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5,- Kč

Vážení spoluobčané,

počátkem léta přinášíme opět Vaše oblíbené Tý-

necké listy. Úvodem několik informací z činnos-

ti samosprávy.

Zastupitelstvo mimo jiné schválilo

• II. úpravu schváleného rozpočtu města pro rok

2005

• zřizovací listinu a volební řád školské rady při

Základní škole v Týnci n. S.

• investiční záměr výstavby chodníku včetně

stromové aleje mezi Týncem a Chrástem n. S.

Rada mimo jiné projednala

• schválila uzavření Dohody o spolupráci a spo-

lečném postupu mezi městem a spol. Teplárna

Týnec s.r.o. při realizaci stavby „Teplovod pro

sídliště Kněžina“ 

• rozhodla o rozdělení dotací sportovním a záj-

movým organizacím a školám pro rok 2005

dle přílohy

• nevyhověla opakované žádosti Stavebního

bytového družstva v Týnci nad Sázavou

o souhlas s vybudováním plynovodní přípojky

pro domy čp. 279-281 přes obecní pozemky

• doporučila zastupitelstvu schválit zprávu o pře-

zkoumání hospodaření města a Svazku obcí Tý-

necko za rok 2004, závěrečný účet města

a Svazku obcí Týnecko za rok 2004 a III. a IV.

úpravu schváleného rozpočtu města pro rok

2005

• schválila poskytnutí půjček z Fondu moderni-

zace a rozvoje bydlení 27 žadatelům v celko-

vé výši 3 625 000,- Kč

• schválila změnu programové nabídky kabelo-

vé televize ve prospěch česky a slovensky

„hovořících“ programů – beze změny ceny 

• doporučila zastupitelstvu doplnění osadního

výboru v Chrástě n. S. sídlišti o p. Lubicu Jág-

lovou, bytem Fatranská čp. 208

• schválila žádost spol. Líšno s.r.o. o umožnění

prodeje rybích produktů z mobilního zařízení

na parkovišti v Týnci n. S. – 1x v týdnu

• rozhodla o ukončení smlouvy o nájmu areálu

tenisových a volejbalových kurtů v Týnci n. S.

mezi městem a TJ Jawa Metaz Týnec n. S.

k 31. 5. 2005 a o uzavření nových smluv

o nájmu částí areálu tenisových a volejbalo-

vých kurtů s Tenisovým klubem a TJ Jawa-

Metaz (volejbal) s účinností od 1. 6. 2005, na

dobu určitou 15 let za roční nájemné každého

subjektu ve výši 1 000,- Kč 

• doporučila zastupitelstvu schválit prodej obe-

cních pozemků (zahrádky v Kozlovicích) ža-

datelům, kteří projevili zájem odkoupit po-

zemky za cenu 200,- Kč/m2

• rozhodla předložit zastupitelstvu návrh inve-

stičního záměru výstavby „areálu služeb pro

motoristy“ na pozemku nad čistírnou odpad-

ních vod v Týnci 

Z týneckého muzea

• projednala obsah petice občanů, která požaduje

zrušení usnesení zastupitelstva z prosince 2003

o „výstavbě dálničního přivaděče přímo přes

centrum města“. Usnesení tohoto znění ovšem

nikdy nebylo přijato ani projednáváno. S vý-

stavbou jakékoliv komunikace v centru města

se ve vztahu k budoucí dálnici nepočítá. V této

věci odkazuji na své předchozí příspěvky v Tý-

neckých listech, kde byla problematika připoje-

ní města k dálnici D3 podrobně rozebrána.

Samostatnou část svého příspěvku chci věno-

vat problematice akcí, které by měly být finan-

covány s přispěním dotací, aH už z jakéhokoliv

zdroje mimo rozpočet města.

O tuto oblast se stará především uvolněný

radní Mgr. Kadrnožka, i když některé projekty

pro žádosti o dotace vypracovává také paní

místostarostka, podílí se na nich tajemník úřadu,

kulturní a informační středisko, knihovna, škola,

případně jiný odbor městského úřadu nebo tzv.

organizační složka. 

V 1. polovině roku 2005 získalo Město Týnec

nad Sázavou dotace na financování několika zá-

měrů. Především se jedná o projekt na výstavbu at-

letické dráhy ve školním areálu. V průběhu práz-

dnin by mělo dojít k vybudování 60 metrů dlouhé

tratě se 3 dráhami. Ve škole se tak zlepší podmínky

pro výuku tělesné výchovy. Tento projekt byl pod-

pořen Středočeským krajem částkou 500 000 Kč.

Středočeský kraj rovněž podpořil tradiční ve-

řejné soutěže ve sportovní gymnastice částkou

19 775 Kč. Jedná se o soutěže: Týnecké tande-

my, Krajský přebor a Mikulášské závody, které

organizuje TJ Jawa-Metaz Týnec nad Sázavou,

oddíl sportovní gymnastiky.

Dalším významným přínosem je financování

opravy střechy hasičské zbrojnice v Peceradech

přímo ze státního rozpočtu. Rozpočet na opravu

je vyčíslen na 450 000 Kč a o získání se vý-

znamně zasloužili právě členové tamního hasič-

ského sboru, jmenovitě pan Hudrlík. Zpracova-

telem žádosti je Mgr. Kadrnožka.

V současné době se pracuje na několika projek-

tech a žádostech o dotace, které by měly urychlit

zlepšení vzhledu města, zvýšit bezpečnost dopra-

vy a také přispět k rozšíření infrastruktury.

V nejbližší době se bude rozhodovat o podpo-

ře těchto projektů:

– Bezpečně do školy – tento projekt řeší označe-

ní křižovatek a přechodů pro chodce na cestě

mezi autobusovou zastávkou, „starou“ školou,

nádražím a „novou“ školou. Realizací tohoto

projektu by mělo dojít k výraznému zvýšení

bezpečnosti dětí při cestě do školy.

– Zvýšení bezpečnosti chodců se sníženou

orientací – mělo by dojít k bezbariérovým

úpravám chodníků, zvýraznění přechodů pro

chodce a k instalaci prvků zklidňujících do-

pravu na nebezpečných místech.

– Projektová dokumentace na stavební úpravy

základní školy a přístavbu tělocvičny 

– Zelené sídliště – zpracování projektové doku-

mentace včetně komunitního plánování k úpra-

vě středu sídliště mezi paneláky. V komunitním

plánování mohou lidé svým názorem ovlivnit

výsledný vzhled sídliště.

O dotaci z programu Phare na rekonstrukci

přístupových cest k památkám již několikrát in-

formovala paní místostarostka. Nyní probíhá ad-

ministrativní příprava a stavební práce budou za-

hájeny koncem léta letošního roku.

Vážení spoluobčané, 

přeji Vám krásné léto, hezké prázdniny, hodně

zdraví a stále veselou mysl

Zdeněk Březina

starosta města
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Máte na budově číslo popisné? 

Dovoluji si požádat všechny vlastníky nemo-

vitostí s budovami, aby si prohlédli, zda mají na

budově číslo popisné, zda ho zub času neuvolnil,

či přírodní kalamita nezničila. V průběhu března

a dubna několik občanů upozornilo na chybějící

popisná čísla domů v Týnci nad Sázavou

i v jednotlivých obcích. Rád bych upozornil na

povinnost danou zákonem o obcích 128/2000Sb.,

(§ 32 (1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj

náklad označit budovu čísly určenými obecním

úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu

a provedení čísel určuje obecní úřad.) a uprave-

ný vyhláškou 326/200 Sb.

Sankce za porušení určuje Zákon o přestup-

cích 200/1990 Sb v § 47, odst. 1 písm. c a v od-

stavci 2 pokutou až do výše 10 000,- Kč. 

Odbor vnitřních věcí bude do 30. 9. 2005
přijímat žádosti majitelů budov o pořízení
popisného čísla bez sankcí. 

Po tomto datu budou případy zjištěných chy-

bějících popisných čísel předávány přestupkové

komisi. 

Ing. Povolný Václav

odbor vnitřních věcí

Nové občanské průkazy

Od roku 2004 dochází k výměnám občanských průkazů, které byly vydány do 31.12.2003. 

průkazy vydané do 31.12. 1994 platí do 31. 12. 2005

průkazy vydané do 31.12. 1996 platí do 31. 12. 2006

průkazy vydané do 31.12. 1998 platí do 31. 12. 2007

průkazy vydané do 31.12. 2003 platí do 31. 12. 2008

Obytná zóna v Týnci
nad Sázavou 

Z důvodu stále se opakujících stížností na

hraní si dětí v obytné zóně v Týnci nad Sázavou,

přinášíme citaci ze zákona č.361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích. 

Provoz v obytné a pěší zóně

§ 39

Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek

je označen dopravní značkou „Obytná zóna“

a konec je označen dopravní značkou „Konec

obytné zóny“.

Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen

dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je ozna-

čen dopravní značkou „Konec pěší zóny“.

V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat po-

zemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na

pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné

zóně.

Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům

vyznačeným ve spodní části dopravní značky

podle odstavce 2.

V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rych-

lostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené

ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohro-

zit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

Stání je dovoleno jen na místech označených

jako parkoviště.

Za účelem organizování dopravy může obec

v obecně závazné vyhlášce obce vydané v pře-

nesené působnosti vymezit místní komunikace

nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít

ke stání nákladního vozidla, nebo jízdní soupra-

vy.

V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umož-

nit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si

v obytné zóně.

Dopravní značení „Obytná zóna“ se nachází

v lokalitě rodinných domků v Týnci nad Sáza-

vou, a to v ulicích: ČAKOVICKÁ, SÁZAV-

SKÁ, K JEZU, V KOUTECH.

Klenovec Tomáš

vedoucí městské policie

Městský úřad se snaží vyjít vstříc starším ob-

čanům (důchodcům), zejména hůře pohyblivým,

a proto pracovnice matriky společně s fotogra-

fem navštíví jednotlivé místní části a zde vybe-

rou žádosti o vydání občanského průkazu. První

termín pro vybírání žádostí pro Brodce, Zbořený

Kostelec, Pecerady, Krusičany a Podělusy probí-

há během června, v červenci by měly být zajiš-

těny termíny v Chrástu obci i sídlišti. Termín,

přesné místo i další informace sdělíme důchod-

cům osobními dopisy.

Doklady nutné k vydání občanského průkazu:

1)dosavadní občanský průkaz a 1 fotografie od-

povídající vyhlášce 642/2004 Sb. – pro starší

šedovlasé (bílé, blond) je vhodné bledě modré

pozadí v souladu s vyhláškou.

2)Nemůže-li občan předložit dosavadní občan-

ský průkaz, je povinen předložit:

a) rodný list nebo rodný a křestní list

b) 1 fotografii odpovídající vyhlášce 642/2004

Sb. pro starší šedovlasé a blond je vhodné

bledě modré pozadí v souladu s vyhláškou

c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné

číslo uvedeno na jiném předpokládaném

dokladu 

d) potvrzení o občanském průkazu (jestliže již

byla nahlášena ztráta, odcizení, byl ode-

brán občanský průkaz z důvodu skončení

platnosti),

e) popřípadě další doklady (např. diplom)

osvědčující skutečnosti (např. titul), o nichž

se do občanského průkazu zapisují údaje na

žádost občana anebo údaje potřebné k od-

stranění rozporů zjištěných na žádosti s údaji

vedenými v informačním systému evidence

obyvatel nebo v evidenci občanských prů-

kazů

3)Je-li důvodem pro vydání nového občanského

průkazu změna (ovdovění, sňatek, rozvod)

nebo doplnění některého údaje zapisovaného

do občanského průkazu (titul), je občan povi-

nen předložit též doklad o této změně nebo do-

klad potvrzující nový údaj (oddací list, rozsu-

dek s nabytím právní moci, úmrtní list partnera,

diplom).

Doporučujeme při podání žádosti o nový
občanský průkaz vzít s sebou rodný list pro
kontrolu správnosti údajů na žádosti (rodné
příjmení, křestní jméno, místo a okres na-
rození). Nesoulad údajů na žádosti s údaji
v informačním systému lze zjistit pouze na
pracovišti občanských průkazů. 

Ing. Povolný, M. Vacková

odbor vnitřních věcí

Staré hřbitovy jsou zachráněny? 

V současné době jsou opět oba staré hřbitovy

v Týnci a v Chrástu zlegalizovány souhlasem

Krajského úřadu, Krajské správy hygienické

i správního vodohospodářského orgánu. Od 1.

července t.r. by měl být zajištěn normální provoz

obou hřbitovů, což se neobejde pochopitelně bez

vybírání poplatků. Během července budou roze-

slány dopisy se smlouvou prvním nájemcům se

žádostí o vyjádření, zda budou chtít hroby zrušit

nebo uzavřít smlouvu s městem o jejich nájmu. 

V průběhu léta proběhne oprava další části zdí

a plotů vlevo od brány, podobně jako v pravé

části a věřím, že dosáhneme i opravy vodovodu

v Týnci, aby ustaly problémy s vodou. Poněkud

jsme se opozdili se sekáním trávy, v dohledné

době by však mělo být zajištěno pravidelně.

Zatím zůstává nerozhodnuto o dalším vývoji sta-

rého hřbitova v Týnci. K rozhodnutí by mělo

dojít po dokončení smluv s nájemci, kdy bude již

známa i situace prostorů, které se na hřbitově

uvolní. Domnívám se, že s ohledem na stavebni-

cový systém kolumbárií, by neměl být ekono-

mický problém, aby kolumbária vznikla na obou

hřbitovech v Týnci a občané by měli možnost si

vybrat. Zatím vyhledáváme podmínky nutné

k založení rozptylové, či vsypové loučky.

Jsem rád, že se podařilo po téměř 40 letech

s problémem hřbitova vážně pohnout, vždyH

kolik městských funkcionářů si na něm za tu

dobu vylámalo či značně pošramotilo zuby. 

Povolný Václav, odbor vnitřních věcí
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Rychlý zásah

V průběhu posuzování zdravotního stavu stro-

mů (lip) v rámci hledání cenově nejvýhodnější

nabídky na jejich ošetření nám dvě nezávislé

firmy označily dva stromy za vážně poškozené

s nebezpečím z prodlení a s možností, že se kmen

rozlomí a způsobí vážné materiální škody i škody

na zdraví občanů. Jedním ze stromů byla lípa

vlevo podél silnice za odbočkou na Krusičany.

Druhý takto označený strom byla stará lípa v are-

Tráva, plevel, pyly – alergie, astma, hmyz a hlodavci

Stále častěji naše děti zápasí s alergiemi a ast-

matem přesto, že se snažíme značnou část che-

mických sloučenin podezřelých z vyvolávání

nemocí (počínajíc rakovinou a alergiemi konče)

vyřadit z našeho života či omezit jejich vstup do

potravního řetězce nebo ovzduší. Určitou část

odpovědnosti však neseme i my zpohodlnělým

způsobem života. Když procházíme s rozhořče-

ním nad zaplevelenými pozemky, které bývaly

kdysi poli, či s podivem nad neposekanými lou-

kami, sami občas zapomínáme na vlastní po-

zemky jako zdroji plevelů a řady alergenů. Zda-

leka to není vše, co nás z těchto zapomenutých

míst obtěžuje. Zjara se sami vydáváme v nebez-

pečí z množství klíšHat, která útočí nejen na naše

kočky a psy, ale často i na nás. A to nemluvím

o dalším nebezpečí – o lymské borelióze a klíš-

Hovém zánětu mozkových blan, jejichž původci

se na klíšHatech v oblasti dolního a středního Po-

sázaví často vyskytují. Kolonie mravenců

a drobného hmyzu se v okamžicích, kdy jim do-

chází potrava, stahují k našim bydlištím a zej-

ména mravenci nám ztrpčují užívání bytů, počí-

naje podzimem a konče jarem. Drobní hlodavci,

především myši, zanedbanými pozemky získá-

vají eldorádo. Vysoká tráva zpravidla brání koč-

kám i dravým ptákům v lovu a v účinném snižo-

vání stavu hlodavců. A pak nám nezbývá, než se

na podzim divit, co vše se stahuje k našim oby-

dlím. Neobdělávaná pole jsou i zdrojem plevelů,

které se šíří i na pozemky udržované a působí

škody těm přičinlivým. 

I radnice se hodlá připojit k souboji s násled-

ky zanedbaných pozemků a zvažuje, doufám že

včas, nákup vlastního křovinořezu k vytížení

pracovníků poskytnutých k obecně prospěšným

pracím, a to hlavně na operativní využití na po-

zemcích města v připojených obcích. V součas-

né době radnice zesílila kontroly práce technic-

kých služeb, aby nezůstávaly ani drobné ostrovy

trávy neposečeny. Největším problémem pro

město by tak měly být pozemky občanů bez tr-

valého bydliště v Týnci. Věřím, že časem i tam

najdeme možnosti zlepšení stavu a vzájemného

porozumění. 

Pochopitelně je možné ve vážných případech

postupovat i v rámci správního řízení, kdy lze

z hlediska například:

• zákona o přestupcích č. 71/1967 Sb. použít

ustanovení § 47 b odst. 1 písm. d) – přestupku

se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořá-

dek na svém nebo jím užívaném pozemku tak,

že naruší vzhled obce.

Za přestupek podle odstavce 1 může obec ulo-

žit pokutu až do výše 10 000 Kč;

• nebo z hlediska zákona 326/2004 Sb o rostli-

nolékařské péči použít ustanovení § 3 

Základní povinnosti fyzických a právnických

osob

Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje,

vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostli-

ny, rostlinné produkty nebo jiné předměty,

a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba,

která je užívá z jiného právního důvodu, jsou

povinni 

a) zjiš0ovat a omezovat výskyt a šíření škodli-

vých organismů včetně plevelů tak, aby ne-

vznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo

k poškození životního prostředí anebo

k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat

Fyzické osobě lze uložit podle § 78 odst. 2 a)

uložit pokutu až 30 000,- Kč, právnické osobě

§ 78 odst.6 a) lze uložit pokutu až 500 000,- Kč.

Václav Povolný

odbor vnitřních věcí

álu hřbitova u kostela sv. Kateřiny v Chrástu nad

Sázavou. U obou stromů hrozilo rozlomení

kmene a pád na silnici nebo na samotný kostel.

Rychlým zásahem byly stromy pokáceny a bylo

zabráněno možným škodám. Každého stromu je

samozřejmě škoda. Poučením z této události je,

že naše snažení v oblasti včasného ošetření stro-

mů je správné. Kdyby těmto stromům byla v mi-

nulosti věnována správná a soustavná péče,

nebyl by jejich osud tak smutný.

Lípy budou ošetřeny v červenci

V těchto dnech byla s konečnou platností vy-

brána firma, která provede celkové ošetření lip

v Týnci nad Sázavou.

První etapa začne již letos v červenci, kdy

budou provedeny ozdravné, výchovné a bezpeč-

nostní řezy na ulici Jílovská. Při prořezu vznik-

ne velké množství odpadního dřeva, které firma

na štěpkovači přemění na tzv. štěpku (drobnou

dřevní hmotu). Tuto hmotu lze použít jako eko-

logický materiál na záhony či zahrady. Zájemci

si budou moci štěpku dle vlastního přání odebrat

od připraveného štěpkovače zdarma. Štěpkovač

bude přistaven až ke konci plánovaných prací. 

Druhou etapu plánujeme na léto příštího roku,

kdy budou upraveny lípy v Chrástu u kostela sv.

Kateřiny a v ulici Lipová v Týnci nad Sázavou.

Ing. Miluše Burešová, místostarostka

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 29. července 2005

– termín je závazný!

0
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Předávání pamětních
medailí

U příležitosti 60. výročí osvobození naší vlas-

ti udělil ministr obrany České republiky pamětní

medaile za zásluhy posledním žijícím veteránům

II. odboje, občanům města Týnce nad Sázavou.

Slavnostní předání uspořádal městský úřad v ob-

řadní síni za účasti členů Vlastivědného klubu

města a dívek hudebního kroužku, které slavnost

vhodně doplnily flétnovým koncertem. Po zahá-

jení státní hymnou a vztyčení státní vlajky čest-

nou stráží městské policie, přednesl starosta

města pan Březina zahajovací projev k 60. výro-

čí osvobození naší vlasti, kterým ocenil význam

a nepostradatelnost odbojového hnutí na osvo-

bození. Potom společně se zástupcem Českého

svazu bojovníků za svobodu plk. Miroslavem

Wolfem předal občanům města panu Jozefu

Boháčikovi, paní Eleonoře Reitingerové, panu

Jaroslavu Rychlému, panu Adolfu Turkovi a ing.

Lubomíru Zoufalovi pamětní medaile pod vlaj-

kou města Týnce nad Sázavou. Paní ing. Bure-

šová, místostarostka města, pogratulovala vy-

znamenaným občanům a předala jim pamětní

listy města a krásné kytice. Na fotografii jsou

všichni vyznamenaní společně s vedením města.

Veterán major Boháčik jako účastník Sloven-

ského národního povstání obdržel kromě medai-

le ministra obrany i pamětní medaili Ruské fe-

derace, k již předtím udělené pamětní medaili

Slovenské republiky. Po slavnostním přípitku

všichni přítomní pobesedovali v přátelské at-

mosféře u připraveného občerstvení.

Městská organizace ČSBS v Benešově, její-

miž členy jsou i týnečtí vyznamenaní občané,

děkuje vedení města Týnce za uspořádání vzpo-

mínkové slavnosti a oceňuje, že se na nás, po-

slední žijící odbojáře, nezapomnělo. Rovněž náš

dík patří i paní učitelce Hranostýlové a dívkám

z jejího hudebního kroužku a i paní Němcové,

pracovnici městského úřadu, která vše organi-

začně připravila.

MO ČSBS v Benešově

Odbojové činnosti se také aktivně zúčastnil

i náš občan František Jiránek.

Od vedení odboje dostal v květnu 1945 důle-

žitý úkol – sledovat činnost německé vysílací

stanice nedaleko Nymburka. Jeho zásluhou se

podařilo, že Němci opustili tuto stanici, aniž by

stačili zničit její zařízení. Proto mohla stanice

ještě před 5. květnem 1945 vysílat do světa zprá-

vy o situaci v Praze.

Pan František Jiránek žije nyní trvale v Týnci

nad Sázavou a je mu 94 let. Od Městského úřadu

v Nymburce obdržel pamětní list za účast v odboji.

Před vydáním tohoto čísla TL dne 16. 6. pan

Jiránek zemřel.

Pan František Jiránek
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Nezapomínáme!

K 60. výročí osvobození Československa

uspořádal Okresní výbor KSČM zájezd na Slivi-

ci u Příbrami, kde je památník obětí poslední

bitvy na našem území. Odehrála se ve dnech 11.

a 12. května 1945 mezi jednotkami SS, party-

zánským oddílem „Smrt fašismu“, oddíly Rudé

armády a americké armády.

Na snímku hovoří ruský generálmajor Boris

Arsentievič Litvin, veterán a účastník bojů o Os-

travu a Prahu. Na druhé fotografii můžete vidět

dětský soubor z Ruska, který vystoupil v Příbra-

mi ve dvojím programu a byl odměněn bouřli-

vým potleskem, při kterém všichni diváci pov-

stali. Další snímek je z pietního setkání občanů

u pomníku padlých na místním hřbitově v Týnci

nad Sázavou.

Věra Holasová

Upozornění Celní správy ČR pro obchodníky
a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob

Celní správa České republiky ve snaze vyjít

vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upo-

zorňuje na některé povinnosti spojené s aplikací

zákona č. 676/2004 Sb., o povinném označení

lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá

účinnosti dne 1. července 2005.

Právnické a fyzické osoby, které dovážejí,

skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitel-

ském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem

alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost

provést ve svých provozovnách (výrobní podni-

ky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde

jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restau-

race, pohostinství, bufety apod.) ke dni 1. čer-

vence 2005 inventarizaci jejich zásob.

Výsledky této inventury – inventurní soupis –

mají povinnost následně předat místně přísluš-

nému celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh in-

ventarizován), a to nejpozději do 31. července

2005.

Celní úřad potvrdí převzetí inventurního se-

znamu na jeho kopii, kterou je osoba – podnika-

tel povinna uschovat pro případnou kontrolu.

Podrobnější informace o inventarizaci a její

formě, resp. struktuře písemné inventurní sesta-

vy, mohou povinné subjekty získat prostřednict-

vím speciálního odkazu na internetu Celní sprá-

vy ČR (www.es.mfcr.cz), případně na místně

příslušném celním úřadě. 

Upozorňujeme dále, že inventarizované záso-

by neznačených („nekolkovaných“) lihovin lze

doprodávat pouze do konce letošního roku.

Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území

České republiky po 1. 7. 2005, již musejí být

označeny kontrolní páskou („kolkem“) umístě-

nou přes uzávěr lahve.

Kontakt na místně příslušný celní úřad: 

Celní úřad Benešov, Jana Nohy 1237, 
256 01 Benešov u Prahy.
Kontaktní osoba: Zdeněk Trávníček
Telefon: 317 759 226
mail: info1766@cs.mfcr.cz

Návrh na udělení odměny
Dne 26.3.2005 bylo na zdejší součást OOPČR

Týnec nad Sázavou oznámeno, že v zastávce

Chrást nad Sázavou došlo k napadení vlakve-

doucího, a to tím způsobem, že byl ohrožován

neznámým Rómem nožem zvaným „motýlek“

a tento utekl směrem do obce Chrást nad Sáza-

vou. Po tomto oznámení byl požádán Policií ČR

strážník Městské policie Týnec nad Sázavou

Jaromír Dráb o spolupráci, kdy mu byl dán popis

pachatele a sděleno, jaké trestné činnosti se do-

pustil. Při kontrole obce Chrást nad Sázavou

zjistil strážník Dráb osobu, která odpovídala po-

pisu, proto vyrozuměl hlídku Policie ČR a spo-

lečně byl tento pachatel zadržen. Dále se stráž-

ník Dráb iniciativně podílel na dalších úkonech,

spojených se zadokumentováním uvedeného

trestného činu a při prováděných eskortách na

pohotovost v Benešově a poté převozu do Psy-

chiatrické léčebny Havlíčkův Brod.

Na základě těchto skutečností navrhuji udělit

strážníku Jaromíru Drábovi vhodnou odměnu za

jeho iniciativní přístup při výkonu služby. 

Pachatel uvedeného skutku je trestně stíhán

pro trestné činy výtržnictví dle § 202 tr. zákona

a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotliv-

ci dle § 197 a) odst. 1 tr. zákona.

mjr. Jaroslav Platil

ved. oddělení Policie ČR Týnec n.S.
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Policie ČR informuje…

Na Benešovsku proběhla ve dnech 18. až 22.

dubna další dopravně-bezpečnostní akce typu

Kryštof. Jedenačtyřicet policistů během pěti pra-

covních dní zkontrolovalo 1216 osobních ná-

kladních vozidel. Zjistili 248 přestupků v dopra-

vě, za které vybrali celkem 96.700,- Kč. Na místě

v blokovém řízení jich projednali 216, pokuty na

místě nezaplatilo 28 řidičů a 4 přestupky – jízdu

pod vlivem alkoholu – pak postoupili k vyřízení

do správního řízení na příslušné úřady. Nejčastě-

ji zjištěným přestupkem bylo porušení rychlosti.

Tu policisté zjistili v 82 případech. Bezpečnostní

pásy nepoužilo 37 řidičů, 38 vozidel nebylo

v řádném technickém stavu a v 1 případě řidič ne-

dodržel bezpečnostní přestávku a dobu jízdy. 

Z výsledků vyplývá, že řidiči se na silnicích

stále chovají neukázněně. Policisté proto budou

i v následujících měsících v silničních kontro-

lách pokračovat. 

•

Z trestného činu výtržnictví a ublížení na

zdraví obvinil policejní komisař sedmadvaceti-

letého mladíka z Týnecka. Koncem měsíce listo-

padu loňského roku fyzicky napadl o rok mlad-

šího muže. Nočnímu útoku před domem v obci

Zderadice nejdříve předcházela slovní rozepře.

Poté starší muž mladšího několikrát udeřil pěstí

do obličeje. Poškozený uklouzl a spadl na zem.

Útočník však ve svém jednání pokračoval dál.

Několikrát jej pěstí uhodil do obličeje a kopl

nohou. Tím mu způsobil zranění, která si vyžá-

dala ošetření v benešovské nemocnici a více jak

měsíční pracovní neschopnost. Policisté obvině-

ného stíhají na svobodě. 

V nočních hodinách ze 16. na17. dubna pro-

vedli policisté z Oddělení hospodářské krimina-

lity v Benešově kontrolu několika nočních pod-

niků na Benešovsku. Spolu s pracovníkem IFPI

zjišHovali, zda diskžokejové při veřejných hu-

debních produkcích dodržují příslušné zákony

a nepoužívají pirátské CD nosiče. V podnicích

v Čerčanech, v Poříčí nad Sázavou, v Benešově

nebo například v Netvořicích nezjistili ze strany

diskžokejů porušení zákona. Naproti tomu v kul-

turním domě v Týnci nad Sázavou zajistili u tři-

cetiletého muže z Prahy jedno pirátské CD

přímo v mechanice aparatury a dalších 99 kusů,

které měl připraveny k hudební produkci. Poli-

cisté případ začali ihned prošetřovat. Muž je

totiž podezřelý ze spáchání trestného činu poru-

šování autorského práva, práv souvisejících

s právem autorským a práv k databázi. 

Řidiče jedoucího na malém motocyklu bez re-

gistrační značky zastavili 23. dubna v nočních

hodinách v Týnci nad Sázavou v Pražské ulici

místní policisté. Vyzvali ho k předložení dokla-

dů. Muž předložil pouze občanský průkaz,

žádné další doklady u sebe neměl. Policisté ná-

sledným šetřením zjistili, že šestadvacetiletý

mladík z Týnce nad Sázavou řidičský průkaz ne-

vlastní. Protože byl z jeho dechu cítili alkohol,

vyzvali ho k provedení dechové zkoušky. Byla

pozitivní. Řidič však bez udání důvodu odběr

krve a lékařské vyšetření odmítl. Poté mu poli-

cisté další jízdu zakázali. Přestupek zadokumen-

tovali a k vyřízení poslali na Městský úřad do

Benešova.

Z trestného činu maření výkonu úředního roz-

hodnutí je podezřelý jedenašedesátiletý muž

z Týnecka. 4. května v podvečerních hodinách

jel s vozidlem Škoda 120 L po silnici ve směru

od Benešova na Týnec nad Sázavou. V obci Bu-

kovany ho zastavila hlídka týneckých policistů.

Vyzvala ho k předložení dokladů potřebných

k řízení vozidla. Muž předložil všechny doklady

kromě řidičského průkazu. Šetřením pak policis-

té zjistili, že mu byl rozhodnutím Městského

úřadu v Benešově vysloven zákaz řízení motoro-

vých vozidel, a to do července roku 2005. Řidič

hlídku dobrovolně následoval na policejní slu-

žebnu, kde mu policisté ve zkráceném příprav-

ném řízení sdělili podezření ze spáchání trestné-

ho činu maření výkonu úředního rozhodnutí. 

S lehkým zraněním skončila dopravní nehoda,

kterou dopravní policisté šetřili 21. května v Le-

šanech na Týnecku. Kolem osmé hodiny večerní

projížděl obcí jedenatřicetiletý cyklista z Prahy.

U fotbalového hřiště mu do jízdní dráhy nečeka-

ně vběhla šestiletá dívka a řidič ji srazil. Sanitou

byla převezena do benešovské nemocnice, kde

byla hospitalizována. Podle vyjádření lékaře utr-

pěla povrchové poranění hlavy. Policisté u cyk-

listy provedli dechovou zkoušku. Její výsledek

byl negativní. Nehodu dále prošetřují. 

Nedaleko benzinové čerpací stanice v Netvoři-

cích požádali týnečtí policisté neznámého muže

o prokázaní totožnosti. Na jeho podezřelé chová-

ní byli 31. května v odpoledních hodinách upo-

zorněni svými kolegy z kriminální služby. Muž

u sebe neměl žádné doklady a nebyl schopen pro-

kázat svoji totožnost. Proto ho policisté převezli

na policejní služebnu do Týnce nad Sázavou. Tam

šetřením zjistili, že se jedná o třicetiletého cizin-

ce, který nemá pro pobyt v naší republice platné

vízum a zdržuje se zde neoprávněně. Po dohodě

s kolegy z cizinecké policie muže ve večerních

hodinách eskortovali na jejich služebnu do Prahy.

por. Zuzana Stránská

Jak prát a přitom být ohleduplný k životnímu prostředí?

Neexistuje takový prací prášek, který by ne-

škodil životnímu prostředí. Přesto nejsou všech-

ny stejné. Běžný prací prášek obsahuje až 14

různých látek, které se po vyprání prádla dostá-

vají do odpadní vody a do životního prostředí.

To se týká zejména tzv. plnidel, které neperou,

ale zajišHují dobrou sypkost prášku. V neposled-

ní řadě zvyšují jeho objem, takže spotřebitel má

pocit, že si za své peníze odnáší z obchodu větší

krabici. 

Velkou zátěž pro životní prostředí představuje

fosfor, který ještě řada pracích prostředků na

našem trhu obsahuje. Přitom v některých evrop-

ských státech se jiné než bezfosfátové prostředky

neprodávají. Čistírny odpadních vod odstraní

méně než polovinu fosforu, zbytek vypouštějí do

řek. V řekách, rybnících a přehradách fosfor pod-

poruje růst nevábného zeleného povlaku na hladi-

ně (vodní květ), který může při koupání vyvolat

alergické reakce, znemožňuje koupání, ztěžuje

úpravu vody na pitnou a působí řadu dalších potí-

ží. Tam, kde nejsou odpadní vody čištěny vůbec,

je výběr pracího prášku ještě důležitější. 

Při výběru prášku proto doporučujeme dávat

přednost pracím prostředkům bez fosfátů. Jejich

používání je jedním z předpokladů toho, aby

naše povrchové vody nebyly porostlé sinicemi

a řasami. Výhradně bezfosfátové jsou kompak-

tní prací prostředky, které neobsahují ani zbyteč-

ná plnidla. Také gelové prací prostředky jsou ve-

směs bezfosfátové. Informaci o obsahu fosforu

na obalech běžných prášků však výrobce často

neuvádí. Přehled obsahu fosforu v některých

pracích prášcích vydala jihočeská organizace

ROSA. Seznam získáte v Podblanickém ekocen-

tru ve Vlašimi, na požádání Vám jej pošleme

poštou. Ke stažení je na stránkách v sekci další

projekty. Zejména pro ruční praní jsou vhodné

v přírodě úplně rozložitelné mýdlové prací pro-

středky. 

Rady, jak ušetřit, které se v reklamě nedozvíte

• Prádlo nepředpíráme. Ušetříme tak vodu,

energii i prací prášek (až 20%), které se jinak

spotřebují na předpírku. Silně zašpiněné prád-

lo namáčíme.

• Snažíme se plně využívat kapacitu pračky,

opět tím šetříme elektřinu, prací prostředek

i vodu.

• Správně vybereme prací prášek podle typu

prádla. Některé z univerzálních pracích práš-

ků pouze zvyšují přitažlivost nebo universál-

nost výrobku a nejsou pro vlastní prací proces

nezbytné. 

• Praní při 90 ˚C používáme jen výjimečně pro

prádlo nemocných a kojenců. Při teplotě praní

60 ˚C ušetříme až 40 % energie. 

• Správně dávkujeme. Většina výrobců uvádí

na obalech dávky, které vyperou i silně zašpi-

něné prádlo. Nebojte se trochu experimento-

vat. Údajně lze při praní běžně zašpiněného

prádla snížit dávkování asi o 20 %.

• Vzdáme se avivážních prostředků. Bývají

totiž obtížněji rozložitelné a na vlastní čistotu

prádla nemají žádný vliv. Příjemně měkké

prádlo získáme rovněž sušením venku.

Zdroj informací: www.zelenabrana.cz/rosa/

Mgr. Lucie Kastnerová
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Nevyžádaná reklama

Obtěžuje Vás množství nevyžádaných re-

klamních letáků ve Vaší poštovní schránce?

Z průzkumu organizace Arnika vyplývá, že

jedna domácnost měsíčně dostane do schránky

přes 1,3 kg letáků. Po vynásobení tohoto čísla

počtem domácností v obci vychází pěkná hro-

mada papíru, kterou musí poštovní doručovatel-

ky roznést – v případě nechtěné reklamy úplně

zbytečně.

Nevyžádané reklamní letáky lze nejsnáze od-

mítnout označením poštovní schránky nápisem

„nevhazujte reklamní materiály“. Podle § 2 odst.

1 písm. e) zákona č. 138/2002 Sb., o regulaci re-

klamy, je zakázáno šíření nevyžádané reklamy,

pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud ad-

resáta obtěžuje. Schránku lze opatřit jednodu-

Ze základní školy…

V sobotu 28. května se konala ve Společenském centru v Týnci nad Sá-
zavou školní akademie. Přinášíme Vám několik snímků z vystoupení.

chým nápisem, v Podblanickém ekocentru

jsou zdarma k dostání i barevné samolepky.

V případě, že schránku označíte a letáky přes-

to dostáváte, obraHte se na místně příslušný kraj-

ský živnostenský úřad. 

Mgr. Lucie Kropáčková
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Tel. /fax: 317 845 169, 317 845 965

E-mail: vlasim@csop.cz

URL: http://www.csop.cz

Pohotovostní telefon Stanice pro handicapované

živočichy: 777 800 460 (Lenka Šafránková)

Přehled umístění našich absolventů
Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků

Gymnázium Benešov –osmileté 3

Gymnázium Benešov – čtyřleté 6

Obchodní akademie, Benešov 2

Obchodní akademie, Vlašim 1

Ekonomická akademie, Neveklov 4

Masarykova střední škola chemická, Praha 1

Střední průmyslová škola, Praha 1

Střední zemědělská škola, Benešov 1

Střední odborná škola, Praha 3

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků

Střední odborná škola, Benešov 2

Integrovaná stř. škola technická, Benešov 9

Soukromá podnikatelská škola, Kolín 1

Střední odborné učiliště Husova, Benešov 3

Střední odborné učiliště Zámek 1, Vlašim 2

Střední odborné učiliště, Praha 4

Střední umělecká škola, Praha 1

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!
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Indiánská stezka

Ve čtvrtek 12. května vyrazily děti ze staré

školy k Janovickému potoku, kde byl start Indi-

ánské stezky. Jedná se vlastně o orientační běh,

v němž děti prokazují své znalosti, dovednosti

i schopnosti. Na trase plní nejrůznější úkoly –

poznávají dopravní a turistické značky, zvířata

a rostliny. U jednotlivých stanovišH si vyzkouše-

jí své dovednosti – střílí z praku a luku, hází

oštěpem. Ve zdravovědě se pokoušejí o praktic-

ké ošetření méně vážných úrazů, v teorii by měly

prokázat své vědomosti i u úrazů vážnějších. 

Děti plní úkoly ve dvojicích. Rozhoduje nejen

správné zodpovězení otázek a dobré splnění

úkolů, ale také čas, který na trase stráví. Čím

jsou rychlejší, tím je větší šance úspěchu. 

Letošní Indiánská stezka se obešla bez vážněj-

ších úrazů, pouze jedno odřené koleno naznačo-

valo, že se děti do boje vrhly opravdu s veškerou

vervou. 

Všichni zúčastnění byli po dopoledním boji

příjemně unaveni a na oběd odcházeli bohatší

o nový zážitek.

Do dalšího kola, které se bude konat ve Vlaši-

mi, postupují: z mladších dětí Daniel Škvor,

Brigáda dobrovolníků na dětském hřišti v Týnci nad Sázavou

V sobotu 16.4.2005 se v Týnci nad Sázavou

na dětském hřišti sešli dobrovolníci, aby prove-

dli potřebnou běžnou roční údržbu. Natírala se

prolézací konstrukce, lavičky, houpačky, rozvá-

žel a rozhrabával se písek, prováděla se běžná

údržba – kontrola jednotlivých prvků a sbíraly se

odpadky jak v prostoru hřiště tak i kolem něj. To

vše, aby si děti zase další rok mohly hřiště pěkně

užívat a hrát si na něm. 

Děkujeme MěÚ Týnec nad Sázavou za zajiš-

tění potřebného materiálu, rodinám Krejčíko-

vých, Kyptových, Škopkových, Paroulkových

a Hanečákových a samozřejmě také dětem,

které nás velmi mile překvapily a přišly opět po-

moci – Janě Markové, Karolíně Hrubé, Ivetě

Markové, Kristýně Kukačové, Petře Pěkné, Si-

moně Pichonské, Jitce Houzarové a Barboře

Kapounové.

Věříme, že si ostatní děti a dospělí budou je-

jich práce vážit a nebudou hřiště zbytečně ničit

či na něm a v jeho okolí pohazovat odpadky.

Přesto všechno jsme ale stále svědky napro-

sto zbytečného ničení tohoto hřiště. Prosíme

všechny rodiče – apelujte na své děti a vysvětle-

te jim, že za takovým hřištěm je spoustu hodin

práce a úsilí, které by přece nemělo přicházet

nazmar. Prosíme i rodiče přicházející na hřiště

s malými dětmi, aby nebyli lhostejní k chování

dětí starších, které jsou na hřišti sami a nene-

chávali je ničit hřiště pro své děti. Vždy1 stačí

slovo, dvě… Komunikovat. – Nereagují-li děti

na Vaše napomenutí, pak prosíme, volejte

Městskou Policii. Děkujeme

Mateřské centrum MOTÝLEK Vám děkuje

předem za pochopení a pomoc při zachování

pěkného hřiště pro všechny děti.

ČARODĚJNICE s MC MOTÝLEK 
aneb V. ročník sletu zástupců černé magie v Týnci nad Sázavou

Marek Svoboda, Michaela Vrbická, Kateřina

Starcová, ze starších dětí Matěj Šípek, Ondřej

Král, Sabina Válková a Petra Lánská. 

Přeji všem postupujícím hodně zdaru!

Mé třídě 5. B

Brzy tu budou letní prázdniny, na které se

všichni jistě těšíte. Stejně jako před dvěma lety

nastává pro mne okamžik loučení. Nenapadají

mne výstižnější slova než jen to, že vám ze srdce

přeji: pohodové prázdniny, na druhém stupni

hodně úspěchů, do života pevné zdraví a vše nej!

Doufám, že na mě nezapomenete a budete na

naše společné dva roky vzpomínat jen v dobrém.

Zuzana Krajánková, ZŠ Benešovská

Dne 30.4.2005 uspořádalo MC MOTÝLEK

opět slet nejmenších, malých i větších čaroděj-

nic a čarodějů v Náklí, kde se jich sešlo na 30,

aby společně splnili 7 čarodějnických zkoušek

a poté společně hledali a nalezli vzácný poklad.

Na závěr samozřejmě nechyběl oheň. 

Opět nás provázelo ústřední zaklínadlo:

ABRAKA DABRAKA
(Josef Kainar)

Abraka dabraka, čáry, máry,

Kolesa od lesa brundibáry,

Člobrdo natvrdo, hrnky, brnk,

Kocour je v roští, vrabec frnk.

Kambala papala, Čimboraso,

Slanina z komína, jáhly, maso,

Mudr a Judr z říše plyše:

„AH se mi úkol sám píše!“

Načarodějnou příští rok!
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PRAŽSKÁ ZOO V KVĚTNU

Dne 14.5.2005 jsme s MOTÝLKEM vyrazili

do Pražské ZOO. Nejvíce jsme se asi všichni tě-

šili na nový pavilon Indonéské džungle, kde nás

zaujali především hraví makakové a orangutani,

ale také vnitřek pavilonu tvořený deštným prale-

sem, mnoha jezírky a vodopády. Dětem se ale asi

nejvíce líbila nová malá farma u dětského kout-

ku, kde mohly krmit kozy, procházet se mezi

nimi, prohlížet si prasátka, slepice – mohly si

zkrátka vyzkoušet pobyt na statku. Počasí se vy-

Oslava Dne dětí aneb CESTA ZA PRINCEZNOU

V neděli 29.5.2005 uspořádalo MC MOTÝ-

LEK již 3. oslavu Dne dětí – Cestu za princez-

nou u dětského hřiště v Týnci n. S. Tentokrát –

žila, byla jedna princezna a ta se nechovala moc

hezky k přírodě. Za trest byla začarována starou

čarodějnicí a musela čekat na vysvobození. Prin-

cezna z toho byla smutná a umiňovala si, že už

se v přírodě bude chovat vždy pěkně. A tak při-

šly děti z Týnce a okolí k prokleté věži na hřišti

a snažily se princeznu vysvobodit. A protože jich

bylo na 50 a byly velmi šikovné, nakonec se jim

to také podařilo i díky dobrovolným hasičům

z Pecerad, kteří je v tom velikém vedru přijeli

pokropit a skupině PT STYL, která hrála pěkné

písničky k poslechu i tanci. Děti si mohly též vy-

zkoušet zpěv do mikrofonu anebo se zúčastnit

výtvarné soutěže o nejhezčí pískový obrázek. 

Velký dík patří všem starším dětem ze ZŠ Ko-

menského, které přišly pomoci na stanovištích

s úkoly – byly to: Zuzka Zazvonilová, Barča Do-

lejšová, Sabina Chrudimská, Patrik Chu, Deni-

sa Bakosová, Katka Miškeiová, Radka Kovářo-

vá, Kamila Nováková, Tomáš Sequens,

Veronika Kokášová, Lucka Phámová se se-

strou, Jana Čubrová a Simona Pichonská.

Děkujeme též sponzorům akce: AV SERVIS –

Dr. Alena Vrtišková, BONVER WIN, a.s., Do-

brovolní hasiči z Pecerad, Městský úřad Týnec

nad Sázavou, Obchodní dům NORI, Paní

MORVAIOVÁ, Pekařství ČERVENÝ, Potravi-

ny TROJÁNEK, Skupina PT STYL.
Děkujeme všem maminkám a jejich rodi-

nám, kteří tuto akci připravili.

Stejně jako školní děti i MC MOTÝLEK brzy čekají prázdniny, ale již nyní se můžeme těšit,

že se zase v září sejdeme. Čekají nás akce a kroužky již tradiční, ale jistě také nové. Díky novým

PC v MC plánujeme např. Kurzy počítačového minima či Psaní všemi deseti pro dospělé,
z akcí pak např. Putování za zvířátky do Podblanického ekocentra ve Vlašimi.

Přejeme všem prázdniny a dovolené plné netradičních zážitků 

a ahoj zase v září, Motýlci – známí i neznámí!

Za MC MOTÝLEK: Marcela Krejčíková

dařilo, avšak v zoo bylo tím pádem velmi mnoho

lidí – cca 12,5 tis. Pro rodiče to tedy bylo poně-

kud náročnější – prodírat se davy, ale děti si

celou zoo hezky užily – některé včetně jízdy la-

novkou a množství návštěvníků jim radost ze

zvířátek určitě nezkazilo.

Děkujeme Městskému úřadu Týnec nad Sáza-

vou za zajištění autobusu.

Pod pokličku
Někdy není bez zajímavosti podívat se pod

pokličku, kde se něco vaří.

A pod naší pokličkou najdete docela zajímavé

údaje o tom, co se děje v městské knihovně.

V letošním roce jsme zatím zapsaly 707 nových

knih, z toho bylo 175 naučných a 121 knih pro

děti. Průměrná cena jedné knihy je 174 Kč

(mírně zkreslené, protože se snažíme doplňovat

knižní fond nákupem ve slevách a výprodejích,

kde jsou knihy sice nové, ale podstatně levnější).

Když se podíváme, jaké knihy byly nejvíce žádá-

ny, snadno si uděláme žebříček oblíbenosti autorů: 

– Na předních místech je stále B. Woodová

se svými historicko-dobrodružnými romány

a W.A. Smith s podobnými tématy.

– Napínavé thrillery a detektivky zastupují

J. Deaver a E. Petersová.

– Nejžádanější knihou posledních dní je Šifra

mistra Leonarda od D. Browna.

– V populárně naučných knihách jsou na před-

ním místě zahrádkářské publikace, knihy

vlastivědné a fakta o 2. světové válce.

– U časopisů není tato statistika výpůjček zcela

objektivní, protože některé časopisy jsou týde-

níky a jiné měsíčníky. Ale v každém případě

opět vede zahrádkářství a časopisy o bydlení.

Za první pololetí navštívilo knihovnu téměř

dva tisíce návštěvníků a ti si vypůjčili více než

15 tisíc knih. Děti přečetly asi tři tisíce knih

a nebyl to jenom Harry Potter. Ten se kupodivu

v první desítce knih vůbec nevyskytuje.

Časopisů se půjčilo téměř čtyři a půl tisíce.

Nejmladšímu čtenáři je 5 let a pět čtenářů je star-

ších 80 let.

Poměr čtenářů ženy – muži je 69 % ve pro-

spěch žen, 31 % muži, 79 % čtenářů je přímo

z Týnce, ostatní z okolních vesnic.

A co na závěr: Týnec není velký a lidé tu

mohu koukat sousedům do oken. Ale i v takto

malém městě, mezi návštěvníky knihovny, se

najdou nenechavé ruce. Už dříve jsem se zmiňo-

vala, co všechno postrádáme – no a v součas-

nosti jsou čerstvým hitem obrázky malované na

skle, kterými jsme oživili bílou zec na chodbě. 

Zatím (cca 1 měsíc) se ztratily tři. Je to asi ma-

ličkost, ale nevíte, jaký vztek na nás padne, když

znovu a znovu nacházíme na chodbě prázdný

hřebík. 

Ale také zároveň cítíme lítost, že se mezi námi

najdou ti, kteří, přestože knihovnu navštěvují, jí

dokážou i škodit.

A tak vzkazuji všem – já vám ty obrázky na-

maluji, ale neberte je ze zdi!

Výpůjční doba: 

pondělí 8,00 – 11,30 13,00 – 16,30

úterý 8,00 – 11,30 13,00 – 18,00

čtvrtek 8,00 – 11,30 13,00 – 18,00

pátek 8,00 – 11,30

I.N.

Z KULTURY…

V sobotu 21. května uspořádalo Informační

centrum Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

zájezd na Vyšehrad. Mimo jiné jsme navštívili

vyšehradský hřbitov se Slavínem, kde je pocho-

váno více než 600 osobností české kultury

a vzdělanosti.
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Z výstavy fotografií V. Holase

Ochotnický divadelní spolek Netopýr
Vás srdečně zve na 

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
v zahradě Společenského centra Týnec v Týnci nad Sázavou

9. července 2005

PROGRAM: 

13.00 hodin ZAHÁJENÍ 

„ŠAŠKYÁDA“

Benešovské „Áčko“, M. Dvořák

14.00 hodin VoCoTiDe

Dětská hudební skupina z Týnce nad Sázavou

15.00 hodin „VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ“ 

Divadlo Bystřice, J. Míka

17.00 hodin „HOUMLES“

Divadlo Svatopluk, P. Němec

18.30 hodin HUDBA

20.00 hodin „LAKOMÁ BARKA“ 

Divadelní spolek Netopýr – derniéra 

21.00 hodin HUDBA

22.00 hodin VIDEOPROJEKCE celého divadelního odpoledne

Hudba, volná zábava

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

drátování • keramika • kreslení 

GRILOVANÉ SPECIALITY A OBČERSTVENÍ
BĚHEM CELÉHO ODPOLEDNĚ 

AŽ DO VEČERNÍCH HODIN

VSTUPNÉ: 50,- Z festivalu středověké hudby pořádaného Řádem rytířů bílého kříže ve
Zbořeném Kostelci v sobotu 28. května 2005.
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Posázavské linky 2005 – parní vlak na Posázavském Pacifiku

V roce 2005 se opět vydá na svoji cestu po Po-

sázavském pacifiku parní vlak Posázavské linky.

POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM se nazývá

železniční traH z Prahy přes Vrané nad Vltavou

a Čerčany do Světlé nad Sázavou a měří 157 km.

Kolejovou úvratí v Čerčanech je rozdělena na

dva úseky, dolní a horní. Celá traH byla budová-

na postupně po několika úsecích a v dobách

svého vzniku se jednalo o důležitou dopravní

tepnu v Posázaví. Největší slávy však Posázav-

ský Pacifik pamatuje z dob po vzniku první sa-

mostatné Československé republiky ve dvacá-

tých a třicátých letech 20. století. Pacifikem

vyráželo za dobrodružstvím takové množství

cestujících, že až dvanáctivozové soupravy dře-

věných vozů 3. třídy vlaků jezdících v přepravní

špičce jeden za druhým nestačily. Někteří

z trempů odmítali cestovat v přeplněných vo-

zech a cestovali na střechách a náraznících že-

lezničních vozů. Ti, co chtěli vystoupit na za-

stávce v Libřici (u Davle), museli nastupovat do

prostředních vozů, protože dlouhé soupravy

vlaků stály přední a zadní částí při zastavení na

této zastávce v přilehlých tunelech. Právě v těch-

to dobách dostala železniční traH i své jméno

„Posázavský Pacifik“.

Dolní úsek z Prahy do Davle sleduje pravý

břeh řeky Vltavy. Z Davle je pak traH vedena

proti proudu řeky Sázavy. Za Davlí také začíná

nejkrásnější úsek Posázavského Pacifiku do Jí-

lového u Prahy, který byl zprovozněn 1. května

1900. Území, kterým je traH v tomto úseku vede-

na, bylo pro stavbu dráhy velmi nepříznivé. Bylo

zde nutno vybudovat velmi mnoho nákladných

stavebních děl jako jsou vysoké náspy, hluboké

skalní zářezy, opěrné zdi, tunely a nespočet vo-

dních propustí. Mezi dvěma tunely byl u Jílové-

ho u Prahy vybudován v letech 1898-1899 jeden

z našich nejvyšších kamenných železničních

mostů dlouhý 109,33 m a vysoký 41,5 m. 

V okolí tratě se nachází mnoho kulturních pa-

mátek včetně několika hradů (Zbořený Kostelec,

Český Šternberk) a mnoho turistických tras jak

pro pěší turistiku, tak pro výlety na kolech. Nej-

známější z nich je Posázavská stezka (z Petrova

u Prahy do Kamenného Přívozu).

Právě v letním období pořádají ČD a.s. na této

trati pravidelné nostalgické jízdy. V čele soupra-

vy historických vozů 3. třídy pojede parní loko-

motiva 434.2186 vyrobená v roce 1917, které

železničáři říkají „Vršovický čtyřkolák“. Ve

vlaku bude zařazen vůz pro přepravu kol a vůz

bufetový, kde bude možno kromě občerstvení

zakoupit překrásné pohledy „Posázavského Pa-

cifiku“ s příležitostným razítkem.

V roce 2005 vyjedou tyto vlaky zvané „Posá-
zavské linky“ o sobotách 2. a 9.července a 20.
a 27. srpna. Kromě jízdy po jedné z nejkrásněj-

ších tratích v historických dřevěných vozech 3.

třídy mohou cestující navštívit i mnoho kultur-

ních programů v okolí železničních stanic a za-

stávek. 

• 2.7. rekonstrukce středověké bitvy o brod
u Zbořeného Kostelce (výstup v žel. st.

Týnec nad Sázavou) 

• 9.7. Sázavská pouU (výstup v žel. st. Sázava –

Černé Budy) 

• 20.8. Kácovská pouU (výstup v žel. st. Kácov)

• 27.8. Tankový den – ukončení sezóny ve vo-
jensko-technickém muzeu v Lešanech.
(výstup na zastávce Krhanice)

Kromě vyjmenovaných konkrétních progra-

mů lze v okolí železniční tratě navštívit i mnoho

kulturních a historických památek. Například

u dále vyjmenovaných stanic:

• zast. Petrov u Prahy: Posázavská stezka 

• žst. Jílové u Prahy: Zlatá štola a Regionální

muzeum těžby zlata (tel.:241 950 791)

• žst. Krhanice: Vojenské technické muzeum

Lešany (vstup zdarma tel.: 973 236 902)

• žst. Týnec nad Sázavou: týnecký hrad a mu-

zeum, hrad Zbořený Kostelec 

• žst. Čerčany: středověká tvrz Mrač

• zast. Český Šternberk: hrad Český Šternberk

• žst. Kácov: Pivovar Kácov (tel.: 327 324 691)

Parní vlak vyjíždí z Prahy hl.n. v 9.46 hod.
V Praze ještě zastaví ve Vršovicích (odj. 9,53

hod.) a v Braníku (odj. 10,10 hod.). Do Čerčan

přijíždí v 11.48 hod. V Čerčanech bude parní lo-

komotiva dobírat vodu a bude na ní provedeno

provozní ošetření a promazání. Na svoji další

cestu se parní vlak z Čerčan vydá ve 12,35 hod.

Do Českého Šternberka přijíždí ve 13,55 hod.

a do Kácova ve 14,09 hod. Na zpáteční jízdu

z Kácova vyjíždí parní vlak v 17,30 hod. s pří-

jezdem na pražské hlavní nádraží ve 20,15 hod. 

Nabídka jízdenek je široká od zpátečních po

jednosměrné až po jízdenky mezi sousedními

stanicemi na trase od 40,- do 180,- Kč. Děti do 6

let se vezou zdarma bez nároku na místo k seze-

ní. Děti od 6 do 15 let mají 50 % slevu. Jízdenky

je možno zakoupit přímo ve vlaku u průvodčích

nebo v předprodeji v žst. Praha Braník
(denně od 7 do 18 hodin). V Braníku je možno

zakoupit i místenku za 20,- Kč, která Vám zaru-

čí místo k sezení v místenkových vozech. 

Podrobnější informace Vám poskytnou na tel.

224 628 853 (…855, …850) v žst. Praha Braník.

E-mail: pavlik@epos.cd.cz. 

Za ČD a.s. srdečně zve 

dozorčí žst. Praha Braník 

Petr Pavlík. 

Z činnosti volejbalového oddílu ve Zbořeném Kostelci

Jako každý rok, tak i v této sezóně je přihlá-

šen náš oddíl do okresního přeboru smíšených

družstev (tzn., že na palubovce je nutná neustálá

účast minimálně dvou „žen“). Systém soutěže

probíhá turnajovým způsobem, vždy každý

s každým v tělocvičně některého z přihlášených

družstev. Do soutěže jsou přihlášeni: Sokol Kr-

hanice, TJ Zbořený Kostelec, Tourist Říčany,

Motors Babice a Kondiční klub Benešov. Na

tyto turnaje se připravujeme na trénincích každý

pátek v místní kostelecké sokolovně.

Na naší soupisce figurují tito borci:

1/ Josef Hromas – blokař – hrající trenér

2/ Aleš Hromas – smečař  – kapitán týmu

3/ Jirka Vrbata – smečař

4/ Jirka Janda – universál

5/ Zdeněk Labský – smečař

6/ Vlasta Holiš – universál

7/ Jana Jandová – nahrávačka

8/ Radka Hromasová – nahrávačka

9/ Vašek Kovařík – smečař

10/ Láca Kremina – blokař

11/ Zdeněk Baloun – libero 

12/ Láca Chmelař – smečař

13/ Ivana Chmelařová – nahrávačka

14/ Iva Vrbová – smečařka

15/ Jirka Jun – smečař

16/ Petra Lišková – libero

17/ Lenka Vrbatová ml. – nahrávačka

Na podzim 2004 proběhly dva turnaje, jeden

v čerčanské tělocvičně a druhý v benešovské tě-

locvičně Na Karlově. 

pokračování na další straně
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1. kolo; Čerčany 25. 9. 2004

V turnaji s převahou zvítězilo mužstvo Říčan,

loňský celkový vítěz. Naše TJ Zbořený Koste-

lec, přeborník okresu z minulého roku (Říčany

jsou jiný okres, proto jsme přeborníkem okresu

MY z 2. místa), podala ve velmi oslabené sesta-

vě statečný výkon, který však bohužel stačil

pouze jen na symbolický jeden set. Zranění

a studijní pobyty oslabily náš tým a na úvod

další sezóny jsme obsadili poslední nelichotivé

páté místo s pouhým 1 získaným bodem. 

Výsledky zápasů: 
1/ Babice – Zb.Kostelec 2:0

2/ KK Benešov –Krhanice 0:2

3/ Říčany – Zb.Kostelec 2:0

4/ Babice – KK Benešov 2:0

5/ Říčany – Krhanice 2:1

6/ KK Benešov – Zb.Kostelec 2:1

7/ Babice – Krhanice 2:0

8/ Říčany – KK Benešov 2:0

9/ Krhanice – Zb.Kostelec 2:0

10/ Říčany – Babice 2:0

Tabulka po 1. kole: 
1. Říčany 4 0 0 8-1 8 bodů

2. Babice 3 0 1 6-2 6

3. Krhanice 2 0 2 5-4 5

4. KK Benešov 1 0 3 2-7 2

5. Zb. Kostelec 0 0 4 1-8 1

Hodnocení: výhra 2 body, prohra 1:2 – 1 bod,

prohra 0:2 – 0 bodů

2. kolo; Benešov na Karlově 6. 11. 2004

Na tento turnaj jsme odjížděli s odhodláním na-

pravit si reputaci po nevydařeném úvodním kole.

Hned v prvním zápase proti domácímu Benešovu

jsme po velmi dobrém výkonu s převahou zvítě-

zili 2:0, když jsme kontrolovali bez problémů

průběhu obou setů. V druhém utkání jsme nastou-

pili proti favoritu z Říčan. Po kvalitním utkání

z obou stran jsme soupeře zaskočili bezchybnou

pestrou hrou a zaslouženě těsně vyhráli 2:1. Po

tomto utkání oslabil náš tým odjezd některých

hráčů-fotbalistů na svá mistrovské utkání. V dal-

ším průběhu dostali příležitost hráči, kteří se ráno

nevešli do základní sestavy. Nabuzeni vítězstvím

nad Říčany jsme nastoupili proti Babicím. Po vy-

rovnaném průběhu obou setů nám bohužel nevy-

šla koncovca, ztratili jsme zbytečně pár míčů

a prohráli 0:2. V posledním zápase nás čekaly Kr-

hanice. V tradičním derby zápase se rozpoutala

opravdová volejbalová bitva, obě mužstva se ta-

hala o každý míč a střídala ve vedení. Zápas do-

spěl až do tiebreaku, ve kterém měli krhaničtí více

štěstí a my s nimi znovu smolně prohráli 1:2. 

Výsledky zápasů: 
1/ KK Benešov – Zb.Kostelec 0:2

2/ Babice – Krhanice 1:2

3/ Říčany – Zb.Kostelec 1:2

4/ Babice – KK Benešov 2:0

5/ Krhanice – Říčany 0:2

6/ Zb.Kostelec – Babice 0:2

7/ KK Benešov – Krhanice 1:2

8/ Říčany – Babice 2:0

9/ Zb. Kostelec – Krhanice 1:2

10/ Říčany – KK Benešov 2:0

Tabulka turnaje 2.kola: 

1. Říčany 3 1 7:2 7 bodů

2. Krhanice 3 1 6:5 6

3. Zb. Kostelec 2 2 5:5 5 

4. Babice 2 2 5:4 5 

5. KK Benešov 0 4 1:8 1

Průběžná tabulka soutěže po 2.kole:

1. Říčany 8 7 1 15:3 15 bodů

2. Babice 8 5 3 11:6 11

3. Krhanice 8 5 3 11:9 11 

4. Zb. Kostelec 8 2 6 6:13 6 

5. KK Benešov 8 1 7 3:15 3 

3. kolo; Čerčany 8. 1. 2005

Hned začátkem ledna se konal třetí turnaj, ten-

tokrát opět v Čerčanech. První utkání v novém

roce jsme sehráli my a družstvo Babic. Naše se-

stava nebyla opět kompletní, a tak nás posílený

soupeř celkem bez problémů porazil. V dalším

zápase s Říčany jsme hráli již lepší volejbal, přes-

to nás soupeř přehrál. V dalším průběhu turnaje

šel náš výkon nahoru a porazili jsme jednoznač-

ně Benešov, když jsme soupeře téměř k ničemu

nepustili. Jako poslední nás čekal soupeř z Krha-

nic. Již tradičně vyrovnaný zápas jsme dotáhli do

vítězného konce a obsadili v turnaji opět 3. místo

a snížili hrozivou ztrátu v celkové tabulce.

Výsledky zápasů: 
1/ Babice – Zb. Kostelec 2:0

2/ KK Benešov – Krhanice 0:2

3/ Říčany – Zb. Kostelec 2:0

4/ Babice – KK Benešov 2:0

5/ Říčany – Krhanice 2:0

6/ KK Benešov – Zb. Kostelec 0:2

7/ Babice – Krhanice 2:0

8/ Říčany – KK Benešov 2:0

9/ Krhanice – Zb.Kostelec 0:2

10/ Říčany – Babice 2:0

Tabulka turnaje 3.kola: 

1. Říčany 4 0 8:0 8 bodů

2. Babice 3 1 6:2 6

3. Zb. Kostelec 2 2 4:4 4 

4. Krhanice 1 3 2:6 2 

5. KK Benešov 0 4 0:8 0 

Průběžná tabulka soutěže po 3.kole:

1. Říčany 12 11 1  1 23:3 23

2. Babice 12  8  4  1  17: 8 17

3. Krhanice 12  6  6  1  13:15 13

4. Zb.Kostelec 12  4  8  2  10:17 10

5. KK Benešov 12  1 11 1  3: 23 3

4. kolo; Zbořený Kostelec 9. 4. 2005

V dalším turnaji, který se konal u nás v Kos-

telci, jsme chtěli zopakovat vítězství na domácí

palubovce z loňského roku. Nastoupili jsme

vůbec poprvé v optimální sestavě a v našem prv-

ním zápase porazili nejslabší tým soutěže muž-

stvo KK Benešov celkem jednoznačně 2:0. Zej-

ména ve druhém setu jsme soupeři nedali vůbec

šanci a dovolili mu pouho pouhých 9 bodů!!!

Další soupeř z Babic nás trochu potrápil, ale kon-

covky obou setů jsme si zkušeně pohlídali a oba

sety vyhráli. Byl to dobrý volejbal z obou stran,

kvalitní útok narážel na zformovanou obranu

a o každý míč se tvrdě bojovalo. Ve vítězném

duchu se nastupovalo na Krhanice. Než se soupeř

rozkoukal, prohrál první set. Nebýt několika zby-

tečně zkažených míčů, mohl být výsledek mno-

hem jednoznačnější. Druhý set byl vyrovnanější,

ale jen do poloviny. Pak jsme odskočili na rozdíl

asi 5 bodů a tvrdým servisem podpořeným dobře

stavěnými bloky jsme udrželi vedení až do konce

a vyhráli dnes již potřetí 2:0. Nakonec náš již

čekal jen nejtěžší soupeř dne. Říčany podávají již

3 roky po sobě kvalitní vyrovnané výkony

a pokud jsou kompletní, tak jen s maximální bo-

jovností a soustředím se s nimi nechá hrát vyrov-

naná partie. Dnes jsme však první set nezvládli.

Málo koncentrováni jsme v úvodu zkazili pár

míčů a brzy ho prohráli. Soupeř, který se dosud

na svá vítězství moc nenadřel, předvedl svůj

dnešní nejlepší výkon. Ve druhém setu jsme za-

bojovali a drželi vyrovnané skóre do stavu 7:7.

Pak jsme se šňůrou několika bodů soupeři utrhli

a malé vedení si udrželi až do konce. V tiebreaku

již soupeř zpřesnil hru, zúročil výškovou převa-

hu a pohlídal si své vítězství. Kromě prvního setu

to byl z celého dne nejlepší volejbal. Celkově

nám na tomto turnaji patřila druhá příčka jen

s bodovým odstupem na vítěze. V průběžné ta-

bulce jsme se bodově dotáhli na Krhanice a stáh-

li náskok Babic na přijatelné 2 body. 

Výsledky zápasů: 
1/ Krhanice – Babice 2:0

2/ Zb. Kostelec – KK Benešov 2:0

3/ Říčany – Krhanice 2:0

4/ Zb. Kostelec – Babice 2:0

5/ KK Benešov – Říčany 0:2

6/ Krhanice – Zb. Kostelec 0:2 

7/ Babice – KK Benešov 2:0

8/ Říčany – Zb. Kostelec 2:1

9/ Krhanice – KK Benešov 2:0

10/ Babice – Říčany 0:2

Tabulka turnaje 4. kola: 

1. Říčany 4 0 8:1 8 bodů

2. Zb. Kostelec 3 1 1 7:2 7

3. Krhanice 2 2 4:4 4

4. Babice 1 3 2:6 2

5. KK Benešov 0 4 0:8 0

Průběžná tabulka soutěže po 3.kole:

1. Říčany 16  15   1 1  31 – 4 31 bodů

2. Babice 16    9   7 1  19 – 14 19

3. Krhanice 16    8   8 1  17 – 19 17

4. Zb.Kostelec 16    7   9 3  17 – 19 17

5. KK Benešov 16    1 15 1    3 – 31 3

Čeká nás ještě jeden turnaj a pořadí na druhém

až čtvrtém místě se může pořádně zamíchat.

Ve Zb. Kostelci 28. 4. 2005 

za volejbalisty

J&J

pokračování z předchozí strany
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Volejbalové jaro v Týnci nad Sázavou

Volejbalové jaro v Týnci nad Sázavou
Na jaře začínáme tradičně druhou část mis-

trovské sezóny krajského přeboru druhé třídy.

V prvním dvojzápase jsme přivítali na svém

hřišti mužstvo Kolína „B“. Ve vyrovnaném zá-

pase jsme potvrdili roli favorita a vyhráli oba zá-

pasy shodně 3:2.

Na druhý zápas jsme zajížděli na malé derby

k dlouholetým kamarádům z Vlašimi. Za krás-

ného počasí jsme v obou zápasech předvedli

dobrý výkon, za který jsme byli odměněni

dvěma výhrami v poměru 1:3 a 2:3. 

Ve třetím zápase nás čekal těžký soupeř

z Lysé. V dramatickém a pohledném utkání se

oba týmy rozešly smírně 1:1 po výsledcích 3:2

a 0:3.

Na další měření sil jsme zajížděli do Kutné

Hory. V tomto utkání se nám nepodařil první

zápas, který jsme smolně prohráli 3:2. ChuH jsme

si ale spravili hned v druhém klání a soupeři vrá-

tili porážku. Za výhru 1:3 jsme si připsali dva

body do tabulky. 

V dalším zápase jsme hostili volejbalisty So-

kola Poděbrady. S tímto celkem jsme sehráli

velmi vyrovnané utkání a odpovídal tomu i vý-

sledek. S trochou štěstí jsme vyhráli oba zápasy

shodně 3:2. 

V předposledním zápase jsme zajížděli na

půdu Bohemie Poděbrady. V prvním utkání nás

soupeř zaskočil důraznou hrou na síti a výbor-

ným polem a vyhrál 3:1. V druhém zápase jsme

už na soupeře našli recept a protivníkovi doká-

zali vrátit porážku stejným výsledkem.

K poslednímu zápasu máme nastoupit po uzá-

věrce vydání Týneckých listů proti Sokolu Be-

nešov. S tímto týmem se utkáme o celkové první

místo v tabulce. 

Tabulka Krajského přeboru:

1. TJ Sokol Benešov 24 19 5 64:26 41

2. VK Týnec nad Sázavou 26 20 6 64:37 41

3. Slovan Lysá n. Lab. „A“ 24 14 10 53:45 33

4. TJ Sparta Kutná Hora 26 14 12 50:48 30

5. TJ Sokol Vlašim 26 10 16 43:55 24

6. TJ Bohemia Poděbrady 24 9 15 40:54 21

7. Sokol Poděbrady 24 6 18 32:59 16

8. FK Kolín, a.s. „B“ 22 6 16 30:52 15

Po skončení KP II. se 11. června uskutečnil

nultý ročník Memoriálu Marty Žampachové,

který pořádaly týnecké volejbalistky. O týden

později proběhl opět na kurtech u mostu již de-

vátý ročník Memoriálu Miroslava Kaliny. 

Jarní sezónu zakončíme turnajem na osadě

Albatros, na který nás pozvali hráči Benešova,

a plánovaným Pouličním turnajem smíšených

družstev.

Na závěr bych vás všechny rád pozval na ote-

vřené plážové hřiště v areálu u mostu. Zahrát si

může každý po objednání na telefonním čísle

607 114 169 za 160 Kč na hodinu. Přijcte si za-

hrát, stojí to opravdu za to.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta

Z činnosti Asociace sportu pro všechny

Hlásíme se opět s novými zprávami o svých ak-

cích během pololetí 2005. Dne 14. dubna jsme

pořádali pro děti a rodiče s dětmi oblíbenou spor-

tovní akci – plavání ve sportovním areálu Měřín.

Ve dvou zaplněných autobusech se sešli 103 účas-

tníci včetně cvičitelů, kteří dohlíželi na děti, aby

vše proběhlo bezpečně a plavání, jízda na tobogá-

nu a skluzavce pro nejmenší byla jen samé veselí

a příjemná zábava. Jako vždy za ukončením

každé naší akce dostaly děti sladkou odměnu.

Všem se výlet na Měřín líbil a už se těší na další.

Dne 16. dubna se zúčastnila naše děvčata pod

vedením cvičitelek Věry a Evy pochodu na

12 km. Tuto akci pořádal Klub českých turistů

TJ JAWA-Metaz. Počasí nám přálo, sluníčko

svítilo celý den a tak 28. ročník Posázavím – kra-

jem protifašistického odboje, byl pochodem

v krásné probouzející se jarní přírodě.

Dne 16. května jeli žáci a žákyně do Poříčí nad

Sázavou na lehkoatletické závody. Zúčastnili se

dva žáci a šestnáct žákyň (kategorie mladší žá-

kyně II, starší žákyně I a II a starší žáci II). Po-

časí se opět vydařilo a i účast nevyšla na zmar.

V kategorii mladší žákyně I byla Michaela Kož-

narová 4. a v kategorii starší žákyně II se Micha-

ela Doležalová umístila na 3. místě a obě postu-

pují do krajského kola, které se koná v červnu ve

Vlašimi. Budeme držet palce, aby výsledky byly

co nejlepší!

Dne 27.5. připravilo ASPV pro všechny děti

v rámci Dne dětí „Pohádkový les“. Trasa začína-

la u Zelených vrat a končila u studánky. Na star-

tu dostal každý účastník se startovacím lístkem

i bonbóny – jako každý rok byl sponzorem Mas-

ter Food z Poříčí nad Sázavou. Dalším sponzo-

rem byl Městský úřad v Týnci nad Sázavou.

Všem děkujeme. Poděkování patří i cvičitelům,

starším žákyním i maminkám, kteří, oblečeni za

pohádkové bytosti, přihlíželi plnění úkolů na

pokračování na další straně
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každém stanovišti. Za každý splněný úkol získa-

ly děti razítko do startovacího lístku a na konci

pohádkové cesty si pak vytáhly číslo s odměnou.

U studánky čekalo na děti občerstvení s opéká-

pokračování z předchozí strany ním špekáčků a pak už jen cesta domů. Náš dík

patří také panu J. Junovi, který pomohl s dopra-

vou, panu P. Pěknému, který v cíli jako hasič za-

jišHoval bezpečný průběh opékání špekáčků

a panu L. Novotnému, který nám připravil

spoustu dříví na táborák. Pohádkovým lesem

prošlo 157 dětí, rodiče jsme nepočítali, ale bylo

jich také dost. Sluníčko hřálo, ale díky stinné

cestě lesem, bylo snesitelně. Určitě se všem, kdo

„Pohádkový les“ navštívil, tato akce líbila.

eu
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horní řada: trenér Zbyněk Bartl, David Skopec, Jakub Horký, Dominik Šejstal, Kryštof Bursa, Martin Pilát, Vilém Kalfas
dolní řada: David Boubín, Michal Smolík, Jakub Vaníček, Michal Přílepek, Jan Mentel

ved. mužstva: Hrubý, trenér: Skalický, horní řada: Rillich, Bezděk, Oktábec, Skalický, Liebl, Souček, Kareš, J. Kubát
dolní řada: Brhel, Trojánek, Havel, Vrzal, Úterský, Stejskal, Netolický
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Edita Morkovcová obhájila zlato na Mistrovství Evropy

8.-10. dubna proběhlo v irském Dublinu 20-té

seniorské a 11-té juniorské Mistrovství Evropy

v Taekwon-Do ITF. Do kategorie tul juniorky

I.Dan a sportovní boj do 48 kg se nominovala

naše Edita Morkovcová, která jela obhajovat

první místo ve cvičení sestav z minulého roku.

Úroveň závodů každým rokem stoupá a tak to

vůbec nebyl lehký úkol. Ale podařilo se a tak po

čtyřech vyhraných zápasech se Edita mohla ra-

dovat ze zaslouženého vítězství. Druhý den ná-

sledovaly sportovní boje, kde v kategorii do 48

kg opět závodila Edita. První veliký boj svedla

ale již na přípravném soustředění a v den regis-

trace a to – s váhou. Ještě 14 dní před závody ru-

čička na váze bez slitování ukazovala 51 kg.

Bylo to jasné – buc zhubne do kategorie nebo

nezávodí. Vyšší kategorie byla již obsazená

jinou závodnicí. S váhou si Edita poradila

a s většinou soupeřek nakonec taky. Vyplatilo se!

Ke zlatu ze sestav přidala ještě bronzovou me-

daili ze sportovního boje, kde vypadla až v semi-

finále s favoritkou a úřadující mistryní světa ru-

skou závodnicí. Editě blahopřejeme a přejeme

do dalších závodů hodně elánu, zdraví a štěstí.

Rekonstrukce koupelen, kuchyní, bytů, bytových jader, 

obklady, dlažby, elektroinstalace, opravy komínů, omítky, 

vodoinstalace, konstrukce ze sádrokartonů a veškeré další 

zednické práce.

Martin Šíma

Jílovská 418

257 41 Týnec nad Sázavou
e-mail: martinsima@seznam.cz

Tel.: 317 701 820, mob.: 603 801 215

www.rekonstrukcekoupelen.com

Moderní 
ãistírna pefií 

zhotovuje pol‰táfie a pro‰ívané
pfiikr˘vky do 24 hodin z na‰í

sypkoviny rÛzn˘ch barev. 
Pfii vût‰í zakázce sami 
pfiivezeme a odvezeme 

zdarma.

Adresa: 
Janeãek, âsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – veãer

Morkovcová vlevo Morkovcová vlevo

Morkovcová vpravo Edita se svojí trenérkou Radkou Heyduškovou IV. Dan
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Prodám pozemky v katastrálním území Týnec n.S. 

Číslo parcel: 3115/3  –  výměra 3 069 m2

3115/8  –  výměra 3 168 m2

3115/26  –  výměra  315 m2

3114/1  –  výměra      53 m2

Cena dohodou, telefon:  37 78 80 139.

Občanské sdružení zdravotně postižených 

v Týnci nad Sázavou 

děkuje panu Miroslavu Němcovi 

za poskytnutí velkého sálu v kulturním 

zařízení pro každoroční konání 

výroční i členské schůze.

Za občanské sdružení 

předsedkyně výboru 

Marie Fišerová 
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 317

POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337

MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

723 012 867

725 022 729

POHOTOVOST 317 756 485 

756 390

NEMOCNICE 317 713 111

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 317 701 201

ELEKTŘINA 800 178 634

PLYN  centrální ohlašovna – 1239

(v prac. době) – 317 722 044

(po prac. době) – 737 200 960

VODA 777 241 039

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109

602 121 134

ČESKÝ TELECOM, a.s. (nepřetržitě) 800 123 456

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace 603 763 092

p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355

(mobil) 723 487 873

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie na plynovodních místních sítích a přípojkách, případně

regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:

1. Jméno a příjmení občana, ktetrý únik, poruchu nebo havárii hlásí.

2. Název obce nebo města s únikem, poruchou nebo havárií.

3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice, upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).

4. Zpětné číslo volaného.


