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Vážení spoluobčané,
otevíráte dubnové číslo Týneckých listů a já
věřím, že se při jeho čtení nebudete nudit.

Rada města v poslední době mimo jiné
● projednala množství drobnějších majetkových

převodů a pronájmů

● schválila ceny vodného a stočného s účinnos-
tí od 1.4.2009 takto:
vodné 35,10 Kč/m3

stočné 32,48 Kč/m3

celkem 67,58 Kč/m3 včetně DPH

● schválila dobrovolnou registraci města k DPH

● schválila finanční podporu akce Čistá Sáza-
va ve výši 6.000,– Kč z výtěžku z výherních
automatů

● vydala Pokyny č. 1/2009 a 2/2009 o přidělo-
vání bytů v domech s pečovatelskou službou
a dále Pokyn č. 4/2009 - Plakátování

● vydala Pokyn č. 3/2009 - Pronájem prostor
a zařízení v majetku Města Týnce nad Sáza-
vou pro sportovní a zájmové aktivity

● vzala na vědomí informaci o připravovaném
projektu rozvoje a údržby dřevin. Projekt a reali-
zace budou výhledově předmětem žádosti o do-
taci do Operačního programu Životní prostředí.

● schválila uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti na lince PID č. 339 podle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, kterou uzavřely organi-
zace Ropid na straně jedné a obce na trase
linky č. 339 na straně druhé

● vyhlásila Program dotací města pro rok 2009

● souhlasila s tím, aby starosta stanovil pro
volby do Evropského parlamentu minimální
počet členů okrskové volební komise takto:
okrsková volební komise pro volby do Evrop-
ského parlamentu bude mít 5 členů včetně za-
pisovatele. V okrscích s počtem voličů do 300

bude mít okrsková volební komise 4 členy
včetně zapisovatele.

● schválila vyhlášení fotografické soutěže o nej-
krásnější pohled na Město Týnec nad Sázavou
a jeho místní části s uzávěrkou k 31.8. 2009 

Zastupitelstvo města mimo jiné

● schválilo Návrh Pokynu pro zpracování Návr-
hu územního plánu

● schválilo V. konečnou úpravu schváleného
rozpočtu města pro rok 2008

● schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vo-
dovodu nebo kanalizace

● schválilo změnu Stanov a Smlouvy o vytvoře-
ní svazku obcí Obecní lesy Benešovska 

● neschválilo vyhlášení výběrového řízení na
zajištění školního stravování od 1. 9. 2009 ex-
terní firmou

Zdeněk Březina

starosta města
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Výstavba kanalizace – uvedení přípojek
do provozu

Projekt je spolufinanco-
ván Evropským fondem
pro regionální rozvoj -
Operační program Infra-
struktura a Státním fon-
dem životního prostředí
České republiky.

Spolu s provozovatelem kanalizace (Technic-
ké služby) byl vypracován postup pro připojení
Vaší nemovitosti ke kanalizaci. Ten byl odeslán

Pozor! Změna
dopravního značení
V minulém roce byly upraveny dopravní znač-

ky Začátek obce a Konec obce mezi Týncem
a Chrástem. Konec a začátek Týnce byl posunut
k železničnímu přejezdu, kde navazuje na Chrást.
Na silnici II/106 mezi Týncem a Chrástem tak
platí nejvyšší povolená rychlost 50 km/h.

Tento úsek využívají často chodci a je pro ně
velmi nebezpečný.

Kácení stromů

Středočeský kraj rozděloval dotace pro rok 2009
Středočeský kraj na svém zasedání zastupitel-

stva schválil přidělení dotačních prostředků
z Fondu sportu a volného času a z Fondu kultury. 

Letos byla úspěšná žádost vypracovaná pro
FK FERCOM Týnec nad Sázavou a týnečtí
fotbalisti tak dostanou dalších 500 000,– Kč
na úpravy sociálního zázemí a sportovních
kabin klubu. 

Další úspěch při získávání
evropských dotací v Týnci nad Sázavou

Město Týnec nad
Sázavou uspělo se
svou žádostí o dotaci
do Regionálního ope-
račního programu

Středočeského kraje. Z evropských zdrojů
přibude na konto úspěšných žádostí dalších
cca 1,4 mil Kč na materiální zabezpečení pra-
videlných kulturních, sportovních a společen-
ských akcí v Týnci nad Sázavou.

Akce jsou pořádány v průběhu celého roku,
jsou svým charakterem velmi různorodé a svým
rozsahem mají regionální charakter (Den dětí
a sportu, Přehlídka dechovek, Letní divadelní
scéna, Týnecký střep, Taneční soutěž o cenu
města Týnce, Keltský večer, Významný občan
města a další). Jsou určeny především pro rodi-
ny s dětmi, mládež a pro aktivní trávení volné-
ho času. Projekt umožní výchovné působení na
mladou generaci, ukáže možnosti smysluplného
využití volného času a zamezí nežádoucím vli-
vům konzumní společnosti na děti a mládež.
Významnou cílovou skupinou jsou i senioři.

Kulturní akce, které tradičně Město Týnec
nad Sázavou pořádá, budou podpořeny část-
kou 4 x 20 000,– Kč, neboť všechny podané
žádosti do Fondu kultury byly přijaty.

Kvalitní práce s mládeží a úroveň kultur-
ních, sportovních a společenských akcí ve
městě jsou tak po zásluze opět významně
oceněny. Vezmeme-li v úvahu velikost a roz-

mailem či dopisem na kontaktní adresy. Pokud
budete chtít uvést přípojku do provozu, kontak-
tujte Technické služby – středisko Brodce (Ivana
Matějovská, tel: 317704160), kde dohodnete
další postup.

Před zprovozněním přípojky Vás Technické
služby seznámí s podmínkami servisu čerpací
stanice (v případě tlakové přípojky). Po vyplně-
ní Dotazníku pro stanovení spotřeby vody
a množství vypouštěné odpadní vody do veřejné
kanalizace (v případě bez připojení na veřejný
vodovod) a splnění podmínek daných provozo-
vatelem bude uzavřena Smlouva o dodávce
vody a odvádění odpadních vod. 

Přípojky v Peceradech se napojují na potrubí
ULTRA RIB 2. Pokud pro soukromou část po-
užijete hladké PVC potrubí, je nezbytná speciál-
ní přechodka. Utěsnění hrdla tmelem či pěnou
není přípustné.

Aktuální informace najdete na webu města:
www.mestotynec.cz.

Martin Kadrnožka

místostarosta

Koncem března proběhlo kácení několika vzro-
stlých stromů. Odborná firma posoudila jejich zdra-
votní stav a navrhla jejich pokácení. Vánoční smrk
by měl být ihned nahrazen náhradním stromem,
lípy v Lipové ulici budou nahrazeny v příštím roce.

Ve spolupráci s ČSOP Vlašim město připravu-
je projekt na ošetření a údržbu stromů, který by
měl být financován z fondů EU. Zeleň ve městě
by se tak mohla dočkat významné proměny.

lohu Středočeského kraje, množství sportov-
ních klubů a pořádaných akcí a rovněž množ-
ství podaných žádostí dotaci, jedná se opět
o velký úspěch.

Smyslem pořádání mnoha akcí je vytrhnout se-
niory z vlastních problémů a stereotypu a umož-
nit jim potěšení ze společnosti. Každá aktivita
přispívá ke zkvalitnění života seniorů. 

Realizací projektu získá město kvalitní
technické a materiálové vybavení pro pořádá-
ní tradičních sportovních, kulturních a spole-
čenských akcí, pro zvládnutí stoupajícího
počtu návštěvníků a pro zabezpečení důstoj-
ného a kapacitně postačujícího zázemí pro di-
váky a účinkující. Dostatek židlí a stolů, kapa-
citně dostačující zastřešení při nepřízni
počasí, kvalitní technické zvukové, osvětlova-
cí a reprodukční zařízení budou nesporným
přínosem pro udržení kontinuity a tradice po-

řádání kulturních a sportovních akcí. Význam-
ným přínosem je i zvýšení cestovního ruchu
a počtu návštěvníků z celého regionu.

mb
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 29. května 2009
– termín uzávěrky je závazný!

x

Volby do Evropského parlametu
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 46/2009

byly vyhlášeny volby do Evropského parlamen-
tu, které se uskuteční na území České republiky
v pátek 5. června 2009 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu 6. června 2009 od 8,00 do
14,00 hodin.

Volby upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o vol-
bách do Evropského parlamentu a o změně ně-
kterých zákonů.

Přehled členských států EU:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,

Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr,

Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,
Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portu-
galsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Sloven-
sko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Bri-
tánie

Bližší informace o volbách se budou zveřej-
ňovat ve vývěsních skříních a na webových
stránkách města.

Domácí úkol
Myšlenka zadávat domácí úkol členům za-

stupitelstva po hlasování, v němž nepodpoři-
li pro ně sporné rozhodnutí, se mi zdála zprvu
jako velká hloupost. S odstupem však shledá-
vám, že je namístě. Neměl by však být vyža-
dován než na základě dobrovolnosti a pouze
v případech zásadnějších rozhodnutí zastupi-
telstva, která mohou výrazně ovlivnit chod
města a hlavně jeho budoucí finanční situaci.
Proto se k tomuto nápadu připojuji a bude-li
tato praxe fungovat, navrhuji zřídit pravidel-
nou rubriku v Týneckých listech s názvem
např. „Z domácích úkolů zastupitelů“

Domácí úkol č. 1 
Proč jsem nezvedl ruku pro náhradu stá-

vající školní jídelny firmou Eurest a jak si
tedy vlastně školní stravování v Týnci před-
stavuji.

Zdůvodnění je prosté, argumenty zastánců
mne nepřesvědčily. Část zastupitelstva si vy-
tkla za cíl přivést do jídelny Eurest stůj co
stůj a tomu podřídila veškerou mnohdy neko-
rektní kampaň složenou z množství mírných
dezinformací. 

Pan starosta je podle svého vyjádření nejpr-
ve ve střetu zájmu, neboť jeho žena je ředitel-
kou jedné jídelny Eurestu. Přes slib o nevmě-
šování se do celé záležitosti velmi silně lobuje
a nakonec ujišťuje zastupitele o právní čistotě
svého postupu. Nenapadne ho však etická ko-
rektnost alespoň se zdržet hlasování. 

Stížnosti na chod jídelny a její personál
jsou velmi zveličovány, ale nic konkrétního
nezazní, jediná zdokumentovaná a opakova-
ně uváděná věc je rozdání několika prošlých
tyčinek. Názor části starších dětí, že jídlo se
v naší kuchyni nedá jíst, je zčásti dílem „zpo-
vykanosti“ některých a ti, co vychovávají
děti si o tom myslí své. Ohlasy na nespokoje-
nost některých měst, kde tato firma vstoupila
do přípravy jídel jsou však bagatelizovány.
Stravovací komise byla rozpuštěna v r. 2006
a do té doby se vyjadřovala k práci jídelny
kladně, zástupci školy do ní přestali chodit
již dříve. Že jsou nedobré vztahy mezi vede-
ním jídelny a školy se ví dlouho a město
mohlo razantně již dávno zasáhnout, vždyť
pro manažerské selhání má zřizovatel právo
vyměnit vedoucí a nebo v krajním případě
změnit statut jídelny. 

Výsledky hygienických kontrol jsou údaj-
ně špatné a hrozí sankce. Poslední taková
kontrola z listopadu to však nepotvrzuje, to
co se jídelně vytýká by však Eurest ze svého
stejně neupravil. Aby se zdůvodnila finanční
výhodnost vstupu této firmy, jsou uváděny
některé kalkulace, které se postupně upravují
do podoby podpůrného argumentu. Za všech-
na čísla jedna položka. Provozní náklady
jako dnešní příspěvek školní jídelně je uvá-
děno dle rozpočtu 800 tis., skutečně vyplace-
ných je 600 tis. Eurest v první nabídce uvádí
roční příspěvek od města 1,25 mil., v uprave-
né verzi potom 860 tis. O částce 300 tis. na
elektřinu a další na vodu a kanalizaci se takt-
ně pomlčí.

Původní plán přestavby jídelny je de facto
odstřelen zdvojnásobením rozpočtu na stav-
bu, která záhadně vzroste z původně kalkulo-
vaných 25 mil. na 50 mil. Asi tu není co
k údivu, když kanalizace se z projektovaných
120 mil. též záhadně vyšplhala na 190 mil.
Dovoz jídel do staré školy prý není možné
zajistit proto, protože v nové škole není vý-
dejní koutek. Divné, že si vedení města, které
řeší další zdánlivě neřešitelné problémy,
neumí poradit. Další důvod můžete pokládat
za příspěvek k širší diskuzi s přesahem k fun-
gování světa za globalizace. Orientace na
místní zdroje, řešení místních záležitostí
vlastními silami posilují pocit sounáležitosti
k obci, lépe odolávat vrtkavému vývoji
v okolním světě.

A nyní k nejdůležitější části našeho úkolu.
Jaké řešení zachrání naše školní stravování.
Přirozeně toto řešení spoléhá na ostatní, kteří
nebudou pasivní a nebudou (pod)vědomě
snahy sabotovat jako reakce na neschválení

Eurestu. Vycházíme-li z předložených kalku-
lací, potom město odmítnutím Eurestu v bu-
doucnu vydělá, musí se najít řešení pro pr-
votní investiční vklad na začátku, který však
bude během následujících nejvíce čtyř let
úsporami splaceno. Předpokládá to:

● Půjčku z bytového fondu - které jsme dopo-
sud s lehkým srdcem schvalovali pro různé
sanace v rozpočtu - jež bude použita na ne-
zbytné rekonstrukce ve staré škole a poří-
zení výdejního koutku v nové škole.
Všechny předchozí prohlášení vedení
města o prioritě řešení školního stravování
bereme tak, že byla myšlena vážně. Námět
na technické řešení bude v krátké době
dodán. Půjčka bude splacena úsporou na
provoz jídelny, která plyne z rozdílu v kal-
kulaci (viz podklad k posledním zasedáním
zastupitelstva). Naše jídelna 800 tis. (sku-
tečnost 600 tis.) - Eurest 860 tis. (plus ná-
klady na el. energii 300 tis.?) = roční úspo-
ra 60 tis. (ovšem ve skutečnosti minimálně
560 tis). S touto úsporou bychom požado-
vanou půjčku z bytového fondu splatili ma-
ximálně do čtyř let.

● Přehodnocení kalkulace ceny přestavby ne-
závislým odborníkem, protože předchozí
kalkulace různých ocenění nákladů na
nutné stavební úpravy se dají přirovnat ke
kotrmelcům a je reálná šance, že výsledné
částky se podstatně změní. Nestavíme
přeci palác.

● Maximálně využit potenciálu místních
zdrojů, což zahrnuje sponzorství, dotace,
svépomocnou aktivitu lidí a malých firem.

● Úspory v rozpočtu díky zásahu do organi-
zační struktury města, což pro začátek
může začít snížením uvolněných zastupite-
lů. To by jednak odpovídalo situaci v po-
dobně velkých městech a potom minimální
možnosti získávat pro nás dotace v bu-
doucnu pro nedostatek zdrojů pro spolufi-
nancování, protože většina peněz půjde na
splácení úvěrů na kanalizaci. 

Uzavírám svůj domácí úkol s nadějí, že
v dalším čísle Týneckých listů tato rubrika
nezanikne. Možná by bylo dobrým vylepše-
ním otiskovat také některé diskusní příspěv-
ky k aktuálnímu dění ve městě – např. budo-
vání kanalizace, které se objevují na
internetových stránkách města včetně odpo-
vědí ze strany vedení města.. 

Luděk Šefrna
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Reakce na článek dr. Šefrny „Domácí úkol“
Jsem rád, že konečně spatřil světlo světa

nějaký protinávrh, jestliže návrh vedení
města nebyl zastupitelstvem přijat. To, že
k přijetí navrženého usnesení „Vyhlásit výbě-
rové řízení na externího dodavatele školního
stravování“ chyběl jeden hlas, svědčí o tom,
náš návrh nebyl tak nesmyslný, jak by se
z uvedeného článku mohlo snad zdát. A to
jsme prosím nikoho předem nepřesvědčovali,
s nikým jsme se předem nedomlouvali, hlaso-
vání nebylo vůbec předjednané, vše bylo po-
necháno - jak je ze strany vedení města zvy-
kem - na svobodné vůli přítomných
zastupitelů.

O protinávrhu budeme samozřejmě jednat,
považuji to za normální. Nějaká apriorní blo-
kace jiných návrhů nepřichází v úvahu. 

Myslím, že žádnou nekorektní kampaň ve-
dení města nevedlo, žádné „stůj co stůj“ se
nekonalo. Spíše se ptám, nakolik je korektní
poněkud posměšný tón článku pana dr. Še-
frny. Věc měla svůj několikaměsíční vývoj
a výsledný návrh byl výběrem z celé řady va-
riant, proto jsme ho prosazovali. Jiný návrh
nebyl při jednání na stole. Projednávání v za-
stupitelstvu není žádným lobováním. Měli

jsme k dispozici výsledky ankety mezi rodiči
a doporučující stanoviska Školské rady a Vý-
boru SRPDŠ. Leč tyto hlasy veřejnosti nesta-
čily k přijetí navrženého usnesení. 

Ve věci možného střetu zájmů jsem bral ro-
vinu právní i rovinu morální velmi vážně
v úvahu, než jsem dospěl ke konečnému roz-
hodnutí, jak ve věci řešení školního stravová-
ní vystupovat a hlasovat. Určité nedorozumě-
ní jsem způsobil sám, protože jsem se na
podzim loňského roku trochu nejasně vyjá-
dřil. Ale - v daném případě jsme nehlasovali
o konkrétní firmě, ale o uspořádání výběrové-
ho řízení, které mohl vyhrát kdokoliv. V tom
spatřuji velký omyl pana dr. Šefrny. Navíc
mohl svoje pochybnosti zákonným způsobem
řešit v zastupitelstvu, nabídl jsem to, ale
nikdo této možnosti nevyužil. Střet zájmů
bych nepřipustil, protože nemám potřebu na
stará kolena kazit si pověst a špinit svědomí.
Celé je to bouře ve sklenici vody, kterou jsem
nešikovně vyvolal. Pan doktor to také dobře
ví, nicméně toho využil ve svém článku.

Organizace stravování je příliš složitý
problém, než aby se dal řešit pomocí článků
v novinách. Problém se má řešit v místě jeho

vzniku. Stížnosti nebyly úplně hlavním moti-
vem našeho návrhu na modernizaci stravová-
ní. Chtěli jsme a chceme najít postupné opti-
mální řešení školního stravování při
přijatelných nákladech. To je naše priorita, ni-
koliv zachování stávajícího stavu nějakou
levnou improvizací. Takové řešení, které by
na řadu let zajistilo vysokou úroveň a bezpro-
blémový provoz, pestrý výběr jídel pro školní
děti, možnost objednávkového systému např.
přes internet, možnost kontroly toho, zda a co
dítě obědvalo a celkově moderní přístup k ří-
zení školního stravování. Samozřejmě vím, že
dosud byla městem této oblasti věnována
menší pozornost v umisťování investičních
peněz. Byly jiné priority (hlavně životní pro-
středí a bydlení) s dopadem na velké skupiny
obyvatel a také jsme se do drobných neper-
spektivních úprav nechtěli pouštět, protože
jsme očekávali, že se nám podaří naplnit kon-
cepční projekt, který se ovšem později ukázal
nad naše současné možnosti (dotaci jsme
zatím nezískali) a možná bude třeba ho přeor-
ganizovat tak (bude-li to možné), aby bylo
možno naplňovat ho v menších etapách.

Zdeněk Březina

Upozornění pro držitele psů
V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích a vyhláškou č. 2/2003
o místních poplatcích, je každý držitel psa
povinen do 15 dnů od vzniku poplatkové po-
vinnosti splnit ohlašovací povinnost a psa
přihlásit do evidence.

Poplatek ze psů platí držitel psa, který má
trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvo-
du města, ze psů starších 3 měsíců nebo při
započetí držení staršího psa, a to tak, že na
MěÚ vyplní evidenční kartu “ Přiznání k po-
platku ze psů”. Zároveň obdrží evidenční
známku pro psa, díky které se již několikrát
vrátil zaběhnutý pes svému majiteli, a infor-
mace o výši poplatku. I dále je pak nutné
hlásit každou změnu, která má vliv na výši
poplatku a trvání poplatkové povinnosti
(např. úmrtí držitele psa – přehlášení na ji-
ného držitele, čestné prohlášení důchodce,
že má důchod jako jediný příjem, změna pří-
jmení nebo trvalého bydliště držitele). K zá-
niku poplatkové povinnosti je třeba oznámit
úmrtí psa (potvrzení od veterináře, písemné
prohlášení držitele), převedení psa na jiného
držitele nebo oznámení o stěhování do jiné-
ho bydliště. Jen tak lze zabránit chybnému
doručení poukázky na poplatek. Držitel,
který nepřihlásí svého psa do evidence, se
vystavuje pokutě podle zák. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků. V následujícím ob-
dobí bude probíhat razantnější kontrola evi-
dence psů směřující k odhalení spoluobča-
nů, kteří se dosud poplatku vyhýbali.

Dalším velkým problémem, který se dotý-
ká většiny držitelů psů ve městě, je volné po-
bíhání psů a znečišťování veřejného pro-

stranství. Obecně závazná vyhláška
č. 2/2004, o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, přitom vymezuje pro-
stranství, na kterých je volný pohyb psů za-
kázán a stanovuje povinnost osoby kontrolu-
jící pohyb psa (průvodce psa) po veřejném
prostranství, neprodleně odstranit nečistotu
(tuhý exkrement) způsobenou zvířetem.

Povinnost neznečišťovat a nepoškozovat
veřejné prostranství je ustanovena i v záko-
ně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle kte-
rého lze uložit pokutu odpovídající závaž-
nosti porušení povinností.

Nehledě na výčet zákonů a vyhlášek,
které nařizují povinnosti a umožňují sankce
za jejich neplnění, by si měl každý uvědo-
mit, že přes veškerou lásku ke svému čtyř-
nohému příteli, je nutné dodržovat alespoň
základní pravidla soužití mezi lidmi, brát
ohled na děti, které jsou díky lhostejnosti
pejskařů vystaveny různým alergiím a ne-
mocem, po jejichž příčině pak mnohdy
marně pátráme.

A záměrně se vyhýbat poplatkům a ještě
se chlubit „jak jsem s těma úředníkama vy-
dupa“?

To je jen výrazem postoje některých lidí
k ostatním a sobeckou ignorací jiných zájmů
než jsou jejich vlastní. Nikdo nechce tahat
lidem peníze z kapes, zvláště v této složité
době, ale obrazně řečeno: “Každá včela, ja-
kožto inteligentní tvor, se snaží podle svých
možností přispět do společného úlu.” Je
třeba si uvědomit, že právě poplatky jsou ne-
zanedbatelnou položkou rozpočtu města
a „místními poplatky“ jsou i proto, že již ne-

Co bude dál
se školní jídelnou?
Na březnovém zastupitelstvu se jednalo

o návrhu svěřit provozování školního stravo-
vání externí firmě. Podnětem bylo řešení nevy-
hovujícího prostoru ve staré škole. O možném
řešení se jednalo s Eurestem. Předpokládalo se
ovšem vyhlášení výběrového řízení. 

Předložený návrh předpokládal úpravy, které
by od září 2009 umožnily přípravu 2-3 druhů
jídel, moderní objednávkový systém, zázemí
a zkušenosti specializované firmy. Firma by
koupila technologii, město by zaplatilo staveb-
ní úpravy a dále by platilo provozní příspěvek
o něco vyšší, než dosud. Dle mého názoru toto
řešení mohlo s minimální investicí ihned vý-
znamně zvýšit úroveň stravování našich dětí.

Tento návrh nezískal v zastupitelstvu podporu.
V současné době se řeší alternativní návrh:

provést úpravy pouze na vlastní náklady bez
cizí investice a provozovat školní stravování
pod stávající příspěvkovou organizací Školní
kuchyně a jídelna. Výše financí zřejmě umož-
ní pouze přestavbu ve staré škole, dovoz stravy
z nové školy a zachování 1 druhu jídla. 

Martin Kadrnožka

místostarosta

putují nikam výš a dál, ale v různé formě při-
spějí ke zkvalitnění života ve městě i v při-
lehlých obcích.

dk
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SMS informační kanál – služba pro obyvatele
Městský úřad vám nabízí systém zasílání důležitých informací. Služba

SMS InfoKanál obecní rozhlas „do kapsy“ umožňuje zasílání důleži-
tých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobil-
ních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). 

Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je vý-
hodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte většinu dne mimo naše město.
Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí
město. 

Jak službu získat: 
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném roz-

sahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního tele-
fonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způ-
sobem můžete službu kdykoli zrušit. 

Přihlášení: 
Odeslat textovou zprávu ve znění: 
IK TYNEC REG zasílání všech důležitých zpráv bez rozlišení lokality
IK TYNEC REG T1 zasílání všech důležitých zpráv pro Týnec nad Sázavou
IK TYNEC REG T2 zasílání všech důležitých zpráv pro Brodce
IK TYNEC REG T3 zasílání všech důležitých zpráv pro Čakovice
IK TYNEC REG T4 zasílání všech důležitých zpráv pro Chrást nad Sázavou
IK TYNEC REG T5 zasílání všech důležitých zpráv pro Krusičany
IK TYNEC REG T6 zasílání všech důležitých zpráv pro Pecerady
IK TYNEC REG T7 zasílání všech důležitých zpráv pro Podělusy
IK TYNEC REG T8 zasílání všech důležitých zpráv pro Zbořený Kostelec
na telefonní číslo 605 733 680 

Odhlášení: 
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK TYNEC ODREG nebo
IK TYNEC ODREG Tx – číslo zvolte podle odhlašovaného tématu obdobně
jako při registraci  na telefonní číslo 605 733 680

Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně
mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo
telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Při úspěšném při-
hlášení bude zaslána potvrzovací zpráva. Odesílané zprávy (přihlášení
a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčné-
ho občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co
zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při přihláše-
ní, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých
zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese městský úřad. 

Besedy na Benešovsku
Prevence především

Konec března a začátek dubna byl naplněn řadou besed v mnoha ško-
lách. Nejen mateřské a základní školy mají zájem o spolupráci s policií.

Dvacátého čtvrtého a třicátého března jsme si velmi zajímavě povídali
na Základní a praktické škole v Benešově. S menšími dětmi jsem probra-
la práci policie a co obnáší. Žáčci správně uvedli, že policie má pomáhat
a chránit, ale aby bylo vše správně vymezeno, připomněli jsme si, že i oni
musí dbát na své bezpečí. Pomocí obrázků jsme si vymezili, co smíme
a nesmíme dělat a jak se zachovat, jestli-že najdeme injekční jehlu, starou
zbraň či munici a nebo jiný nebezpečný předmět. Na starší děti jsem už
kladla větší nároky a to, když jsem od nich chtěla vysvětlit pojem šikana,
záškoláctví a kriminalita. Diskuze se stočila i k drogám.

Dvacátého šestého března jsem o spolupráci požádala vedoucího Ob-
vodního oddělení Vlašim pana npor. Macha, aby mi šel dělat doprovod do
mateřské školy Kolonka. Děti nás už s napětím očekávaly a bylo vidět, že
se na nás těšily. Povídali jsme si o naší práci, dopravě a i o tom, jak se mají
správně chovat a kde na ně může číhat nebezpečí. Všechny děti, které se
besedy zúčastnily teď už ví, jak se chránit před zlým psem a že s cizími
lidmi nesmí nikam chodit. 

Základní škola v Týnci nad Sázavou si mne pozvala na poslední den
v březnu a třetí duben. Ve staré budově školy jsem se setkala s žáky prv-
ního stupně. Děti byly velmi vnímavé a pozorné a ptaly se na spoustu za-
jímavých věcí. Nejvíce je asi zaujala práce psovodů a jejich svěřenci. 

Dnes šestého dubna jsem přijala pozvání do Střední zdravotnické školy
v Benešově. Stejně tak jako na jiných školách dostali studenti na výběr
z několika témat. Mezi šikanou, kriminalitou, dopravou a drogami si vy-
brali šikanu. Z počátku jsem měla pocit, že tito žáci nebudou moc komu-
nikativní, ale po chvíli se monolog změnil v dialog a budoucí zdravotníci

Bourání teplárny  foto P. Vilímek

se rozpovídali. Vymezili jsme si přesně pojem šikana, agresor a oběť. Řekli
jsme si, že šikaně lze zabránit a to včasným oznámením někomu kompe-
tentnímu, někomu dospělému.

Jsme rádi za velký zájem škol o besedy a vždy se na setkání s dětmi
i kantory těšíme.

nprap. Denisa Malá

PIS PČR Benešov 

Služba je anonymní, v naší databázi budou jen vaše telefonní čísla a ne-
mohou být zneužita. 
S dotazy se obracejte na městský úřad: 
Martin Kadrnožka, kadrnozka@mestotynec.cz,
telefon: 724187943,  317701931

Martin Kadrnožka, místostarosta
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Policisté Benešovska uspěli
Pro někoho smolný pátek třináctého

Na Benešovsku se v pátek třináctého února od
odpoledních do pozdních nočních hodin uskuteč-
nila bezpečnostní akce se zaměřením na pátrání po
osobách a věcech, bezpečnosti dopravy a podává-
ní alkoholu mládeži. 

Policisté prováděli kontroly osob a věcí
a během této akce byly zadrženy a předány do vý-
konu trestu odnětí svobody dvě osoby a vypátráni
dva svěřenci DDŠ Načeradec na útěku. 

Na silnicích se bohužel i tentokrát pohybovali
řidiči pod vlivem alkoholu. Jednomu z nich byla
přístrojem Dräger naměřena hodnota 0,63 promi-
le alkoholu v dechu a další dva měli již nad pro-
mili. Také se našel řidič, který usedl za volant, aniž
by vlastnil řidičské oprávnění.

V jednom podniku v Benešově se mladý muž bez
okolků podělil se svou spolusedící o alkoholický
nápoj. Dívce ale bylo pouhých sedmnáct let a díky
ochotě kamaráda tak měla v dechu 0,74 promile al-
koholu. Mladého muže tak romantický večer přišel
na tisíc korun pokuty, kterou mu policisté udělili.

Na bruslení do Vlašimi si policisté nešli zabrus-
lit, ale šli zkontrolovat, jestli se i zde nepodává al-
kohol osobám mladším osmnácti let. Na místě
zjistili dva nezletilce ve věku 14 let s množstvím
alkoholu 0,1 a 0,27 promile a pak dva mladistvé
s hodnotami 0,19 a 1,45 promile alkoholu v dechu.
Alkohol, který konzumovali, měli z vlastních
zdrojů. Věc bude řešit Městská policie Vlašim. 

Celkem bylo na úseku dopravy uloženo 59
pokut v celkové výši 22.000,– Kč. Policisté zkon-
trolovali 115 osob. Celé akce se zúčastnili 34 poli-
cisté pořádkové služby, 6 policistů dopravní služ-
by a 15 kriminalistů, 4 strážníci Městské policie
Vlašim a 3 strážníci Městské policie Benešov.

nácti hodin dne patnáctého února nasazeno na
třicet policistů včetně pěti služebních psů. 

Kolem tři čtvrtě na čtyři se začala k místu sta-
hovat vozidla se Slovenskými registračními
značkami. Automobilů bylo okolo dvaceti, a tak
měli policisté plné ruce práce. Museli zkontrolo-
vat osádky těchto aut. Provedli tak několik desí-
tek kontrol osob a věcí, při kterých nalezli něko-
lik předmětů svědčících o tom, že by bitka byla
krvavá. Fanoušci byli dostatečně vybaveni ná-
plastmi a obvazy.

Huligánům jednomyslně došlo, že tady se asi
nepoperou, a tak z místa postupně odjížděli k D1.
Aby policie nenechala nic náhodě, byly provádě-
ny kontroly na celkem šesti sjezdech D1. 

Svou práci policisté ukončili až s dostatečným
časovým odstupem od konce zápasu. Bezpeč-
nostní opatření bylo zrušeno v devět hodin večer.

Podvodníci nikdy nespí
Senioři pozor

Podvodníci využívají různé záminky a lsti,
aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout
do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze
přímo, ovládají spoustu způsobů, jak vás okrást.
Proto prosíme, nedůvěřujte cizím lidem a niko-
ho cizího nevpouštějte do bytu. Na Benešovsku
a dokonce i v Praze se v poslední době udála
řada podvodů na seniorech, kteří díky své důvě-
řivosti přišli o všechny své úspory. 

První případ, který je nám znám, se odehrál
v Praze 5. listopadu loňského roku. Šestaosmde-
sátiletá žena se vydala na procházku, když ji na
Palackého mostě oslovil muž z právě zastavené-
ho vozidla stříbrné barvy, ve kterém seděla spo-
lujezdkyně s tím, že jeho příbuzný měl vážnou

však neměla tak vysokou hotovost, a tak ji tedy
doprovodili do banky, kde zbylou hotovost vy-
brala z účtu. Po vyzvednutí celou částku ode-
vzdala podvodníkům, kteří jí výměnou nechali
tašku s údajně pěti až deseti tisíci dolary s tím, že
se do pěti hodin vrátí a peníze jí budou navráce-
ny. Toto se ovšem nestalo.

Více jak měsíc po této události, patnáctého pro-
since roku 2008 se totožný případ stal právě v Be-
nešově, kdy stejnou historkou o zraněném příbu-
zném a radou o cestu k nemocnici podobná
dvojice vylákala z pětaosmdesátiletého muže čty-
řicet pět tisíc korun. Důchodci se asi zželelo srdce
nad zraněným, pro kterého musel přiletět vrtulník.

Muž a žena se třetího února letošního roku
v dopoledních hodinách pod záminkou dopravní
nehody známého vetřeli do bytu sedmasedmde-
sátileté ženy, kde ji umluvili k půjčce deseti tisíc
korun na ošetření a poté ji v nestřeženém oka-
mžiku okradli o dalších deset tisíc.

A nakonec máme případ, kdy tři podvodnice
vstoupily na pozemek a do bytu osmdesátičtyř-
letého důchodce s historkou, že chtějí zakoupit
staré peřiny a kůže z králíka. Když jim v dobré
víře šel do kůlny své zboží ukázat, jedna z žen
vnikla do jeho domu a ten mu prohledala. Při
svém počínání našla jedno sto padesát tisíc
korun. Poté všechny podvodnice v rychlosti
obydlí a pozemek opustily, nasedly do přistave-
ného vozidla Škoda Octavia údajně lahvově ze-
lené barvy, které měl řídit muž a odjely. 

Ve všech případech se jednalo o spoluobčany
tmavé pleti.

Policie apeluje na to, aby si občané dávali
pozor, nedůvěřovali cizím lidem a v žádném pří-
padě nikomu neznámému neposkytovali žádné
finanční půjčky.

nprap. Denisa Malá

Preventivně informační skupina

Benešov

Osmiletý cyklista nesmí sám
do silničního provozu

Osmiletý cyklista nedal přednost v jízdě
a střetl se s osobním autem. V pondělí 23. břez-
na v odpoledních hodinách jel na jízdním kole
v obci Brodce ve směru od obytné zástavby Na
Kněžině ke křižovatce se silnicí třetí třídy číslo
1068. Nerespektoval dopravní značku Stůj, dej
přednost v jízdě a vjel do jízdní dráhy vozidlu
Peugeot 306, který jel ve směru od Zbořeného
Kostelce k Týnci nad Sázavou. Třiadvacetiletý
řidič auta sice brzdil, ale střetu s kolem už neza-
bránil. Cyklista nejdříve upadl na víko motoru
a pak na vozovku. Poté ho řidič Peugeotu pře-
vezl do benešovské nemocnice na vyšetření. Lé-
kaři si zde chlapce z důvodu zranění pravé nohy
nechali. 

Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku,
byla negativní. U malého cyklisty pak zjistili, že
při jízdě neměl na hlavě ochrannou přilbu. 

Policisté proto radí rodičům, aby své děti, než
je pustí na silnici, řádně poučili o jízdě na kole,
o jeho vybavení a o významu použití ochranné
přilby. Nepouštěli pak do silničního provozu bez
dozoru děti mladší deseti let. 

nprap. Zuzana Stránská

Chtěli se rvát
To jsou ale fandové

Policie ČR dostala v minulých dnech dopis,
ve kterém kdosi upozornil na připravovanou
hromadnou bitku mezi fotbalovými fanoušky.
Tito vyznavači sportu se měli z České a Slo-
venské republiky a Polska sjet do prostor po-
blíž železničního nádraží v Čerčanech.

Aby se zabránilo této akci, bylo provedeno
bezpečnostní opatření, do kterého bylo od dva-

dopravní nehodu a je umístěn v nemocnici. Sta-
řenka se po krátké rozmluvě rozhodla ukázat jim
cestu a dobrovolně do vozidla nasedla. Během
jízdy měl muž údajně hovor od primáře nemoc-
nice, který mu měl říci, že jeho příbuzný je na
tom velmi špatně a bude muset okamžitě pod-
stoupit operaci, která však bude stát sedmdesát
tisíc korun. S touto povídkou se tedy obrátil na
důchodkyni, která se jim rozhodla v tak “vážné”
situaci pomoci. Nejdříve zajeli k ní domů, kde
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Znovu o bezpečnosti
(doma, na ulici i v dopravních prostředcích)
● Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li,

kdo je za nimi.
● Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!
● Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveř-

mi požádá o pomoc.
● Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte

v přízemním bytě nebo rodinném domku, neza-
pomínejte zavírat i okna, a to i v případě, že jdete
jen nakoupit.

● Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen
k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.

● V době vaší nepřítomnosti je dobré svěřit klíče od
bytu pouze osobě, které věříte. 

● Nedůvěřujte cizím lidem, jejich prosbám, ani na-
bídkám.

● Pozor také na různé podomní prodejce, kteří nabí-
zejí zdánlivě levné zboží.

● Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojist-
ný řetízek.

● Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechá-
vejte bez dohledu. Noste je v příruční uzavřené

tašce nebo kabelce. Neodkládejte je s oděvem
v šatně, u lékaře, v restauraci, na úřadech atd.

● Peněženku, ani doklady nenechávejte navrchu ná-
kupní tašky nebo kabelky.

● Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni
směrem od ulice, aby vám ji z vozovky nemohl
někdo vytrhnout a ukrást.

● Vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým
uličkám s minimálním výskytem dalších lidí.
Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.

● Máte-li dojem, že vás někdo sleduje, přejděte na
druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete a pře-
svědčte se, zda je neznámý stále za vámi. Je-li to
pravda, vyhledejte místo, kde je více lidí nebo
nejbližší obchod či obydlí.

● Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte
dovnitř nikoho neznámého. Ani do výtahu ne-
vstupujte s neznámou osobou a raději si počkejte
na prázdný výtah.

● Snažte se vyhnout čekání na osamělých zastáv-
kách, zejména po setmění. 

● Vhromadné dopravě si sedněte poblíž řidiče. Ces-
tujete-li metrem nebo tramvají, nastupujte do va-
gonu nejblíže k řidiči.

● Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších cestu-
jících a pokud je to možné, sedněte si blízko
dveří. V případě nouze jste nejblíže únikové
cestě.

● Žena by si neměla sedat do kupé, kde je společ-
nost mužů, kteří se patrně znají.

● Nenechávejte kabelku nebo peněženku při naku-
pování bez dozoru, nesete-li zavazadla nebo ba-
líčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito věcmi.

● Kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam, kde je
hodně lidí, většinou pracují ve skupinách, často
pro svou strategii zneužívají děti. 

● Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obcho-
dě nebo v dopravním prostředku, věnujte pozor-
nost okolí a přesvědčte se, že své věci máte stále
při sobě.

● Tašky s penězi nenoste na zádech – tam, kam ne-
vidíte.

● Jestliže jste majiteli kreditní karty, své identifikač-
ní číslo si zapište odděleně od karty.

Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá

domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby
elektrické energie v České republice za období let
1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácnos-
tí však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že vel-
kých úspor může dosáhnout i koupí nových, ener-
geticky úsporných elektrospotřebičů. 

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotře-

bovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 %
méně vody než průměrný model roku 1985.
Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrti-
nou energie ve srovnání s typickým modelem
roku 1990.

Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých
domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 %
z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 %
českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za
šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat
47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok ná-
kupem nového, lepšího modelu.

U praček je vybavenost domácností podobná,
vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 %
praček. 

Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik
bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si kou-
pili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde
jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se
kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. 

Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne,
by nám měl poskytnout energetický štítek. Základ-
ní vodítko je označení energetické třídy, jež se
značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G.
Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické
třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba
vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič

V každém případě při nákupu nového výrobku
vyvstává otázka: Kam s tím starým?

Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domác-
ností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá
do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných
osm procent takový spotřebič nějakým způsobem
dál používá.

Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala
v České republice pro občany síť míst, kde je možné
vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou do-
stupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednic-
tvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87
% obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena přede-
vším ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců
elektrozařízení. Sběrných dvorů je ke konci roku
2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, pro-
dejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr probí-
há také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou
smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.

(text byl převzat z propagačních materiálů

ELEKTROWIN)

Sběrná siť použitých
elektrospotřebičů

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Elektrospotřebiče jsou už dlouhá desetiletí nedíl-
nou součástí našeho života. Usnadňují nám každo-
denní povinnosti, pomáhají při práci a starají se o zá-
bavu. To vše s sebou ale přináší i závažný problém:
co s nimi, když doslouží? Pokud se elektrošrot obsa-
hující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běž-
ným komunálním odpadem do popelnice, s největší
pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale
skončí na řízené skládce. Ta však problém neřeší,
protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí.
Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky.

Nejjednodušším způsobem, jak se zbavit starého
elektrospotřebiče, je možnost bezplatně ho odevzdat
na nejbližším sběrném dvoře. Seznam sběrných
dvorů naleznete na www.elektrosrot.cz. Pokud ne-
máte přístup na internet, adresu a otevírací dobu sběr-
ného dvoru zjistíte na městském úřadě a můžete vy-
razit. V Týnci nad Sázavou je sběrný dvůr v areálu
Technických služeb na Brodcích. Další možností je
vrátit vysloužilé elektrozařízení do prodejny. Podle
zákona je každá prodejna elektrických spotřebičů po-
vinna od vás při koupi nového podobného elektroza-
řízení starý výrobek převzít. Někteří prodejci nabíze-
jí i bezplatný odvoz starého spotřebiče, pokud si
u nich koupíte nový. V neposlední řadě můžete vy-
užít servisy a opravny elektrospotřebičů nebo může-
te vysloužilé spotřebiče odevzdat v rámci mobilních
svozů odpadů, které se konají téměř v každé české
obci minimálně dvakrát ročně. Mobilní svozy při-
jdou vhod zejména obyvatelům vesnic a oblastí s říd-
kou sítí sběrných dvorů. Zpětný odběr elektrozaříze-
ní v současnosti v České republice
funguje zhruba na 3200 lokalitách. 

Recyklace má smysl a třídit
elektrozařízení se vyplatí.

Martin Kadrnožka
Na akcích Elektrowinu se dětí učí, kam patří vy-

sloužilé elektro
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Tříkrálová sbírka – poděkování
Letos se už popáté uskutečnila v týnecké farnosti Tříkrálová sbírka.

I přes ne zrovna příznivé počasí se vydaly skupinky koledníků i jednotliv-
ci, aby „zaťukali na vaše dveře a srdce“ a poprosili o příspěvek. Vybíralo
se nejen v Týnci nad Sázavou, ale také v okolních obcích, které patří pod
duchovní správu jednak našeho faráře p. Mgr. Krzysztofa Drzazgy a také
netvořivého faráře p. Jindřicha Brandejse. Celkem se ve všech těchto ob-
cích vybrala částka 57 194 Kč Z toho v samotném Týnci s přilehlými ob-
cemi (Chrást nad Sázavou a Zbořený Kostelec) činila vybraná částka
19 531 Kč.

Chtěl bych opět poděkovat všem dospělým, kteří v dnešní uspěchané
době dokázali obětovat svůj volný čas a zúčastnili se sbírky jako vedoucí
skupinek koledníků. Samozřejmě děkuji také dětem, pro které kilometry
absolvované v tomto mrazivém počasí asi nebyly zrovna příjemnou pro-
cházkou, a v neposlední řadě patří veliké poděkování všem, kteří navzdo-
ry zprávám o ekonomické krizi, dokázali věnovat část svých finančních
prostředků, aby podpořili dobrou věc.

Všem ještě jednou velice děkuji a těším se na setkání při sbírce v roce 2010.

Pavel Špunda, koordinátor sbírky pro Týnecko

Více informací o sbírce (vybrané prostředky, záměr sbírky aj.) je možné
získat na adrese www.trikralovasbirka.cz

Asi neušlo vaší pozornosti, že ve sdělovacích prostředcích probíhá ce-
lonárodní soutěž „Kniha mého srdce“.

Je to nová velká zábavná anketa ČT,  ve které budou moci diváci a čte-
náři v průběhu 6 měsíců tohoto roku hlasovat pro svou oblíbenou knihu.
Jedná se o celonárodní anketu s jasným smyslem – podnítit národ ke čtení,
ale také k diskusi o knihách a najít nejoblíbenější knihu naší země. Atmo-
sféra se ponese v lehce bojovném duchu a nebude postrádat humor.

První kolo proběhlo ve dnech 4. - 19. dubna a mělo shromáždit 100 nej-
vyhledávanějších a nejoblíbenějších titulů knih v naší zemi. 

Další hlasování bude v květnu a tady čtenáři ze stovky nominovaných
vyberou TOP 12 .  A ke konci roku potom tyto knihy zaútočí na příčku nej-
vyšší – nejoblíbenější knihu našich srdcí. 

Zastavte se i Vy na chvíli a zapřemýšlejte, která kniha je vašemu
srdci nejmilejší. 

Bližší informace na : www.knihasrdce.cz

Turistické informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2 , Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032;
e-mail: ic@centrumtynec.cz

DUBEN – ČERVEN 2009
1. 4. – 30.4. 2009

VÝSTAVY V GALERII MUZEA
– Jiří Vokurka „Grafika“
– „Velikonoce a jaro“

25. 4. 2009 POSÁZAVSKÁ TRILOGIE
start  9.00 hod
závod v běhu, na vodě a na kole
délka tratí: běh: 15 km, voda 15
km, cyklo 25 km
více na www.bisport.cz
tel: 317 701 460, 777 335 618

2. 5. 2009 HIGH SCHOOL MUSICAL ON ICE
odj. 12.00 hod
Tesla Arena na Výstaviště
v Praze

3. 5. 2009 DEN HUDBY
zač. 14.00 hod
zábavné odpoledne s dechovou
kapelou TÝNEČANKA
hostem programu kapela
KRAJANKA
Vstupné: 100,– Kč
Předprodej vstupenek od
3.4. 2009: Turistické informační
centrum TÝNEC,
tel. 317 729 050,  775 290 032

12.5.2009 ATLETICKÉ ZÁVODY DĚTÍ 
v areálu ZŠ 2 – Komenského 
prezence od 15,30 hod.
kategorie:  do  3 let včetně 
4 – 5 let
6 – 7 /předškolní/

14. 5. 2009 NORDIC WALKING
Severská chůze = chůze
s využitím holí = Nordic Walking
turistická vycházka s lektorkou 
s mezinárodní licencí v oboru
Nordic Walking, 
Mgr. Janou Stejskalovou,
doplněnou instruktáží 
Pokud nemá vlastní, tomu
HOLE zapůjčí
Sraz zájemců  v 16,00 hod 
v areálu ZŠ v sídlišti u tělocvičny, 
při nepříznivém počasí
v tělocvičně.

16. 5. 2009 CENA SPOLEČENSKÉHO CENTRA
zač. 9.00 hod
taneční soutěž , postupové soutěže
dětí, juniorů a dospělých v katego-
riích D a C, soutěže Hobby
v rámci odpoledního programu 
proběhne přehlídka předtančení
tanečních škol

16. 5. 2009 POCHOD PRAHA – PRČICE
start: 7.30 – 9.15
z Turistického informačního
centra TÝNEC

17. 5. 2009 BUBBLESHOW – MÝDLOVÉ
BUBLINY
zač. 17.30 hod
na zahradě Společenského centra 
TÝNEC,
vstupné: děti do 3 let zdarma
děti 3 - 15 let 40,- Kč
dospělí 80,- Kč
Předprodej: MC Motýlek,
777 284 868;
Turistické informační centrum
TÝNEC,
tel. 317 729 050, 775 290 032;
Trafika – Papírnictví Červený

18. 5. 2009 ATLETICKÉ PŘEBORY
ŽACTVA OD 6 LET A DOROSTU
prezence od 14,30 hod
v areálu ZŠ 2 – Komenského 
kategorie: ml. žákyně I, II, starší 
žákyně III, IV,
ml. žáci I, II, starší žáci III, IV,
dorostenky, dorostenci

19. 5. 2009 ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
zač. 17.00 hod v zasedací
místnosti Městského úřadu Týnec
nad Sázavou

23. 5. 2009 ŠKOLNÍ AKADEMIE
zač. 14.00 hod
vystoupení  žáků Základní školy
Týnec nad Sázavou
bližší informace: ZŠ Týnec nad 
Sázavou, Komenského 265,
tel: 317 721 213

22. 5. 2009 DEN DĚTÍ A SPORTU
zač. 17.00 hod
zábavné odpoledne a podvečer 
pro děti a rodiče ke Dni dětí
PIRÁTSKÁ CESTA, start v Náklí 
od 17,00-17,30 hod., konec cesty
v zahradě Společenskéhocentra,
na závěr posezení u táboráku,
opékání buřtů, diskotéka

26. 5. 2009 FIGAROVA SVATBA
zač. 19.00 hod
činoherní představení v Divadle
na Vinohradech
vstupné: 80,-; 200,-; 260,-; 310,-
Předprodej: Turistické informační
centrum, tel.: 317 729 050, 
775 290 032
odjezd: 17.30 hod z autobusového 
nádraží
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30. 5. 2009 UKONČENÍ AKCE
„ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA“
zač. 19.00 hod
na zahradě Společenského centra
TÝNEC
Program: zhodnocení projektu,
promítání fotografií z akce, 
poděkování sponzorům
a partnerům projektu, prezentace 
jednotlivých týmů, poděkování
dobrovolníkům,
promítání filmu
neformální koncert
ANETY LANGEROVÉ
a autogramiáda
Vstupné: 100,– Kč

6. 6. 2009 KEKS
zač. 21.00 hod
koncert na zahradě Společenského
centra TÝNEC

6. 6. 2009 VÝLET S MATEŘSKÝM
CENTREM
odj. 12.00 hod
na „TYGŘÍ DEN“ v gotické tvrz
i HUMMER
zábavný den v historickém duchu
Příspěvek na dopravu:
100,– Kč/osoba Vstupné: děti do
6-ti let zdarma, 
nad 6 let 60,–, dospělí 120,–, 
rodinné vstupné (2 dosp. + 2
děti) 280,–. Kč. Rezervace a plat-
ba příspěvku na dopravu v Turis-
tickém informačním centru
TÝNEC,  Klusáčkova 2,
tel: 317 729 050,  775 290 032

20. 6. 2009 PŘEHLÍDKA DECHOVEK
zač. 9.00 hod
před Domem s pečovatelskou
službou v Okružní ulici

celodenní přehlídka dechových
souborů a orchestrů z okolí
a jiných částí regionu

VÝSTAVY  V MĚSTSKÉM MUZEU
květen – Výstava obrazů Libuše Voldánové
červen – Výstava obrazů Jiřího Strmiska

MUZEUM PODBLANICKA
zámek č.1, Vlašim 258 01
Telefon : 317 842 927
E-mail : muzeumvlasim@iol.cz,
muzeumvlasim@seznam.cz
Web: http:/ www.muzeumpodblanicka.cz

Přehled akcí v Muzeu Podblanicka
v květnu 2009

Zámek Vlašim
otevřeno úterý -  neděle, 9-12, 13-16

15. 4. – 10. 5. výstava Andělé, Chrliče
a jiné bytosti - Petr Hejný
obrazy

15. 4. – 10. 5. výstava Poselství květů
Komorní výstava
z auerspergské knihovny

12. 5. ! 17.00 přednáška
Z filmového archivu Muzea
Podblanicka I.
„Léta poválečná“
PhDr. Jindřich Nusek

14. 5. – 31. 5. výstava Reprezentativní 
výběr prací žáků a studentů
výtvarného oboru Základní 
umělecké školy ve Vlašimi
vernisáž ve čtvrtek 14. 5.
v 16 hodin, slovo k výstavě
– Mgr. J. Dvořák

17. 5. neděle Mezinárodní den muzeí
srdečně zveme na prohlídku
zámeckých expozic, výstav,
sklepů, věže -  vstup 10 Kč

21. 5. 19.00 koncert Prague Bassoon
Band - fagotový soubor

Václav Vonášek - umělecký
vedoucí Martin Petrák, 
Radek Dostál,
Václav Fürbach

Soubor vznikl v roce 2005 z iniciativy Václa-
va Vonáška, vítěze řady prestižních mezinárod-
ních soutěží (Talent roku 2002 – Praha, IDRS -
Melbourne, Lodž). Dalšími členy souboru jsou
přední čeští fagotisté téže generace. Všichni čle-
nové jsou absolventy pražské HAMU ve třídě
Prof. Františka Hermana a Prof. Jiřího Seidla.
Podnětem ke vzniku souboru byl zájem prezen-
tovat fagot jako nástroj s pozoruhodnými zvuko-
vými, ale i technickými možnostmi, jejichž
uplatnění nejlépe vynikne právě v oblasti komor-
ní respektive sólové. Slovo “Band” v názvu sou-
boru má několik významů. Především signalizu-
je variabilní repertoárovou pestrost souboru.
Neorientuje se pouze na interpretaci skladeb z
oblasti vážné hudby, ale zahrnuje díla a trans-
kripce děl téměř všech slohových období – od ba-
roka a klasicismu přes 20. století, až po skladby
lehčího žánru. Soubor nabízí publiku nový zvu-
kový obzor s pestrým a netradičním repertoárem.

Pobočka Benešov, Malé náměstí 74
otevřeno úterý – sobota, 9-12, 13-16 
Otevřené expozice 
Historie města Benešova a okolí
Náš pluk

16. 5. sobota Mezinárodní den muzeí
vstup do expozic za 10 Kč
Změna programu vyhrazena.

Rada města Týnec nad Sázavou vyhlašuje fotografickou soutěž

o „Nejkrásnější pohled na Město
Týnec nad Sázavou a jeho místní části“

● Účastníci soutěže:
věkově a profesně neomezeno

● Počet přihlášených fotografií:  max 3 ks
● Provedení:

papírová  fotografie formátu 18 x 24 cm nebo
jeho odvozeniny 

● Digitální verze: dobrovolně na CD
● Písemný souhlas s vystavením a uveřejněním,

s případným použitím pro potřeby a pro pro-
pagaci Města Týnce nad Sázavou a jeho míst-
ních částí.  

● Kontakt: jméno, adresa, věk a telefonní spojení
● Uzávěrka: 31.8. 2009 do 18.00 hodin
● Vystavení: v září v prostorách Městského

úřadu v Týnci nad Sázavou 
● Hodnocení: a) odborná komise 

b) veřejnost na výstavě 
● Vyhlášení: 26.9.2009 – v rámci akce „Keltský

večer“

● Ocenění: 23.10.2009 – v rámci akce „Význam-
ný občan“

Způsob předání:
v zalepené obálce doručené poštou nebo osob-
ním podáním na adresu: Informační centrum
Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2, 257 41
Týnec nad Sázavou zřetelně označena nápi-
sem:

„NEOTVÍRAT – fotografická soutěž“

Na obálce musí být adresa, na níž je možno obál-
ku vrátit. Doručené obálky budou  evidovány
a bude jim přiděleno pořadové číslo. 

Podrobnosti a vzor souhlasu s vystavováním
a uveřejněním fotografií na

www.mestotynec.cz

Konopiště ožije
Pro nastávající turistickou sezonu připravila

Správa státního zámku Konopiště ve spolupráci
s Uměleckou a produkční agenturou Jaroslava
Pelíška několik lákavých kulturních akcí, které
se budou konat buď přímo v prostorách zámku,
nebo v jeho blízkém okolí.

Celou sérii zahájí 24. dubna „Slavnosti svatého
Jiří“, během kterých bude umožněn návštěvníkům
vstup do Muzea sv. Jiří. Zde si budou moci vy-
slechnout dramaticky zpracovanou legendu o tomto
udatném rytíři a navíc se s ním setkají v zámeckém
parku, ve kterém se bude odehrávat doprovodný
program. Celá akce bude zahájena v 11 hodin sa-
motným svatým Jiřím. Možná přijde i drak …

23. května proběhnou „Císařské a královské
manévry“ za účasti vojáků Rakouska – Uher-
ska, Německa a Ruska v přítomnosti Františka
Ferdinanda Rakouského d´Este.

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

25. července se můžete zúčastnit akce „Kono-
piště patří dětem“. Pro všechny věkové katego-
rie budou připraveny pohádky, soutěže, divadla
a mnohá překvapení.

15. srpna „Letní ovocné slavnosti“, které
budou věnovány letním kratochvílím původních
majitelů zámku. Ocitnete se tak mezi lučištníky,
mušketýry, sokolníky a třeba i kuchaři …

Celé Konopišťské slavnosti uzavřou dne 31.
října „Slavnosti sv. Huberta aneb lovecké kra-
tochvíle“. V rámci programu proběhne v okol-
ním parku závod lukostřeleckých klubů na reál-
ně vyhlížející terče zvířat.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Podrobnosti najde v Kalendáři akcí na
www.posazavi.com

Arcivévoda František Ferdinand Rakouský d’Este (18. prosince 1863,
Štýrský Hradec – 28. června 1914, Sarajevo) byl následníkem rakousko-
uherského trůnu a synovcem císaře a krále Františka Josefa I. V zemích
Koruny české vlastnil panství a zámky Konopiště a Chlum u Třeboně.
28. června 1914 byl v Sarajevu na něj a jeho manželku vévodkyni Žofii
z Hohenbergu spáchán atentát, kterému oba manželé podlehli. Atentát
připravila skupina srbských nacionalistů, vykonal jej Gavrilo Princip,
který byl následně vězněn ve vojenské trestnici Terezín, kde také zemřel.
Tento atentát se stal vhodnou záminkou pro začátek první světové války
v Evropě.

●

Se svou manželkou, původem z českého šlechtického rodu Chot-
ků, Žofií z Hohenbergu, žil František Ferdinand střídavě mezi ofici-
álním sídlem následníka trůnu zámkem Belvedere ve Vídni a jejich
domovským sídlem zámkem Konopiště a zámkem Zákupy v Če-
chách, kde se konala jejich svatba. Jejich manželství bylo šťastné
a často označováno jako romantické.

●

František Ferdinand d’Este měl v plánu, po usednutí na trůn, usku-
tečnit přeměnu Rakousko-Uherské monarchie ve federaci Spojených
států Velkého Rakouska.

●

Chcete na chvíli opustit uspěchané třetí tisíciletí. Okolní svět
vám nabídne svou verzi minulého století, pokud přijmete naše
pozvání účastnit se velkolepé akce návratu Františka Ferdi-
nanda D´Este v Posázaví. V letošním roce si připomínáme 95.
výročí sarajevského atentátu na Františka Ferdinanda d´Este
a jeho ženu.

Turistické známky
I letošní Týnecký třep - historické městské slavnosti - se připojí
k akcím projektu „Ferdinanda D´Este v Posázaví“
I zde se přeneseme do období Rakousko – Uherska, ale tak trochu
jinak, s humorem, po česku. 
Švejkovy kabaretní c. k. manévry
Sám zpívá a program uvádí Josef Švejk. 

Nebude chybět tradiční dobový trh, zábavné hry a soutěže pro děti.
Novinkou budou pivní soutěže. 

Podrobný program vyjde v červnu 2009

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
J. SUKA BENEŠOV
pobočka Týnec nad Sázavou
pořádá zápis žáků
na školní rok 2009 – 2010

HUDEBNÍ OBOR

Ve dnech 8. – 11. června 2009 od 12,30 do 16,30 hod.
v učebně č. 4 1. patro

Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se skládá:
●  z rytmického cvičení (tleskání)
●  intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny)
●  zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň)

Na pobočce Týnec se vyučují tyto nástroje: klavír, keyboard, akorde-
on, zobcová a příčná flétna, klarinet, kytara. 

Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, po-
zoum, tuba, saxofon, bicí nástroje a zpěv) se vyučují v Základní umě-
lecké škole J. Suka Benešov (mohou se přihlásit i starší žáci).

V tomto školním roce se otevírá ročník pro předškolní děti (pětileté
a s odkladem školní docházky).

Taneční a výtvarný obor se vyučují pouze v Benešově.
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Mateřské centrum MOTÝLEK
Jednorázové akce mateřského centra
Motýlek 

duben – červen 2009

25.4.2009 Hřiště MC Motýlek
Příprava a úklid hřiště na další sezonu, sraz u dět-
ského hřiště v 9 hodin v pracovním oblečení.
Pomoc uvítáme od všech dětí i dospělých. Na-
tírání konstrukce, navážení písku apod….

30.4.2009 Pálení čarodějnic
Soutěže pro děti, opékání vuřtíků. Začínáme
v 15.30 hodin v Náklí u řeky. 
Spolupráce se žáky II.stupně ZŠ Komenského.

2.5.2009 High school musical on ice
Muzikál na ledě nejen pro děti, zájezd do Prahy.
Rezervace v Turistickém informačním centru
Týnec, tel: 775 290 032
nebo 317 729 050.

5.5.2009 Bachovy květové esence
a automatická kresba
Přednáška v MC Motýlek, začínáme v 18 hodin.
Rezervace na tel: 777 28 48 68.

12.5.2009 Kosmetická párty pro maminky
Líčení, poradenství, zábava. Děti s sebou.
Více informací a rezervace na tel: 777 28 48 68.
V herně MC od 9.30 hodin. 

19.5.2009 Dílna pro dospělé od 19.45 hodin
Košíčky plné květů. Více informací na tel:
603 113 010.

6.6.2009 Tvrz Hummer – Tygří den
Výlet do gotického města. 
Rezervace v Turistickém informačním centru
Týnec, tel:775 290 032
nebo 317 729 050.

20.6.2009 Vodníci z Motýlku
Splutí řeky Sázavy s přáteli MC Motýlek, trasa
z Týnce do Pikovic. Rezervace lodí do konce
března na tel: 604 744 816, poté již individuálně.

Společná dovolená – prodloužený víkend
Zatím v jednání

Další podrobnosti naleznete na plakátovacích
plochách a na www.mestotynec.cz odkaz na
Mateřské centrum Motýlek. Změna termínu
možná.
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Z výroční schůze Českého svazu chovatelů v Týnci nad Sázavou
Výroční schůzi dne 28. 2. 2009 v Krusiča-

nech zahájil předseda ZO ČSCH př. Chobot-
ský. Přivítal hosty a členy organizace a sezná-
mil je s programem výroční schůze. Zprávu
organizace za minulý rok přednesl jednatel ZO
př. Zazvonil. Ve zprávě se hlavně zaměřil na
zřízení výstavního areálu a zmínil se o práci
členů na jeho vybudování a o postupu dalších
prací. Dále zhodnotil samotnou výstavu, která
byla velmi úspěšná. Nastínil potřebu organiza-
ce získávat nové členy, hlavně z řad mládeže.

Zprávu chovatelů za odbor králíků před-
nesl př. Bernard, který se také zmínil o vý-
stavách, které navštívili členové odboru
v minulém roce, o jejich umístění a o nutnos-
ti rozšířit chov více druhů králíků. Také se
zmínil o tetování králíků v naší organizaci.

Zprávu chovatelů za odbor holubů před-
nesl př. Franěk, zhodnotil okresní výstavu

ve Voticích a výstavu našich členů v Týnci
nad Sázavou jako velmi dobrou. Zmínil se
i o kroužkování holubů v organizaci.

Za chovatele odboru drůbeže hovořil př.
Holakovský, zhodnotil výstavu v Týnci
a zmínil se o kroužkování drůbeže. Okresní
výstavy jsme se nezúčastnili.

Pokladní zprávu přednesl př. Škréta. Se-
známil členy s výdejem peněz souvisejících
s výstavou a její organizací za rok 2008. Zisk
z uskutečněné výstavy byl dobrý a umožní
tak organizaci uskutečnit další nákup a rozší-
ření o nové klece a jiné potřeby organizace.

Revizní zprávu přednesl př. E. Šiňor
a upozornil na některé drobné nedostatky,
které budou výborem odstraněny v co nej-
kratší době.

V diskuzi vystoupil za OO ČSCH př.
Ing. Pivoňka, který činnost organizace

zhodnotil v rámci okresu jako velmi dobrou.
Popřál všem členům další úspěchy v chovu
a činnosti organizace.

Na závěr bylo přečteno usnesení a bylo
doporučeno opět uspořádat výstavu v roce
2009, zakoupit klece na králíky, snažit se zí-
skat nové členy z řad mládeže a uspořádat
zájezd na evropskou výstavu v Nitře. Do na-
šich řad byla přijata nová členka.

Na schůzi bylo přítomno 19 členů z cel-
kových 25 členů organizace a 1 host. Z dů-
vodů pracovního zaneprázdnění se z účasti
omluvil starosta města pan Březina.

Na okresní konferenci byl jako zástupce
organizace zvolen předseda př. Chobotský.

Zazvonil Zdeněk, jednatel ZO ČSCH Týnec

Ze života skautského oddílu Tysan
„Rychle ven... viděla jsem ho!!!!“
„Rychle pojďte všichni ven. Rychle, nebo

uteče!!!. Je tam. Já ho viděla. Rychle za ním!!!
Pospěšte, nebo uteče!!!“

Tak takto jsme zahájili náš týdenní pobyt
v Krušných horách – zimní tábor, lyžařský výcvik.

Hon za Yettim nás provázel celým týdnem.
Yetti je ovšem velmi škodolibý a lstivý. I přesto
se nám povedlo ho vystopovat a pro radost jsme
mu postavili sněhovou paní.

Ve vesnici Mariánská jsme měli pronajatou
celou chatu Tesla jen pro sebe. Hned po příjezdu
připravily holky pro všechny uvítací drink
(nikdo se radši neptal z čeho je, ale byl výborný).

Kromě lyžování v lyžařském areálu Nové
Město, výletů na běžkách (Boží Dar) a stopo-
vání Yettiho nás také provázela celým týdnem
obdoba taneční soutěže Stardance – v našem
podání Skautdance. Každý večer byla výuka
jednoho druhu tance (Latinsko-americké
tance, Country, Aerobik, Standartní tance),
předposlední večer bylo opakování. A na
závěr týdne proběhla samotná soutěž. Do po-
roty zasedly “známé” osobnosti. Soutěžilo se
ve dvou věkových kategoriích. V každém ze
soutěžících jsme objevili jedinečný talent
související právě s tancem. Vyhrát mohl však
jen jeden (v tomto případě dva). Vítězové byli

Janov – výprava na běžky: 13.-15.3.
Přijeli jsme, bloudili jsme,
nakonec jsme chatu našli.
Najedli se, vyspali se,
odolali rýmě, kašli.

Snídani jsme spapali,
na běžky se vydali.
Sníh byl mokrý, klouzalo to,
nám to ovšem stálo za to.

Dlouho jsme šli pěšky,
v ruce nesli běžky,
potom běžky zas
dlouho nesly nás.

Celí mokří unavení
pak jsme přišli do chaty,
večeři jsme spořádali,
div nepraskly kalhoty.

Celý večer u krbu
drbeme se na hrbu.

Potom pěkně do pelíšku
vezmeme si svoji knížku.

Ráno zase z postele
vyskočíme jak tele.
Po snídani pomaličku
naplníme celou myčku.

Nacpali jsme tam i Terku,
teď nás prosí o utěrku.
Po přípravě foto venku
vyjeli jsme na chvilenku.

Potkali jsme krásné češky,
namazali správně běžky,
ujely nám hnedle,
byli jsme z toho vedle.

Tak už radši valíme,
svoje věci balíme.
Nechceme tu míti ještě
ostudu velkou jak kleště.

„Pojď, pojď, pojď,
pojď, pojď, pojď,

pojď, pojď ...“
A je to zase tady. Sezóna turistických závo-

dů se opět hlásí o své místo v našem již tak za-
plněném kalendáři. A tak jsme se v sobotu
28.3. ráno v 5,50 hod. sešli na nádraží, aby-
chom vyrazili snížit sebevědomí namachrova-
ným běžcům a zároveň se pozdravili s fajn
lidmi, se kterými jsme se přibližně půl roku ne-
viděli. 

Tento závod se konal v Kralupech nad Vlta-
vou a počasí bylo proti nám. Když zjistilo, že
jsme odhodlaní běžet i v dešti – vzdalo to
a bylo hezky. Během tří hodin byl závod za
námi a my čekali na vyhlášení výsledků. Vy-
hráli jsme, co jsme mohli (skoro). Takže účel
cesty byl splněn. Pokořili jsme je. Tím jsme
však neskončili. Naše cesta pokračovala do
Holešovic, kde jsme navštívili Boulder bar,
konkrétně jednu jeho část – Boulder stěnu.
Snaha vylézt až nahoru byla mnohokrát marná,
ale mnohokrát samozřejmě úspěšná. Pocítili
jsme svaly (cítíme je do teď), o kterých jsme
(i se svým vzděláním) neměli ani tušení.

Štěstí při nás stálo, a tak jsme stihli vlak,
který nám měl původně ujet.

Do Týnce jsme dorazili ve 20,30 hod. velmi,
ale velmi unavení... za to plni nových zážitků.

Fotografie a více informací o našem oddíle
naleznete na: www.tysan.blog.cz

Junák – Týnec nad Sázavou

obdarováni medailemi a něčím na zub (tím
není myšlena pasta na zuby a kartáček).

Jako každý rok i tyto hory byly jedinečné
a doufám, že v tom budeme s úspěchem pokra-
čovat.
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OTVÍRÁNÍ SÁZAVY
Jaro je tu a i dědek Sázava se probral. V řece nechal téci krásných 196

cm, udělal sluníčko a teplo a Bisport nám k tomu půjčil rafty. No, není to
úžasné? 

Je to úžasné, a tak vzhůru z Týnce do Pikovic!

Dali

Nabídka aktivit odboru SPORTU PRO VŠECHNY
TJ JAWA-METAZ Týnec n. S. na 1. pololetí 2009

Cvičitelé a cvičitelky odboru pro Vás připravili následující rekreačně
sportovní akce, kterých se můžete aktivně zúčastnit. 

12.5.2009 atletické závody dětí v areálu ZŠ 2 – Komenského 
prezence od 15,30 hod. kategorie: do 3 let včetně 

4 – 5 let
6 – 7 /předškolní/

18.5.2009 atletické přebory žactva od 6 let a dorostu v areálu ZŠ 2 –
Komenského 
prezence od 14,30 hod., kategorie: ml. žákyně I, II, starší žá-
kyně III, IV, ml. žáci I, II, starší žáci III, IV, dorostenky, do-
rostenci (závody jsou součástí okresního přeboru SPV v at-
letice, vítězové postupují do krajského kola)

22.5.2009 Den dětí
● Pirátská cesta, od 17,00 hod otevřená zahrada Společen-
ského centra, kde cesta začne, konec cesty v Náklí 
● od 18,30 hod, v Náklí, pohádka Kouzelný les 

6.6.2009 cykloturistika žactva 

19.-21.6.09 víkend žactva v přírodě v Opatově u Okříšek (i pro členy
oddílu R+D)

V./VI.2009 Nordic Walking – chůze s využitím holí
Užijete si turistickou vycházku s lektorkou s mezinárodní licencí v oboru
Nordic Walking, doplněnou instruktáží o tom, jaké hole si pořídit, jak je
zdravě a efektivně používat a dozvíte se další užitečné informace.
Pokud nemáte vlastní HOLE, zapůjčíme Vám je.
Upřesnění termínů, případné změny, propozice, výsledkové listiny a další
informace najdete ve vývěsce odboru sportu pro všechny, která je nainsta-
lovaná proti prodejně Lidl.

Zacvičit si můžete přijít kdykoliv v průběhu roku do tělocvičny v ZŠ – síd-
lišti, dle nabídky z rozvrhu hodin, zveřejněném ve vývěsce proti prodejně
Lidl.

Na všechny aktivity JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI,
TĚŠÍME SE NA Vaší účast.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Minizávody 2009 – Benešov

Dne 8.2.2009 se konaly „minizávody“ ve sportovní gymnastice v Be-
nešově. Při tomto závodu se cvičí jen prostná. Za náš oddíl SG se zúčast-
nilo ve dvou kategoriích 7 děvčat.

Závodnice narozené 2000 – 2003 (bylo jich celkem 16) - naše děvčata
obsadila tato místa:

7. místo Valentová Jana
11. místo Djurasovičová Sára
13.místo Součková Hana¨

V kategorii ročníku 1998 – 1999 (bylo celkem 14 závodnic) - naše
děvčata se umístila takto:

8.místo Škvorová Alžběta
11. místo Jelínková Sylvie
13. místo Kazdová Barbora

pokračování na následující straně
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Rekordní „Týnecké tandemy“
V sobotu 14. března 2009 se opět sjeli do tělocvičny II. ZŠ v Týnci

nad Sázavou závodníci na oblíbený závod ve sportovní gymnastice
pod názvem „Týnecké tandemy“. Zde se soutěžilo od mimin naroze-
ných v roce 2004 a mladší až po dospělé v t.z. „Démantových tande-
mech“.

Letos jsme měli velkou účast závodníků. Závodilo celkem 99 tande-
mů z 12 oddílů v 11 kategoriích. Všetaty, Modřany, Špindlerův Mlýn,
DDM Benešov, Netvořice, Řeporyje, Sparta Praha, Dobříš, Bohemians
Praha, Neveklov, Bělá p. Bezdězem a samozřejmě Týnec nad Sázavou.

Již tradičně se do Týnce nad Sázavou sjíždějí milovníci sportovní
gymnastiky, kde si mohou zazávodit v pěkném prostředí a zároveň tím
propagujeme naše město.

Nejvíce bylo mladších žákyň I. – celkem 27 tandemů
z toho týnecká děvčata obsadila 
13. místo – Valentová J. - Djurasovičová S.
20. místo – Valentová J. - Součková H.

Mladší žákyně II. –  celkem 16 tandemů
9. místo – Škvorová A – Rillichová B.

Starší žákyně III – c elkem 6 tandemů
4. místo – Vávrová M – Kazdová B.
6. místo – Vávrová M. – Vávrová K.

Dorostenky – celkem 5 tandemů
3. místo – Nováková M. – Novotná K.
4. místo – Součková K. - Křížková B.

Starší žáci – celkem 4 tandemy
2. místo – Nováková M. - Soukup Martin

Zlaté tandemy – tj. cvičitelka + dítě – celkem 14 tandemů
5. místo – Škvorová S. - Škvorová A.

Démantové tandemy – tj. dospěláci – celkem 3 tandemy
3. místo – Zídková M. - Mlýnek M.

Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a hlavně sponzorům
– MěÚ Týnec n. S. za finanční podporu tohoto hezkého závodu, Pekařství
Červený, který vždy dodá pěkné a chutné preclíky jako ceny a RC ASPV Be-
nešov za spolupráci. 
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Teamgym v Praze
V neděli dne 29.3.2009 se konal v Praze “ Memoriál V. Straky” v team-

gymu. Jedná se o gymnastické cvičení na akrobacii a skoky na trampolíně
nejméně šestičlenných družstev. Náš gymnastický oddíl reprezentovala
dvě družstva. 

V kategorii II. si svůj první závod zkusila mladší děvčata pod vedením
Michala Mlýnka a Radky Součkové. Toto byl pro ně jejich první závod, ve
kterém obstála velmi dobře – v konkurenci 12 družstev obsadila velmi
pěkné 7. místo, které bylo zároveň motivací pro další práci a inspirací pro
další závody. 

V kategorii IV. již zkušená starší děvčata obsadila ze 4 družstev 3. místo.
Na druhé místo nedosáhla jen o 0,13 bodu, což se dá mimo jiné přičíst také
absenci části týmu. Přesto se děvčatům podařil dobrý výkon bez pádu. 

Doufejme, že oběma družstvům nadšení vydrží a budou dobře repre-
zentovat nejen TJ Jawa Metaz Týnec nad Sázavou, ale i naše město.

J.Z.

pokračování na následující straně
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Volejbal – začátek jarní sezóny
V zimní přestávce jsme v sobotu 14. února 2009 absolvovali druhý

turnaj smíšených družstev v sokolovně na Žižkově. Turnaje se úča-
stnilo tentokrát osm družstev a hrálo se na dva vyhrané sety do dva-
ceti bodů. Náš tým byl znovu nalosován do skupiny B jako v prvním
turnaji. 

V úvodním zápase jsme nastoupili proti domácímu týmu My.
V tomto zápase se domácím podařila úspěšná odveta za porážku z mi-
nulého turnaje a zdolali nás hladce 0:2 na sety.

Ve druhém utkání jsme narazili na družstvo Buďte dobří. Ve velmi
dramatickém a vyrovnaném zápase jsme měli více vůle po vítězství
my a nakonec se radovali z výhry 2:1.

V posledním klání ve skupině jsme nestačili na mančaft Slabouč-
kých a prohráli po hladkém průběhu 0:2. Ve skupině jsme skončili na
posledním místě a čekal nás souboj o konečnou sedmou příčku na
turnaji.

V utkání útěchy nás vyzval k poměření sil tým Rakeťáků. V trénin-
kovém tempu jsme bez větších problémů hladce zvítězili 2:0 na sety
a aspoň částečně napravili reputaci.

Sestava: 
Nahrávačky: Jarka Weisheitelová, Hanka Bartlová
Smečaři: Martin Soukeník
Blokaři: Jarda Kuchta, Libor Prokeš

Naše výsledky:
Skupina „B“
Týnec – My 0:2 (13:20, 18:20)
Týnec – Buďte dobří 2:1 (20:18, 14:20, 15:9)
Týnec – Slaboučký 0:2 (18:20, 16:20)

Tabulka skupiny „B“:
1. Železňák 3 6:0 6 b
2. Nejde to 3 3:3 3 b
3. Týnec 3 3:3 3 b
4. Slaboučký 3 0:6 0 b

Zápas o 7. místo: Týnec – Rakeťáci 2:0 (20:14, 20:13)

Konečné pořadí:
1. Železňáci
2. Slaboučký
3. Podhoráci
4. My
5. Rumpíci
6. Buďte dobří
7. Týnec nad Sázavou
8. Rakeťáci

V sobotu 21. března 2009 jsme přijali pozvání na smíšený turnaj 4+2 do
Neveklova. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev, která hrála systémem
každý s každým na dva hrané sety. 

Do turnaje jsme nevstoupili kdovíjak dobře. Po úvodních prohrách 0:2
s domácí Vyslovenou zadnicí a Zemským Hřebčincem jsme měli vytouže-
nou pauzu, při které jsme nabrali jak psychické tak fyzické síly u gulášové
polévky, kterou přichystali pro všechny účastníky turnaje skvělí pořadatelé.

Po tomto zpestření se nám začalo alespoň částečně dařit. Proti družstvu
Zájezd se nám podařil vyhrát první set na turnaji. V dalším zápase jsme
ovšem procitli opět do reality, kdy jsme neměli moc šancí proti týmu Se-
branka a prohráli zaslouženě 0:2. 

V předposledním zápase jsme hráli v podstatě o posledního “fleka”
proti týmu Seneboj. V tomto zápase se nám konečně podařilo prolomit
prokletí našich špatných koncovek a dokázali jsme poprvé a bohužel na-
posledy vyhrát 2:0. 

V posledním zápase jsme nastoupili proti týmu 3x smrt. S celkovým ví-
tězem turnaje jsme si v každém setu vytvořili náskok pěti až sedmi bodů,
ale poté nás vždy soupeř přehrál a mohl se radovat z vítězství 0:2.

Na turnaji jsme obsadili šesté místo a jen vzpomínali na loňské úspěšné
tažení turnajem zakončené celkovým vítězstvím.

Sestava: 
Nahrávačky: Leona Uhrová, Hanka Bartlová
Smečaři: Daniela, Petr Uher
Blokaři: Jarda Kuchta, Michal Kuchta

Výsledky:
Týnecká mutinka – Seneboj 2:0 (50:29)
Týnecká mutinka – Zájezd 1:1 (46:48)
Týnecká mutinka – Zemský Hřebčinec 0:2 (41:50)
Týnecká mutinka – Sebranka 0:2 (36:50)
Týnecká mutinka – 3x smrt 0:2 (36:50)
Týnecká mutinka – Vyslovená zadnice 0:2 (43:50)

Konečné pořadí:
1. 3x smrt
2. Zemský Hřebčinec
3. Sebranka
4. Vyslovená zadnice
5. Zájezd
6. Týnecká mutinka
7. Seneboj

Před začátkem jarní sezóny jsme absolvovali v sobotu 11. dubna 2009
turnaj mužů v Benešově a o týden později se ve vlašimské sokolovně
konal další ročník Podblanického poháru. 
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Samotnou sezónu začínáme devátým kolem v sobotu 2. května 2009
v Poděbradech. Na našem hřišti se poprvé letos představíme o týden poz-
ději, kdy se utkáme s týmem TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. 

Na všechny zápasy jste srdečně zváni. Začátek prvního zápasu je
vždy v 10 hodin, druhý zápas se hraje většinou od 12.30 hodin. Vstup
je zdarma. 

Rozpis KP II. na jaro 2009

So 2. 5. TJ Bohemia Poděbrady – VK TÝNEC nad Sázavou
So 9. 5. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 
So 6. 5. SK Kostelní Lhota  – VK TÝNEC nad Sázavou
Ne 17. 5. VK TÝNEC nad Sázavou – SK volejbal Kolín 
So 23. 5. VK Nymburk – VK TÝNEC nad Sázavou
So 30. 5. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sparta Kutná Hora 
Ne 31. 5. TJ Sokol Vlašim – VK TÝNEC nad Sázavou
So 6. 6. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sokol Poříčany 

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na plážový volejbal, který bude opět
otevřen od půlky května v závislosti na počasí. Stačí se jen objednat na te-
lefonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát. Stojí to opravdu za to. 

Další informace o naší činnosti klubu se můžete dozvědět na našich
stránkách www.vktynec.tym.cz

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta

TJ Tatran Kamenný Přívoz hostí hvězdný fotbalový klub Amfora.
Kamenný Přívoz má tu čest přivítat na své

půdě fotbalový klub Amfora. Sportovní nadšen-
ci, ale i milovníci dobré zábavy se mohou těšit
na přátelské fotbalové utkání mezi klubem Am-
fora a Starou gardou Kamenný Přívoz. Pro ty,
kdo chtějí více přiblížit fotbalový klub Amfora,
jedná se o klub, jehož členy tvoří herci, zpěváci
a baviči. Pro 35. výročí jeho vzniku vybíral klub
ze svých hráčů velmi pečlivě.

Nedělní den se ponese vskutku v zábavném
a soutěžním duchu. Nebudou zde chybět ani vy-
nikající moderátoři, kteří dodají fotbalovému
utkání tu správnou atmosféru. Pro naše nejmen-
ší ratolesti jsou připraveny soutěže a pro nejlep-
ší z nich nebudou chybět ani zasloužené ceny.
Samozřejmostí je zajištění občerstvení přímo
v centru dění.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali
našim sponzorům:

Takže kde a kdy se můžeme těšit na tuto bez-
pochyby báječnou akci? Na fotbalovém hřišti
Kamenný Přívoz, v neděli 21. června 2009 a ne-
zapomeňte, slavnostní výkop je v 10:30 hodin. 

Moto dne: „Sportu zdar, fotbalu zvláště“.

Tým Amfory:

Prezident klubu a kapitán družstva: Petr Salava
Zástupce: Jan Rosák
Trenér: Werner Kotas
Asistenti: Václav Peška, Jaroslav Strnad
Masér: Miloslav Kneifl

Čestné výkopy: Monika Absolonová, Iveta
Bartošová, Mahulena Bočanová, Jiřina Bohda-
lová, Karel Gott, Zora Jandová, Věra Martinová,
Antonín Panenka, Karel Štědrý, Helena Von-
dráčková, Jitka Zelenková

Širší kádr hráčů: Ota Balage, Petr Bende,
Jan Berger, Přemysl Bičovský, Karel Bláha,
Vladimír Čech, Jan Čenský, Jožka Černý,
Martin Dejdar, Karol Dobiaš, Josef Dvořák,
Tomáš Dvořák, Richard Genzer, Pavol Habe-
ra, Ivan Hašek, Stanislav Hložek, Pavel Hor-
ňák, Jiří Hrdina, Vladimír Hron, Vladimír
Hruška, František Jakubec, Pavlín Jirků, Josef
Laufer, Josef Lébr, Ladislav Maier, Zdenek
Merta, Zbyněk Merunka, Martin Michal, Josef
Alois Náhlovský, Paulo Nanque, Jiří Novotný,
Petr Novotný, Vasilis Panatis, Vašo Patejdl,
Milan Pitkin, Pavel Poulíček, Filip Renč,
Pavel Richter, Jan Rosák, Petr Salava, Tomáš
Savka, Jiří Sedláček, Lešek Semelka, Horst

Siegl, Roman Skamene, dr. Jan Skorkovský,
Viktor Sodoma, Pavel Steiner, Kamil Střihav-
ka, Michal Suchánek, Roman Šebrle, Karel
Šíp, Václav Tittelbach, Sagvan Tofi, Karel
Vágner, Aleš Valenta, František Veselý, On-
dřej Vetchý, Petr Vondráček, Petr Vrabec, Ro-
bert Změlík, Jiří Zonyga, Pavel Zuna, Miro-
slav Žbirka.

(K zápasu z uvedeného kádru nastoupí vždy
minimálně 18 hráčů).

Ing. Roman Kačer  

Předseda TJ Tatran Kamenný Přívoz
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Moderní 
čistírna peří 

zhotovuje polštáře a prošívané
přikrývky do 24 hodin z naší 

sypkoviny různých barev. 
Při větší zakázce sami 

přivezeme a odvezeme zdarma.

Adresa: 
Janeček, Čsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – večer

Koupím domek
nebo byt

i před opravou.

Telefon 603 442 474
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285

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.


