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Vážení spoluobčané,
v dubnových Týneckých listech Vám opět podáváme informace o dění ve městě.
Rada mimo jiné projednala:
• Nový Sazebník úhrad za poskytování informací
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na výstavbu
MŠ se společností Warex spol. s r.o. Dodatek
řeší úpravu ceny (vícepráce x méněpráce)
a termín dokončení díla. Konečná cena díla je
8.543.033,50 Kč včetně DPH a doba dokončení díla je do 4 kalendářních měsíců ode dne
doručení pravomocného stavebního povolení
zhotoviteli. Důvodem je změna ve skladbě
podlahy a další úpravy vyžadované městem.
• Dokumentaci vlivů záměru D3 – Středočeská
část na životní prostředí. V Západní variantě
se nově objevilo vedení trasy v podvariantě
označené Z3 (oblast u Týnce nad Sázavou),
které je v těsné blízkosti Krusičan bez odstínění přirozeným terénem, pouze protihlukovou stěnou. Toto vedení podvarianty Z3 je pro
město Týnec nad Sázavou nepřijatelné. Dle
zaslaných dokumentů je přijatelná varianta
Východní (Promika), v podvariantě Z2 i Západní (Stabilizovaná). U Západní varianty byl
opět zdůrazněn požadavek na ochranu Krusičan před hlukem a devastací přírodních ekosystémů. Projednávaná dokumentace je pouze
jedním z dokumentů, který předchází územnímu řízení na celou stavbu.
• Žádosti o příspěvek (z výtěžku výherních hracích automatů):
– Čistá řeka Sázava – Posázaví o.p.s. – dotace ve výši 6.000 Kč
– Vybudování naučné stezky v Týnci – Vlastivědný klub Týnec nad Sázavou – dotace
15.000 Kč na spoluúčast projektu, pokud
bude úspěšná žádost o dotaci
– Oblastní pobočka nevidomých a slabozrakých Benešov – 1.000 Kč
– Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
okres Benešov – 5.000 Kč
– Dětský den Čakovice – Osadní výbor Čakovice – 8.000 Kč
• Zpracování studie „Koncepční návrh nového
uspořádání a doplnění technologické linky
městské čistírny odpadních vod na základě
technologických výpočtů“. Cílem je zjistit optimální postup pro další úpravy čistírny vzhledem k rozvoji města v návaznosti na územně
plánovací dokumentaci.
• Nové složení redakční rady Týneckých listů:
Emilie Bartůšková, Mgr. Blanka Schůtová,
Ivana Nováková, Pavel Vilímek, Magdalena
Timplová
• Smlouvu o účasti na financování pečovatelské
služby poskytované Pečovatelskou službou

foto P. Vilímek

okresu Benešov v roce 2011 v objemu
972 000 Kč.
• Vnitřní směrnici číslo 2011/3 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
• Pokyn rady města č. 1/2011, který stanovuje
cenu reklamy v Týneckých listech, na webu
města a na městských nemovitostech.
• Změnu ceny vodného a stočného. Více o problematice ceny vody si můžete přečíst v samostatném článku.
Zastupitelstvo mimo jiné:
• Schválilo rozpočet pro rok 2011 a rozpočtový
výhled pro období 2011–2014.
• Schválilo Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
– ze psů
– za lázeňský nebo rekreační pobyt
– za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
– ze vstupného
– za využívání veřejného prostranství
– z ubytovací kapacity
– za provozovaný výherní hrací přístroj…
a zrušilo předchozí vyhlášky o místních poplatcích. Nové vyhlášky reagují na změnu legislativy, dochází i k úpravě výše některých
poplatků. Poplatek za odpad se nemění, poplatek za psy se zvyšuje od 1. 1. 2012. Celé
znění vyhlášek je na webu města nebo na
MěÚ.
• Jmenovalo osadní výbor v Chrástě nad Sázavou – osadě: Ing. Bedřich Pešan – předseda,
Petr Pazdera, Jan Vaněček, Martin Janoch,

Michal Horňák, Ing. Michal Andrlík, Stanislav Jirák, Mgr. Ivan Zadražil.
Informace z úřadu:
Došlo ke změnám na pracovních pozicích. Na
sociální odbor nastoupila Bc. Jitka Šebková, na
stavební úřad nastoupila Ing. Miluše Kráčmerová. Počet zaměstnanců úřadu se nezměnil.
V současné době probíhá výběrové řízení na
nového správce DPS (modrého).

Územní plán
Veškeré potřebné dokumenty (posouzení návrhu) jsou již zpracovány a byly odeslány k posouzení na Krajský úřad. Po vydání stanoviska
úřadu bude pokračovat projednávání územního
plánu. Současně probíhá zapracovávání požadavků státních institucí do návrhu územního
plánu.
Nová školka
V polovině dubna budou zahájeny práce na
přeložce teplovodu. Poté bude zahájena výstavba samotné školky. Při zpracování projektové
dokumentace byly zapracovány některé nové
požadavky ze strany města, které by měly zajistit vyšší užitnou hodnotu stavby. To si ovšem vyžádalo mírné navýšení ceny. Na termín uvedení
stavby do provozu (září 2011) nemají však vliv.
Milí čtenáři,
přeji Vám krásné jarní dny plné sluníčka.
Martin Kadrnožka
starosta města
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Rozpočet města na rok 2011

kapitola, paragraf

Rozpočet města na rok 2011 je vyrovnaný. Jeho prioritou jsou splátky
úvěrů a výstavba nové mateřské školy. Ostatní prostředky budou použity
na údržbu stávajícího majetku města.
Martin Kadrnožka, starosta města
kapitola, paragraf

kap. 02 – životní prostředí
2310 pitná voda
2321 odvádění a čištění odp. vod
3722 sběr a svoz kom. odpadů
3725 využ. a znešk. kom. odpadu
2119 ostatní záležitosti těžebního průmyslu

Příjmy

Výdaje

2 270 800
1 818 800

15 243 717
3 524 717
6 817 000
4 742 000
160 000

450 000
2 000

kap. 10 – doprava
2212 silnice
2219 ost. zálež. pozemních komunikací
2221 provoz veř. siln. dopravy
kap. 14 – školství
0000 školství
3111 Mateřská škola
3113 Základní škola
3141 Školní jídelna
kap. 16 – kultura, sport, zájmová činnost
3314 činnosti knihovnické
3315 muzeum
3326 zachování a obnova kult. památek
3349 záležitosti sdělovacích prostředků
3392 zájmová činnost v kultuře
3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř.
3419 tělovýchovná činnost
3421 využití volného času dětí a mládeže
3429 zájmová činnost a rekreace
kap. 19 – vlastní správa
2143 cestovní ruch
5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP)

5 805 000
4 255 000
500 000
1 050 000
1 540 000
800 000
250 000
490 000

9 427 000

300 000
30 000
65 000

4 098 600
1 176 200
670 200
20 000
60 000
543 200
560 000
400 500
78 500
590 000

40 000
70 000
95 000

4 734 000
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5 040 000
3 420 000
967 000

18 989 220
43 000
1 658 500

5512 požární ochrana – dobrovolná část
6112 místní zastupitelské orgány
6171 činnost místní správy
kap. 28 – sociální věci
0000 sociální věci
417 dávky pomoci v hmotné nouzi
4351 pečovatelská služba
kap. 39 – místní hospodářství
3612 bytové hospodářství – služby
3612 bytové hospodářství
3613 nebytové hospodářství
3631 veřejné osvětlení
3632 pohřebnictví
3635 územní plán
3639 komunální služby a územní rozvoj
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Příjmy

Výdaje

4 734 000

300 000
1 718 500
15 269 220

1 300 000
1 300 000

2 272 000
1 300 000
972 000

10 234 100
3 600 000
3 770 700
571 000
2 400
250 000
540 000
1 500 000

12 751 400
3 600 000
2 703 900
80 500
2 150 000
269 000
300 000
420 000
3 228 000

6 000
6 000

390 000
390 000

kap. 41 – všeobecná pokladní správa
0000 všeobecná pokladní správa
6310 obecné příjmy a výdaje
6330 převody vlastním fondům
6399 ostatní finanční operace

43 707 000
43 647 000
60 000

460 258

celkem součet kapitol

64 091 900

69 437 195

kap. 40 – stavebnictví
3633 výstavba inž. sítí – plynovod

zapojení přebytku z minulých let
součet celkem

5 345 295
69 437 195

69 437 195

3 679 699
50 300
129 800

3 679 699
50 300
129 800

73 296 994

73 296 994

Rozpočet fondu bydlení
Rozpočet obřadního fondu
Rozpočet sociálního fondu
celkem všechny 4 rozpočty

56 200
33 058
371 000

Tajemník Městského úřadu v Týnci nad Sázavou
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

ÚČETNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Předpoklady:
– státní občanství České republiky (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
v ČR trvalý pobyt)
– věk nad 18 let
– znalost jednacího jazyka
– vzdělání ÚSO – ekonomický směr
– znalost zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních celků
– práce na PC
– praxe v oboru výhodou
Přihláška musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo telefonu a mailovou adresu
– číslo občanského průkazu

– profesní životopis
– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než
3 měsíce)
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– datum a podpis uchazeče
Co nabízíme:
– platové zařazení v tarif. třídě 8 (dle zákona
č. 564/2006 Sb. ve znění dalších předpisů)
– dobré pracovní prostředí
– stabilitu a perspektivu v zaměstnání

Konečný termín pro podání přihlášek je
27. 04. 2011 do 12.00 hod. Na obálku uveďte
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚČETNÍ – NEOTVÍRAT.“
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský
úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Bc. Miloše

Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41
Týnec nad Sázavou.
Účastníci, kteří splní podmínky výběrového
řízení, budou pozváni k osobním pohovorům
dne 19. 5. 2011.
Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.
Kontakt:
MěÚ Týnec nad Sázavou
p. Bc. Miloš Albl
tel.: 317 701 612
nebo
p. Voláková Alena
tel. 317 701 929
e-mail: volakova@mestotynec.cz
Bc. Miloš Albl
tajemník MěÚ Týnec nad Sázavou
V Týnci nad Sázavou dne 28. 03. 2011
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Proč v Týnci zvyšujeme cenu vodného a stočného
Město Týnec jako vlastník vodovodů a kanalizací má zákonnou povinnost zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování.
Současná hodnota vodohospodářského majetku
města dosahuje částky téměř 470 000 000,- Kč.
Tento majetek se skládá z několika provozních
souborů, jako jsou vodní zdroje, úpravna vody,
čistírny odpadních vod, čerpací stanice, rozvodná vodovodní síť a systém stok gravitační a tlakové kanalizace. Jedná se o rozsáhlá zařízení,
která jsou v provozu již řadu let a jejich technický stav vykazuje různý stupeň opotřebení. V posledních deseti letech investovalo město Týnec
nad Sázavou do vodního hospodářství nemalé finanční prostředky. Jednak z dotací, ale především z vlastních zdrojů. Jednalo se např. o výstavbu kanalizace na levobřežní části Týnce,
byla navýšena kapacita čistírny odpadních vod
(ČOV) Týnec, výstavba nové ČOV v Chrástě –
sídlišti, výstavba gravitační a tlakové kanalizace
v Peceradech, v Chrástě – osadě, v Podělusích
a ve Zbořeném Kostelci nebo rekonstrukce pískové filtrace na úpravně vody v Peceradech.
Na obnovu stávajícího a mnohdy velmi opotřebovaného vodohospodářského majetku, jako
jsou zkorodovaná nebo značně zarostlá potrubí
rozvodné vodovodní sítě nebo netěsné stoky
gravitační splaškové kanalizace, chybí dostatek
finančních prostředků.
V posledních letech řešil provozovatel na rozvodné vodovodní síti cca 70 havárií. Jako příklad uvádím kritický stav vodovodního řadu
v ul. Pod Hradištěm, kde provozovatel bezmála
3 roky požaduje zajištění finanční prostředků na
jeho obnovu. Na rozvodné vodovodní síti v lokalitě za hotelem – ul. Klusáčkova, Růžová, Li-

pová, Mírová, Sad přátelství a U Janovického
potoka, která je nejstarší v Týnci, dochází
k velmi častému snižování kvality vody, především v ukazatelích barva a zákal. V Kozlovicích
je situace na rozvodné vodovodní síti velmi podobná. Propočet nákladů na výměnu cca 5 km
vodovodních řadů (bez přípojek) v obou výše
uvedených lokalitách, včetně přivaděče z vodojemu Taranka činí cca 20 000 000,- Kč.
Zdroje hledáme všude: dotace, úspory v rozpočtu města (úřad snížil počet zaměstnanců)
i u provozovatele (modernizace vybavení, úspora zaměstnanců, důsledná kontrola provozních
nákladů). A samozřejmě také u odběratelů.
Na cenu vody má vliv i útlum výroby v Metazu a Jawě. Po loňské redukci pracovních míst
poklesl odběr vody cca o 10% z celkové produkce!
Vzhledem k tomu, že velká většina vlastníků
vodovodů a kanalizací si doposud nevytvářela
prostředky na obnovu, byla jim tato povinnost
od roku 2009 uložena zákonem. Z aktuálně platného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací vyplývá, že město Týnec nad Sázavou
jako vlastník by si mělo vytvářet prostředky na
obnovu ve výši cca 8,5 mil. Kč ročně, především
z příjmů z prodeje vody. Kdyby se celá tato částka uplatnila do kalkulace ceny, činilo by vodné
a stočné pro rok 2011 cca 110 Kč/m3. Nová cena
je pro rok 2011 stanovena na 89,10 Kč/m3.
Z toho vyplývá, že město bude cenu vody i nadále dotovat.
Nevnímejte rozhodnutí městské rady zvýšit
cenu za vodné a stočné za projev zlovůle pěti jedinců, kterým nezáleží na vlastních občanech.
Naopak, je zde snaha zajistit dostatek finančních

prostředků, aby mohly být postupně plánovány
a následně realizovány především výměny potrubí starých vodovodů. Jejich výměnou bude
opět na dlouhou dobu zajištěna stabilní dodávka
kvalitní pitné vody každému odběrateli.
Uvědomujeme si, že zvýšení ceny je výrazné
a pro někoho může být na hranici přijatelnosti.
Přesto doufáme, že bude únosné. Při průměrné
spotřebě 35 m3 na osobu a rok se jedná o navýšení ceny o 60 Kč/osobu/měsíc. Věříme, že naše
rozhodnutí pochopíte.
Můžeme garantovat, že zvýšené příjmy
z prodeje vody budou použity výhradně na
obnovu vodohospodářského majetku.
Martin Kadrnožka
starosta

Cena platná od 1. 4. 2011
(včetně DPH):
vodné
41,80 Kč/m3
stočné
47,30 Kč/m3
celkem
89,10 Kč/m3

Ztraceni v diskuzi
Diskuze na webu Týnce k důležitým událostem ve městě se košatí a jednomu čtenáři je nesnadno se v tom všem orientovat. Záměrně se
této diskuze neúčastníme, protože považujeme
za hlavní fórum zasedání zastupitelstva. Sledujeme ale otázky i odpovědi vedení města. Naše
připomínky na jednáních jsou mnohdy podobného charakteru a některé odpovědi nás překvapují. Jestliže vše uváděné není jenom fikce, potom
by stálo za to, udělat z těchto stránek podrobnější analýzu. Přirozeně, že vyjma některých primitivnějších a osobně útočných příspěvků. Přece
jenom, anonymita pootevírá některým průchod
temnějším rysům osobnosti. Ale porovnáním
názorů na diskuzi na hlavních webových informačních stránkách v Česku po stránce slušnosti
jsme na tom dobře.
Naše dotazy na jednáních zastupitelstva
jsou často zodpovídány podobným stylem,
jako na webu. Nejsme mnohokrát spokojeni,
ale času je často málo a odpovědi tak mnohoznačné, že se nedá ihned reagovat. Vyberme si
dvě témata z poslední doby, územní plán
a ceny vodného a stočného. Doporučuji se po
přečtení následujících řádek do diskuze podívat. Počet diskutujících se nebývale rozšířil

a odpovídající za město jsou tři lidé – starosta,
tajemník a v poslední době stále aktivnější bývalý starosta.
Proč se u nás územní plán připravuje od
r. 2004 a jeho konečné schválení neznámo kdy.
Od r. 2009 jsou tazatelé ubezpečováni, že to je
otázka několika příštích měsíců a zdržují to nějací byrokrati na vyšších úřadech. Loni v květnu nám bylo pro přílišné změny v konceptu
plánu z naší viny uloženo vypracování studie
SEA (podobně jako EIA o dopadech na obyvatele a životní prostředí). Ihned jsme v diskuzi
ubezpečení, že SEA je zadána a v říjnu můžeme začít s konečným schvalováním. Kupodivu
se na konci roku dozvídáme, že byla zadána
poslední dny prosince a bude hotova v únoru.
Její kvalita je žalostná a asi odpovídá nejnižší
cenové nabídce na zpracování (plánováno 200
tis., zaplaceno 60 tis.). Zatím nevíme, jak bude
přijata nadřízeným orgánem na KÚ. V různých
odpovědích na dotazy proč tak pozdě, je
mnoho prapodivných důvodů a budí to dojem,
že ta hlavní příčina vyřčena nebyla. To ví asi
osoba pověřená koordinací se zpracovatelem
územního plánu. A jenom perlička na okraj tématu územní plán. Jak je respektován součas-

ný ÚP v případě rozšiřování Bisportu? Podle
odpovědi starosty je vše v pořádku. Oplocený
pozemek je dočasný, průchod zajištěn pěšinkou a rozšíření skladů lodí řádně schváleno
v souladu s územním plánem. Nevím, zda to
diskutující Týnečanku uspokojilo. Odpověď je
polovičatá.
Vodné a stočné a jejich cenové navýšení je
další téma se zjitřenou diskuzí. Aniž bychom vybírali jednotlivé argumenty pro zdůvodnění či
zpochybnění názorů a odpovědí, tak posuďte
sami po prostudování jednotlivých zápisů. Jedno
je z našeho pohledu jasné. Zdražení neproběhlo
schvalováním zastupitelstva a rozhodně by se
nemělo zdůvodňovat velkým úvěrovým zatížením ze stavby kanalizace. Ale chápeme motivy
těch, kteří byli pro přijetí podle nás předražené
a uspěchané stavby kanalizace a nyní hledají
alespoň malé cestičky z dluhové pastičky. Zastupitelé o tomto skokovém zdražení nebyli informováni, a proto ani argumentace „proč tolik“ diskuzí na jednání neproběhla. Myslíme si ale, že
rada města by taková zásadní rozhodnutí měla
konzultovat, protože i v jiných městech se nechávají schválit plénem zastupitelů.
Luděk Šefrna
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Diskuze
Důvody, které radu vedly k rozhodnutí o změně
ceny vody, popisuji v jiném článku. Přesto musím
připojit krátký komentář:
• Finanční prostředky získané z prodeje vody
rozhodně nebudou použity na splátky úvěrů
• Město není v dluhové pasti, úvěry jsou pohodlně spláceny a zůstávají prostředky i na
obnovu majetku ve výši srovnatelné s předchozími roky. Vždyť jsme zahájili i stavbu
nové školky.
• Výstavba nové kanalizace nebyla předražená,
proběhlo řádné výběrové řízení, poté i několik

Týnecké listy
kontrol. Žádná nezjistila pochybení. Jiná města
si o takové akci nechávají jenom zdát – například Jílové… Zeptejte se někoho v Kostelci či
Peceradech, jak se žije s kanalizací a jak bez ní.
• Nemáme nejdražší vodu v republice, vyšší
mají např. Nupaky, Březová, srovnatelnou
Klučenice, Drevniky, Bukovany…
• Diskuzi na webu vnímám jako doplněk komunikace s občany. Na jednoduché otázky či
podněty se dá snadno a rychle reagovat. Problematika ceny vody, stejně tak i územní plán
jsou natolik rozsáhlá témata, že je nelze snadno a rychle v anonymní diskuzi vyřešit. Pokud
máte sílu na sledování webových diskuzí, pak
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asi víte, že se vždy najde „odborník“, který
„spolehlivě“ poradí. O všech „žhavých“ tématech se snažím informovat v článcích na webu,
v Týneckých listech a samozřejmě také na zastupitelstvu ve zprávě o činnosti.
• Právě proto, že rada vnímá odpovědnost za to,
v jakém stavu předá město svým nástupcům,
přistoupila k tomuto nepopulárnímu kroku.
Nebo byste raději chodili s kbelíkem k cisterně?
Martin Kadrnožka
starosta

Prohlášení opozičních zastupitelů města Týnec nad Sázavou
k nárůstu ceny vody
My, níže podepsaní zastupitelé, odmítáme jakoukoli odpovědnost za rozhodnutí rady města
ze dne 7.3. 2011 o zvýšení ceny vodného a stočného na 89,10 Kč/m3 včetně DPH.
Při pohybu ve městě jsme byli neprávem nařčeni řadou nespokojených spoluobčanů, že cena
vody je slušně řečeno přehnaná, co tam děláme,
dřeme lidi z kůže, že jsme se zbláznili, máme
nejdražší vodu v republice atd. Jak jste si jistě
všimli, ostrá debata se strhla i v diskuzi na webu
Města.
Cena je to opravdu nehorázná.
Rozhodnutí o takto razantním navýšení ceny
vody jednohlasně schválila rada města ve složení: starosta Mgr.Martin Kadrnožka (VPM),
místostarostka Adriana Bursová (TOP 09), radní
Zbyněk Peša (ODS), radní František Kašpárek
(KSČM) a radní Mgr.Galina Žďárská (VPM).
O zdražení vody jsme byli informováni, stejně
jako všichni spoluobčané, v zápisu z jednání
rady města ze dne 7.3. zveřejněném na úřední
desce města na webu, který nám i ostatním zastupitelům byl zaslán elektronicky dne 17.3., tak
jako obvykle. V průběhu jednání zastupitelstva
města dne 28. 2. však nikdo o plánovaném navýšení ceny vody ani daně z nemovitosti zastupitele a veřejnost neinformoval, tak jak pan starosta
mylně uvádí v diskusním příspěvku na webu
města: „Změna ceny byla schválena na radě 7.
3., zápis byl zveřejněn na webu, kde také infor-

Z Krusičan. Foto P. Vilímek

maci našel Benešovský deník. Poslední zastupitelstvo bylo 28.2. O změně cen jsem obecně zastupitele informoval v diskuzi. Týkalo se to právě
ceny vody a daně z nemovitosti.“
S takto drastickou cenou nesouhlasíme!!!
Pokud je zdražení vody nezbytně nutné, navrhujeme nárůst ceny maximálně o 5–10 % včetně
DPH!!! Návrh pro zdražení vody by měl být
podložen finančním rozborem stávajícího hospodaření a plánem rozvoje a údržby provozu vodovodní a kanalizační sítě. Budeme písemně požadovat od rady města všechny důvody,
podklady a vysvětlení pro takovéto navýšení
ceny. V článku na webu pan starosta mimo jiné
ještě uvádí: „Proti zisku 1M z prodeje vody je
výdej 10M na údržbu sítě. To jsou hlavně splátky
úvěrů za stavbu nové kanalizace a rekonstrukci
čistírny v Chrástu sídlišti. Přestože jsme na obě
akce čerpali dotaci, významný zbytek jsme financovali z rozpočtu. Na obnovu zastaralé sítě
a technologií pak zbývá cca 1M ročně.“ Samozřejmě jsme pro to, aby se z takto získaných finančních prostředků vytvářela rezerva pro rekonstrukci a rozvoj infrastruktury, pro zvýšení
kvality vody, pro modernizaci ČOV, a ne aby se
použily na splátky úvěrů výstavby předražené
kanalizace. Navrhujeme, aby výtěžek z vodného
a stočného, případně také daně z nemovitosti,
byl ukládán do speciálně zřízeného fondu určeného pouze pro konkrétní akce rozvoje a údržby
infrastruktury ve městě a místních částech. Neradi bychom, aby se tyto příjmy staly anonymní
složkou rozpočtu.
Při zasedáních zastupitelstva města pracujeme
vždy s rozvahou a odpovědností. Zasedání jsou
veřejná, máte možnost se k čemukoli vyjádřit,
případně navrhnout řešení. Nejbližší termín jednání zastupitelstva města je 18. dubna 2011 od
16 hodin ve velké zasedací síni MěÚ.
Na závěr ještě otázka k zamyšlení – víte, že
nový územní plán byl zadán 19. dubna 2004??!!!
Zastupitelé města Týnec nad Sázavou:
Pavel Korec, Luděk Šefrna, Zbyněk Bartl,
Petr Korbel, Alice Čečilová, Jitka Vnoučková
•
Dovolte mi připomínku k navýšení ceny vodného, o kterém rozhodlo vedení města v poslední době, i když nepochybuji o tom, že toto téma

bylo a stále je veřejností živě diskutováno. Bohužel k této diskusi došlo až poté, co bylo rozhodnuto. Domnívám se, že razantní zvýšení
ceny vody, které se dotkne každé domácnosti,
mělo být diskutováno veřejně, tzn. zastupitelstvem a veřejností. Vedením města měly být veřejně uvedeny důvody, které k tomuto kroku
vedly. Nepochybuji o tom, že obhajoba tohoto
kroku by přes většinu hlasů, které vedení města
má, nebyla jednoduchá. Nakonec od toho zastupitelstvo je.
Docela ráda bych si vyslechla argumentaci,
která by obhajovala zmíněné navýšení ceny vodného. V předchozím volebním období, přibližně
před rokem až dvěma lety, se na veřejném zastupitelstvu bývalý starosta pan Březina vyjádřil, že
dotace, kterými město dotuje cenu vodného, se
budou muset v budoucnu "postupně o něco zvýšit". Nicméně dále uvedl, že rozpočet města je
nadále vyrovnaný, město splácí půjčky a po finanční stránce si vede dobře. Toto ujištění jsem
obdržela písemně také v květnu 2010.
Změnilo se tedy něco?
Pokud se ještě mohu vrátit k osobě bývalého
starosty p. Březiny, přes výhrady, které jsem
měla k mnoha jeho krokům, oceňuji to, že většinu důležitých záležitostí, týkajících se chodu
města, kterými se vedení města hodlalo zabývat,
oznamoval zastupitelstvu a předkládal je k diskusi. Přes odlišnost názorů nepostrádala jednání formální slušnost. Toto se nyní jaksi vytrácí.
S přáním hezkého dne
Alice Čečilová
Po seznámení s důvody pro zvýšení ceny
vody nevidíme jiné řešení, jak zajistit dostatečné množství financí na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Protože cítíme odpovědnost za budoucnost města, souhlasíme
s rozhodnutím rady města o ceně vody.
Zastupitelé města:
Martin Kadrnožka, Adriana Bursová,
František Kašpárek, Zbyněk Peša,
Galina Žďárská, Věra Junová,
Lenka Žužiová, Roman Hudrlík,
František Ptáčník, Hana Váňová,
Vlastimil Vanžura
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Ze stavebního odboru…
Na zdejší odbor výstavby bylo v roce 2010 podáno celkem 1665 ústních či písemných podání.
Na základě těchto podání zdejší odbor vydal:
24 – územně plánovacích informací
160 – územních souhlasů
132 – územních rozhodnutí
137 – souhlasů s ohlášenou stavbou
84 – stavebních povolení
46 – rozhodnutí ve spojeném řízení
86 – souhlasů k užívání stavby
34 – kolaudačních rozhodnutí
38 – dodatečných povolení
52 – opatření – údržba, úprava stavby
celkem bylo vydáno 683 rozhodnutí různého
typu, ostatní podání byla vyřízena formou sděle-

ní či jiným závěrem stavebního úřadu v souladu
se stavebním zákonem a správním řádem.
Dále vedoucí odboru výstavby upozorňuje občany, že došlo ke změně oprávněných úředních
osob. Správní území Města Týnce nad Sázavou a přilehlých osad, které vyřizovala pí
Lenka Ottová, bude vyřizovat od 1. 4. 2011
pí Ing. Miluše Kráčmerová, nová referentka
odboru, email kracmerova@mestotynec.cz, tel.
317 701 934.
Čísla popisná a čísla evidenční k dokončeným stavbám jsou od 1. 4. 2011 přidělována
odborem výstavby.
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Hledáme ty nejlepší…
Rada města letos již podesáté hodlá ocenit
spoluobčany z našeho města, kteří se dlouhodobě nebo v daném roce nejvíce zapsali do historie města svou prací a přínosem pro společnost.
Vyzýváme proto všechny profesní, zájmové i společenské organizace a další širokou
veřejnost k podávání návrhů. Návrh by měl
obsahovat jméno a příjmení navrhovaného,
obor, ve kterém působí a odůvodnění návrhu.
Své návrhy, prosím, posílejte do pondělí
22.8.2011. O konečném výběru navržených
spoluobčanů rozhodne rada města.
Děkuji Vám za spolupráci
Martin Kadrnožka, starosta města

Starostům z Posázaví se nelíbí rušení autobusových spojů
Řada starostů Posázaví nesouhlasí s rušením
autobusových spojů, které prosadil Středočeský
kraj. Nelíbí se jim, že úředníci provedli škrty
v jízdních řádech prakticky od stolu a bez předchozí diskuse. Upozorňují na to, že ze zákona je
povinen zajistit základní dopravní obslužnost
kraj. A pokud se mu na ni nedostává peněz, měl
se je snažit získat jinde, třeba zrušením žákovského jízdného.
Podle ředitele ČSAD Benešov Jana Svobody
se kvůli nedostatku peněz muselo zrušit 48
spojů. Původně však kraj navrhl škrtnout až 198
spojů, z toho ale 58 spojů nakonec po vzájemné
dohodě bude dál financovat. Zbylých téměř 100
spojů zachránily obce tím, že schválily zvýšit
příspěvek na dopravní obslužnost ze 120 Kč
na 170 Kč na obyvatele ročně.
„Pokud jsme chtěli dopravní obslužnost zachovat, museli jsme příspěvek na dopravní obslužnost navýšit,“ řekl starosta Benešova a předseda sdružení obcí Benebus Jaroslav Hlavnička.
Nespokojení lidé totiž podle něj nepůjdou nadávat hejtmanu Davidu Rathovi, ale budou „bouchat na dveře“ starostům, kteří podle nich nedokázali autobusové spoje zachovat. „Přesypává se
tím státní správa na obce, což je obecný jev.
Obce musí všechno dotovat ze svých rozpočtů,
a tím suplují povinnosti kraje, potažmo státu,“
uvedl Jaroslav Hlavnička.
„Kraj to hodil na obce. Ano, jsme pro optimalizaci, ale po řádné diskusi,“ řekl starosta Ratměřic Viktor Liška. Kraj podle něj postavil obce
před rušení autobusových spojů s tím, že se mu
letos nedostává na dopravu 180 milionů Kč.
A pokud prý obce chtějí více spojů, mohou si je
samy zaplatit. Mezi starosty to vyvolalo velkou
nevoli. Sdružení Benebus, jehož prostřednictvím poskytují desítky obcí z benešovského
okresu dotace dopravním firmám, proto původně rozhodlo, že obce nebudou za kraj platit jeho
dluhy a řešit jeho problémy. Nakonec ale ve
snaze zabránit razantnímu omezení autobusové
dopravy muselo navýšení ročního příspěvku
schválit.
S omezením dopravy nesouhlasí ani vlašimský starosta Luděk Jeništa. Zrušit v takovém rozsahu počet spojů nejde podle něj z měsíce na

měsíc. „Tomu musí předcházet důkladná analýza, vzájemné dohody všech partnerů, tzn. kraje,
měst a obcí a dopravců, pečlivá příprava a včasné informování občanů, kterých se toto opatření
nejvíce dotkne,“ řekl.

První vlna rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji přišla 1. února, další v polovině
března. Vedení kraje to zdůvodnilo vládními
škrty.

Změny zákona o cestovních dokladech
Zrušení zápisů dětí do cestovních dokladů
rodičů
Na základě norem Evropského parlamentu
pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech vydávaných členskými státy
bylo nařízením č. 444/2009 stanoveno, že osobní doklady občanů se budou vydávat na základě
zásady JEDNA OSOBA, JEDEN PAS.
Ruší se všechna ustanovení, která se týkají zapisování dětí do vydávaných cestovních dokladů,
a to ke dni: 1. 7. 2011.

Zapisování dětí do cestovního
dokladu rodiče končí ke dni
01. 07. 2011.
Dosavadní zápisy dětí v cestovních dokladech
rodičů jsou platné do 26. června 2012 s tím, že
není dotčena platnost dokladů pro jejich držitele.
Děti zapsané v cestovním dokladu rodičů mohou
překročit státní hranice bez vlastního cestovního
dokladu nejpozději do 26. června 2012.

O zametání před vlastním prahem
Vážená paní doktorko Čečilová, vážený pane
doktore Šefrno,
považuji za užitečné reagovat na Vaše příspěvky
v minulých Týneckých listech.
Jsem schopen chápat Vaše smíšené pocity
z povolebního složení rady našeho města. Samozřejmě jde o přítomnost člena KSČM v tomto orgánu. Rád bych Vám však řekl, že v mých očích
jste to bohužel byli Vy se svými kolegy, kdo rozdělil týneckou – dejme tomu – pravici a kdo ten
boršč vařil nejméně celé minulé volební období.
Pokud mluvím o pravici a levici, mám na mysli
spíše tradiční dělení politických stran než skutečné postoje místních zastupitelů. Jednotliví zastupitelé v Týnci naštěstí nebyli tolik vyhraněni
a v hlasováních měl nejčastěji převahu spíše
zdravý rozum. Ale o boršči a ideových zvratech
jste začali hovořit Vy. Přitom Vy jste, vydatně
borščem posilněni, poctili vedení města maximální nedůvěrou. Získali jste na svou stranu přeběhlíka a dle mého názoru velmi nevkusně zneužívali touhy Benešovského deníku po laciných

senzacích. Kolik jste měli konspiračních schůzek se zástupci KSČM, kolik podpisových akcí
včetně podpisů zástupců KSČM? (Uvědomují si
to vůbec ti Vaši členové, kteří v Týnci stáli
u zrodu Občanského fóra a pomáhali zakládat
demokratickou samosprávu města?). Zkrátka
účel světil prostředky. Nic ve zlém, ale Vaše žehrání na složení rady se mi v těchto souvislostech zdá poněkud falešné.
Ještě k uvedenému „setkání mafie“ před volbami 2010 – kteří tehdejší zastupitelé opustili
(nebo dokonce zrušili) svou dosavadní stranu
a vytvořili tři strany nové s cílem získat více
hlasů? Jmenovat je snad nemusím. S výjimkou
zmíněného přeběhlíka to z tehdejších koaličních
stran nebyl ani jeden zastupitel.
Nehledejte v mém textu nic osobního. Pouze
jsem chtěl k řečenému „A“ doplnit chybějící
„B“.
Přeji celému zastupitelstvu vše dobré a ať se
práce daří!
Zdeněk Březina

Týnecké listy
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Oběti německého fašizmu za druhé světové války
Na popud okresní organizace Českého svazu
bojovníků za svobodu byl vedením obce dán souhlas k doplnění jmen obětí z období druhé světové války na pomník padlých v 1. světové válce.
Tedy těch občanů naší obce, kteří byli Němci zastřeleni nebo skončil jejich život v německých
koncentračních táborech. Po zjištění, že nějaký
úplný seznam obětí neexistuje a že ho nemá ani
samotná organizace Českého svazu bojovníků za
svobodu, bylo nutno přistoupit k rozsáhlému hledání ve starých dokumentech a seznamech příslušných úřadů a organizací a pátrání v pamětech
potomků obětí. Je třeba podotknout, že záležitost
měla být již dávno řešena, neboť od skončení
druhé světové války v květnu 1945 uplynulo plných 65 let a většina pamětníků té doby již odešla na onen svět. Výjimku tvoří samotné Čakovice, kde jména Němci postřílených čtyř mladých
chlapců v květnu 1945 jsou vepsána na pomníku
uprostřed vesnice.
Po několikaměsíčním šetření se nakonec podařilo seznam vypracovat, ale stoprocentní jistotu, že je úplný, nemáme, a proto vám ho, spoluobčané, po dohodě se starostou města panem
Mgr. Kadrnožkou a členem okresní organizace panem ing. Zoufalem předkládáme k posouzení a podle vašich znalostí k eventuálnímu

doplnění. Děkujeme za předání vašich poznatků v písemné formě městskému úřadu.
Při pátrání bylo využito těchto zdrojů:
PhDr. Jiří Tywoniak – Léta okupace na Benešovsku, díl. 2.
Kronika obce Týnec nad Sázavou
Seznam obětí nacizmu z okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, Benešov
Seznam obětí z matrik židovských obcí z 1. oddělení Národního archivu, Praha
Údaje z evidence deportovaných od Federace židovských obcí, Praha
Sčítání lidu z roku 1921, okresní archiv Benešov
Zpráva Ministerstva národní obrany, Praha
Pomník obětí 1. a 2. světové války, Čakovice
Osobní údaje pana Frišmana, Pecerady
Z výše uvedených zdrojů byl zpracován následující seznam jmen:
Zastřeleni německými příslušníky (5 občanů):
Týnec nad Sázavou:
Jaroslav Vodrážka zastřelen německým četníkem
Čakovice:
A. Šmíd zastřeleni posádkou německého tanku
J. Moravec
J. Kubásek
Z. Mikeštík

Policie ČR informuje…
Do chalupy se proboural střechou
Do chalupy v obci Dunávice se v období od
ledna do března letošního roku vloupal neznámý
pachatel. Odkryl část střešní krytiny rekreačního
objektu a proboural se do podkroví. Uvnitř pak
odcizil televizor, pět rybářských prutů, měděnou
vázu a formy, pilu a dvě sekery. Dvaašedesátiletý poškozený vyčíslil škodu přes čtyřicet tisíc
korun.
•
Zadržený muž skončil ve vazbě
Benešovští policisté zadrželi 7. března v Benešově třiačtyřicetiletého muže z Prahy. Od poloviny prosince loňského roku do počátku měsíce března se v teritoriu Územního odboru
Benešov dopouštěl majetkové trestné činnosti.
V nočních hodinách v polovině prosince se
v Benešově, na dvoře zimního stadionu, spolu
z dosud nezjištěným spolupachatelem pokusili
odcizit malotraktor John Deer v hodnotě čtyři sta
tisíc korun. To se jim však nepodařilo. Byli vyrušeni místním zaměstnancem. Svým jednáním
ale způsobili škodu přes šest tisíc korun poškozením malotraktoru. Muž se dále vloupal v Benešově do třech osobních automobilů, ze kterých
odcizil například autorádio, autolékárničku, na
zadním sedadle ponechaná zavazadla, rezervní
pneumatiku s heverem, doklady od vozidla
a další věci. Z nádrže osobního motorového vozidla Škoda 136L zaparkovaného v obci Popovice odcizil patnáct litrů benzinu.
Do sklepní kóje v ulici Pod Lihovarem v Benešově se vloupal z 6. na 7. března a odcizil 36
kusů krabic mléka a šest dvoulitrových PET
lahví nealkoholického nápoje. Několik kusů

disků včetně pneumatik a další jiné věci odcizil
ze sklepní kóje v Týnci nad Sázavou.
Podezřelý muž se také dopustil i jiného protiprávního jednání. Od dosud neznámé osoby převzal v ulici Vlašimská v Benešově zahradní traktůrek v hodnotě třicet tisíc korun, ačkoliv věděl,
že pochází z trestné činnosti. Následně jej užil
k jízdě ulicemi Benešova.
Policejní komisař muže obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody, poškození
cizí věci a podílnictví. Po provedených úkonech
byl policisty převezen do pražské policejní cely
předběžného zadržení. Dne 9. března byl na základě příkazu Okresního soudu Benešov eskortován do pražské vazební věznice.
•
Tragická nehoda na Benešovsku
Muž nepřežil čelní náraz
Smrtelným zraněním skončila dopravní nehoda, ke které došlo před půlnocí pátého března na
silnici druhé třídy č. 106 mezi obcemi Bukovany
a Chlistov.
Třicetiletý řidič vozidla Renault Scenic usedl
za volant i přes to, že není držitelem řidičského
oprávnění a do měsíce dubna letošního roku má
uložen zákaz řízení všech motorových vozidel.
Při jízdě po silnici ve směru z Týnce nad Sázavou do Benešova z dosud nezjištěných příčin
přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím automobilem Peugeot 406, které řídil
jednapadesátiletý řidič. Po nárazu se vozidlo Renault převrátilo na pravý bok. Jeho řidič byl
s těžkým zraněním letecky transportován do
pražské nemocnice. Řidič vozidla Peugeot byl se
středně těžkým zraněním převezen do benešov-

Umučeni v německých koncentračních táborech (17 občanů):
Týnec nad Sázavou:
Josef Herz
Ludvík Herz
Marie Herzová
Josef Frišman
Arneštka Frišmanová
Karel Frišman
Jaroslav Šmolka
Emilie Šmolková
Ota Šmolka
Felix Pollak
Emilie Pollaková
Pecerady:
Josef Frišman
Anna Frišmanová
Oskar Frišman
Otto Frišman
Hedvika Frišmanová
Karel Frišman
Ing. Ladislav Žížala,
člen vlastivědného klubu města,
pověřený zpracováním seznamu.
Děkuji touto cestou sekretářce starosty paní
Nedrové za obětavé vyřizování veškeré elektronické korespondence s příslušnými organizacemi.

ské nemocnice. Sedmdesátiletý spolujezdec sedící vpředu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Šedesátiletá spolujezdkyně utrpěla těžká
zranění, se kterými je hospitalizována v pražské
nemocnici.
Na místě zasahovali profesionální hasiči z Benešova. Hlídky z Obvodního oddělení Týnec
nad Sázavou a z Obvodního oddělení Benešov
prováděly odklon dopravy. Silnice byla zcela
průjezdná po třetí hodině ranní.
Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení
z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a nařídil soudní pitvu zemřelého.
•
Někdo pokácel stoleté duby
Celkem šest stoletých vzrostlých dubů pokácel v blíže nezjištěné době od začátku února do
měsíce března v katastru obce Prosečnice dosud
neznámý pachatel. Z toho čtyři stromy stačil rozřezat na metrové kusy. Dalších osm stojících
dubů poškodil tím, že do kmenů navrtal otvory.
Svým jednáním tak způsobil škodu přes třináct
tisíc korun. Týnečtí policisté případ prošetřují
jako podezření ze spáchání přečinu poškození
cizí věci, za což je možné uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.
nprap. Diana Škvorová
•
Kontroly bazarů a sběren budou pokračovat
Benešovští kriminalisté budou letos pokračovat v preventivních kontrolách bazarů, zastaváren a sběren druhotných surovin.
První akce proběhla 15. února v dopoledních
hodinách. Policisté kontrolovali bazary a sběrny
v Benešově. Ve čtyřech bazarech zkontrolovali
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podle výrobních čísel celkem šedesát namátkově
vybraných předmětů. Kromě mobilních telefonů
to bylo nářadí, navigace, televize, videokamery,
fotoaparáty, DVD přehrávače a další věci. Kontrolou v evidenci odcizených věcí policisté zjistili, že jeden z kontrolovaných mobilních telefonů je kradený. V roce 2007 byl odcizen
v Karviné.
Ve třech sběrnách druhotných surovin a jednom vrakovišti pak policisté kontrolovali knihy
výkupu. Při prohlídkách objektů nezjistili žádné
odcizené předměty.
•
Policista muži sebevraždu rozmluvil
Týnečtí policisté řešili v krátké době další případ, kdy chtěl muž spáchat sebevraždu. Dne 15.
února v ranních hodinách oznámil na Obvodní
oddělení do Týnce nad Sázavou třiašedesátiletý
muž, že jeho syn vyhrožuje u něho doma na Krňansku sebevraždou.
Na místo se krátce po osmé hodině ranní dostavila týnecká a benešovská policejní hlídka.
Policisté zjistili, že mladík je zavřený ve svém
pokoji, ničí jeho zařízení a vyhrožuje usmrcením
své osoby kuchyňským nožem. Vedoucí týneckého obvodního oddělení npor. Bc. Miroslav Sedláček vstoupil do domu a přes zavřené dveře
pokoje začal okamžitě s mladíkem vyjednávat,
aby od svého jednání upustil. Ten však dál vyhrožoval sebevraždou a demoloval zařízení
místnosti. To však policistu neodradilo a dál
s mladíkem hovořil, uklidňoval ho a snažil se mu
sebevraždu rozmluvit. Před desátou hodinou se
mu to nakonec podařilo. Spolu s lékařkou opatrně vstoupili do pokoje, kde jim mladík odevzdal
nůž. Poté byl sanitou převezen k předběžnému
lékařskému vyšetření do benešovské nemocnice.
V odpoledních hodinách ho pak policisté služebním vozidlem převezli do psychiatrické léčebny
v Havlíčkově Brodě.
Protože byl mladík agresivní a kromě sebe
nožem ohrožoval ještě svoje rodiče a policisty,
na místo byla povolána středočeská zásahová
jednotka. Její zásah naštěstí nebyl nutný.
V letošním roce je to už druhý případ, kdy se
týneckým policistům podařilo zachránit život
člověka, který se nacházel v těžké životní situaci.
•
Podnapilou mládež odhalili policisté
Restaurace, bary a diskotéky kontrolovali
o víkendu policisté. Zjišťovali, zda mládeži
a dětem nejsou prodávány alkoholické nápoje.
V Benešově se akce 18. února v nočních hodinách zúčastnilo devět policistů z benešovského
odvodního oddělení, šest městských strážníků,
čtyři celníci a celkem šest úředníků Městského
úřadu Benešov. Dva pracovníci stavebního odboru, dva živnostenského odboru a dvě úřednice
oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Společně zkontrolovali disko-bar Peklo v hotelu Pošta, club XXX a disko-bar Pod brankou.
Policisté a strážníci provedli dechovou zkoušku
u dvaceti mladistvých. U čtyřech z nich, třech
hochů a jedné dívky, zjistili, že jsou pod vlivem
alkoholu. Přístroje jim naměřily hodnoty 2,88;
0,73; 0,42 a 0,38 promile alkoholu v dechu.
Dvěma devatenáctiletým mladíkům, kteří svému
kamarádovi umožnili požití alkoholu, uložili po-
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kuty ve výši jeden tisíc korun. Další dva případy,
u kterých se policistům nepodařilo zjistit, kdo
mládeži konzumaci alkoholu umožnil, zpracovali jako přestupek.
Stejnou akci v nočních hodinách uskutečnili
policisté 19. února v Čerčanech. Deset čerčanských policistů a dva kriminalisté provedli kontroly v obci Pyšely v restauracích Penalta
a U Dobrotů, v obci Nespeky pak navštívili restaurace Lauřím a Stará hospoda a v obci Poříčí
nad Sázavou zkontrolovali restaurační zařízení
Na Homolce a Na Růžku. Dále ještě provedli
kontrolu diskotéky v baru kpt. Morgana v obci
Poříčí nad Sázavou. Zde dechové zkoušky odhalily dvě mladistvé dívky, které požily alkoholické nápoje. Elektronický přístroj jim naměřil
hodnoty 0,29 a 0,39 promile alkoholu v dechu.
Policisté šestadvacetiletému mladíkovi, který
děvčatům umožnil konzumaci alkoholu, uložili
blokovou pokutu ve výši pěti set korun.
Součástí tohoto opatření byla i dopravně preventivní akce. Policisté proto provedli uzávěru
obce Čerčany a zjistili celkem šest přestupků
v dopravě. Všechny vyřídili na místě v blokovém řízení a uložili za ně celkem jeden tisíc tři
sta korun.
•
Ženy si kabelky nehlídaly
Přišly o peněženky
Hned dva případy odcizených věcí při nákupu
prošetřovali benešovští policisté. Dne 24. února
v odpoledních hodinách využil neznámý pachatel toho, že devětatřicetiletá poškozená při nákupu v obchodním domě Billa v Benešově ukazovala neznámé ženě, kde najde určitý druh zboží
a přitom jí odcizil z kabelky, položené v nákupním vozíku, peněženku, doklady, platební kartu,
peníze a další věci. Škodu vyčíslila žena na dva
tisíce korun.
O den později policisté prošetřovali stejný případ. I šestadvacetileté ženě někdo odcizil z kabelky, kterou měla odloženou v nákupním vozíku, peněženku, doklady, platební kartu a další
věci, vše za dva tisíce šest set korun.
Policisté opakovaně upozorňují občany,
aby si při nákupech dávali na své věci dobrý
pozor. Aby ženy kabelky neodkládaly do ná-

Foto P. Vilímek
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kupních vozíků, ale měly je u sebe a stále pod
kontrolou.
•
Moje auto není zbraň
Projekt pro budoucí řidiče
Preventivně informační skupina Policie ČR,
Územní odbor Benešov, připravila pro začínající řidiče projekt pod názvem „Moje auto není
zbraň“.
Auto je prostředek, kterým se můžeme přesouvat z jednoho místa na druhé. Na druhé straně to také může být zbraň, která může působit
škody jak na majetku, tak na zdraví a životech.
Policisté proto chtějí preventivně působit na budoucí řidiče, aby si tuto skutečnost uvědomili
a na silnicích se chovali ukázněně a ohleduplně.
Kurz autoškoly v Benešově navštívili 2. března v odpoledních hodinách vedoucí Dopravního
inspektorátu P ČR Benešov npor. Bc. Zdeněk
Štěpánek a dvě policistky z Preventivně informační skupiny v Benešově. Pro studenty měli
připravenou prezentaci, ze které se budoucí řidiči dozvěděli, jaká je situace v dopravě na Benešovsku. Kolik řidičů v loňském a předloňském
roce zahynulo na benešovských silnicích, jaké
byly nejčastější příčiny vzniku dopravních
nehod, kolik jich způsobili řidiči pod vlivem alkoholu a drog. Dále i nebezpečné úseky silnic,
na kterých dochází ve většině případů k dopravním nehodám s těžkými či tragickými následky.
Součástí prezentace byly také fotografie z místa
tragických dopravních nehod, a také fotografie
neukázněných řidičů. Jednalo se například o případy špatného parkování, nesprávného předjíždění jak řidičů motorových vozidel, tak také motocyklistů, dále špatného upevnění nákladu na
střeše auta a další prohřešky řidičů.
Vedoucí dopravního inspektorátu připomněl
i sankce, které řidičům za některé nesprávné
chování na silnici hrozí a také to, čeho by se budoucí řidiči měli při jízdě v silničním provozu
vyvarovat a jak se chovat bezpečně.
V závěru setkání pak frekventanti autoškoly
dostali do policistů různé preventivní materiály
s dopravní tématikou.
Policisté osloví i další autoškoly na Benešovsku. Pokud budou mít o setkání zájem, policisté
je rádi navštíví.
por. Bc. Zuzana Stránská
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V Týnci se otevírá soukromá Mateřská škola Domeček
V Týnci nad Sázavou zahájila provoz soukromá Mateřská škola Domeček. Zajistí péči o děti ve věku od dvou do šesti let. „Nabízíme individuální přístup k dětem, který umožní zohlednit rozdíly mezi jednotlivými
předškoláky,“ řekla zřizovatelka školky Markéta Lukáčová.
Kapacita školky je 25 dětí. Třída bude smíšená, to znamená, že nebude
rozdělena podle věku. Dětem se budou věnovat vždy dvě učitelky. Součástí
programu školičky bude i výuka angličtiny, výtvarné výchovy, keramiky
a jógy. Při práci budou využívat vzdělávací program Začít spolu v kombinaci s prvky Montessori pedagogiky. Jejich prvořadým cílem bude rozvíjet děti tempem, které odpovídá jejich nadání, pěstovat v nich láskyplný
vztah k rodině i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti každého jednotlivce.
Vzdělávací program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch
charakteristických rysů osobnosti, které budou děti v dnešní rychle se měnící době obzvlášť potřebovat. Rozvíjí klíčové dovednosti současnosti, kterými
jsou komunikace, spolupráce a řešení problémů. Připraví děti na to, aby se
v budoucnu samy aktivně zajímaly o učení, aby je učení bavilo a nebylo pro
ně spojeno s nadměrným stresem. Klíčovým principem výchovně vzdělávací činnosti Montessori pedagogiky je vlastní objevování poznatků samotným
dítětem. Při výchově a učení podle ní stačí respektovat individuální vývoj
každého dítěte.
Podrobnosti o MŠ Domeček jsou na http://skolicka-domecek.cz/domu.

„Nebojte se nemocnice“
Nebojte se nemocnice, to je název preventivního programu, který připravuje pro žáky 1. a 2. tříd benešovská nemocnice. Žáci se seznámí s prostředím dětského oddělení, se sestřičkami a lékaři, pobaví je doktor Klaun.
My, žáci 1. A., 2. A a 2. B, jsme tam byli ve čtvrtek 24. března 2011.
Spoustu věcí jsme věděli a spoustu se jich dozvěděli. Každý jsme si mohli
poslechnout svoje srdíčko, prošly nám pod rukama nejrůznější zkumavky,

O víkendu 2. a 3. dubna 2011 se mohli zájemci o novou školičku Domeček přijít podívat do krásných zrekonstruovaných prostor ve Společenském centru Týnec v rámci dnů otevřených dveří. Provozovatelka Mateřské školy Domeček pí Markéta Lukáčová ochotně provázela hosty po
třídě, odpovídala na nejrůznější dotazy zvídavých maminek a spokojeně
dohlížela na hrající si děti.

viděli jsme oddělení JIP, kde naštěstí zrovna nikdo neležel, ale i pokoj
s holčičkou se zlomenou nohou.
Největší legrací bylo vystoupení dvou doktorů Klaunů. Díky nim mají
děti ležící v nemocnici alespoň 2x týdně o zábavu postaráno.
Při odchodu mi kdosi z dětí řekl, že závidí těm nemocným, že mohou
být tady v nemocnici.
Dětem přeji, aby tam raději být nemusely, ale kdyby přece jen nebylo
vyhnutí, ať se ničeho nebojí. Doktor Klaun je tam s nimi.
Mgr. Zuzana Krajánková, třídní uč. 1. A
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Noc s Andersenem
Pohádková Noc s Andersenem už řadu let rozestýlá spacáky ve veřejných i školních knihovnách, mateřských, základních i středních školách, občanských sdruženích, dětských
domovech a klubech Čech, Moravy, Slovenska,
Polska, Slovinska, Maďarska a letos akci k podpoře dětského čtení přichystali i v Londýně,
Drážďanech, Ženevě, Paříži, Kodani, americkém
Baltimore i v australském Sydney.
V pátek 1. dubna 2011 na více než 1060 čtecích a spacích místech tří světadílů již pojedenácté ukončila měsíc březen, spojený s oslavou
knih, čtení i čtenářů, pohádková Noc s Andersenem. V knihovnách, školách i v dalších komunitních místech pohádkové dobrodružství spojilo na dálku desetitisíce dětí z různých zemí.
První Noc s Andersenem proběhla v roce
2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet

malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.
V roce 2001 se spalo už ve 40 knihovnách –
všude se nápad líbil a šířil dál.
A v roce 2002 se nocovalo už na 72 místech
naší vlasti a na Slovensku v Krajské knižnici
v Trnavě, spalo se už i ve školách, domech dětí.
Přes 1500 dětí i na 300 dospělých prožilo kouzelnou noc plnou pohádek pořádanou k svátku
dětské knihy a podpoře dětského čtenářství.
A rok 2011 – spacích míst více než 1 060 – jen
těch registrovaných. Někde se spalo i bez registrace. Dětí ve spacáku už je na tisíce.
Děti z naší školy se zapojily mezi prvními,
a tak prožily pohádkových nocí již pěknou řadu
a většině se líbí.
Na závěr – bývá dobrým zvykem, že se každý
rok přispívá spolu s dětmi na dobročinné účely.
Naše děti se k této akci také připojují – během
pohádkové noci namalovaly řadu krásných po-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. SUKA BENEŠOV
pobočka Týnec nad Sázavou
pořádá zápis žáků
na školní rok 2011–2012

HUDEBNÍ OBOR
6.–9. června 2011 od 12,30 hod. do 16,30 hod. v učebně č. 3 – 1. patro

Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se skládá:
• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny)
• ze zpěvu (zazpívat jednu lidovou píseň)
Na pobočce v Týnci nad Sázavou se vyučují tyto nástroje: klavír, keyboard, akordeon,
zobcová a příčná flétna, klarinet, kytara.
Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba, saxofon, bicí
nástroje a zpěv) se vyučují v Základní umělecké škole J. Suka v Benešově (přihlásit se
mohou i starší žáci).
Otevírá se ročník pro předškolní děti (pětileté a s odkladem školní docházky).
Taneční a výtvarný obor se vyučují pouze v Benešově.
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hlednic – ty jsou k dispozici v městské knihovně
nebo v podatelně městského úřadu. Jejich zakoupením pomůžete dětem, které mají smutnější život než ty naše. Děkujeme.
Ivana Nováková
Dospělí čtou dětem
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou
české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství.
Všichni víme, že dnešní způsob života dětské
četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedávání před televizní obrazovkou k počítačovým hrám. Tento
stav kritizuje široká veřejnost, zdá se, že dnešní
děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů
dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale
jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného
kruhu ven.

A přitom existuje docela jednoduchá cesta, dát
dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče,
nemají děti závažné problémy se čtením.
Knihovny oslavují Mezinárodní den dětské
knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna
na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře. Metoda osobního vzoru v předčítání vedla k zorganizování krásné akce Noc
s Andersenem – děti tuto noc přespávají v knihovně a dospělí jim celou noc předčítají z knih.
Vůbec první Noc s Andersenem v České republice proběhla v roce 2000. Týnecká knihovna se k této akci připojila a na začátku dubna vedoucí Týnecké knihovny Ivana Nováková
zorganizovala už devátou Andersenovou noc.
Každý ročník je jiný, letošní téma bylo ve znamení oslav spisovatele Václava Čtvrtka.
Děkuji paní Ivaně Novákové, že každodenně
urputně svádí boj za čtení z knížek, nevzdává se
a pořád ji napadají nové pěkné akce pro podporu četby. Letošní Andersenovu noc jsem navštívila, moc se mi líbila, děti byly hodné a knihovnice spokojená. Přeju jí další nadšené
posluchače mezi dětmi a řadu dobrovolných dospěláků na předčítání.
Adriana Bursová
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V Týnci se tancovalo o 8. Posázavský střevíc
Společenské centrum Týnec ovládli v sobotu
mistři tanečního řemesla. Uskutečnila se tu tradiční postupová soutěž ve sportovním tanci nazvaná
Cena Posázaví – Posázavský střevíc. Své umění
na parketu předvedlo přes 195 párů z celé ČR.
Soutěž je určena pro začínající, takzvané hobby
páry, až po páry třídy B, a to od dětských až po seniorské. Body, které v soutěži získají, jim mohou
pomoci k postupu do vyšší taneční třídy. K automatickému postupu do vyšší třídy potřebují získat
200 bodů a pět finálových umístění.

Na podzim pořádá TSK Salta Karla Maršálka
ve spolupráci s Městem Týnec nad Sázavou a tanečním svazem ČR celorepublikovou taneční
ligu a postupovou soutěž párů třídy A ve standardních a latinsko-amerických tancích s názvem
CENA MĚSTA TÝNCE NAD SÁZAVOU. „To
už je soutěž výběrového řízení, rozhodují v něm
zkušenosti pořadatelů a jejich dobré organizační
schopnosti. Ročně se těchto soutěží v republice
koná asi jen šest. V Týnci ji pořádáme už několik

let. Účastní se jí i mistři republiky v kategorii junior,“ uvedl Karel Maršálek.
Majitel Společenského centra Týnec Miroslav
Němec řekl, že účast v tanečních soutěžích bývá
poměrně hojná. Příjemné podle něj je to, že se
mezi soutěžícími objevuje řada lidí, kteří se do
Týnce opakovaně vrací už několik let. „Je dobré,
že je pro ně tato soutěž pořád zajímavá,“ dodal
Miroslav Němec.
„Děkuji Bohuslavě Zemanové z Posázaví
o.p.s., manželům Němcovým ze Společenského
centra Týnec a Karlu Maršálkovi TSK Salta za
odvedenou práci, bezchybnou organizaci a propagaci města Týnec mezi soutěžícími a hosty taneční soutěže,“ říká Adriana Bursová.
Na shledanou na podzim při dalším tancování.
Příznivci společenského tance, krásných šatů a žen měli opět možnost strávit příjemný den ve
společnosti tanečníků různé věkové kategorie, hudebních žánrů a rytmů. Vládla soutěžní nálada
na jedné straně a vlídná atmosféra organizátorů na straně druhé.

Kalendář akcí Týnecko
DUBEN 2011
31. 3. – 29. 4. KRÁSY A DIVY PŘÍRODY – výstava
Výstava fotografií, básní a domácí bižuterie Daniely Brožkové
z Čerčan, doplňuje Přemysl Jettmar z Krhanic a Aleš Doležal
z Načeradce
Městský úřad v Týnci nad Sázavou
1. 4. – 30. 4. JARNÍ DEKORACE – výstava
Výstava originálních ručně vyráběných dekorací Kateřiny
Tomáškové
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
2. 4. – 27. 5. CARTE NOIR – výstava obrazů
Výstava obrazů Libuše Frankové z Tábora – obrazy plné fantazie, vizí a snů
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 15. 4. JARNÍ PLES
Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC
Pořadatel a informace: Taneční škola Jitky a Karla Maršálkových, tel.: 603 162 163, 603 553 900
So 23. – 24. 4. VELIKONOČNÍ JARMARK
Zač. 10.00 hod.
Velikonoce na Hradě Týnec, tvořivá dílna pro děti, ochutnávka velikonočních pokrmů,soutěž o velikonoční kraslici
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
So 23. 4. KRAJSKÝ PŘEBOR V GYMNASTICE
Zač. 9.00 hod
Tělocvična ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul.
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou

Jaroslava Tůmová
Adriana Bursová, místostarostka města

So 23. 4. POSÁZAVSKÁ TRILOGIE – XVIII. ROČNÍK
Start: 9.00 hod.
Závod v běhu (15 km), splutí úseku Týnec – Pikovice (16 km)
– jízdě na kole (25km)
Registrace závodníků: 7:15 – 8:15 hod. ve sportovním centru
Bisport. Bližší info u pořadatele: Bisport s. r. o., tel.: 317 701
460, email: info@bisport.cz, www.bisport.cz/trilogie
So 23. 4. CESTA DO STŘEDU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
Start: 9.00 hod.
Trasa jarního výletu: Muzeum Netvořice – vrch Holý – kostel
ve Vysokém Újezdě – Pexův luh – Rabyně – Slapy
Bližší informace: J. Dušek, tel.: 603 518723, J. Horečka, tel:
602 283 102, www.netvorice.eu
Pořadatel: Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích
So 30. 4. ČARODĚJNICKÁ SÁZAVA
Start: 9.00 – 12.00 hod.
Splavování úseku Týnec nad Sázavou – Pikovice v maskách,
slosování o "kouzelné" ceny.
Rezervace u pořadatele Bistport spol.s r.o.: email:
info@bisport.cz, tel. 317 701 460, 777 335 618
So 30. 4. RUDOLF STRIMPL – PRVNÍ JAHODÁŘ V ČECHÁCH
Zač. 13.00 hod.
Vzpomínková slavnost 115 let pěstování jahod v regionu
Krňany – Teletín – Chlistov
Bližší informace: V. Šmeráka, tel.:603 196 678, email:
info@mezirekami.cz, www.netvorice.eu

KVĚTEN 2011
Út 10. 5. ATLETICKÉ ZÁVODY
Zač. 16.00 hod.
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So 14. 5.

Po 16. 5.

Út 17. 5.

So 21. 5.

So 21.5.

So 21. 5.

Ne 22. 5.

Pá 27. 5.

So 28. 5.

So 28. 5.

Soutěž předškolních děti 3–6 let v areálu ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul.
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou
MALUJEME HRNEČEK – kreativní kurz
Zač. 15.00 hod.
Bližší informace na www.mestotynec.cz/muzeum
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
ATLETICKÉ ZÁVODY
Zač. 14.30 hod.
Soutěže žactva v areálu ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul.
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou
KONCERT ZUŠ
Zač. 17.00 hod.
Zasedací místnost Městského úřadu v Týnci nad Sázavou
Pořadatel: ZUŠ Týnec nad Sázavou
ZÁJEZD DO RAKOUSKA – SOLNOHRADSKO – JEZERA
Odj. 5.00 hod.
Celodenní zájezd, prohlídka jezer a zajímavostí oblasti Solnohradska. Odjezd z autobusového nádraží, předpokládaný návrat 22.00 hod.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
ZUMBA PARTY s tancem
Zač. 10.00 hod.
3 hodiny plné zábavy, tance a cvičení – Zumba, Ladies Latina, orientální tance
Společenské centrum Týnec
Občerstvení zajištěno
s sebou: sportovní obuv, oblečení, ručník
Lektorky: Míša Pávová, Blanka Takáčová
Cena 150,- Kč
Informace a přihlášky: zumbabenesov@gmail.com,
www.zumba-benesov.cz, tel: 775 615 503,
e-mail: blanka@takacova.cz, www.takacova.cz
46. ročník – POCHOD PRAHA – PRČICE
Trasy různé délky pro pěší, cyklisty i vozíčkáře
Start z Prahy, metro Háje: 5.00 – 6.30
Start z Týnce nad Sázavou, Informační centrum, Klusáčkova
2: 7.30 – 9.15 hod.
Bližší informace: www.praha-prcice.cz, tel: 224 498 355
Pořadatel: Klub českých turistů
DEN HUDBY
Zač. 14.00 hod.
Tradiční odpoledne s dechovou hudbou ve Společenském
centru TÝNEC
Hraje: kapela TÝNEČANKA, host: VRANOVANKA
Pořadatel. Město Týnec nad Sázavou
DEN DĚTÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Zač. 17.00 hod.
Zahrada Společenského centra TÝNEC
Tradiční akce pro děti se soutěžemi, tentokrát na téma „Říše
zvířat“
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou
DĚTSKÝ DEN V ČAKOVICÍCH
Zač. 14.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti na místním hřišti
Bližší informace u pořadatele OS Čakovicko: p. Mergeš,
email: petr.merges@centrum.cz
CENA Taneční školy SALTA
Zač. 9.00 hod.
postupové a hobby soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích
Společenské centrum TÝNEC
Pořadatel: TŠ Salta Karla a Jitky Maršálkových

ČERVEN 2011
So 4. 6.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Zač. 14.00 hod.
Vystoupení žáků ZŠ Týnec nad Sázavou ve Společenském
centru TÝNEC

So 4. 6.

So 11. 6.

So 11. 6.

So 18. 6.

So 25. 6.
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Každá třída se svým třídním učitelem si nastudovala jedinečné představení
Pořadatel: ZŠ Týnec nad Sázavou
POHÁDKOVÁ SÁZAVA
Start: 9.00 – 12.00 hod.
Na nejmenší vodáky budou čekat princezny, víly, vodníci,
skřítci, rarášci a další pohádkové postavy.
Zajímavé soutěže během plavby a malý dárek nakonec.
VČASNÁ rezervace nutná
Bližší informace u pořadatele: Bisport spol. s r. o., tel.: 317
701 460, email: info@bisport.cz, www.bisport.cz
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Zač. 14.00 hod.
Soutěže o pěkné ceny – v běhu, trojboji, vrhu koulí i šipkami,
lov rybiček,závody v jízdě na kole, koloběžce i s kočárky na
hřišti v Peceradech
Bližší informace u pořadatel SDH Pecerady: Jitka Hudrlíková, tel: 737 644 599
MUZEJNÍ NOC 2011 – 1. ročník
Zač. bude upřesněn
Živé obrazy z naší historie – Hrad Týnec ožije duchem středověku
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum
PŘEHLÍDKA DECHOVEK
Zač. 9.00 hod.
Každoroční přehlídka dechových souborů nejen z Týnce před
Domem s pečovatelskou službou
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
VODNÍCI Z POSÁZAVÍ
Start: 9.00 – 12.00 hod.
Splutí úseku Týnec nad Sázavou – Pikovice provázené setkáními s vodníky, vodnicemi a vodními vílami
VČASNÁ rezervace nutná
Bližší info u pořadatele: Bisport spol. s r. o., tel.: 317 701 460,
email: info@bisport.cz, www.bisport.cz

Změna a doplňování programu během měsíce povolena.
Přejeme příjemné zážitky.
Město Týnec nad Sázavu
K Náklí 404, Týnec nad Sázavou
tel: 317 701 431
mail: radnice@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz
Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032, mail: ic@centrumtynec.cz
www.centrumtynec.cz

Kalendář akcí – výzva spolkům
Komise pro zájmovou činnost rozhodla o zřízení tzv. centrálního kalendáře akcí. Kalendář bude vytvořen za účelem přehledu o sportovních, kulturních a jiných akcích v Týnci a okolních obcích. Jeho hlavním úkolem
bude předejít konání vícero akcí stejného druhu v totožných termínech.
Doposud se tak často děje, organizátoři se tak navzájem připravují o návštěvníky a případná podpora města je tak neefektivní. Z těchto důvodů
město do budoucna nebude překrývající se akce finančně podporovat.
Včasné nahlášení vaší události do tohoto kalendáře zajistí vám, organizátorům, nejen pohodlné zvolení jejího termínu, ale především kvalitní propagaci chystané akce.
Vyzýváme tímto všechny neziskové (spolky) a příspěvkové organizace
na území Týnce, aby termíny a podrobnosti o svých akcích s dostatečným
předstihem hlásily v Turistickém informačním centru Týnec v budově
Společenského centra Týnec, tel: +420 317 729 050, e-mail: ic@centrumtynec.cz
Za Komisi pro zájmovou činnost
Lucie Onderčaninová
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SrdeĀnĒ vás zveme na dĒtské pĒvecké vystoupení

PĢijčte si poslechnout dĒti ze Studia 3, které
zpívají písniĀky z pohádek a dĒtských filmĪ.
PodpoĢte je tak v jejich hudebním poĀínání.

Kdy : v nedĒli 19.6. 2011 od 15:00
Kde : Velká zasedací místnost MĒÚ Týnec n.Sáz.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Výstava obrazů – CARTE NOIRE
Libuše Franková
2. 4. 2011 – 31. 5. 2011
Galerie hradu Týnec nad Sázavou
Carte Noire – jako „lajt motiv“ celé výstavy
na tajemné téma „ČERNÁ KARTA“ – lze nahlédnout několika způsoby: můžeme si ho představit jako sáček s dobrou, černou, francouzskou
kávou, ale také jako zdroj autorčiny inspirace
hledané v temné kávové sedlině, do které autorka hledí a v ní se zrcadlí celý život a potažmo
svět. V každém případě lze v „ČERNÉ KARTĚ“
zahlédnout mystický konec a opět začátek –
nejen barevné škály, ale i všech odstínů samotného života – zkrátka pestrosti, která k životu
patří. Povězme si teď příběh těchto obrazů…
Paní Libuše Franková maluje od ranného dětství.
Lásku k umění zdědila po svých rodičích – tatínkovi tiskaři a výtvarníkovi a mamince mimo
jiné výborné herečce.
V mladistvém věku absolvovala tříleté učení
u profesionálního malíře Jindřicha Schenka.

Počátkem 90. let otevřela v Táboře galerii
svých obrazů, které dnes visí po celém světě –
v Americe, Holandsku, Rakousku i v autorčině
milované Itálii, kde má rodina Franků své kořeny.
Její láska k historii a umění ji přivedla k myšlence otevřít si v loubí domu č.14 na Žižkově náměstí v Táboře obchod se starožitnostmi a uměním, který provozuje dodnes.
Je dobře, že malování jí zůstalo nadále koníčkem, díky tomu můžeme dnes spolu obdivovat
její obrazy plné fantazie, vizí a snů, lidí létajících
vzduchem, andělů rozpínajících svá křídla, tajuplných renesanční dam, barevných marionet
nebo klaunů provádějících svoje kejkle.
Věštění z kávové sedliny jí bylo inspirací například pro obrazy „Vítr“, „Cirkus Maximus Minimus“, „Zázrak“, „Eden“, ale také „První sníh“.
Před usnutím, noříc se do spánku, zahlédla
motiv, který ztvárnila v obraze „Soutěska“.

Z vernisáže výstavy Libuše Frankové

MċSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU a DANIELA BROŽKOVÁ
VÁS ZVE OBDIVOVAT

Daniela Brožková (rozená Vilímková), amatérská fotografka a pĜíležitostná básníĜka z ýerþan
vystaví své

FOTOGRAFIE, BÁSNċ A DOMÁCÍ BIŽUTERII
(soupravy náušnic a náhrdelníkĤ)

Fotografie doplní i její kamarád PĜemysl Jettmar z Krhanic a Aleš Doležal z Naþeradce
PRODEJNÍ VÝSTAVA BIŽUTERIE JE V INFORMAýNÍM CENTRU
(budova Spoleþenského centru TÝNEC v KlusáþkovČ ul.)

MċSTSKÝ ÚěAD TÝNEC NAD SÁZAVOU
PondČlí, stĜeda 8.00 – 17.00, úterý, þtvrtek 8.00 – 15.00, pátek 8.00 – 14.00
Bližší informace: podatelna MČÚ, K Náklí 404, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 704 431, email: homolova@mestotynec.cz
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Z její cesty do Benátek, kde ji v galerii zaujal
portrét benátské dámy s číší vína, se přetransformovala „Venezziana Bella“ – jen v ruce má teď
medvídka.
A ani cesta vlakem není ničím obyčejná –
vznikne tam skica a následně obraz – „Spící“.
Z autorčiny lásky k asijskému umění se můžeme těšit i my při pohledu na obraz – „Rodina ze
severní Číny“. A svůj smysl pro humor nezapře
v obraze, který je mužskou podobou Botticelliho
obrazu „Primavera“ – my tu máme na výstavě
„PrimaVénu“.
A zvukomalebně znějící jméno Mandelína
Staňková, přečtené jednoho dne v krásné knize
Táborské Tier – Staré ulice a domy táborské, je
inspirací k obrazu „Mandelína Nováková“.
Tak doporučuji všem – zajeďte si do krásného
města Tábora, navštivte starožitný krámek Libuše Frankové a třeba zkuste najít dům číslo 33,
který v 18. století vlastnila žena jménem Mandelína.
Magdalena Timplová,
kastelánka hradu Týnce
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Jak si hráli naše babičky a dědečkové
Výstava – Hrad Týnec nad Sázavou, duben – září 2011
Po loňské úspěšné výstavě „Jak žili naše babičky a dědečkové“ pro Vás
Muzeum města Týnce nad Sázavou ve spolupráci s Vlastivědným klubem
připravilo výstavu historických hraček. V dolním patře městského muzea
budete mít během celé sezóny 2011 možnost zavzpomínat na Vaše oblíbené hračky, které Vás provázely celým dětstvím. Mladší generace budou
moci srovnat, jaké hračky měli naše babičky a dědečkové a jaké nabízí obchody s hračkami dnes. Možná budou překvapeni, že medvídek nebliká
a nevydává prapodivné zvuky, že panenka nemá velikost oblečení 34, že

hry jsou jenom mechanické a nenajdou se tu žádné prapodivné příšerky,
které mají naše ratolesti v oblibě dnes. Ale určitě si tu každý najde tu svou
oblíbenou hračku a možná nás zamrzí, že některé z nich už v obchodech
nekoupíme. Tato výstava bude jistě zajímavá ke zhlédnutí pro všechny generace. Tak babičky a dědečkové, vezměte svoje vnuky a vnučky a přijďte
si zavzpomínat a dětem povyprávět, která panenka se nejvíc podobá té
Vaší, jakou knížku jste jako děti měli nejraději a který méďa jako by z oka
vypadl tomu, s kterým jste usínali. Budu se na Vás těšit
Magdalena Timplová – kastelánka hradu

TURISTICKÉ INFORMAýNÍ CENTRUM

OTEVÍRACÍ DOBA
KvČten – ýerven
PondČlí

9:00 - 12:30

13:30 - 18:00

Úterý

9:00 - 12:30

13:30 - 18:00

StĜeda

9:00 - 12:30

13:30 - 18:00

ýtvrtek

9:00 - 12:30

13:30 - 18:00

Pátek

9:00 - 12:30

13:30 - 18:00

Sobota

9:00 - 12:30

13:30 - 18:00

NedČle

9:00 - 14:00

Státní svátky:

9:00 - 14:00

Adresa : Klusáþkova 2, Týnec nad Sázavou
Telefon: 00420 317 729 050, GSM: 00420 775 290 032
E-mail: ic@centrumtynec.cz, Web: www.centrumtynec.cz
IýO: 683 89 205, OdpovČdný vedoucí: Miroslav NČmec

Co v knize o Týnci nebylo…
Vily pražských podnikatelů na Brodcích
Ladislav Žížala

Po pravdě řečeno, o týneckých stavbách postavených v mezidobí dvou světových válek, je
toho v knize o Týnci velice málo. A dojde-li
k dalšímu vydání této stále vyžadované a v současné době už nedostupné knihy, měla by se v ní
pasáž o týnecké architektuře, od té nejstarší až
po současnou, objevit.
Když se zeptáte některého týneckého občana,
kde je Mayerhoferova vila, kromě jejího dnešního majitele to nebude nikdo vědět. Určitě ale
bude znát Janečkovu vilu, rotundu, kostel sv. Šimona a Judy, věžové domy, továrnu na kameninu (pak hotel, kulturní dům, dnes společenské
centrum), Mickův dům, Mickův mlýn, budovy
bývalé přádelny na Brodcích – mnohé jsou historicky cenné, jiné mají zajímavý osud, to vše by
do kapitoly o týnecké architektuře patřilo.

Vraťme se ale k dnešnímu tématu, který bude
jen malým kamínkem do mozaiky týneckých
staveb a historie jejich vzniku. Vilu č. p. 31 na
Brodcích si v létech 1939–1940 postavil pražský
stavitel Jan Mayerhofer za velmi účinné spolupráce s majitelem pražské dopravní firmy Bohumilem Svobodou. Svoboda stavěl v sousedství
druhou vilu popisné číslo 32. V každém případě
víme, že Mayerhofer získal v té době významnou zakázku – jeho stavební firma se účastnila
na výstavbě nové budovy Živnostenské banky
v Praze Na Příkopech, dokončené v období protektorátu v roce 1942. Na stavbě obou vil se podíleli oba podnikatelé. Svoboda zajišťoval přepravu materiálu a Mayerhofer stavební práce.
Vila č. 31, posazená do levého svahu u silnice
vedoucí od brodecké kantýny (původně zcela
nového hotelu z přelomu 19. a 20. století sloužícího brodecké přádelně, v nedávné době nově
otevřené a opět zavřené Pizzerie) do Pecerad, má

na svahu ponechanou původní zahradní úpravu,
ještě nedávno částečně skrytou za několika starými borovicemi. Podle pamětníků byl na svahu
borovicový les dávno před zahájením stavby.
Majitel pozemku se zachoval k přírodě šetrně
a borovicový porost okolo stavby ponechal.
Středem svahu prochází od branky k prvému
podlaží široké dlážděné schodiště, končící u suterénního bytu. Svahy jsou terasovitě upravené
a doplněné zajímavou zahradní keramikou a bazénkem, obloženém dlaždicemi s bílou soškou
amorka, po stranách v horní části schodiště vás
přivítají dvě asi padesáticentimetrové sošky sov
a v levé části zahrady ve svahu je posazen keramický včelí úl. Vila sama je třípodlažní objekt,
suterén byl předurčen pro byt domovníka a zahradníka a zbývající dvě patra měla v době letního pobytu užívat rodina majitele vily. Mayerhoferova vila proti vile p. Svobody (č. p. 32) je
honosnější jak exteriérem, tak v interiéru. Venkovní stěny nebylo nutné do dnešního dne opravovat, keramické obložení oken je neporušené
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Celkový pohled na vilu č. 31

a na stavbu byly použity dvakrát vypalované
cihly o značné tvrdosti. Okna i dveře jsou původní a stejně kvalitně byl budován interiér.
Všechny rozvody slouží dodnes, nový majitel
zachoval i vkusně vypracovanou dřevěnou bílou
dělící stěnu mezi obývacím pokojem a ložnicí,
bílé dveře a velkou pozoruhodností interiéru
jsou obrazy květin – skleněné intarzie zapuštěné
do stěn pokojů.
Vila č. 32, nesoucí název Lenka, je skromnější, ale má také suterénní byt a nad ním dvě bytová podlaží. Zahradou od vrátek také prochází široké kamenné schodiště končící u vchodu do
vily. Z obou vil je nádherný výhled na starý
i nový Týnec a daleké zalesněné kopce, tvořící
obzor tohoto obrazu, měnící se s každým ročním
obdobím. Projektantem vily č. 31 byla Kancelář
pro architekturu a stavby architekta a stavitele J.
Žabokrtského z Prahy XII. Podle dokladů uložených na stavebním odboru městského úřadu
v Týnci byla stavba zahájena 4. května 1939
a ukončena 11. prosince 1939. Ještě kratší dobu
výstavby si vyžádala vila pana Svobody. Stavební povolení bylo vydáno ve stejný den jako
u vily č. 31, tedy 4. května 1939, kolaudace se
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Vila Lenka

uskutečnila již 10. září téhož roku. Když mi tyto
informace o doslova „bleskové“ výstavbě (při
rozhovoru o vile č. 32) předávala v nedávné
době paní Sládková, nechtěl jsem tomu věřit.
Dnes, i když už není mezi námi, se jí musím omluvit, že jsem pochyboval o její paměti.
Jak už jsem uvedl, dokončení obou vil připadlo do doby, která byla pro české země tragická.
Nejenom, že po 15. březnu 1939 se staly protektorátem Velkoněmecké říše, ale později dokonce
území na levém břehu Sázavy, ve kterém se obě

novostavby nacházely, bylo prohlášeno jako vojenské cvičiště zbraní SS (SS Truppenübungsplatz“) přímou částí Německa. Více se lze dočíst v knize „Týnec nad Sázavou – k historickým
kořenům města“ v kapitole Týnecko za okupace
1939–1945. A tak o jejich užívání nerozhodovali majitelé, ale německé úřady. Byli zde ubytováni zaměstnanci Janečkovy Zbrojovky, převedené v době války plně na vojenskou výrobu. Ve
vile č. 31 bydlel v době války dokonce sám německý ředitel Zbrojovky Rudolf Walhalla. Po
osvobození v roce 1945 na tom nebyli majitelé
o mnoho lépe. Obě vily byly stále obsazeny nájemníky, i když se prostory postupně uvolňovaly. Stavitel Mayerhofer prodal vilu č. 31 v roce
1960 a v roce 1964 po rozchodu manželů Svobodových došlo k prodeji i vily Lenka č. 32.
Za poskytnutí informací o obou objektech děkuji panu Skupovi z vily č. 31, paní Sládkové
z vily č. 32 a paní Ottové ze stavebního odboru
MÚ za údaje o projektantovi stavby a době výstavby.
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Masopust v Podělusích
Již v loňském roce se nám podařilo obnovit tradici masopustních průvodů v naší obci. Pátrali jsme v kronice, ve které jsme, bohužel, zmínku o ma-

sopustních průvodech nenašli. Fotografie z alb domorodců, ale mluví za vše.
Průvody v naší obci byly a naším přičiněním opět budou. Letos tato událost
připadla na 5. března. Sešli jsme se v hojném počtu a celý den si užili v bujarém veselí. Nezbývá než si přát: ZA ROK SE SEJDEME ZASE!!!

Snažíme se, snažíme…
Skauting jako takový není pouze o dětech,
které na schůzky chodí za (a nebo se) svými kamarády.
Velmi důležitým prvkem jsou ti, co se o jejich
zábavu starají, samotní "vedoucí", kteří mají být
spíše staršími kamarády. Každý, kdo někoho
něco učí (nebo se o to snaží), ví, že to není úplně
snadné. Navíc, když to nemá vypadat jako ve
škole, tak i my (jako "vedoucí") se musíme učit,
jak učit.
A že Týnec nemá ledajaké "vedoucí", ví už
celá Česká republika. Čím to je? Protože objíždíme různá celorepubliková setkání, kde se sejdou vedoucí, aby si navzájem pomohli, vyměnili si své zkušenosti, dále také na semináře –
jednoho z nich jsme se právě zúčastnili v březnu.
Nabrali jsme nové nápady a metody jak na to,
tudíž… je na co se těšit.
•

PRŮLET VESMÍREM – SKAUTSKÝ ZIMNÍ
TÁBOR 2011
Je neuvěřitelné, kolik se toho dá zažít během
jednoho týdne. Ať je to bitva se zákeřnými mimozemšťany Zorgony, zamrznutí v ledové cryo
místnosti, záchrana kosmonauta, napadení robotem a jeho následná oprava nebo jen pozorování
komety, která Vám splní jakékoliv přání.
Příběh motivovaný napínavým filmem Zathura – vesmírné dobrodružství nás doslova pohltil,
stejně jako jeho dva hlavní představitelé.
Letos jsme se vydali své lyžařské umění zdokonalovat na Šumavu. Sjezdovky na Špičáku se
nenechaly zastrašit oteplováním a svůj sníh si
ubránily. Měli jsme tudíž nádherné počasí plné
sluníčka vhodného k opalování i spoustu kvalitního sněhu. Co víc bychom si mohli přát.
Každý večer po postupu vesmírem jsme se
vrátili zpět na zem, a to konkrétně k televizi.

Není to tak děsivé, jak to zní. Televizi jsme si
totiž udělali vlastní a zahráli si pár oblíbených
soutěží. Za školou, námi upravené na Za skautem nám pomohlo probudit prázdninami vypnuté mozečky, AZ-kvíz nás ujistil, že existuje
spousta slov, které neznáme, pohádkové postavy
skryté pod obyčejnými jmény byly odhaleny
stejně, jako každý host v TV soutěži Hádej, kdo
jsem, že to, co vypadá nestravitelně, nemusí být
zas tak nechutné a naopak jsme i možná s hrůzou
zjistili při Faktoru strachu a že i za týden se můžeme naučit něco zbrusu nového, jsme si dokázali v Hodině pravdy, kdy byl pro každého na
míru připravený úkol.
Poté, co každý zjistil, že v noci je dobré spát,
aby přes den mohl lyžovat a hrát si, jsme si
všichni celý tábor velmi užili, a i když možná po
návratu unavení, ale plní zážitků na něj budeme
s vyceněnými zuby v úsměvu vzpomínat.
Junák svaz skautů a skautek ČR,
středisko Kamenice – 3. skautský oddíl
Týnec nad Sázavou – TYSAN

t
Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla
Týneckých listů bude

v úterý 31. května 2011
– termín uzávěrky je závazný!
Pod Řípem

Týnecké listy

ročník XXI, duben 2011

číslo 2, strana 17

Jak bylo v Bechyni
Jako každý rok, tak i letos uspořádalo Občanské sdružení zdravotně postižených Týnec nad Sázavou ve dnech 21.–26. 3. 2011 relaxační pobyt v lázních
Bechyně. Mezi členy je tento pobyt oblíben, celkem se jich zúčastnilo 58.
Cestovali jsme autobusem a jak jinak – P BUS TOUR p. Peška nás dopravil tam i zpět rychle a bezpečně. V ceně zájezdu byly denně 2–3 procedury.
Počasí nám vyšlo, bylo slunečno a teplo.
Navštívili jsme opět pivovar v Dražíči, kde jsme prožili hezké odpoledne
a podvečer. Někdo si s chutí zazpíval známé písničky a někdo si i zatančil. Při
dobrém kvasnicovém pivečku probíhala výborná nálada. Dobře víme, že nepomůže naříkat a bědovat! Ještě toho zbylo hodně, z čeho se dá radovat.
Týden uběhl jako voda, a tak za rok na shledanou, Bechyně!

Jak bylo v roce 2010
Ohlédnutí za počasím uplynulého roku vychází ze stejných zdrojů dat jako loni. Nedošlo u nás
k žádné inovaci přístrojové a ani způsobu měření. Víme, že jsou i další, kdo měří různá meteorologická data v Týnci a okolí, ale zatím si nechávají své výsledky pro sebe. Škoda, porovnání
výsledků měření alespoň srážek v různých místech Týnce by nás mohlo překvapit. Srážky jsou
totiž v krajině velmi proměnlivé, alespoň ty
z teplé půlky roku, kdy převažují místní (bouřkové či konvekční) srážky. Čekáme tedy na dalšího klimatologa amatéra, který by poskytl svá
data k porovnání.
Průřez počasím po měsících:
Leden začal zostra mrazy a sněžením, prakticky stále byla teplota pod nulou, jenom kolem 19.
se dostává krátkodobě výrazněji nad nulu. Nejnižší teplota neklesla pod –20 °C, nejblíže jsme k ní
měli 27. den. Srážky byly prakticky jenom pevné,
slunce skoro nebylo vidět, sněhová pokrývka
vrcholila na závěr první dekády úctyhodnými
35 cm. Sníh ležel celý měsíc. Takto si představujeme ladovskou zimu. Celková vodní hodnota napadaného sněhu byla 72,1 mm, což je hodně nadprůměrné pro tento měsíc.
Únor pokračuje v nastoupeném lednovém
trendu, teploty jsou stále záporné až na výkyv
kolem 3. dne. Lednové velké mrazy se však neopakují, pokles pod –10 °C jsme nezaznamenali,
i když v první dekádě se jim blížily. Koncem měsíce kolem 25. dochází k razantnímu oteplení
a tání sněhu, během několika dní teploměry hlásily teploty nad 10 °C. Celkově v únoru spadlo
podprůměrných 14,4 mm.
Březen se však opět vyhoupl na zimní vlnu,
sníh se stačil při oteplení v konci února pouze
zredukovat a v první dekádě ho zase přibylo.

Mrazy mají ještě poslední vzepětí 10. den kolem
–15 °C. Poté se postupně oteplovalo, ale poslední zbytky sněhu na zastíněných místech mizí teprve při jarní rovnodennosti. Tehdy náhlý závan
tepla od jihozápadu vyhání rtuť teploměru až k 20
°C. Tak dlouho ležící sníh, prakticky od Vánoc,
nás asi mnoho nepamatuje. Je to úctyhodných 70
dnů, což má i různé dopady na vegetaci, např.
trávu pod sněhem pokryla bílá plíseň.
Duben měl celkově příjemné teploty, pouze
při jasných nocích k ránu jsme zaznamenali mrazíky do –3 °C k závěru měsíce a i měsíčního maxima bylo dosaženo v samém závěru měsíce 30.
s teplotou okolo 24 °C. Srážky byly rozprostřeny
dost nepravidelně a poslední dubnová dekáda
byla prakticky bez deště. Nastupující vegetace
však z toho velkou újmu neměla, protože v půdě
byla po zimě dobrá zásoba vody. Celkový úhrn
30 mm byl průměrný až mírně podprůměrný.
Květen přírodě svědčil, byl chladnější a vlhký.
Teplotou nepředčil dubnové maximum, jenom tři
dny po jednom v první, druhé a třetí dekádě dosáhly 21 °C. Naproti tomu tradiční vpád studeného vzduchu kolem Pankráce, Serváce a Bonifáce
se nekonal, nejchladnější noc byla 7. s náznakem
poklesu k nule, ale náznak skončil u 4 °C. Srážky
v sumě přesáhly stovku milimetrů – 102,6, což je
nadprůměrné množství. Ještě jedna zvláštnost se
dá popsat, a to četnost srážek. Celkem bylo 19
dní s deštěm, pro zahrádkáře meteorologický ráj.
Červen měl chladný začátek s devíti stupni,
potom se k 11. dni oteplovalo až na tropických
31 °C, ale potom do konce měsíce bylo průměrné červnové teplo nad dvacet stupňů. Také srážky byly průměrné až podprůměrné s 59 mm.
Červenec byl nadprůměrně teplý s vrcholem
11. den s teplotou 33 °C. Srážek bylo podle na-

měřené sumy 99,7 mm zdánlivě vlahý, ale když si
uvědomíme, že polovina z toho spadla ve třech po
sobě jdoucích bouřkových dnech mezi 22. a 24.
Díky četným jasným a teplým dnům bez srážek to
znamenalo citelný nedostatek vláhy v půdě. Takovéto výkyvy srážek v tomto roce, hlavně na
Moravě, vyvolaly četné bleskové povodně.
Srpen se se svými srážkovými výkyvy vyrovnal červenci, dokonce 7. den v bouřkovém přívalu spadlo 40 mm, což vyvolalo i znatelný nárůst průtoku Sázavy. I celkové množství vody
spadlé v srpnu se vyznamenalo, svými 130 mm
řadí tento srpen k druhému nejvlhčímu v tomto
století. Teploty se již nepřehouply přes třicítku,
i když 22. den jim k tomu chyběl jenom stupeň.
Září nikterak nevybočuje z běžných teplot
i srážek. Maximální měsíční teplota se s blížícím
podzimem dostala jenom na 22 °C vždy po jednom dni v každé dekádě a minimum již začalo
atakovat nulu, zatím 20. den s hodnotou 3 °C.
Extrémní srážky, netypické pro září, spadly mezi
25. až 28. dnem, 63 mm bylo 80 % veškeré zářijové vody.
Říjen se překonává v suchosti, 8,5 mm je hodně
málo jako v r. 2005. Teploty se poprvé dostávají
ráno při zemi pod bod mrazu 10.–12. dne, vrchol
chladu je 22. den s –4 °C. Jinak je příjemně,
pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany
teploty v doznívajícím babím létě jsou nejčastěji mezi 12–18 °C.
Listopad měl příjemně teplé dvě první dekády s vrcholem 18 °C pátý den, tedy stejný vrchol
tepla jako říjen. Poslední dekádu se výrazně ochladilo a 8 stupňů pod bodem mrazu v samém závěru měsíce odstartovalo dost chladný závěr
roku. Podobně to bylo i se sněhem, který se
prvně objevil 26. den, ale od 29. již sněží inten-

zivně a měsíc končí s 20 cm sněhu. Celkově je
listopad výrazně vlhký s 56,8 mm.
Prosinec nás potrápil mnohými sněhovými
kalamitami, zdá se, že za posledních 40 let to byl
jeden z nechladnějších. 4. a 5. den ranní přízemní teploty atakují 20 stupňů pod nulou a nejméně deset dní má teploty pod –10 °C s celodenním
mrazem. V polovině vrcholí sněhová nadílka,
kdy máme 30 cm. Vodní ekvivalent sněhu je 77
mm, a tím dosahuje samého vrcholu srážek za
celý měsíc v tomto století.
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Resumé z celého roku 2010 se dá vyjádřit
dvěma slovy – teplo a vlhko, srážky dosáhly 750
mm, což je v Týnci druhý nejvyšší úhrn od
r. 2000. Zapadá to do výsledku celosvětového
měření teplot na povrchu pevniny i moří, který
se získává vyhodnocením všech klimatických
stanic a satelitních dat. Loňský rok je podle toho
klasifikován společně s rokem 2005 jako nejteplejší za posledních 130 let.
Jiří Borovička a Luděk Šefrna

Z peněz Evropské unie se staví cyklostezky
(převzato ze Středočeského magazínu č. 1/2011)
Středočeský kraj se v dohledné době pustí do čtyř projektů zaměřených
na rozvoj cyklostezek. Regionální operační program tak uvolní finanční
prostředky na projekt Cyklostezka vozíčkářům přátelská, Přeložení cyklotras Greenway Praha – Vídeň a Posázavská v úseku Zbořený Kostelec,
Greenway Jizera v úseku Zeleneč – Lázně Toušeň a Praha – Klecany.
Náklady ve výši 31 mil. Kč se odhadují na projekt Přeložení cyklotras
Greenway Praha – Vídeň a Posázavská v úseku Zbořený Kostelec, kde by
trasa měla vést přes řeku Sázavu. Cílem projektu je vybudovat lávku pro
pěší a cyklisty přes řeku Sázavu, která propojí obyvatele městské části Zbořený Kostelec s autobusovou zastávkou na druhém břehu řeky. Dále bude
sloužit k převedení cyklistů projíždějících po cyklotrasách Greenways
Praha – Vídeň a Posázavská z frekventované silnice na bezpečnou místní

komunikaci a novou cyklostezku. Ve spojení se stávajícím bezpečným úsekem posázavské cyklotrasy v úseku Nespeky – Zbořený Kostelec tak
vznikne souvislý bezpečný úsek komunikace pro cyklisty o délce 8,8 km
v atraktivním údolí řeky Sázavy.

Volejbalové naděje v krajském přeboru
Poslední lednovou neděli jsme zajížděli ve druhém kole Krajského přeboru v minivolejbale do Benátek nad Jizerou.
V nádherné hale nás přivítal smečař místního prvoligového týmu Vláďa
Němeček spolu s dalšími organizátory.
Sedmnáct zúčastněných týmů bylo rozděleno do čtyř skupin, kde se
hrálo na dva hrané sety do 15 bodů. Ze skupin se poté postupovalo do skupin o konečné umístění.
Po úvodních zápasech, kde naše všechny týmy podlehly protivníkům,
jsme začali sklízet první dílčí úspěchy. První vyhraný set si připsal na svůj
účet Týnec „C“. Škoda jen, že nedokázal uhrát o míč lepší výsledek, protože pouhý bod z tohoto zápasu mu chyběl k účasti ve skupině o 9.–12.
místo. Z postupu se místo něj radoval Baník Příbram „D“.
Na naše „céčko“ navázal dobrým výsledkem i Týnec „B“. Ten si za vydatné podpory ostatních Týnečaček poradil s VO Příbram „E“ a připsal si

TÝNEC „A“ – Nikol Míčková, Míša Vávrová,
Barča Korbelová

cenné vítězství, které jej posunulo do skupiny o 9.–12. místo. Zpátky na
zem jej vrátil v následujícím zápase Baník Příbram „C“, který mu nedal
šanci pomýšlet na jakýkoliv slušný výsledek a vyhrál jednoznačně 0:2 na
sety.
Nejvyrovnanější výsledky s ostatními soupeři ve skupině dosahovalo
naše „áčko“, které však nedokázalo vyhrát jediný set a bylo odsouzeno
hrát ve skupině o 13.–17. místo. Tam jej doprovodil i Týnec „C“, který
prohrál jasně poslední zápas ve skupině s pozdějším vítězem celého turnaje VO Příbram „B“.
Ve skupině o 13.–17. místo marně tápal Týnec „C“ a nenapodobil zisk,
byť jediného setu ze skupiny. Lépe si už vedlo naše „áčko“, které našlo jediného přemožitele v oddíle VO Příbram „E“, jenž se tak dokonale „pomstil“ za porážku od Týnce „B“ ve skupině. Nicméně díky nerozhodným výsledkům s Mladou Boleslaví a Baníkem Příbram „E“ se „áčko“ připravilo

TÝNEC „B“ – Marika Pálová, Kačka Vávrová,
Adéla Znamenáčková

TÝNEC „C“ Jana Marvanová, Kačka Součková,
Lucka Frauknechtová, Denisa Vicanová
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o lepší postavení než konečné 15. místo. Za zmínku ještě stojí sestersko-vražedný boj, ve kterém si „áčko“ hravě poradilo s naším „céčkem“.
Ve skupině o 9.–12. místo sehrál Týnec „B“ tři vyrovnané zápasy,
v nichž dokázal uhrát dvě remízy a k třetí mu chyběl opravdu kousek, když
promarnil vedení 14:13 a nakonec podlehl 14:15. Přesto konečné 11. místo
bylo pro nás pěkným povzbuzením do dalšího kola, jež se konalo v Nymburce.
Ve třetím kole KP v minivolejbale jsme se vydali v neděli 27. února
2011 do Nymburka. Turnaje se z původního avizovaného počtu 24 týmů,
zúčastnilo „pouze“ 20 družstev, která byla rozdělena do čtyř pětičlenných
skupin. Ze skupin se poté postupovalo do skupin o konečné umístění.
Týmy na pátých místech ve skupinách na turnaji končily. Jednotlivé zápasy se hrály oproti předpokladům pouze na jeden set, jenž trval deset minut
čistého času.
Našim týmům Týnec „A“ a Týnec „C“ se turnaj příliš nevydařil. Ve čtyřech zápasech nedokázaly vybojovat jedinou výhru, i když v některých zápasech chybělo opravdu málo. Ve skupinách skončily shodně na pátých
místech a na turnaji tím pádem končily. O konečném umístění rozhodoval
poměr míčů, který naše „áčko“ posunul na sedmnáctou příčku a hned za
ním se umístilo naše „céčko“.
Daleko lépe se vedlo našemu Týnci „B“. Po úvodní těsné výhře nad Neratovicemi „B“, si nedokázal poradit s vítězem skupiny Nymburkem „A“.
Poté ovšem doslova deklasoval Kralupy „D“ a v posledním zápase bojoval o druhou příčku ve skupině. K jistotě nám stačila jakákoliv výhra nad
Benešovem „C“. Po deseti minutách ukazovalo skóre nerozhodný stav
18:18 a o vítězi rozhodovala následná rozehra. Tu jsme bohužel nezvládli, a tím spadli ve skupině až na čtvrté místo. Přesto jsme postoupili v turnaji dál a hráli o umístění ve skupině o 13.–16. místo.
Do skupiny o umístění jsme vkročili výhrou nad Neratovicemi „C“.
V následujícím zápase s Benátkami “B“ jsme dlouho drželi vyrovnaný
krok se soupeřem. Až těsně před koncem časového limitu nám protivník
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odskočil a radoval se z vydřené výhry. Na nás se prohra z tohoto duelu promítla v posledním zápase proti Příbrami, kde jsme absolutně nezachytili
začátek a prohrávali o osm bodů 2:10. Poté jsme se oklepali a stíhací jízdou se marně snažili dostihnout soupeře. Baník Příbram „D“ vyhrál 13:18
a nás tím odsoudil na konečné 15. místo v turnaji.
V následujícím kole změříme síly v neděli 10. dubna 2011 s 15 týmy na
turnaji v Neratovicích. Těšit se můžeme na duely s VO Příbram, TJ Neratovice, TJ AŠ Mladá Boleslav a VK Karbo Benátky nad Jizerou.
Po tomto kole už nás čeká v sobotu 28. května 2011 samotné finále soutěže v Kolíně, kde by mělo na jediném turnaji hrát všech 51 družstev Krajského přeboru.
V sobotu 23. dubna zahájí na svém hřišti jarní část sezóny KP II. také
naši muži, kteří přivítají tým TJ Tatran Sedlčany. Na všechny zápasy jste
srdečně zváni. Začátek prvního zápasu je vždy v 10 hodin, druhý zápas se
hraje většinou od 12.15 hodin.
Rozpis KP
So 23. 4.
So 30. 4.
So 7. 5.
So 14. 5.
So 21. 5.
Ne 31. 5.
So 6. 6.

II. na jaro 2011
VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Tatran Sedlčany
TJ Sokol Vlašim – VK TÝNEC nad Sázavou
VK TÝNEC nad Sázavou – SK Volejbal Kolín
TJ BohemiaPoděbrady – VK TÝNEC nad Sázavou
VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sparta Kutná Hora
SK Kostelní Lhota – VK TÝNEC nad Sázavou
VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na plážový volejbal, který bude opět
otevřen od půlky května v závislosti na počasí. Stačí se jen objednat na telefonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát. Stojí to opravdu za to.
Další informace o činnosti našeho klubu se můžete dozvědět na našich
stránkáchwww.vktynec.tym.cz
Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

ýeská zemČdČlská univerzita v Praze
PROVOZNċ EKONOMICKÁ FAKULTA
otevírá
v akademickém roce 2011/2012
ve svém Konzultaþním stĜedisku
SEZIMOVO ÚSTÍ – TÁBOR
x
x

BAKALÁěSKÉ STUDIUM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

v oboru
VeĜejná správa a regionální rozvoj
- studium pĜi zamČstnání (o víkendech)
- pĜijetí bez pĜijímacích zkoušek
- obor je ĜádnČ akreditovaný MŠMT ýR
- státní škola s dlouholetou tradicí
- ekonomické vzdČlání se širokým uplatnČním
- možnost získání titulu Bc. a Ing.
- podávání pĜihlášek do 20.8.2011
Více informací: Mgr. Petra Frková
tel. 774 944 988, e-mail: trendpartner@seznam.cz
www.trendpartner.cz
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ELEKTROWIN
Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde
se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let
19892005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo
si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky,
rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování
doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu
jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo
i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti
ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když
jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím
cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout
energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se
značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič
do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam
s tím starým? S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo
ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče,
jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost
1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé
elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes
jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 93 %
obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech
měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.

Služby v oblasti ekologie pro firmy, podnikatele:
► poradenství v odpadovém hospodářství
► vedení průběžné evidence odpadů původce včetně vyhotovení povinných ročních hlášení
/ od roku 2012 hlášení v elektronické podobě /
vedeno v programu INISOFT - EVI 8
► likvidace odpadů kategorie ostatní a nebezpečný
► pro domácnost prodej ekologických čisticích
prostředků, úklidové práce, čištění podlah,
koberců suchou a mokrou cestou
JIŘÍ NEDRA 603 295 994, jiri.nedra@tiscali.cz

Lednice označená třídou A+ šetří nejen peníze, ale i životní prostředí

I moderní rychlovarná konvice může šetřit rozpočet domácnosti

!!!Novád³tskáordinace!!!

NaKn³žin³38,TýnecnadSázavou

MUDr.ErikaParoulková
praktickálékaâkaprod³tiadorost
telefon:317705935

Ordina«níhodiny:
Pond³lí:12.30Ǧ16.00(12.30Ǧ14.00nemocní14.00Ǧ16.00zdraví) 
Úterý:7.30Ǧ11.30(7.30Ǧ9.30nemocní9.30Ǧ11.30poradna)
Stâeda:12.30Ǧ16.00(12.30Ǧ14.00nemocní14.00Ǧ16.00zdraví)
,tvrtek:7.00Ǧ8.30(nemocní)
Pátek:12.30–15.00(12.30Ǧ14.00nemocní14.00Ǧ15.00zvaní
Možnosttelefonickéhoobjednání
Ȃ volejte,prosím,prvních15minutordina«níchhodin







DoplÒkovéslužby:akupunktura,bylinnáterapie,baÒkování
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
trasa č. 19 Netvořice
• 11,30 hod. Netvořice (u OÚ)
• 12 hod. Týnec n. Sáz. (parkoviště před MěÚ)
• 13 hod. Jílové u Prahy (na náměstí)
• 13,30 hod. Kamenný Přívoz (před Poštou)
• 14,30 hod. Kostelec u Křížku (parkoviště u prodejny)
• 15 hod. Velké Popovice (parkoviště naproti Kozlovce-bar)
• 16 hod. Pyšely (u Sokolovny)
• 16,30 hod. Poříčí n. Sáz. (na návsi)
• 17 hod. Chocerady (před kostelem)
AKCE!!!!!
Prodej 4. 5. 2011
Kuřice černé, červené (těsně před začátkem snášky) stáří: 18 týd.
cena: 130,-Kč
Kuřice černé, červené
stáří: 14–18týd. cena: 130–150,- Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1–3týd.
60–80,- Kč
Kačeny barbarie (husokačeny)
1–3týd.
90–110,- Kč
Husy (bílé)
1–3týd.
130–150,- Kč
Husy (landeské)
1–3týd.
130–150,- Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6–8týd.
250–290,- Kč
Prodej 27. 9. 2011
Kuřice černé, červené

stáří: 14–18týd. cena: 130–150,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15 hod.!
gallusextra@centrum.cz

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
nemocnice středočeského kraje

CEREC – VAŠE KRÁSNÉ ZUBY
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. provádí vysoce
estetické celokeramické zubní náhrady během jediné návštěvy zubní ordinace díky nejmodernější robotické technologii
přístroje CEREC.
• Bez klasických otisků
• Bez provizorní náhrady
• Bez nepříjemného zápachu
• Bez kovů
• Vytváříme zubní náhrady přímo v ambulanci
Díky moderní robotické technologii CEREC můžete mít přesné zubní náhrady z materiálu, který je téměř identický se
zubní tkání, a robot je vytvoří již během 1 hodiny.
Na vyšetření je vždy nutné se objednat na přesně domluvený
termín.
Kontakt pro objednání: 317 756 532

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Máchova 400, 256 30
www.hospital-bn.cz

PeNe zdravá výživa
• obchod nabízí výrobky bio, bezlepkové a biobezlepkové - kompletní
sortiment zboží
• sterilované hotové pokrmy, chlazené výrobky, nápoje, biokosmetika
a ekodrogerie
• distribuce výrobků Oriflame
Adresa:
PeNe zdravá výživa
Petra Němčoková
Ing. Fr. Janečka 551
257 41 Týnec nad Sázavou
(vedle Lidlu)
e-mail:
PeNe40@seznam.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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ML N BREJLOV
PIJMEME do kuchyn
vpomoc na cukráské a pekaské práce se znalostí
oboru.
Vyuení tohoto zam ení není podmínkou.
Poadujeme vlastní dopravu, asovou flexibilitu.
Pihláky osobn - po pedchozí telefonické domluv .
K osobnímu pohovoru poadujeme krátk ivotopis a vpis rejstíku trest.
KONTAKT: Kate ina Fragnerová, Tel: 774 443 854, email: katerina@brejlov.cz

www.brejlov.cz

ročník XXI, duben 2011
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CO MŮŽETE

SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!
Velké
spotřebiče

Malé
spotřebiče

Chlazení

Nářadí,
hobby, dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz
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STAROýESKÁ JÍDELNA
U TROJÁNKģ

OZNAMUJE VŠEM ZÁKAZNÍKģM O PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍ
DOBY V SEZÓNċ OD 13.5.2011
NABÍDKA:
- POLÉVKY
- TOýENÁ KOFOLA
- HOTOVÁ JÍDLA
- TOýENÉ PIVO
- MINUTKOVÁ JÍDLA
- STÁýENÁ MOR. VÍNA
- PEýENÁ MASA
- NANUKY
- ZELENINOVÉ SALÁTY
- LAHģDKY

KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTU PEýENÁ!!!
- KOLENA
- KACHNA CELÁ, ½, ¼
NOVċ!!!
- KUěATA CELÁ, ½, ¼
KÁVA PRESSO
SEGAFREDO

OTEVěENO:
PO – ýT – 7.00 HOD. – 21.00 HOD.
PÁ – SO – 7.00 HOD. – 22.00 HOD.
NEDċLE – ZAVěENO

TċŠÍME SE NA VAŠÍ NAVŠTċVU, TEL.ý.317 701 339, POD HRADIŠTċM 72

MASO – UZENINY
TROJÁNEK

OZNAMUJE VŠEM ZÁKAZNÍKģM PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍ
DOBY V SEZÓNċ OD 13.5.2011
NABÍDKA:

VLASTNÍ VÝROBA

- KLOBÁSA DOMÁCÍ
- ŠPEKÁýKY
- KLOBÁSA CIKÁNSKÁ
- UZENÁ MASA
- KLOBÁSA GRILOVACÍ
- MARINOVANÁ MASA
- ýABAJKY
- ŠIROKÝ VÝBċR OSTATNÍ UZENINY
OTEVěENO:
PO – PÁ – 7.00 HOD. – 20.00 HOD.
SO – 7.00 HOD. – 12.00 HOD. - 18.00 HOD. – 20.00 HOD.
NEDċLE – ZAVěENO

TċŠÍME SE NA VAŠÍ NAVŠTċVU, TEL.ý.317 701 339, POD HRADIŠTċM 72
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