitní-
ho života občanů. Město má v současné době 6 dlouhodobých úvěrů,
kdy dva byly čerpány na vybudování kanalizace v místních částech,
po jednom bylo čerpáno na intenzifikaci čistírny odpadních vod, na
plynofikaci Pecerad a Zbořeného Kostelce, na výstavbu inženýrských
sítí pro sídliště Kněžina a na odkoupení zrekonstruované mateřské
školky v Chrástě nad Sázavou. Veškeré investice a každé přijetí no-
vého úvěru bylo řádně projednáváno a schváleno zastupitelstvem
města. Mnohé úvěry byly spojeny s čerpáním velkých částek dotací
a půjčené sumy jsou povinnou spoluúčastí nutnou k získání dotace.
Kdyby se město nepodílelo těmito prostředky na investičních akcích,
nikdy by stomilionové dotace z EU i od státu nedostalo. 

Řada měst a obcí si přinesla z minulosti velké handicapy, které musela
nová vedení rychle napravovat a dohánět. Týnec nad Sázavou byl jedním
z nich. V oblasti infrastruktury se muselo začínat budováním základ-
ních inženýrských sítí. 

Zavzpomínejme společně:

Kanalizace – město mělo po roce 1989 kanalizaci pouze na pravém
břehu řeky Sázavy. Aby mohla být vybudována kanalizace na levém
břehu, muselo nejdříve dojít k intenzifikaci ČOV a po ní mohla být
konečně na konci 20. století (!!!) zrealizována kanalizace ve starém
Týnci. V letech 2007 – 2009 byla vybudována kanalizace i v místních
částech. Skončilo tak nepříjemné období znečišťování přírody splašky
z přepadů ze septiků, čerpáním do vodotečí či volným vypouštěním za
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Kandidátka ODS Týnci nad Sázavou sdružuje
občany města, kteří chtějí s využitím svých odbor-
ných znalostí, zkušeností a mravních hodnot při-
spět ke kvalitní správě a k rozvoji města i jeho
místních částí. 

Kandidáti ODS získávali v minulých volebních
obdobích stále vyšší důvěru občanů města a vždy
prosazovali investice, které zajišťují zdravý a spoko-
jený život ve městě.

Volební prohlášení
Ctíme svobodu, demokracii a právo. Skromnost

a pracovitost v politice považujeme za základ pro
dobrou službu občanům a demokracii. Stojí za námi
seriózní a úspěšná práce při správě a rozvoji města
v minulých volebních obdobích.

Před stranickostí upřednostňujeme odbornost
a aktivní spolupráci v rámci svobodné občanské
společnosti. Jsme připraveni konstruktivně spolu-
pracovat se všemi demokratickými, především
pravicově orientovanými politickými subjekty ve
městě.

Město Týnec nad Sázavou považujeme za náš
společný domov, ve kterém se má každý občan
cítit spokojeně a bezpečně. Město je zde proto,
aby vytvářelo dobré podmínky pro všechny svo-
bodné a zákonné aktivity občanů, aby bylo fungu-
jícím, prosperujícím, zdravým a krásným místem
pro kvalitní život.

Budeme dbát na občanskou svobodu, právo a po-
řádek. Podporujeme tradice kulturní, společenské,
osobní svobodu a hodnoty rodiny. Budeme rozvíjet
kvalitní podmínky pro výchovu dětí a mládeže
a kvalitní podmínky pro zabezpečení spokojeného
života seniorů. 

Volební program 2010-2014
Zpracujeme a následně pak zrealizujeme kvalitní

projekty k získání prostředků z fondů EU, státního
rozpočtu, Středočeského kraje aj. 

1. Životní prostředí
• Připravit koncepci a studii intenzifikace stávající

ČOV s výhledem na budoucí výstavbu ve městě. 
• Dále zkvalitňovat péči o zeleň, citlivě obnovovat

vzrostlou zeleň a vysazovat nové stromy a keře.
• Nadále zlepšovat úroveň čistoty města. 
• Likvidovat černé skládky v zárodku.
• Sledovat plnění povinností k ochraně životního

prostředí u všech subjektů.
2. Zdravotní a sociální program

• Aktivní přístup k seniorům – podpora Svazu zdra-
votně postižených, kulturní akce.

• Zajišťovat pečovatelskou službu pro důchodce,
osamělé a postižené občany, zajistit chod Domů
s pečovatelskou službou.

• Nabídnout co nejširší spektrum lékařských speci-
alizací ve zdravotnickém zařízení.

• Upravit další přechody pro chodce jako bezbari-
érové.

• Podporovat preventivní projekty zaměřené na
potírání negativních společenských jevů (drogy,
rasismus, xenofobie).

• Aktivní přístup a podpora rodin s dětmi, podpora
aktivit pro nejmenší.
3. Služby obyvatelstvu

• Podporovat služby občanům a jejich různorodost.
• Informovat občany zavedenými způsoby a roz-

šiřovat jejich možnosti – obnovit městský roz-
hlas.

• Pokračovat v dalším zefektivňování chodu
městského úřadu i městem zřizovaných organiza-
cí a pokračovat v dalším zkvalitňování a přibližo-
vání výkonu státní správy a samosprávy
občanům.
4. Bezpečnost a veřejný pořádek

• Zajistit preventivní působení policie v zájmu bez-
pečnosti a ochrany zdraví a majetku. 

• Prohlubovat vzájemnou spolupráci bezpečnost-
ních složek (Městská policie, Policie ČR, Sbor
dobrovolných hasičůTýnec a Pecerady) a jejich
vazby na školská zařízení.

• Podporovat nekompromisní postup vůči krimi-
nálním deliktům, nelegálním činnostem poškozu-
jícím přírodu a přestupkům včetně dopravních.

• Pravidelně informovat o činnosti městské policie
a o stavu kriminality ve městě. 
5. Kultura, školství, sport

• Pořádat společenské a tradiční akce pro občany,
besedy, výstavy, koncerty.

• Zachovat provoz knihovny, ZUŠ.
• Nadále podporovat spolupráci města se všemi

školskými subjekty včetně zavádění alternativ-
ních školních programů.

• Zvýšit kapacitu mateřské školy.
• Modernizovat a rozšiřovat veřejná sportoviště

a dětská hřiště.
• Formou grantů podporovat vhodné aktivity v ob-

lastech kultury, sportu a volnočasových aktivit
dětí a mládeže.
6. Bytová politika

• Podporovat rozvoj bytové výstavby v lokalitách
dle územního plánu.

• Nekompromisně postupovat proti neplatičům ná-
jemného.

• Rekonstruovat technické vybavení bytových
domů ve vlastnictví města.
7. Doprava

• Nadále zvyšovat ochranu pěších na přechodech pro
chodce přisvícením a asistencí strážníků městské po-
licie, zvláště na trasách dětí do škol.

• Spolupracovat na projektu dopravního terminálu
vlakového a autobusového nádraží

• Dle potřeb obyvatel zajišťovat dobrou dopravní
obslužnost a četnost spojů.

• Zlepšit prostředí všech autobusových zastávek
pravidelným úklidem.

• Rozšiřovat trasy cyklistických a pěších stezek,
procházkových okruhů a chodníků.

• V rámci finančních možností opravovat místní
komunikace a chodníky.
8. Cestovní ruch 

• Chránit a propagovat historické památky. 
• Podporovat turistiku a propagaci města
• Podporovat rekreační možnosti a sport. 
• Podporovat cyklistické stezky.

Kandidáti ODS
Volební období 2010 – 2014

1. Ing.Miluše Burešová, 54 let, ekonomka, 
Chrást nad Sázavou, členka ODS,

2. Ing.Jindřich Petrášek, 43 let, podnikatel, 
Týnec nad Sázavou

3. Zbyněk Peša, 42 let, technik,
Týnec nad Sázavou

4. Lenka Žužiová, 50 let, zdravotní.sestra, 
Týnec nad Sázavou 

5. MUDr.Miloslava Fumferová, 48 let, lékařka, 
Chrást nad Sázavou 

6. Marcela Krejčíková, 37 let, učitelka, 
Zbořený Kostelec 

7. Mgr.Blanka Schůtová, 41 let, učitelka ZŠ, 
Týnec nad Sázavou 

8. Ing.Bedřich Pešan, 36 let, podnikatel,
Chrást nad Sázavou

9. Zdeněk Hanč, 66 let, důchodce,
Týnec nad Sázavou, člen ODS

10. Martin Bartůšek, 40 let, obchodní zástupce, 
Podělusy 

11. Lenka Vrbatová, 46 let, učitelka MŠ,
Zbořený Kostelec 

12. Bc. Gabriela Kudrnová, 23 let, studentka, 
Týnec nad Sázavou, členka ODS
13. Tomáš Čermák, 33 let, pojišťovací 
poradce, Týnec nad Sázavou
14. Tomáš Šlenkrt, 23 let, elektronik,

Týnec nad Sázavou, člen ODS 
15. Veronika Korbelová, 37 let, 

administrativní pracovnice, Krusičany
16. Libor Červený, 61 let, podnikatel, 

Zbořený Kostelec
17. Gustav Votánek, 55 let, automechanik, 
Týnec nad Sázavou

Rekapitulace volebního programu 
2006 – 2010 – SPLNĚNO

• kanalizace místních částí, nová část vodovodu
v Chrástu, oprava místních komunikací, nový
chodník mezi paneláky, nový obecní domek v Kru-
sičanech, nová výstavba v lokalitě U hájovny

• obnova sportoviště v Čakovicích i dětského hřiště
v Chrástu, nové sportoviště v prostoru Farského
kopce, pokračování výstavby kabin FK Fercom,
nové sociální zařízení tábořiště v Náklí

• měření rychlosti vozidel, instalace radarů a osvit
přechodů pro chodce, kamerový systém v prosto-
ru ZŠ a pro dětské hřiště 

• výměna oken a zateplení ZŠ, přístavba tělo-
cvičny, modernizace školní jídelny, zvýšení kapa-
city MŠ, zachování dotačního systému pro čin-
nost dětí a mládeže

• zachování a financování pečovatelské služby,
specifické kulturní akce pro seniory, oprava la-
viček ve městě

• pořádání kulturních, sportovních a společenských
akcí regionálního významu, lepší technické vyba-
vení a inventář

• údržba a péče o zeleň předána odborníkům - SOP
Vlaším, zlepšení údržby a čistoty města, rozvoj
míst pro třídění odpadu

Občanská demokratická strana                  cesta k dalšímu rozvoji

Volby 2010 do zastupitelstva Města Týnce nad Sázavou
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VOLEBNÍ PROGRAM
VĚCÍ VEŘEJNÝCH

TÝNEC NAD SÁZAVOU 

I. Vytvoření ucelené koncepce
celkového rozvoje města 

V současné době je prvořadou nutností vytvoření ucelené kon-
cepce rozvoje města s ohledem k demografickým údajům a potře-
bám regionu. K jednotlivým oblastem je třeba přistupovat systé-
mově a ve vzájemných souvislostech. 

Jinými slovy např. plánujeme-li bytovou výstavbu, potřebu-
jeme funkční komunikační síť, odpovídající zázemí ve služ-
bách, školství, zdravotnictví ...

II. Stabilizace obecního rozpočtu

Nutností v současné době je stabilizace obecních financí, jejich
nedostatek není možné řešit úvěrovou politikou. Je bezpodmíneč-
ně nutné začít konečně šetřit, finanční prostředky vynakládat
smysluplně a účelově. Hospodaření města musí být průhledné
a pod kontrolou veřejnosti. Nutnost šetřit by se měla dotknout i sa-
motného chodu Městského úřadu.

Jinými slovy, nelze splácet úvěr novým úvěrem, stejně tak jako
proplácet faktury za činnost, která je ve větší míře prováděna pro
subjekt samotný, než pro město. Rozdělování finančních prostřed-
ků musí být transparentní a pod kontrolou veřejnosti.

III. Omezení osobních a skupinových zájmů 

Nešvarem současné doby je absolutní preference osobních
a skupinových zájmů před zájmy společnosti jako celku. Veřejnost
je mnohdy klamána proklamací “obecně prospěšné činnosti“, která
ve skutečnosti jen zakrývá osobní či skupinový prospěch.

IV. Kultura, vzdělávání

Vytvoření jednotného konceptu kulturní činnosti v souvislosti
s jeho financováním. V rámci této koncepce zvážit podíl města na
kulturních činnostech v součinnosti s podnikatelskými subjekty,
které se již nyní na kulturních akcích podílejí. Současně tímto vy-
mezit finanční podíl města na kulturních aktivitách. Finanční pro-
středky města by měly plynout do akcí skutečně kulturně-vzdělá-
vacích a nikoliv do běžných zábavných programů komerčního
charakteru. Značné finanční prostředky, které byly městem inves-
továny takzvaně do kultury, mnohdy minuly cíl.

V. Zaměstnanost

Je nutné vytvořit systém podpory vzniku nových pracovních mož-
ností, kterých je právě v tomto regionu nedostatek. Pokud někdo hovo-
ří o podpoře rozvoje tohoto regionu, měl by mít na zřeteli právě pod-
poru zaměstnanosti související se vznikem nových pracovních míst.
Poslední léta přinesla postupný úpadek dvou velkých podniků v tomto
regionu, které byly pilířem všech pracovních příležitostí.

VI. Sociální oblast

Vsociální oblasti je nutná kontrola adresnosti a potřebnosti všech po-
skytovaných sociálních dávek, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Je

nutné si uvědomit, že i pouhým umístěním občana do domu s pečova-
telskou službou dochází k čerpání sociálních výhod. Je potřebné, aby
poskytování některých sociálních dávek bylo vázáno na alespoň zá-
kladní obecně prospěšné pracovní aktivity.

VII. Ostatní

Státní správa je instituce, jejíž činnost je placena daňovým
poplatníkem, tedy občanem. Je řízena svými pravidly, ale je
zde pro občana, nikoliv občan pro státní správu. Je třeba
v mnoha případech připomenout, že skutečnou zodpovědnost
má státní úředník především vůči občanům.

KANDIDÁTNÍ LISTINA
VĚCÍ VEŘEJNÝCH

TÝNEC NAD SÁZAVOU
Návrh kandidátní listiny pro komunální volby. Všichni kan-

didáti nejsou členy žádné politické strany. Cílem bylo přivést
do komunální politiky nové mladé lidi se zájmem o věci ve-
řejné /nikoliv skupinové či osobní/. Celkový počet zastupitelů
města je 17, počet kandidátů je 17.

1. Ing. Bc., Součková Lucie DiS., 28 let, Zbořený Kostelec, 
úřednice, nezávislý kandidát 

2. MUDr. Čečilová Alice, 52 let, Týnec na Sázavou,
praktický lékař,  člen Věcí veřejných

3. Vaněček Jan, 43 let, Chrást nad Sázavou,
podnikatel, nezávislý kandidát

4. Brejlová Eva, 46 let, Krusičany, 
zdravotní sestra, nezávislý kandidát

5. Pálová Marie, 36 let, Chrást nad Sázavou, 
záchranář,  nezávislý kandidát

6. Třeský Pavel, 31 let, Týnec nad Sázavou, 
podnikatel, nezávislý kandidát 

7. Kellnerová Dana, 48 let, Pecerady, 
učitelka MŠ, nezávislý kandidát 

8. Zahradník Ladislav, 33 let, Čakovice,
technik, nezávislý kandidát

9. MVDr. Daniela Mustafa Ali, 32 let, 
Týnec nad Sázavou-Kněžina, 
soukromý veterinární lékař, nezávislý kandidát

10. Mrha Zdeněk, 43 let, Podělusy, 
konstruktér, nezávislý kandidát

11. Robert Johanes, 29 let, Podělusy, 
podnikatel, nezávislý kandidát
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12. Lutzová Martina, 45 let, Týnec nad Sázavou, 
instruktorka, nezávislý kandidát

13. Stašková Zdenka, 32 let, Zbořený Kostelec,
účetní, nezávislý kandidát

14. Tůma Michal, 31 let, Pecerady,
technik, nezávislý kandidát 

15. Martin Souček, 41 let, Chrást nad Sázavou,
truhlář, nezávislý kandidát 

16. MVDr. Amer Mustafa Ali, 43 let, 
Týnec nad Sázavou-Kněžina, 
úředník Státní veterinární správy, nezávislý kandidát 

17. Jiří Dvořák, 3O let, Týnec nad Sázavou,
logistik, nezávislý kandidát

Dovolte, abych Vám nejdřív poděkovala za Vaši dů-
věru a podporu v uplynulém volebním období, ať jste mi
v posledních volbách dali hlas či nikoliv. Vážím si toho.

I když se mne nikdo nikdy neptal, zda jsem splnila, co
jsem slibovala v předcházejícím volebním programu, mohu
říci, že jsem se snažila ze všech sil. Bohužel, nikoliv společný-
mi silami s politickým zázemím, na jehož kandidátce jsem se
ocitla. Ale myslím si, že nejsem jediná, kdo pocítil rozčarová-
ní z toho, jakým způsobem se naše hlavní politické strany cho-
vají, a také nejsem jediná, jehož přáním je změna společensko-
politického klimatu jak v komunální, tak v obecné rovině. 

Přes své počáteční úvahy o tom, že se zcela stáhnu
z veřejného života, jsem se rozhodla naposledy angažovat,
a to proto, abych všemi svými silami napomohla změně,
kterou bych si ve společnosti přála. Stále, možná naivně, leč
vytrvale, se domnívám, že politika je profese, která se má
konat jako každá jiná práce slušně, poctivě, smysluplně a se
znalostí věci, ale hlavně za účelem obecného prospěchu
a prosperity. 

Bohužel, v současné době je politická činnost zamě-
ňována za pouhé prosazování osobních a skupinových
zájmů bez ohledu na zájmy celku. Toto pro mne byla, je
a bude naprosto nepřijatelná skutečnost, se kterou se odmí-
tám smířit. Nemluvě o jevech souvisejících jako “protisluž-
by” či přímá korupce. 

Politikou prací nastavujeme pravidla pro fungování
společnosti a ta musí být pro všechny stejně platná. Je ne-
horázností, pokud tato pravidla platí jen pro některé. 

Nespokojenost s vývojem ve společnosti mě vedla
k úvahám o tom, zda je možné docílit kýžených změn a s po-
mocí jakého politického subjektu.Věci veřejné považuji
v současné době za jedinou politickou stranu, která je toho
schopna.Hlavně proto, že je to strana převážně mladých lidí,
kteří mají chuť a elán se zapojit do dění ve společnosti
a změnit ji podle svých představ. Spolu s nimi bych si přála,
aby právě tito mladí dostali na politické scéně potřebný pro-
stor a mohli si svoji budoucnost již formovat sami. 

Proto také na kandidátce Věcí veřejných v komunál-
ních volbách najdete spoustu nových mladých tváří. Bez
ohledu na pořadí, na kterém byli kandidáti uvedeni, si
všichni zaslouží, aby díky Vaší důvěře dostali zmíněný pro-
stor. Jsem přesvědčena o tom, že jejich “politické svědomí”
je s to dodržovat morální principy, které do politiky patří. 

Nepochybuji o tom, že při stávajících komunálních
volbách bude zájem o místa na radnici veliký. Stejně tak ve-
liký, jako je zájem mnohých prosazovat zde své osobní
zájmy, a to tím usilovněji, o co méně se jim nyní toto daří
v rámci svých podnikatelských aktivit na jiných úrovních. 

Tyto komunální volby považuji za naprosto zlomový
okamžik z hlediska dalšího vývoje města. Převládne-li stá-
vající tendence v hospodaření směrem k finančnímu propa-
du, byť umně zaobaleného do sítě úvěrů a nejasných dotač-
ních praktik, čeká občany velmi nepříjemné procitnutí.
Šetřit je ale potřeba racionálně a nikoliv nesmyslně. Nako-
nec každý dokáže rozpoznat, kde peníze chybí a kde byly
vynaloženy zbytečně. Chápu, že řadový občan v našem re-
gionu nebyl schopen ovlivnit žalostný osud místních, kdysi
slavných továren, nicméně nyní má možnost svým postojem
zabránit, aby podobný osud postihl i město samotné. To tím,
že dá svůj hlas lidem, kteří nejsou spjati jakoukoliv vazbou
s městem jako institucí a jejich “nezávislost” je určitou zá-
rukou jejich veřejně prospěšných snah. 

Za těch dvacet let mého působení v Týnci myslím, že
svůj názor na mou osobu si každý udělal sám. Neovlivním
a ani nechci ovlivnit to, zda jsem někomu sympatická či ni-
koli, jestli někdo souhlasí s mým názorem či nikoli, příjme-
ní jsem změnila, ale zásady nikoliv, bílá je pro mne bílou
i po dvaceti letech. Říkám na rovinu, co si myslím a nechci
sama sebe obohacovat, nakonec přece každému stačí
k obědu jeden řízek. Ale chtěla bych žít ve městě, kde to
všechno funguje tak, jak má. 

Takže hezký den Vám všem.
MUDr. Alice Čečilová
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Volba pro město 
TRADICE - ODPOVĚDNOST - SLUŠNOST

Volební program strany č. 4 
Volba pro město pro období 2010 - 2014

Volby do zastupitelstva města Týnce nad Sázavou
• Vybudovat bezbariérový vchod do budo-

vy úřadu

Školství, volný čas, kultura,
sociální oblast

• Zajistit dostatek míst v mateřské škole
• Pokračovat v modernizaci škol - do-

končit úpravy v budově jídelny, které
umožní výběr z více druhů jídel, pro-
vést výměnu oken ve staré škole

• Zateplit pavilóny mateřské školy
• Přispívat i nadále na akce pro mládež, pod-

porovat zájmové a sportovní organizace
• Modernizovat sportoviště v areálu

školy, které by sloužilo potřebám
školy, ale také sportovním klubům
a veřejnosti 

• Podporovat kulturní život ve městě -
činnost Městského muzea, výstavy,
koncerty, divadla, přednášky

• Zachovat cenově dostupné bydlení
v domech s pečovatelskou službou 

• Zajistit širokou nabídku pečovatel-
ských služeb

• Organizovat kulturní programy také
pro seniory

Pracovní příležitosti

• Spolupracovat s úřadem práce - příležitost
pro nezaměstnané pracovat pro město

• Vytvářet podmínky pro vznik nových
pracovních míst

• Hledat možnosti využití areálu Metazu
a Jawy

Péče o město

• Údržba a obnova veřejné zeleně, odborné
ošetření stromů, výsadba nových stromů
- úprava pěší zóny a prostranství před ob-
chodním domem, parková úprava svahu
pod kulturním domem a další

• Omezit znečišťování ovzduší v topné sezóně
• Dokončit opravy na starém hřbitově
• Pokračovat v obnově povrchů silnic

v Týnci i místních částech 

Rozvoj města s ohledem
na tradici i budoucnost

• Dokončit nový územní plán

• Upravit lesík za garážemi, vytvořit zde
příjemnou vycházkovou trasu 

• Vytvořit odpočinkové místo mezi panelá-
ky - fontána, posezení, zeleň…

• Upravit nádraží - připravit výstavbu spo-
lečného terminálu pro vlak i autobusy, ve
spolupráci s Českými drahami opravit
budovu nádraží

• Jednat o možnosti zřízení muzea motocyklů

Bezpečnost

• Rozšířit služby Městské policie - ochrana
dětí na přechodech, noční pochůzky, ak-
tivní pomoc při naléhavých situacích

• Vybudovat kamerový systém
• Zklidnit dopravu v problematických úse-

cích měřením rychlosti vozidel ve spolu-
práci s Policií ČR

• Vybudovat chodníky mezi Týncem
a Chrástem a mezi Týncem a Podělusy

Místní části

• Podporovat obecní domky a hasičské
zbrojnice jako přirozená centra spolkové-
ho života na vesnici 

• Udržovat a rozšiřovat dětské koutky
a sportoviště

• Zachovat dostatečnou četnost spojů ve-
řejné dopravy

• Projednávat záměry v místních částech
s osadními výbory

• Poskytovat osadním výborům dostatek
informací pro jejich činnost

• Zlepšit údržbu travnatých pozemků
• Řešit vlastnictví komunikací v Čakovi-

cích, jednat o získání pozemků do vlast-
nictví města

• Postavit lávku přes Sázavu pro pěší
a cyklisty ve Zbořeném Kostelci, finan-
cování řešit se Středočeským krajem

Volba pro město
- to je volba pro Vás!
www.mestotynec.cz

nabídka „volby“

Vážení spoluobčané,

Volba pro město se opět uchází o Vaši přízeň
v komunálních volbách. V minulých obdobích
jsme se významně podíleli na odpovědnosti za
vedení města. Víme, jaké jsou možnosti roz-
počtu, dobře známe Vaše potřeby. Získali jsme
zkušenosti s řízením malých i velkých projek-
tů. Náš přístup k politice je realistický, nechce-
me slibovat nesplnitelné. 

Rádi bychom přesvědčili všechny strany za-
stoupené v zastupitelstvu, že pravým smyslem
veřejné práce není boj s politickými konkuren-
ty, ale společná a odpovědná správa města. 

Nabízíme záruku stabilního rozvoje Týnce
se zachováním tradic. Budeme s finančními
prostředky města nakládat zodpovědně a hos-
podárně. Slušnost v politice je pro nás samo-
zřejmost.

Vážíme si Vaší důvěry,
VOLBA PRO MĚSTO

je tu pro Vás!

Hlavní témata

• Zodpovědně hospodařit s penězi města
• Rozvoj školství, podporovat volný čas

dětí a mládeže 
• Vytvářet nová pracovní místa
• Zlepšit péči o veřejnou zeleň, čistotu

města, opravovat silnice a chodníky
• Rozvoj města s ohledem na tradici i bu-

doucnost
• Zajistit bezpečnost ve městě
• Řešit potřeby našich vesnic - místních částí

Finance, úřad

• Uvážlivě plánovat nové investice a ne-
zvyšovat zadlužení města

• Maximálně využívat dotace - aktivně zí-
skávat pro město peníze z dalších zdrojů
(evropských, krajských i státních)

• Pokračovat ve zlepšování služeb úřadu -
dbát na odbornost pracovníků úřadu,
vstřícné a citlivé jednání 

• Otevřeně komunikovat s občany, ať už vy-
užitím internetu nebo při osobním kontaktu
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Kandidátní listina strany Volba pro město
1. Mgr. Martin Kadrnožka, 37 let,

místostarosta, Brodce

2. Mgr. Galina Žďárská, 48 let,
učitelka, Pecerady

3. Mgr. Hana Váňová, 48 let,
ředitelka ZŠ, Pecerady

4. Vlastimil Vanžura, 53 let,
hodinář, Týnec nad Sázavou

5. Ing. Zuzana Žilinská, 45 let,
ekonom, Týnec nad Sázavou

6. Pavel Franěk, 55 let,
podnikatel, Krusičany

7. Eva Toušová, 36 let,
učitelka v MŠ, Podělusy

8. Jiří Nedra, 60 let,
technik, Týnec nad Sázavou

9. Ing. Libor Tengler, 39 let,
slévárenský technik, Týnec nad Sázavou

10. PaedDr. Blanka Takáčová, 50 let,
lektorka tance, Týnec nad Sázavou

11. Ing. Martin Hruška, 39 let,
lesní inženýr, Týnec nad Sázavou

12. Robert Salátek, 39 let,
podnikatel, Podělusy

13. Václav Liška, 65 let,
důchodce, Zbořený Kostelec

14. Mgr. Lenka Koucká, 38 let,
učitelka, Brodce

15. Marie Flejberková, 63 let, 
důchodce, Týnec nad Sázavou

16. Miloslava Vacková, 61 let,
matrikářka, Týnec nad Sázavou

17. Ivana Nováková, 59 let,
vedoucí knihovny, Chrást nad Sázavou

TRADICE – ODPOVĚDNOST – SLUŠNOST

č.4
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HNUTÍ „NEZÁVISLÍ“
„CHCEME PŘÍJEMNÉ MĚSTO

TÝNEC NAD SÁZAVOU“

Představení hnutí NEZÁVISLÍ

Vznik politického hnutí NEZÁVISLÍ se datuje na rok 1994. Řada
lidí, kteří se věnovali převážně politice na komunální úrovni, byla
velmi nespokojená s přístupem a postoji stran, v jejichž řadách tito
lidé v té době působili. Proto hledali základnu, ve které by se mohli
plně realizovat v souladu se svým svědomím a představami. Tito lidé
se zajímají především o problémy občanů v místech svého bydliště
nebo v hranicích regionů jejich působení. Podmínkou pro spoluprá-
ci s naším hnutím není, tak jako v jiných stranách, členství, ale aktiv-
ní spolupráce při řešení problémů našich spoluobčanů.

Volební program 

Dlouhodobý rozvoj města, jeho aktivity a územní plán budou smě-
řovat k vytvoření atraktivního místa pro bydlení, rekreaci, sport i od-
počinek, kdy základem hospodaření města se stane přehledný, trans-
parentní a veřejností kontrolovatelný rozpočet. Zajistíme průhledná
a jasná výběrová řízení respektující nejen zákony, ale i dobré mravy.

Základem rozvoje města a spádových obcí je zajištění přílivu fi-
nančních prostředků. Tímto problémem se chceme zabývat velice
aktivně. Ke stanoveným základním bodům rozvoje města a spádo-
vých obcí budeme připravovat projekty, které budeme řádně zvažo-
vat a posuzovat jejich reálnost. Máme představu, že jedním z těchto
možných zdrojů prostředků bude získávání dotací z Evropské unie
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem
životního prostředí ČR či Krajským úřadem Středočeského kraje.
Dle našich předpokladů využívání dotačních zdrojů pozitivně ovliv-
ní široké okolí při vnímání rozvoje města a spádových obcí, bude mít
vliv na turistický ruch a na následný další rozvoj místní ekonomiky. 

Investice budou směřovat na zlepšení infrastruktury a inženýr-
ských sítí - chodníky a cesty patřící obci budou bezpečné; lavičky,
zábradlí a ostatní městský mobiliář proměníme v moderní, funkč-
ní a udržovaný. Mezi konkrétní cíle je vybudování chodníků do
Podělus a Chrástu.

Nadále budou zdokonalovány postupy zajištění čistoty, systému
svozu odpadů a kontrola pořádku. Dále chceme pro občany zajis-
tit sezónní svoz a využití biomasy (listí a posečené trávy).

Pro bezpečnost města a spádových obcí lépe využijeme potenciál
bezpečnostní složky města a zkvalitníme spolupráci s Policií ČR. Pro
pasivní ochranu občanů města a spádových obcí na nejfrekventova-
nějších silničních úsecích vybudujeme přechody zajištěné semafory
- vytipované oblasti „u staré školy“ a u autobusového nádraží.

V oblasti kultury a sportu se budeme snažit o rovnoměrnou pod-
poru všech sportovních oddílů našeho města a spádových obcí, po-
skytnutí hmotné podpory pro pravidelné, ale i jednorázové kultur-
ní akce. Naší myšlenkou je zajištění odpovídajících ploch pro
vybudování dětských hřišť, ale i využití stávajících školních spor-
tovišť jejich otevřením pro veřejnost. Oslovit podnikající subjekty

na podporu sportovních a kulturních činností v našem městě.

KANDIDÁTNÍ LISTINA:

1. Pavel KOREC, 35 let, zeměměřič, 
Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

2. Petr KORBEL, Mgr., 38 let, geolog,
Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

3. Petr ZNAMENÁČEK, Mgr., 37 let, 
státní úředník, Týnec nad Sázavou,
bez polit.přísl.

4. Luděk SKALICKÝ, 48 let, 
mistr formovny hliníku, Týnec nad Sázavou,
bez polit.přísl.

5. Klára FIŠEROVÁ, 30 let,
účetní, Podělusy, bez polit.přísl.

6. Josef HRUŠKA, 36 let, 
projektant, Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

7. Markéta KALINOVÁ, 35 let, 
kadeřnice, Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

8. Přemysl HOKE, Mgr., 32 let,
advokát, Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

9. Galina BREBURDOVÁ, 37 let, 
účetní, Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

10. Zuzana HRUŠKOVÁ, 29 let, 
vedoucí prodejny, Zbořený Kostelec,
bez polit.přísl.

11. Zdeněk PERTLÍK, 39 let,
truhlář, Podělusy, bez polit.přísl.

12. Martin CHOCHOLOUŠEK, 40 let,
řezník-uzenář, Krusičany, bez polit.přísl.

13. Šárka BELOVICKÁ, 33 let,
kontrolor výroby, Týnec nad Sázavou,¨
bez polit.přísl.

14. Pavel ZADRAŽIL, 37 let,
podnikatel, Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

15. Dana EICHLEROVÁ, 35 let, 
vedoucí pošty, Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

16. Martin JIRKŮ, 37 let,
podnikatel, Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.

17. Luboš HEŘMAN, 39 let,
technik IT, Týnec nad Sázavou, bez polit.přísl.



Volební úvaha

Předvolební sliby jsou tradičním rituálem, který někomu připadá
jako směšná komedie, někomu jako utopické úvahy o ideálním
světě bez vnímání reality a nebo rafinovaném balamucení voličů
s cílem získat s jejich pomocí posty, ze kterých může plynout sluš-
ný zisk. Lidská mysl je nevyzpytatelná a lidský charakter labilní.
Jako ve velké politice jsou nadlouho propůjčené posty v důležitých
funkcích ohroženy rizikem eroze původních předsevzetí a morál-
ních zásad, tak i na naší úrovni to platí v nezmenšené míře. Bohu-
žel, občanská společnost u nás ještě moc nefunguje a zájem většiny
o dění v obci se spokojuje s různými zprostředkovanými informa-
cemi typu bulváru. Máme jistou výhodů, vidíme se v malém městě
častěji a známe i svoje vzájemné názory na řešení různých situací.
Co z toho plyne? Nedat na všeobecnou známost politické strany
a volit podle charakteru člověka, kterého jste již poznali a máte
v něm jistotu. Používat metodu preference kroužkováním, vždyť
i v parlamentních volbách jsme se tak zbavili různých individuí
(jeden politik je nazval „šíbry“, i když byl šíbrem nejšíbrovatějším).

Opozice v minulém zastupitelstvu fungovala a dařilo se jí i ně-
které pozitivní věci prosadit. Z různých reakcí v diskuzích na schů-
zích zastupitelstva, článků v tomto periodiku a diskuzním fóru na
webové stránce „mestotynec“ však zaráží jedna prostá věc. Nepo-
chopení demokratického fungování vedení města. Co naplánuje ve-
dení města a prosazuje rada, je kriticky posouzeno zastupitelstvem
a po věcné i nevěcné diskuzi je buď schváleno, a nebo zamítnuto.
Úsměvně působí potom různá apologetická slohová cvičení o boji
některých zastupitelů proti návrhům rady, která návrh přece dlouho
připravovala a vždy to přeci myslí s městem dobře a nějaké snahy
o jiné řešení je odsouzeno k označení znaménkem mínus, neumě-
telství a nebo (jak jedna zastupitelka novotvarem obohatila náš
slovník) „patamatismus“. Jako dva členové této minulé opozice
uvedeme několik případů, kdy jsme bodovali a kdy ne. Nedovolili
jsme zrušení školní jídelny a její převedení pod Eurest, prosadili
jsme nepřijetí první verze rozpočtu města a jeho alespoň částečnou
úpravu, stavbu vlastní školky (výsledek je zatím nejistý), korekci
některých snah na úpravu územního plánu, kde figuruje především
případ zastavění sportovišť na „Sokoláku“ a jejich přesun jinam.
Záporné body máme hlavně v obraně proti zadlužení města. Tady
snaha zalíbit se úspěchy v daném volebním období i za cenu obřího
zadlužení byla silnější a nezmohli jsme mnoho. Ale na rovinu řeče-
no, naše opozice byla v jednotlivých věcech podpořena dalšími za-
stupiteli. Zdá se, že všichni se manipulovat nedali. To je docela na-
dějný moment do budoucna.

Naše intenzivní zkušenost z minulého volebního období se dá
shrnout takto. Vedení města s velkou rutinou zvládalo běžnou
agendu a s ještě větší rutinou sofistikovaných odpovědí odbývalo
odlišné názory. Na radnici zavládla podivná atmosféra opatrnosti
a obav z případné změny. Pobavili nás dokonce reakce některých
z nich, kterým jsme nabídli místo na kandidátce. Prý by mohli při-
jít o místo. 

Rozdělování populace do kategorií je ošidné. Ale přece jednu
dělicí čáru, i když s nejasnými konturami a definičním vymeze-
ním, bychom si dovolili. Starousedlíci jsou konzervativnější, více
lpí na zachování tradičních hodnot a především v ohledu na územ-
ní změny a uchování niterně vnímané hodnoty genia loci Týnec-
ka, se snaží bránit neuváženým změnám. To se nám potvrzuje

právě v různých případech rozhodování na zastupitelstvu, i když
statistikou posloužit nemůžeme.

Jakým volebním programem zaujmout, když všichni chceme roz-
voj, udržení, zachování, pomoc, podporu, podnícení, někdo se vyme-
zuje proti pravici, levici i středu, materializmu a idealizmu. Nejlepší
by bylo povolat klasiky poety, ti by dali sepsáním předvolebních
hesel řádný náboj každému programu a každý by si vybral podle kra-
somluvy, slohu či veršů. Vrchlický? Neruda? Werich? Kryl? No to asi
na malém městě nehrozí a musíme se spokojit se strohým slohem.
Ale při pročítání všech předvolebních slibů se soustřeďte na finance
a územní rozvoj. Chceme se dále zadlužovat, brát si úvěry na spláce-
ní úvěrů a zatížit akceschopnost těch, co nás v budoucnu nahradí?
Chceme se rozvíjet ve stylu satelitních sídel v okolí Prahy, tedy do ja-
kési sídelní kaše (ano, tak se stylu rozšiřování obcí bez zábran a pro
plné uspokojení developerů odborně říká), která setře jakoukoliv
identitu, zvláštnost našeho bezprostředního okolí? Uvědomme si, že
velké rozšiřování města a počtu jeho obyvatel je především zárodkem
velkého růstu nákladů na zajištění základních služeb např. na údržbu
cest, rozšíření čističky odpadních vod, vodovodu, školky, školy atd.

Hlavní poslání zastupitelů – dbát na rozumné využívání obec-
ních peněz – je sice složité pro individuální názor každého zastu-
pitele, ale mohla by platit jednoduchá zásada, byť nekodifikovaná
zákonem či vyhláškou. Městskou pokladnu po uplynutí mandátu
předejme se stejným a nebo menším dluhem, než jaký jsme zdědi-
li po předchůdcích.

Jsme konkurenti, ale na tomto jsme se shodli.
Za Nezávislé a za Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj

obcí a měst

Pavel Korec a Luděk Šefrna
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HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ

ROZVOJ
OBCÍ A MĚST

Sdružujeme ty, kteří mají aktivní zájem o osud města, ve kterém
žijí, ale zároveň nemají potřebu se angažovat a být členy žádné po-
litické strany. Harmonický rozvoj své obce jsme si zvolili jako pri-
oritu již při minulých komunálních volbách, a protože se nám po-
dařilo v končícím volebním období několik dobrých věcí prosadit,
naplňuje nás to odhodláním v nastoupené cestě pokračovat.

Slovní spojení harmonický rozvoj si vykládáme jako podporu ta-
kových nezbytných změn v naší obci, kterých nebudeme litovat my,
ani naši potomci. Někdy se mu říká také udržitelný, vyvážený, přija-
telný lidem vnímavým ke společným hodnotám. Protože se nám
z minulého období i mnoho věcí prosadit nepodařilo, zásadní pro-
gramové myšlenky zůstávají hlavními opornými body i v současné
kampani. K jejich prosazení se budeme snažit využít ještě silnějších
argumentů a osvětových prostředků. Nejsme však ani tak naivní,
abychom si mysleli, že budeme mít většinu při hlasování na jednání
zastupitelstva a vše půjde prosadit jednoduše. 

HLAVNÍ BODY
VOLEBNÍHO PROGRAMU 

•Podpora rozvoje Týnecka na principu
udržitelného rozvoje

Dokončení územního plánu Týnce ve smyslu maximální ochrany
volné krajiny a racionálního využití vnitřních prostor města. Chceme
co nejdříve napravit pro mnohé velmi nepříjemné zdržení dokončení
územního plánu a jeho definitivní schválení. 

Hledání a příprava využití alternativních zdrojů energií v budouc-
nosti alespoň na obecních budovách.

Revitalizace a úprava toků, rybníků, mokřadů, cest, veřejné ze-
leně. Naděje na realizaci plyne z různých dotací, z nichž jedna je
na spadnutí.

Prosazování využívání pozemků podle evidenčních údajů v katastru
s cílem zmenšení ploch s plevelnou vegetací, rumišť a černých skládek.

Podpora zalesňování a zatravňování tam, kde to bude z hlediska
zlepšení estetického i funkčního důvodu možné.

Pokračovat a zvyšovat tempo oprav historických památek a hledat

způsoby oprav i těch dominant Týnce, která nevlastníme, jako staré
pošty, nádraží apod.

•Rozšiřování nabídky trávení volného času
sportem a kulturou

Sportem proti drogám, rozšíření a zkvalitnění spektra možností
sportovního vyžití mládeže i dospělých – modernizace sportovních
areálů, podpora výstavby víceúčelové sportovní haly.

Pokračovat v dobrém trendu rozvoje nabídky kulturních programů,
přilákat nové návštěvníky, zvyšovat v tomto směru přitažlivost Týnce. 

•Zlepšovat klima pro drobné podnikatelské
aktivity

Vyšší využití nezaměstnaných a lidí s alternativními tresty ve pro-
spěch města.

Podporovat takové konkurenční prostředí, které zachová pestrou
škálu živnostenských služeb ve městě.

•Podpora vzdělávání a osvěta obyvatel

Ke vzdělávání dětí a dospělých přistupovat s vědomím, že to je
jediná cesta k vytvoření občanské společnosti, která je schopna
vlastními silami zajistit prosperitu celé komunity. 

Maximálně podporovat zájem spoluobčanů na účasti v rozhodo-
vání a spravování věcí veřejných, vytvářet komise se zástupci
podle různých demokratických klíčů jako volby, losování, rotace
členů apod.

Při získávání názorů obyvatel více využívat moderních komuni-
kačních metod a zajistit průhlednost všech důležitých rozhodnutí
a tím zmenšit fámy o klientelismu a korupci, které se v poslední
době objevují.

Posílit pravomoci osadních výborů.

•Přispět k větší bezpečnosti a dodržování
vyhlášek na území města 

Motivovat městskou policii k aktivnějšímu boji proto tomu, co
občané považují za špatnosti v našem místním životě.

Iniciovat nové vyhlášky, které mohou situaci na poli bezpečnos-
ti a pořádku řešit.

Kde na toto všechno vzít peníze? Zvýšením příjmů z růz-
ných dotačních zdrojů a přeorganizovat některé práce
dosud v péči technických služeb pomocí smluvních prací
s těmi, kteří o ně projeví zájem. A šetřit. Potřebujeme tři
uvolněné zastupitele?

Podle Vaší zralé úvahy vybírejte při volbách
z následujícího společenstva

1) Luděk Šefrna, RNDr.  2) Zbyněk Bartl 3) Ivana Vilímková, Bc 4) Jiří Šebek 5) Luděk Paleček  6) Karel Nohava
7) David Kouřil  8) Ivana Skopcová  9) Pavel Chrudimský 10) Jan Hlaváček 11) Jiří Šlesinger Ing. 12) Miroslav Tamele
13) Martina Semrádová 14) Jiří Maňas 15) Alena Homolová 16) Antonín Potůček 17) Lucie Krejčí, Mgr.
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V těchto Týneckých listech byl dán
prostor všem subjektům, které se budou
ucházet v letošních komunálních volbách
o hlasy obyvatel Týnce. 

Představujeme jednotlivé kandidáty
a také program, který bychom při dosta-
tečné podpoře mohli v Týnci uskutečnit.
Měli jsme velkou snahu zařadit na kandi-
dátku zástupce místních částí, když už se
nám nepodařilo vytvořit více volebních
obvodů, aby měly tyto části větší šanci mít
své zastupitele. Vytvoření osadních výbo-
rů bylo důležité, ale v možnosti vlivu na
celkové směřování investic města se to
moc neprojevuje a městské části se cítí být
neprávem opomíjeny.

Hodnocení plnění programu za léta
2006-2010 jsme průběžně prováděli na se-
tkáních s občany, která jsme pořádali vždy
2x ročně, tedy celkem 7 setkání. Nebude-
me se chlubit co jsme prosadili, jen připo-
meneme, že řada bodů, zejména těch,
které byly zaměřeny na zlepšení kvality
života v městě se uskutečnit nepodařilo.
Jsou to tzv. „evergreeny“, záchodky, ko-
lumbárium, nádraží, vytvoření alespoň
střednědobého programu rozvoje města,
oprava Mickova domu, větší pozornost
potřebám městských částí.

Letošní volby, přestože nebudeme volit
zároveň do senátu, jsou hodně zaměřeny
na celostátní témata a po parlamentních
volbách se „nové“ strany představují i na
místní úrovni. Naši občané tak budou vy-
bírat z osmi kandidátních listin. Může nás
těšit, že tolik kandidátů usiluje o to, aby
mohli, jako zastupitelé, ovlivňovat náš
budoucí život ve městě. Ještě důležitější je
však to, jak se do voleb zapojíme my, ob-
čané. Výsledek parlamentních voleb uká-
zal, že neúčast zklamaných, kteří si myslí,
že jejich hlas stejně nic nezmění, dokáže
vynést k vládě hlavně ty, které ani nechce-
te. Účast v komunálních volbách v roce
2006 byla v Týnci  51.6 %. To znamená že
takřka polovina občanů zcela rezignovala
na možnost vybrat si své zástupce. Dnes
při účasti 8 volebních stran se význam
každého hlasu mnohonásobně zvyšuje.

KSČM nabízí opakovaně, důraz na sociál-
ní citlivost všech rozhodnutí, zejména
nájmů, poplatků, rozvoj města pro všech-
ny a nejen pro ty, kteří na to mají. Na ko-
munální úrovni je zastoupení komunistů
v orgánech měst a obcí vždy přínosem,
protože znají problémy a umí je řešit.
Také Týnec, ač se to nerado přiznává,
může navazovat na to co se vybudovalo
dříve. Asi už nikdy nebudeme průmyslo-
vým centrem okresu, ale pro svých více
než pět tisíc občanů můžeme udělat
mnohé. Zajistit služby, školy a školky, pří-
ležitosti a prostory pro trávení volného
času, kulturní zázemí a pozornost seni-
orům, život města v krásném okolí. Vy-
cházíme z toho, že máme sice kanalizaci
a plynofikaci hotovou, ale lidé toto berou
jako základ a nyní  očekávají, že se bude-
me věnovat i tomu, co bylo pro ty velké,
„investiční“, starosti opomíjeno. Občané
města si všímají, co je třeba zlepšit. I z je-
jich podnětů jsme vycházeli při formulaci
našeho volebního programu.

Volební program KSČM
na období 2010-2014

I malé město může být velké
svou prací pro občany

Státní správa a samospráva

Trvalá snaha o vstřícný postoj k záleži-
tostem občanů. V úřední den nekonat pora-
dy, aby se úředníci mohli plně věnovat ob-
čanům. Dokončit bezbariérový vstup na
úřad. V zájmu odstranění zbytných nákladů
města zrušit místo placeného člena rady.

Dopravní obslužnost  a služby

Průběžně přizpůsobovat jízdní řády, aby
občané mohli využívat hromadné dopravy
pro cesty nejen za prací, ale i za kulturou.
K nové výstavbě jsou v řadě míst zcela nevy-
hovující místní komunikace, které někdy ne-
umožňují ani průjezd sanitky event. hasičů. 

Rozvoj města

Vypracovat střednědobý plán rozvoje
města jak pro demografický vývoj, tak s dlou-
hodobější perspektivou s ohledem na limity
dané rozložením území, blízkostí hlavního
města a zachování rázu  osídlení. Častěji se ob-
racet na občany anketní formou k vyjádření
názoru na záměry města. Pro podstatná roz-
hodnutí využít místní referendum.

Vzdělávání, kultura, sport
Komplexním přístupem řešit v rámci da-

ných prostor měnící se potřeby školních
i předškolních zařízení, družiny, školní jídelny
i volnočasových aktivit, aby byly i s novou
školkou vždy rozumně využity. Dohodnout se
Společenským centrem reálné možnosti pro
spolkovou činnost. Pro mladé a dospívající
toho město nabízí velmi málo a tak se nelze
divit, že svůj „volný“ čas tráví v autobusové
čekárně nebo na dětském hřišti. Ti, pro které
dnes hledáme místo ve školce, budou za pár let
potřebovat klub.  V DPS umožnit i pro seniory
využití společných prostor. Vytipovat vhodné
lokality pro klidové zóny např. u Janovického
potoka a k Cihelně, kde by se řádným zpevně-
ním komunikace mohla vytvořit kromě do-
pravní obslužnosti i možnost pro kolečkové
bruslení a procházky s kočárkem. Obdobně i
pro sídliště na pravém břehu.

Životní prostředí a technické služby

Na plán rozvoje města navázat i vytvoře-
ní klidových zón a údržby zeleně, aby narůs-
tající doprava byla regulována. Kolik pře-
chodů musí dnes občan absolvovat, než se
dostane z jednoho konce města na druhý.
Chodník do Bukovan je vyřešen. Snad
budou mít majitelé pozemků dost rozumu na
to, aby mohl být vybudován i chodník do
Chrástu. Upravit plán údržby a úklidu města,
aby byl lépe kontrolovatelný samotnými ob-
čany. V technických službách provést audit,
ke zjištění oprávněnosti účtovaných cen.
Vzhledem k narůstajícímu objemu tříděného
odpadu přehodnotit četnost svozu a počtu
kontejnerů. Alespoň jedenkrát ročně dát
k dispozici i kontejnery na nebezpečný
odpad, protože senioři nemají tolik možnos-
tí dovézt ho do sběrného dvora.

Turistický ruch

Týnec svým charakterem je turistickou
lokalitou s velkou tradicí. Pro rozvoj
města je návštěvník přínosem, ale i do této

Volby do zastupitelstva města 2010
Komunistická strana Čech a Moravy
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9. Pochová Jarmila, 62 let,
důchodkyně, Týnec nad Sázavou, členka KSČM

10. Zelenková Jana, 64 let,
důchodkyně, Týnec nad Sázavou, členka KSČM

11. Beranová Květoslava, 
59 let, ředitelka školní jídelny, Týnec nad Sázavou, 
bez politické příslušnosti

12. Kadeřábek Petr, JUDr., 61 let,
právník, Čakovice,  člen KSČM

13. Helceletová Jaroslava, 57 let,
ekonomka, Týnec nad Sázavou, bez politické příslušnosti

14. Czafík Ladislav, 72 let,
technik,  Pecerady, člen KSČM

15. Povolná Milena, Ing. CSc., 62 let,
ekonomka, Týnec nad Sázavou, členka KSČM

16. Holasová Věra, 70 let, 
důchodkyně, Zbořený Kostelec, členka KSČM

17. Vrňatová Marta, 62 let, 
laborantka, Týnec nad Sázavou, členka KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

oblasti je nutné vnést určitá pravidla, pro-
tože pak se místní obyvatelé právem ptají,
proč není na tábořištích pořádek a dodržo-
ván noční klid. 

Rozpočet města

Finanční situace státu se pochopitelně
dotýká i našeho rozpočtu. Je bezpodmí-
nečně nutné znovu přehodnotit výdaje
města, dostatek prostředků na splátky

úvěrů i oblast příjmů z poplatků. Vytvořit
rezervy na mimořádné výdaje a právě ve
vazbě na střednědobý plán rozvoje uvážli-
vě stanovovat důležitost jednotlivých vý-
dajů.

Nechceme  nabízet netušené možnosti ani
světlé zítřky. Jsme přesvědčeni, že město je
společenství občanů, kteří si prostřednictvím
své samosprávy mohou a také mají, rozho-
dovat o tom, jak budou ve svém městě žít.
Volby jsou k tomu příležitost. Využijte ji. 

SPOLEČNĚ ROZHODNEME,
JAK BUDEME U NÁS DOMA ŽÍT

Odbornost . Kvalita . Spolehlivost

Kandidáti KSČM
Volební období 2010 - 2014

1. Kašpárek František, 56 let,
technik, Týnec nad Sázavou, člen KSČM

2. Ptáčník František, 62 let,
podnikatel, Pecerady, člen KSČM

3. Kastely Petr, 57 let,
posunovač, Týnec nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

4. Mikoláš Jaroslav, 59 let,
OSVČ, Týnec nad Sázavou, člen KSČM

5. Horňák Michal, 48 let,
strojník, Chrást nad Sázavou, bez politické příslušnosti 

6. Pazdera Petr, 42 let,
obchodní zástupce, Chrást nad Sázavou,
bez politické příslušnosti

7. Juřík Miloš, 55 let,
dělník, Týnec nad Sázavou, člen KSČM

8. Kalfas Vilém, 68 let,
důchodce, Týnec nad Sázavou, člen KSČM



16 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XX, říjen 2010

Volební program kandidátky ČSSD 
Volby do zastupitelstev 2010

Chceme změnu

Chceme, aby volby přinesly zásadní změny  do místních po-
měrů, aby se politika dělala slušně, aby se radnice nerozhodo-
vala pod  vlivem různých zájmových skupin, aby za rozhodo-
váním  na radnici  nestáli různí kmotři. Spolu   s dalšími
partnery , kteří se zaručují, že těchto změn  bude možné do-
sáhnout, se chceme  podílet na změnách v řízení města, na co
nejvyšším snížení možností korupce,  na vytvoření koncepce
rozvoje nejen města ale i připojených obcí, a zajistit otevřený
vztah radnice k občanům vzájemným dialogem s nimi.

Okruhy programu:
Protikorupční opatření  

U všech investic a finančních akcí povinně uvádět ekonomickou ná-
vratnost či  veřejný přínos. Zveřejnit platy představitelů samosprávy.

Majetková přiznání členů zastupitelstva (minimálně rady)..Celý
průběh veřejných zakázek zveřejňovat na internetu, včetně uzavřených
smluv. Důsledná kontrola zákazu podnikání úředníků města ( dle plat-
ného zákona) a střetu zájmu členů zastupitelstva.  Záznam hlasování
jednotlivých členů rady a zastupitelstva a pravidelné zveřejňování jejich
přítomnosti na zasedáních.

Ekonomika

Vymezení části „příjmů“ pro jednotlivé místní části a sta-
novení pravidel.

Zprůhlednění rozpočtu města ekonomika jednotlivých částí
např. chod  MěÚ, bytového hospodářství, energetiky, nákladů na
svoz domovních nákladů , hřbitovů .

Vyhledání příjmových rezerv - snížit náklady na chod radnice. 
Kontrola všech probíhajících smluv, zejména po ekonomické

stránce, případně audity.

Investice 

Zajistit studii rozvoje města a připojených obcí(koncepci roz-
voje) s ohledem na připravovanou bytovou  výstavbu a nutné ná-
sledné investice (kapacita školky,  školy,  energetika a další návaz-
nosti), provést inventarizaci chybějící vybavenosti. 

Jako přednostní investice zajistit rozšíření školky a úsporná
opatření v provozu radnice ( zateplení radnice, telefony , stmí-
vače veřejného osvětlení, zateplení staré školy apod.) 

Zpracovat plán investic na čtyři roky do skupin podle naléhavosti 
Zásadně nechat vyjádřit občany ke všem akcím a investicím. 
( rozšíření školky, rekonstrukce lávky na Brodce,  sportovní hala,

koupaliště atp,)
Průhlednost zadávání soutěží na investice – zveřejnění pod-

mínek a výsledků soutěže včetně smluv. 

Sociální otázky

Nájemné a jeho zvyšování – bydlení v obecních bytech za při-
jatelnou cenu bez výrazných skoků 

Včasné podchycení problematické mládeže a její řešení ve
spolupráci se školou a příslušným úřadem 

Zlepšit spolupráci s důchodci.
Poskytnout plnou pomoc při řešení předražených cen tepla na

území nového Týnce .

Kultura sport školství

Zlepšit spolupráci se školou v oblasti šikany zlepšit infor-
movanost o reformách ve školství

Hledat možnosti pro lepší sportovní využití volného času
mládeže ( např. skatebordová dráha s možností využití cyklo-
dráhy a pro kolečkové brusle)

Vytvořit zlepšený systém grantů města do kultury, sportu
školních kroužků i dalších zájmových sdružení s ohledem na
výsledky žadatelů o dotaci a přínos jejich práce pro město

Nesnižovat objem grantů pro sport, školní kroužky
a spolky, ale provádět důslednou kontrolu jejich využití, hle-
dat cesty k navýšení prostředků pro granty zejména z oblasti
grantů EU a státních.

Změnit charakter Týneckých Listů na možnost dialogu
s občany a dalšími složkami společenského života města.

Chod radnice

Dosáhnout výrazných úspor v provozu radnice ( energeti-
ka, telefony, služby )..

Dosáhnout zlepšení veřejné správy změnou pracovních
motivací pracovníků úřadu.

Organizační změny – pod přímé řízení  místostarosty oblas-
ti samosprávných činností.

Sloučení některých odborů – případné snížení počtu pra-
covníků, personální audit.

Modernizaci řízení s plnou aplikací výpočetní techniky.
Zajistit přístup občanů k informacím bez překážek
Zveřejnit platy samosprávy a průměrné platy vedení MěÚ.
Zlepšit spolupráci radnice se zastupiteli – přístup  k práv-

ním normám systému ASPI, přístup k informacím bez likna-
vosti, přístup ke školením o funkci obce, o zákonných nor-
mách, k přehledům  grantů EU i republikovým.

Pravidelně  zveřejňovat přítomnost členů zastupitelstva
a rady města na jednáních města

Ekologie

Prosadit výstavbu ekologických resp. pasivních domů do územní-
ho plánu

Zprůhlednit výdaje na odpady – oddělit finančně domovní odpa-
dy od  odpadů fyzických a právnických osob (podnikatelské) a přímé
náklady radnice

Spoluvytvářet možnosti pro využití bioodpadů zejména
biomasy (dřevo, klestí, tráva apod.) např. na pelety resp. kom-
postování.
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Bezpečnost

Provést analýzu činnosti Městské poli-
cie a zasadit se o její výrazné zkvalitnění

i na základě připomínek občanů, včetně
možnosti zavedení kontroly kamerami.Vy-
užívat městskou policii pouze k udržování
zákonného pořádku ve městě.

Uzavřít kontrolovatelnou dohodu o
spolupráci se státní policií ( zvýšený počet
loupeží a extrémně vysoký počet krádeží
aut).

Kandidátní listina ČSSD
pro volby do místních zastupitelstev         

1. Hudrlík Roman ČSSD 59r.,
řidič,  Pecerady

2.  Vnoučková Jitka bezp. 47 r.
účetní, Týnec  nad Sáz.   

3. Kohan Josef Ing. ČSSD 55 r.,
THP, Týnec nad Sázavou

4.Povolný Václav Ing ČSSD 65 r.,
ekonom, Týnec nad Sázavou

5. Koláček Miroslav Ing. ČSSD, 45 r., 
Týnec nad Sázavou

6. Tököly Eduard bezp.,  46r,
řidič, Čakovice       

7. Radačovský Zdeněk, bezp., 27r.,
st. zam., Pecerady

8. Žaba Jaroslav, ČSSD, 33 r.,
řidič, Pecerady

9. Králiková Martina, bezp., 26 r.,
provozní, Zbořený Kostelec

10. Koláčková Marie, bezp., 42r.,
zdravotní sestra, Týnec nad Sázavou

11.Žabová Veronika, ČSSD, 30r.,
asistentka, Pecerady,

12.Potůček Pavel ČSSD, 29r.,
truhlář, Pecerady
13. Grůber Radek, ČSSD, 25r.,
řidič, Pecerady

14. Žaba David, ČSSD, 29.r.,
řidič, Pecerady

15.Šobíšek Karel bezp., 38r.,
podnikatel, Pecerady

16.Šindelář Karel, ČSSD, 23r.,
tiskař, Pecerady

17. Breburda Miroslav ČSSD, 32r.,
zámečník, Pecerady
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TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYT OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH (OSZP)

V sobotu 14. srpna 2010 ráno jsme vyjeli z Týnce autobusem pana Peška směr
Orlické hory. Kolem poledne jsme dojeli do cíle - do chaty Jedlová v Deštném.
Po obědě a ubytování jsme se vydali na první vycházku do nejbližšího okolí.

Každý další den pro nás začínal rozcvičkou pod vedením paní Kučerové. Do-
poledne jsme chodili na kratší vycházky po okolí a odpoledne jsme vyjížděli do
vzdálenějších míst, např. na horu Šerlich, k Masarykově chatě, odkud je nádher-
ný výhled na zalesněné svahy Orlických hor na naší i polské straně. Ti zdatnější
se vydali pěšky na Šerlišský mlýn, kde jsme si pochutnali na výborných borův-
kových koláčích. Několik z nás odtud pak pokračovalo pěšky až na naši chatu. 

Další odpoledne jsme věnovali návštěvě soukromého přírodního arboreta
v Sedloňově se skalami plnými alpinek, spoustou různých okrasných travin
a dřevin z různých koutů světa. Potůček a jezírko lemovaly rozličné druhy
mechů a vodomilných rostlin. Byla to nádhera. Při našich vyjížďkách jsme ne-
mohli vynechat ani známý betlém v Třebechovicích a krásný park a zámek
v Opočně.

Během týdne jsme uskutečnili také dva celodenní výlety. Navštívili jsme
hezké městečko Letohrad, kde jsme si v muzeu řemesel zavzpomínali nad ex-
ponáty na své mládí. Další zastávka byla v Novém Městě nad Metují. Druhý ce-
lodenní zájezd byl do Polska. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v přírodní re-
zervaci Peklo, kde jsme se prošli romantickým údolím řeky Metuje. Výlet jsme
zakončili v místní „pekelné“ restauraci vyzdobené desítkami různých velkých
i malých loutek čertů - prostě jako v pekle.

Poslední den našeho pobytu jsme vyjeli obdivovat další ze zajímavostí toho-
to kraje - kostel se skleněnou střechou v Neratově, který doslova povstal z tro-
sek. Tečkou za naším pobytem bylo odpolední grilování pstruhů poblíž naší
chaty. Pstruhy jsme si mohli vlastnoručně nalovit na udici v přilehlém rybníčku.

Rekondiční týden utekl jako voda a byla tu opět sobota, den odjezdu domů.
Určitě nám zbudou hezké vzpomínky na příjemně prožitý týden.

Ještě bychom chtěli poděkovat řidiči panu Jandovi, který nás vždy ochotně
a bezpečně dovezl na místo určení.                                                                 J. Z.

Z ČINNOSTI TURISTICKÉ SKUPINY OSZP V TÝNCI NAD SÁZAVOU
I v letošním roce nám opět patřily naše oblí-

bené čtvrtky. Pod vedením J. Hančové a J. Heř-
mana se uskutečnilo mnoho zajímavých vychá-
zek a výletů, z nich například: vycházka
k pomníku hajného Dlabala, na vyhlídku Panská
skála, na zámek Vrchotovy Janovice, do Sázavy
(jeskyně poustevníka Prokopa), na vyhlídku nad
Štěchovicemi, vycházka ke kostelíku Chvojen,

údolím řeky Kocáby a Povltavskou stezkou. Po-
znali jsme tak mnoho jiných krásných a zajíma-
vých míst v našem blízkém i vzdálenějším okolí.

Všichni se na tyto čtvrtky těšíme. Provětráme
se, popovídáme si a zajdeme i do hospůdky na
oběd. Jsou mezi námi lidé mezi 60, 80 a více lety
a vůbec to nevadí. Někdy mohou ti mladší závi-
dět starším jejich vitalitu a starší mladším lépe

šlapající nohy. Zkrátka, je nám spolu dobře a na
každý čtvrtek si moc přejeme pěkné počasí.

Na autobusové a vlakové výlety nám finančně
přispívá náš svaz tělesně postižených, za což
jsme opravdu vděčni. I když máme na některou
dopravu slevu, je v důchodu každý příspěvek
dobrý.

J.H.
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AMADEO - projekt pomoci po vážném úrazu
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či do-

pravní nehoda omezí zdravotní stav našich blíz-
kých. Automobil či motocykl viníka způsobí vá-
žnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani
řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezávi-
děníhodné situaci. 

Jak můžeme v takové situaci pomoci? Je
vhodné, abychom pojišťovně sami zohlednili ve-
škeré důsledky nehody - trvalé následky, bolest-
né, újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk,
náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v nepo-
slední řadě ztížení společenského uplatnění,
tedy naše znevýhodnění v budoucím životě se
zdravotními následky. Náhradu lze požadovat 2
až 4 roky zpětně po úrazu, tedy až od roku 2006. 

Většina poškozených neví, že má zpravidla
nárok na větší odškodné než  pojišťovna přizna-
la a především, že je lze čerpat dodatečně. Mylně
se také většina z nás domnívá, že bez předchozí-
ho úrazového pojištění nemůžeme žádat nic.
Není to tak.

Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt pomo-
ci po těžkém úrazu. Nabízené bezplatné konzul-
tace jsou určeny především lidem s trvalými ná-
sledky nebo v invalidním důchodu: 

• po těžkém pracovním úrazu 
• po nezaviněné autohavárii, (i jako chodec či

cyklista nebo účastník MHD)
• při pochybení lékařů a zdravotnických zaří-

zení při poskytování léčebné péče
• u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole

• škoda způsobená fyzickou osobou či zvíře-
tem 

• finanční pomoc pozůstalým poškozených

Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je
skutečnost, že veškeré konzultace jsou poskyto-
vány bezplatně a zahrnují: poradenství v řešení
situace po úrazu, objektivního posouzení výše
již vyplaceného odškodného, posouzení lékař-
ských posudků a bodového ohodnocení, nezá-
vislé lékařské konzultace se znalcem z oboru,
v případě nutnosti zprostředkované zastoupení
poškozeného ve sporu s pojišťovnou.

Garantem projektu jsou právní specialisté na
náhradu škody a posudkoví lékaři. Spolupracu-
jeme s Centry pro zdravotně postižené.

za Projekt pomoci po těžkém úrazu

Ing. Jan Malík

tel.: 723 2O3 O36 

nahradaskody@EMAIL.cz

www.nahradaskody.NET 

Důležité poznámky:
Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťov-

na (nejedná se o zdravotní pojišťovnu, jak je
patrno z kontextu), nikoliv viník nehody. Na vy-
placení náhrady nemá vliv, zda poškozený měl
v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní
pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně ro-
dinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu

škody na zdraví, ale viníka se jejich nárok po fi-
nanční stránce nikterak nedotkne. V případech,
kdy auto viníka není pojištěno, nebo když viník
ujede z místa nehody, dostane poškozený fi-
nanční náhradu za zdravotní postižení, a to z ga-
rančního fondu České kanceláře pojistitelů.
Nárok na odškodnění má i chodec, který sám
způsobí dopravní nehodu když vstoupí do vo-
zovky, bude mu však zohledněna případná spo-
luvina, nicméně má nárok alespoň na částečné
plnění. Na výši plnění má u autonehody vliv
skutečnost, zda poškozený použil před úrazem
bezpečnostní pásy.

ZE SETKÁNÍ TÝNCŮ 4. ZÁŘÍ 2010 V TÝNCI NAD LABEM



20 strana, číslo 5 Týnecké listy ročník XX, říjen 2010

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE …
Policisté kontrolovali řidiče

Celkem 46 přestupků v dopravě zjistili po-
licisté při dopravně bezpečnostní akci, která
se na Benešovsku konala 24. srpna v době od
pěti do osmnácti hodin. Šestnáct policistů
z dopravní policie a z obvodních oddělení za-
měřilo svou kontrolu na dodržování dovolené
rychlosti jízdy vozidel v obci, ale i mimo
obec. Současně se hlídky zaměřily na pátrání
po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Policisté zkontrolovali 217 vozidel. Na
místě v blokovém řízení projednali 44 pře-
stupky a vybrali za ně 22 200 korun. Další
dva přestupky policisté postoupili k vyřízení
do správního řízení. Stanovenou rychlost ne-
dodrželo osm řidičů, dalších šest nebylo při-
poutáno bezpečnostními pásy a tři osoby řídi-
ly pod vlivem alkoholu. Pět vozidel nebylo
v předepsaném technickém stavu.

S hlídkami se řidiči mohli setkat na několi-
ka stanovištích, například v Sázavě, Benešo-
vě, Trhovém Štěpánově, Čerčanech, Soběhr-
dech, Týnci nad Sázavou, Vlašimi, Voticích,
na silnici I/3 u Bystřice nebo na Tužince.

Benešovští kriminalisté zadrželi trojici
mužů

Benešovští kriminalisté obvinili trojici mužů
z několika trestných činů, dva byli vzati do
vazby. Sedmnáctiletý mladík je obviněn z přeči-
nů loupeže spáchané ve spolupachatelství a vý-
tržnictví. Třiadvacetiletý mladík je obviněn
z přečinu loupeže spáchané ve spolupachatelství
a devětatřicetiletý muž je obviněn z přečinů lou-
peže spáchané ve spolupachatelství a krádeže. 

V nočních hodinách dne 23. srpna obvinění
společně provedli v Benešově loupežné pře-
padení, kdy na sedmadvacetiletém muži pod
pohrůžkou násilí vyžadovali peníze. Poškoze-
ný jim vydal částku tři sta korun, pachatelé jej
prohledali a nic mu již neodcizili. Téhož dne
sedmnáctiletý obviněný v ulici Tyršova v Be-
nešově po předchozí slovní potyčce fyzicky
napadl mladíka. Opakovaně jej udeřil do ob-
lasti hlavy i jiných částí těla. Poškozený si při
potyčce na zem odložil tašku, čehož následně
využil devětatřicetiletý pachatel a tašku
i s věcmi v hodnotě přes dva tisíce odcizil.
Poškozený při fyzickém napadení utrpěl zra-
nění, které si vyžádalo lékařské ošetření.

Policisté při vyšetřování zjistili, že v polovině
srpna obvinění muži ve věku 39 a 23 let masko-
váni černými kuklami, v úmyslu zmocnit se fi-
nanční hotovosti, přistoupili ke vstupním dveřím
do herny v Benešově a tyto se pokusili otevřít.
To se jim však nepodařilo. Poté co si všimli, že
obsluha baru telefonuje, tak z místa utekli.

Kriminalisté v nočních hodinách 23. srpna muže
zadrželi. Po provedených úkonech mladistvého
propustili na svobodu a zbylé obviněné na základě
rozhodnutí Okresního soudu v Benešově eskorto-
vali do pražské vazební věznice.

Krádeže vozidel na Benešovsku
Druhý srpnový týden přinesl na Benešov-

sku pět odcizených vozidel.

Nákladní vozidlo Man s naloženým staveb-
ním válcem odcizil z 8. na 9. srpna ve Struha-
řově neznámý pachatel. Nezjištěným předmě-
tem odstranil zámek u brány areálu družstva,
kde byl vůz odstaven, překonal uzamčení ná-
kladního vozu a následně s ním odjel nezná-
mo kam. Pachatel, který se svým jednáním
dopustil přečinu krádeže, způsobil škodu přes
čtyřista tisíc korun.

O své vozidlo Ford Transit přišel 10. čer-
vence ve Vlašimi pětatřicetiletý poškozený,
kterému dosud neznámý pachatel způsobil
škodu dvěstě tisíc korun.

Zloděj aut řádil i v Týnci nad Sázavou. Pě-
tatřicetiletému poškozenému odcizil motoro-
vé vozidlo Peugeot 206 v hodnotě šedesát
tisíc korun a krádeží osobního automobilu
Škoda Fabia způsobil poškozené firmě škodu
dvěstě tisíc korun.

Policie pátrá i po pachateli, který v nočních
hodinách z 10. na 11. července odcizil vozid-
lo Škoda Octavia zaparkované před domem
v Krhanicích. Škoda, kterou pachatel způso-
bil, přesáhla šest set tisíc korun.

Neponechávejte své věci ve vozidle
O kabelku, finanční hotovost, fotoaparát

a další věci přišla třicetiletá majitelka vozu
Audi A6, který byl zaparkován v Týnci nad
Sázavou.  Neznámý pachatel nezjištěným
předmětem rozbil okno dveří spolujezdce a ze
sedadla spolujezdce odcizil uvedené věci. Po-
škozené způsobil škodu přes čtyřicet tisíc
korun. Policisté případ prošetřují jako pode-
zření ze spáchání přečinů krádeže a poškoze-
ní cizí věci. Pachateli hrozí až dvouletý pobyt
ve vězení.

nprap. Diana Škvorová

Počet řidičů pod vlivem drog se zvyšuje
Hned tři řidiče pod vlivem drogy zjistili

během dvou dnů benešovští dopravní policisté.
Policejní hlídka zastavila 30. srpna krátce

po deváté hodině dopolední na silnici I/3,
u autobusové zastávky Bystřice, vozidlo
Škoda Felicia, které řídil devatenáctiletý
řidič. Policisté u něj nejprve provedli decho-
vou zkoušku, ta byla ale negativní. Vzhledem
k mladíkovu chování policisté přistoupili
k provedení orientačního testu na drogy. Ten
byl pozitivní. Mladík přiznal, že předešlý den
užil marihuanu. Poté se podrobil lékařskému
vyšetření a odběru krve a moči. Policisté mu
další jízdu zakázali a zadrželi řidičský prů-
kaz. Poučili ho také o tom, že přestupek bude
předán k dalšímu projednání na Městský úřad
do Benešova. 

O několik hodin později policisté kontrolo-
vali jiné vozidlo. Na silnici třetí třídy číslo
1114 u splavu u obce Bystřice zastavili
Mazdu 323. U třiadvacetiletého řidiče byla
dechová zkouška na alkohol rovněž negativ-
ní. Orientační test na drogy však byl pozitiv-
ní. Řidič uvedl, že předešlé dva dny užíval
marihuanu. Dobrovolně se podrobil lékařské-

mu vyšetření, odběru krve a moči.  Policisté
mu další jízdu zakázali a zadrželi řidičský
průkaz. Případ postoupí k projednání na
Městský úřad do Benešova.   

Stejně postupovali policisté i u třetího řidi-
če, u kterého zjistili, že je také pod vlivem
drog.  Při jízdě s vozidlem Renault ho zasta-
vili 31. srpna kolem čtvrté hodiny odpolední
na silnici třetí třídy č. 12139 vedoucí z Heř-
maniček do Smilkova. I u něj byla dechová
zkouška negativní a test na drogy pozitivní.
Řidič uvedl, že předešlý den ve večerních ho-
dinách užil marihuanu. Tento přestupek bude
projednávat správní orgán Městského úřadu
ve Voticích. 

Řidičům za jejich jednání hrozí ve správ-
ním řízení pokuta od deseti do dvaceti tisíc
korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jed-
noho roku. 

Tragický víkend na Benešovsku
Další čtyři mrtví 

Poslední prázdninový víkend na Benešov-
sku byl tragický. Na silnicích při dopravních
nehodách zemřeli zbytečně další čtyři lidé.  

V sobotu 28. srpna ve dvě hodiny odpoled-
ní vjel zatím z nezjištěných důvodů do proti-
směru dvaačtyřicetiletý řidič vozidla Merce-
des.  Jel po silnici první třídy číslo 3 ve směru
od Prahy na Tábor. U Olbramovic se střetl
s protijedoucím autem Peugeot 307. Jeho
řidič zraněním na místě podlehl. Řidič Merce-
desu zemřel po leteckém transportu do praž-
ské nemocnice. Těžká zranění utrpěli ještě
další čtyři účastníci nehody. 

O den později policisté vyjeli k dalším
dvěma nehodám s tragickými následky. Asi
patnáct minut před čtvrtou hodinou odpolední
jel pětašedesátiletý řidič vozidla Renault Sce-
nic rovněž tak po silnici první třídy číslo 3,
tentokrát ve směru od Tábora na Prahu. I on
vjel zatím z nezjištěných příčin u obce Bystři-
ce do protisměru. Nejdříve se jeho vozidlo
bočně střetlo s protijedoucím Oplem Astra
a v jízdě v protisměru pokračovalo dál. Potom
došlo k čelnímu nárazu s autem Audi Q7.
Řidič Renaultu utrpěl lehké zranění, dva jeho
spolujezdci byli zraněni těžce a další spolu-
jezdkyně, osmapadesátiletá žena, nehodu ne-
přežila. Lehce byla také zraněna osádka ve
vozidle Audi. Osoby cestující v autě Opel
zraněny nebyly. Policejní komisař nechal vo-
zidlo Renault zajistit pro jeho případné zna-
lecké zkoumání. Zahájil také úkony trestního
řízení pro přečiny usmrcení z nedbalosti a těž-
kého ublížení na zdraví. 

Krátce po nahlášení dopravní nehody
u Bystřice došlo na silnici druhé třídy č. 111
mezi Českým Šternberkem a Šternovem
k další nehodě. Tentokrát byli účastníky se-
dmadvacetiletý motocyklista a čtyřicetiletá
řidička osobního vozidla. 

Motocyklista jel od Českého Šternberka
směrem na Šternov. V pravotočivé zatáčce
vjel do protisměru, kde dostal smyk a s moto-
cyklem havaroval. Spadl na zem a vlevo
mimo vozovku narazil hlavou do svodidel.
Následně se odrazil zpět a skončil opět na sil-
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nici. Při smyku se ležící motorka střetla s pro-
tijedoucím vozidlem Daewoo Leganza. Jeho
řidička, která nestačila na bezprostřední pád
motocyklisty do vozovky zareagovat, ho
levou částí vozidla přejela. Řidič motocyklu
utrpěl zranění neslučitelná se životem a při-
volaný lékař na místě dopravní nehody kon-
statoval smrt. Žádné jiné další osoby nebyly
zraněny. 

Policisté apelují na řidiče, aby při jízdě ne-
spěchali a neriskovali. Chovali se ohleduplně
k ostatním účastníkům silničního provozu
a vždy dodržovali pravidla silničního provozu. 

Drogy na Benešovsku 
Kriminalisté se zaměřují na distributory 
Drogy, téma, o kterém se hodně hovoří

a píše. Problém, který naši republiku trápí  od
roku 1989, kdy došlo v oblasti drogové krimi-
nality  k velmi prudkému  vzestupnému vývoji. 

V současné době v České republice funguje
plně rozvinutá drogová scéna. Dají se sehnat
drogy všeho druhu, a to i na Benešovsku, kde
kriminalisté zaznamenali zvýšený přísun
drog, především marihuany a pervitinu
z Prahy a dalších velkých měst. Mají také po-
znatky, že se na zdejším drogovém trhu může
vyskytnout i heroin. Policisté odhadují, že asi
osmdesát až devadesát procent mladých lidí
již má zkušenost se zneužíváním drogy. Vě-
ková hranice osob, které drogu odebírají,
stále klesá. Experimentovat s drogou začínají
děti už na základních školách. Tento problém
se vyskytl i na některých základních školách
na Benešovsku.  

Drogovou kriminalitou se na Benešovsku
zabývají kriminalisté specializující se na
problematiku „toxi“. Šetření ke konkrétnímu

případu je vedeno i několik měsíců. Jde totiž
o mravenčí práci, která pokud má být úspěš-
ná, vyžaduje delší čas.  Policisté se při své
činnosti zaměřují především na dealery, kteří
mezi mládeží drogy rozšiřují. 

Kriminalisté každoročně odhalí několik de-
sítek osob, které drogy nejen vyrábí, ale i pro-
dávají. V roce 2007 vyšetřovali 14 osob,
v roce 2008 jich bylo vyšetřováno 11, v roce
2009 pak počet vyšetřovaných osob stoupl na
26. Pokud se podíváme na statistku letošního
roku, tak za prvních šest měsíců kriminalisté
vyšetřovali už 9 osob.  

Můžeme uvést některé případy. Ve vazební
věznici skončil 1. dubna letošního roku devě-
tatřicetiletý muž z Prahy - východ. Od listo-
padu roku 2009 vyráběl na Táborsku pervitin,
který pak používal nejen pro svoji potřebu,
ale prodával nebo ho bezplatně distribuoval
na Benešovsku.   

Pervitin také prodával třiadvacetiletý mla-
dík z Benešova. Prodal ho nejméně osmi oso-
bám na různých místech Benešova.  Krimi-
nalisté ho obvinili z přečinu nedovolené
výroby a jiné nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy. Je vyšetřován na
svobodě a hrozí mu trest odnětí svobody od
jednoho do pěti let.    

Pro stejný přečin je také stíhán šestadvace-
tiletý muž z Týnce nad Sázavou. I on prodá-
val pervitin. O tři roky mladšímu muži jej
prodal nejméně ve třiceti případech.   

Koncem roku 2009 kriminalisté pracovali
na zajímavém případu. Sedmadvacetiletý
mladík propůjčil od června roku 2007 do lis-
topadu roku 2009 svým dvěma kamarádům za
účelem pěstování marihuany sklepní prostor
v domě na Sázavsku, kde vlastnil byt, a zajis-
til jim podmínky pro pěstování drogy. Za tuto
službu od nich dostával peníze na úhradu spo-
třebované elektrické energie a také usušenou
marihuanu. Tuto poté nejméně ve čtyřech pří-
padech dal zdarma pětadvacetiletému muži.
Vyšetřováním dále bylo zjištěno, že jeden
z pěstitelů marihuany tuto drogu ještě pěsto-
val ve skleníku a na zahradě dalšího domu na
Sázavsku. Usušené části rostlin pak zadarmo
dával svým kamarádům a dalším osobám. Po-
licisté všechny tři muže obvinili z trestného
činu nedovolené výroby a držení omamných
a psychotropních látek a jedů. Po skončení
vyšetřování, začátkem června letošního roku,
kriminalisté spisový materiál postoupili s ná-
vrhem na podání obžaloby na Okresní státní
zastupitelství do Benešova.  Koncem června
pak od státního zástupce obdrželi na všechny
tři obviněné obžalobu. Muži jsou stíháni na
svobodě a za jejich jednání jim hrozí trest od-
nětí svobody od jednoho do pěti let.   

Policistům pomáhal vrtulník
Odhaloval neukázněné řidiče

Další dopravně bezpečnostní akce, při které
policistům pomáhal policejní vrtulník, se
uskutečnila 3. srpna v dopoledních hodinách
na Benešovsku. Za účasti rychlého služební-
ho vozidla VW Passat a policejní motorky do-
pravní policisté z Benešova a Mirošovic kon-
trolovali řidiče na silnici I/3 a na dálnici D1.
Policisté při akci zjistili 28 přestupků v do-
pravě. Na místě jich v blokovém řízení pro-
jednali 27 a vybrali za ně celkem 16 700
korun. 

A které přestupky policisté odhalili? Dva-
náct řidičů motorových vozidel nedodrželo
stanovenou rychlost, jeden řidič nebyl za
jízdy připoután bezpečnostním pásem, dvě
vozidla byla ve špatném technickém stavu
a tři řidiči nejeli podle předpisů, nedodrželi
správný způsob jízdy. Cílem každé dopravní
akce je předcházet vzniku vážných doprav-
ních nehod, ke kterým dochází nerespektová-
ním a porušováním dopravních předpisů ze
strany řidičů.  

por. Bc. Zuzana Stránská 

MIMOŘÁDNÁ AKCE

Do konce října bude očkovací látka proti klíšťové encefalitidě zlevněna na částku 300,-
Kč. Tato očkovací látka je vhodná jak pro prvotní očkování, tak i pro další přeočkování.
Doporučujeme pacientům využít této akce k ochraně před infekčním onemocněním,
které se v našem regionu hojně vyskytuje.

MUDr. A. Čečilová
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
O prázdninách pořádal týnecký Sbor Jedno-

ty bratrské týdenní příměstský tábor pro děti.

Letos se konal již po třetí. Zájem byl veliký.
Denně se sešlo cca 40 dětí. Přípravu progra-
mu pro děti měli na starost Pavel a Magda Bo-
řilovi.  

Děkuji všem organizátorům i pomáhajícím ro-
dičům, že věnovali svůj volný čas a nabídli dětem
možnost strávit příjemný prázdninový týden. 

Martin Kadrnožka

CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU 2010
V sobotu 18. září se od půl deváté sešlo v hlavním sále Společenského

centra Týnec na dvě stě tanečních párů. Přilákala je taneční soutěž ve stan-
dardních a latinskoamerických tancích Cena Města Týnec nad Sázavou.
Špičkoví čeští tanečníci si změřili své síly v deseti kategoriích, mezi kte-
rými dominovala Taneční liga juniorů a především skupina A dospělých.
Mezi rozhodčími se objevila také známá jména našich tanečních mistrů -
z první řady televizní Star Dance známý Zdeněk Fenčák, nebo mistryně
světa v latinskoamerických tancích seniorské kategorie Ing. Eva Bartůň-
ková. Tito všichni přijeli, aby mohli hodnotit výkony tanečních párů, kteří
předvedli taneční variace opravdu na vysoké úrovni. Taneční soutěž se tra-
dičně koná pod hlavičkou Českého svazu tanečního sportu, který zastupo-
val jeho viceprezident Petr Barnát.

Hlavní sál Společenského centra s kapacitou 500 osob je jediným sálem
v Posázaví, který je schopný nabídnout odpovídající zázemí pro takovou-

to soutěž. „Jsem velmi rád, že máme týnecké Společenské centrum k dis-
pozici. Týnecký sál nám svou kvalitou a technickým vybavením pomáhá
k hladkému průběhu tanečních soutěží i plesů“ řekl Karel Maršálek z Ta-
neční školy SALTA.  Taneční soutěže se v Týnci nad Sázavou konají již
tradičně od roku 2004, kdy s nimi začal mikroregion CHOPOS a násled-
ně je převzala obecně prospěšná společnost Posázaví. K ní se přidalo
Město Týnec nad Sázavou a majitel Společenského centra Týnec Miroslav
Němec. Zázemí pro pořádání tanečních soutěží se rok od roku zkvalitňu-
je a doplňuje stejně jako zázemí pro pořádání plesů a jiných tanečních
podniků - tanečních kurzů či kurzů stepu. Dnes se již za sál nemusíme sty-
dět, pět let intenzivní práce je na něm vidět. Týnecká taneční soutěž je star-
tovním můstkem tanečních párů kategorie A do mezinárodní taneční re-
prezentace. 

Zuzana Němcová 
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Přehled kulturních akcí

ŘÍJEN

27.9. – 15.10 2010   NOVINKY Z HISTORIE
TÝNCE NAD SÁZAVOU

Výstava zveřejňující nová fakta z historie
města a výsledky stavebně historického průzku-
mu budovy v Klusáčkově ul. 2 v prostorách
Městského úřadu Týnec nad Sázavou

pondělí, středa 7.00 - 17.00, úterý, čtvrtek
7.00 - 15.15, pátek 7.00 - 14.15

Pořadatel: Historický klub o.s. ve spolupráci
s Městem Týnec nad Sázavou a Společenským
centrem

2. 10. 2010 KEKS
zač.: 21.00 hod.
koncert známé rockové
kapely ve Společenském
centru TÝNEC
pořadatel: Společenské
centrum TÝNEC

9. 10. 2010 ZÁJEZD DO
BERCHTESGADENU
odj.: 4.30 hod.
Z Týnce nad Sázavou
– autobusové nádraží
Výlet do Národního parku
v Bavorsku
jako kapesné cca 15-20,- €
na plavbu lodí a vstup do
soutěsky, dobrou obuv
a oblečení i pro případ deště,
platný cestovní doklad,
připojištění léčebných
výloh na cestu do zahraničí
- na vlastním uvážení, ale
vzhledem k charakteru výletu
doporučujeme
pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

15. 10. 2010 I. PRODLOUŽENÁ
TANEČNÍHO KURZU 
zač.:19.00 hod
Společenské centrum TÝNEC
Taneční mistrová Blanka
Takáčová zve nejen rodiče
kurzistů na jejich první ples .
Pořadatel: PaeDr. Blanka
Takáčová

16.10. 2010 ZAMYKÁNÍ SÁZAVY
zač.: 10.30 hod.
Dědek Sázava slavnostně
zamkne Sázavu a tradičně
vyprovodí vodáky na jejich
poslední cestu po řece.
Pod budovou vodácké centra
Pořadatel: Bisport s.r.o.

17. 10. 2010 BENICKÁ DRAKIÁDA
zač.: 11.00 hod.
Hřebčín Favory
Předpokládaný program
benické drakiády: 11.00

registrace účastníků
na špejcharu , 14.00 možnost
výroby vlastních draků, 
možnost letových zkoušek
přinesených draků či jiných
létadel , 13.00 bude umožněna
prohlídka stájí, hřebčína, kde
se dozví vše o koních,
o statku... , 13.30 a dále bude
umožněno zájemcům svezení
se na koních či ponících,
zahájení Závodu pouštění 
draků, 16.00 vyhlašování
výsledků závodu
Vstupné pro ty, co si draka
přinesou bude 60,- Kč, pro ty,
kteří si ho budou draka
v hřebčíně vyrábět bude 
vstupné 100,- Kč.
Pořadatel: Hřebčín Favory

30. – 31. 10. 2010 POSVÍCENÍ 
výstava Českého zahrádkář-
ského svazu a Vlastivědného
klubu na Městském úřadě
v Týnci n. S.
Výstava Českého svazu
chovatelů v prostorách
vedle městského úřadu
pouťové atrakce
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

30. 10. 2010     POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
zač. 20.00 hod.
Tradiční posvícenská zábava
ve Společenském centru
Pořadatel: SDH Pecerady

LISTOPAD

5. 11.2010 PODBLANICKÝ HUDEBNÍ
PODZIM - SPIRITUÁL
KVINTET
zač.: 19.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC
Členové souboru: Jiří Tichota,
vedoucí souboru – kytara,
Zdena Tichotová,
Irena Budweiserová
a Jiří Cerha – zpěv,
Jiří Holoubek
– zpěv, 12strunná kytara,
Dušan Vančura – zpěv,
kontrabas
pořadatel: Sdružení profesi-
onálních a dobrovolných
kulturních pracovníků 

10. 11. 2010     Zájezd do divadla 
– JESUS CHRIST
SUPERSTAR
zač. 19.00 hod.
Nové nastudování známého
muzikálu v Hudebním
divadle Karlín
Obsazení: Kamil Střihavka, 

Michal Skořepa, Viktor Dyk,
Václav Noid Bárta, Michal
Skořepa ,Bára Basiková, 
Dasha, Ondřej Brzobohatý, 
Jiří Korn, Radek Seidl,
Lukáš - Hynek Krämer
Cena: 690,- , příspěvek na
dopravu: 70,- Kč
Odjezd: 17.00 hod.
z autobusového nádraží

19. 11. 2010 II. PRODLOUŽENÁ
TANEČNÍHO KURZU
zač. 19.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC
Taneční mistrová Blanka
Takáčová zve nejen rodiče
kurzistů.
Pořadatel: PaeDr. Blanka
Takáčová

27. 11. 2010 ADVENTNÍ SALZBURG
odj.: 5.00 hod.
z Týnce nad Sázavou 
– autobusové nádraží
prohlídce Salzburgu,
salzburgský adventní trh,
odpoledne volný čas pro
vlastní zábavu na adventních 
oslavách, návrat kolem
22. hodiny do Benešova,
Týnce n. Sáz.
cena: 700,- Kč/osoba
S sebou: platný cestovní
doklad, připojištění
léčebných výloh do zahraničí
na tento 1 den,  kapesné pro
vlastní potřebu
– na vánočním trhu.

28. 11. 2010 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
zač.: 16.00 hod.
tradiční akce na 1. adventní
neděli před obchodním
domem NORI
pořadatel: Město Týnec nad
Sázavou

28. 11. 2010 1. ADVENTNÍ NEDĚLE
NA HRADĚ TÝNEC
zač.: 14.00 hod.
tradiční předvánoční akce
v Týnci nad Sázavou
pořadatel: Městské muzeum
a Město Týnec nad Sázavou

28.11.2010 ADVENTNÍ KONCERT
– JAROSLAV SVĚCENÝ
zač.: 15:00 hod
zámek Jemniště
Tradiční charitativní koncert
světoznámého houslisty
p. Jaroslava Svěceného
ve prospěch 
Hospicu Dobrého pastýře
v Čerčanech. 
Pořadatel:
Zámek Jemniště



PROSINEC

4. 12. 2010 VĚNEČEK – zakončení  
TANEČNÍHO KURZU
zač.: 19.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC
Taneční mistrová Blanka
Takáčová zve nejen rodiče
kurzistů na závěrečný ples
kurzu.
Pořadatel: PaeDr. Blanka
Takáčová

5. 12. 2010 MIKULÁŠ S ANDĚLY
A ČERTY NA HRADĚ TÝNEC
Tradiční předvánoční akce
pro děti na Hradě Týnec.
Přijde i tento rok Mikuláš
rozdat dětem nadílku?
Snesou se andělé z nebes jako
každý rok?
Nebudou čerti moc zlí?
Přijďte se o tom se svými
dětmi přesvědčit.
Balíčky s mikulášskou
nadílkou pro své dítě můžete
před začátkem akce předat
kastelánce hradu p. Bursové,
tel.: 775 255 949.
pořadatel: Městské muzeum
a Město Týnec nad Sázavou

5.12.2010 ADVENTNÍ KONCERT
- SPIRITUÁL KVINTET
zač.: 17:00 hod   
Pořadatel: Zámek Jemniště

12. 12. 2010 3. ADVENTNÍ NEDĚLE
NA HRADĚ TÝNEC
zač.: 14.00 hod.
tradiční předvánoční akce
v Týnci nad Sázavou
pořadatel: Městské muzeum
a Město Týnec nad Sázavou

12. 12. 2010 VÁNOČNÍ 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

12.12.2010 ADVENTNÍ KONCERT
- J. JANŠTA A M. PŠENIČKOVÁ
zač.: 17:00 hod
Benefiční koncert pro
Maltézskou pomoc o.p.s.
Varhany 
Program - varhanní improvi-
zace na díla Georga Fridricha
Händela, Johanna Sebastiana
Bacha, Wolfganga Amadea
Mozarta, Georga Muffata.

Hrají: Jakub Janšta,
Zpěv - Marie Fojtová
- Pšeničková
Pořadatel: Zámek  Jemniště

18. 12. 2010 Zájezd do divadla
– MRAZÍK – MUZIKÁL
NA LEDĚ
zač. 14.00 hod.
Znovu po 10 letech v Praze
v Tesla Aréně v nové
vylepšené verzi
ZÁVAZNÉ REZERVACE JIŽ
NYNÍ – vstupenky budou
zakoupeny na základě
rezervace  Cena: 495,- Kč,
příspěvek na dopravu: 70,- Kč
Odjezd: 12.00 hod.
z autobusového nádraží
Pořadatel: Město Týnec nad
Sázavou

18. 12. 2010 ADVENTNÍ KONCERT
zač.: 14.00 hod.
Ledce
Pořadatel: Sdružení Ledce
Bližší informace:
sdruzeni.ledce@atlas.cz

19. 12. 2010 4. ADVENTNÍ NEDĚLE
NA  HRADĚ TÝNEC
zač.: 14.00 hod.
tradiční předvánoční akce
v Týnci nad Sázavou
pořadatel: Městské muzeum
a Město Týnec nad Sázavou

19.12.2010 ADVENTNÍ KONCERT
- GAUDIUM PRAGENSE
zač.: 17:00 hod.  
Zámek Jemniště
Smíšený pěvecký sbor
Pořadatel: Zámek Jemniště

P Ř I P R A V U J E M E

25. 6. 2011 Zájezd do divadla
do ČESKÉHO KRUMLOVA
na představení
W. Shakespeara „Jak se vám
líbí“
cena vstupenky: 700,- Kč,
předpokládaný příspěvek na
dopravu: 300,- Kč
ZÁVAZNÉ REZERVACE
DO KONCE LEDNA
v Turistickém informačním 
centru, Klusáčkova 2,
Týnec nad Sázavou,
tel: 317 729 050, 775 290 032,
email: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Město Týnec nad
Sázavou

Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

tel: 317 729 050, 775 290 032,
mail: ic@centrumtynec.cz

www.mestotynec.cz
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VÝZVA
Zveme všechny, kteří se chtějí pochlubit svými výtvory, ale i ukáz-
kami svých koníčků a sbírek, aby se zúčastnili výstavky, kterou
uspořádá klub žen u příležitosti týneckého posvícení od 29. 10. do
31. 10. 2010.
Podrobnosti na plakátech.

Ladislav Žížala
CHVOJÍNEK - KOSTEL SV. VÁCLAVA
Raně gotický kostelík z konce 13. století, vnější úprava je novoro-
mánská. Okno z r. 1954 s abstraktními ornamenty.

lavírovaná perokresba

ZAMYŠLENÍ …
Rána jsou už velmi chladná a temná, myslím tím šestou hodinu ranní,

kdy se většinou probouzím a už nemohu spát. Léto rychle uteklo a bude
první podzimní den. Příroda je v tuto dobu tichá, ale laskavá. Sleduji její
děje a vím, že je spravedlivá. Co lidé pošlou do ovzduší, to ona vrací. Lidé
všude odhazují odpadky a auta zamořují vzduch. Neuvědomujeme si, že
ustavičným nadáváním a stěžováním si na poměry se nic nevyřeší, ale po-
může jen čistá duchovní láska ke všemu a ke všem. U mě se tak mnoho
věcí vyřešilo. Jsem zdravější než v minulých létech, a to proto, že se sna-
žím dodržovat zákony přírody a ty jasně zní - neubližovat nikomu a niče-
mu skutkem, ani myšlenkou a výsledek se určitě dostaví. Je pravdou, že
budou-li nás stále více sužovat přírodní katastrofy, z velké části jsou na
vině sami lidé. Zapomíná se na to, že i my jsme jen součástí přírody
a podle toho bychom se měli chovat.

Miluše Drsková

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Týneckých listů je v pátek
26. 11. 2010. Tento termín je závazný



NA KOLECH OKOLO TŘEBONĚ
7. - 14. 8. 2010

Letošní rok zatím vodákům moc nepřál, a tak hrstka prázdninových
sirotků opět vyrazila na kola - tentokrát na jih Čech do okolí Třeboně.

Vyjeli jsme v sobotu ráno 7. srpna a bylo nás pět. Za vydatného
deště a v trochu posmutnělé náladě jsme dorazili do Spolí, kde nás če-
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kalo útulné ubytování v chalupě pod rybníkem stejného jména. Vy-
hlídky nic moc, skutečnost však předčila očekávání. Denně jsme vy-
ráželi na trasy, které jsme operativně přizpůsobovali reálným pod-
mínkám. Po vydatných deštích byly mnohé cesty zaplavené, v okolí
Majdalény, kde se těžila rašelina, dokonce neprůjezdné. Hledali jsme
tedy náhradní řešení, a tím to bylo zajímavější. 

Na trasách okolo Třeboně jsme za těch pět dní najezdili přes 290 km, za-
brousili jsme i do Novohradských hor (kde se vzaly ty kopce!), navštívili
jsme rodiště Jana Žižky - Trocnov, došlo i na houbaření, došlo i na večerní
koupání ve Spolském rybníku, pokousali nás všudypřítomní komáři a do-
konce došlo i na pády z kol - jeden do bláta, další dva byly bolestivější.
Během týdne se naše řady rozrostly - v neděli o dva a ve středu o další dva
členy, takže nás v domečku nakonec přebývalo devět.

Všechno však jednou skončí, a tak už nám zbyly jen fotky a vzpomínky.
Vynořují se zajímavé zážitky, jakými byl třeba zatopený vodácký kemp
v Suchdole a na Majdaleně, nebezpečný jez Pilař, úchvatná Schwarzenber-
ská hrobka, pomník Emy Destinové, praotec Cepák v osadě Cep a dřevěný
betlém v Jílovicích, devět víkendových trpaslíků v chatařské oblasti, borův-
kové knedlíky,  příjemná večerní posezení, ….. Tak zase příště!

mn

pokračování na následující straně
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ZAMYKÁNÍ SÁZAVY
Jak se zdá, léto nám během chvilky zamává na

rozloučenou - ach, to nám rychle uteklo. Co to
znamená pro milovníky našich řek, říček a ne-
zkrotných potoků? No jasně, budeme “zamykat”
vodu. Já vím, že mnozí křičíte a voláte ještě ne,
ještě jednou si jej sjedeme a pak teprve zavolá-
me poslední “ahooooj”. Nebojte, však pokud
jste otrlí a máte doma neoprenovou výbavu, ne-
musíte truchlit. Vás studená řeka stejně jen tak
neodradí. Vy stejně pojedete a pádlem budete
rozrážet jemné střípky ledu. Rozloučení je proto
pouze symbolické.

Tímto bychom Vás rádi pozvali k nám do
Týnce nad Sázavou na Zamykání Sázavy, které
se uskuteční v sobotu 16. října 2010 v 10:30 hod.

Děda Sázava se v tento den pomalu chystá
svým kouzelným klíčem slavnostně uzamknout
Sázavu a tradičně vyprovodit vodáky na jejich
poslední kouzelnou cestu po “Zlaté” řece. Jako
každý rok si splují jeden z nejkrásnějších vodác-
kých úseků u nás. Řeka se pod Týncem zařezá-
vá do hlubokého údolí se strmými stráněmi, kde
si v kamenném řečišti vytváří četné větší či
menší peřeje. Na cestě je čeká sedm jezů a ne-
jedno úskalí. Pod Medníkem sídlí několik zná-
mých trampských osad (např. Toronto) a je
možné, že jim z poslední peřeje zamává i všem
dobře známý Jára Čulík - pokud ovšem nebude
mezi vodáky na řece.

• Sjížděný úsek - z Týnce nad Sázavou
(říč. km 19,7) do Pikovic (říč. km 3,5) 

• Vybavení - loď a vybavení pro WW2 - pro
tuto akci půjčuje Bisport vybavení zdarma -
omezený počet vybavení, DOPORUČUJE-
ME PROTO VYBAVENÍ OBJEDNAT CO
NEJDŘÍVE !!! 

• Startovné - neplatí se 
• Informace - telefon Bisport 317 701 460

nebo 777 335 618

Těšíme se na Vás

Váš Bisport

S pozdravem Markéta Pazderová
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TITUL MISTRA SVĚTA DO TÝNCE NAD SÁZAVOU
Ve dnech 25. až 28. 8. 2010 proběhlo Mistrovství světa v taekwon-do

ITF v běloruském hlavním městě Minsku. Této vrcholné soutěže se
jako člen týmu České národní reprezentace zúčastnila v juniorské kate-
gorii do 18 let i Veronika Kokášová, I. Dan (16 let). A hned první den
soutěže se jí spolu s týmem juniorek povedlo získat bronzovou medaili
ve cvičení technických sestav (korejsky tul)! Následující den vybojo-
vala v individuálním sportovním boji juniorek do 58 kg fantastické 3.
místo a poslední čtvrtý den mistrovství ještě přidala titul mistra světa,
když zvítězila v disciplíně speciálních technik (korejsky tki) a svoje
medailové „žně“ pak ještě vylepšila stříbrnou medailí rovněž ze spor-
tovního boje, ale tentokráte týmů! Ziskem čtyř medailí se tak stala nej-
úspěšnější reprezentantkou celé české státní reprezentace na tomto
mistrovství! Taková sbírka medailí hned ze tří odlišných disciplín svěd-
čí o velké všestrannosti a talentu, ale samozřejmě také o tréninkové píli! 

Veronika je i ve svém „středním juniorském věku“ již velmi zkuše-
nou závodnicí. První start na MS si odbyla již před dvěma lety v uz-
beckém Taškentu, kde získala bronzovou medaili v disciplíně „sebe-
obrana“, ve které se předvádí reálné sebeobranné techniky proti dvěma
útočníkům. „Největší trému a strach, abych něco nepokazila nějakou
svojí chybou, jsem měla před cvičení týmových sestav“ říká usměvavá,
štíhlá dívka, kterou by asi nikdo netipoval na takového bojovníka, kte-
rým beze sporu je a pokračuje: „Soutěží se vyřazovacím způsobem
(soupeři jsou losováni), a tak každá i sebemenší chybička kteréhokoli
člena týmu může znamenat prohru a tedy vyřazení a nepostoupení celé-
ho týmu do dalšího kola. Všech pět členů týmu zacvičí současně, ale
s choreografií nejprve jednu volitelnou a pak jednu rozhodčími zvole-
nou sestavu“ říká Veronika. České juniorky nejprve porazili tým JAR
a ve druhém kole přešly přes Argentinu. Jejich další postup ale překa-
zily tradičně technicky bezkonkurenční členky korejského národního
týmu, které také tuto disciplínu jasně vyhrály. „Na Korejky, které cvičí
jedna jak druhá, jsme prostě neměly, a to i když naše techniky kontro-
luje pravidelně korejský pan Mistr Hwang“ doplňuje Veronika. Mistra
Hwang Ho Yong je po mnoho let mezinárodním instruktorem přiděle-
ným pro Český svaz taekwondo ITF, žijícím převážně v ČR.  Mistr
Hwang je již také několik let předsedou technické komise celosvětové
organizace Taekwondo ITF. Takže jeho znalosti jsou pro českou národ-
ní reprezentaci opravdu nedocenitelné. 

„Před sportovním bojem jsem byla jak oproti technickým sestavám,
tak i proti sportovnímu boji na závodech v ČR relativně velmi klidná.
Asi je to tím, že se jdu prát s cizími závodnicemi, takže nemám žádné
zábrany bojovat naplno. Navíc ve sportovním boji lze ještě za 2x2 mi-
nuty zápasu na rozdíl od technických sestav leccos napravit“ dodává
Veronika. „Asi nejlépe se mi bojovalo poslední den v týmové soutěži,
kdy jsem vyhrála dva ze tří svých zápasů a i celý náš tým prohrál nako-
nec až ve finále s KLDR“. Před tím ale naše juniorky zvítězili nad tra-
dičně velmi bojovnými Řekyněmi a i nad technickými a pohyblivými
závodnicemi z Kazachstánu. I proto je stříbrná medaile ze sportovního
boje týmů opravdu velmi cenným úspěchem!

„V disciplíně „speciální přerážecí techniky“ (korejski tki) musí zá-
vodník vyskočit předepsaným způsobem do jím předem rozhodčím na-
hlášené výšky a nebo dálky a na konci skoku správnou technikou kopu
nohou sklopit nebo zlomit cílovou desku“ vysvětluje Veronika. Celkem
jsou čtyři skoky do výšky a jeden do dálky, a to přes 70 cm vysoké
pásky na začátku a na konci zvolené délky skoku do dálky“ vysvětluje
Veronika a dodává: „Je to disciplína pro pevné nervy, protože není mož-
nost žádné opravy a navíc musí každý závodník nejprve zvládnout jím
zvolený nominační skok, aby mohl vůbec být hodnocen v soutěži! To se
mi povedlo výborně v soutěži jednotlivců a pak již s výjimkou jediné-
ho skoku jsem zvládla i všechny ostatní skoky na rozdíl od svých sou-
peřek a získala tak zlato! Byla jsem z toho opravdu moc rozrušená
a jako první jsem také posílala sms-ku mámě domů!“ uzavírá šťastná
mistryně světa. Jen pro čtenářovu představu - výšky cílových desek se
u Veroniky pohybovaly od 2,2 do 2,35 m a vzdálenost přeskoku 1,8 m
(výška na začátku a konci 0,7 m).

Veronika Kokášová trénuje v Týnci nad Sázavou v oddíle Školy ta-
ekwondo ITF SILLA, a to od jeho založení před devíti lety Ing. Radkou
Heyduškovou (roz. Dlouhá), IV. Dan, která se stala první českou seni-

orskou mistryní světa v roce 1994 v Malajsii a během své závodní kari-
éry následně vybojovala mimo jiných medailí ještě dalších 9 titulů
Mistra Evropy! Škola Silla má tréninkové oddíly také v Kolíně, Kutné
Hoře a nejmladší v Kolovratech (u Říčan u Prahy). Z kolínského a kut-
nohorského oddílu školy Silla vybojovali Marcel Heydušek a Martina
Kopecká oba také bronzovou medaili ve sportovním boji a Marcel se
navíc ještě také stal mistrem světa, a to v technických sestavách veterá-
nů 40-50 let za II. Dan! O úrovni školy Silla asi nejlépe vypovídá sku-
tečnost, že z celkem devíti individuálních medailí České národní repre-
zentace jich získali „Silláci“ hned pět! I to je potvrzením 1. místa této
školy na Mistrovství Čech letos v dubnu.

Kdo by měl chuť si vyzkoušet tento moderní všestranný bojový sport
(bojové umění), má možnost se přijít podívat na kteroukoli hodinu (nej-
lépe náboru) v některém z oddílů školy SILLA. Tréninky začátečníků
začínají ve 2. týdnu září (6.9. Kolín, 7.9. Týnec n. Sázavou a Kutná
Hora a 10.9. Kolovraty). Podrobnosti naleznete na www.silla.cz. „Tré-
nink taekwondo není určen pouze zájemcům se sportovními ambicemi
a mladým lidem, ale všem, kteří chtějí smysluplně využít volný čas
a udělat něco pro svoje zdraví a sebedůvěru. Vždyť čerstvý mistr světa
Marcel Heydušek začal taekwondo trénovat „až“ v 36 letech a po něm
začali cvičit další hodně dospělí „žáci“, z nichž někteří rovněž „prohá-
ní“ taekwondisty o více jak generaci mladší“ dodává hlavní trenérka
školy Silla Radka Heydušková.

pokračování na následující straně
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SEMINÁŘ O ROZVOJI VENKOVSKÉ KRAJINY V TURISTICE
Vlašim, 13. září 2010

Blíží se 11. ročník semináře pro mladé lidi „Studenti pro venkov“,
který se letos uskuteční opět ve Spolkovém domě, a to v podzimním
termínu od 28. do 31. října 2010. 

„Seminář je postaven na aktivním zapojení mladých lidí do projek-
tů, na možnosti sdílet zkušenosti z oblasti rozvoje venkova, venkov-
ské turistiky a ochrany a tvorby krajiny,“ upřesňuje Eva Hájková, or-
ganizátorka semináře. „Konkrétně se studenti budou moci podílet na
plánování nových projektů – jedním z nich bude budoucí využití kří-
žové cesty na Kalvárii u Miličína v Mikroregionu Džbány. Zajímavou
příležitostí bude dále plánování nového turistického areálu sdružení
obcí CHOPOS, na který budou moci nahlédnout v roli představitelů
rodin s dětmi, místních lidí či ochránců krajiny a přírody. Součástí se-
mináře bude dále exkurze do nově zrekonstruovaného návštěvnického
centra v areálu fary v Kondraci, kde nás provede zkušený projektový
manažer Petr Zapletal.“ 

„Věříme, že i letošní seminář bude mít pozitivní ohlas nejen u sa-
motných účastníků semináře, ale že v rámci plánování projektů budou
nápady studentů nakonec skutečně realizovány, tak jak to bylo
i v předchozích letech,“ uvádí spoluorganizátorka semináře Jana
Zmeškalová ml., 

a doplňuje: „Jedním s realizovaných projektů, na kterých se Stu-
denti pro venkov podíleli, byla například naučná stezka z Divišova do
Českého Šternberka či samotný projekt Spolkového domu ve Vlašimi.
Srdečně proto zveme všechny aktivní mladé lidi, kteří se chtějí naučit
něčemu novému v oblasti rozvoje venkova a krajiny a zároveň stát
u zrodu nových projektů.“ 

Zájemci naleznou více informací, podrobný program a přihlášky na
seminář na webových stránkách Spolkového domu www.spolkovy-
dum.cz. Přihlašování je možné nejpozději do 19. října 2010.

Seminář Studenti pro venkov XI. je letos pořádán KD Blaník –
Spolkovým domem v rámci projektu „Živé tradice Podblanicka“,
který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje

venkova prostřednictvím realizace místní rozvojové strategie MAS
Posázaví.

Eva Hájková – vedoucí Spolkového domu

Kontakt:

Spolkový dům – Dům sourozenců Roškotových

Palackého nám. 65, 258 01 VLAŠIM

info@spolkovydum.cz

+420 737 505 605 

www.spolkovydum.cz

Foto: archiv Spolkového domu
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Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

317 701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 222 785

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN nepřetržitě – 1239
VODA 608 241 037

777 241 036
KANALIZACE + DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE 608 241 044

777 241 036

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

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

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

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

(mobil) 602 358 138

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.


