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5,- Kč

Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Vám přinášíme přehled rozpočtu města pro rok 2007.

Nahlédnout do rozpočtu podrobněji je možno v ekonomickém odboru

městského úřadu.

Foto V. Holas

Příjmy Výdaje

Vodní hospodářství, životní prostředí 2 000 12 961 676
z toho: 

– pitná voda 2 034 676

– odvádění a čištění odpad. vod 6 926 000

– sběr a svoz komunálních odpadů 3 881 000

– ostatní 2 000 120 000

Lesy 55 720

Doprava 6 704 830
z toho: 

– místní komunikace 6 244 000

– dotace na dopravní obslužnost 460 830

Školství 798 480 11 497 324
z toho: 

– dotace od státu a obcí 798 480

– mateřská škola 1 601 324

– základní škola 3 240 000

– školní stravování 650 000

– rekonstrukce školního stravování 5 960 000

– základní umělecká škola 46 000

Kultura, sport, zájmová činnost 227 000 3 923 700
z toho: 

– knihovna 40 000 1 175 500

– muzeum 60 000 581 500

– sdělovací prostředky 30 000 60 000 

– kultura + památky 40 000 872 000

– sokolovna ve Zbořeném Kostelci 36 000 229 500

– rekreační zařízení 21 000 35 200

– fond porodnosti 100 000

– dotace sportovním klubům 750 000

– dotace společenským organizacím 120 000

Vlastní správa 3 186 835 19 719 536
z toho: 

– městská policie 1 531 340

– hasiči 511 200

– zastupitelé 2 001 990

– činnost místní správy 2 371 800 15 675 006

Sociální věci 2 824 682 3 564 682
z toho:

– pečovatelská služba 740 000

– soc. dávky 2 824 682 2 824 682

Místní hospodářství 23 896 580 10 806 558
z toho: 

– byty a nebytové prostory 7 899 580 5 104 750

– veřejné osvětlení 1 800 000

– veřejná zeleň 1 909 000

– pohřebnictví 97 000 324 000

Příjmy Výdaje

Přehled příjmů a výdajů dle kapitol

– komunální služby a územní rozvoj 15 900 000 968 808

– územní plán 700 000 

Stavebnictví 494 000 8 970 000
z toho: 

– plynofikace 494 000 970 000

– infrastruktura pro RD u studánky 8 000 000 

Všeobecná pokladní správa 43 973 960 3 464 951
z toho:

– daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 7 699 000

– daň z příjmů fyz. osob z podnikání 5 011 000

– daň z příjmů fyz. osob dle zvláštní sazby 462 000

– daň z příjmů právnických osob 9 669 000

– daň z příjmů z právnic. osob za obce 814 560

– daň z přidané hodnoty 14 720 000

– daň z nemovitostí 1 640 000

– správní poplatky 430 000

– ostatní poplatky 3 448 400

– příjmy z úroků 80 000

– platby daní a poplatků 1 311 560

– převody vlastním fondům 2 093 391

– ostatní 60 000 

Přebytek z roku 2006 2 250 000

Očekávané výše nezařazené 4 254 000 350 000

C e l k e m 81 963 257 81 963 257

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 6 429 907 6 429 907
z toho:

– splátky, převody, úroky 3 843 559

– zůstatek z minulého roku 2 586 348

– půjčky 1 600 000

– vratka státu, služby ČS a.s. 1 651 000

– rezerva 3 178 907 

Rozpočet sociálního fondu 217 569 217 569

pokračování na následující straně
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Rozpočet je jako vždy napjatý a proto bude

velmi důležité naplnění všech plánovaných příj-

mů, zejména daňových a dále příjmů z prodeje

pozemků pro výstavbu rodinných domků u stu-

dánky v Týnci. Tam také směřuje největší letoš-

ní investice – cca 8 mil. Kč do technické infras-

truktury.

O vývoji všech podstatných akcí Vás opět bu-

deme celý rok rádi na stránkách Týneckých listů

informovat.

Zdeněk Březina

starosta města

dokončení z první strany

Město Týnec nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška Města Týnec nad Sázavou č. 1/2007

Zastupitelstvo Města Týnec nad Sázavou vydává dne 26.3.2007 podle § 14 a § 10b zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů a § 10 písm d) a § 84 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto

VYHLÁŠKU
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ 

A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Čl. 1

Základní ustanovení

1)Město Týnec nad Sázavou zavádí a vybírá ve

smyslu § 10b zákona ČNR č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů, místní poplatek za provoz systému

shromaž�ování, sběru, přepravy, třídění, vy-

užívání a odstraňování komunálních odpadů

(dále jen „poplatek“).

2)Řízení o poplatku vykonává Městský úřad

v Týnci nad Sázavou.

3)Na řízení o poplatku se vztahuje zákon

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve

znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č.

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za

domácnost může být poplatek odváděn spo-

lečným zástupcem, za rodinný nebo bytový

dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby

jsou povinny oznámit obci jména a data na-

rození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu

určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,

ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná

fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické

právo více osob, jsou povinny platit poplatek

společně a nerozdílně, a to ve výši odpovída-

jící poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Placení poplatku a jeho splatnost

1. Poplatek je splatný podle zákona č. 565/1990

Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č.

337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Poplatek je splatný jednou ročně, a to nejpoz-

ději do 31.5. daného kalendářního roku.

3. Platba poplatku se provede zejména následu-

jícími způsoby:

a) bezhotovostním převodem na účet Města

Týnec nad Sázavou vedený u České spoři-

telny, a.s., číslo účtu: 19-320082359/0800,

variabilní symbol: 560xxxxxxx, kde

xxxxxxx je číslo přidělené poplatníkovi

b) složenkou na shora uvedený účet Města

Týnec nad Sázavou

4. V případě změny místa trvalého pobytu nebo

změny vlastnictví stavby uvedené v čl. 2 písm.

b) této vyhlášky, je tento poplatek splatný do

30 dnů ode dne nastalé změny.

5. Poplatník uvedený v čl. 2 této vyhlášky je po-

vinen písemně ohlásit správci poplatku zánik

jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny

trvalého pobytu nebo změny vlastnictví ke

stavbě uvedené v čl. 2 písm b) této vyhlášky,

a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy tato

změna nastala.

6. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník

povinen postupovat v souladu se zákonem č.

565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

a zákonem č. 337/1992 Sb., ve znění pozděj-

ších předpisů.

Čl. 4

Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí 480,- Kč a tuto částku

tvoří:

a) částka 250,- Kč za poplatníka uvedeného

v čl. 2 a kalendářní rok a

b) částka 230,- Kč za poplatníka uvedeného

v čl. 2 a kalendářní rok. Tato částka je sta-

novena na základě skutečných nákladů

Města Týnec nad Sázavou vzniklých

v předchozím roce na sběr a svoz netřídě-

ného komunálního odpadu za osobu. 

2. V roce 2006 bylo ve Městě Týnec nad Sáza-

vou přihlášeno k trvalému pobytu 5 100 oby-

vatel a evidováno 450 staveb určených nebo

sloužících k individuální rekreaci, ve kterých

není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická

osoba. Skutečné náklady vzniklé na sběr

a svoz netříděného komunálního odpadu

v roce 2006 dosáhly částky 2 874 600 Kč

a byly rozúčtovány takto:

a) 1 485 660 Kč jako náklady na svoz a sběr 

b) 1 388 940 Kč jako náklady za skládkování

na katastru jiné obce, evidence, organizač-

ní zajištění a zákonem stanovené povinnos-

ti vytváření rezervy na rekultivaci 

3. V případě změny místa trvalého pobytu v prů-

běhu kalendářního roku, nebo změny vlas-

tnictví stavby určené nebo sloužící k individu-

ální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému

pobytu žádná fyzická osoba v průběhu kalen-

dářního roku, poplatník uhradí poplatek v po-

měrné výši, která odpovídá počtu kalendářních

měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby shora

specifikované. Dojde-li ke změně v průběhu

kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu

měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Přeplatek se vrací na žádost poplatníka.

Čl. 5

Ustanovení společná a závěrečná

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve

správné výši, vyměří Městský úřad v Týnci

nad Sázavou poplatek platebním výměrem

a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo

jeho nezaplacenou část až na trojnásobek. Vy-

měřený poplatek se zaokrouhluje na celé ko-

runy nahoru.

2. Ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti může

Městský úřad v Týnci nad Sázavou na základě

žádosti poplatníka v jednotlivých případech

poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo

zčásti prominout.

3. Za porušení povinností nepeněžité povahy

stanovených zákonem č. 337/1992 Sb., o sprá-

vě daní a poplatků, ve znění pozdějších před-

pisů, povinností stanovených touto obecně

závaznou vyhláškou nebo povinností stanove-

ných rozhodnutím podle z.č. 337/1992 Sb.

nebo podle z.č. 565/1990 Sb., může správce

poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení

§ 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.

4. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou

povinnost určenou touto obecně závaznou vy-

hláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo do-

měřit do tří let od konce kalendářního roku, ve

kterém poplatková povinnost vznikla.

5. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odst. 4

tohoto článku učiněn úkon směřující k vymě-

ření nebo doměření poplatku, běží 3letá lhůta

znovu od konce roku, v němž byl poplatník

o tomto úkonu uvědoměn.

6. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději

do 10 let od konce kalendářního roku, ve kte-

rém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušu-

je obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne

10.12.2001 ve znění obecně závazné vyhlášky

č. 5/2005 ze dne 12. 12. 2005.

Čl. 7

Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-

nosti dnem 11. 4. 2007.

Zdeněk Březina Mgr. Martin Kadrnožka

starosta města místostarosta
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Rada města Týnec nad Sázavou schválila s účinností 
od 1. 4. 2007 na základě předložených kalkulací zvýšení ceny 

stočného ze 13,00 Kč na 16,70 Kč + 5 % DPH.

CZECH POINT v Týnci nad Sázavou
CZECH POINT je místo pro komunikaci ob-

čana s veřejnou správou. V průběhu dubna by

toto místo mělo být uvedeno do provozu

i v Týnci nad Sázavou.

CO PŘINÁŠÍ ZAHÁJENÍ PILOTNÍHO PROVO-

ZU PROJEKTU CZECH POINT OBČANOVI?

Zahájení pilotního projektu CZECH POINT

je opřeno o zajištění poskytování ověřených vý-

pisů z těchto tří centrálních registrů:

• z katastru nemovitostí

• z obchodního rejstříku

• ze živnostenského rejstříku

Na základě identifikačního čísla organizace

pro obchodní a živnostenský rejstřík a na zákla-

dě uvedení katastrálního území a čísla listu vlas-

tnictví, bude moci každé pracoviště CZECH

POINT poskytnout ověřený výpis. Každá pilotní

obec, pokud to bude v jejích silách, může veřej-

nosti poskytnout rozšířenou službu vyhledávání

požadovaného výstupu i podle dalších kritérií. 

Do budoucna se rozsah poskytovaných služeb

rozšíří i o výpisy z rejstříku trestů.

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISŮ

Před tím, než půjdete na CZECH POINT,

musíte znát základní údaje o subjektu, ke které-

mu chcete získat ověřený výstup. Tato služba

není určená k nahlížení do registrů, ale pouze

k vystavení ověřeného výstupu z příslušného

registru. Tento ověřený výstup se stává veřej-

nou listinou.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
Úplný výpis Listu vlastnictví

Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Webový portál registru:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Kolik to bude stát: 50 Kč/stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
IČ (identifikační číslo organizace)

Webový portál registru:
http://www.justice.cz/

Registr ekonomických subjektů:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát: 50 Kč/stránku

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
IČ (identifi kační číslo organizace)

Webový portál registru:
http://www.rzp.cz/

Registr ekonomických subjektů:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát: 50 Kč/stránku

CO BUDE DÁL

Ve finální fázi budou CZECH POINTy provo-

zovány na 1200 obecních úřadech v pověřených

obcích, na poštách, v kancelářích Hospodářské

komory, v notářských kancelářích a na dalších

autorizovaných pracovištích. Občané na Czech

POINTech v budoucnu získají veškeré údaje,

opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních

veřejných evidencích a registrech o jejich osobě,

majetku a právech. Czech POINTy by také měly

umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny

a podpisy a převést dokumenty do elektronické

formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné

správy a získat informace o průběhu řízení. Služ-

by CZECH POINTů budou moci využívat

i firmy. 

Martin Kadrnožka

Rekonstrukce školní kuchyně a přístavba školní jídelny
V letošním roce čeká Týnec nad Sázavou celková rekonstrukce školní-

ho stravování. Všechny tři školní kuchyně (MŠ, ZŠ Komenského a Bene-

šovská) v současné době po stavební a technologické stránce neodpovída-

jí nárokům na provoz. 

Ve stávající budově v Komenského ulici bude upravena nová kuchyně

vybavená moderní technologií pro přípravu jídel (3 druhy, 800 porcí). Zá-

roveň bude přistavěna jídelna se 115 místy. 

Při rekonstrukci bude pro kuchyň využita i stávající družina. Do projek-

tu byla proto přidána přístavba dvou oddělení družiny a prostorové uspo-

řádání umožní také umístění jedné třídy mateřské školy.

Ve staré škole a zřejmě i ve školce vzniknou pouze výdejny jídel, kam

budou jídla přepravována ve speciálních termoportech.

Jedná se o podstatný zásah do provozu školního zařízení. Je nezbytné

výstavbu realizovat především o prázdninách. Vzhledem k časové, ale i fi-

nanční náročnosti je realizace rozdělena na dvě etapy: 

• V první etapě bude v současné budově zrekonstruována kuchyně a při-

staví se nová jídelna. Práce by měly být zahájeny v červnu 2007 a do-

končeny v září 2007. 

• Zahájení druhé etapy, do které je zahrnuta novostavba družiny a školky,

se předpokládá na jaře 2008. 

Na dobu realizace obou etap bude školní družina dočasně umístěna do

náhradních prostor školy.

Cílem projektu je modernizace školního stravování v souladu se sou-

časnými legislativními požadavky. Pro účelné využití finančních prostřed-

ků byla zvolena varianta centrální kuchyně, ze které se bude jídlo do-

pravovat do staré školy a výhledově zřejmě i do školky.

Přidanou hodnotou projektu bude rozšíření kapacity mateřské školy

a vytvoření multifunkčního prostoru jídelny. V Týnci tak vznikne moder-

ní školní jídelna, ve které bude dětem – a nejen jim – jistě chutnat.

Martin Kadrnožka
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Supermarket v Týnci – Potlesk nebo pískot?
Asi více lidí aplauduje, vidina levného jogur-

tu převáží nad argumenty proti tomuto tzv. „mo-

dernímu“ stylu nákupu. Překotný konzum nej-

enom jídla, ale i módy, zábavy, rekreace, sexu,

nás všechny spojuje neviditelným poutem glo-

balizace. Někdo neprotestuje, je to přece příjem-

né, někomu se to nelíbí, ale co naplat, a někdo se

vzepře přes osobní újmu. Ti poslední vypadají

pošetile a jejich životní styl zaručuje, že v super-

marketu budou nakupovat jen v krajním případě.

A co my, kteří o věci přemýšlíme, necháváme

se ovlivnit různými názory a občas si zafilozofu-

jeme o tom, jak by to mělo v naší společnosti být

uspořádané a co by nás to mělo stát? Tak tedy

stručné náměty k diskuzi bez komentářů a útrž-

kovitě. Tak, jak je můžete vyčíst a odposlouchat.

Na moji obranu „opravdu, ale opravdu jsem je

nevymýšlel“.

Výhody supermarketu (nerozlišujme raději

mezi nimi) jsou evidentní – umožní nakupovat

levněji, rychleji a ve velkém. Vytvoří potřebnou

konkurenci a i ostatní prodejci půjdou s cenami

dolů. Rozšíří se sortiment zboží, nakupující

bude mít dobrý pocit z možnosti výběru, což se

projeví na šíři úsměvu ve tvářích lidí tlačících

plné nákupní vozíky (podle psychologů pocity

při nákupu v tomto zařízení jsou srovnatelné

s pocity po úspěšném lovu našich prapředků –

lovců). Moderní prodejny jsou prostorné, světlé

a čisté, možnost parkovat v dosahu nákupního

vozíku odstraní námahu nákup dopravovat

v ruce na větší vzdálenost. V supermarketu se

zaměstnají místní obyvatelé, z přespolních na-

kupujících budou mít prospěch i někteří další

podnikatelé, jako například restauratéři nebo

pumpaři. Vzroste atraktivita města, tolik potřeb-

ná pro další rozvoj Týnce, místní podnikatelské

aktivity také vzrostou, a to v neposlední řadě

podpoří i plnění obecní pokladny z daní a odvo-

dů. Lidé z Týnce již konečně nebudou muset jez-

dit do oblíbených supermarketů do vzdáleného

okolí.

Nevýhody supermarketu jsou pro někoho

méně evidentní. Počátečními nízkými cenami,

což si mohou dovolit díky velkému kapitálu,

zničí konkurenci malých živnostníků a poté jako

monopolní prodejci ceny opět dorovnají. Nízké

ceny jsou výsledkem drtivého tlaku na výrobce

potravin, kteří musejí měnit technologii a ošidit

prodávané zboží (jsou tradiční okurčičky to, co

bývaly?). Prázdné obchody zkrachovalých drob-

ných obchodníků přispějí k dojmu mrtvého

města a periferie. Bude se u nás prodávat cizí

přebytkové zboží, o jehož kvalitě můžeme po-

chybovat. Sníží se výkup od prvovýrobců, což

má neblahý dopad na naše zemědělství i krajinu.

Výzva majitelům zahrádek

Požární prevence
Vážení spoluobčané,

protože u nás posledních 30 let nedošlo k požáru domu, až nyní, před ně-

kolika dny, nutí mě svědomí napsat těchto pár řádků.

Podceněná prevence – v dřívějších dobách požárníci dvakrát do roka na

jaře a počátkem topného období prošli při preventivních prohlídkách domy

a ostatní objekty a zkontrolovali komíny, elektrické vedení a pořádek a na

závady upozornili. Právě prevence je nejdůležitější, a proto by ani dnes ne-

měla být podceňována a opomíjena. Každý oheň, ale i zásah hasičů, ničí

veškeré hodnoty. Často to, co nezničí oheň, poškodí technika a voda.

Přechod na topení elektrikou a plynem šetří ovzduší a město už není tak

zakouřené, ale vzniká další nebezpečí. A často ještě horší. Právě plyn je ne-

bezpečný nejen tím, že může udusit, ale zejména svou výbušností. Topid-

la jsou často v malých prostorách sklepů a koupelen. Pro hoření je nejen

důležitý odvod spalin, ale i přívod vzduchu. Právě nedostatečné větrání

u kotlů může být velice nebezpečné. Hořením vyčerpaný vzduch uhasí pla-

men. Z topidla plyn volně uniká do prostoru. Už otevření dveří může způ-

sobit, že plyn v určitém poměru reagující se vzduchem, je velice výbušný.

A tak může dojít nejen k požáru, ale i k výbuchu.

Proto je nutné zajistit větrání otvory a nebo zajistit patřičné podříznutí

dveří, jinak se topení může stát plynovou komorou nebo časovanou bom-

bou, která může zničit celý dům.

Poslední požár by nám měl být všem varováním. Je nutné stále se věno-

vat preventivním opatřením.

František Hruška

Blíží se jaro a opět rozkvetou naše zahrádky,

celá příroda se obleče do zářivé krásy kvetou-

cích stromů a znovu budu naslouchat otázkám:

„Prosím Tě, kde máš ty své včely? Vždy� na mé

zahrádce nevidím ani včeličku a všechno je

v plném květu.“

Ano, je to pravda, stavy včelstev poklesly, a to

nejen v Týnci nad Sázavou. Doba, kdy včely

přecházely z otce na syna, případně vnuka, je

minulostí, ale náprava je možná.

Vážení majitelé ovocných zahrádek, vstupte

do naší základní organizace včelařů v Týnci nad

Sázavou a zakupte si od nás alespoň jedno nebo

dvě včelstva, která vám opylí vaše kvetoucí stro-

my, a to i za horšího počasí, protože blízkost

pastvy jim umožní, aby se živé vrátily do svého

teplého úlu. Pomůžete tím i nám, stárnoucím

včelařům, kteří počty včelstev musí snížit. Proč

máme prodávat svá včelstva mimo území Tý-

necka a u nás pak včely budou chybět? Nabízí-

me vám radu i pomoc, zapůjčíme vám ty ná-

kladnější potřeby jako je medomet nebo vařák

vosku. Kuklu, kuřák, případně nový úl si snadno

pořídíte sami. Odměnou vám bude radost z to-

hoto krásného koníčka, dokonalé opylení vašich

květů a samozřejmě i zdravý a chutný med. Pro

snadnější navázání kontaktu s námi včelaři uvá-

dím jména členů výboru naší ZO Českého svazu

včelařů v Týnci nad Sázavou: Petr Stejskal –

včelí farma Dunávičky, Josef Barek – Zbořený

Kostelec, Jaroslav Paleček – Krusičany, Rudolf

Štekl – Týnec nad Sázavou, Miroslav Pilát –

Chářovice, Václav Bělohlávek – Bukovany,

Čestmír Kotlan – Týnec nad Sázavou, Ladislav

Chocholouš a Jindřich Vajgl – Krhanice.

S touto výzvou se na vás obrací 

Rudolf Adámek

Zdravotní rizika obyvatel Týnce utěšeně poros-

tou kvůli několikanásobnému nárůstu průjezdů

aut po městských komunikací, čímž se výrazně

zhorší bezpečnost a ještě více koncentrace zplo-

din ve vzduchu. Architektonické a ani urbanis-

tické řešení supermarketů zpravidla oko nepotě-

ší, sníží se plocha zeleně a vzroste produkce

odpadků. Argument levného nákupu v super-

marketu navíc obstojí pouze při značné kázni

a sebekontrole nakupujících a věřme, že propra-

covaný marketing obchodních firem ví, jak náš

prvotní úmysl nakoupit jen to, co opravdu potře-

bujeme, nahlodat. Zpravidla nakonec tlačíme

k pokladně plný vozík zboží, které jsme vlastně

ani koupit nechtěli, ale když ono je právě

„v akci“. Pokročíme o krůček k ideální konzum-

ní společnosti, která se lépe ovládá, ale je více

zranitelná. Zmizí týnecká zvláštnost spočívající

v tom, že „ještě nemáme supermarket“.

Pěkná změ	 argumentů, kdo se v ní má vyznat.

Tak abych se odhalil a přiznal se, kde bych nejen

dnes, ale i zítra rád nakupoval já. Housky od

Heřmanů, jaternice od Trojánků, zelí od Draho-

koupilů, párky u Šebka, větrníčky od Červené-

ho, Respekt v Bláhově trafice, ananas u Kříže,

prací prostředek od Povolných. Jestli jsem na ně-

koho zapomněl, tak promiňte.

Luděk Šefrna
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Policie ČR informuje…
Policisté muže zatkli

Okresní soud pro Prahu-východ vydal v lednu letošního roku příkaz

k zatčení na sedmadvacetiletého muže z Týnce nad Sázavou. Policisté ho

zatkli 2. března v ranních hodinách v Týnci nad Sázavou. Poté ho eskor-

tovali k uvedenému soudu, kde ho předali soudci. Ten ho po provedených

úkonech propustil na svobodu.

Informace o bezpečnostní situaci na území Policie ČR Okresního
ředitelství Benešov za rok 2006

Z bundy se ztratily platební karty. Dne 19. března navštívil devětapade-

sátiletý muž restauraci v Netvořicích. Bundu, ve které měl peněženku, si

pověsil na věšák. Ve večerních hodinách však zjistil, že peněženku s pe-

nězi, osobními doklady a platebními kartami někdo odcizil. Týnečtí poli-

cisté případ prošetřují jako podezření ze spáchání trestného činu krádeže

a neoprávněného držení platební karty. Občany upozorňují, aby si na
svoje věci dávali lepší pozor a nenechávali je bez dozoru.

Teritorium okresu Benešov zaujímá území

o rozloze zhruba 1523 kilometrů čtverečních, na

kterém žije ve 115 obcích a městech více jak 95

tisíc obyvatel. O jejich bezpečnost se stará při-

bližně 230 policistů.

Negativní vliv na páchání kriminality na

našem okrese má několik faktorů. Jedním z nich

je poloha Benešovska (nachází se v blízkosti

hlavního města Prahy a protíná ho mezinárodní

železniční sí	 Praha – České Budějovice) a navíc

je region také vyhledávanou rekreační oblastí

s velkým množstvím rekreačních chat a chalup.

Turisté zde naleznou četné historické památky,

chráněné krajinné oblasti a rezervace. Tyto obla-

sti jsou lehce dostupné motorovými vozidly

a hromadnými dopravním prostředky. To má také

vliv nejen na páchání především majetkové trest-

né činnosti, ale také na nehodovost. Ovlivňuje ji

značně dopravně exponovaná silnice první třídy

č. 3 procházející kolem Benešova a úsek dálnice

D1 E 50 Praha – Brno. S tím je spojen i značný

pohyb osob především v době rekreační sezóny

a migrace osob s kriminální minulostí. Bezpeč-

nostní rizika ve městech představuje i velká kon-

centrace obyvatel, výstavba hypermarketů, domů

sídlištního typu. Na vesnicích je to pak četná

rozestavěnost rodinných domků.

V roce 2006 policisté prošetřovali celkem

2050 trestných činů. 830 jich objasnili, což před-

stavuje 40,5 %. Oproti roku 2005 nápad trestné

činnosti poklesl o 6 %. Objasněnost se pohybuje

zhruba na stejné úrovni (r. 2005 – 42 %).

Recidivisté ve sledovaném období spáchali

celkem 400 trestných činů, což činí 48 % z cel-

kového výskytu objasněné trestné činnosti

v okrese. Podíl cizinců na kriminalitě se nemění

a pohybuje se kolem 5 %. 

V oblasti kriminality mládeže jsme zazname-

nali mírný vzestup oproti předchozímu roku, a to

o 6,6 %. Statistiky evidují celkem 78 případů

spáchaných dětmi a mladistvými, což činí 9,4 %

z celkové objasněné kriminality. Dětmi byly

spáchány 22 případy, mladistvými pak 56. Mezi

nejčastější spáchané trestné činy patří především

majetková trestná činnost, vloupání do vozidel

a různých objektů a ublížení na zdraví. Na mlá-

deži pak bylo v roce 2006 spácháno 62 případů

trestné činnosti. V 97 případech byla mládež

ohrožena zanedbáním povinné výživy. 

Obě	mi trestných činů jsou všechny sociální

vrstvy a skupiny obyvatelstva. Ty se dají rozdě-

lit do skupin podle jednotlivých druhů trestné

činnosti. Obě	mi zejména násilných trestných

činů se stávají osoby vyvolávající konfliktní si-

tuace, například po předchozím požití alkoholic-

kých nápojů. Důchodci a přestárlé osoby jsou

nejčastěji obě	mi různých podvodníků, kteří se

z nich pod různými záminkami snaží vylákat fi-

nanční prostředky. Děti a mladiství jsou nejčas-

těji obě	mi kapesních krádeží, či ublížení na

zdraví, a mravnostní kriminality. U majetkové

trestné činnosti jsou pak oběti z řad všech soci-

álních vrstev. 

V oblasti pátrání po osobách a věcech v loň-

ském roce policisté vyhlásili pátrání po 302 oso-

bách. Na základě provedených opatření jich pak

251 vypátrali. Pátrali po osobách, na které byl

vydán příkaz k zatčení, dále po podezřelých

a pohřešovaných. Nejčastěji však pátrali po cho-

vancích ústavů a svěřenců dětských domovů –

125 případů. Evidují také tři mrtvoly neznámé

totožnosti. 

Službou pořádkové a železniční policie bylo

v loňském roce zjištěno 9875 přestupků na

úseku veřejného pořádku, občanského soužití,

alkoholismu a dopravy. Oproti roku 2005 je to

pokles o 1298 přestupků. V blokovém řízení jich

policisté v roce 2006 vyřídili 8047 a vybrali za

ně 3.078.200,- korun. Na silnicích pak zjistili

201 podnapilých řidičů. V roce 2005 jich evidu-

jí o 5 více. Nejvíce přestupků každoročně pro-

šetřují policisté z Obvodního oddělení v Benešo-

vě. Z pohledu skladby trestné činnosti nadále

převažuje majetková kriminalita. Statistiky evi-

dují 1640 případů, což je 80 % z celkové krimi-

nality. Podstatný podíl na majetkové kriminalitě

mají případy krádeží věcí a součástek z motoro-

vých vozidel (240 případů), dále vloupání do re-

kreačních objektů (185 případů) a krádeží moto-

rových vozidel (160 případů). Oproti roku 2005

jsme zaznamenali pokles nápadu trestné činnos-

ti na úseku vloupání do rekreačních chat, a to

zhruba o 100 případů. Ostatní linie nápadu ma-

jetkové trestné činnosti, jako jsou krádeže vlou-

pání do bytů, restaurací, kiosků a ostatních ob-

jektů, vykazují přibližně stejné hodnoty jako

v roce 2005. Na osobách bylo spácháno 80 pří-

padů krádeží. Jedná se převážně o případy spá-

chané během nákupů, ve třetině případů se jedná

o okradené cestující během přepravy. 

Po linii hospodářské kriminality byl oproti

roku 2005 zaznamenán pokles výskytu trestné

činnosti i její objasněnost zhruba o 15 %. Poli-

cisté evidují 180 případů, z toho jich 122 objas-

nili. Objasněnost nápadu trestné činnosti na této

linii se pohybuje kolem 68 %. V roce 2006 bylo

v 97 trestních věcech stíháno celkem 102 osob,

celková škoda řádově činí 32 milionů korun. 

Pokud se týká skladby hospodářské trestné čin-

nosti, tak tato vykazuje obdobné složení jako v le-

tech předchozích. Převládají úvěrové podvody,

zpronevěry, podvody a daňová kriminalita. Čin-

nost policistů se v loňském roce více zaměřila na

ochranu autorských práv, se zaměřením na ochra-

nu před šířením pirátských nahrávek a zabránění

rozšíření padělků značkového zboží na tržnicích

na našem okrese. Velmi dobrým způsobem také

funguje vzájemná spolupráce s Celní správou.

Pokud jde o trestné činy podplácení a přijímá-

ní úplatků, v teritoriu okresu byly zaznamenány

dva případy podplácení, kdy podnapilí řidiči na-

bízeli úplatek hlídce policie. Žádné náznaky ko-

rupčního jednání mezi policisty okresního ředi-

telství nebyly zaznamenány.

V oblasti mravnostní kriminality bylo zjištěno

10 případů, 7 z nich bylo objasněno. Z tohoto

počtu jde o 6 případů znásilnění, ty byly všech-

ny objasněny. Dále policisté prošetřovali něko-

lik případů pohlavního zneužívání. Pouliční pro-

stituce nebyla v okrese zjištěna. 

V roce 2006 policisté šetřili 4 případy vraždy,

u všech byl zjištěn pachatel, 3 z nich byly spá-

chány ve stadiu pokusu. Dále bylo šetřeny cel-

kem 24 případy loupežných přepadení, 11 jich

bylo objasněno (46 %). Objasněnost v případě

loupeží oproti roku 2005 stoupla o 8 %. V roce

2005 bylo šetřeno 21 případů a 8 z nich policis-

té objasnili. 

Žádný z případů loupeží se neprezentoval

mimořádně vysokou škodou nebo závažnou

újmou na zdraví poškozených. Ve většině přípa-

dů se jedná o útoky na jednotlivce na veřejných

prostranstvích, kdy předmětem zájmu pachatelů

je finanční hotovost či osobní věci.

Největší počet případů násilné kriminality

tvoří trestné činy ublížení na zdraví, zpravidla

v souvislosti s výtržnictvím, či nebezpečným vy-

hrožováním. Trestných činů vydírání policisté

evidují 8, objasněno jich bylo 5. Žádný nedosa-

huje znaků vysoké společenské nebezpečnosti. 

V roce 2006 bylo na Benešovsku realizováno

11 případů držení a výroby omamných a psy-

chotropních látek a jedů. Ve dvou případech je

prověřování prováděno i v současné době. Pět

případů bylo s návrhem na podání obžaloby po-

stoupeno na Okresní státní zastupitelství do Be-

nešova. Dva případy byly podmíněně zastaveny

podle § 307/1 trestního řádu a v jednom případě

byla věc odložena podle § 159a/1 trestního řádu.

Jednalo se zejména o nedovolenou výrobu spočí-

vající v pěstování marihuany na pozemcích

u bydliš	 podezřelých, jednak pro svojí potřebu

a jednak za účelem další distribuce, a to i osobám

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

mladším 18-ti let. Těchto případů bylo šetřeno 6.

Ve zbývajících případech šlo o nedovolenou dis-

tribuci látky metamfetamin (pervitin). V jednom

případě šlo dokonce i o jeho samotnou výrobu.

Při realizaci tohoto případu benešovští krimina-

listé ve spolupráci s pracovníky národní protidro-

gové centrály zajistili laboratoř na výrobu této

zakázané látky. 

Na úseku extremismu je evidováno na okrese

Benešov několik desítek příslušníků hnutí skin-

heads a anarchistů. Žádná z extremistických or-

ganizací nemá na našem okrese své sídlo. V roce

2006 byla vedena 2 trestní řízení proti dvěma

skinheadům, vždy pro trestný čin podpora a pro-

pagace hnutí směřujících k potlačení práv a svo-

bod člověka – podle ust. § 261 tr.z.

Bezpečnost silničního provozu: 

Přestupky celkem zjištěné dopravní službou 2005 2006

celkem zjištěno: 9908 7870

z toho řešeno blokově: 9273 6126 

vybráno Kč v blokovém řízení: 2 201 600 2 438 400

zjištěno řidičů pod vlivem alkoholu: 91 46

Dopravní nehody: 

počet dopravních nehod s alkoholem: 129 95 

škody na vozidlech: 95 832 700 110 657 800

Statistika dopravních nehod za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 a 2004:

Z přehledu je patrné, že počet dopravních nehod na Benešovsku poklesl

v roce 2006 o 112 nehod oproti roku 2005. Rovněž v následcích došlo

ke snížení počtu ve všech kriteriích, což je zapříčiněno zejména účinností

zákona č.361/2000 Sb., od 1. 7. 2006. Počet dopravních nehod pod

vlivem alkoholu rovněž klesl. Celkem o 35 nehod.

Následky dopravních nehod za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 a 2004:

Struktura příčin dopravních nehod:

Dozor nad silničním provozem byl prováděn

policisty l. skupiny dopravního inspektorátu

a byl i v roce 2006 zaměřován zejména na silni-

ci I. třídy č. 3 a dále do míst se zvýšeným počtem

dopravních nehod. V průběhu roku bylo prove-

deno celkem 37 dopravně bezpečnostních akcí,

z toho 13 vlastních.

Dopravní situaci v Benešově zatěžovala vý-

stavba kruhové křižovatky u pivovaru a oprava

silnice v Čechově ulici, což komplikovalo ply-

nulost a bezpečnost silničního provozu.

V oblasti veřejného pořádku nedošlo v terito-

riu Okresního ředitelství PČR Benešov v roce

2006 k žádným závažným narušením klidu a ve-

řejného pořádku, ani k žádným nepovoleným

shromážděním osob. Byl zaznamenán pokles

výskytu přestupků, a to o 1300. 

Policisté pořádkové služby prováděli také

v rámci teritorií jednotlivých obvodních odděle-

ních kontroly restaurací a diskoték zaměřené na

dodržování zákazu podávání alkoholických ná-

pojů mladistvým a užívání drog. Ve většině pří-

padů nezjistili žádnou mladistvou osobu pod vli-

vem alkoholu. Ve spolupráci s dopravní policií

se také zúčastnili velkého množství dopravních

akcí. 

V oblasti personální práce byla prioritou pro

rok 2006 příprava a přechod na nový zákon

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních

sborů. Došlo přitom k některým změnám v řídí-

cích funkcích, a to na obvodních odděleních

v Benešově, ve Vlašimi, v Čerčanech, v Čechti-

cích, ve Voticích a v Sázavě. Plánovaný stav

k 1.1.2007 je 237 policistů. V současné době stu-

duje 12 policistů základní odbornou přípravu,

9 policejní akademii formou denního studia a 17

formou dálkového studia. 

Preventivní činnost v rámci okresního ředitel-

ství zajiš	uje ve vztahu k veřejnosti zejména tis-

ková mluvčí. V mnoha případech ve spolupráci

s pracovníky služby kriminální policie a vyšet-

řování, obvodních oddělení a dopravní služby.

Tak jako v minulých letech i v roce 2006 probí-

hala celá řada besed a přednášek v mateřských,

základních a středních školách, a to na téma

drogy, kriminalita mládeže, doprava, extremis-

mus a jiné. Již pátým rokem probíhá na našem

okrese preventivní projekt policie Ajaxův zápis-

ník, který je určen dětem druhých a třetích tříd

základních škol. Kladný ohlas měla dopravně

preventivní akce Jezdíme s úsměvem. Šlo o spo-

lečné působení policistů a dětí ze základních

škol na vědomí řidičů k získávání návyků na do-

držování stanovené rychlosti jízdy v obci.

V rámci dopravní akce Auto je zbraň rozdávali

dopravní policisté řidičům videokazety (balíček

tří videokazet). Ve spolupráci s Domem dětí

v Benešově jsou každoročně uskutečňovány do-

pravní soutěže pro děti základních škol a do-

pravní výchovy pro předškoláky. S Besipem

jsou pak dvakrát do roka pořádány dopravní sou-

těže mladých cyklistů. Pozitivně lze hodnotit

i úzkou spolupráci s médii, především s regio-

nálními médii, a to na úseku zveřejňovaných in-

formací a prevence. Každý rok jsou, především

novinářům, zodpovězeny ze strany tiskové

mluvčí stovky dotazů. 

Přínosem pro práci policie je také využívání

kamerových systémů v Benešově a ve Vlašimi.

Pokud se týká spolupráce s obecními samo-

správami, je toto zabezpečováno u větších obcí

přímo ze strany vedoucích obvodních oddělení,

u menších obcí pak prostřednictvím určených

okrskářů. Počty návštěv na jednotlivých obe-

cních úřadech ze strany okrskářů však neodpoví-

dají představě a potřebě, a to zejména k poměr-

ně velkému zatížení těchto policistů různými

nutnými administrativními činnostmi, které

musí plnit na úkor obchůzkové služby.

Na dobré úrovni je rovněž spolupráce s celým

integrovaným záchranným systémem.

Ze strany veřejnosti nebyly zaznamenány

žádné zásadní výhrady vůči práci policie v okre-

se. V průběhu roku bylo občany podáno 32 stíž-

ností, ze kterých 8 ještě není ukončeno. Ze skon-

čených byla jedna důvodná.

Jedním z hlavních úkolů, který přetrvává i na

rok 2007, je boj proti korupci v souladu s Proti-

korupčním programem. Ze strany pořádkové po-

licie je jedním z hlavních úkolů pro letošní rok

zvýšit a zkvalitnit komunikaci s veřejností a to

jak s občany a organizacemi, tak i se zástupci

obecních samospráv. Na úseku prevence je pak

potřeba zlepšit situaci zejména zintenzivněním

obchůzkové služby.

Pozornost ze strany pořádkové i kriminální

služby bude věnována ve zvýšené míře přípa-

dům domácího násilí a týrání dětí ve spolupráci

s intervenčním centrem.

nprap. Zuzana Stránská



ročník XVII, duben 2007 Týnecké listy číslo 2, strana 7

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Sdružení Linka bezpečí zavádí novou asistenční linku Internet Helpline – na pomoc dětským obětem 

tzv. internetové kriminality

v rámci partnerského projektu CZESICON – Safer Internet Plus.

Projekt je schválen Evropskou komisí a financovaný z fondů EU.

6. února 2007 – Den pro bezpečnější internet – Safer Internet Day 2007

PRAHA 1. února 2007 

Od 1.1. 2007 zahajuje SLB provoz rozšíře-
né asistenční služby pro děti a dospívající
Internet Helpline jako součást mezinárodní-
ho projektu Safer Internet Plus. Helpline po-
skytuje dětem a dospívajícím první pomoc
formou psychologické a sociální asistence při
práci s internetem. Jde o první obdobně spe-
cializovanou linku krizové intervence v České
republice! 

Hlavním cílem této formy krizové intervence

je zřízení speciální asistenční služby Help-
line na stávající bezplatné Lince bezpečí

(800 155 555), kam mohou děti nebo dospělí

ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na inter-

netu. Odborní konzultanti dětem poskytnou ne-

zbytnou psychosociální pomoc a také jim pora-

dí, jak bezpečněji internet používat. Jedná se

především o případy, kdy děti poci	ují znepoko-

jení a ohrožení během prohlížení webových strá-

nek, při chatování a hraní her nebo když jsou ob-

těžovány prostřednictvím mobilu či jiných

komunikačních médií. 

„Centrum naší pozornosti zaměřujeme hlavně

na ochranu dětí před veškerým násilím, zneužívá-

ním a v poslední době také před negativním vlivem

médií, zejména internetu. Internetová sí� předsta-

vuje pro děti zřejmá rizika – anonymní prostor

internetu se může stát nebezpečným nástrojem pro

komerční zneužívání, dětskou pornografii i ob-

chod s dětmi,“ vysvětluje dr. Tomáš Květák, ředi-

tel SLB. „Negativní vliv lze zaznamenat v určitém

typu reklamy předkládající matoucí informace

a pochybné hodnoty,“ dodává dr. Květák. Děti

jsou na internetu vystavovány nezákonným či

škodlivým obrázkům (násilí a sex, rasismus), svou

roli zde hraje i závadný marketing výrobků urče-

ných dětem. Veřejné rozpoznání škodlivého a ne-

zákonného obsahu je v České republice obecně

nízké a jeho množství narůstá. Lhostejnost evrop-

ských rodičů k nebezpečí na internetu je skuteč-

nost potvrzená údaji z posledních výzkumů Euro-

barometeru vč. údajů platných pro ČR.

Jak dokáže linka Internet Helpline pomoci?

Děti a dospívající, kteří se potřebují svěřit se

svými problémy týkajícími se podezřelých strá-

nek a nabídek na internetu, mohou kontaktovat

24 hodin denně známé bezplatné číslo Linky
bezpečí 800 155 555, kde se jim budou věnovat

vyškolení konzultanti Helpline. O pomoc se

mohou děti dále obrátit na nově zavedený Chat
Linky bezpečí na adrese chat.linkabezpeci.cz
nebo e-mailem na kontakt ilb@linkabezpeci.cz. 

Dotazy a oznámení budou moci zájemci brzy

zasílat také přes kontaktní formulář na samostat-

ných webových stránkách Internet Helpline

(www.internethelpline.cz), jejichž zprovoznění

plánuje Sdružení do konce března 2007.

Internet Helpline – první česká asistence na

pomoc dětským obětem internetové kriminality!

Poslání a hlavní cíle INTERNET HELPLINE

Sdružení Linka bezpečí:

• Rozšíření služeb krizové intervence SLB for-

mou poradenského centra Helpline pro bez-

pečnější používání internetu.

• Informační kampaň za bezpečnější internet na

základních a středních školách ČR – ve spolu-

práci s partnery kombinovaného projektu

Safer Internet Plus.

• Aktivní spolupráce na mediální informační

kampani v hromadných sdělovacích prostřed-

cích, realizace tiskových konferencí, odbor-

ných diskusí; spoty, letáky. 

• Spolupráce a rozvoj partnerství s klíčovými

činiteli, tj. policií a dalšími státními i nestátní-

mi institucemi, mediálními skupinami, odbor-

níky a sdruženími.

• Členství v síti InSAFe, která sdružuje a koor-

dinuje Asistenční linky – národní uzly

Bezpečného internetu po celém světě

(http://www.saferinternet.org/). Účast na ak-

cích mezinárodních projektů INSAFE a IN-

HOPE (Internet Safety cooperation network)

na evropské i národní úrovni.

• Internet Helpline SLB bude ve spolupráci

s partnery šířit povědomí o problematice Bez-

pečného internetu v ČR, usilovat o účinnou

prevenci a odbornou pomoc dětským obětem

kriminality na internetu. 

• SLB zajistí sponzorsky potřebné zdroje, aby

Internet Helpline navázala činnost i v dalších

letech po ukončení 2-leté grantové podpory

Evropské komise.

Partneři kombinovaného projektu CZESICON

Safer Internet Plus / Internet Helpline &

Internet Hotline:

nestátní organizace Sdružení Linka bezpečí
(www.linkabezpeci.cz),

nestátní organizace Nadace Naše dítě
(www.nasedite.cz),

společnost Software 602 a.s.
(www.software602.cz), 

společnost CZI s.r.o. (www.czi.cz) – hlavní ko-

ordinátor projektu CZESICON.

O Sdružení Linka bezpečí 

SLB provozuje projekty krizových linek:

Linka bezpečí 800 155 555 – primárně určena

dětem a dospívajícím v těžkých životních situa-

cích (nonstop bezplatný provoz z pevné i mobil-

ní sítě); Linka vzkaz domů 800 111 113
a 724 727 777 – zaměřena zejména na děti na

útěku z domova či ústavních zařízení (bez-

platné volání z pevné sítě); Rodičovská linka
283 852 222 – pomáhá řešit dospělým výchovné

problémy; Internetová linka bezpečí
ilb@linkabezpeci.cz – koresponduje s prací

Linky bezpečí prostřednictvím e-mailu; nově za-

vedený Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na

chat.linkabezpeci.cz Krizové linky přijímají

celkem přes 1600 hovorů denně. Mezi hlavní té-

mata volajících patří vrstevnické a rodinné vzta-

hy, školní problémy, láska a partnerství, šikana

a rasové problémy, týrání a zneužívání dětí. SLB

zajiš	uje při své práci absolutní anonymitu klien-

tů. Od svého vzniku v roce 1994 přijala Linka

bezpečí již 7-milióntý telefonát.

Kontakty:

dr. Tomáš Květák 

ředitel sdružení

Tel: 00420 266 727 972

Fax: 00420 266 727 976

t.kvetak@linkabezpeci.cz

www.linkabezpeci.cz

Mgr. Vendula Kodetová

Public Relations

00420 233 543 989

00420 233 557 742

v.kodetova@linkabezpeci.cz

Mobil: 00420 606 708 548

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve čtvrtek 31. května 2007

– termín uzávěrky je závazný!
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Za tajemstvím školních svačin
Dovolím si Vám citovat pasáž z učiva Rám-

cového vzdělávacího programu pro základní

vzdělávání, z článku „Člověk a jeho zdraví“.

Rámcový vzdělávací program je základním do-

kumentem ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy pro učitele při plnění vzdělávacích ob-

sahů učiva, který začne platit plošně v celé

České republice již v příštím školním roce

2007/2008. Podrobně je zde psáno o péči o zdra-

ví, o zdravé výživě, tedy o denním režimu, pit-

ném režimu, pohybovém režimu a zdravé stravě

školních dětí. Právě o zdravé stravě ve školách

bych Vás chtěla informovat.

Z celorepublikového průzkumu, uspořádané-

ho Fórem zdravé výživy a Odbornou kardiolo-

gickou společností, bylo zjištěno, že více než

třetina školáků v České republice před odcho-

dem do školy nesnídá. Ke svačině má více než

50 % dětí sladkosti nebo bílé pečivo, naproti

tomu zeleninu svačí pouze 10 % školáků.

V tomto průzkumu je též konstatováno, že školy

se při sestavování jídelníčku sice povinně řídí

tzv. spotřebním košíkem, který nařizuje, kolik

potravin mají děti na den dostat – maso, mléko,

ovoce a zelenina, cukr a tuk. Problémem jsou ale

návyky dětí, které z domova znají mnohdy jen

hranolky či pizzu, a tzv. „normální“ jídlo pak ve

školní jídelně odmítají. 

Podle doporučení odborníků je třeba v jídelníč-

ku dětí i dospělých omezit příjem potravin s vyso-

kým obsahem živočišných tuků, např. tučná masa,

uzeniny, máslo, sádlo, tavené sýry, konzervované

potraviny atd. Jídelníček by měl naopak obsahovat

dostatek ovoce a zeleniny, mléčných výrobků,

kvalitního libového masa (drůbež, ryby) a více

rostlinných tuků a olejů oproti živočišným. 

Z výzkumu vyplývá, že děti mají snídat. Na-

startuje se tak jejich den a doplní si úbytek teku-

tin po noční pauze. Vedle správného stravování

je třeba, jako součást zdravého životního stylu,

zařadit také pravidelný pohyb, který napomáhá

udržovat fyzické zdraví i psychickou pohodu.

Optimální počet jídel je 5–6 menších porcí za

den. Tímto způsobem se rovná výdej energie

příjmu energie a tělo pak nemá potřebu si její

část ukládat do zásoby.

Důležitá je pro školní děti svačina. Svačina má

být nedílnou součástí denního stravovacího reži-

mu. Měla by tvořit asi 15 % z celkového denního

příjmu energie. Bylo prokázáno, že děti, které ve

škole pravidelně svačí, jsou pozornější a učení jim

jde celkově lépe, než-li dětem bez svačiny.

Většinou nám děti, které nemají svačinu vůbec,

říkají, že rodiče nemají čas jim svačinu připravit.

V nejhorším případě pak děti od nich dostanou na

nákup svačiny peníze a pak pojídají bagety s ma-

jonézou, sladké pečivo nebo sladkosti, například

housku s čokoládou nebo slané tyčinky se sýrem,

přeslazené limonády, jako sprite, fantu či koncen-

trované džusy, apod. Pokud si dá dítě jednu tako-

vou vydatnou svačinu, přijme zhruba stejné

množství energie, které odpovídá obědu. Nadvá-

ha a obezita pak na sebe nedají dlouho čekat.

Co podporují odborníci ve výživě ke svačině

dětí ve škole a my, učitelé, vidíme u dětí při sva-

čině jen velice zřídka? 

Doporučení odborníků:

Celozrnný chléb s rostlinným tukem (např.

Rama), šunka, rajče.

Rohlík s rostlinným tukem (např.Rama), tvaroh

s jahodami, pomeranč.

Musli, ovocná přesnídávka.

Houska s pórkovou pomazánkou, banán.

Pečivo s rostlinným tukem.

Šunka, tvrdý sýr.

Tvaroh.

Jogurt, ovocná přesnídávka.

Pomazánky, toasty.

Ovoce, zelenina.

Dostatek neslazených tekutin.

Rodiče, máte zdravotní stav svých dětí ve

svých rukou. Stav chrupu Vašich dětí je mnohdy

vizitkou Vašich stravovacích návyků.

Mgr. Lucie Randulová

třídní učitelka I. B
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Knihovna informuje…
Noc s Andersenem má v našich knihovnách

už několikaletou tradici. V letošním roce bylo

evidováno 591 spacích míst a zúčastnilo se více

než 18 tisíc dětí a to nejen v naší republice, ale

stále více se přidávají i knihovny v zahraničí.

Týnec se k této akci zapojil hned v počátcích

a úspěšně pokračuje i dnes. 

Letos byl pro děti připraven celovečerní pro-

gram v duchu Orientu. Navštívil nás sultán Soli-

mán a princezna Zubejda s plným rancem tvaro-

hových buchet. Přivezli dětem i solimánský

poklad složený z pravých solimánských draho-

kamů a zla	áčků, ale ty si děti musely vykousat

ze solimánských óbrkoláčů. Sultánská ochranka

nám ukázala něco ze svého bojového umění

(Teakwon-do) a tanečnice z harému zase orien-

tální břišní tance.

Program pokračoval v rotundě, ale i ve škole.

Do spacáků se dětem moc nechtělo.

Večer byl nabitý pohádkami, soutěžemi, smí-

chem ale i kapičkou strachu.

Tak zase za rok nashledanou.

I.N.

Co v knize o Týnci nad Sázavou nebylo…
Stalo se před 65 léty

Bylo to v září roku 1942, kdy se po Peceradech roznesla zpráva, že ves

bude vystěhována. Souviselo to s rozhodnutím německých okupantů o vy-

tvoření německého území uprostřed středních Čech jako vojenského cvi-

čiště zbraní SS.

V knize o Týnci je doba Protektorátu Čechy a Morava popsána, ale mys-

lím si, že stojí za publikování i vyprávění starého hospodáře Rudolfa Bre-

burdy z Hůrky a manželů Potůčkových z Pecerad o této tragické události,

o zločinu spáchaném Němci na českém lidu.

Zprávu přinesli do vsi peceradští chlapi z jarmarku v Benešově a další

události na sebe nenechaly dlouho čekat. Už v říjnu dorazili do vesnice

čeští četníci s úkolem vyhledat ve vsi místnost pro kancelář úředníka po-

věřeného organizováním vysídlení. Ta se našla ve statku Procházkových

čp. 33.

Vysidlovací orgány pracovaly rychle a nekompromisně. Na jaře 1943 se

začal scénář tohoto zrůdného programu německého fašismu – vysídlení

a poněmčení krajiny ležící v srdci Čech, naplňovat. Postupně opouštěly

vesnici celé rodiny, odcházely z gruntů, na kterých často hospodařilo ně-

kolik generací jejich předků. Veškerý živý i mrtvý inventář musel zůstat

na místě. Krávy, koně, prasata – vše bylo svedeno na peceradskou náves

a odtud protektorátními úřady odváženo. Lidé odcházeli s nejnutnějším

vybavením do svých nových domovů. Němci při své důslednosti všechen

majetek, který zůstal v obci, ohodnotili a jimi stanovenou cenu v protek-

torátní měně vysídlencům proplatili.

Z Pecerad byli vysídleni: 

Josef Chlistovský z čp.13 do vesnice Pětihosty

František Šobíšek z čp.16 do města Slaný

Marie Potůčková z čp.15 do vesnice Chocerady

Antonín Procházka z čp.12 do vesnice Barochov

Jan Šobíšek z čp.8 (cihelna) do vesnice Chocerady

Stanislav Žáček z čp.34 do vesnice Chocerady

Josef Hruška z čp.17 do obce Nespeky

Antonín Čelikovský z čp.10 do vesnice Krhanice

František Zahradníček z čp.20 do vesnice Zálezly u Chomutova

František Troníček z čp.70 do vesnice Barochov

Josef Páša z čp.27 do vesnice Dobřejovice

Josef Adámek z čp.41 do vesnice Řitka u Zbraslavi

Josef Hubínek z čp.3 do vesnice Zaječice

Ludvík Reha a Marie Růžičková z čp.30 do vesnice Nespeky

Bohumil Novák z čp.21 

Bohumil Procházka z čp.33

Růžena Weinzetlová a Josef Řepásek z čp.4

Pan František Potůček vzpomínal, jaké to byly pro rodinu těžké chvíle.

O hospodářství v Peceradech se v té době starala již jen jeho matka a děda.

pokračování na následující straně
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A byly tu tři malé děti – dvanáctiletý František, jedenáctiletý Jaroslav

a šestiletý Václav. Našli si nové místo pro své žití v Choceradech, kam je

musel z rozhodnutí úřadů přestěhovat některý choceradský sedlák. Pro-

najali si tam 1,75 ha zapleveleného pole a snažili se přežít, doufajíce, že

Němci válku o světovládu brzo prohrají.

Ne všichni však museli odejít. Při Němci zavedené pracovní povinnos-

ti museli někteří zůstat. Řada peceradských pracovala ve Zbrojovce ing. F.

Janečka v Týnci a v Brodcích a německý pověřenec se postaral, aby od-

chodem pracovníků nebyl ohrožen válečný zbrojní program továren.

Uvolněné selské usedlosti v Peceradech byly brzo zaplněny jinými vysíd-

lenci z vesnic, které byly kvůli cvičišti vystěhovány celé a staly se často

cvičným terčem střelby německé vojenské techniky. V Peceradech vznikl

tzv. SS Hof (německý velkostatek), jehož správce, podle vyprávění pana

Breburdy to byl nějaký student z Moravy jménem Stránský, sídlil ve stat-

ku čp. 16 u Šobíšků. Polností se obdělávalo málo a řada jich ležela ladem,

také stavy chovaného zvířectva byly proti předválečné době podstatně

nižší. Ze vsi nebyl vystěhován hospodář Breburda, který se svými dvěma

páry koní vozil na nádraží odlitky z týnecké slévárny a byly mu k hospo-

daření pronajaty německými orgány jeho vlastní pozemky. Hospodářství

nemusel opustit i proto, že jeho syn v týnecké slévárně pracoval. Ve vsi se

také dále prodávalo v obchodě odvlečeného židovského majitele pana

Frišmana a otevřen zůstal i hostinec pana Hrušky.

Přišel květen 1945. Němci a jejich spojenci byli na všech frontách po-

raženi. Vystěhovalci z celého „zabraného území“, jak tento kraj lidé nazý-

vali, se vraceli do svých zpustošených domovů, pokud existovaly a neby-

ly rozstříleny. Úřady Československé republiky znovu ohodnotily zbylý

majetek a jeho stanovenou cenu museli navrátilci státu zaplatit. Peníze,

které po vyúčtování lidem zůstaly a nebyly rychle utraceny, staly se, bo-

hužel, v důsledku měnových reforem tzv. vázanými vklady, pro vlastníka

prakticky nedostupné.

Dne 15.března 2007 tomu bylo 68 let, co německé hordy vtrhly na vý-

sostné území Čech a Moravy a vznikl Protektorát Čechy a Morava a v září

tomu bude 65 let, kdy začalo vyhánění českých lidí z jejich rodného kraje

mezi Sázavou a Vltavou. A protože je mezi námi stále méně těch, kteří tu

dobu zažili, rád jsem zapsal vzpomínání peceradských rodáků. A nejen

jako dodatek ke knize Týnec nad Sázavou, ale i jako smutné události to-

hoto kraje, které by neměly být zapomenuty.

Napsal: Ing. Ladislav Žížala, člen vlastivědného klubu města

Výzva pro čtenáře knihy o Týnci
Koncem října loňského roku byla týnecké ve-

řejnosti slavnostně představena první kniha, která

se souhrnně zabývá historií našeho města, jeho

místních částí i jeho spolků. Přestože se povětši-

nou setkala s velmi kladným ohlasem, musíme

sebekriticky přiznat, že i když ji v korekturách

četlo celkem asi pět lidí, nedokázali jsme odhalit

všechny překlepy, které se autorům podařilo udě-

lat. Jak se říká: „Jsme lidi, nejsme stroje.“ Totéž

pak samozřejmě platí i pro nepřesnosti ve faktech

některých kapitol. Nejsme vševědoucí a chyby,

které nám byly až dosud některými čtenáři vytče-

ny, jsme neudělali úmyslně, nicméně i tak se

omlouváme. Na druhou stranu nedostatky, tedy že

čtenářům něco chybí, musíme ve většině případů

odmítnout. Každý spolek či organizace a všechny

místní části se mohly zapojit do příprav, kdokoliv

z občanů mohl sám od sebe poskytnout informa-

ce, fotografie i podněty, co by bylo vhodné do

knihy zařadit. Řada lidí tak učinila a je jim všem

třeba ještě jednou poděkovat. 

V současné době Městský úřad v Týnci opět

ve spolupráci s Vlastivědným klubem města

Týnec nad Sázavou a okolí připravuje vydání

knihy o Týnci v elektronické podobě na CD

a DVD. Proto bychom chtěli znovu vyzvat

všechny občany Týnecka i ty, kteří mají k naše-

mu kraji osobní vztah, ale žijí někde jinde, aby

nám prostřednictvím MěÚ v Týnci v písemné či

v elektronické podobě pod heslem KNIHA co

nejdříve – nejlépe do konce června – předali

a zaslali své připomínky k obsahu knihy, a	 už

půjde o překlepy nebo o faktické nepřesnosti,

abychom její elektronickou verzi mohli touto

cestou vylepšit.

Daniel Povolný

Přípravná třída
Vážení rodiče,

Základní škola Krhanice otevírá ve školním
roce 2007/2008 PŘÍPRAVNOU TŘÍDU.

Mohou ji navštěvovat žáci s odkladem školní

docházky a děti v posledním roce před zaháje-

ním povinné školní docházky, přičemž přednost

mají děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

prostředí. Cílem přípravné třídy je připravit děti

k bezproblémovému začlenění do výchovně-

-vzdělávacího procesu v 1. třídě a předcházet tak

u nich případným neúspěšným začátkům. Ne-

spornou výhodou je počet dětí (7–15), který

umožní věnovat dětem individuální přístup dle

jejich potřeb (rozvoj grafomotoriky, náprava řeči

atd.). Ve škole pracuje kvalifikovaný speciální

pedagog.

Organizace výchovného a vzdělávacího pro-
cesu

Doba vyučování: 8:00–11:45 

Učivo je rozpracováno orientačně do okruhů.

Režim bude zpočátku podle MŠ, později přejde

na volnější režim ZŠ, tzn., že vyučovací bloky

jsou kratší a v době individuální či skupinové

hry se bude pedagog věnovat jednotlivým

dětem. Rodiče mohou také pro děti využít ŠD

a nabídku zájmových útvarů základní školy (an-

glický jazyk hrou, pohybové hry, rytmická gym-

nastika, malý kuchtík, informatika, výtvarný

kroužek). Vše pod jednou střechou. 

Režim dne (čas je pouze orientační)
• 7:45–8:00 Předávání dětí (rozhovory s rodiči,

individuální hra) 

• 8:00–8:20 Ranní beseda na dané téma 

• 8:20–8:40 Individuální hra (společenské a di-

daktické hry) 

• 8:40–9:00 Rozumová výchova (ČJ a M- pra-

covní listy) 

• 9:00–9:20 Svačinka 

• 9:20–9:40 Individuální hra 

• 9:40–10:15 Rozumová výchova (rozvoj

jemné motoriky, sluchového vnímání, optické

diferenciace)+ logopedie a SRT

• 10:15–10:30 Individuální hra 

• 10:30–11:15 Tématická vycházka nebo těles-

ná výchova 

• 11:15–11:45 Pracovní, výtvarná nebo hudební

výchova

Výchovný a vzdělávací obsah 
1. Vytváření kulturně sociálních a hygienických

návyků 

2. Rozumová výchova (rozvoj jazykové oblasti

a komunikativní schopnosti, matematických

představ a oblast rozvoje poznání) 

3. Hudební výchova (rozvoj sluchového vnímá-

ní, diferenciace,..) 

4. Výtvarná výchova (rozvoj estetického cítění,

jemné motoriky,..) 

5. Pracovní výchova (sebeobsluha, rozvoj manu-

ální zručnosti,..) 

6. Tělesná výchova (rozvoj hrubé motoriky, zvy-

šování tělesné zdatnosti,..) 

7. Individuální speciální pedagogická péče (lo-

gopedie, muzikoterapie,..)

Dokumentace 
Přípravná třída se nezapočítává do povinné

školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci

školního roku se stručně slovně zhodnotí,

s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absol-

vovalo.

Rozvoj činností a okruh znalostí, ke kterým
by mělo dítě na konci přípravné třídy dospět

dokončení z předchozí strany
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Sebeobsluha 
Zvládnutí osobní hygieny, samostatné obléká-

ní a obouvání, samostatně jíst a používat nůž

a vidličku, udržování pořádku a čistoty kolem

sebe.

Sociální dovednosti 
Naučit se jednat s ostatními, znát a používat

jména spolužáků a dospělých, navazovat a udr-

žovat přátelství, dokázat požádat o pomoc do-

spělé a kamarády, přijímat zodpovědnost za své

činy, dokázat se orientovat na známých místech

i bez dozoru, uznávat autoritu dospělého, proje-

vovat k němu pozitivní vztah, zachovávat běžná

pravidla společenského chování (zdravení, po-

děkování,omluva), naučit se pracovat se skupi-

nou vybranou a libovolnou, dokázat se soustře-

dit a nevyrušovat.

Hrubá motorika 
Dobře chodit po schodech, při chůzi nevrážet

do ostatních, běhat, skákat, skákat přes švihadlo,

umět zaujmout různé pozice, udržovat rovnová-

hu, kontrolovat své tělo, zúčastňovat se různých

pohybových her, pohybovat se v prostoru podle

daných pokynů, udržovat rytmus.

Jemná motorika 
Umět si hrát s drobnými předměty, stavět ze

stavebnice, napodobovat psaní, napsat své jméno

(hůlkové písmo), správný úchop tužky, zvládnu-

tí základních linií (kruhy, čáry, vlnovky…)

Oblast jazyka a komunikace
Dokázat poslouchat a klást jednoduché otáz-

ky, naslouchat celému příběhu během vyprávě-

ní, vypravovat o svých zkušenostech a událos-

tech v logické návaznosti, dovede reagovat na

pokyny, aktivně se zapojovat do společné kon-

verzace, schopnost komunikovat v různých pro-

středí a být pochopeno, umět zacházet s knihou,

aktivně používat základní slovní zásobu,chápat

obsah čteného, umět reprodukovat, memorovat

daný text, umět pojmenovat předměty denního

použití, umět vyprávět pohádku, dramatizovat ji.

Oblast matematických, časových a prosto-
rových představ 

Vnímat poznávat časové vztahy (začátek, pro-

středek, konec, první, včera, dnes, zítra, dny

v týdnu, roční období…), kvantitativní vztahy

(hodně, málo, stejně, plný prázdný…), prostorové

vztahy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, řazení před-

mětů dle daných kritérií…), znát geometrické

tvary, umět počítat předměty v daném souboru,

tvořit konkrétní soubory s daným počtem prvků,

používat číselné řady 1–5 pro počítání předmětů.

Hudební projev 
Zazpívat písničku s důrazem na správnou me-

lodii a rytmus, zpívat ve skupině podle pokynů,

vytleskávat daný rytmus a umět ho vyjádřit růz-

nými pohyby, doprovodit zpívanou píseň jedno-

duchým hudebním nástrojem, umět naslouchat

úryvku hudební skladby, vyjádřit pocity

a dojmy, umět zatančit jednoduché tanečky.

Výtvarný projev 
Poznávat barvy, ovládat a používat základní

techniky výtvarného projevu, umět vybarvit ob-

rázek, naučit se obkreslovat, vystřihnout základ-

ní obrazce, modelovat i malovat podle předlohy

i vlastní představy, na obrázcích jsou rozpozna-

telné lidé či předměty. Na konci přípravné třídy

by měly být děti schopny soustředění asi na

20 minut.

Bližší informace získáte při nezávazné návště-

vě školy nebo na tel. čísle: 317 702 146, 775 998

767 nebo zskrhanice@quick.cz.

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
Co se dělo v MC:

MC Motýlek uspořádalo 15.2.07 přednášku Sourozenecké konstela-
ce a 17.3.07 přednášku Metoda One Brain. Obě přednášky byly velmi

zajímavé a zúčastněným rodičům jistě pomohly dostat se ve výchově

svých dětí zase o kus dál, což také bylo jejich hlavním účelem. 

Další úspěšnou akcí byl 18.2.07 koncert Jaroslava Uhlíře Hodina
zpěvu pořádaný ve spolupráci s KIS a Městem Týnec nad Sázavou ve Spo-

lečenském centru Týnec nad Sázavou. Koncert měl strhující náboj a zpí-

vali snad úplně všichni – rodiče, prarodiče i děti. Nejprve přišly na řadu

písničky ze známých pohádek, dále jsme se mohli přiučit i písničkám no-

vějším a na závěr jsme si v duchu pedagoga Zdeňka Svěráka všechno

pěkně zopakovali.

25.3.07 jsme oslavili již 7. narozeniny MC Motýlek. Nálada byla pří-

jemná – spolu s panem místostarostou Mgr. Martinem Kadrnožkou a před-

staviteli Posázaví o.p.s. – Bohunkou Zemanovou a Václavem Pošmurným

jsme probrali naši minulost, ale i možnosti současné a budoucí, což bylo

jistě přínosné. Starší děti připravily mladším různé hry – písničkové, po-

hybové i výtvarné. Máme radost, že starší děti už nám umí pomoci i při

tvorbě programů.

31.3.07 proběhl již tradiční Jarní bazar dětského oblečení a potřeb,
který měl opět velký úspěch a věříme, že všichni prodávající prodali a na-

opak zase všichni kupující nakoupili podle svých představ a potřeb –

výběr byl opravdu široký. 

Děkujeme za pečlivé a obětavé zajištění bazaru mnoha aktivním ma-

minkám.

1.4.07 uspořádalo MC Motýlek opět ve spolupráci z KIS a Městem Týnec

nad Sázavou zájezd do pražského dětského divadla MINOR na představe-
ní Bruncvík a lev – legendu české historie podle Aloise Jiráska zpracova-

né hravou formou pro děti Janem Jirků. Bájný český kníže Bruncvík se po

smrti svého otce rozhodne jít do světa a lva do znaku vydobýt, jako pravý

statečný rytíř. Po strastiplných dobrodružstvích se nakonec vrací do Čech

s čarovným mečem i se lvem. Představení bylo velmi pěkně ztvárněno jak

herci, tak i loutkami za poutavě dokreslujícího hudebního doprovodu.

Máme také radost, že pokračuje spolupráce se ZŠ Týnec nad Sáza-
vou – nyní v rámci Pracovního vyučování natírají děti ze 7.A pod vedením

paní učitelky Mgr. Jany Glazarové plot na dětském hřišti v Týnci n. S.

Děkujeme tímto všem aktivním dětem i paní učitelce za jejich velkou

a užitečnou pomoc hřišti, kterou jistě ocení všichni, kdo si tam chodí hrát

a odpočívat. pokračování na následující straně
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Co nás čeká:

Pravidelný program MC MOTÝLEK na únor – červen 2007

dokončení z předchozí strany

Informace o dalších plánovaných akcích naleznete ve vývěskách MC

Motýlek, Města Týnec nad Sázavou či na webu Města: 

www.mestotynec.cz

Těšíme se na setkání s vámi na některé z našich akcí či v rámci pravi-

delného programu MC Motýlek.

Aktivní rodiče či prarodiče s novými nápady či připomínkami též rádi

přivítáme na našich pravidelných organizačních schůzkách – vždy 4. stře-

du v měsíci od 18,30 h v MC. (DSPS I) – Víc hlav víc ví aneb každá schůz-

ka posouvá MC Motýlek pokaždé o kus cesty dál.

Za MC Motýlek: Marcela Krejčíková

POMOZTE UDĚLAT 
RADOST DRUHÝM

Výzva pro malé i velké básníky,

malíře a malířky, umělce 

a grafiky, kreslíře a kreslířky, 

pro šikovné ruce, 

pro všechny, kteří mají svá umělecká dílka v „šuplíku“ nebo chtějí

zkusit vytvořit nový návrh blahopřání pro:

• naše nové malé občánky

• pro jubilanty – seniory

• pro novomanžele

včetně zajímavých textů, básniček a veršovánek. Vaše výtvarná a li-

terární díla přijmeme jednotlivě, jako soubor nebo celé blahopřání.

Všechny návrhy budou vystaveny na „Výstavě malířů Týnecka“

v říjnu letošního roku.

Vyhlašovatel: MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

Případné informace zodpovíme na tel.: 317 701 923, 724 258 032

KIS – MěÚ, pí Němcová. info@mestotynec.cz www.mestotynec.cz

Příjem návrhů: do 29. června 2007 v KIS nebo 

na podatelně MěÚ

Vybrané návrhy budou odměněny.
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Společenské centrum Týnec – velký sál 

22. 5. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Zasedací síň Městského úřadu Týnec

nad Sázavou. Zač.: 17:00 hod.

25. 5. DEN DĚTÍ

Zač.: 16:00 hod.

TJ Jawa – Metaz pořádá pravidelnou

akci pro děti v ZAHRADĚ Společen-

ského centra Týnec. 

Bližší informace pí Junová:

317701038

26. 5. ŠKOLNÍ AKADEMIE 

Akademie žáků ZŠ Týnec n. S.

Bližší informace: 317 701 213

•

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2007

2. 6. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Zač.: 07:00 hod.

Rybník v Kozlovicích. 

Bližší informace MO ČRS p. Zdeněk

Urban tel.: 737 306 035

2. 6. 7. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

Zač.: 13:00 hod.

SDH Pecerady pořádá na hřišti v Pe-

ceradech tradiční sportovní odpoledne

pro děti – soutěže, závody v jízdě na

kole ad.

Bližší informace R. Hudrlík: tel:

731 217 218

3. 6. ČERVNOVÝ KONCERT V MUZEU

Zač.: 19:00 hod.

Město Týnec pořádá koncert v podání

Musica Oeconomica Pragensis VŠE.

Program z děl: G. F. Händela, P. I. Čaj-

kovského, Z. Lukáše, spirituály ad.

Vstupné: 50,- Kč.

7. 6. ANGELIKA

Zač.: 18:00 hod.

KIS MěÚ pořádá zájezd do Divadla

Broadway na nový muzikál.

Vstupné: 499–699,- Kč. Rezervace

a prodej vstupenek v KIS.

Odjezd v 16:00 hodin od spořitelny

9. 6. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – dospělí

Zač.: 04:00 hod.

Rybářské závody pro dospělé – Levý

břeh Sázavy v Náklí. 

Bližší informace MO ČRS p. Zdeněk

Urban tel.: 737 306 035

9. 6. 100 TJ ZBOŘENÝ KOSTELEC

16. 6. DEN DĚTÍ V ČAKOVICÍCH

Město Týnec pořádá zábavní akci

v Čakovicích na hřišti.

16. 6. SPOLEČENSKÉ CENTRUM MUSIC

CONTEST 

2. kolo autorské hudební soutěže, host

DAVID KRAUS

Společenské centrum Týnec – velký sál 

23. 6. PŘEHLÍDKA DECHOVEK 

Město Týnec pořádá v dopoledních

hodinách na přehlídku dechovek

z okolí včetně vystoupení mažoretek

ze ZUŠ Vlašim.

23. 6. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL

Společenské centrum TÝNEC – ZA-

HRADA. Zač.: 10.00 hod.

Ochotnický divadelní spolek NETO-

PÝR pořádá 3. ročník divadelního fes-

tivalu pro malé i velké diváky. Pro-

gram bude upřesněn na plakátech.

Bližší informace J. Raková: tel:

728 231 741

29. 6. ŽALMAN A SPOL.

Folkový koncert v zahradě Společen-

ského centra TÝNEC 

Bližší informace: tel: 602 290 018

Změna programu vyhrazena. 

Bližší informace na plakátech a na

www.mestotynec.cz

Uvedeny jsou akce známé ke dni 3. 4. 2007.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Informace: 317 701 923, 317 701 431,
724 258 032, www.mestotynec.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2007

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou 

SEZÓNA 2007

– výstava obrazů v galerii muzea autorů Lad.

Žížaly, Františka Bučiny, Josefa Jiráka

– výstava perokreseb okolních zřícenin a hradů

Františka Bečváře v kamenné věži 

– nová expozice „Posázavského Pacifiku“ – his-

torie železnice v našem okolí

5. 5. DEN KONĚ

Zač.: 10:30 hod.

KIS MěÚ pořádá zájezd na HISTO-

RICKÉ SLAVNOSTI do Botanicu –

historické vesničky řemesel a umění

v Ostré u Lysé nad Labem. Celodenní

představení – v hlavní roli „koně“,

indiv. výroba řemeslných výrobků,

ukázky řemesel, občerstvení, 30 ha

bylinných zahrad, ad.

Vstupné: 175,- Kč plné, 50,- Kč děti,

100,- Kč důchodci, 420,- Kč rodinné. 

Příspěvek na dopravu: 50,- Kč děti,

důchodci, 100,- Kč dospělí. 

Přihlášky a informace v KIS – MěÚ

i na podatelně do 30.4.2007.

Plánovaný odjezd v 8:30 hodin z par-

koviště před Měú Týnec.

6. 5. MÁJOVÝ KONCERT V MUZEU

Zač.: 15:00 hod. 

Město Týnec pořádá koncert v podání

žaček Marie Veselé – emeritní sólistky

ND. Program bude upřesněn na plaká-

tech. Vstupné dobrovolné.

16. 5. SHAKESPEARE V HOLLYWOODU

Zač.: 19:00 hod.

KIS MěÚ pořádá zájezd do Divadla

Na Vinohradech. 

Vstupné: 160–300,- Kč. Rezervace

a prodej vstupenek v KIS.

Odjezd v 17:30 hodin od spořitelny

19. 5. S DECHOVKOU NA VÝSTAVU HOBBY

KIS MěÚ pořádá netradiční zájezd na

VÝSTAVU HOBBY do Českých Bu-

dějovic. Dechovka Týnečanka bude

reprezentovat na 16. ročníku výstavy,

která je svátkem zahrádkářů, chovate-

lů, kutilů, stavebníků ad. 

Vstupné: 70,- Kč plné, 40,- Kč zlevně-

né, 150,- Kč rodinné. 

Příspěvek na dopravu: 200,- Kč, děti

a senioři 100,- Kč.

Přihlášky, rezervace a informace

v KIS – MěÚ.

Plánovaný odjezd v 10:00 hodin z par-

koviště před Měú Týnec.

19. 5. SPOLEČENSKÉ CENTRUM MUSIC

CONTEST 

2. kolo autorské hudební soutěže, host

TEMPERAMENTO

SCMC – Společenské 
Centrum Music Contest

Jediná hudební soutěž v ČR, která vás skutečně přiblíží hvězdám!!!

Hudebních soutěží je u nás celá řada. Od ryze komerčních, které vlastně nemají s hudbou

mnoho společného a které vyhledávají jen hlasy a obličeje, až po soutěže, ve kterých jde sku-

tečně o hudbu a o kapely, které tuto hudbu produkují. A mezi těmito soutěžemi se směle hlásí

o slovo benjamínek na poli soutěží! SCMC. Jediná hudební soutěž v čr, která kapely skutečně

přiblíží hvězdám! O co se jedná? Kapely mohou do 31. 3. 2007 posílat své nahrávky spolu s při-

hláškami na adresu informačního centra, kterou najdou na oficiálním webu soutěže

www.sweb.cz/scmc. Z došlých přihlášek bude porotou vybráno 30 soutěžících do 10 základ-

ních kol. V každém kole vystoupí 3 soutěžní kapely (ze kterých diváci hlasováním přímo v sále

vyberou jednoho vítěze) a jedna hvězda! A na koho se v rámci SCMC můžete těšit? 

21. 4. DOGA 19. 5. TEMPERAMENTO 16. 6. DAVID KRAUS
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Minizávody v Benešově 2007
V neděli 18.3.2007 se konaly již tradiční „Minizávody“ pro mladé gym-

nastky v Benešově pořádané DDM Benešov a Sokolem Benešov. Na těch-

to závodech se závodí jen v prostných. Zúčastňují se ho cvičenci od 5 let

až po 11 let. Za náš oddíl sportovní gymnastiky TJ Jawa Metaz Týnec nad

Sázavou se těchto závodů zúčastnilo celkem 5 závodnic.

V kategorii:

• rok narození 1995–1996 obsadila 3. místo Šamlotová Hana 

• rok narození 1997–1998 obsadila pěkné 1. místo Jelínková Sylva (z 8

závodnic)

• rok narození  1999–2000 obsadila 2. místo Kazdová Barbora, 4. místo

Škopková Kateřina, 10. místo Málková Andrea z 12 závodnic

Doufáme, že se těmto mladým závodnicím povede i v jiných závodech

takto úspěšně.

J.Z.

Asociace sportu pro všechny (ASPV) na Měříně
Dne 13.3.2007 pořádala ASPV jarní koupání

pro děti a pro rodiče s dětmi v aqua centru na

Měříně. 

Vypraven byl jeden autobus, který odjížděl od

ZŠ v Týnci nad Sázavou po 12,15 hod. Zaplně-

no bylo opravdu každé místečko, dětí bylo víc

jak 35. Jarní sluníčko navodilo dobrou náladu

a ještě větší radost udělalo všem, že po celou

dobu plavání byl puštěn tobogán. Dospělí se rádi

vyhřívají ve vířivce, no a ty nejmenší nezklame

malá skluzavka u muchomůrky. 

Jarní koupání bylo pro všechny účastníky

včetně cvičitelů ASPV, kteří dohlíží, aby se děti

vrátily domů, dobrou zábavou.

Do Týnce se autobus vrátil z aqua centra

Měřín po 18. hodině.

Te� nás čeká příprava na okresní pohár v lehké

atletice, který se bude konat 15.5.2007 v Týnci

nad Sázavou a Dětský den, který se uskuteční

25.5.2007 v zahradě Společenského centra. 

Žákyně a žáci, nezapomeňte, že cvičení po
otevření areálu s tělocvičnou v ZŠ je opět
každý čtvrtek od 17,30 do 19,00 hod.! 

E. Uhrincová

další fotografie na následující straně
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Teamgym na zkušené v Praze
V sobotu dne 24.3.2007 se naše družstvo teamgymu (tj. kolektivní gym-

nastika) zúčastnilo v Praze závodů v kategorii junior II. v celkovém počtu

12 cvičenek z našeho oddílu gymnastiky. Je to závod pro družstva a závo-

dí se v pódiové skladbě, v akrobacii a ve skocích na trampolíně. 

Naše děvčata pro malou trénovanost (3 měsíce zavřená tělocvična) po-

stihly dva pády na trampolíně a jeden pád v pódiové skladbě, což zname-

nalo propad až na šesté místo z osmi družstev. 

Věříme, že zvýšená trénovanost se projeví na větší jistotě, a tím i na lep-

ším umístění v další soutěži.

J.Z.



VOLEJBAL
Volejbalové jaro v Týnci nad Sázavou

Po podzimní části volejbalové sezóny 2006/ 2007 jsme si díky rekon-

strukci tělocvičny dost odpočinuli. V polovině února jsme se opět sešli a za-

čali s tréninkovými dávkami v týnecké tělocvičně. Fyzickou i herní přípravu

jsme si zpestřili turnajem v Benešově. V silné konkurenci týmů, jenž hrají

o soutěž výše, jsme sehráli řadu vyrovnaných zápasů, ale přesto jsme turnaj

zakončili na šestém místě tabulky. Z celkového vítězství se radovali hráči Tá-

bora, před Českými Budějovicemi a domácím Sokolem Benešov. 

Další turnaje nás čekají v průběhu dubna, kdy nejdříve jedeme změřit

aktuální formu na Podblanický pohár ve Vlašimi, kde budeme obhajovat

loňské třetí místo a poté jsme přijali pozvánku na antukový turnaj na Cho-

dově, kde absolvujeme generálku před mistrovskými zápasy.

Následující sobotu 28. dubna začíná jarní část sezóny Krajského přebo-

ru II. třídy. Na úvod zajíždíme na půdu Tatranu Sedlčany a o týden později

se představíme poprvé doma před domácím publikem proti SK Kostelní

Lhotě.

Rozpis utkání jarní části KP II.:

28. 4. TJ Tatran PMS Sedlčany – VK Týnec nad Sázavou

5. 5. VK Týnec nad Sázavou – SK Kostelní Lhota

12. 5. TJ Bohemia Poděbrady – VK Týnec nad Sázavou

19. 5. VK Týnec nad Sázavou – TJ Sokol Vlašim

26. 5. TJ Sparta Kutná Hora – VK Týnec nad Sázavou

2. 6. VK Týnec nad Sázavou – SK volejbal Kolín „B“

9. 6. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – VK Týnec nad Sázavou

Tabulka po podzimní části KP II.:

1. TJ Bohemia Poděbrady 14 12 2 37 : 13 1166 : 1006 26

2. TJ Sparta Kutná Hora 14 10 4 35 : 17 1215 : 1066 24

3. VK Týnec nad Sázavou 14 10 4 36 : 20 1283 : 1161 24

4. TJ Sokol Vlašim 14 9 5 28 : 20 1078 : 1044 23

5. SK Volejbal Kolín „B“ 14 7 7 24 : 25 1077 : 1045 21

6. TJ Jiskra Zruč nad Sáz. „B“ 14 4 10 23 : 32 1175 : 1264 18

7. SK Kostelní Lhota 14 3 11 10 : 36 905 : 1098 17

8. TJ Tatran PMS Sedlčany 14 1 13 9 : 39 941 : 1156 15

Sezónu zakončíme jako vždy Memoriálem Miroslava Kaliny, na který

se tradičně hlásí týmy z KP i národní ligy. Tento turnaj proběhne v sobotu

23. června na dvou hřištích u mostu za účasti osmi až deseti družstev.

V průběhu zimy nezaháleli ani naši veteráni. Nejprve si vyzkoušeli

formu na veteránském turnaji ve Vlašimi, kde dokázali porazit Sokol Be-

nešov, Tatran Sedlčany i domácí Vlašim shodně 2:0 na sety a celý turnaj

s přehledem vyhráli. V neděli 4. března se zúčastnili kvalifikačního turna-

je Mistrovství ČR veteránů nad 40 let v Českých Budějovicích. Zde se jim

už tolik nedařilo a skončili již ve skupině bez jediného vítězství. Přesto to

byla pro ně dobrá zkušenost.

Na závěr bych Vás všechny chtěl pozvat nejen na naše mistrovská ut-

kání, memoriál Miroslava Kaliny, ale také na plážový volejbal, který bude

v provozu od konce května v závislosti na počasí. Objednat se můžete opět

na telefonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát. Stojí to vážně za to. 

Za VK Týnec nad Sázavou 

Jaromír Kuchta
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Odemykání 
Sázavy

Ahoj kamarádi vodáci,

v sobotu 31. března provedl děda Sá-

zava obvyklý jarní akt a sice odemkl

svým maxiklíčem řeku. 

Účast ze strany vodáků i přihlížejí-

cí veřejnosti byla velká, počasí úplně

na objednávku a vody kolem 120 cm,

což je docela pěkné i na raftu. Od nás

jely celkem čtyři rafty a několik kaja-

ků. Zaznamenali jsme prvního jarní-

ho Čochtana, jehož hrdým autorem je

Karel. My jsme zase zaplavili raft na

Žampachu a tak jsme museli také do

vody. Ale při tomto počasí to ani ne-

vadilo. 

Mějte se všichni moc pěkně, pokud

jste nemocní, tak se rychle uzdravte

a pokud ještě spíte zimním spánkem,

tak už se probu�te… JE JARO!!!

Ahoj Dali

další fotografie na následující straně
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V sobotu 19.května vyjede z nádraží Praha Braník parní lokomotiva

řady 434.2186 z roku 1917 v čele historického vlaku do Dobříše. Vlak za-

staví ve stanicích Praha Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čísovi-

ce, Mníšek pod Brdy a Malá Hraštice. Po příjezdu do žel. stanice Dobříš

(ve 13.09 hod.) si budou moci cestující vybrat z bohatého programu Do-

bříšských májových slavností, které se budou konat v centru města. Přímo

na nádraží vystoupí skupina Vlak na Dobříš. Na dobříšském zámku je

možno navštívit muzeum s výstavou historických motocyklů, galerii,

interiéry zámku a překrásnou francouzskou zahradu. Mezi nádražím –

zámkem – náměstím bude jezdit zdarma kyvadlová autobusová doprava.

Po předložení jízdenky na parní vlak je možno získat 50 % slevu na vstup-

ném na akce v dobříšském zámku. Ve 14.10 a v 15.55 hod. se parní vlak

vydá na výletní jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Návrat do Prahy

je plánován s odjezdem z Dobříše v 17.43 hod. Tradičně bude v soupravě

parního vlaku zařazen i bufetový vůz. Připraveno je pamětní razítko.

Bližší informace obdrží zájemci na tel. 972 228 853, 972 228 850, 972

28 851. www: parnijizdy.xf.cz E-mail: pavlik@epos.cd.cz. Předprodej jíz-

denek a místenek bude zahájen od 19.4. v osobní pokladně na nádraží

Praha Braník denně od 7 do 18 hodin. Rezervace jízdenek není možná.

Za ČD a.s. Vás srdečně zve dozorčí provozu žst. Praha Braník 

Petr Pavlík.

Jízdní řád:

příjezd odjezd příjezd odjezd

Praha Braník 11.13 19.20

Praha Zbraslav 11.22 11.28 19.08 19.09

Vrané nad Vlt. 11.39 11.44 18.55 18.57

Měchenice 11.50 12.05 18.48 18.49

Čísovice 12.27 12.28 18.30 18.31

Mníšek p/B. 12.39 12.40 18.21 18.22

Malá Hraštice 12.53 12.54 17.58 18.06

Dobříš 13.09 17.43

příjezd odjezd

Dobříš 14.10 15.55

Malá Hraštice 14.26 16.10

Malá Hraštice 14.39 16.32

Dobříš 14.54 16.47

Ceny jízdenek a místenek: 

• Zpáteční jízdenka (Praha – Dobříš a zpět) = 200,- Kč

• Jednosměrná jízdenka = 160,- Kč

• Místenka = 20,- Kč 

• Zpáteční jízdenka (Dobříš – Malá Hraštice a zpět) = 80,- Kč

• Děti od 6 do 15 let mají 50 % slevu

• Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku na místo k sezení.

S parním vlakem na Dobříšské májové slavnosti 2007

Parní lokomotiva 434.2186 (21. 5 2005). Foto Roman Provazník
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Malá dopravní firma přijme:

• dispečerku/dispečera

• řidiče na vozy AVIA

• strojníka na nakladače a rypadla kolová,

pásová Caterpillar, Schaeff

• energického vedoucího sběrného dvora

Telefon:  603 203 600

Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi opět letos 
pomáhá zachraňovat žáby

Letos již po deváté instalují pracovníci České-

ho svazu ochránců přírody spolu s dobrovolníky

speciální zábrany, které znemožní obojživelní-

kům vstup na frekventované komunikace v době

jejich tahu. Zábrany jsou vystaveny na tradič-

ních pěti místech – Trhový Štěpánov, Horka

u Zruče n.S., Kačina u KH, Šternov, Tehov

u Říčan a nově budou letos zabezpečeny dva

úseky u chráněného území Voděradské bučiny

u Jevan. 

„Zábrany jsou vlastně sí	, která se pomocí že-

lezných bodců nainstaluje podél vozovky a za-

mezí žábám na ni vstoupit. Díky ní tak žáby ne-

končí pod koly automobilů, ale ve sběrných

nádobách, odkud jdou každé ráno vybírány

a přenášeny do nedaleké vodní nádrže, kam smě-

řuje jejich pou	“, vysvětluje Daniela Mročková,

pracovnice Českého svazu ochrany přírody,

která spolu se svým kolegou Jiřím Noskem bu-

dování zábran organizuje.

Díky více než dvou kilometrům zábran okolo

frekventovaných silnic se každoročně podaří za-

chránit tisíce chráněných obojživelníků. Hlavní

migrující druh je ropucha obecná, spolu s ní bý-

vají odchyceni také skokani, ale i kuňky i čolci.

Pomozte nám, prosím, i Vy pokračovat v zá-

chranných akcích materiálním darem nebo fi-

nančním příspěvkem formou dárcovské SMS ve

tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na

číslo 87777. DMS stojí 30,- Kč, příjemce obdrží

nejméně 27,- Kč.

V případě nálezu lokality s vysokým úhynem

žab na silnici nebo v případě nálezu zraněného

zvířete můžete zavolat na pohotovostní telefon
Stanice pro handicapované živočichy ve Vlaši-

mi 777 800 460. 

Další kontakty:

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.csopvlasim.cz

Foto Jan Mroček: Připevňování sí�ových zábran

k zemi.

Foto Daniela Mročková: Instalace sí�ových zá-

bran
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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

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 713 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 317 701 201

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

(v prac. době) – 317 722 044
(po prac. době) – 737 200 960

VODA 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109
602 121 134

Telefónica O2 Czech Republic, 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.

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

Přijmeme strojníka s praxí
na bagr JCB.

Dobré platové podmínky.

Telefon:  602 316 108
602 464 445

}


