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Vážení spoluobčané,
Nový rok je již dávno za námi. Všichni
jsme se ponořili do pracovních či studijních
povinností. Žáci a studenti již mají svá
vysvědčení a někteří z nich se rozhodují,
jakým směrem se dají na své další životní
pouti. Město je na prahu nové velké akce,
která je pro Týnec nad Labem také důležitým
mezníkem. Jedná se o stavbu kanalizace.
Dne 25.2.2013 bylo předána stavba
zhotoviteli díla. Slavnostní předání se pak
uskuteční 26. března na Masarykově náměstí
v Týnci nad Labem. Bližší informace jste již
slyšeli na veřejných jednáních a dočtete se
je i v publikaci, kterou město vydalo.
Zima nás ještě chvíli potrápí, ale všichni se
už budeme těšit na jarní sluníčko. Chtěl bych
poděkovat touto cestou všem obyvatelům
našeho města za to, že i když to není jejich
povinnost, odklízeli sníh z chodníků a tím

www.tynecnadlabem.cz

nám pomáhali a šetřili náklady města. To, že
se o všechny chodníky a místní komunikace
musí postarat město je fakt. Jen si musíme
vždy uvědomit, že Týnec nad Labem,
Lžovice a Vinařice mají cca 12 km místních
komunikací a tu samou vzdálenost ještě
v chodnících. Na dva stálé zaměstnance
nadlidský úkol a mohu říct, že ho zvládají
dobře.
Obyvatelé se nás ptají, co je s hodinami
na radnici a proč pořád nejdou. Je tomu
rok, co zastupitelstvo města odsouhlasilo
opravu věžních hodin. Firma pana Kaplera
provedla opravu. Po provedení díla a
umístění opravených hodin byly uvedeny do
chodu. Bohužel po výměně závaží a dalších
úpravách už hodiny nešly.
Pokračování na str.2

z radnice

Po několika reklamacích byly hodiny
znovu odvezeny a podrobeny důkladné
kontrole a zkušebnímu provozu. Nyní
se znovu vrátily na věž, ale stále se
projevují vady v chodu stroje. Před
opravou byly, dle opraváře, hodiny
podrobeny „zvláštním“ úpravám, které
nebyly standardní. Proto se znovu
musí vykovat některé součástky dle
původních. Toto ještě bude chvilku
trvat, a proto mějte ještě chvilku strpení.
Město za záruční opravy samozřejmě
nic neplatí. Přejme si, aby už bylo vše
v pořádku a hodiny šly opět v pořádku
tak, jak jsme byli všichni zvyklí.
Další otázkou, kterou si asi často
pokládáte, je kdo bude tajemníkem
Městského úřadu v Týnci nad Labem.
Do konce roku 2012 byl vedoucím

úřadu pan Vladimír Macháček, bývalý
starosta města. Koncem roku na
svoji žádost odešel z tohoto postu na
zasloužený odpočinek. Bylo vypsáno
výběrové řízení, do kterého se přihlásilo
devět uchazeček a uchazečů. Komise,
ve které byly zástupci zastupitelů,
zaměstnanců a krajského úřadu
musela konstatovat, že síly všech
uchazečů byly vyrovnané a jejich
znalosti vysoké. Tajemnicí městského
úřadu byla jmenována paní Mgr. Ivana
Suchánková, která je už některým z
vás známa z působení na úřadě a jako
manažerka Místní akční skupiny Zálabí.
Nyní již zbývá, aby jmenování paní
tajemnice potvrdil ředitel Krajského
úřadu Středočeského kraje. Pokud vše
dobře dopadne, až budete tyto stránky

číst, bude na MěÚ Týnec nad Labem již
nová vedoucí úřadu.
Vybral jsem jen pár informací, které
považuji za dosti důležité. Město a
městský úřad má daleko obsáhlejší
činnost. Snažíme se spolu se
zaměstnanci úřadu vytvořit tým lidí, kteří
budou schopni pro vás, občany města,
udělat vše potřebné a ke spokojenosti
všech obyvatel našich obcí.
Dušan Žmolil
starosta města

Informace se zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.13/2012
/Jedná se o upravenou verzi dokumentu
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů./
Zápis č.13/2012
Z veřejného jednání Zastupitelstva
města Týnec nad Labem, které se
uskutečnilo v pondělí 10. prosince 2012
od 17. hodin na Městské úřadě v Týnci
nad Labem
A.Zastupitelstvo
vědomí:

města

bere

na

1. Kontrolu usnesení, která jsou splněna
a která se průběžně plní z minulého
jednání ZM ze dne 12.11.2012.
2. Informaci o přípravě stavby kanalizace
města.KÚ Středočeského kraje připravil
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10
mil. Kč na stavbu kanalizace. Na SFŽP
ČR jsou všechny podklady na právním
oddělení a připravují se smlouvy o dotaci
a smlouvu o zástavě nemovitosti na
půjčku ve výši 19,2 mil. Kč. V průběhu
ledna či února 2013 bude třeba svolat
veřejná jednání, za účasti zhotovitele
stavby a projektanta, aby byli občané
seznámeni s harmonogramem stavby
a co budou potřebovat k vlastnímu
napojení svých nemovitostí.

3. Informaci o multifunkčním hřišti.
Druhá žádost o proplacení, tzv. ŽOP
(žádost o platbu) byla podána na
ROP Střední Čechy dne 7.12.2012 ve
výši Kč 3.967.813,60 a bude nám v
nejbližších dnech proplacena. Projekční
kanceláři byly doručeny požadované
podklady, které jsme měli k dispozici.
Nyní čekáme na její vyjádření. Částka
ve výši Kč 457.942,-- vč. DPH za stavbu
tribuny není zatím uhrazena a čeká se
na vyjádření projekční firmy.Na stavbě
byly prováděny některé vícepráce.
4. Informaci o příspěvku na autobusovou
dopravu. Starosta města jednal se
zástupcem firmy OAD Kolín a bylo
navrženo kompromisní řešení, kde by
bylo přihlíženo nejen k počtu obyvatel,
ale i k najetým kilometrům. Město by v
tomto případě platilo cca Kč 200 tisíc/
rok. Bohužel zástupci svazku obcí
zatím náš návrh nepodporují a stále
se ozývají hlasy jednotlivých obcí, že
Týnec nad Labem nechce přispívat na
autobusovou dopravu.
5. Informaci o záměru Ministerstva
kultury prohlásit betonový věžový
vodojem v Týnci nad Labem za kulturní
památku. S Mgr. Olgou Dědkovou bylo
jednáno, ale výsledek je takový, že
pokud nenajdeme opravdu argument
proč ne, vodojem vyhlásí.
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6. Informaci k provozování vodovodního
řádu. Příštím rokem k 31.12.2012 končí
smlouva o provozování s VODOS s.r.o..
Již nyní se musíme zamyslet, jakým
stylem budeme vodovod provozovat,
či ho dáme do akciové společnosti
a město se stane akcionářem. Toto
zásadní rozhodnutí musíme učinit v
průběhu první poloviny roku 2013!
7. Informaci o zabezpečení stavby
rodinného domku v Bělušicích. Na
minulém
jednání
zastupitelstva
vedoucí úřadu Bc. Bruno Krüger vznesl
připomínku na zapracování rozpočtu
města finanční částku na takové
případy. V obci Bělušice nastal případ,
že majitelé nejsou schopni provést
vlastními silami opravu střechy tak,
aby neohrožovaly sousedy. Bohužel
ze zákona, pokud stavební úřad
shledá, že objekt je v havarijním stavu,
musí se město o to postarat. Náklady
pak musíme vymáhat od majitelů té
nemovitosti. Pokud jsou však sociálně
slabí, těžko nám vzniklé náklady uhradí.
Pak již zbývá jen exekuce.
B. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Proplacení víceprací firmě Linhart
spol. s r.o. A pověřuje starostu
města podpisem „Smlouvy o dílo“v

z radnice

předloženém znění s firmou Linhart spol.
s r.o., 25001 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav za cenu díla Kč 117.705,-2. Schvaluje návrh rozpočtového opatření
č.4/2012 bez připomínek,rozpočtové
opatření č.4/2012 je přílohou tohoto
zápisu
3. Rozpočet města Týnec nad Labem
po paragrafech jako přebytkový pro rok
2013 ve výši:
Příjmy: Kč 41. 556. 000,-Výdaje: Kč 41. 291. 000,-4. Závazné ukazatele rozpočtu po ZŠ
Týnec nad Labem, okres Kolín na rok
2013 /neinvestiční příspěvek/ ve výši Kč
2.320.000,-Termíny úhrad:
3.1.2013 – Kč 580.000,-3.4.2013 – Kč 580.000,-3.7.2013 – Kč 580.000,-3.10.2013- Kč 580.000,-5. Závazné ukazatele rozpočtu po MŠ
Týnec nad Labem, okres Kolín na rok
2013 /neinvestiční příspěvek/ ve výši Kč
450.000,-Termíny úhrad:
26.1.2013 – Kč 112.500,-26.4.2013 – Kč 112.500,-26.7.2013 – Kč 112.500,-26.10.2013 – Kč 112.500,-6. Snížení cen upomínkových předmětů.
Jelikož stále má město na skladě velké
množství upomínkových předmětů a
zájem o ně je nevalný, navrhuji snížit
jejich ceny pro případné zájemce.Nové
ceny:
Kniha Týnec nad Labem - Kč 250,--

Mince – Týnecký denár - Kč 100,-Kuličkové pero - Kč 10,-Tužka - Kč 5,-Taška papírová - Kč 10,-7. Zveřejnění záměru na pronájem bytu
č.64, tak jak ukládá zákon.
8. Schvaluje text výběrového řízení
na funkci tajemníka města Týnec nad
Labem, včetně jeho termínů, otevírání
obálek je stanoveno na 9.1.2013 od
9.hodin, ZM schvaluje komisi pro
výběrové řízení.ZM schvaluje odměnu
pro tajemníka města.
9. Schvaluje,aby starosta města předal
„Krajské správě silnic Středočeského
kraje“ vyjádření vedoucího dopravného
inspektorátu k dopravnímu značení
č.j. KRPS-1605-412/ČJ-2012-010406.
Krajská správa silnic Středočeského
kraje by měla instalovat dopravní
značení tak, jak navrhuje dopravní
inspektorát, komunikace /č.11/327/ je
jejím majetkem.
10. „Smlouvu o zřízení věčného
břemene“s „Dodatkem č.1“, který je
součástí smlouvy o věčném břemeni na
pozemku p.č.170 a umístění součástí
FVE na budově č.p.85 vše k.ú. a
obci Týnec nad Labem. ZM pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy
včetně Dodatku č.1, který je nedílnou
součástí smlouvy v předloženém znění
s firmou: Freitag Projekt Development
s.r.o. Podnikatelská 545, 190 11, Praha
9, IČ 28497988 na dobu 20 let /do
30.12.2032

Operační program Životní prostředí,
výzva č. 42 výzva OPŽP- „Revitalizace
mrtvého ramene Labe - Týnec nad
Labem“/Podhradí/, výše dotace bude
v případě 100% financování SFŽP Kč
25.848.811,-12. Schvaluje, že město Týnec nad
Labem souhlasí se svým zařazením do
územní působnosti O.s. Zálabí, místní
akční skupiny a souhlasí s přípravou
integrované strategie území na svém
území
13. Přijetí dotace ve výši Kč 10 mil.
od Středočeského kraje na stavbu
kanalizace.
14. “Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Středočeského kraje
pro investiční dotace. ZM pověřuje
starostu města podpisem „Smlouvy o
poskytnutí účelové Dotace z rozpočtu
Středočeského kraje pro investiční
dotace“ evidenční číslo smlouvy
Poskytovatele:
3611/OŽP/2012
v
předloženém znění na „Výstavbu
splaškové kanalizace a ČOV pro město
Týnec nad Labem, Lžovice, Vinařice“ –
dotace ve výši Kč 10.000.000,-15. “Dodatek č.1/2013“ s firmou SOP
Přelouč a.s. a pověřuje starostu města
jeho podpisem v předloženém znění s
firmou SOP a.s.za účelem spolupráce v
oblasti odpadů.
16. Uzavření smlouvy s pojišťovnou
KOOPERATIVA na dobu tří let za roční
poplatek Kč 84.828,--

11. Podání žádosti o dotaci na SFŽP

Informace se zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.1/2013
/Jedná se o upravenou verzi dokumentu
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů./
Zápis č.1/2013
Z veřejného jednání Zastupitelstva
města Týnec nad Labem, které se
uskutečnilo v pondělí 21. ledna 2013 od
17. hodin na Městském úřadě v Týnci
nad Labem

A: Zastupitelstvo města bere na
vědomí:
1. Informaci o přípravě stavbykanalizace města. Mezi městem a KÚ
Středočeského kraje byla uzavřena
Smlouva o poskytnutí dotace ve výši Kč
10 mil. na stavbu kanalizace. Smlouva o
dotaci a smlouva o zástavě nemovitostí
na půjčku ve výši
Kč 19,2 mil.
Smlouvy jsou na MF ČR k podpisu
(vyjadřuje se k nim právní oddělení
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ministerstva). Dne 16.1 2013 proběhlo
první jednání se zhotovitelem stavby
a bude třeba svolat veřejná jednání za
účasti zhotovitele stavby, projektanta
a stavebního úřadu, aby byli občané
seznámeni s harmonogramem stavby a
s tím, co budou potřebovat k vlastnímu
napojení svých nemovitostí. Tato
jednání proběhnou nejdříve pro Lžovice
a Vinařice a to dne 8.2.2013 v Hostinci
u Buřivalů /Vinařice/ a v hostinci na
Cabicárně /Lžovice/. Dále bude opět

z radnice

vytvořen leták s aktualizovanými daty
a následně ještě vytvořena internetová
stránka, která bude součástí webu
města.
2. Aktualizaci údajů složení Povodňové
komise města na rok 2013. V roce
2012 byla uvedena v povodňové komisi
jako místopředsedkyně Mgr. Zuzana
Hájková, místo ní navržen pan Dušan
Kovanda a jako tajemník byl uveden
Vladimír Macháček – nový vzejde buď
z nového výběrového řízení, nebo je
možno někoho navrhnout.
3. ZM bylo seznámeno s Bezpečnostní
zprávou Obvodního oddělení Policie
ČR
Týnec nad Labem za období
od 1.1.2012 do 31.1.2012. Zprávu
vypracoval vedoucí OOP Týnec nad
Labem
4. BabyBox pro odložené děti STATIM,
pan L….H…, nám zaslal žádost o dar
na zřizování a provoz schránek pro
odložené děti a podporu činností s
tím spojených a poskytování pomoci
odloženým dětem.
5. Návrh řešení chodníku Lžovice Týnec nad Labem. Pan P….Ch…..z
firmy ABC Dotace nám zaslal návrh
trasy, jak by mohla vypadat s odhadem
ceny a případné výši dotace s SFDI /
Státní fond dopravní infrastruktury/.
Projekt by se musel po firmě Pontex
předělat. Návrh trasy využívá část
pozemku pana D…/Garage Europa/
6. Nabídku firmy G-Plus s.r.o.. Nabídka
platí pro Svazek obcí Týnecko, kdy by
cena mapového portálu činila 50% /při
účasti 9ti obcí a více/
7. Nabídku umístění kontejneru na
použité ošacení. Firma REVENGE, a.s.
nabízí zdarma umístění kontejneru na
ošacení. Týnec nad Labem to zatím
řeší pomocí sbírek Diakonie Broumov,
se kterou spolupracujeme již delší dobu
ke vzájemné spokojenosti.
B: Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Informaci k Multifunkčnímu hřišti.
Druhá žádost o proplacení, tzv. ŽOP /
žádost o platbu( byla městu ve výši Kč
3.967.813,60 proplacena. Částka ve

výši Kč 457.942,-- vč. DPH za stavbu
tribuny není zatím uhrazena. Projekční
firma nám napslala své stanovisko,
které nebylo bohužel k věci a tudíž byla
ihned zaslána odpověď s upřesněním.
Vícepráce – smlouva o dílo byla
uzavřena a práce byly uhrazeny.
Dne 18.1.2013 proběhla kolaudace
veřejného osvětlení hřiště a kabin. V
únoru bude podána závěrečná zpráva
a měl by být dokončen projekt. Nejdříve
si hřiště přijedou prohlédnout manažeři
z ROP Střední Čechy. Následně bude
moc město slavnostně hřiště otevřít. Je
třeba uzavřít dodatek ke smlouvě s ROP
Střední Čechy, neboť jejich zaviněním
jsou ve smlouvě uvedeny nepřesné
údaje.ZM pověřuje starostu města jeho
podpisem

vztahy mezi OSA a provozovatelem při
užití hudebních děl s textem nebo bez
textu při jejich sdělování veřejnosti v
souvislosti s komerčním promítáním
audiovizuálních děl v kinech, či
jiných objektech, kde se pravidelně
uskutečňuje promítání audiovizuálních
děl. Smlouva je na dobu určitou – do
31.12.2021

2. Smlouvu o zřízení účtu u ČNB.
Novela
zákona
218/2000
Sb.,o
rozpočtových pravidlech, účinná od
počátku roku 2013 přináší obcím novou
povinnost zřízení účtu u ČNB v případě
příjmu dotací a návratných finančních
výpomocí
ze
státního
rozpočtu,
státních fondů, národního fondu. Město
podalo žádost, nyní je třeba schválit
návrh smlouvy o zřízení účtu, včetně
internetového bankovnictví, u ČNB a
nominovat osoby, které budou moci
s účtem nakládat. Návrh:p. Dušan
Žmolil – starosta, p. Dušan Kovanda
– místostarosta, p. Hynek Radoušpředseda Finančního výboru ZM,
Mgr. Zuzana Hájková – členka ZM. K
internetovému bankovnictví bude moci
přistupovat paní účetní města. ZM
pověřuje starostu města jeho podpisem

7. Záměr na pronájem letního parketu
ostrov v Týnci nad Labem.

3. Zprávu Finančního výboru města
Týnec nad Labem – rok 2012. Předseda
FV města Týnec nad Labem, pan Mgr.
Hynek Radouš, sestavil „Roční zprávu
o výsledcích finančních kontrol ve
zkráceném rozsahu za rok 2012“. Dále
seznámil přítomné zastupitele s plánem
finančních kontrol pro rok 2013.
4. Dodatek č. 2/2012 ke smlouvě č.
96/02 o odvozu odpadu mezi SOP a.s.
a městem Týnec nad Labem. Jedná
se o doplnění ceny za poskytovanou
službu za mimořádný svoz BIO odpadu.
5. Smlouvu s OSA o užití hudebních děl
s textem. Smlouva upravuje vzájemné
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6. Uzavření Smlouvy o nájmu. Bytová
komise zasedala dne 14.1.2013 a byly
ji doručeny dvě žádosti o byt. Komise
posoudila obě žádosti a navrhuje
uzavřít smlouvu o nájmu bytu s panem
P….S…..a to na dobu určitou jednoho
roku. V případě placení nájemného
a řádného užívání bytu by mohla být
nájemní smlouva prodloužena.

8. Zprávu o finančním vypořádání SR a
inventarizaci za rok 2012 předloženou
Základní školou Týnec nad Labem.
9. Žádost o dotaci SDH Lžovice. Pan
M…D…., zaslal žádost na město o
dotaci na zakoupení zásahových hadic
a rozdělovače. Stávající hadice jsou
poškozené a nefunkční, rozdělovač
opotřebován. K žádosti podal osobně
vysvětlení. Jedná se o částku Kč
29.761,-10. Schválení Dodatku k pojistné
smlouvě
města
–
připojištění
městských památek na živel. Krádež a
vandalismus. Pojišťovna Kooperativa
nám na náš požadavek zpracovala
nabídku a dodatek č. 1 ke smlouvě.
C: Revokace usnesení:
1. Revokuje usnesení č.128/2012 ze
dne 25.6.2012 o vyhlášení stopstavu
na změny ÚP. Změna územního plánu
č.2 – seznámení s podklady firmy
Ekologistics s.r.o. Město Týnec nad
Labem nikdy nebránilo rozvoji firmy, jen
potřebovalo zdůvodnění a objasnění
od majitelů, v jaké rozsahu požadují
změnu, a jak se dotkne obyvatel města,
aby nedocházelo ke zhoršení životních
podmínek okolních obyvatel. Zástupci
firmy objasnili, co chtějí v areálu dále
podnikat a jaké mají podnikatelské

z radnice

záměry, včetně výstavby nové velké
haly, do které umístí výrobu.Dále se
zavázali, že před jejich podnikem bude
umístěn pás zeleně, aby bylo ještě

více zabráněno šíření hluku a případné
prašnosti k okolní zástavbě.

Informace se zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.2/2013
/Jedná se o upravenou verzi dokumentu
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů./
Zápis č.2/2013
Z veřejného jednání Zastupitelstva
města Týnec nad Labem, které se
uskutečnilo ve středu 6. února 2013 od
17. hodin na Městském úřadě v Týnci
nad Labem
A: Zastupitelstvo města bere na
vědomí:
1.
Kontrolu
hospodaření
města
Týnec nad Labem za rok 2012, která
proběhla 6. února 2013. Auditorská
skupina konstatovala, že neshledala
žádných pochybení a tudíž kontrola
byla provedena bez výhrad.Audit je
nyní zveřejněn po dobu 15ti dnů, poté
bude sejmut a na dalších jednání
zastupitelstva bude předložen ke
schválení.
2. Informaci o prohlášení věžového
vodojemu a pozemku parc.č.419 a
418 kulturní památkou. Stavba je
představitelem českého vodárenského
stavitelství meziválečného období 20.
století a je kvalitním příkladem moderní
architektury.Dle sdělení MK ČR je
stavba zachovalá.
3. Nabídku dotace na kamerový
systém pro město Týnec nad Labem.
Nabídku zpracovala firma KingAir,
s.r.o. Jedná se o získání dotace v rámci
prevence kriminality na pořízení nového
Městského kamerového dohlížecího
systému MKDS se spoluúčastí města
cca min 10% /pan K……doporučuje
20%/. Společnost měla vždy 100%
úspěšnost v získávání dotací. Pan
K….navrhuje požádat o dotaci ve výši
Kč 350 až 400 tis. Na základní vybavení
a pak je postupně možné vždy doplňovat
o další kamery. Centrální pult by mohl
být umístěn na služebně Obvodního

oddělení Policie ČR, nebo na MěÚ
Týnec nad Labem. Po konzultaci s
náčelníkem Obvodního oddělení Policie
ČR v Týnci nad Labem, by tuto iniciativu
města pouze a jen přivítalo. Jsou
nám schopni pomoci a k umístění na
služebně by samozřejmě nic nenamítali,
v případě toho, že nadřízení k tomu také
nic namítat nebudou.
B: Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Uzavření smlouvy č. 09047311 o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v
rámci Operačního programu životního
prostředí v předloženém znění a
pověřuje starostu města jejím podpisem
2.
Uzavření
Zástavní
smlouvy
č.09047311-Z ve prospěch SFŽP ČR v
předloženém znění a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
3. Vyhlášení řízení o poskytnutí
veřejného finančního příspěvku na
činnost a jednotlivé granty organizacím
a spolkům z rozpočtu Města Týnce
nad Labem na rok 2013.Termín podání
žádosti je do 15.3.2013
4. Nákup nového serveru pro MěÚ
Týnec nad Labem. Je třeba zajistit
plynulý chod městského úřadu a jeho
počítačové sítě.
5. Hospodaření a inventarizaci MŠ za
rok 2012 a rozpočet MŠ na rok 2013.
6. Smlouvu o náhradě za omezení
užívání silnice mezi městem Týnec
nad Labem a Středočeským krajemvýstavba kanalizace Vinařice.Důvodem
byly nevypořádané majetkové vztahy.
Nyní je vše vyřízeno. Smlouva může
být uzavřena . Smlouva je úplatná a dle
jiného ceníku než ty předchozí.
7. Znění Dodatku ke smlouvě s ROP
Střední Čechy v předloženém původním
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znění a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
8. Zahrnout do změny územního plánu
č.2 pro firmu Ekologistics s.r.o. Týnec
nad Labem následující pozemky:1864/3
a 1864/2, parc.č.1423/6 z NP na OS
nebo RX a pozemek parc.č.1866/5 z
NZ na BV. Pozemek parc.č.2089/2 v
kat. území a obci Týnec nad Labem z
plochy NL na NP.
9. Návrh na vyřazení hmotného a
nehmotného
movitého
majetku.
Likvidační komise vyřazuje na základě
zápisu 5/2012 ze dne 19.12.2012 dva
předměty z majetku. Jedná se o XEROX
multifunkce a Směrovač CISCO 1841.
Obě tyto zařízení jsou vráceny MPSV
ČR a jejich částka přesahuje Kč 20 tis.
C:Revokace usnesení:
1. Multifunkční hřiště-usnesení č.1/2013
ze dne 21.1.2013 na základě sdělení
ROP Střední Čechy.na minulém jednání
bylo schváleno uzavřít dodatek ke
smlouvě s ROP Střední Čechy, neboť
jejím zaviněním byl ve smlouvě uveden
nepřesný indikátor. Po projednání s
metodickým oddělením ROP Střední
Čechy platí postup uzavření dodatku
na změnu indikátoru z důvodu
administrativní chyby, a to do původní
výše, ve které měl být zasmluvněn
původně. Z toho vyplývá, že „Plocha
regenerovaných a revitalizovaných
objektů ve venkovských oblastech“
musí činit 1988m2 místo 200m2, ale
ZM schválilo 1847,6m2, dle skutečnosti.
Zastupitelstvo navrhovanou smlouvu
již schválilo, ale s aktuálním stavem
indikátoru tj.1847,6m2. Z tohoto důvodu
musí ZM revokovat původní usnesení
č.1/2013 ze dne 21.1.2013. Bez
tohoto dodatku nemůžeme zažádat o
závěrečnou zprávu.

z radnice

Platba místních poplatků v roce 2013 v Týnci nad Labem
Vážení spoluobčané,
s platností od 1. 1. 2013 vešla v platnost
vyhláška č. 2/2012 ze dne 12. 11. 2012,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška
o místních poplatcích č. 2/2010
Sazba
poplatku
za
komunální
odpad (Poplatek za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů) činí ročně pro:
a) Fyzickou osobu: 650,- Kč/rok,
- která má v obci trvalý pobyt
- které byl podle zákona upravující pobyt
cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů
- která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky
pobývání na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuelní rekreaci,
byt nebo dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k
individuelní rekreaci, bytu nebo rodinného
domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a
nerozdílně
Sazba poplatku pro držitele průkazu
ZTP a ZTP-P je stanovena ve výši 150,Kč/osoba/rok
Osvobození od poplatku:
- fyzická osoba – (dítě) za rok, ve kterém
se narodilo
- fyzická osoba, která se prokazatelně
nezdržuje v místě trvalého bydliště (o toto
osvobození je třeba požádat)
- fyzická osoba, která je na základě
rozhodnutí soudu umístěna v zařízení pro
ústavní nebo ochrannou výchovu anebo
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc (o toto osvobození je třeba
požádat).
- držitelé průkazu ZTP- ZTP- P ve věku do
18-ti let jsou zcela od poplatku osvobozeni
Splatnost poplatku: 30. 4. 2013
Poplatek může být uhrazen v hotovosti do

pokladny Městského úřadu v Týnci nad
Labem nebo převodem na účet Města
Týnec nad Labem.
č.ú. 2924-151/0100 + variabilní symbol
Jak se tvoří VS:
Označení pro jednotlivé obce:
331 - Týnec nad Labem
131 – Vinařice
231 – Lžovice
Na prvním místě je označení příslušné
obce, podle výše uvedeného označení,
dále bude následovat čp. nebo č. ev.
příslušné nemovitosti, v té které obci, a na
posledním místě bude označení, které se
nebude nikde měnit a bude to označení
poplatku za likvidaci komunálního odpadu.
Příklad tvorby VS
komunálního odpadu:

za

likvidaci

Označení obce: 331
Číslo popisné: 196
Označení poplatku za svoz odpadu: 1340
Výsledný variabilní symbol: 3311961340
Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa: 80,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele: 200,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního,
starobního,
vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu: 30,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, poživatele invalidního
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatele sirotčího
důchodu: 100,- Kč
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku ze psů je osvobozen
nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů :
a) držitel psa, který převzal psa z útulku, a
to po dobu 1 roku ode dne převzetí.
b) osoby nevidomé
c) osoby bezmocné, nebo držitelé průkazu
ZTP-P ( zvláště těžce postižení, kterým byl
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přiznán 3 stupeň mimořádných výhod,
podle zvláštního předpisu)
d) osoby, které jsou držiteli lovecky
upotřebitelných
loveckých
psů
s
příslušným osvědčením
e) osoby, které jsou držiteli psů se
speciálním výcvikem pro záchranářské
účely a psů specielně vycvičených jako
doprovod osob nevidomých a bezmocných
s příslušným osvědčením
2) Úleva se poskytuje :
a) osobám provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené, nebo opuštěné psy v celé
výši stanoveného sazebníku poplatku
městem (článek 3)
Splatnost poplatku: 30. 4. 2013
Poplatek může být uhrazen v hotovosti do
pokladny Městského úřadu v Týnci nad
Labem nebo převodem na účet Města
Týnec nad Labem.
č.ú. 2924-151/0100 + variabilní symbol
Jak se tvoří VS:
Označení pro jednotlivé obce:
331 - Týnec nad Labem
131 – Vinařice
231 – Lžovice
Na prvním místě je označení příslušné
obce, podle výše uvedeného označení,
dále bude následovat čp. nebo č. ev.
příslušné nemovitosti, v té které obci a na
posledním místě bude označení, které se
nebude nikde měnit a bude to označení
poplatku za psa.
Příklad tvorby VS poplatku za psa:
Označení obce: 331
Číslo popisné: 196
Označení poplatku za psa:1341
Výsledný variabilní symbol: 3311961341
Každý občan, který uhradí poplatek za
psa, obdrží na pokladně MěÚ Týnec
nad Labem jedno balení sáčků na psí
exkrementy.

z radnice, kultura

Volba prezidenta České republiky
V Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařicích
jsme volili ve čtyřech volebních okrscích.
V seznamu voličů bylo zapsáno v 1. kole
1675 zapsaných voličů a v 2.kole 1682
voličů, kterým bylo vydáno v 1. kole 1047
obálek a v 2.kole 1008 obálek a v nich
voliči odevzdali v 1.kole 1045 a v 2. kole
1004 platné hlasy. Celková volební účast
vyjádřená v procentech v našem trojobcí
byla v 1. kole 62,51 % a v 2. kole 59,93%.
Proti jiným volbám, byla účast voličů
podstatně vyšší.
Na Městském úřadě v Týnci nad Labem
bylo přebírací místo ČSÚ, kde výsledky
hlasování odevzdávaly následující obce:
Veletov, Bělušice, Krakovany, Uhlířská
Lhota, Lipec, Žiželice, Radovesnice II a
Týnec nad Labem.
Chtěla bych poděkovat všem členům
okrskových volebních komisí, nejen z
Týnce nad Labem, ale i z výše uvedených
obcí za to, že ke zpracování volebních
výsledků přistoupili zodpovědně a při
předání volebních výsledků ČSÚ se
nevyskytly žádné nedostatky a chyby.

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Jaroslava Motlová

Věžový vodojem v Týnci nad Labem je prohlášen kulturní památkou.
Ministerstvo kultury na základě podnětu
Národního
památkového
ústavu,
územního odborného pracoviště středních
Čech v Praze prohlásilo věžový vodojem v
Týnci nad Labem na parc. č. 419 a 418
kulturní památkou.
Dle odůvodnění rozhodnutí tato stavba
představuje kvalitní projev moderní
architektury, upoutávající svými účelnými
a vyváženými tvary. Vyniká citlivým
začleněním do širšího panoramatu města
v pohledech od řeky Labe ale i z centra
městské památkové zóny – z Masarykova
náměstí.
I. Suchánková

7

kultura

Mariánský sloup a socha sv. Jana Křtitele se bude v roce 2013 opravovat
Město Týnec nad Labem získalo dotaci
ve výši 80 000Kč na opravu kulturních
památek Mariánského sloupu a sochy
sv. Jana Křtitele. Dotace je poskytnuta
z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón. Předpokládaný
termín zahájení prací na obnově
kulturních památek je jaro 2013 a
termín ukončení listopad 2013.
Realizační tým MPZ Týnec nad Labem

Muzeum hodnotilo
Týnecké malé muzeum hodnotilo
svojí činnost v roce 2012. Na konci
roku mělo ve svém majetku 398
výstavních exponátů. Většinu jich
získalo dary příznivců našeho muzea
týneckých i mimotýneckých, kterým
za ně i za jejich zájem o týneckou
historii děkujeme. Stejně tak děkujeme
všem příznivcům, kteří nám exponáty
pro naši výstavní činnost zapůjčili. S
povděkem můžeme konstatovat, že
počet darovaných exponátů se stále
zvyšuje a to ruku v ruce i se zájmem o
naše muzeum. V roce 2012 navštívilo
naše muzeum 231 návštěvníků. O
jejich spokojenosti se službami muzea
svědčí zápisy v návštěvní knize muzea.
Těší nás i stále vzrůstající zájem o
naše muzeum pražských organizací
a institucí i odborníků historií se
zabývajících. Máme dobré styky se
Základní školou v Týnci nad Labem
a i se Základní školou v Býchorech.
S týneckou školou spolupracujeme
nejen při doplnění výuky, ale při účasti

v některých soutěžích. V letošním
roce hodláme v této spolupráci nadále
pokračovat a to i když nás čeká
velký úkol, kterým je rekonstrukce
místnosti muzea. Samozřejmě budeme
pokračovat i ve spolupráci se Státním
archívem v Kolíně a s Regionálním
muzeem tamtéž. Bohužel se přerušila
spolupráce s dlouholetým výborným
spolupracovníkem Karlem Laváčkem z
Kralup nad Vltavou. S ostatními našimi
spolupracovníky badateli udržujeme
stálý kontakt.
Jak jsme veřejnost
v průběhu roku 2012 informovali,
spolupracovali jsme i s muzeem v
Novém Jičíně na zahajovací akci v
České republice, Noc v Muzeu, kde
se Novojičínské muzeum prezentovalo
výstavou „Cesta arcivévody Karla s jeho
chotí Zitou z Brandýsa do Kolomejí.
Zapůjčili jsme k tomu účelu tabulku z vily
Pernerů, hlásající, že tu Karel s chotí
Zitou přespali a dále několik skenokopií
původních
fotografií
Pernerovy
vily, ostrova, Velkého Ferdinanda,
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Pernerovy továrny a Pernerova mlýna.
Po vrácení jsme obdrželi publikaci,
která doprovázela uvedenou výstavu.
Samo naše muzeum uspořádalo 4
výstavy a jeden Den otevřených dveří
pro seniory. Muzeum spolupracovalo
s MAS Zálabí a uspořádalo výstavu
„Advent na venkově“, která bylo hojně
navštívena. Muzeum mělo pro rok 2012
plán tržeb Kč 5000,-- Plán byl splněn
tržbami ve výši Kč 5535,-- z čehož činily
tržby za vstupné a služby Kč 5337,-, rozdíl byly tržby za prodej suvenýrů.
V současné době vlastní muzeum i
poměrně značný knižní fond, který
má 433 knižních jednotek. Jsou v nich
zahrnuty i videokazety a CD.
ing. Žmolil Horymír

kultura, škola a školka

Z městské knihovny Karla Hampla
Milí čtenáři, ráda bych Vás alespoň
ve stručnosti informovala o činnosti
městské knihovny v roce 2012. Dle
vypracované roční statistiky navštívilo
knihovnu 1380 čtenářů, kteří si půjčili
3.500 knih různého žánru. Nejvíce
si čtenáři půjčují beletrii /2.300 knih/,
dále naučnou literaturu, ale v pozadí
nezůstávají ani knížky pro naše
nejmenší čtenáře. Internetové stránky
naší knihovny jsou také čím dál více
sledovány a navštívilo je cca 2.500
čtenářů. Využívána byla i meziknihovní
služba s Kutnou Horou. Stále hlavním
cílem městské knihovny je zadat
veškeré tituly naší knihovny do programu
Clavius tak, aby mohl být spuštěn a
ulehčil práci nám i čtenářům. Poté si
čtenáři mohou například na našich
internetových stránkách vybírat knížky
v elektronickém katalogu, budou vědět
jaké tituly naše knihovna vlastní, knihy si
mohou zarezervovat a přečíst si u nich
stručné obsahy a důležité informace

o knížce.Karty čtenářů budou poté
elektronické. Claviusu využijeme i pro
statistiky čtenářů, upomínky, výpůjčky,
registrace i inventury.Knihovna je také
využívána jako veřejné přístupové
místo k bezplatnému internetu a v
přísálí knihovny mohou děti nově využít
malého dětského hracího koutku .
A co nás čeká v roce 2013?
Počátkem roku jsme díky mezipůjčovní
službě s knihovnou v Kutné Hoře
obdrželi zhruba 150 nových zajímavých
knížek. Od knih naučných, literatury
pro děti nejmenší i školáky, beletrii,
historické romány i detektivky.Zapůjčit
si čtenáři mohou i velké množství
časopisů. V březnu Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR vyhlašuje
4. ročník akce
BŘEZEN-MĚSÍC
ČTENÁŘŮ, proto i naše knihovna
chystá pro své čtenáře bohatou nabídku
nových knih i jiných zajímavostí. Mimo
jiné o 11.-15. března proběhne ve
spolupráci s Diakonií Broumov tradiční

charitativní sbírka .Poté se 5. dubna
knihovna zapojí do
13. ročníku Noci
s Andersenem.Děti při této pohádkové
noci budou plnit různé soutěže, řešit
kvízy s pohádkovou tématikou a
hlavně budou mít možnost přespat
mezi knížkami plných pohádkových
postaviček, s předčítáním pohádek na
dobrou noc přímo v knihovně.
Bližší informace o knihovně Karla
Hampla naleznete na internetových
stránkách
www.tknihovnatynecnadlabem.webk.cz
Na závěr bych ráda připomněla, že
knihovna má své nezastupitelné místo
v životě města a byť to nyní s klasickým
čtením vypadá všelijak, nezastupitelné
místo v jeho životě mít bude.

budoucí starší spolužáci. Pro čekající
děti i rodiče bylo přichystáno občerstvení
a děti mohly sledovat na interaktivní
tabuli některou z pohádek O pejskovi a
kočičce.
Zápisu se zúčastnilo celkem 35 dětí, ale
u jedenácti z nich budou rodiče žádat
o odklad školní docházky. První třída
bude mít příští školní rok celkem 24
dětí.
Budoucími prvňáčky jsou: Tereza
Adamcová (Týnec n. L.), Nikola
Apolenová (Týnec n. L.), Adéla
Drázdová (Týnec n. L.), Robin Filip
(Vinařice), Štěpán Horáček, (Lžovice),
Matyáš Hübšt (Týnec n. L.), Vojtěch
Jahoda (Uhlířská Lhota), Vendula
Jirků (Vinařice), Miroslav Kmoníček

(Labské Chrčice), Vendula Kučerová
(Týnec n. L.), Tomáš Linhart (Týnec
n. L.), Tereza Loužilová (Vinařice), Vít
Majoroš (Radovesnice II), Karolína
Nekolová (Týnec n. L.), Ondřej
Přichystal (Bělušice), Martin Půhoný
(Bělušice), Filip Robovský (Týnec
n. L.), Radek Roub (Praha), Natálie
Sýkorová (Labské Chrčice), Štěpán
Trojan (Vinařice), Karolína Truhlářová
(Týnec n. L.), Tadeáš Vančura (Labské
Chrčice), Eliška Volná (Týnec n. L.),
Michal Žaloudek (Bělušice).

Těším se na Vaší návštěvu
Lucie Flachbartová-městská knihovnice

Zápis do 1. třídy
Již tradičně v pátek a v sobotu, tentokrát
18. a 19. ledna 2013, se konal na naší
škole zápis budoucích prvňáčků. Na
jeho přípravě a průběhu se podíleli
učitelé prvního i druhého stupně školy
a žáci osmého a devátého ročníku.
Byla připravena stanoviště, kde na děti
čekaly různé úkoly, které jim zadávali
žáci devátého ročníku v přestrojení
za postavičky ze známých kreslených
pohádek O pejskovi a kočičce. Každé
zapisované dítě doprovázela některá
z učitelek 1. stupně a sledovala, jak
si děti vedou při plnění úkolů. Ve
třídách byla tematická výzdoba a pro
děti byly připraveny dárky od firmy
EVENT marketing, s.r.o. a upomínkové
předměty, které pro ně vyrobili jejich
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škola a školka, policie

MAS - Putovní olympiáda
obou regionů. Směřuje k rozvíjení
pohybových schopností předškolních
dětí a poutavou formou se snaží o
zlepšení jejich fyzické kondice. Do
projektu bude zapojeno 12 MŠ z
každého regionu. Na území každé
MAS proběhne sportovní klání, jehož
účastníci budou následně moci využít
nově zakoupené sady dětských
sportovních prvků v rámci olympijského
týdne ve svých školkách. Po týdnu
se sportovní prvky přesunou do další
ze zapojených MŠ. Vyvrcholením
bude uspořádání společného setkání
s výstavou kreseb a fotografií s
netradičními atrakcemi a doprovodným
programem pro děti. Účastníci projektu
budou odměněni pamětní medailí.
Realizační fáze projektu je rozložena do

dvou sezón 2013 a 2014. Vybavení pro
OH je zaměřeno na nákup kvalitních
pomůcek, které si venkovské školky
nemohou dovolit. Pořízený mobiliář
si budou moci půjčovat obce, spolky
a neziskové organizace pro konání
sportovně kulturních akcí a dětských
dnů.

Sdělení:
Policie České republiky, Územní
odbor Kolín, Dopravní inspektorát se
sídlem v Kolíně III., ulice Václavská 11,
sděluje, že od 2.1. 2013 bude probíhat
rekonstrukce budovy, a proto dojde
k uzavření hlavního vchodu do budovy
dopravního inspektorátu z ulice
Václavské a to i pro pacienty ordinace
praktického lékaře MUDr. Heleny
Jurkové, která je umístěna v přízemí

této budovy. Vstup do budovy bude
možný pouze v doprovodu policisty
nebo popřípadě zdravotnického
personálu z ulice Politických
vězňů a to přes dvůr domu čp.
109 – detašované pracoviště
OHK Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje.
U uzavřeného hlavního vchodu z
ulice Václavské, tak i u zadního
vchodu z ulice Politických vězňů bude

umístěna telefonní hláska, kde se
návštěvníci budou moci domluvit, jak
se zdravotnickým personálem, tak i s
pracovníky dopravního inspektorátu o
doprovodu do budovy.
Za komplikace spojené s rekonstrukcí
se všem omlouváme PČR Kolín.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním
a s alkoholem.
Dne 19.12.2012 ve 12:33 hodin
došlo v katastru obce Týnec nad
Labem k dopravní nehodě tím, že

osmašedesátiletý řidič jedoucí s
vozidlem Citroen ve směru od Týnce nad
Labem při vyhýbání se protijedoucímu
vozidlu, strhl řízení vpravo a najel
na krajnici a do pravého silničního

příkopu, kde narazil do stromu. U řidiče
provedena dechová zkouška, která byla
pozitivní s výsledkem 1,15 promile. Řidič
odvezen vozidlem RLP do nemocnice
Kolín. Hmotná škoda činí 22 tisíc korun.

Projekt spolupráce „Putovní olympiáda
MŠ, sportování nejen pro radost“ byl
doporučen k podpoře v rámci PRV 17.
kola příjmu žádostí.
Projekt spolupráce mezi MAS Lípa
pro venkov a MAS Zálabí je založen
na zapojení mateřských škol v rámci

Výdaje ze kterých je stanovena dotace
činí 565 600Kč, spoluúčast MAS Zálabí
je 10%.
Manažerka MAS Zálabí
Mgr. Ivana Suchánková

Policie informuje
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policie informuje

Poškození hrobů na hřbitově v obci
Býchory.
Neznámý pachatel v době od 24.12.2012
14:30 hodin do 25.12.2012 11:15 hodin
vstoupil na místní hřbitov kde poničil
celkem 6 hrobů. Některé podstavce se
jmény přendal za hřbitovní zeď a odcizil
3 ks pískovcových křížů.
Policisté z Týnce nad Labem sdělili
podezření z přečinu krádež trojici
pachatelů. Ti koncem října odcizili
ve Velkém Oseku ze zaparkovaného
nákladního
automobilu
stavební
vibrační pěch o hodnotě 30 tisíc korun.
Nyní jim hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.
Policisté z Týnce nad Labem sdělili
podezření sedmačtyřicetiletému muži z
přečinu krádež a porušování domovní
svobody. Koncem ledna tohoto roku
vnikl na pozemek domu v Bělušicích
a z garáže a stodoly odcizil měděné
kabely, stavební kolečko, el. motor a
drobné ruční nářadí. Činu se dopustil i
přesto, že byl v posledních třech letech
odsouzen. Nyní pachateli hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.
Policisté z obvodního oddělení v Týnci
nad Labem sdělili podezření z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a

vykázání na jednačtyřicetiletého muže
z Liberce. Tento měsíc obci Velký Osek
řídil motorové vozidlo i přes uložený
zákaz činnosti, který má až do roku
2015.
Policisté z Týnce nad Labem sdělili
podezření devatenáctiletému muži pro
přečiny krádež a poškození cizí věci.
V prosinci v obci Býchory z prodejny
potravin odcizil zboží a způsobil škodu
přes 28 tisíc korun.
Dopravní nehoda s těžkým zraněním.
Dne 6.2.2013 v 09:00 hodin došlo
na křižovatce silnic v katastru obce
Veltruby k dopravní nehodě, kdy
sedmačtyřicetiletá řidička s vozidlem
Peugeot jedoucí ve směru jízdy od
Veltrub na Velký Osek nerespektovala
dopravní značku :“Dej přednost v jízdě“
a při vjíždění z vedlejší komunikace
na hlavní komunikaci nedala přednost
nákladnímu vozidlu Mercedes. Řidička
utrpěla těžké zranění. Alkohol vyloučen.
Hmotná škoda činí 340 tisíc korun.
Obvodní oddělení v Týnci nad Labem
přijalo oznámení o nálezu vojenské
munice v lesním porostu u obce
Polní Chrčice. Jednalo se o nález
dělostřeleckého
granátu,
ručního
granátu, puškového granátu a 20
ks protileteckých granátů. Na místo

přivolán výjezd pyrotechnické služby,
které byla munice předána k likvidaci.
Dopravní nehoda s těžkým zraněním.
Dne 13.2.2013 v 17:05 hodin došlo
ve Velkém Oseku na ulici Sokolovské
na železničním přejezdu k dopravní
nehodě. Čtyřiatřicetiletý řidič jedoucí s
osobním vozidlem tov. zn. Mercedes
Benz s přívěsem nerespektoval výstrahu
přejezdového
zabezpečovacího
zařízení – výstraha dávaná dvěma
červenými střídavě přerušovanými
světly a vjel na železniční přejezd v době,
kdy zde projížděl ve směru od Trutnova
na Kolín osobní vlak a došlo ke střetu
mezi levou boční přední částí vozidla a
pravou přední částí vlaku. Při DN došlo
k těžkému zranění řidiče vozidla, který
byl transportován vrtulníkem do Prahy.
Alkohol vyloučen dechovou zkouškou,
hmotná škoda činí 205 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení v Týnci
nad Labem sdělili podezření z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání čtyřiatřicetiletému muži. Ten
11.12. v dopoledních hodinách řídil v
Týnci nad Labem i přes uložený zákaz
řízení platný do února 2014.
V. Žídková

CO JSTE HASIČI co jste dělali v roce 2012.
JSDHO Týnec nad Labem se účastnila
na výzvu operačního střediska HZS
Kolín těchto neplánovaných výjezdů:
31.1.2012-11.16hod.
Požár rodinného domu Starý Kolín.
Jednotka nevyjela.
8.3.2012 - 11,50hod.
Výjezd k požáru výrobní haly v
objektu bývalé Kary ve Starém Kolíně.
Zasahovalo celkem 5 členů s Š-706 a
HZS Kolín a Ovčáry.
17.3.2012 -14,55hod.
Požár lesa u obce Labské Chrčice.
Š-706 a 6 členů+1 vozidlo HZS Přelouč.
18.3.2012 -15,05hod.
Požár lesního porostu v obci Lžovice.
Zasahovalo celkem 9 členů s vozidly

Š-706 a T-815, HZS Kolín a SDH
Lžovice.
20.3.2012-14.55hod.
Požár domu a přilehlé louky v obci
Bělušice. S vozidlem Š-706 zasahovalo
6 členů spolu s HZS Kolín a Ovčáry +
JSDHO Starý Kolín.
29.3.2012-05,05hod.
Požár louky za obcí Labské Chrčice.
Zasahovalo 5 členů s Š-706.
30.4.2012-13,50hod.
Rozsáhlý požár lesního porostu u
obce Horušice. Zasahovalo celkem 9
hasičských vozidel. Od nás T-815.
2.5.2012-16,50hod.
Požár
lesa
Kladruby-Kolesa.
Zasahovalo 6 členů, T-815 A další
přivolaná vozidla, celkem 7.
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2.5.2012-19,50hod.
Požár senáže za obcí Labské Chrčice.
Zasahovalo z naší jednotky celkem 7
členů, Š-706 i T-815.Dále se zůčastnilo
dalších 5 vozidel. Bylo zřízeno plnící
místo.
19.5.2012-14,20hod .
Požár louky v obci Selmice. Účastnilo
se 5 členů s Š-706 a HZS Přelouč.
23.5.2012-18,05hod.
Požár travního porostu v obci Veletov u
zdymadla. Zasahovalo 5 členů,T-815 a
Š-706, HZS Ovčáry a JSDHO Veletov.
31.5.2012-08,50hod.
Požár louky u zámku Svárava.
Zasahovali 4 členové s T-815.
6.7.2012-21.03hod.
Odklízení padlých stromů na silnici za

spolky a organizace

obcí Labská Chrčice. Celkem 5 členů a
Š-706.
19.7.2012-17.15hod.
Požár hospodářského objektu v obci
Končice. Celkem 6 členů a T-815.
28.7.2012-23.15hod.
Zajištění spadlých drátů vysokého
napětí u rozvodny v Týnci. Celkem 6
členů s A-30 DVS.
31.7.2012-05,13hod.
Odklízení padlých stromů na silnici
Uhliřská Lhota-Rasochy.
Celkem 4 členové s A-30 DVS.
22.8.2012-16,38hod.
Odklízení padlých stromů na silnici u
Sváravy. Celkem 5 členů a A-30 DVS.
27.8.2012-13,25hod.
Požár stohu v obci Kojice. Celkem 6
členů,T-815 a A-30 DVS.
30.8.2012-11,41hod.
Požár
hospodářského
objektu
Sendražice.
Jednotka nevyjela.
26.9.2012-10,07hod.
Námětové cvičení Jestřábí Lhota,
hromadná autonehoda.
Celkem 4 členové a T-815.
4.10.2012-01,22hod.
Požár kůlny Sadová Týnec. Jednotka
byla odvolána v průběhu výjezdu.
Celkem 4 členové s T-815.
24.10.2012-00,57hod.
Požár rodinného domu ve Volárně.
Celkem 5 členů s T-815.
25.10.2012-09,49hod.

Požár rodinného domu v Krakovanech.
Celkem 4 členové a Š-706.
20.11.2012-10,18hod.
Požár
ve
výrobně
nábytku
v
Konárovicích. Jednotka byla odvolána
běhen výjezdu. Celkem 5 členů s Š-706.
28.11.2012-00,10hod.
Požár v průmyslovém objektu v Týnci
v bývalém Polském areálu. Celkem 4
členové a Š-706..
9.12.2012-14,50hod.
Požár kůlny a uskladněného dřeva
v rodinném domku v Konárovicích.
Celkem 6 členů, Š-706, HZS Kolín a
Ovčáry.
Přehled výjezdů v roce 2012.

Za rok 2012 cekem tedy 26
neplánovaných výjezdů.
Jak je vidět z předešlého seznamu,
počet výjezdů se pro dobrovolné hasiče
rok od roku zvyšuje a to ve dne i v noci.
Jak to bude dál nikdo neví. V tomto
státě nikdo totiž neřeší uvolňování
dobrovolných hasičů ze zaměstnání, i
když jsou u zásahů stále žádanější.

Z vlastní činnosti SDH.
Hlavním cílem dobrovolných hasičů
(SDH v Týnci) je všestranná podpora
a zajištění výjezdové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce (JSDHO).
Kromě zajištění chodu techniky,
ošetřování věcných prostředků a
výstrojního materiálu, bylo třeba v
zimních měsících provádět úklid sněhu
a každodenní kontrolu topení v garážích,
aby voda v cisterně nezamrzla. Údržba
vozidel pro případný výjezd a příprava
na technické kontroly je samozřejmostí.
Dále jsme se účastnili plnění dalších
úkolů, jako např. všech školení a
zkoušek,
pracovních setkání hasičů, technické
pomoci při pálení a likvidaci nakažených
včelstev,
proplachování
ucpané
kanalizace v Konárovicích a zajištění
akce pohádkový les 2x.
Velkým problémem v zimních měsících
je vypuštěná voda z T-815.Důvodem je
garážování na mraze, chybí vytápěná
garáž. Dá se tedy předpokládat, že
v příštích letech budeme opět řešit
prorezavělou vodní nádrž.
V roce 2012 oslavil SDH v Týnci
nad Labem 130 let od svého založení.
Neuspořádali jsme žádnou velkolepou
veřejnou oslavu, ale připomenuli jsme
si toto výročí v kolektivu pouze místních
členů hasičů vzpomínkovým večerem.
SDH Týnec nad Labem

Bělušice. foto V. Šebelka

kolna Konárovice. foto V. Šebelka

les Kolesa. foto V. Šebelka

les Lžovice. foto V. Šebelka
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Turistický oddíl mládeže v Týnci nad Labem v roce 2012
Turistický oddíl mládeže v Týnci nad
Labem měl v roce 2012, 94 členů,
z toho 51 žen a dívek a 43 mužů a
chlapců. Organizaci tvoří oddíly – oddíl
2907 Zálesák a 2908 Srnky, které
jsou součástí Asociace turistických
oddílů mládeže. Uspořádali jsme 23
turistických akcí, 18 jednodenních, 4
dvoudenní a 1 čtrnáctidenní. Vedoucími
oddílu jsou stále Petr Zemina a Pavel

zrychlený vlak. Při prvním výletu jsme
zdolali kopec s kvetoucími sasankami a
na něm hrad Litice. V Letohradě jsme
si prohlédli soukromé muzeum řemesel,
prošli si zámecký park, rozhlédli se od
kaple nad městem a výlet jsme zakončili
u sochy Járy Cimrmana. Opět se také
konala noc v myslivecké chatě pro děti
a odpoledne her, které připravily sestry
Zeminovi. Další ročník Pohádkového

Knížek, kteří také vedli většinu akcí,
hospodářkou oddílu je Jana Krupková.
Na činnosti oddílu se dále podíleli další
naši osvědčení vedoucí. Je dobře, že
mladší generace se z části zapojila do
vedení akcí. V roce 2012 jsme dvakrát
navštívili večerní Kutnou Horu. V lednu
jsme si prohlédli muzeum alchymie a
při výkladu J. Hájka ml. jsme se prošli
městem. V lednu jsme také poprvé
uspořádali členskou schůzi v restauraci
U Buřivalů. V únoru jsme strávili
den ve znovu otevřeném Národním
technickém muzeu v Praze. V březnu
jsme si zahráli bowling ve Starých
Lázních v Kolíně o putovní poháry,
kuželky a další ceny. Koncem měsíce
jsme vyrazili do zeleného údolí u Březí.
Na tábořišti se hrály tábornické hry a
spalo se ve srubu. Začátkem dubna
jsme při deštivé Velikonoční Mašince
dojeli autobusem na Jelen, pěšky šli na
Mlýnek. Odtud jsme se svezli parním
vláčkem do Sendražic a zpět a závěr
jsme absolvovali do Týnce pěšky. V
dubnu a v květnu jsme využili ke dvěma
výletům na divokou a Tichou Orlici přímý

letu se konal tradičně na Čarodějnice.
Zúčastnilo se asi 250 dětí a dospělých.
Téma bylo Asterix a Obelix a druidové.
Příprava této akce ve všední den, pokud
je většina organizátorů v práci nebo ve
školách, je velmi náročná. V polovině
května jsme podnikli druhý výlet do
podhůří Orlických hor – na Potštejn.
Zajímavá byla kostýmová prohlídka
zámku s tancem se zámeckou paní i
strašidelné sklepení. Občerstvili jsme
se ve westernovém kempu Vochtánka
u Divoké Orlice a vystoupili na hrad
Potštejn, kde jsme vyslechli pověst o
pokladu, který setu ukrývá. V květnu
několik našich členů reprezentovalo
oddíl na srazu Týnců v
Hrochově Týnci. Zúčastnili
jsme
se
kulturního
programu,
navštívili
řemeslný trh, vyhráli 2
hlavní výhry v tombole
a fandili při sportovních
soutěžích. Přípravou na
letní tábor bylo červnové
předtáboření v Marině.
Přespali jsme většinou pod
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širákem, zahráli si hry, pluli na pramici
a vykoupali se v Labi. Letní tábor pod
vedením Martina Darebného se konal
jako vždy v Petrovičích II u Losinského
potoka začátkem července. Téma
bylo obdobné jako na Pohádkovém
letu. Program zajistili mladí vedoucí.
Začátkem září jsme vyrazili do Slatiňan.
Na zámku jsme si prohlédli novou
expozici o rodu Auerspergů, prošli se
parkem k opravené Švýcárně, kde je
interaktivní muzeum starokladrubského
hřebce. V relaxačních lesích Podhůra
jsme se rozhlédli z rozhledny Bára II
a zalezli si v dětském lanovém centru.
Náročnější akcí byl dvoudenní přechod
ještědského hřbetu. Z Hodkovic nad
Mohelkou jsme v mlze vystoupili na
Javorník k obnovené chatě Obří sud.
Dále jsme pokračovali přes rozhlednu
na Rašovce k hostinci u Šámalů. Tady
se nám konečně naskytl výhled na
Český ráj s Bezdězem a Ralskem. Po
noci v chatě Na pláních jsme došli na
Ještěd a vyfotili se u sochy Marťana.
Část z nás šla pěšky a část sjela 8 km
na koloběžkách do Kryštofova Údolí k
vesnickému orloji. V polovině října jsme
jeli autobusem na druhou večerní Kutnou
Horu. V Sedleci jsme se zúčastnili noční
prohlídky katedrály nanebevzetí Panny
Marie a kostnice. Vše při svíčkách, s
ochutnávkou vína, za zpěvu chorálů a
za zvuku varhan. Jedním z účinkujících
byl Jan Hájek ml.27.10., po deštivém
dni a podvečeru, kdy napadl první
sníh, jsme nečekali, že někdo přijde
na lampiónovou procházku. Sešlo se
nás asi 90 odvážlivců. A tak se konala
první zimní lampiónová procházka. Cíl
byl v Marině u čaje a koláčů. V listopadu
jsme ještě podnikli exkurzi autobusem
do sklářské huti Anna v Bělé, kde si
někteří foukli do sklářské píšťaly. Potom

foto P. Zemina

spolky a organizace

jsme prošli sklářský skanzen v Tasicích
– huť Jakub a nakonec jsme za větru
vystoupili na rozhlednu Bohdanka a
podnikli exkurzi v palírně v Bohdanči.
Následoval podzimní bowling. V prosinci
jsme ukončili turistický rok Mikulášem a
stromečkem v lese. Při vycházce jsme

narazili na Mikuláše s čerty a nadílkou.
U stromečku jsme si zazpívali koledy a
dostali malý pozdrav od Ježíška. Jen
škoda, že se těchto dvou akcí zúčastnili
hlavně dospělí a málo dětí... Každý
výlet nemusí končit v dinoparku nebo
v interaktivním muzeu s dotykovými

počítači. Turistika může být taky jen
procházka přírodou s vnímáním změn v
různých ročních obdobích.
Pavel Knížek

Novinky z kynologického klubu
V neděli 10.2.2013 od 9:30 se v
klubovně konala výroční schůze.
Před schůzí proběhl běžný výcvik. Na
schůzi byla předložena revizní zpráva
o hospodaření klubu v roce 2012 a
plánovali jsme letošní výcvikový rok.
Na začátku roku 2013 má náš klub 36
členů.
Termín pro námi pořádaný Jarní závod
- Memoriál Jiřího Fliegera je sobota
16.3.2013. Začíná se prezentací od 8
hodin, závěrečné vyhodnocení bude

cca ve 14 – 15 hodin. Zveme soutěžící
i diváky! Občerstvení bude zajištěno
po celou dobu závodu. Propozice
jsou umístěny na našich webových
stránkách, soutěží se v kategoriích
ZZO, ZM a ZVV1.
Opět připravujeme oblíbený kurs
základního výcviku pro veřejnost. Jde
o již třetí ročník kursu pro majitele psů,
kteří se (zatím) nevěnují sportovní
kynologii a chtějí mít vychovaného a
ovladatelného psa. Obsahem kursu je

ovladatelnost na vodítku i bez vodítka,
přivolání, odložení, chování o samotě,
chování ve skupině psů, chování s
košíkem, aport, překážky, základy
stopování a obrany.
Cvičebním dnem bude neděle od 13:00
do 15:00 hodin. Délka kursu je 10 lekcí
po 2 hodinách, celkem 20 hodin. Cena
kursu je 1.000,- Kč, splatná při první
lekci.
První lekce začíná v neděli 31.3.2013
od 13:00.
Potřebné
vybavení:
vodítko
(ne
samonavíjecí), obojek (hladký, nejlépe
řetízkový), košík, pamlsky - odměny,
oblíbená hračka, na první lekci také
očkovací průkaz.
Přihlášky
a
informace:
Zdeněk
Borovička, tel. 607 502 422 (večer).
Kontakt, aktuality a fotogalerie na
zkotynec.wbs.cz.
Ondřej Jareš

MAS
Místní akční skupina Podlipansko,
o.p.s. s MAS Zálabí o.s. ve spolupráci
s Asociací regionálních značek a
partnery z oblasti Polabí vyhlašuje
IX. výzvu k předkládání žádostí o
udělení značky POLABÍ - regionální
produkt ®.
Výrobci potravinářských, řemeslných,
přírodních a zemědělských produktů,

působící v oblasti Polabí, mohou
předkládat své žádosti o registrovanou
značku do 28. února 2013.
Certifikovat lze:
řemeslné produkty ze dřeva, keramiky,
skla, kovu, šperky, obrazy, krajky,
textilie, intarzie nábytek, upomínkové
předměty, fotografie, …
potravinářské a zemědělské produkty,
jako je mléko, sýry, maso, obiloviny,
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víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina,
ovocné nápoje, ryby, med, …
dále pak přírodní produkty léčivky, čaje,
výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty
z rostlin pro kosmetické účely, včelí
produkty, minerální vody, aj.
K čemu značka slouží a co výrobcům
přinese?
•
PUBLICITU.
Zviditelní
producenty a jejich tvorbu a umožní jim

spolky a organizace

zařazení do databáze výrobců, kteří
jsou součástí Asociace regionálních
značek.
•
SPOLUPRÁCI mezi výrobci a
předávání zkušeností, informovanost o
pořádaných propagačních a prodejních
akcích.
•
ÚČAST na akcích, které
pořádá MAS Podlipansko a její partneři.
•
PROPAGACI
v
tištěném
katalogu certifikovaných produktů.
Žádosti posuzuje a schvaluje certifikační
komise, která hodnotí tyto aspekty:
•
Původ výrobku, tradici výroby,
výrobní technologii a firmy samotné
•
Podíl vynaložené ruční a
duševní práce
•
Využití místního materiálu při
výrobě
•
Zpracování místních surovin
•
Kvalitu výrobku a zpracování
•
Šetrnost k životnímu prostředí
•
Jedinečnost produktu
Lhůta a místo pro podání žádosti
o registrovanou značku POLABÍ
regionální produkt®:

Žádost doručte osobně nebo poštou,
v pracovních dnech od 8:00 do 15:00
hodin, nejpozději do 28. 2. 2013, na
adresu MAS Podlipansko, o.p.s.,
Chvalovická 1076, 289 11 Pečky.
Osoba přijímající žádosti a poskytující
další informace:
Iveta Minaříková, tel: 721 170 352,
vandrovani@podlipansko.cz,
www.podlipansko.cz
Dokumenty ke stažení (žádost, zásady
značení, seznam obcí a certifikační
podmínky)
naleznete
pod
tímto
odkazem: mas.podlipansko.cz/index.
php/projekty/polabi-regionalni-produkt
V Pečkách dne 28. 1. 2013
Iveta Minaříková, MAS Podlipansko,
o.p.s.

MAS Zálabí vyhlašuje soutěž pro školáky
POHÁDKA ČI POVÍDKA NA TÉMA
TRADIČNÍ ŘEMESLA U NÁS V KRAJI
Oslovujeme tímto školáky 6. - 9. tříd
základních škol, aby napsali krátkou
pohádku či povídku pojednávající o
starých tradičních řemeslech - kováři,
přadleny, švadleny, keramici, dráteníci,
tesaři, pekaři a podobně.
Tři nejpovedenější díla zveřejníme
na internetových stránkách projektu
Za poklady venkova. Vítězná povídka
bude, spolu s uvedením jména
autora, vytištěna v katalogu tradičních
řemeslníků, domácích výrobců a
provozovatelů služeb. Na vítěze čeká
drobný dárek.
Podmínky soutěže: pohádku či povídku
(maximální délka A5 tj. max. 2000
znaků včetně mezer) posílejte písemně

na adresu MAS Zálabí, Komenského
náměstí 235, 281 26 Týnec nad Labem.
Uveďte prosím jméno, příjmení, věk
autora, adresu základní školy, kterou
navštěvujete a kontakt (e-mail, poštovní
adresu, či telefonní číslo).
POZOR uzávěrka soutěže je 10. 3.
2013!!!
Vítěze soutěže budeme obratem
informovat. Doplňující informace na
telefonním čísle: 602 280 585.
Děkujeme všem za poslané příspěvky
do soutěže!

15

sport

TJ Sokol Týnec nad Labem
Tělovýchovná jednota Sokol Týnec nad
Labem má v současné době více než 300
členů, kteří jsou sdruženi v 6 oddílech.
Jsou to oddíl kopané, oddíl tenisu, oddíl
stolního tenisu, oddíl ledního hokeje,
oddíl rekreačních sportů se zaměřením
na rekreační turistiku a oddíl šachů. V
zimním období aktivně působí družstva
stolního tenisu, která hrají krajskou a
okresní soutěž a mužstvo ledního hokeje.
Družstva kopané a tenisu se připravují
na jarní zahájení sezóny. Příprava je to
náročná, neboť si vyžaduje tréninkový
proces ve sportovní hale a také i
administrativně-ekonomickou část účasti
v soutěžích, což jsou přihlášky do soutěží
a zaplacení příslušných poplatků za účast
v soutěžích. Oddíly se také připravují na

valné hromady, kde budou hodnotit rok
minulý a plánovat činnost pro rok 2013.
Tyto schůze proběhnou v měsících únoru
a březnu 2013 a budou završeny valnou
hromadou delegátů oddílů celé TJ Týnec
nad Labem. Svízelná situace ČSTV má
své nepříjemné dopady na tělovýchovné
jednoty i jejich oddíly. Rok 2012 byl prvním
rokem, kdy naše tělovýchovná jednota
nedostala žádný příspěvek od ČSTV ani
od sportovních svazů a nerealizoval se
ani státní příspěvek na energie. Přitom
náklady právě na energie zdaleka nejsou
malé a čím dále, tím více rostou. Elektrická
energie se blíží částce Kč 38.000,-- ročně
a voda již není také zanedbatelná se svými
téměř 4 tisíci korun za rok. Celkové náklady
se svými Kč 470.000,--nejsou jistě malé a

Historie tenisu v ČSSR

pokračování

V roce 1983 v květnu dostal Ivan Lendl
velkou atraktivní nabídku ke startu v
exhibičním
turnaji
Boohutatatswanu.
Start Lendla se samozřejmě utajit
nemohl, brzy se o chystané exhibici
dovědělo vedení našeho tenisu a tak
do Wimbledonu odletěl dr. Lendl a ing.
Kodeš, aby Ivana přesvědčili a on pak do
Jihoafrické republiky neodletěl. I zde byly
ve hře velké peníze, pořadatel pohrozil
obrovskou pokutou a tak Lendl nakonec
na turnaji v Sun City startoval. Jaké byly
důsledky? ÚV ČSTV Ivana Lendla vyloučil
z reprezentace a jako pokutu musel
odevzdat 150 tisíc dolarů, které za start
v Jihoafrické republice získal. Od této
chvíle jen ze sdělovacích prostředků,
on sám byl totiž přesvědčen, že je vše
nespravedlivé a uměle vykonstruované
a trest odmítne stejně tak, jako
požadovanou částku.A právě v těchto
okamžicích se rodily problémy, které
nakonec rozhodly o tom,že se prakticky
zpřetrhaly Lendlovy tenisové i občanské
vztahy s Československem. Obě strany
však chtěly jednat. Do Lucemburska,
kde Ivan startoval, odjela čtyřčlenná
delegace tenisové svazu ve složení Jan
Kodeš, ing. Jan Kukal, Ing. František
Pála a Judr. Jiří Lendl. Před odjezdem

se po dlouhých a komplikovaných
jednáních podařilo sestavit návrh dohody,
v níž byly na příštích deset let vytyčeny
nároky a povinnosti Ivana Lendla ve
vztahu k tenisovému svazu. Za povinnost
reprezentovat
Československo
v
týmových soutěžích žádal Lendl legalizaci
svého pobytu v zahraničí. Zdánlivě se vše
vyřešilo a Ivan smlouvu podepsal. A jak
dál případ Lendl pokračoval? Pro vedení
tělovýchovy se z Lendla opravdu případ
stal. Ivan těžko mohl vysvětlit svou pozici.
V novinách se totiž o něm psát nesmělo.
Řešení legalizace jeho pobytu v zahraničí
se protahovala a proto v lednu 1984 píše
Lendl dopis ministru vnitra ČSSR a kopii
zasílá na vědomí ÚV ČSTV. V dopise
znovu rozvedl celou záležitost svého startu
v JAR. Vysvětlil své tenisové plány, stejně
tak, jako potřebu získat vystěhovalecký
pas. Chtěl však reprezentovat a to bylo v
této chvíli nejdůležitější. Jeho snaha však
pochopena nebyla. Československý tenis
slavil v roce 1983 devadesátiny největším
kolektivním úspěchem sezóny, kterým
bylo vítězství týmu v poháru federace.
Od roku 1976 do roku 1982 se ze zisku
téhle slavné trofeje sedmkrát za sebou
radovaly Američanky a i na dvorcích
Alausguetl Tenis Komplex v Curychu byly
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kladou nemalé nároky na výbor TJ, výbory
oddílů a členskou základnu i pedagogické
kádry. Jediné příjmy, které tělovýchovná
jednota má jsou příjmy vlastní a zejména
příspěvek Města Týnec nad Labem, za
který si dovolujeme poděkovat a současně
i za rekonstrukci budovy kabin i tribuny na
hřišti kopané. Věříme, že zastupitelstvo i
v letech následujících bude v rozpočtu na
tento příspěvek pamatovat, neboť bez něj
by působení našich družstev v řádných
soutěžích bylo prakticky nemožné. O
konečné uzávěrce TJ a dalších plánech
pro rok 2013 Vás budeme ještě informovat
v dubnovém čísle Týneckého zpravodaje.
TJ

považovány za favoritky. Náš tým složený
z hráček Hany Mandlíkové, Heleny Sukové
a Evy Budařové i Marcely Skuherské,
pod vedením nehrajícího kapitána Jana
Kukala se však velkých jmen nezalekl
a dokázal vyřadit skvělé Američanky.
V semifinále nejprve Suková porazila
Reynoldsovou 6:2,6:2 a Mandlíková ve
velkém boji přehrála velkou naději Ameriky
Jaegerovou 7:6,5:7 a 6:3. Do čtyřhry už
Američanky nenastoupily. Už v roce 1982
se do finále Poháru federace v americké
Santa Claře probojovaly Němky a stejně
tak tomu bylo i v Curychu. Znovu ve finále
začala Suková a získala důležitý bod proti
Němce Kochové. Nedala jí žádnou naději
6:4,2:6,6:2. Žádnou naději na vyrovnání
nedala Hanka Mandlíková. Bungeové. Ta,
když prohrála první set 2:6 a ve druhém
prohrála 0:3 vzdala. Získali jsme tuhle
nejslavnější trofej v soutěži žen podruhé
v historii. Němky vybojovaly čestný bod
ve čtyřhře. Kochová s Huffeovou porazily
Budařovou se Skuherskou 3:6,6:3,6:1. Až
při závěrečné večeři, kdy náš úspěšný
tým seděl u stolu s předsedou ITFF
Francouzem Chatrierem padla slova o
tom,že v brazilském Sao Paulu se děvčata
pokusí o slavnou obhajobu. Do 30. ročníku
Galeova poháru se přihlásilo jedenatřicet
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týmů. Šestnáct z nich bylo nalosováno
přímo do semifinále. Ostatní musely
bojovat ve třech kvalifikačních skupinách.
Po dlouhé době se nehrálo o postup do
Vichy v Mariánských Lázních. Naši si
závěrečnou část vybojovali v italském
Monte Latini. Tým se opíral o Čiháka,
Mečíře a Pimka a bylo škoda, že los ve

Historie týneckého tenisu
Pro začínající mládež byl uspořádán v
roce 1976 dlouhodobý tenisový kurz, který
začal v květnu a skončil v říjnu. Konal se
vždy jedenkrát v týdnu. Účastnilo se ho 30
žáků a žákyň ve věku od 8 do 12 let. Oddíl
měl v tomto roce 28 dospělých členů,
4 dorostence, 30 žáků a žákyň. Kromě
toho trénovalo na našich dvorcích 8 až 12
polských tenistů. Byli to zaměstnanci firmy
Nawiga a to za celoroční poplatek 800
Kčs. V tom roce musela být prohloubena
studna cca o 1 metr v důsledku velkého
sucha. Byl to snad nejnižší stav vody za
posledních 50 let. Byl proti normálu o 2

Vichy už v semifinále rozhodl o tom,že
se hrálo předčasné finále. Francouzi
nad námi vyhráli těsně 3:2. Mečíř zvítězil
nad Courteanem 6:3,6:3. Pimek podlehl
po velkém boji Forgesovi 2:6,8:10 a o
vítězi se rozhodovalo ve čtyřhře. Čihák
a Pimek podlehli páru Courteanu- Forget
9:11,6:2,4:6,6:4 a 5:7. V poslední den třetí

rozhodující bod získal Forget nad Mečířem
6:3,4:6,6:3. Pimek jen snížil náhradníkovi
Piacentilemu 6:1,6:0. V boji o třetí místo
jsme pak jasně přehráli Jugoslávii 4:1.
Josef Číha

pokračování
metry nižší. Voda nebyla ani ve studni,
nebylo možno se sprchovat a nebylo
možné ani používat splachovací zařízení
na WC. Kromě prohloubení studny, které
provedli členové oddílu zdarma byla
provedena oprava podezdívky, vyrovnání
hrací plochy na základních čarách a na
dvorcích č.1 a č.2 bylo opraveno pletivo
kolem dvorců. Na konci sezóny bylo ještě
odstraněno pletivo kolem dětského hřiště
kvůli výstavbě 4 tenisového dvorce. Na
těchto pracích bylo odpracováno 550
brigádnických hodin.V tom roce oddíl
získal 7 odznaků zdatnosti. V kategorii

starších žáků /13-14 let/ získal Jiří Mucha
stříbrný odznak BPPOV a Mirek Jareš
bronzový BPPOV a Lenka Číhová v
kategorii dorostenek stříbrný. Z. Stehlík
získal odznak bronzový. V letošním
roce byla na základě výsledků oddílu ve
sportovní, vychovatelské a budovatelské
práci udělen na slavnostním zasedání OV
ČSTV titul Vzorný oddíl II. stupně.

Týnecký tenis
Ve dnech 25. a 26. prosince 2012 se konal vánoční turnaj ve čtyřhře mužů a žen , již 17.ročník,.
Neregistrovaní:
1. Jan Navrátil – Drahoš Tlučhoř
2. Ladislav Mazurkiewicz – Rostislav Zámiš
3. Jiří Poklop – Pavel Hruška
4. Tomáš Burďáček – Tereza Březinová
Registrovaní:
1. Martin Hladík – Dáda Tlučhořová
2. Kamil Havlíček – Eliška Tlučhořová
3. Drahoš Tlučhoř – Kosina
Vánoční turnaj mladšího žactva a staršího žactva:
Dvouhra mladších žáků: 1. David Nehasil
2. Tomáš Robovský
3. Tomáš Obešlo
Dvouhra mladších žákyň: 1. Natálka Jedličková
2. Lucka Heřmanová
Starší žáci:
1. Petr Velíšek
2. Adam Vyhnálek
Te
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Josef Číha

společenská rubrika

Společenská rubrika

************************************************************************
Naši noví občánkové :
Jakub Indrák – Týnec nad Labem
Dominika Němcová – Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození Vašich dětí a přeje jim hodně zdraví, štěstí a lásky v jejich životě.
Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané :
Leden 2013
Dobroslava Zelená – Týnec nad Labem
Miloslav Kubelka – Týnec nad Labem
Vladimír Šanc – Týnec nad Labem
Eva Mihovská – Týnec nad Labem
Jindřiška Brtková – Týnec nad Labem
Anna Maláčková – Týnec nad Labem
Jarmila Šmídová – Týnec nad Labem
Věra Klemencová – Týnec nad Labem
František Svoboda – Týnec nad Labem
Eva Koutenská - Lžovice
Únor 2013
Danuše Hanáková – Týnec nad Labem
Vlasta Maisnarová - Lžovice
Miroslav Štefek - Vinařice
Marcela-Božena Číhová – Týnec nad Labem
Anna Valentová - Lžovice
Miroslav Červínek – Týnec nad Labem
Věra Suchánková – Týnec nad Labem
Všem jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naše řady opustili :
Miroslav Kurzveil – Týnec nad Labem
Dagmar Kalabisová – Týnec nad Labem
Růžena Koutová – Týnec nad Labem
Emilie Hájková – Týnec nad Labem
Marie Horáčková – Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Libuše Dumanová, matrikářka
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historie

Lány – letní sídlo prezidentů
Barokní zámek Lány, letní sídlo prezidentů
má zajímavou historii a tak se úvodem o ní
zmíníme. Zámek byl po mnoha úpravách
přestavěn a do roku 1921 byl v držení
rodu Fürstenberků, téhož roku byl zámek,
statek, poplužní dvůr Ploskov a lesní revíry
Lány a Běleč koupí převeden v majetek
Československé republiky. Rozhodnutím
Národního shromáždění bylo ze zámku

Lány zřízeno přechodné a letní sídlo
prezidenta Československé republiky a
zůstalo jim dodnes. Byl zde zřízen park,
včetně okrasných dřevin a růží, dále velký
skleník /palmák/ k pěstování cizokrajných
rostlin a velká zelinářská zahrada. Jako
první prezident zde bydlel T.G. Masaryk
a to s malými přestávkami od 11. srpna
1921 až do své smrti 14. září 1937. Je
zde také na místním hřbitově pochován,
po jeho levém boku leží jeho choť Ch. G.
Masaryková, která zemřela 13.5.1923 a po
pravém boku jeho syn Jan Masaryk, který
zemřel 10.3.1943. Po smrti T.G.Masaryka
zde bydlel přechodně prezident dr.Edvard
Beneš a to jak před rokem 1938, tak po
návratu z exilu. V době okupace zde
bydlel tzv. státní prezident dr. Emil Hácha.
Od roku 1948 zde bydleli občas prezidenti
Klement Gottwald, Antonín Zápotocký,
Antonín Novotný, Ludvík Svoboda a
Gustáv Husák. Po roce 1990 to byl
Václav Havel a Václav Klaus.Návštěvou
zde byli soudruzi z různých spřátelených
zemí např. Princ Norodom Sihanuk,
Bulganin, Chruščov, Grečko, Josip Broz
Tito, Brežněv, Gromiko a další významní
představitelé tehdejší doby. Nejtěžší
období byla doba za K. Gottwalda a jeho
choti a jeho dcery Čepičkové, která si hrála
na první dámu. Neměla ráda obsluhující

personál a ráda poroučela jako na vojně.
Často se zde pořádaly velké oslavy s bratry
z jiných zemí, bohaté stoly a dokonce i
americké cigarety na stole. Byla to taková
doba, plná podezírání jeden druhého,
ale nástupem Toníka Zápotockého se
situace malinko zklidnila, byl znám tím,že
nedodržoval pravidla a často utíkal mezi
lid do hospody na tlačenku s cibulí. Pro
lidi z Lán to byla docela
velká sranda, i to patřilo
k té době. Situace se
změnila
nástupem
Antonína
Novotného
do funkce, to bylo jiné,
došlo
ke
změnám,
panovala
všeobecná
nedůvěra a kádrování
personálu. Jeho choť
byla
známa
svou
panovačností,
ráda
poroučela a udělovala
rozkazy
personálu,
hlavně při hodování.
Úplně jiná doba nastala
nástupem
generála
Ludvíka Svobody, působil klidně, ale
stále se choval jako voják, vyžadoval
pořádek a kázeň. Je zajímavé,že
nesnášel Gottwaldovy pohrobky, byl
rád, když personál při
obsluhování hovořil rusky,
zvláště při návštěvách
ze Sovětského svazu.
Nástupem dr. Gustáva
Husáka se opět přiostřilo,
potrpěl si hlavně na
vyslovování svého jména,
byl nervózní a tak začal
velký přesun pracovníků.
Požadoval, aby všichni byli
členy strany a najednou
se zde objevilo i několik
Slováků ve službách. Měl
rád dobré jídlo, ale měl smůlu vzhledem
k tomu, že musel držet dietu, pil pouze
minerálku a vyžadoval přísnou kontrolu
na všechno, co souviselo s obsluhou a
přípravou různých oslav státních akcí.
Na doporučení soudruhů ze Sovětského
svazu musel vždy někdo ochutnat jídlo
první. Bylo známo, že měl strach, aby
ho někdo neotrávil. Po ochutnávce byl
sepsán protokol o jídle komisí /očkaři/, za
to ručil lékař a vrchní kuchař. Normální
člověk si nedovedl představit, jaká to byla
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doba.
Dokud
žila jeho žena
Viera, dokázala
ho krotit, ale
po její tragické
smrti /zahynula
při
havárii
vrtulníku/
se
situace
opět
zhoršila.
Je
také
velkou
zajímavostí,
že dr.Husák při svých projevech rád
hovořil o dělnické třídě a rolnících, ale
sám soukromě jezdil ve voze anglické
výroby zn. Ford Capri. Dokonce jezdil po
Lánech a sám řídil. Jinak v parku aut byla
oblíbená Tatra 603. Po nástupu Václava
Havla došlo k určitým změnám, ale v
podstatě se opíral o zkušený personál,
hlavně z řad lánských občanů. Byl velice
skromný, měl rád skromnou stravu s
ohledem na svůj zdravotní stav. Lány pro
něj byly skutečným odpočinkem. Konala
se zde svatební hostina, dcery jeho choti
Dagmar Havlové Iny, za opětovné pomoci
lánských, na které se mohl spolehnout.
Poslední prezident , který užívá letní sídlo
je ještě současný prezident
Václav
Klaus. Závěrem chci poděkovat žijícím

pamětníkům, kteří pracovali pro naše
prezidenty a pečovali o zámek v Lánech.
Nelze psát o všech událostech, neboť
jsou vázáni smlouvou mlčenlivosti, ale
i tak jim děkuji za spolupráci. I když pan
nově zvolený prezident v rámci rozhovorů
uvedl, že bude devadesát procent svého
času trávit na Vysočině, pevně věřím, že
si nakonec Lány zapíše do svého srdce.
Volně zpracoval

Emanuel Šmíd

třiďte odpad

Vaše názory a příspěvky zasílejte na svoboda@tynecnadlabem.cz, nebo zanechte na podatelně MÚ Týnec na Labem
Týnecký zpravodaj, zpravodaj města Týnec nad Labem, vedoucí redakční rady p. Václav Svoboda, vychází jednou za dva měsíce
uzávěrka vždy 15. příslušného kalendářního měsíce, sídlo MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26
tel.: 321 781 100, fax: 321 781 493, e-mail: info@tynecnadlabem.cz, Výroba a tisk: Digi-press Kolín s.r.o.
Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 10006.
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