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Lidé od nás
„Netopýří
maminky u nás
rodí svá mláďata“

Krátce
TÝNEC NAD SÁZAVOU

V pondělí nechoďte
na úřad
V pondělí 25. července bude mít
Městský úřad v Týnci nad Sázavou
zavřeno. Důvodem bude přerušení
dodávky elektrického proudu. Fun-
govat bude pouze podatelna. (kc)

KOSOVA HORA

Pestrá sobota v Sokolu:
badminton i tanec

Už tuto sobotu si děti i dospělí uži-
jí se Sokolem v Kosově Hoře. Dopo-
ledne se uskuteční turnaj v bad-
mintonu, následovat bude dětské
odpoledne a celou akci uzavře ve-
černí barmanská show a muzika
k tanci i poslechu. (kc)

SÁZAVA

Pískované sklo
v Sázavském klášteře
Po celé prázdniny si mohou ná-
vštěvníci kláštera v Sázavě prohléd-
nout výstavu Kateřiny Cerinové na-
zvanou Solar Polvo. Cerinová na
ní představuje techniku pískované-
ho skla. (kc)

L etos na jaře se stala Magda
Timplová kastelánkou na
hradě v Týnci nad Sázavou.

„Prostředí hradu ovšem znám již
dlouho. Sama maluji, a tak jsem
tu měla několik výstav. Také pro
divadelní spolek Netopýr, který
s hradem úzce spolupracuje, jsem
namalovala celou řadu kulis k je-
jich představením,“ vypráví kaste-
lánka, kterou na nové práci nejvíc
baví možnost vytvářet podobu tý-
neckého kulturního dění.

Magda Timplová pochází pů-
vodně z Prahy. „Tam ale už nežiju
asi patnáct let. Nejprve jsem se při-
stěhovala do Prosečnice a teď už
sedmým rokem bydlím v Týnci.
A už bych neměnila,“ říká.

Hrad má podle Timplové dvě ra-
rity, které „stoprocentně“ stojí za
zmínku. „První zajímavostí je letní
kolonie netopýra velkého ve tře-
tím patře gotické věže. Na jaře
k nám létají netopýří maminky
a porodí u nás svoje mláďata. Le-
tos 26. srpna bude na hradě probí-
hat Netopýří noc. Návštěvníci se
budou moci dozvědět něco více
o obyvatelích naší věže. Další naší
raritou je stálá expozice týnecké
kameniny, která se zde na hradě
vyráběla do roku 1866,“ popisuje
kastelánka.

Přes léto se na hradě koná také
spousta kulturních akcí. „Pro děti
hrajeme každou prázdninovou so-
botu pohádku na dřevěném pódiu
v základech románského paláce.
Některé páteční večery pořádáme
koncerty pod širým nebem a asi
nejzajímavější akce jsou naše
městské slavnosti Týnecký střep,“
doplňuje Timplová.

Jazzový večer
Na náměstí v Bělé pod
Bezdězem vystoupila
skupina Old Stars MB.

BENEŠOV, VLAŠIM V průběhu letoš-
ních prázdnin se změní parkova-
cí systém v centru Benešova i Vla-
šimi. Parkování ve zrekonstruova-
ném centru Vlašimi bude vůbec
poprvé zpoplatněno.

V Benešově hlídače na parko-
višti Pod Brankou nahradí auto-
matický systém. Pro město to
bude podle tamního starosty
mnohem výhodnější. Benešov-
ská radnice navíc rozšiřuje i par-
kovací plochy v Táborských kasár-
nách.

„Centrum by nemělo být
zablokované stojícími auty“
V rámci rekonstrukce vlašimské-
ho centra vzniklo ve čtyřech loka-
litách placené parkování. „Půl ho-
diny vyjde na pět korun. Rozhod-
ně to nechceme cenově přehnat.
Rezidenti budou mít samozřej-
mě nárok na rezidenční karty,“
uvedl místostarosta Vlašimi Karel

Kroupa. Platit se začne od srpna,
a to na Husově náměstí a v ulici
Na Valech, na Žižkově a Palacké-
ho náměstí a v lokalitě u poliklini-
ky.

„Jde nám hlavně o to, aby v
centru dlouho nestála auta, který-
mi nikdo nejezdí. A aby kdokoli
mohl v centru zastavit, odběh-
nout si na úřad či na nákup,“ vy-
světlil Kroupa. Do budoucna se k
už vybraným lokalitám přidá
možná ještě ulice Komenského.

Většina lidí podle místostaros-
ty zpoplatnění stání v centru chá-
pe. „Místní vědí, že je potřeba v
centru udělat pořádek a trochu
to parkování i omezit. Samozřej-
mě se ale občas najdou hlasy, kte-
ré jsou proti,“ tvrdí vlašimský mís-
tostarosta. Podle něj se lidé moh-
li k parkování vyjádřit ještě při
plánování rekonstrukce. „Žádná
nevole ale nebyla,“ dodal.

V oblíbeném parkovišti Pod

Brankou v Benešově zase moto-
risté od srpna nenarazí na hlída-
če. Celý systém parkování zde
bude řízen automaticky – řidiče
bude pouštět závora a platit za
stání budou v samoobslužné po-
kladně.

„Celková investice města vyjde
na 850 tisíc, čekáme ale, že se
nám to do necelého roku vrátí,“
řekl starosta města Jaroslav Hlav-

nička. „Také my chceme, aby se
dalo v centru krátkodobě zasta-
vit,“ doplnil. Dalších sto nových
parkovacích míst vznikne také na
parkovišti v Táborských kasár-
nách. Tato stání slouží hlavně li-
dem, kteří jezdí do Benešova za
prací. Parkovat se zde bude i na-
dále zdarma. Dělníci právě demo-
lují původní garáže a obvodové
zdi kasáren. Klára Conková

PŘÍBRAM (kc, ČTK) Vedení Příbra-
mi se chystá postavit sběrný dvůr
a kompostárnu za více než čtyři-
cet milionů korun. Stávající sběr-
ný dvůr není už podle starosty Pří-
brami Josefa Řiháka vyhovující a
má malou kapacitu.

„Chceme větší dvůr, aby se
tam všechno vešlo. Kompostárna
je také užitečná,“ vysvětluje Ři-

hák. Stavět by se mohlo ještě ten-
to rok. Obě zařízení by měla
vzniknout na městských pozem-
cích u čistírny odpadních vod.
Radnice nyní připravuje žádost o
dotaci z Evropské unie. „Pokud
by vše dopadlo dobře, jsme sku-
tečně připraveni zahájit stavbu
ještě letos,“ řekl starosta.

Úklid odpadků z ulic podle Ři-

háka město finančně příliš zatě-
žuje. Jenom odvoz větších věcí,
které lidé odloží u kontejnerů,
ročně stojí téměř milion korun.

Kam s tím? Rovnou z okna
„Občas lidé vyhazují věci rovnou
z oken,“ postěžoval si starosta.
Radnice věří, že vybudováním
většího sběrného dvora podob-

ných případů ubude. Výstavba
nového dvora vyjde zhruba na tři-
cet milionů korun, dotace by
měla pokrýt polovinu nákladů a
druhou půlku doplatí město ze
svého rozpočtu. V případě kom-
postárny s celkovými náklady té-
měř 11 milionů bude spoluúčast
města výrazně nižší, činit by
měla 1,1 milionu.

Hlídače na jednom z benešovských parkovišť nahradí
závora a samoobslužná pokladna. Jiné se naopak
rozroste o dalších sto míst. Také Vlašim čekají velké
změny. Parkování v centru bude poprvé zpoplatněno.

Zprávy z měst

Magda
Timplová
kastelánka hradu
v Týnci nad Sázavou

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Benešovska posílejte
redaktorce Markétě Zikmundové
(marketa.zikmundova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2063) a z Příbramska
redaktorce Aleně Rokosové
(alena.rokosova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2378).
» Inzertní poradce pro Benešovsko
a Příbramsko je Ondřej Vysypal
(ondrej.vysypal@mafra.cz,
tel.: 602 192 597).

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

pátek: Ml. Boleslav, Nymburk,
Mnichovo Hradiště, Poděbrady

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Říčany, Hostivice

Spalovnu ve Velké
Dobré nikdo nechce
Pilotní a demonstrační linka na li-
kvidaci odpadů vakuovou pyrolý-
zou (zplyňováním), která by měla
začít fungovat na poli u Velké Dob-
ré (v areálu stávajícího autovrako-
viště), je dlouhodobě odmítána ne-
jen místními obyvateli, občanský-
mi sdruženími, ekologickými orga-
nizacemi, ale i lidmi ze všech okol-
ních obcí.
Problém je, že navrhované zaříze-
ní není ani ve světě moc rozšíře-
né – před asi 20 lety jich bylo v pro-
vozu maximálně 40, jejich počet
ale rychle klesal, zejména z důvo-
dů technických selhání a ekono-
mické náročnosti, a v současnosti
jsou třeba v Evropě zřejmě v pro-
vozu jenom dvě (Velká Británie
a Itálie). Podobná zařízení byla vy-
hodnocena třeba v Kanadě jako ve-
lice problematická, ať už z hledis-
ka emisí látek nebezpečných kvůli
jejich dopadům na zdraví lidí,
nebo z hlediska emisí skleníko-

vých plynů. Odpad ve spalovnách
nemizí, pouze mění své složení a
podobu. Při spalování odpadů ob-
sahujících chlor (například PVC)
vznikají dioxiny. Ty přitom poško-
zují imunitní a hormonální sys-
tém člověka a mohou být i karci-
nogenní.
Podnikatel Karel Prokeš přesto už
tuto technologii v hodnotě 18 mili-
onů korun s návratností investice
zhruba do čtyř let nakoupil a nain-
staloval ve výrobní hale, kde je při-
pravena ke spuštění.
Lidé z Velké Dobré se oprávněně
obávají spalování nepovolených
věcí, emisí toxických zplodin z pro-
vozu, devastace místní příjezdové
komunikace a velké blízkosti obyt-
ných stavení (tři rodinné domy,
v případě havárie je první obytné
stavení vzdáleno od linky jen pár
desítek metrů).
Vadí jim rovněž, že nebyly nijak
vzaty v úvahy možné negativní vli-
vy na chov antilop a lam v míst-
ním podniku ČZU Lány.
Spalovnu nechce ani Velkodober-

ské sdružení občanů, spalovna
podle něj nemá stát v těsné blíz-
kosti obydlené oblasti ani v Chrá-
něné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Z odpovědí na dotazy odborné a
neodborné veřejnosti z poslední-
ho veřejného projednání navíc vy-
plývá nekomplexní pohled a ne-
kompetence investora.
Připomínky má i ekologická orga-
nizace Arnika, ani Rada krajského
úřadu nakonec se spalovnou ne-
souhlasila.
Počátkem června byl přitom
v Kladně brutálně fyzicky napa-
den krajský náměstek, který si prý
mohl nadělat nepřátele právě
v souvislosti se svým kritickým vy-
stupováním proti stavbě této spa-
lovny. Čas a vyšetřování snad uká-
žou, zda je tato souvislost skuteč-
ná.
Osobně jsem stejně jako ostatní
přesvědčena, že provoz tohoto za-
řízení je spíše než cokoli jiného je-
nom hazardem se zdravím lidí.
Bc. Kateřina Březová
brezova.blog.idnes.cz

Fórum čtenářů

Automat Na benešovském parkovišti Pod Brankou dělníci připravují
vjezd se samoobslužnou pokladnou a závorou. Foto: M. Zikmundová, MF DNES

Country na hradu V rámci
každoročního cyklu koncertů na

nádvoří mladoboleslavského hradu
vystoupila skupina Taxmeni.

4x foto: Josef Pilař

výběr z blogů, redakčně kráceno

Parkování: novinky čekají
centra Vlašimi i Benešova

Příbram chce větší sběrný dvůr a kompostárnu

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ KRBŮ

Přes 50 modelů krbových kamen!

Značková kvalita
Pro lepší životní prostredí!
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40

č. 1 ve stavbě krbů
a kachlových kamen

Uvedené ceny v Kč platí pro dveře s otevíráním do
strany v černém provedení, vč. veškerého materiálu
potřebného k technické stavbě, kromě materiálu pro
nástavbu a omítku, bez dekorace, vč. DPH

HARK 91 GT ECOplus
s kachlovým oblo�ením creme-antik

Integrované

kermické filtry s

dvouletou zárukou

Dlouhodobé

hoøení s automati-

kou a externím
pøívodem
vzduchu

Krbová kamna Mramorový krb Mramorová fasáda Krbová kamna Krbové vložky HARK Krbová kamna

litinová
kamna s

automatikou

a ceranovou
deskou

Dlouhodobé

hoøení s automati-

kou a externím
pøívodem
vzduchu
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Hark s.r.o., Vrchlického 5/161, 50 00 Praha 5,
Tel. 257-217-152, hark@volny.cz, www.hark.cz

Velká výstava firmy HARK na ploše pøes 300 m2

VELKÝ VÝPRODEJ SKLADU
!
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