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Vážení spoluobčané,
čas vyměřený prázdninám je u konce.
Věřím, že jste si užívali sluníčkem zalitých
dní. Někdy nás sice vysoké, ba až tropické
teploty potrápily, ale to už k létu patří. Počasí
školákům umožnilo užít si dosyta prázdnin.
Doufám tedy, že jste všichni odpočinutí a
načerpali jste dostatek energie do dalších
dnů. Září je měsícem, kdy se vracíme ke
všedním povinnostem a často i doháníme,
co jsme přes letní měsíce nestihli. Přesto
bychom se měli občas zastavit a užít si ještě
těch pár teplých dnů a pozorovat zlátnoucí
barvy nastupujícího podzimu.
Léto bylo horké i na politické scéně. Nechci
se zaplétat do různých hypotéz, co a jak
bylo či nebylo. To komentují orgány k tomu
určené. Pro nás obyčejné občany z toho
vyplynulo, že dojde k novým volbám. V nich
budeme moci vyjádřit svůj názor a vztah k
politickému dění v našem státě. Mnozí z vás

www.tynecnadlabem.cz

už mohli být znechuceni různými aférami a
politickými praktikami. I přesto byste měli
svůj názor, vám nejbližší, o volbách vyjádřit.
Pokud tak neučiníte, i to je vaše svobodná
vůle, ale svojí neúčastí nahráváte spíše
straně, ke které nemáte své sympatie.
Politici musí mít stále na paměti že jejich
posláním je sloužit lidu a státu. Stát a lid
jsme my všichni a společným zájmem napříč
politickým spektrem musí být blaho nás
všech a prosperita státu. Zastupují nás své
voliče a jsou svým voličům odpovědni. Na
závěr bych chtěl připomenout jedno latinské
rčení „Ex unitate vires“ – V jednotě je síla.
Pokud budou politici mít vůli a spojí své síly
ku blahu celé naší společnosti, bude dobře.
Letos jsme si 21. srpna připomněli 45.
výročí od násilného obsazení tehdejšího
Československa
armádami
Varšavské
smlouvy. Krátké období liberalizace, které
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bylo nastartováno po zasedání ÚV KSČ
v lednu 1968 bylo násilně zastaveno.
Nastala pak dlouhá doba okupace a
tak zvané normalizace naší země. Pro
všechny to bylo velké rozčarování a
zklamání. To si asi většina z nás jistě
pamatuje. S odstupem času si každý z
nás vytvořil svůj vlastní názor na dané
období a jelikož žijeme v demokratické
společnosti, může ho svobodně vyjádřit.
Zanechme však politiky a věnujme
se problémům, které se týkají přímo
našeho městečka.
Do poloviny září město zrekonstruuje
celý bývalý objekt knihovny a vytvoří
tak pavilon školky. Celou akci si město
hradí z vlastních prostředků a využívá
jen minimálně subdodavatelských prací.
Doufejme, že akce se zdárně dokončí
a pavilon bude i v budoucnu využíván.
Kapacita nového pavilonu je 28 dětí.
Školka slouží nejen našim dětem, ale
i pro okolní obce. Pokud se jim zde
bude líbit, budou pak i navštěvovat naši
Základní školu a třeba se v budoucnu
stanou obyvateli našeho města.
Stavba
kanalizace
probíhá
dle
harmonogramu a na některých úsecích
je i v malém předstihu. U čistírny
odpadních vod je dohotoven monoblok
a bude započato s výstavbou objektu
pro umístění technologie. Do této doby

bylo položeno cca 3 km kanalizačního
potrubí bez přípojek. Uzavírky silnic v
Týnci nad Labem, Lžovicích a Vinařících
jistě komplikují život nejen řidičům, ale
hlavně místním obyvatelům. Bohužel
výkopové práce musí být provedeny
dle technologických postupů. Z těchto
důvodů práce nejde urychlit. Již se vše
blíží k závěru a termín stanovený na
znovuotevření komunikací na Bílé hoře
a ve Lžovicích bude dodržen. Děkuji
Vám všem za trpělivost.
Další akcí bylo přestěhování městské
knihovny do nových prostor v centru
města. Její umístění v budově „staré
školy“ na Komenského náměstí je
strategické i z důvodu toho, že v knihovně
sídlí informační středisko našeho města
a ve vedlejších prostorách je i nově
otevřené muzeum. Prostory sice nejsou
již tak velké, jako byly, ale o to útulnější.
Doufám, že si sem čtenáři a návštěvníci
našeho města najdou cestu a budou
odsud odcházet spokojeni a bohatší i o
nové informace o našem městě.
V minulém čísle zpravodaje jsem se
zmiňoval o restaurování památek
ve městě. Mariánský sloup na
Masarykově náměstí byl již opraven a
nyní se intenzivně pracuje na obnově
Pomníku padlých Na Stráni. Ten byl v
katastrofálním stavu. Město by mělo

dbát památek a významných dominant
města.
Snad každý občan našeho města si
mohl povšimnout, že na náměstí nám
vyrostla nová autobusová čekárna,
která by měla sloužit nejen cestujícím,
ale i turistům s informacemi o regionu.
Doufám jen, že se nestane terčem
vandalů. Byla by to velká škoda.
Město žilo přes prázdninové období i
kulturou. Bylo otevřeno muzeum města,
uskutečnilo se několik hudebních akcí
na letním parketu Ostrov, promítalo letní
kino. Ne vždy se akcím daří tak, jak si
pořadatelé představují. Za to si zaslouží
poděkování. Vždyť by mohli svůj volný
čas využít jinak. Děkuji i jednotlivcům
i organizacím jako je Český rybářský
svaz, TJ Sokol – oddílu kopané, ATOM
a KČT za pomoc při akcích pořádaných
městem a děkuji i všem organizacím za
jejich činnost pro kulturu města. Jsem
rád, že jsme město, kde se něco děje.
Přeji Vám slunečný a barevný podzim.
Bc. Dušan Žmolil
starosta města

Informace se zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.7/2013
Zápis č.7/2013 z veřejného jednání
Zastupitelstva města Týnec nad
Labem, které se uskutečnilo ve středu
19. června 2013 od 17.00 hodin na
Městském úřadě v Týnci nad Labem.
/jedná se o upravenou verzi dokumentu
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů/
Program:
1. Zahájení
2. Návrh a volba zapisovatele a
ověřovatelů zápisu z jednání ZM
3. Návrh programu jednání ZM
4. Kontrola usnesení
z minulého
jednání ZM ze dne 20. 5. 2013.
5. Informace o stavbě kanalizace
6. Informace o rozpočtu na přestavbu
objektu knihovny na MŠ
7. Realizace přestavby objektu knihovny
na MŠ
8. Rozpočtové opatření č. 4/2013
9. Smlouva o technické pomoci při

realizaci stavby kanalizace v Týnci nad
Labem, Lžovicích a Vinařících a ČOV
Lžovice
10. Žádost o prominutí kauce na
nájemném za provozovnu v domě čp.
356
11. Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemek parc. č. 240/3 v kat. území
Lžovice
12. Smlouva o zřízení věcného břemene
na pozemek parc.č. 1210/1 v kat. území
a obci Týnec nad Labem
13. Žádost o podnikatelský úvěr na
překlenutí časového nesouladu mezi
příjmy a výdaji města
14. Návrh Veřejné vyhlášky č.1/2013 o
místních poplatcích
15. Smlouva o koupi id. poloviny
pozemků parc.č.1968/5, 1970/4 a
1972/3 v kat. území a obci Týnec nad
Labem
16. Nesoulad ve vlastnictví pozemků v
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obci Lžovice
17. Nabídka na odkoupení parcely
parc.č. 8 v katastru a obci Vinařice u
Týnce nad Labem
18. Žádost o odkoupení pozemků parc.
č. 1863/13 a 1861/4 v kat. území a obci
Týnec nad Labem
19. Návrh smlouvy o pronájmu
kopírovacího zařízení Konica Minolta
bizhub C253
20. Diskuse zastupitelstva
21. Diskuse veřejnosti
22. Závěr
A.Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Starosta města seznámil přítomné
ZM s programem zasedání a požádal
o jeho rozšíření o níže uvedené body
jednání:
• Žádost o koupi pozemku p.č. 1861/1
a části pozemku parc.č. 1861/2,3 v kat.
území a obci Týnec nad Labem
• Návrh smlouvy o právu umístit a
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provést stavbu kanalizace na pozemku
parc.č. 565/1 v kat. území Lžovice
• Návrh smlouvy o monitoringu osobního
vozu Škoda Octavia
• Žádost na KÚ Středočeského o
prominuté termínu k zápisu změny v
rejstříku škol
• Proplacení dovolené starostovi za rok
2012
2. Kontrolu usnesení
z minulého
jednání ZM ze dne 20.5.2013
3. Dodatek č.1 k Mandátní smlouvě na
výkon technického dozoru investora –
ke stavbě kanalizace v Týnci nad Labem
– 1. stavba, 2. kanalizace v Týnci nad
Labem – 2. stavba, 3. kanalizace v obci
Lžovice, 4. kanalizace v obci Vinařice, 5.
ČOV Lžovice s mandatářem MEDIUM
project EU s.r.o. a
informaci ke stavbě kanalizace. V
nejbližší době by se měla dokončit
stavba v ulici Tyršově. Zde se nám
podařilo v rámci stavby s firmou VODOS
s.r.o. vyměnit přípojky k jednotlivým
nemovitostem a položit v nejrizikovějších
místech obrubníky. Nyní by se měla
připravovat akce podpořená Krajskou
správou údržby silnic a Krajským
úřadem Středočeského kraje a tou je
rekonstrukce povrchu vozovky. Pokud
se vše zdárně podaří, budete moci vyjet
na novou komunikaci již 16. července.
V obci Vinařice se stavba zdárně rozjela
od předávacího místa, tím je poslední
kanalizační šachta v Záboří nad
Labem. Nyní je uzavřena část silnice
procházející obcí směrem od Záboří
nad Labem a postupně jsou napojovány
nemovitosti. Ve Lžovicích je usazena
přečerpávací šachta u benzínové
čerpací stanice, jsou položeny výtlaky
včetně gravitační kanalizace od slepého
ramene Labe až k hlavní silnici na
Kolín.Stavba čistírny odpadních vod se
pozdržela díky vydatným srážkám, ale
již nyní se zakládá tzv. základová spára,
což je podkladový beton pod monoblok
čističky. Dále je zhotovena přístupová
cesta k ČOV a je zde již uloženo tlakové
potrubí. V nejbližších měsících bohužel
dojde asi k největšímu dopravnímu
omezení provozu mezi Kolínem a
Týncem nad Labem. Bude to plánovaná
uzavírka silnice II/322 ulice Bělohorská
a následné omezení provozu v obci
Lžovice taktéž hlavní silnici II/322.
Dopravní uzavírka nás bude sužovat
v délce tří měsíců a vypukne od 15.7.
do 31.10.2013. Pro nás obyvatele bude

stanovena minimální objízdná trasa,
která bude využívat hlavně místní
komunikace v Týnci nad Labem. Zbylý
tranzit bude muset bohužel po objízdné
trase. Co se týká proplácení faktur za
náklady, které již byly vynaloženy na
projekt stavby kanalizace. První platba
nám již byla poukázána na účet u
ČNB. Bylo nám zatím poukázáno 354
560,80,-Kč a 177 280,38,- Kč. Čekáme
na platbu ve výši 3 013 766,62,-Kč.
Jelikož
byla
původní
mandátní
smlouva na výkon Technického dozoru
stavby kanalizace a ČOV s firmou
Medium project EU s.r.o. zastoupené
ing. Martinem Bažantem termínově
zpracována podle původního časového
harmonogramu a ten se z důvodu
odkladu stavby protáhne až do doby
07/2015. Ve smlouvě je ustanovení,
že v případě odložení termínu stavby,
či skluzu, bude uzavřen dodatek
narovnávající skutečnou dobu stavby.
4. Realizaci přestavby objektu knihovny
na MŠ. Na základě výše uvedeného v
bodě 6 navrhujeme všechny bourací
a zednické práce si provést sami na
vlastní náklady. Tímto by se celá akce
podstatně zlevnila. Předběžné vyčíslení
nákladů by mohlo být pak na 600 tis. Kč
vč. DPH.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2013. Na
základě plánovaných změn zpracovala
účetní města výše uvedené rozpočtové
opatření.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemek
parc. č. 240/3 v kat. území Lžovice.
Jedná se o uložení elektrického vedení
pro čerpací stanici (kanalizace) ČS-L3
ve Lžovicích.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemek parc.č. 1210/1 v kat. území
a obci Týnec nad Labem. Společnost
TRIST spol. s r.o., se sídlem Bambousek
164, Týnec nad Labem žádá o zřízení
VB na elektrickou přípojku ke svému
objektu a předkládá výše uvedený
návrh na zřízení VB.
8. Žádost o podnikatelský úvěr na
překlenutí časového nesouladu mezi
příjmy a výdaji města. Jelikož město
přišlo v minulosti o kontokorent, nechal
starosta města zpracovat nabídku
na nový kontokorentní úvěr až do
výše 1 mil. Kč. Jeho využití by bylo
samozřejmě jen v případě nenadálých
událostí. Celková sazba vychází 3,09%
z čerpané části. KTK bude nastaven na
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účtu města č. 2924151/0100. Dříve tam
byl debet 500 tis. Kč.
9. Obecně závaznou vyhlášku města
Týnec nad Labem č.1/2013 o místních
poplatcích.
10. Smlouvu o koupi id. poloviny
pozemků parc.č.1968/5, 1970/4 a
1972/3 v kat. území a obci Týnec nad
Labem. Starosta města na základě
minulého jednání ZM jednal s právní
zástupkyní pana K. – JUDr. Nenutilovou
a ta vyslovila souhlas pana K. s
prodejem za cenu 200 tis. Kč. Připravila
všechny podklady a odkontrolovala
smlouvu kupní a přidala smlouvu o
úschově peněz.
11. Zveřejnění záměru na prodej parcely
parc. č. 8 v katastru a obci Vinařice u
Týnce nad Labem a potvrzuje stávající
stav usnesení č. 326/2008.
12. zveřejnění záměru na prodej
pozemků parc. č. 1863/13, 1861/4,
1863/12, 1861/3 a 1861/2 v kat. území
a obci Týnec nad Labem.
12. Smlouvu o pronájmu kopírovacího
zařízení Konica Minolta bizhub C253
13. Zveřejnění záměru na prodej
pozemku parc. č. 1861/1 a na směnu
pozemků 1863/5,7,10 za pozemek p.č.
1862/1.
14. Smlouvu o právu umístit a provést
stavbu
kanalizace
na
pozemku
parc.č. 565/1 v kat. území Lžovice v
předloženém znění a pověřuje starostu
jejím podpisem.
15. Smlouvu o monitoringu osobního
vozu Škoda Octavia. Společnost ALKOM
security a.s., sídlem V Holešovických
10, Praha 8 nabízí zabezpečení vozu
Škoda Octavia zakoupeného městem
Týnec nad Labem. Jelikož celá instalační
sada byla již namontována touto firmou,
je nabízena pouze sledovací služba
(v případě krádeže lokalizace vozu,
elektronická kniha jízd, spotřeba atd.).
Cena této služby je vyčíslena na 190,Kč/měsíc (dohledová služba) a 95,- Kč/
měsíc za komunikační datové poplatky
GSM.
16. Žádost předloženou paní ředitelkou
MŠ Týnec nad Labem o prominutí
zmeškání termínu k zápisu změny v
rejstříku škol.
17. Proplacení nevyčerpané dovolené
starostovi za rok 2012.
B.Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Smlouvu o technické pomoci při
realizaci akce „Kanalizace v Týnci nad
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Labem“ s firmou ENVITECH CZ s.r.o.
2. Žádost o prominutí kauce na
nájemném za provozovnu v domě
čp.356.
C.Zastupitelstvo města bere na
vědomí:
1. Kontrolu usnesení
z minulého
jednání ZM ze dne 20.5.2013
2. Informaci o rozpočtu na přestavbu
objektu knihovny na MŠ. Město nechalo
zpracovat výše uvedený rozpočet.

Ten je kalkulován tak, jak by se cena
pohybovala dodavatelsky. Celková
cena by činila 963.680,67,- Kč bez
DPH. Výběrovým řízením by se cena
jistě snížila, ale je třeba nyní šetřit.
D.Zastupitelstvo města potvrzuje
stávající stav usnesení č.326/2008
Nesoulad ve vlastnictví pozemků v obci
Lžovice. Pan L.H. ze Lžovic nesouhlasí
s narovnáním majetkových vztahů mezi
městem a ním za cenu odkupu pozemku

ve výši 150,- Kč/m2 ale nabízí cenu 50,Kč/m2. Ve svém dopise píše, že nikdy
nebyl na tento stav upozorněn. Bohužel
i město má část místní komunikace na
pozemku pana L.H. ZM odsouhlasilo
na svém jednání ZM č. 4/2008 ze
dne 24.4.2008 pod číslem usnesení
326/2008 ceny jednotlivých pozemků.
Toto nebylo revokováno a drobné
odkupy jsou stále tudíž za 150,- Kč/m2.

Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec – Krasíkov
Posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č.100/2001 Sb. –
zveřejnění informace o oznámení
k záměru zařazenému v kat.I, jako
změna záměru ve smyslu § 4 odst.1
písm. a)
Město Týnec nad Labem
jako dotčený územní samosprávný
celek, ve smyslu § 16 odst.3
zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých
souvisejících
zákonů,
zveřejňuje
informaci o zahájení zjišťovacího řízení
k záměru, zařazenému v kategorii I jako
změna záměru ve smyslu §4 odst.1
písm.a) zákona, společnosti ČEPS,
a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10, IČ:257 02 556.
„Zdvojení

stávajícího

vedení

V401/801 Týnec – Krasíkov“
Cílem záměru je posílení přenosového
profilu mezi TR Týnec a TR Krasíkov
zdvojením stávajícího
vedení
o
napěťové hladině 400kV, mimo přeložky
u obce Mravín, z důvodu zajištění
dostatečné přenosové schopnosti a
spolehlivosti přenosové soustavy České
republiky v souvislosti se záměrem
výstavby nových energetických zdrojů.
Součástí záměru jsou úpravy zaústění
vedení s označením V402 do TR
Krasíkov.
Do „Oznámení“ je možno nahlížet v
pracovních dnech na Městském úřadě
v Týnci nad Labem, v kanceláři odboru
životního prostředí a zemědělství,
(Masarykovo
nám.čp.1,
budova
radnice, přízemí, první dveře vlevo).
S obsahem oznámení je také možno

se seznámit v Informačním centru
EIA na internetových stránkách CENIA
http://www.cenia.cz/eia a na stránkách
Ministerstva životního prostředí http://
www.mzp.cz/eia pod kódem záměru
MZP422.
Do 20-ti dnů ode dne zveřejnění
informace o „Oznámení“ na úřední
desce Krajského úřadu může každý
zaslat své písemné vyjádření k němu a
to Ministerstvu životního prostředí.
Stanislav Kyselák
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství
Městský úřad Týnec nad Labem

Změna v povolování kácení stromů na zahradách.
Mohli jste zaznamenat, že 15.
července tohoto roku nabyla účinnosti
nová vyhláška o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení č. 189/2013
Sb., kterou se zavádějí některé
nové pojmy k provedení určitých
ustanovení zákona č.114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, ( ve znění
zák.č.349/2009 Sb.).
Zjednodušuje se povolování kácení
stromů rostoucích
na zahradách.
Zahradou se pro účely této vyhlášky

rozumí pozemek u bytového domu
nebo u rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně oplocený
a nepřístupný veřejnosti. Všechny
tyto vlastnosti musí zahrada splňovat
současně. Jestliže váš pozemek splňuje
takovéto podmínky, můžete si na něm
od 15. 7. 2013 stromy kácet podle svých
potřeb, bez vedení správního řízení s
přílušným orgánem ochrany přírody a
krajiny.
Ne však na jakýchkoli zahradách.
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Tedy nikoli
na místech, která za
zahradu třeba považujete, jako zahradu
užíváte, ale ve skutečnosti to zahrada
není . Než se ke kácení odhodláte,
zjistěte si , zda právě vaše zahrada
splňuje podmínky pro volné pokácení
dřevin rostoucích mimo les. Za zahradu
podle nové vyhlášky nejsou považovány
například pozemky v zahrádkářských
osadách, přestože v nich trvalý pobyt
osob není vyloučen a také zahrady
ohraničené pouze živým plotem.

z radnice, kultura

Významné krajinné prvky, stromořadí,
památné a jinak významné stromy
Ačkoli se možnost kácení stromů
na vlastním pozemku nyní uvolnila,
existují výjimky, kdy jen tak kácet
stále nelze. Týkají se dřevin, jež jsou
součástí významného krajinného prvku
či stromořadí, anebo jsou vyhlášeny
jako památný strom. Speciálně památný
strom lze kácet jen ve veřejném zájmu,
například je-li v havarijním stavu.
Významné krajinné prvky, ( VKP), jsou
pak vyjmenovány v § 3 zák.č.114/1992
Sb.. Jsou to ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotné části krajiny
utvářející její typicklý vzhled přispívající
k udržení její stability. Jako příklady jsou
zde uvedeny lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi části krajiny , které zaregistruje
jako VKP podle § 6 zák. příslušný orgán
ochrany přírody a krajiny, zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze,
trvalé travní plochy, naleziště nerostů
a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy, cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků.
Zjednodušení kácení se rovněž
nevztahuje na
stromořadí. Tam

podmínky pro povolení kácení naopak
nová
vyhláška
zpřísňuje.
Nově
posiluje ochranu stromořadí a ochranu
souvislých zapojených porostů dřevin
přesahujících 40 m2. Ke kácení
stromořadí nebo stromů, které jsou
součástí stromořadí a to bez ohledu na
obvod jejich kmene ve výšce 130 cm
nad zemí, je nutné si opatřit povolení,
které vydá orgán ochrany přírody.
Stromořadí je podle vyhlášky
souvislá řada nejméně deseti stromů
s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v
některém úseku souvislé řady jednotlivý
strom, pořád se jedná o stromořadí.
Za to se naopak nepovažují stromy
rostoucí v ovocných sadech a v
plantážích dřevin. Povolení ke kácení
je také potřeba i pro stromy, které tvoří
stromořadí, přestože jedinci nedosahují
obvodu 80 cm.
Ochraně podléhají nadále i keřové
porosty jako doposud, nově také
zapojené porosty stromů s obvodem
kmene menším než 80 cm ve výšce 130
cm nad zemí přesahující 40 m2, které
často tvoří významný podíl zeleně ve
volné krajině i v sídlech.

Vyčkejte období vegetačního klidu
Ačkoli vám od 15. července již
nikdo nemůže mluvit do záměru
pokácet strom na vlastní zahradě,
stále je vhodné respektovat alespoň
přírodní zákonitosti. Za obvyklé lze
považovat, že se stromy kácejí v období
vegetačního klidu, které začíná od 1.
října a končí 31. března. Kácet v této
době je i praktičtější, protože stromy
jsou bez listů . V době vegetačního
klidu také neponičíte hnízda ptáků
na stromě a nevyrušíte je při hnízdění
nebo při péči a mladé, což je trestné.
(Zákon zakazuje úmyslně poškozovat
nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat
ptáky zejména během rozmnožování a
odchovu mláďat.) Kácení mimo období
vegetačního klidu lze ospravedlnit
jedině bezprostředně hrozící škodou
značného rozsahu či ohrožením
zdraví nebo bezpečnosti osob. Při
posuzování nutnosti takovéhoto kácení
se však pečlivě zvažuje právě míra
bezprostřednosti hrozícího nebezpečí.
(stk)

Z knihovny Karla Hampla
Milí čtenáři, ráda bych Vás alespoň ve
stručnosti informovala o dění v knihovně
Karla Hampla za první polovinu roku
2013. Jak jsem již v minulém zpravodaji
uváděla v letošním roce proběhlo
několik akcí: slavnostní vyhlášení za
přítomnosti starosty města Čtenáře
roku, pohádková noc s Andersenem
pro děti všech věkových kategorií,
informační programy pro žáky Základní
školy v Týnci nad Labem, setkání
s kosmetikou Mary Kay, dále pak
proběhla úspěšná akce pro maminky
a jejich děti v přísálí knihovny /týdenní
miniburzička dětských věci/ a nesmím
zapomenout na velice úspěšnou Sbírku
věcí pro charitativní účely - na potřeby
obětem letošních povodní pro občanské
sdružení Diakonie Broumov, se kterou
naše město intenzivně spolupracuje.

A tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří nejsou vůči ostatním lidem, kteří
se ocitnou v nouzi lhostejní. Tato sbírka
se uskutečnila těsně před tím, než se
začala knihovna Karla Hampla od konce
června stěhovat a na místo ní se realizuje
nová Mateřská školka. Během července
se za necelý měsíc podařilo knihovnu
přestěhovat do nových prostor,kde bude
nadále fungovat /Komenského náměstí
č.p.235 - v budově malé školy místo
stavebního úřadu. /Návštěvní - výpůjční
dobu můžete najít na internetových
stránkách/.
Přestože
stěhování
proběhlo do mnohem menších prostor
než jsme byli všichni zvyklí, myslím si,
že knihovna je přizpůsobená pro Vás
všechny a každý by v ní mohl najít, co
ho zajímá. Je zde rozšířen bezplatný
přístup k internetu na dvě počítačová
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místa a samozřejmostí je i bezbariérový
vstup. Všem čtenářům naší knihovny
bych ráda poděkovala za jejich věrnost
a chuť si i v dnešní hektické době přečíst
hezkou knížku. Přeji si, aby se Vám v
nových prostorách naší knihovny líbilo
a vždy jste se rádi vraceli a našli zde,
co hledáte.
Bližší informace o knihovně Karla
Hampla naleznete na internetových
stránkách
www.tknihovnatynecnadlabem.webk.
cz. Nyní bude do konce srpna z důvodu
dovolené zavřeno a od 2. září se těším
na vaši návštěvu.
Lucie Flachbartová - knihovnice

kultura, policie informuje

Muzeum se stálou expozicí rodu Pernerů a okolí Týnecka bude opět otevřeno
V muzeu proběhly stavební úpravy
a výměna značné části nábytku tak,
jak jsme Vás již dříve informovali.
Administrativně a finančně byla akce
zajišťována Občanským sdružením
MAS Zálabí v rámci projektu „Dědictví
našich předků“, které má naše
muzeum pronajato. Stavební práce
byly ukončeny dle harmonogramu
30.června
2013.
Instalace
naší
expozice probíhala téměř měsíc za
pomoci dobrovolníků pod pečlivým a
zkušeným dohledem Ing. Horymíra
Žmolila. Muzeum bude otevřeno od 30.
sprna 2013 se slavnostním zahájením
2. září 2013. Návštěvníci jistě budou

spokojeni s novým vzhledem muzea
a s doprovodným výkladem k bohaté
a dávné historii Týnce nad Labem a
okolí. Prostor ve sbírkách je věnován
i ostatním místům a městům, s nimiž
je Týnec nad Labem a jeho muzeum
v trvalém styku. Muzeum má své
spolupracovníky z Kralup nad Vltavou,
Barrandova, Chlumce nad Cidlinou,
Pardubic a dalších míst naší republiky
a nesmíme zapomenout na mnoho
spolupracovníků přímo z našeho
Týnce nad Labem. Spolupracujeme
s Regionálním muzeem v Kolíně, s
Národním muzeem v Praze a se Státním
archivem v Kolíně. Spolupráce byla

navázána s našimi rodáky z USA a z
Kanady a s příbuznými generála Melase
ze Spolkové republiky Německo.
Nyní jsou v muzeu vytvořeny podmínky
pro zajímavé výstavy, např. v roce
2014 se uskuteční v muzeu putovní
Kampanologická
výstava
(výstava
zvonů). Díky novým reprezentativním
prostorům muzea se nabízí možnost
instalace putovních výstav pro spolky,
neziskové organizace, školy a obce z
okolí Týnce nad Labem.
Ing. Žmolil H.

Policie informuje
Dne 27.7. v 03:15 hodin bylo na
místní komunikaci v katastru obce
Hradišťko pronásledováno hlídkou
MP Kolín osobní vozidlo Ford Fiesta.
Jednatřicetiletý řidič před hlídkou
vyjel vlevo na travnatý svah a poté s
vozidlem přeskočil přes betonový žlab
a betonovou plochu, kde vozidlo přední
částí narazilo do hromady hnoje. Ke
zranění nedošlo. Alkohol vyloučen. Test
na drogy řidič odmítl. Škoda na vozidle
činí 5 tisíc korun. Šetřením hlídkou
DI bylo zjištěno, že nevlastní žádné
řidičské oprávnění a má uložen zákaz
činnosti do března 2014.
Dne 14.7.2013 v 00.20 hod. bylo
v obci Tři Dvory týneckými policisty
kontrolováno vozidlo zn. Fiat Scudo.
Řidič (1991) byl vyzván k předložení
dokladů potřebných pro provoz a
řízení vozidla. Řidič vše předložil
vyjma řidičského oprávnění. Následně
byl vyzván k dechové zkoušce, která
odhalila
1.61 promile
alkoholu v
dechu. Muži bylo na základě zjištěných
skutečností sděleno podezření ze
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návyk. látky.
Dne 12.7.2013 v 05.40 hod. došlo v
obci Krakovany k dopravní nehodě.
Řidička (1979) jedoucí s vozidlem zn.
Peugeot ve směru jízdy na Bělušice, se
při projíždění levotočivé zatáčky lekla

zajíce, strhla řízení vpravo a vyjela
mimo pozemní komunikaci, kde narazila
do stromu. Při nehodě došlo k lehkému
zranění řidičky a spolujezdkyně. Alkohol
vyloučen. Škoda ve výši 50.000,-Kč na
vozidle a 500,-Kč strom.
Zmizela nafta z bagru na staveništi za
průmyslovou zónou v Ovčárech.
Neznámý pachatel v době od 29.6. –
30.6. odcizil z odstaveného bagru 150
litrů motorové nafty v hodnotě 5.325
korun.
Prevence – Krádeže u vody !!!!!!
Nenechávejte bez dozoru své
odložené věci, mobily, doklady,
peněženky.
To samé pro zaparkovaná vozidla
a jízdní kola, motocykly. Auto není
trezor.
Nenechávejte
odložené
kabelky, peněženky, doklady, mobily,
fotoaparáty, notebooky, navigace
na viditelných místech v autě. Jsou
terčem zájmu pachatelů.
Dne 30.6. 2013 v Týnci nad Labem
nepředložil pětatřicetiletý řidič policejní
hlídce řidičský průkaz. Kontrolou bylo
zjištěno, že má platnou blokaci, protože
si do současné doby o navrácení
řidičského průkazu nezažádal.
Dne 28.6.2013 ve 23:15 došlo na silnici
č. II/327 v katastru obce Žíželice k
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dopravní nehodě, kdy třiadvacetiletý
řidič s vozidlem nepřizpůsobil rychlost
vozidla dopravně technickému stavu
vozovky a v pravotočivé zatáčce dostal
smyk, přejel do protisměru a do levého
silničního příkopu, kde se vozidlo
několikrát přetočilo přes střechu.
Při DN byla spolu s řidičem zraněna
také jeho spolujezdkyně, oba zůstali
hospitalizováni v nemocnici. Alkohol
vyloučen. Hmotná škoda činí 200 tisíc
korun.
Nebezpečné
stalking

pronásledování

–

Kolínští
kriminalisté
obvinili
pětačtyřicetiletého muže z přečinu
nebezpečné pronásledování, kde hrozí
trest odnětí svobody až na jeden rok.

policie informuje, na téma

Typické znaky pro stalking :
- Opakované a pro oběť nepříjemné a
nevyžádané pokusy o fyzický kontakt
například formou dopisů, telefonátů,
emailů, SMS zpráv, zasíláním dárků …
- Demonstrování moci a síly pachatele
směrem k oběti pomocí přímých či
nepřímých výhrůžek, které u racionální
osoby vzbuzují oprávněný strach a
obavy..
- Poškozování a ničení věcí (poškrábání
či posprejování auta, propíchání
pneumatiky, rozbití okna bytu, zabitím
domácího mazlíčka apod..
- Pronásledování oběti cestou do
zaměstnání, na nákup, čekání na obět
před domem apod.
- Snaha poškodit oběť šířením
nepravdivých informací..
Obrana proti stalkingu :
Pokud se osoba stane obětí stalkingu,
měla by pachateli dát jasně najevo, že o
jeho projevy nemá zájem. Zároveň však
nesmí příjmout nabídku na schůzku či
odepisovat na zprávy, čímž by pozici
stalkera jen posilovala.
Při podezření na stalking je nutné,

aby oběti tohoto trestného činu
uschovávaly všechny důkazy a projevy
oběžování (e-maily, výpisy volání,
dárky,….), nestyděly se a o problému
hovořily ve svém okolí, je důležité
se obrátit na odborníky (intervenční
centrum, poradna pro oběti trestných
činů, právník) a kontaktovaly policii.
Policie umí vyhodnotit nebezpečnost
pronásledování a má možnosti oběť
ochránit.
Při podezření na sledování se obecně
doporučuje změna obvyklých tras
a zvyků ( jiné obchody, jiné časy) a
zajištění důvěryhodného doprovodu
(rodina, přátelé).
Doporučuje se také, aby oběť stalkingu
s sebou nosila legální prostředky pro
svoji obranu (např. pepřový strej) a
mobilní telefon. Tím si může oběť přivolat
pomoc, či stále informovat přátelé nebo
rodinu o místě kde se nachází, kam jde
a zda jí pachatel nesleduje.

www.pomocobetem.cz
Poradna e-bezpečí: www.e-bezpeci.cz
Policie České republiky : Na nejbližší
policejní stanici, na lince 158, na
lince městské policie 156, nebo na
www.policie.cz.
Dne 18.8. byl oznámen nález munice v
lesním porostu v katastru obce Ohaře.
Na místo se přivolána pyrotechnická
služba, která na místě identifikovala
munici jako dělostřeleckou minu 120mm
OF ruské výroby z druhé světové války.
Upozornění PČR !!!
V případě, že naleznete nějakou munici,
začíná doba houbaření v žádném
případě s ní nemanipulujte a nikam
nepřenášejte !!!! Volejte ihned policii a
to bezplatnou linku 158 !!! Děkujeme
PČR
nprap. Věra Žídková

Kde hledat pomoc:
Linka bezpeční: TEL : 116 111
Bílý kruh bezpečí : TEL: 257 317 110
Centrum pro pomoc obětem:

Na téma - A jak to skutečně bylo?
Vracím se ještě jednou k prázdninové
úvaze „Bylo to tak, anebo jinak?“.
Již minule jsem se zmínil o řadě
archeologických nálezů, které jsou v
nesouladu se stávající představou o
historii lidstva. Některé nálezy mohou
být falza, leč všechny takto lehce
nemůžeme smést ze stolu a jsme
povinni na ně hledat odpovědi. Takové
nálezy se objevily prakticky ve všech
světadílech tj. v Severní i jižní Americe,
v Asii, v Africe, v Evropě a v Austrálii
a jistě by bylo zajímavé zkoumat takto
Antarktidu. Je také pozoruhodné,
kde afričtí Dogoni získali tak přesné
informace z vesmírné oblasti Siria.
I astronomické otazníky nás trápí
v souvislosti s řešením, proč bylo
postaveno Stonehenge,co znamenaly
řady v Karnacu či v Kounově nebo
kresby na Bráně Slunce v Tiwanacu a v
Sacsayhumanu. Ostatně v tom místě se
podivujeme, jaké síly tu vstoupily do hry,
které mohly převrátit neskutečně, mnoha

tisíc tun, těžký monolit. Udivují nás tam i
sochy zvířat, která v Americe nežijí nebo
stéla majicí na jedné straně podobu
orlosupa, na druhé straně podobu býčí,
na třetí straně podobu lva a na straně
poslední podobu lidskou. Co skrývají
soustavy podzemních jeskyní v jižní
Americe? Proč byly skutečně vytvářeny
po celém světě pyramidy? Proč se
lidé ukrývali v bytelných podzemních
prostorách v Chatuššaši, na Maltě i
jinde? Z čeho vlastně měli strach?Znali
staré civilizace, zejména Egypťané,
elektrický proud? Co pozoruhodné
zprávy o obrech ve Starém Zákoně,
který je vlastně základem Tóry, Bible
i Koránu? Vždyť se tam praví, že král
Og z Bassamu byl poslední zbývající
obr, který měl postel 9 élénu dlouhou. O
obrech hovoří i etiopský Kebra Negest.
Zpravuje nás o synu krále Šalamouna a
královny ze Sáby, o jeho cestě pro archu
úmluvy s létajícími stroji. Archa úmluvy
je dosti podrobně popsána ve Starém
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zákoně, takže byla zařazena mezi
zvláštní elektrické přístroje. A létající
stroje jsou popisovány v indických
Rgvédách. Mají starořecké mýty
pravdivé jádro? Má takové pravdivé
jádro indiánská kronika kmene Kičé
Popol Vuh nebo indická stará literatura
Bhagavadgítá? Zmizely celé obrovské
knihovny v Heliopoli či v Alexandrii
zničeny nerozumnými lidmi. Co všechno
zničili conquistadoři v Americe? Ztratila
se tak díla významného autora antiky
Diodora Sicilského i autorů dalších. O
čem nás informovala? V části Starého
zákona Ezechiel nám vypravěč líčí dosti
podrobně přistání technického zařízení,
které mělo nohy jako ocel pulérovaná
s koly dole a kam duch usiloval, tak
kola šla. I místo je jmenováno. Byla
to Kadesch. Není odtamtud daleko do
Baalbeku. Postavili tam baalbeckou
terasu pod římským chrámem opravdu
Římané?
Plno otazníků!

spolky a organizace

Bohužel však, čím větší znalosti
získáváme ve fyzice, astrofyzice, v
chemii či biologii, tím více poznáváme,
že naše znalosti, přestože se zvyšují
velmi rychle a stoupají řadou téměř
geometrickou, jsou zcela nedostatečné.
Jsme
možná
schopni
nějakým
způsobem
kontaktovat
případné
mimozemské civilizace, pokud takové
vůbec existují, leč nejsme schopni se
stávajícími technickými prostředky tam
dopravit. Myslíme si,že náš vesmír
vznikl velkým třeskem Big Bangem, ale
jak mohlo něco vzniknout prakticky z
ničeho? Panuje ve vesmíru řád anebo

je mu vlastní chaos? Je vesmír konečný
anebo nekonečný? Je-li nekonečný,
jak vypadá takové nekonečno? Je-li
konečný, co je pak za tím koncem?
Je více paralelních vesmírů? Starý
zákon říká, že na počátku byl logos,
tedy myšlenka a ta byla u Boha a Bůh
byl logos, tedy myšlenka. Asi bychom
našli možná i nějakou spojovací nit s
počátky hinduistického náboženství,
leč neznáme ji. Jsme přece jediné
lidstvo. Jakou má souvislost Bůh, Allah
či Jahve s indickými božstvími Višnu,
Šiva a Brahma a s kolem osudu nebo
převtělováním. Na zeměkouli jsou

polytheisté, atheisté a monotheisté. My
v křesťanském světě jsme monotheisty,
monotheisté jsou i stoupenci islámu
nebo židé. Velká část lidstva jsou
polyteisté napřiklad hinduisté a značná
část lidské populace nevěří v nic, jsou
atheisty. Je však třeba říci,že nikoho na
světě nepřesvědčíme o svém názoru
násilím Pěst není ten pravý argument.

šesti nových autobusových zastávek
s informačními tabulemi. Další budou
instalovány do třech stávajících
autobusových zastávek v Dománovicích,
Jestřabí Lhotě a Němčicích. Informační
tabule budou obsahovat informace o
regionu Zálabí, dané obci a turistických
zajímavostech území, aby se zvýšila
informovanost
místních
občanů ale i turistů o
regionu. Projekt zvýší
také bezpečnost a komfort
občanů a zejména dětí
cestujících autobusy po
Zálabí.
„Jedná se o projekt,
který svým zaměřením
ovlivňuje širokou veřejnost
z
hlediska
bezpečné
dopravy a vzájemného
soužití a má také své
finanční zhodnocení pro
obec. Věřím, že se tento

projekt stane návodem, jak pomoci s
bezpečnou dopravou a šetřit finance
i pro ostatní obce“ říká Josef Polák,
předseda sdružení MAS Zálabí.

Ing. Žmolil Horymír

MAS Zálabí - zastávky
Realizace
úspěšného
projektu
MAS Zálabí „Autobusové zastávky
jako venkovní expozice turistické
destinace“ z grantového programu
TPCA Partnerství pro Kolínsko
Týnec nad Labem, 15. srpna 2013 Místní akční skupina Zálabí zahájila
výstavbu devíti nových autobusových
zastávek na severním břehu Labe
na Kolínsku. Jako první vybudovalo
zastávku v Dobšicích. Následovat ji
budou zastávky v Žehuni, Krakovanech,
Týnci nad Labem, Labských Chrčicích
a Opolanech. Výstavba zastávek je
součástí projektu „Autobusové zastávky
jako venkovní expozice turistické
destinace“ podpořený z grantového
programu TPCA Partnerství pro
Kolínsko, na který MAS Zálabí získala
od automobilky 360 000 korun.
Předmětem projektu spolupráce devíti
obcí regionu Zálabí je vybudování

Tereza Benešová
kancelář MAS Zálabí

Foto I.Suchánková

O MAS Zálabí
MAS Zálabí je nezisková organizace
založená s cílem rozvíjet region
zahrnující území od Veltrub na
západě po Kladruby nad Labem
na východě a na severní straně od
Žehuně po nejjižnější část v Záboří
nad Labem. Sdružuje představitele

obcí, neziskových organizací, firem
a drobné podnikatele působící na
Kolínsku. Jejich společným cílem je
zlepšit čerpání prostředků z národních
a evropských zdrojů a koordinovat
společné projekty v regionu. MAS
Zálabí má k dnešnímu dni 36 členů.
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Od svého založení v červenci roku
2006 již realizovalo více než deset
projektů v celkové hodnotě přesahující
čtyři miliony korun.
Tereza Benešová
kancelář MAS Zálabí

sport

Naše tenisové družstvo
Výsledky a celková tabulka:
Sparta Kutná Hora B – Sokol Týnec nad Labem 7:2
Sokol Týnec nad Labem – LTC Kolín 9:0
LTC Starý Kolín B – Sokol Týnec nad Labem 3:6
Sokol Týnec nad Labem – TJ Meteor Stříbrná Skalice 7:2
Sparta Kutná Hora C – Sokol Týnec nad Labem 2:7
Sokol Týnec nad Labem – TJ Slavoj Vrdy 8:1
Sokol Týnec nad Labem – TK Čáslav 8:1

Naše tenisové družstvo i letos úspěšně reprezentovalo město
Týnec nad Labem. Prohráli jsme pouze s oddílem Sparta
Kutná Hora B, která celou skupinu vyhrála a postupuje
do 3. třídy.
Naše družstvo reprezentovali: Kamil Havlíček, Tomáš
Landa, František Posolda, Vít Kratochvíl, Jan Hájek, Adam
Miškovský, Tereza Březinová, Barbora Březinová.
Pořadí Klub

Vítězství

Porážky

Celkové skóre

Body v
tabulce

1

Sparta Kutná Hora B

6

1

50:13

13

2

TJ Meteor Stříbrná Skalice

6

1

50:13

13

3

Sokol Týnec nad Labem

6

1

47:16

13

4

TK Čáslav

3

4

34:29

10

5

LTC Starý Kolín B

3

4

24:39

10

6

TJ Slavoj Vrdy

3

4

21:42

10

7

LTC Kolín C

1

6

14:49

8

8

Sparta Kutná Hora C

0

7

12:51

7

horní řada zleva: Drahomír Tlučhoř a Josef Číha (šéfové tenisového oddílu)
dále zleva: Tomáš Landa, František Posolda, Vít Kratochvíl, Kamil Havlíček,
Tereza Březinová, Barbora Březinová.

Týnecký tenis
V mistrovských soutěžích dospělých
a mladšího žactva se dobře vedlo
smíšenému družstvu dospělých, které
skončilo ve 4. třídě na 2. místě z 8
zúčastněných družstev. Bohužel na
postup do 3. třídy to nestačilo. Družstvo
mělo sice stejný počet bodů jako Kutná
Hora B, ale s horším počtem uhraných
gamů skončilo druhé. A tak musíme
věřit, že v příštím roce si postup do 3.
třídy zajistíme. Hůře si vedlo smíšené
družstvo mladšího žactva, které

skončilo z osmi zúčastněných družstev
s jediným vítězstvím nad Slavojem
Úvaly. Je k tomu třeba připomenout, že
ostatní všechny zápasy hrálo družstvo
vždy v neúplné sestavě. Věříme, že v
příštím roce, kdy budou hrát soutěž
staršího žactva v mnohem silnější
sestavě, se jim povede lépe. Během
dvou posledních měsíců byly sehrány
2 populární turnaje pod názvem turnaj
losovaných dvojic ve čtyřhře. Další již
3. turnaj této soutěže se bude konat 30.
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srpna na našich tenisových dvorcích.
Ve dnech 25. a 26. srpna se bude konat
Celostátní turnaj mladšího žactva. V září
budou na našich dvorcích uspořádány
tři turnaje. Bude to Týnecká raketa
dvouher i čtyřher, kontrolní turnaj žactva
a jako poslední 28. ročník memoriálu
Jendy Harrera.
Te

sport

Historie tenisu v Týnci nad Labem 1978 - pokračování
Na tenisových dvorcích Sokola Týnec
nad Labem se 6. září toho roku konal
kontrolní turnaj žactva. Výsledky byly:
Finále: mladší žáci
Radek Šanc – Pavel Skalník 6:3, 6:1
oba Sokol Týnec nad Labem
mladší žákyně:
Nedvědová /Sl. Žíželice/ - M.Žáková
/S.Týnec n/L./ 6:2, 6:0
starší žáci:
Mikšovský – Hradecký /oba Sl.
Žíželice/6:3, 6:2
Na poli budovatelské práce byl v tomto
roce vykonán velký kus práce, když v
rozmezí necelého roku byl vybudován
čtvrtý dvorec. S jeho výstavbou, jak je v
kronice napsáno, se začalo v listopadu
roku předchozího a již koncem září
tohoto roku byl dvorec při Memoriálu ing.
Otakara Tichého uveden do provozu.
Zahajovacím zápasem nového courtu
byl Prchal /Sl. Lysá n/L/ - Zahradníček
/Kostel/6:3,6:1

Výstavbou tohoto dvorce vznikla
hodnota díla 60 tisíc korun. Plánované
rozpočty podle projektu byly 49 tisíc
korun a byly iniciativou oddílu sníženy
na pouhých 15 tisíc korun. Odpracováno
bylo plných 1550 brigádnických hodin, z
nichž 850 odpracovali členové oddílu v
tomto roce. Nad to ještě položili 40 m
vodovodních trubek pro samostatné
stříkání všech dvorců. Celkové množství
brigádnických hodin odpracovaných v
tomto roce 1260. V roce 1979 byla do
soutěží zapojena 4 družstva. Bylo to A
družstvo dospělých, družstvo dorostu. B
družstvo dospělých a družstvo žáků. A
družstvo skončilo v krajském přeboru II.
třídy na posledním šestém místě. Jeho
slabší umístění bylo způsobeno tím, že v
průběhu soutěží hrálo mužstvo prakticky
bez žen, které vlivem dlouhodobé
nemoci a mateřské dovolené nemohly
startovat. Družstvo však nenastoupilo,
protože došlo k reorganizaci. B družstvo

skončilo v oblastní soutěži II. třídy na
3. místě. Žákovské družstvo se proti
minulému roku zlepšilo a skončilo
čtvrté z 8 účastníků. Dorostenci skončili
uprostřed tabulky. Z pověření OV ČSTV
uspořádal týnecký oddíl okresní přebor
jednotlivců. V kategorii dospělých za
účasti 22 závodníků se z domácích
zúčastnil pouze Josef Kantůrek, který
v prvním kole podlehl M. Komersovi.
Přeborníkem okresu se stal v kategorii
mužů Petr Konopásek z TJ Kolín a v
kategorii žen Irena Kličková z téže TJ.
Okresní přebor dorostu byl uspořádán v
Žíželicích. Z našich se zúčastnil Mucha
a dostal se mezi posledních osm. Na
dvorcích TJ kolín byly uspořádány
přebory žactva. Dobrého umístění
dosáhl Pavel Skalník, který ze 60
závodníků skončil na 4. místě a zajistil
si postup do krajského přeboru.
Josef Číha

Historie tenisu v ČSSR - pokračování
Sezóna 1984 patřila rozhodně mezi
ty nejúspěšnější. Stali jsme se vítězi
mistrovství Evropy v hale, v soutěži,
které se dříve říkalo „královský pohár“.
Pod vedením nehrajícího kapitána
Františka Pály, se o úspěch zasloužili
především mladí – Mečíř, Pimek a
Navrátil. Výborně jsme se umístili i ve
světovém poháru. Lendl se Šmídem si v
soutěži umístění na počítači vybojovali
účast v Düseldorfu. Tento podnik si
získal takové jméno, že mu termínově
ustoupil i Lamar Hunt. Červenou
skupinu, kde startovali Italové, Švédové
a Australané, jsme vyhráli bez porážky
a přemožitele našli Šmíd s Lendlem
až ve finále proti Americe. Mc Enroe
porazil Lendla 6:3, 6:2. Šmíd vyrovnal
s Ariasem 4:6, 7:6 a 6:4, ale na dvojici
Flemming, Mc Enroe už naši nestačili. A
ještě jeden úspěch si připomeneme. V
Helvetia Cupu jsme poprvé v sedmém
ročníku uspěli. Trenér Kurz vedl tým
v sestavě Regina Rajchrtová,Jana
Novotná, Petra Sedláčková a Renata
Volná. První dvě se pak v dalších

sezónách prosadily. Jana Novotná se
dostala mezi nejlepší hráčky světa. Na
Mezinárodním mistrovství Austrálie se v
roce 1984 Helena Suková probojovala
do finále dvouhry, když v semifinále
porazila Martinu Navrátilovou 1:6, 6:3,
7:5. Finále bylo Lloydová – Suková 6:7,
6:1 a 6:3. Složil se Šmídem patřili v té
době mezi nejlepší páry světa a také to
v sezóně 1984 potvrdili na mistrovství
v Londýně. V bílé skupině skončili na
druhém místě za párem Edmonds –
Stewart. V semifinále porazili Fleminga s
Bueehningem a ve finále přehráli dvojici
Jarryd- Simonssom 1:6,6:3,3:6,6:3 a
6:4 a stali se tak mistry světa ve čtyřhře.
A jak pokračovala záležitost Ivana
Lendla? Šla do ztracena. Po utkání
Davisova poháru v Hradci Králové proti
Francii byl neustále ujišťován, že se vše
nakonec uvede do pořádku. Ing. Kodeš
věřil, že vše dobře dopadne, ale vše bylo
marné. To už se také Lendl začal zajímat
o chov německých ovčáků a návštěvy
Československa využil k vyhledávání
dokonalé psí rasy. Na konci sezóny byl
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Lendl na druhém místě na světě. Šmíd
byl patnáctý a Hana Mandlíková čtvrtá a
Helena Suková pak šestá. Suková byla
s výjimkou desáté Mahuleny Malejevové
z Bulharska, která se narodila v roce
1967, jasně nejmladší hráčkou světové
desítky. Doma přichází čas Petra Kordy.
Petr Korda, třebaže je ročník 1968, v
dorosteneckém žebříčku je doma na
prvním místě a je také nejmladším.
Mezi dorostenkami vévodila Andrea
Holíková a za ní na druhém místě Jana
Novotná. Škoda, že dcera velkého
hokejisty Jaroslava Holíka nezdědila
po tátovi jeho zarputilost. Andrea byla
velkým talentem. Možná že nevíte,
že na pardubické juniorce postupně
startovali tři Kordové. Pavel, vynikající
daviscupový hráč reprezentant a
strýc Petra, Petr Korda, tatínek Petra,
výborný trenér a konečně i Petr.
Ten jediný z nich,ale také juniorku
v roce 1984 vyhrál, když ve finále
porazil Moravce 6:1,6:0. Ve Flushing
Meadow si v pětaosmdesátém udělalo
Československo svůj vlastní šampionát.

sport

Tak to přesně napsali světoví experti.
Na US OPEN 1985 v ten rok prostě
jakoby vybuchla naše tenisová bomba.
Lendl s Mandlíkovou vyhráli dvouhry.
Suková
s
Němkou
KohdeovouKilschovou čtyřhru, v juniorském deblu
byla nejlepší Holíková se Zrubákovou a
to se ještě Andrea Holíková probojovala
do finále dvouhry juniorek. Ivanovi bylo
pětadvacet a v New Yorku získal svůj
druhý grandslamový titul, Hance bylo o
tři roky méně a byl to její třetí titul. Mám
ještě dost času, abych se mohl do finále
zlepšovat. To si po finále říkal Lendl a
hodně si chválil spolupráci s Australanem
Rochem. Ivan ve čtvrtfinále hladce

přehrál Francouze Noaha 6:2,6:2 a 6:4,
v semifinále Conorse 6:2, 6:3 a 7:5 a
konečně ve finále Mc Enroa 7:6,6:3.6:4.
Ivan prohrál v průběhu US OPEN jen
jediný set a to s Izagou. Čtvrtfinále žen
přivedlo proti sobě Mandlíkovou se
Sukovou. Hanka vyhrála po velikém
boji 7:6,7:5. V semifinále pak přehrála
ve třech setech Lloydovou. Ve druhém
semifinále zvítězila Martina Navrátilová
nad Grafovou. Té postup mezi nejlepší
čtyři otevřel poprvé cestu do první
desítky a Stefi na konci sezóny skončila
na šestém místě. Finále dvouhry žen
mělo fantastickou úroveň. Hanka
vyhrála nad Martinou 7:6,1:6 a 7:6. Co

radila trenérka Stoweová Hance:“Musíš
být u sítě dřív než Martina“. To se
Hance podařilo, zvítězila především
větší agresivitou.“Měla jsem více štěstí.
Martina je pořád světovou jedničkou“,
prohlásila skromně Hanka po finále.
Navrátilová opravdu měla velkou
sezónu. Vyhrála Australien Open a
Wimbledon, v Paříži a v New Yorku byla
ve finále a zcela zaslouženě byla na
prvním místě světového žebříčku.

B a Novou Ves I. Tedy jistě úspěch.
B družstvo hrálo regionální soutěž 1.
třídy. Skončilo na 8. místě a v soutěži
se udrželo. Oddíl kopané si vysokým
sportovním nasazením v jarní části
soutěže 2012-2013 udržel svoji účast. A
družstvo dospělých v okresním přeboru
t.j. II. třídě,B-družstvo ve III. třídě, dorost
a žactvo v okresním přeboru. Zvážímeli další velkou sportovní činnost
těchto oddílů i činnost budovatelskou
údržbářskou, jejich činnost musíme
hodnotit kladně. Oddíl tenisu uspořádal
klasifikační turnaj žactva, Středočeský
pohár veteránů, dva turnaje losovaných
dvojic a připravuje třetí tento turnaj,
chystá Celostátní turnaj žactva, turnaj
Týnecká raketa, Memoriál Jendy
Harrera a dva vánoční turnaje. Činnost
opravdu velká. V okresním přeboru
jednotlivců stolního tenisu se Marek
Brunclík umístil ve dvouhře na 2. místě,
když ve finále prohrál s Luďkem Pychem
a v krajském přeboru ve čtyřhře mužů
s Petrem Uhrem z Kutné Hory dosáhli
na 3. místo a bronzovou medaili. Oddíl
kopané uspořádal v závěru jara již
tradiční 17. Ročník Memoriálu ing. Jiřího
Sýkory, turnaj žactva. Zúčastnila se
družstva Záboří, Krakovan, Konárovic
a Týnce nad Labem. Turnaj se vydařil i
když naše omlazené žákovské družstvo
skončilo na 4. místě.

Pořadí bylo:1.Záboří nad Labem
2. Krakovany
3. Konárovice
4. Týnec nad Labem
Nejlepším hráčem byl J. Fila z
Konárovic, nejlepším střelcem V.
Svoboda z Krakovan, nejlepším
brankářem V. Kraus ze Záboří, nejlepší
hráčkou žákyně Slavíková ze Záboří a
nejmladším účastníkem žák Buřival z
Týnce nad Labem. Oddíl kopané tímto
děkuje garantům turnaje městu Týnec
nad Labem a firmě Motl a synové bez
jejichž finanční pomoci by se turnaj
neuskutečnil. I další tři oddíly TJ Sokol
Týnec nad Labem, kterými jsou oddíl
ledního hokeje, oddíl rekreačních
sportů se zaměřením na vysokohorskou
turistiku a oddíl šachů, vyvíjejí obvyklou
činnost. Oddíl ledního hokeje hraje
na stadionu v Kutné Hoře a i když se
na Kutnohorsku nedaří pro finanční
i organizační náročnost uspořádat
okresní přebor, hrají přátelské zápasy.
Oddílu rekreačních sportů se podařilo,
jako již každoročně, uspořádat letní
horský tábor s úspěchem. Šachisté
udržují svoji činnost jen interními zápisy.

Josef Číha

Týnecký sport
Týnecký sport se v oficiálních soutěžích
sportovních svazů ČSTV prezentuje
celkem 9 sportovními družstvy. Družstev
fotbalových je 5, tenisových 2 a stolního
tenisu rovněž 2. Tři družstva hrají krajské
soutěže a šest družstev soutěže okresní.
Všechna družstva si svoji příslušnost
ve stávajících soutěžích udržela. Je to
jistě potěšitelné a to i když žákovská
družstva tenisu v kraji a kopané v
okresním přeboru jen díky skutečnosti,
že žákovských sportovních družstev
je stále méně. Je tedy rozhodně nutné
hodnotit kladně skutečnost, že TJ Sokol
Týnec nad Labem si stále žákovská
družstva v těchto tradičních týneckých
sportech drží. Jak vás informuje oddíl
tenisu na jiném místě tohoto časopisu,
smíšenému družstvu unikl jen o vlásek
postup do 3. třídy krajské soutěže
za TJ Kutná Hora B o pouhé gamy.
Smíšené družstvo mladšího žactva si
vedlo hůře, leč v posledním zápase
výrazně porazilo Slavoj Úvaly. V příštím
ročníku 2014 přechází celé družstvo
do kategorie staršího žactva, kde jeho
šance jsou podstatně větší. A družstvo
stolního tenisu hrálo krajskou soutěž 2.
třídy a bez větších problémů si zajistilo
účast v soutěži pro rok 2013-2014, když
za sebou nechalo TJ Sokol Čáslav, SK
Městec Králové, TJ Poděbrady Sokol,
Sokol Sadská C, Lokomotivu Nymburk
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************************************************************************
Naši noví občánkové :
Emma Sýkorová – Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem blahopřeje k narození a přeje hodně zdraví, štěstí a lásky v jejím životě.
Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané :
Červenec 2013
Marie Zelmanová – Týnec nad Labem
Pavel Dolan – Týnec nad Labem
Libuše Kučerová – Týnec nad Labem
Ladislav Danihelka – Týnec nad Labem
Helena Krügerová – Týnec nad Labem
Srpen 2013
Vladimír Číha – Týnec nad Labem
Růžena Dolanová – Týnec nad Labem
Ludmila Zajícová – Vinařice
Ladislav Kousal – Týnec nad Labem
Juliana Švejkovská – Týnec nad Labem
Josef Doležal – Týnec nad Labem
Jiří Borovička – Týnec nad Labem
Rudolf Špinka – Týnec nad Labem
Všem
jubilantům k životnímu výročí přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naše řady opustili :
Anna Kolaříková – Lžovice
Zdeněk Veselý - Týnec nad Labem
Zdeňka Humpoláková – Týnec nad Labem

Město Týnec nad Labem vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Libuše Dumanová, matrikářka
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Bratři Beranové
Je tomu letos 35 let, co zemřel týnecký
rodák, vynikající hudební pedagog,
skladatel a interpret Josef Beran a je
tomu letos právě 105 let, co se v Týnci
narodil jeho bratr Václav. Před rokem
1900 nahoře v prvním patře Velkého
domu v Týnci nad Labem byly vedle
sálu tři hostinské pokoje s vyhlídkou na
náměstí a v lomené chodbě bydlel ve
dvou místnostech ředitel kůru a sokolský
kapelník Václav Voborník. Vedle něho
žil se svou rodinou krejčí Beran. 18.
srpna 1896 se mu narodil syn Josef. Už
od malička projevoval hudební nadání.
U kapelníka Voborníka se začal učit hře
na housle a když Voborník odešel do
Heřmanova Městce, pokračoval v učení
u Karla Štiky, který učil V Týnci malého
Pepíka nejen ve hře na housle, ale i na
varhany a na klavír. Chlapec rád zpíval
i v kostele. Štika s ním nazkoušel tehdy
populární píseň „Beránku Boží“, kterou
složil amatér MUDr. Jaroslav Mácha.
Byla také známa pod názvem modlitba
za vlast. Malý Beran dokázal zazpívat
sólo alt za tři onemocněně zpěvačky
ve Fibichově mši. Štika ho připravil
ke zkoušce na varhanické oddělení
pražské konzervatoře. Výborně. Mladý
Beran absolvoval dva ročníky v jednom
školním roce. Soukromě studoval housle
u Bedřicha Voldána, violu u Jindřicha
Felda, skladbu u Jaroslava Křičky a
instrumentaci a dirigování u P. Dědečka.
Státní zkoušky složil ze hry na housle
a sborového i sólového zpěvu. V Týnci
nad Labem se v roce 1913 ujal místa
ředitele kůru a varhaníka. V roce 1915,
v době první světové války, si v Chrudimi
otevřel soukromou hudební školu. V
roce 1922 odešel učit do hudební školy
v Pardubicích, kdy dále studoval zpěv u
operní pěvkyně Růženy Charvátové. V
Pardubicích již vyučoval hře na housle
podle vlastní ucelené školy, která však
byla tehdy ještě v rukopise. Zúčastnil
se konkurzu na místo ředitele hudební
školy v Českých Budějovicích a mezi
šestnácti velmi kvalitními kandidáty
zvítězil. A České Budějovice se staly
jeho životní štací. Mezitím mu v roce
1925 Hudební Matice vydala jeho
houslovou školu. Josef Beran sbíral
po Budějovicku hudební památky
a založil jihočeský hudební archiv.

Josef Beran byl členem Jihočeského
kvarteta a hrával první housle. Bohužel
se u něho projevila zraková choroba.
První její příznaky se projevily 14.
srpna 1954 v Pacově. Vystupoval s
nimi člen Československého rozhlasu
Ladislav Simon. Složení rozšířeného
kvarteta bylo F.Čech-flétna, J.Beran-1.
housle,I. Havel-2.housle, F.Choduraviola, V.Beran-violoncello a L.Simonklavír. Josef Beran kromě své kompletní
houslové školy vydal publikaci „Metodika
elementární hry na housle“, s Milanem
Křižíkem napsal studii „Dítě a housle“.
S profesorem Janem Čermákem vydal
ještě „Elementární houslovou školu“.
Beranova publikační činnost by nebyla
úplná, kdybychom neuvedli zajímavá
díla „Housle v díle W.A.Mozarta“ a
„Ševčík a jeho pedagogické dílo“.
Josef Beran rád vzpomínal na své
rodiště. Vzpomínal na své učitele, na
Václava Voborníka a Karla Štiku, také
na Václava Kubelíka, bratra Mistra
Jana Kubelíka a na
dovedného houslistu,
malíře pokojů pana
Čížka a jím zahranou
Svendsenovu romanci.
Připomínal
si,
jak
nábožně poslouchal,
když vlasatý student
Šantrůček hrával s
Karlem Štikou. Josef
Beran se postaral
ještě o svého o 12
let mladšího bratra
Václava, který s ním
působil jako hudební
pedagog i interpret
rovněž v Českých
Budějovicích. Zemřel
ve věku 82 let. Bratr
Václav
se
narodil
rovněž ve Velkém
domě v Týnci na
Labem 14. června
1908. Do počátku
hudby jej zasvětil jeho
bratr Josef. Václav
pak, to už mu bylo
22 let, studoval na
brněnské konzervatoři
u profesora Maxe
Škvora. Svá studia
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dokončil v Praze u profesora B.Jaroše.
Tam v roce 1937 absolvoval. Dva první
roky působil v Chocni a pak založil v
Praze komorní sdružení ARS. Byl to
vlastně kvartet ve složení Šorm, Hyksa,
Vrána a Beran. V roce 1945 odešel za
svým bratrem Josefem do Českých
Budějovic, kde učil na hudební škole
Bohuslava Jeremiáše. Přitom do roku
1950 působil jako violoncellista Sukova
kvarteta. Od toho roku hrál v orchestru
jihočeského
divadla
v
Českých
Budějovicích. Byl i členem komorního
sdružení Vítězslava Nováka. Napsal
školu hry na violoncello. Bratři Beranové
byli, jsou a zůstanou navždy českými
hudebníky.
Ing. Žmolil Horymír

inzerce
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