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Vážení spoluobčané,
červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší
zajímavé čtení. 

Rada města v poslední době mimo jiné
● schválila rozdělení půjček z Fondu oprav a mo-

dernizace bytového fondu. Mezi pět zájemců
byly rozděleny 2 miliony Kč (z toho město 1,48
mil. Kč na výměnu oken v domě čp. 275). Půjč-
ka městu bude poskytnuta v souladu s Pokynem
rady č. 1/2008  za stejných podmínek jako ostat-
ním žadatelům 

● schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu
oken v čp. 275 s f. Svět oken  s.r.o.   

● rozhodla vyhlásit výzvu k podávání návrhů na
ocenění „Významný občan 2009“       

● rozhodla vypsat opakované výběrové řízení na
dodavatele akce „Dostavba dosazovací nádrže
v ČOV v Týnci nad Sázavou“ 

● schválila přijetí dotací z Fondu kultury Středoče-
ského kraje pro rok 2009 na projekty Setkání
s dechovkou, Seriál koncertů, Letní divadelní
scéna v Posázaví a Týnecký střep  - každá dotace
činí 20 000,- Kč 

● schválila přijetí dotace na podporu knihoven zři-
zovaných obcemi z rozpočtu Středočeského
kraje na rok 2009 na projekt Obnova mobiliáře
v městské knihovně ve výši  24 000,- Kč schvá-
lila přijetí neinvestiční dotace  ze státního roz-
počtu ČR na rok 2009 na projekt Knihovnický
software ve výši  51 000,- Kč. 

Zastupitelstvo města mimo jiné
● schválilo I. změnu rozpočtu města pro rok 2009                               
● vydalo Vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku

za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu kanalizace

● vydalo Vyhlášku č. 2/2009 o koeficientu pro vý-
počet daně z nemovitostí. Vyhláška bude účinná
od 1.1. 2010 a proto její znění s výkladem uve-
řejníme v Týneckých listech ke konci letošního
roku.

● schválilo přijetí dotace z Regionálního operační-
ho programu ve výši 1,4 mil. Kč.   Realizací pro-
jektu získá město kvalitní technické a materiálo-
vé vybavení pro pořádání tradičních sportovních,
kulturních a společenských akcí.

● schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu do-
sazovací nádrže v čistírně odpadních vod
v Týnci         

● schválilo výpomoc ve výši  1 mil. Kč z Fondu
modernizace a rozvoje bydlení do rozpočtu
města  2009 za účelem částečné rekonstrukce
školního stravování            

Finanční situace města
Roky 2008 až 2010 jsme již při rozhodnutí

o výstavbě kanalizace v místních částech označi-
li za finančně napínavé, až kritické. Věděli jsme,
že musíme splácet stávající úvěry, vyrovnat se

s financováním  kanalizace a že musíme také
nutně dělat něco dalšího, což bez peněz nejde. To
jsme ovšem netušili, že se dostaví hospodářská
recese a že v důsledku toho poklesnou daňové pří-
jmy a situace se tak stane ještě těžší. V letošním
roce tedy zatím omezujeme všechny zbytné in-
vestiční i provozní výdaje na minimum. Nevíme,
o kolik nám daňové příjmy klesnou (vypadá to
cca na 10 %), a to nás vede k největší šetrnosti.
Přesto musíme některé věci udělat, takže jsme ve
stálém styku s naší bankou a finanční situací
města se denně zabýváme. 

A proč tomu tak je, proč nemá město vytvořené
dostatečné rezervy pro podobné situace?  Vzpo-
meňme největších investičních akcí posledních let.
Po plynofikaci  Kozlovic, sídliště Pražská a Chrás-
tu sídliště,  výstavbě kanalizace v Kozlovicích včet-
ně rekonstrukce čistírny v Týnci a výstavbě dvou
domů s pečovatelskou službou následovala plyno-
fikace Pecerad  a Zbořeného Kostelce, rekonstruk-
ce čistírny v Chrástě, výstavba sídliště Kněžina, re-
konstrukce komunikací v památkové části města,
rekonstrukce vodovodu, kanalizace  a komunikací
v sídlišti Pražská, etapovitá rekonstrukce budovy
základní školy a výstavba kanalizace v místních
částech. Některé akce byly dotovány, některé jsme
financovali plně z vlastních zdrojů. Neuvádím
drobnější, i když stejně významné realizované akce.
Nemluvím o rozvoji kulturního života, který nás
také něco stojí. Jsem vděčný svým bývalým i sou-
časným kolegům za to, že měli odvahu a nadšení se
do akcí pustit. Nebylo to vždy jednoduché a téměř
vždy jsme zápolili s financováním.  Občas jsme bo-
hužel zápolili i s nepřízní části veřejnosti, které sta-
vební aktivita komplikovala život. Ani všichni za-
stupitelé nebyli vždy pro, částečně snad pro

nedostatek informací a z toho vyplývající zdrženli-
vosti, částečně možná z jiných důvodů, o kterých
nechci spekulovat. Tak to zkrátka chodí.    

Nepovažuji  za tragickou  skutečnost, že nyní
našemu městu nastala trochu hubenější léta. 

Zákonem stanovené rozpočtové určení daní
nám přiděluje kolem 40 mil. Kč ročně. Tento
objem ovšem zajišťuje pouze kolem 15 mil. Kč,
které máme disponibilní, tj. volné, k použití na in-
vestice a splátky úvěrů. Státní a evropský dotační
systém, který stále kritizuji, přispívá ročně
(ovšem těžko se to předem plánuje) dalšími peně-
zi účelově určenými a není to málo - od jednotek
až po desítky milionů Kč. Zastupitelstvo udělalo
před pár lety dobré rozhodnutí, když jednoho rad-
ního uvolnilo pro výkon funkce tzv. projektového
manažera. Tento člen (nyní členka) rady  se stará
samostatně o dotované projekty od začátku do
konce. Město musí myslet na to, aby k projektům
úspěšným v dotačním řízení mělo peníze na svoji
spoluúčast.     

Vedení města ví, že zůstává dlužno především
stavu komunikací, veřejných prostranství, schodišť
apod. Dáváme dosud přednost investicím nejpod-
statnějším, tj. do vodního hospodářství  a do život-
ního prostředí obecně. Není to v případě kanalizace
(kromě potíží při výstavbě), pitné vody, čistíren od-
padních vod a plynofikace příliš vidět, nepřináší to
žádné politické body, ale je to pro nás všechny dů-
ležité.  

S obtížnou finanční situací se město dříve nebo
později vyrovná, poděkuje svým občanům za trpě-
livost a bude opět schopno rozvinout svoji investič-
ní činnost.

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Pecerady ve fotografii 
O letošních velikonocích proběhla v peceradské

požární zbrojnici výjimečná fotografická výstava.
Místní dostali výborný nápad – shromáždit fotogra-
fie jako věrné a pravdomluvné svědky místní histo-
rie i současnosti. Důmyslně, se smyslem pro řád
a vkus uspořádaná výstavka byla doplněna i různý-
mi historickými předměty.  Byl k vidění život míst-
ních obyvatel  ve všech jeho podobách, v dobách
horších i lepších. Významná stavení - kovárna, pe-
kárna, některé dnes již neexistující stavby, historie
místních  rodů, významní rodáci - za všechny pan
Rudolf Šobíšek - příslušník Československé 311.
bombardovací peruti. Masopustní průvody, pohřeb-
ní průvod z Pecerad do Týnce, odvody, vybírání
brambor, snímky z JZD Cíl, ale i z lomu, kde se těžil
známý gabrodiorit. Fotografie dokladující činnost
sportovců, hasičů, organizace žen, myslivců, muzi-
kantů nebo divadelníků. Velmi zdařilé snímky sou-

časné krajiny a peceradských rybníků. Časovou
posloupnost završuje aktuální fotodokumentace vý-
stavby kanalizace. O úspěchu výstavy hovoří i to, že
byla proti původnímu záměru znovu zpřístupněna
ještě o týden později. 

Poděkování za přípravu a organizaci patří
hlavně paní Dřízhalové, paní Krejzarové, paní
Žabové, paní Procházkové ale i dalším. Všem ob-
čanům Pecerad pak za vyhledání a zapůjčení cen-
ných fotografií a dalších předmětů. Výstava stála
opravdu za to!

Kněžina stojí za povšimnutí
Nenápadná pozvánka zvala zástupce města na

akci Pocta profesoru Josefu Kaplickému do Muzea
umění a designu Benešov. Během programu měla
být předána ocenění některým investorům staveb
na Benešovsku za posledních dvacet let. V textu
bylo zmíněno i sídliště Kněžina. Že by? Starosta
s tajemníkem se tedy do muzea vypravili a jaké bylo
jejich překvapení, když po přednášce doc. Četlíka

o životě a díle malíře, grafika, sochaře, architekta
a pedagoga Josefa Kaplicého (otce Jana Kaplické-
ho) došlo na vyhodnocování. Mezi investory vý-
znamných staveb posledních dvaceti let na Bene-
šovsku se skutečně objevilo i naše město. Bylo
vybráno za realizaci sídliště Kněžina. Převzali jsme
tedy cenu arch.  Otakara Novotného určenou inves-
torovi významného architektonického počinu. Při
předání byly zmíněny i další významné stavby
v našem městě, pocházejících z různých historic-
kých epoch. Nebudu zastírat, že nás toto ocenění
potěšilo a zahřálo u srdíčka. Zvláště, když si uvědo-
mím, s jakými potížemi jsme se při výstavbě sídliš-
tě setkali. Zkrátka, pocítili jsme hrdost na naše
město a ten zážitek bych přál všem svým spoluob-
čanům.

Vážení čtenáři,

přeji Vám pěkné prožití letošního léta.

Zdeněk Březina    

starosta města

Výstavba kanalizace – uvedení přípojek do provozu
Spolu s provozovatelem kanalizace (Technic-

ké služby) byl vypracován postup pro připojení
Vaší nemovitosti ke kanalizaci. Ten byl odeslán
mailem či dopisem na kontaktní adresy. Pokud
budete chtít uvést přípojku do provozu, kontak-
tujte Technické služby – středisko Brodce (tel:
317704160), kde dohodnete další postup.

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

Přípojky v Peceradech se napojují na potrubí
ULTRA RIB 2. Pokud pro soukromou část použije-
te hladké PVC potrubí, je nezbytná speciální pře-
chodka. Utěsnění hrdla tmelem či pěnou není pří-
pustné.

Po připojení na kanalizaci není dovoleno stávají-
cí obsah žumpy přečerpávat do veřejné kanalizace.
Dochází tím ke snížení účinnosti čistírny a k nad-

měrnému zanášení potrubí. Obsah staré žumpy je
třeba vyvést fekálním vozem.

V současné době se ještě budou dokončovat po-
slední opravy komunikací a terénní úpravy deponií.

Týnec nad Sázavou má novou kanalizaci
Výstavba kanalizace v Týnci nad Sázavou

se po necelém roce dočkala dokončení.
„Projekt odkanalizování místních částí byl

pro město prioritou. Jsem rád, že můžeme i oby-
vatelům na vesnici nabídnout komfort městského
bydlení. Byla to další z investic do země, které
nejsou sice vidět, ale významně přispívají ke
kvalitě života v obci a ochraně životního pro-
středí,“ říká Zdeněk Březina, starosta města
Týnec nad Sázavou.

Nová kanalizace byla postavena na území
čtyř městských částí města Týnec nad Sáza-
vou. V Peceradech je klasická gravitační ka-
nalizace, Chrást nad Sázavou, Podělusy
a Zbořený Kostelec využívají tlakové kanali-
zace. 

„Lidé se v průběhu výstavby potýkali s blátem,
výmoly, objížďkami a dalšími nepříjemnostmi.  Ale
to vše už je za námi a jsem přesvědčen, že výhody
kanalizace vyváží všechna negativa, která byla
spojena s výstavbou díla. Bez spolupráce obyvatel
a jejich příspěvku by se tato akce nemohla realizo-
vat,“ doplňuje Martin Kadrnožka, místostarosta
města, který byl pověřen řízením projektu.

Během výstavby si firma musela poradit
s komplikovanými geologickými podmínkami
i se složitým podchodem potrubí pod řekou Sá-
zavou. „Kanalizace se připojí k celkem 680 do-
mácnostem a firemním provozovnám. V součas-
né době je připojeno již přes 200 nemovitostí
a každý den přibývají další,“ říká stavbyvedoucí
společnosti Skanska CZ Ing. Zdeněk Svoboda.   

Projekt je spolufinancován Ev-
ropským fondem pro regionální
rozvoj - Operační program Infra-
struktura a Státním fondem život-
ního prostředí České republiky.

Název projektu: Týnec nad Sázavou – vodoho-
spodářská infrastruktura, kanalizace
Lokalita: Středočeský kraj
Investor: Město Týnec nad Sázavou
Projektant: Hydroprojekt CZ a.s.
Zhotovitel: Skanska CZ a.s.
Doba výstavby: červen 2008 – červen 2009
Cena: 174 milionů Kč
Další informace: místostarosta, 317 701 931,
kadrnozka@mestotynec.cz

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

Martin Kadrnožka

místostarosta
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 31. července 2009
– termín uzávěrky je závazný!

|

Jak bude fungovat školní jídelna od září 2009
V průběhu prázdnin budou probíhat úpra-

vy prostor školní jídelny ve staré škole.
V nové škole proběhne pouze běžná údržba.

Pro rodiče i žáky se nic nemění. I nadále
bude stejný systém výdeje, odhlašování
i placení stravy. Ve staré škole se upraví
prostory na výdejnu stravy. Jídlo se bude
dovážet z kuchyně v nové škole. Provoz ku-
chyně i výdejny zajistí i nadále stávající pří-
spěvková organizace města Školní jídelna
Týnec nad Sázavou.

Martin Kadrnožka

místostarosta

Hledáme ty nejlepší
Rada města letos již poosmé hodlá ocenit

spoluobčany z našeho města, kteří se dlouho-
době nebo v daném roce nejvíce zapsali do
historie města svou prací a přínosem pro spo-
lečnost. 

Vyzýváme proto všechny profesní, zájmové
i společenské organizace a další širokou ve-
řejnost k podávání návrhů. Návrh by měl ob-
sahovat jméno a příjmení navrhovaného,
obor, ve kterém působí a odůvodnění návrhu.

Své návrhy, prosím, posílejte do 11.9.2009.
O konečném výběru oceněných spoluobčanů
rozhodne rada města.

Děkuji Vám za spolupráci.

Zdeněk Březina

starosta města

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 05. 06. – 06. 06. 2009

Výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Benešov

Obec: Týnec nad Sázavou
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Policie České republiky informuje...
Kriminalisté vyrazili na diskotéky

Kriminalisté z benešovského oddělení hos-
podářské kriminality navštívili 25. dubna ve
večerních hodinách diskotéku v kulturním
domě Chechták v Sázavě a pak v Kulturním
centru  Karlov v Benešově. Nešli si zatanco-
vat, ale zkontrolovat, zda diskžokejové ke své
produkci používají pouze originální hudební
nosiče.  

V Sázavě však zjistili, že třiadvacetiletý
diskžokej v době kontroly prováděl hudební
produkci na počítači a vedle aparatury měl
k produkci ve dvou hliníkových kufrech spolu
s originály připraveny i pirátské CD nosiče.
Policisté jich na místě 46 zajistili.  

Pak se přesunuli do Benešova na diskotéku
do Kulturního centra Karlov. V době kontroly
měl diskžokej jedno pirátské CD přímo v me-
chanice aparatury. Kromě toho měl dalších
354 kusů načerno zkopírovaných nosičů při-
pravených k hudební produkci. Ty policisté
také zajistili.

Oba muži jsou podezřelí ze spáchání tre-
stného činu porušování autorského práva,
práv souvisejících s právem autorským a práv
k databázi. Hrozí jim trest odnětí svobody až
na dvě léta nebo peněžitý trest nebo propad-
nutí věci.

Děti na návštěvě u policistů 
Týneckou policejní služebnu každoročně nav-

štěvují děti z místní mateřské školy. Dne 12. květ-

na v odpoledních hodinách tentokrát mezi poli-
cisty zavítaly děti z družiny místní základní školy. 

Pod vedením zástupce vedoucího npor.
Mgr. Petra Matouška a mluvčí policie nprap. Zu-
zany Stránské si malí školáci prohlédli policejní

celu a služební vozidlo. Vyzkoušeli a prohlédli si
zbraň, stavěcí terčík a některé z dětí se také ne-
chaly spoutat pouty. Děvčata si zase vyzkoušela
klobouček, který jim policistka půjčila. Policista
přitom dětem vysvětloval, k čemu jednotlivé
služební předměty a pomůcky slouží a jak je po-
licisté používají. 

Z činnosti městské policie...
● 1.4.09 Stížnost pracovníků ČSAD Benešov na

neprůjezdnost točny autobusů ve Zbořeném
Kostelci. Po příjezdu hlídky MP na místo,
zjištěna tři vozidla pracovníků kanalizace,
která byla ihned odstraněna.

● 2.4.09 Zjištěna dopravní nehoda mezi Chrás-
tem osadou a Chrástem sídlištěm. Na místo
přivolána nehodová služba PČR Benešov.

● 3.4.09 Zabezpečování bezpečného přechodu
dětí při pochodu ,,Noc s Andersenem“ od kři-
žovatky u Metazu do areálu hradu. 

● 3.4.09 Ve večerních hodinách provedena kon-
trola ,,u dubů“. Zjištěna parta mladíků, kteří
zde rozdělali oheň. Nařízeno okamžité uhašení.

● 4.4.09 Na žádost pracovníků městské knihov-
ny kontaktováni občané, kteří dluží knihy
nebo poplatky za vypůjčení.

● 10.4.09 Nalezena peněženka s doklady
v kempu u fotbalového hřiště. Předána pra-
covnici matriky.

● 11.4.09 Spolupráce s PČR Týnec při zákroku
proti podnapilé osobě v prostorách před re-
staurací Vrtiška v nočních hodinách.

● 13.4.09 Kontaktován majitel vraku Škoda fa-
vorit za prodejnou Vlasák. Odstraněno dne
23.4.2009.

● 16.4.09 Spolupráce s Hasičským záchranným
sborem Praha při konání cvičení v Náklí.

● 17.4.09 Zákrok v restauraci u Kamenné konvi-
ce. Parta mladíků zde vyhrožovala obsluze pod-
niku.Vše na místě bylo vyřízeno domluvou.

● 22.4.09 Zákrok proti podnapilému mladíkovi
u trafiky Bubeník. Po zjištění totožnosti pře-
dán rodičům.

● 24.4.09 Beseda s dětmi školní družiny ze staré
a nové školy o práci městské policie.

● 25.4.09 Přijato telefonické oznámení Týnec-
kých hasičů, že při sběru železného šrotu
v ulici K Zeleným vratům nalezli čtyři dělo-
střelecké granáty. Ihned vyrozuměna hlídka
PČR Týnec n. S. Místo nálezu bylo hlídkou
MP zabezpečeno až do příjezdu pyrotechnika.

● 29.4.09 Odstraněn vrak osobního vozu Škoda
Favorit v ulici Klusáčkova.

● 30.4.09 Odchycen volně pobíhající pes v ulici
Pražská. Zjištěn majitel, kterému po zaplacení
blokové pokuty byl pes předán.

● 2.5.09 Zjištěna dopravní nehoda v Chrástě
osadě za železničním přejezdem. Řidič vozid-
la zde nezvládl v pravotočivé zatáčce jízdu
a skončil s vozidlem na chodníku v lampě ve-
řejného osvětlení. Na místě byla ve spoluprá-
ci s PČR Týnec řízena doprava. Kontaktována
firma Osvětlení Týnec  z důvodu nutné opra-
vy veřejného osvětlení.

● 5.5.09 Nalezeno mrtvé divoké prase v řece
proti fotbalovému stadionu. Kontaktováno
myslivecké sdružení Pecerady, které se posta-
ralo o odstranění prasete.

● 7.5.09 Odchycen volně pobíhající pes v ulici
Sázavská. Umístěn v kotci. Dne 11.5.09 pře-
dán pes pracovníkům maršovického útulku. 

● 9.5.09 Nahlášeno rušení nočního klidu před
kavárnou na Kněžině. Po příjezdu hlídky MP
na místo bylo vše vyřízeno domluvou.

● 12.5.09 Dětská dopravní soutěž pro žáky 4.
tříd.

● 13.5.09 Telefonické upozornění na podnapilou
osobu ležící před pizzerií na Brodcích.  Po pří-
jezdu hlídky MP na místo se zde již nikdo ne-
nacházel.

● 14.5.09 Přijato telefonické upozornění na po-
dezřelou osobu, která se pohybuje po Týnci
a prodává obrázky. Žena byla zadržena na
autobusovém nádraží, převezena na OO PČR
Týnec k prověření totožnosti.

● 16.5.09 Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec
proveden zákrok v domě čp. 270 z důvodu ru-
šení nočního klidu.

● 22.5.09 Zajišťování bezpečného přechodu pro
chodce ve starém Týnci z důvodu pořádání
akce pro děti ,,Pirátský den“.

● 22.5.09 Přijato telefonické upozornění na de-
vastování lesního porostu v prostorách ,,u stu-
dánky“ jezdci na čtyřkolkách. Po příjezdu
hlídky MP na místo se zde již nikdo nenachá-
zel. 

● 23.5.09  Řešeno rušení nočního klidu v Chrás-
tě Na Průhoně. 

● 29.5.09 Odchycen volně pobíhající pes v pro-
storách ulice K Náklí. Zjištěn majitel, uložena
bloková pokuta.

● 30.5.09  V nočních hodinách přijato telefonic-
ké upozornění na hořící popelnice vedle domu
čp. 268. Přivoláni hasiči Benešov.                                



ročník XIX, červen 2009 Týnecké listy číslo 3, strana 5

Policisté si s dětmi také povídali o tom, jak se
správně chovat v silničním provozu nebo jak se
zachovat, když v lese najdou zbraň nebo náboje.

Než malí školáci odešli zpět do školy, policistka
jim rozdala pexesa, omalovánky a další drobnosti. 
Policisté obvinili dvanáct lidí

Dva až osm let hrozí obviněným, kteří 10.
října loňského roku fyzicky napadli v Benešo-
vě dva mladíky a jednomu způsobili velmi
vážná zranění.

Skupina dvanácti mužů ve věku od šestnácti
do dvaadvaceti let z Benešovska, Tábora
a Prahy-východ se v uvedený den ve večerních
hodinách sešla v Benešově. V ulici Nová Praž-
ská, u židovského hřbitova, jeden z nich pova-
lil na zem právě zde procházejícího devatenác-
tiletého mladíka z Benešova. Další čtyři za
přítomnosti všech ostatních napadeného brutál-
ně zbili. Kopali ho do břicha a zad takovým
způsobem, že mu způsobili velmi vážná zraně-
ní. Po útoku místo opustili a pokračovali v cestě
směrem do Pražské ulice. Tam napadli dalšího
mladíka, jedenadvacetiletého Roma, právě
z důvodu pro jeho příslušnost k romskému et-
niku. Jeden ze skupiny ho srazil na zem a dal-
ších pět, opět za přítomnosti ostatních, ho ko-
pali a bili po celém těle. Další z útočníků pak
napadeného teleskopickým obuškem udeřil
přes nohy. Útok agresoři doprovázeli slovními
výrazy s rasovým podtextem. Zmláceného mla-
díka pak zanechali na místě a celá skupina mas-
kovaná kuklami, šátky a kapucemi odešla pryč.    

První napadený mladík byl po agresivním
útoku v akutním ohrožení života. Přežil jen
díky rychlému operačnímu zákroku. I když pro
něj lékaři udělali maximum, z napadení si stej-
ně odnesl trvalé zdravotní následky. Druhý
mladík s lehkými zraněními také skončil
v rukou lékařů.  

Kriminalisté na případu intenzivně pracovali
a byli úspěšní. Objasnili ho. Policejní komisař
v dubnu zahájil proti skupině dvanácti lidí trestní
stíhání. Podle toho, jak se na případu jednotliví
násilníci podíleli, je pak obvinil z trestných činů
výtržnictví, ublížení na zdraví, pokus o ublížení
na zdraví a násilí proti skupině obyvatelů a proti
jednotlivci. Vyšetřováni jsou na svobodě.

Zadrželi ho v odcizené mikině
O mikinu a mobilní telefon přišel 17. května

kolem třetí hodiny ranní osmnáctiletý mladík
z Benešova. Když procházel mezi domy
v Týnci nad Sázavou, zezadu k němu přistoupil
neznámý pachatel, otočil ho obličejem k sobě
a chytil ho za oblečení pod krkem. Pod slovní
pohrůžkou po něm vyžadoval vydání peněz.
Když však zjistil, že je poškozený u sebe nemá,
násilím mu svlékl mikinu, kterou měl na sobě.
Prohledal mu kapsy u kalhot a z přední si vzal
mobilní telefon. Poté z místa odešel. Mladíkovi
způsobil škodu za pět tisíc korun. 

Kriminalisté začali případ loupeže po ozná-
mení prošetřovat a po pachateli, dle výpovědi
poškozeného, ve věku kolem třiceti let, 180
vysoké a štíhlé postavy, světlých krátkých
vlasů, začali pátrat. O dva dny později v odpo-
ledních hodinách kriminalisté podezřelého,
oblečeného do odcizené mikiny, zadrželi v Be-
nešově.  

Prošetřováním případu vyšly najevo další
skutečnosti. Loupeží získaný mobilní telefon
zadržený stačil prodat do bazaru a čin spáchal
pod vlivem alkoholu.  

Policisté mladíka vyslechli a po provedení dal-
ších potřebných úkonů ho převezli do policejní
cely. Druhý den soudce benešovského soudu roz-
hodl o jeho umístění do vazební věznice.  

Policisté občany varují před falešnými policisty
Dva muži, kteří na první pohled vypadali

jako dopravní policisté, zastavili 26. května po
čtrnácté hodině v obci Chlistov  šestadvaceti-
letou řidičku Škody Favorit.  Měli na sobě kal-
hoty šedé barvy a bílou košili s kovovým od-
znakem policie na pravé kapse.  Na hlavě však
neměli žádnou pokrývku hlavy, ani baret pod
výložkou a nebyli ozbrojeni. Nedaleko od nich
stálo na pravé straně vozovky auto připomína-
jící policejní vozidlo. Na nestandardním majá-
ku blikal červený nápis STOP.  

Jeden z mužů přistoupil k vozidlu řidičky
a s tím, že provádí silniční kontrolu, ji požádal
o doklady od vozidla. Druhý zatím kontroloval
pneumatiky a prohlásil, že zadní jsou v pořádku,
ale přední jsou ojeté.  Muž, který kontroloval do-
klady, ženě řekl, že je to na pokutu, tak na patnáct
stovek na místě, a dva a půl tisíce na složenku. Ři-
dička muži tedy zaplatila tisíc pět set korun, ten jí
vrátil doklady s tím, že nesmí pokračovat v jízdě
a má se vrátit domů. Žádný doklad o zaplacení po-
kuty jí nevystavil. 

Řidičce se celé jednání zdálo zvláštní
a událost druhý den oznámila týneckým poli-
cistům.  K popisu mužů uvedla, že první byl
hubený, vysoký asi 175 centimetrů, starý asi
50 let, na temeni měl pleš, krátké prošedivělé
vlasy měl pouze na zátylku a na skráních.
Obličej měl oválný, vystouplé lícní kosti,
malý nos, byl oholen a mluvil česky bez cizí-
ho přízvuku. 

Druhý muž byl menší a silnější postavy, asi
165 centimetrů vysoký, starý asi 50 let, vlasy
měl prošedivělé, kratší, vlnité, pleš neměl. Měl
kulatý obličej, velký nos – skobu. Na pravé
tváři měl pěti centimetrovou jizvu, která se
táhla z pravé strany nosu na tvář. Pod nosem
měl šedivý knír, jinak byl oholen a mluvil
česky bez cizího přízvuku. 

Auto Škoda Octavia, kterým muži na místo
přijeli, vypadalo na první pohled jako služeb-
ní vozidlo policie v nových stříbrných bar-
vách.  Výpovědí a popisem vozidla poškoze-
né však policisté zjistili, že se o policejní
vozidlo asi nejednalo. Na pátých dveřích na-
příklad neodpovídal směr pruhů, nacházel se
zde nápis černé barvy „pomáhat a chránit“
a nesouhlasilo ani provedení a rozměry majá-
ku.  Registrační značku si poškozená celou
nezapamatovala, obsahovala ale písmeno
„S“na druhém místě.  

Policisté se proto domnívají, že se pravděpo-
dobně nejedná o skutečné profesionální poli-
cisty, ale o lidi, kteří se za ně vydávají. Obča-
ny proto vyzývají, pokud by se s nimi setkali,
nebo k jejich osobám měli nějaké informace,
aby zavolali linku 158 nebo na telefonní číslo
974 871 101 a 974 871 700. 

nprap. Zuzana Stránská   

Zadržení pachatele sériové trestné činnosti
Chycen lapka

Od poslední čtvrtiny loňského roku, měli
Týnečtí policisté v revíru škodnou. Neznámý pa-
chatel jim zde vykrádal rekreační objekty a škoda
na majetku se pohybovala v tisících korun.

Ve čtvrtek dvacátého třetího dubna však
byli policisté  úspěšní a neznámého lapku za-
drželi. Ztotožnili v něm muže narozeného roku
1975. Komisař skupiny kriminální policie
a vyšetřování Benešov zahájil dvacátého čtvr-
tého dubna trestní stíhání obviněného pro spá-
chání trestných činů krádež, porušování do-
movní svobody a poškozování cizí věci,
kterého se dopustil v dvaceti šesti případech. 

Celkově tento muž způsobil škodu ve výši
dvě stě osmdesáti sedmi tisíc Kč. Ukradené
věci z místa páchání trestné činnosti prodával,
a tím  získával finanční hotovost, kterou dále
používal pro svoji potřebu.   

Okresní soud Benešov uvalil na osobu pa-
chatele vazbu. Muž byl umístěn do Vazební
věznice Pankrác.

nprap. Denisa Malá

Z důvěřivé ženy vylákal peníze 
Benešovští kriminalisté prošetřují případ, kdy

se v říjnu roku 2006 tehdy devětatřicetiletý Petr
Kužel z Kladenska seznámil prostřednictvím in-
ternetového serveru s šestatřicetiletou ženou
z Benešovska. Osobně se s ní setkal a v kontak-
tu spolu byli asi jeden rok. V ženě vzbudil
zdání, že má zájem o trvalejší partnerský vztah.
Využil její důvěřivosti a pod ůznými nepravdi-
vými záminkami z ní vylákal mimo jiné finanč-
ní hotovost ve výši sedmdesáti tisíc korun na
údajné doplacení leasingu na osobní auto a za-
placení nájmu pronajatého bytu. Protože žena
tak velkou finanční částkou nedisponovala, pe-
níze si půjčila u jednoho bankovního domu.
Dále pod záminkou krádeže notebooku z auta

pokračování na následující straně
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Dopravní soutěž
V úterý 12. května se konala na parkovišti před Městským úřadem

v Týnci dopravní soutěž žáků čtvrtých tříd naší školy.  Pořádali ji členové
městské policie. Soutěž měla tři části – jízdu zručnosti, jízdu na doprav-
ním hřišti a testy. Nejvíce nás bavila jízda zručnosti. 

Na 1. místě se umístila Valérie Pešanová (IV.A), na 2. místě Stanislav
Richter (IV.A), na 3. místě Kateřina Škopková (IV.A), na 4. místě Nikol
Berková (IV.A) a na 5. místě Petr Marvan (IV.B). Tyto děti dostaly krásné
ceny. Také si každý z nás odnesl sladkou odměnu.

Chtěli bychom poděkovat členům městské policie za přípravu a uspořádání
této soutěže.                  Žáci 4. tříd Základní školy v Týnci nad Sázavou

Přehled umístění
našich absolventů

Letos nám z devátých ročníků vychází 48 dětí. 

Název SŠ  a SOU     Počet přijatých žáků

Gymnázium Benešov –osmileté 2
Gymnázium Benešov – čtyřleté 4
Gymnázium Praha – čtyřleté 2
Obchodní akademie, Vlašim 1
Obchodní akademie, Praha 2
Obchodní akademie, Neveklov 4
Hotelová škola, Poděbrady 1
Hotelová škola, Praha 1
TRIVIS střední škola veřejnoprávní, Praha 1
Střední průmyslová škola, Praha 4
Střední průmyslová škola, Vlašim 4
Střední zemědělská škola, Benešov 2
Střední zdravotní škola, Benešov 4
Střední odborná škola, Benešov 1
Střední odborná škola, Vlašim 3
Střední odborná škola, Dubno 1
Střední lesnická škola, Písek 1
Střední rybářská škola, Vodňany 1
Střední škola polygrafická, Praha 1
Střední umělecká škola text. řemesel, Praha 1
Střední škola obchodu, služeb a řemesel, Tábor 1
Střední škola spojů a informatiky, Tábor 1
Soukromá stř. škola reklamní tvorby, Praha 1
Integrovaná stř. škola technická, Benešov 3
Střední odborné učiliště, Benešov 2
Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy 1

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

dokončení z předchozí strany

muž poškozenou přesvědčil,a ta na splátky za-
koupila v prosinci roku 2006 nový počítač.
Koupi zdůvodnil také tím, že mu nikdo nepo-
skytne na jeho zakoupení úvěr. Nový počítač si
odvezl a poškozená ho již nikdy neviděla. 

Muž ženě přitom sliboval, že jí všechny pe-
níze vrátí formou měsíčních splátek. K placení
se však neměl, stále si vymýšlel nové důvody,
pro které nemůže dluh splácet. Poškozená za-
čala po několika měsících tušit, že není něco
v pořádku a rozhodla se po něm peníze inten-
zivně vymáhat. Muž se dál vymlouval a na jaře
roku 2007 se s poškozenou přestal stýkat. Do
současné doby jí peníze nevrátil. 

Policisté v případu zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
podvodu. Protože šetřením zjistili, že je prav-
děpodobné, že jednání muže nebylo ojedinělé,
žádají proto ženy, které podobným způsobem
oslovil a podvedl, případně se je pokusil pod-
vést, aby kontaktovaly policisty na linku 158
nebo zavolaly na telefonní čísla: 974 871 101,
974 871 320, 974 871 321. 

Znáte svého územního policistu, který má
okolí Vašeho bydliště na starosti? 

Obvodní oddělení  TÝNEC NAD SÁZAVOU
Vedoucí OOP – npor. Jaroslav Platil
Zástupce vedoucího OOP – npor. Mgr. Petr
Matoušek 
Telefonní spojení na služebnu – 317 701 336
Linka tísňového volání - 158
Krhanice (Krhanice, Dolní Požáry, 
Prosečnice,Chrást nad Sázavou)
– prap. Martin Novák 
Týnec nad Sázavou  (Týnec n.S. - pravý
břeh, a.s. METAZ,
– pprap. Macháček Zdeněk, pprap. Bernard
Milan
Bukovany  (Bukovany, Pecerady, Zbořený
Kostelec)
– prap. Dvořák Miroslav
Podělusy  (Týnec n.S. - levý břeh, Podělusy,
Chářovice, Krusičany, a.s. JAWA)
– nstržm. Bernat  Michal
Netvořice (Netvořice, Dunávice,Všetice,
Tuchyň, Maskovice - hájenka, Chleby)
-nprap. Vondrák Tomáš

Jablonná  (Jablonná nad Vltavou, Blažim,
Bělice, Dalešice, Měřín)
–  prap. Český Jiří

Neveklov   (Neveklov, Stranný, Zádolí, 
Neštětice, Přibyšice, Ouštice, Borovka, 
Mlékovice)
– prap. Roubík Miroslav
Křečovice   (Křečovice, Hořetice, Vlkonice,
Krchleby, Nahoruby, Nová Živohošť)
– prap. Roubík Miroslav
Maršovice  (Maršovice, Zderadice,
Bezejovice, Tisem)
– nprap. Mikolášek Jiří
Lešany  (Lešany, Břežany, Nová Ves,
Vazovnice, Vensov)
– prap. Dolejš  Vratislav
Krňany  (Krňany, Závist, Třebsín)
–  prap.  Dolejš Vratislav
Vysoký Újezd   (Vysoký Újezd, Teletín, 
Větrov, Lhota)
–  prap.  Český Jiří
Blaženice  (Blaženice, Nová Rabyně, Loutí,
Nedvězí)
–  prap.  Český Jiří

nprap. Zuzana Stránská 
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FRANTIŠEK FERDINAND D´ESTE NA KONOPIŠTI

V letošním roce si připomínáme 95. výročí sarajevského atentátu na
Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu. V rámci projektu Posázaví „Rok
ve znamení Františka Ferdinanda d´Este“ jsme uspořádali jarní regionál-
ně - historickou soutěž pro žáky základních škol Středočeského kraje.

Soutěž probíhala v pětičlenných týmech ve dvou kategoriích (kategorie:
A 1. - 5. třída, kategorie B 6.-9. třída) a měla 2 části:

1. část – Korespondenční soutěž
Žáci obdrželi zadání několika úkolů, které byly převážně zaměřeny na

vyhledávání informací o historii Konopiště a osobnosti Františka Ferdi-
nanda d´Este. Do soutěže se zapojilo celkem 10 škol Středočeského kraje
a organizátoři vyhodnocovali 25 pěkných prací.

2. část – Po vyhodnocení odpovědí proběhlo v pondělí 18. května 2009
velké finále přímo na Konopišti, kam bylo pozváno deset nejúspěšnějších
týmů z první části soutěže z obou kategorií.

Pětičlenné týmy si nejdříve díky vstřícnosti správy zámku Konopiště
prošly I. návštěvní okruh zámku. Po tomto krásném úvodu jsme se vrhli
do řešení spíše praktických úkolů historicko-přírodovědného charakteru,
které se vztahovaly k osobnosti Františka Ferdinanda d´Este (střelba ze
vzduchovky, časová osa, počítání růžových keřů v Růžové zahradě, sklá-
dání puzzle Konopiště na čas, rychlokvíz vědomostí, …). V nejbližším

okolí zámku bylo pro soutěžící připraveno celkem devět stanovišť, která
byla organizačně zaštítěna žáky 9. ročníků ZŠ Týnec nad Sázavou.

Ukončení soutěže, její vyhodnocení, proběhlo přímo po velkém finále
na Konopišti, kde byly vyhlášeny a oceněny nejúspěšnější týmy - ZŠ Ne-
tvořice, ZŠ Týnec nad Sázavou a ZŠ a MŠ Kácov, ZŠ Vlašim Vorlina a ZŠ
Krhanice.

Všichni jsme na Konopišti strávili příjemný den a zábavnou formou
jsme si připomněli historii našeho kraje. Všem, kteří se zapojili s námi do
soutěže, děkujeme za účast. Těší nás zájem soutěžících a škol.

Za ZŠ Týnec nad Sázavou Mgr. Petra Šašková
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Putovní Pohádková Země
Vítězslava Klimtová    

Je pravděpodobné, že pochází z rodu víl, ča-
rodějnic a divoženek. Prý se to bezpečně pozná
podle uší.  A už dávno ví, že si nepřestáváme

hrát, protože stárneme, ale stárneme proto, že si
přestáváme hrát. Říká, že do jejího světa nesmí
agrese, zlo a brutalita.  A její svět je pohádkový
svět skřítků, hejkalů, vodníků, víl, elfů a dalších
strašidel. Její tvorba je především hra. Napsala
a ilustrovala řadu knih pro děti, ale i pro dospě-
lé. A podle svých ilustrací zhotovila přepůvabné
loutky.  Zhotovuje “škaredice”. Pozor, ne oškliv-
ce, kteří by v nás budili odpor a znechucenost,
ale “Škaredice” s obličejíčky zvrásněnými do
humorného šklebu.

Jsou to bytůstky někdy roztomilé, lidem i pří-
rodě přející, jindy trošku zlomyslné či škodoli-
bé, ale nikdy ne zákeřné, krvelačné a surové. Ne-
útočí na nás násilnostmi, nevyvolávají pocit
úzkosti, marnosti a beznaděje. Přijímáme je se
shovívavostí, ba s úsměvem.  Potěší srdce kaž-
dého, kdo v skrytu duše stále zůstává dítětem.

Její skřítkové,víly,vodníci,čarodějnice a další
nejraději přebývají na hradech a zámcích, ale
část její tvorby začala putovat po české zemi.
Její Putovní Pohádková Země doputuje do
Týnce nad Sázavou koncem září. Strašidýlka se
na 14 dní zabydlí v městské knihovně a všech-
ny vás srdečně zvou na prohlídku. 

Školní akademie
23.5.2009

Hezkou tečkou za uplynulým školním rokem byla akademie žáků tý-
necké školy. Před přeplněným sálem společenského centra vystoupili žáci
s programem, který si s pomocí svých vyučujících připravili pro veřejnost.
Program byl jako každoročně pestrý a jistě se všem líbil.

Nemohu zapomenout na s vtipem připravené vystoupení p. učitelek na
spartakiádní skladbu Poupata, které, jak se říká, „nemělo chybu“. Svědčí
to o tom, že nejen žákům, ale i učitelům nechybí smysl pro humor a rece-
si – a to je dobře.

Potlesk, který provázel všechna vystoupení, byl tedy určitě zasloužený.
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PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ

ČERVEN 2009
27. 6. 2009 Vernisáž výstavy obrazů

Marie Kolářové z Pyšel
zač. 17.00 hod
Výstava obsahuje díla cyklu „Pořád
mám co malovat“  – jedná se o tech-
nický olej, pastel, perokresby, malbu
na keramiku. Městské muzeum 
Týnec, tel.: 317 701 051

28. 6. 2009 Vernisáž Anny Svobodové
spolu s divadelní show
zač. 17.00 hod
čtení vlastních scénářů a promítání 
Městské muzeum Týnec,
tel.: 317 701 051

Přehled letních kulturních akcí 2009
Pravidelné páteční večery s kytarou u ohně

na týneckém hradě
Informace: Městské muzeum Týnec, 

tel.: 317 701 051

ČERVENEC  2009
4. 7. 2009 Slavnostní zahájení 6. letní

divadelní scény v Posázaví
zač. 18.00 hod 
Divadlo Dell´arte České Budějovice
„SNĚHURKA“, Městské muzeum
Týnec, tel.: 317 701 051

11. 7. 2009 Divadelní scéna v Posázaví
zač. 18.00 hod  
Představení Jana Přeučila
a Evy Hruškové „ČERT A KÁČA“
Městské muzeum Týnec,
tel.: 317 701 051

18. 7. 2009 Letní kino v zahradě
Společenského centra TÝNEC
zač. 21.00 hod
MAMA MIA! Film se odehrává na
malém řeckém ostrůvku Kalokairi,
kde žije Donna se svou dcerou Sofií
a jejím snoubencem Skyem v malém
hotýlku. Její matka má zatím celkem
pochopitelné starosti se svatbou,
Sofii však zajímá jediné - kdo ji po-
vede k oltáři. Podle deníku její matky
má totiž 3 možné otce…
Vstupné 70,- Kč

18. 7. 2009 Divadelní scéna v Posázaví
zač. 18.00 hod
Liduščino divadlo Praha „ČME-
LÁK BRUNDIBÁR VYPRÁVÍ,
CO SE STALO NA LOUCE“
Městské muzeum Týnec, tel.: 317
701 051

25. 7. 2009 Rock pro Toma
zač. 20.00 hod
Tradiční rockový koncert 

25. 7. 2009 Divadelní scéna v Posázaví
zač. 18.00 hod  
Bílkovo kratochvílné divadlo  - 

„POVÍDÁNÍ O RYTÍŘI RÍŠOVI“.
Městské muzeum Týnec, 
tel.: 317 701 051

SRPEN 2009 
1. 8. 2009 Týnecký střep - 10. historické

městské slavnosti
zač. 10.00 hod
Týnecký střep aneb „Švejkovy KA-
BARETNÍ c. k. MANÉVRY“ –
uvádí sám Josef Švejk. Po celé koná-
ní slavnosti budou probíhat dětské hry
a soutěže, hudební vystoupení atd.
Městské muzeum Týnec,
tel.: 317 701 051

8. 8. 2009 Letní kino v zahradě
Společenského centra TÝNEC
zač. 21.00 hod
BOBULE - Honza je sympatický in-
teligentní podvodníček, který se
rozhodl splnit životní sen svému ne-
mocnému dědovi - zařídí mu cestu
do světa. A aniž to tuší, splní si tím
i svůj sen - najde to, co hledal, po
čem toužil, ale to na začátku netuší.
Příběh je potvrzením moudra, že
když už se moc v životě plácáš, je
nejlepší se vrátit ke kořenům.
Vstupné 70,- Kč

8. 8. 2009 Divadelní scéna v Posázaví
zač. 18.00 hod  
Divadlo Kapsa Karlovy Vary
a pohádka „JAK SI KUBA
MARJÁNKU ZASLOUŽIL“
Městské muzeum Týnec,
tel.: 317 701 051

15. 8. 2009 Divadelní scéna v Posázaví 
zač. 18.00 hod  
Divadlo Minor „PRINCEZNA
NA HRÁŠKU“, Městské muzeum
Týnec, tel.: 317 701 051

22. 8. 2009 Divadelní scéna v Posázaví
zač. 18.00 hod  
Malé divadélko Novákových
Praha „O KOHOUTKOVI
A SLEPIČCE“
Městské muzeum Týnec,
tel.: 317 701 051

22. 8. 2009 Festival čtyř žánrů
zač.  20.00 hod
V tento den se na zahradě Spole-
čenského centra Týnec uskuteční
již tradiční hudební večer.

28. 8. 2009 Netopýří noc na hradě Týnec
zač. 20.00 hod
Prohlídka kolonie Netopýra veli-
kého s odborných výkladem, sou-
těž o Miss netopýr, přednáška
a film, pozorování handicapova-
ných netopýrů, vycházka za neto-
pýrem s detektorem….
Městské muzeum Týnec,
tel.: 317 701 051

29. 8. 2009 Divadelní scéna v Posázaví 
zač. 18.00 hod  
Ochotnický divadelní spolek Ne-
topýr Týnec nad Sázavou – 
dětská část souboru
„SMOLÍČEK PACHOLÍČEK“  
slavnostní zakončení divadelní
scény v rámci celodenního
DIVADELNÍHO FESTIVALU

Na září se připravuje…
5. 9. 2009 Koncert skupiny NEŘEŽ

zač. 20.00 hod
Populární skupina Neřež vystoupí
v zahradě Společenského centra
TÝNEC. 
Vstupné 150,-Kč 
Předprodej: Turistické informační
centrum Týnec
– tel. 317 729 050

18. 9. 2009 Zájezd do divadla – POLSKÁ KREV
zač. 19.00 hod
Premiéra nového nastudování
známé operety Oskara Nedbala
Vstupné: 410,- Kč; 550,- Kč
Odjezd: 17.00 hod
z autobusového nádraží

19. 9. 2009 Cena Města Týnec nad Sázavou
zač. 19.00 hod
taneční soutěž dospělých skupina
A ve standardních a latinsko-
amerických tancích 

19. 9. 2009 Přes čtyři zámky – 45. ROČNÍK
start 7.00 hod
Tradiční pochod organizovaný
Klubem českých turistů Týnec
nad Sázavou, start od Bisportu
Kontakt a bližší informace:
Milan Šípek, Sadová 129,
257 41 Týnec nad Sázavou 
tel. 317 701 765

26. 9. 2009 Keltský večer
zač. 17.00 hod
Večerní akce pořádaná v areálu
hradu v Týnci nad Sázavou
v duchu keltských tradic.
keltská hudba, tradice a zvyky
staré kultury, hudební ukázky,
recitace veršů, občerstvení se
speciálními pokrmy, atmosféra
dávných dob

3. 10. 2009 Výlet do Rakouska  – WACHAU
odj. 5.00 hod z parkoviště u MěÚ
Týnec nad Sázavou
zastávky: hrad Heidenrechstein –
zámek Artstetten (letní sídlo F. F.
d´Este) – Barokní klášter Melk
– obec Durnstein na břehu Dunaje
návrat okolo 22.00 hod
cena zájezdu: 500,- Kč
+ cca 15 euro na vstupy
rezervace: Informační centrum
TÝNEC, tel: 317 729 050,
775 290 032
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POSTŘEHY…

Pracovníci technických služeb, kteří mají na
starosti úklid veřejných prostranství, při krátkém
odpočinku na lavičce. Mnozí občané jejich práci
podceňují. Stačí si však představit, jak by město
vypadalo, kdyby se nějaký čas neuklízelo!

Železniční most a v pozadí teplárna – pohled,
který bude zanedlouho minulostí.

Smutný je pohled na opuštěnou vrátnici býva-
lého národního podniku JAWA, kde před léty
pracovalo dva tisíce lidí. Nyní podnik už jen
skomírá.

Věra Holasová

Zbořený Kostelec



Pololetní vstupné 8/2009 – 1/2010 Členský poplatek 300,– Kč
Pololetní vstupné 2/2010 – 7/2010 Členský poplatek 300,– Kč 
Celoroční vstupné 8/2009 – 7/2010 Členský poplatek 500,– Kč 
Zimní vstupné 10/2009 – 3/2010 Členský poplatek 300,– Kč
Jednorázové vstupné 40,– Kč

Pondělí Pilates dle zájemců J.Smitková 732 425 505
Úterý sudý týden Těhulky dle zájemců M.Podaná 603 159 684
Úterý lichý týden Cvičení na balonech přes léto zrušeno -------------- --------------
Čtvrtek Pilates dle zájemců J.Smitková 732 425 505

Pondělí Cvičeníčko přes léto zrušeno -------------- --------------
Středa Zpívánky 9.30 – 11.30 hod M.Dvořáková 608 317 204
Středa Tvoříkové 16.30 – 18.00 hod M.Valtošová 603 113 010
Čtvrtek Baby klub 10.00 – 11.30 hod M.Kučerová 604 465 568
Pátek Šikulové 9.30 – 11.30 hod M.Valtošová 603 113 010
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Letní provoz 2009 MC MOTÝLEK

Aktivity pro dospělé:

Členské poplatky:

Herny:

Výhody členství Mateřského centra Motýlek:
● vstup zdarma do herny pro celou rodinu  ● půjčování knih zdarma ● inzerce v MC Motýlek zdarma

● sleva při platbě výukových kurzů  ● možnost zasahovat a rozhodovat do chodu MC Motýlek

Zaplacením veškerých poplatků přispíváte na chod  Mateřského centra MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou.
Jedná se především o nákup knih, hraček, výtvarných potřeb, výukových pomůcek.

Děkujeme.
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Poděkování za spolupráci
Mateřské centrum Motýlek pořádalo již 3.

rokem “Pálení čarodějnic” ve spolupráci se Zá-
kladní školou v ulici Komenského v Týnci nad Sá-
zavou. Akce se konala ve čtvrtek dne 30.4.2009 od
15.30 hodin v Náklí u řeky a slétlo se 39 malých ča-
rodějnic a čarodějů s doprovodem rodičů (cca 23).

Děti plnily dovednostní soutěže, které si při-
pravili a obstarali žáci 7. A a 8. B s paní učitel-
kou. Poté, co děti za splnění úkolů a odevzdání
kartičky s razítky dostaly sladkou pozornost od
sponzora. Všichni si s velkou oblibou a dle své
fantazie vlastnoručně vyrobily malinkaté čaro-
dějnice ze špalíčků dřeva, na které nalepily
z látky vystřižené sukně a šátky a pastelkami do-
kreslily obličej. Většina dřevěných čarodějnic
ale upálena nebyla a děti si je odnesly domů. 

Velký dík patří dětem ze ZŠ za přípravu
a spolupráci:
Lence Bartlové
Pavlu Benešovi
Hance Štěpánkové
Denise Různivé
Janě Králíkové
Lindě Pazderové
Michalu Křížovi
Tomáši Trojánkovi
HonzoviHolakovskému
Rosťovi Radilovi
Markétě Kubelové
Heleně Jirákové
Robinu Oktábcovi
a paní učitelce Glazarové.

Za spolupráci děti ze ZŠ obdržely jako po-
děkování volné vstupenky na Bubbleshow, které
se konalo v neděli 17.5. v zahradě Společenské-
ho centra v Týnci n/S.

Sponzoři „Pálení čarodějnic”:
Mars, kom.spol., Poříčí nad Sázavou – sladké
odměny pro děti
p. Pavel Dolejš - truhlář, Podělusy – zajištění
dřeva na oheň 
p. Janda -Tábořiště v Náklí – zapůjčení prostorů

Z činnosti skautského oddílu Tysan

Jíťa na boulderu... po dvou hodinách na této

stěně bylo pro nás i zavázat si tkaničku u bot

nemožné.

Marťa při turistickém závodě. Za letošní sezónu

máme již tři postupy na mistrovství České re-

publiky a jistě jich bude víc.

Malování nejen na obličej (speciálními barvami)

mělo nečekaný úspěch; ani kousek nezůstal

nepokreslený.
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DEN DĚTÍ A SPORTU S ODBOREM ASPV 
Pirátská cesta – to byl letošní Den dětí a spor-

tu pořádaný 22.5.2009 odborem asociace Spor-
tu pro všechny TJ Jawa-Metaz Týnec n. S. ko-
naný pod záštitou Města Týnec nad Sázavou
v rámci projektu Týnecká setkání z ROP Střed-
ní Čechy.  

Při přípravách si s námi počasí pěkně zahrá-
lo. Odpoledne „sprchlo“ i s kroupami, a tak
děvčata na stanovišti na Farském kopci uvítala
azyl paní Šmídkové, než déšť přešel. Před 17.
hodinou, to byl čas kdy „Pirátská cesta“ začí-
nala, jsme měli obavy, kolik dětí přijde. Potom
ale vykouklo sluníčko a pirátů, námořníků
a indiánů přišlo 112, většinou i s doprovodem
rodičů. 

Start Pirátské cesty byl v Náklí. Na děti čeka-
lo po celé trase 14 stanovišť. Na většině dostaly
děti razítko do startovní kartičky, kterou jim
dala Boženka na startu společně s mapkou. 

V Náklí byla 2 stanoviště – malování loděk
a slalom s fotbalovým míčem mezi pirátskými
brankami. Na břehu Sázavy čekali na malé
i velké vodáci z kanoistického oddílu TJ Jawa-
Metaz s rafty a převáželi je na levý břeh řeky.
Tam na děti čekaly chůdy, házení kruhu na cíl,
ručkování po laně, přivazování lodí. Na jednom
stanovišti dostaly děti oblečené do masek s pi-
rátskou tématikou sladkou odměnu a po cestě
vyznačené fáborky pokračovaly na hrad k pokla-
du, který hlídala kastelánka Adriana Bursová.
Z hradu šli všichni k faře, kde Městská policie
dbala na to, aby byl pro všechny přechod silnice
bezpečný. A pak honem do zahrady Společen-
ského centra na poslední úkoly – prolézt pavuči-
nu, hody vodními bombami, přechod přes lávku
a lovení perel. Cesta byla zakončená bohatou
tombolou a opékáním buřtíků, které všichni
v cíli dostali. Čas zbyl i na malou diskotéku. 

Pan Němec nám skvěle připravil celou zahra-
du, pan Kadlec dodal dřevo na oheň a ten bez-
pečně hlídali a udržovali hasiči z Týnce. Díky
jim plápolal až do zakončení oslavy dne dětí. 

„Pirátská cesta“ byla určitě hezkou zábavou
pro její malé i velké účastníky. 

Velké poděkování patří Městu Týnec, Měst-
ské policii, p. Biolkovi za rafty, p. Kadlecovi
za dřevo, firmě Mars za cukrovinky, vodákům
za převoznictví, týneckým hasičům, manže-
lům Němcovým, p. Bursové, trenérům z fot-
balového oddílu TJ JAWA Pecerady, členkám
a cvičitelkám odboru Sportu pro všechny
a všem, kteří se podíleli na tom, aby sportovní
odpoledne proběhlo v klidu a pohodě.

Ahoj děti za rok na dětském dni s odborem
ASPV.

E.U.



14 strana, číslo 3 Týnecké listy ročník XIX, červen 2009

Na Blaník na kole
Pro velký úspěch dvou předchozích „expedic“ do Kondrace a na Bla-

níky jsme podnikli další. V pátek 24. dubna jsme odpoledne vyrazili za
dalšími zážitky. Osm borců jelo do Kondrace (45 km) na kolech, zby-
tek opozdilců navečer autem, takže večeři u Matoušků a večerní hranou
už jsme zvládli v plném počtu 13 účastníků.

Sobotní ráno nás přivítalo sluníčkem, předpověď hlásila krásný den
a rosničky se nemýlily. Trasařka Lenka zvolila cestu přes geologickou
expozici v Kondraci na velký Blaník, malý Blaník, Pravonín, Malovi-
dy, Křížov a zpátky do Kondrace. Naše řady po ránu rozšířili Radim
s Valinou, takže nás jelo 15. Již cesta lesními cestičkami a po schodech
na Blaník dávala tušit, že trasa bude náročná - a byla. Najezdili jsme
jenom 36 km, ale výživných.

Nedělní ráno bylo větrné, studené, ale sluníčko slibovalo teplo. Vy-
razili jsme na cestu domů, ale abychom si užili své, Lenka zvolila cestu
přes Znosim, vlašimský zámecký park, Domašín, Bílkovice, Dolský
mlýn, Divišov, Vodslivy, Třemošnici, Chocerady a kolem řeky přes Ne-
speky domů. Najezdili jsme 66 km a někteří ještě dlouho budou vzpo-
mínat na cestu přes vývraty a blátivé sjezdy kamením a po kořenech
dolů.

Celkem jsme najezdili dost kilometrů – borci až 150, ostatní něco
málo přes sto. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo, takže výprava jarní
krajinou neměla jedinou chybičku. 
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Atletické závody v Týnci 
Dva atletické závody uspořádal v květnu odbor Asociace sportu pro

všechny (ASPV) TJ JAWA-METAZ Týnec nad Sázavou. Oba závody se
konaly v areálu ZŠ v sídlišti a byly velmi pěkné. 

První závod 12.5.2009 byl určený nejmenším závodníkům 3 věkových
kategorií. V běhu, skoku do dálky a hodu závodily děti do tří let, další ka-
tegorií byly děti 4 – 5leté a nejstarší kategorií byli 6 -7letí předškoláci.
Celkem 24 roztomilých závodníků a závodnic urputně bojovalo o vítěz-
ství. Všichni se maximálně snažili a byli také náležitě odměněni. Vítězo-
vé dostali diplomy, medaile a všichni závodníci dostali ještě sladkou čo-
koládovou medaili a drobnou cenu.

Počasí bylo krásné a nálada skvělá. Za rok se jistě tyto milé závody
uskuteční znovu.

Další atletické závody uspořádaly cvičitelky odboru  ASPV dne
25.5.2009. Ty už byly mnohem vážnější. Jednalo se o okresní přebor
v atletice žactva a dorostu. V neúprosném vedru se tohoto přeboru
zúčastnilo celkem 87 závodníků a závodnic z odborů ASPV z Týnce
n. S., Poříčí n. S., Sedlce-Prčice a Benešova. Ti, kteří se umístili ve
svých kategoriích na 1.-4. místě, postoupili do krajského kola. To se
koná v sobotu 30.5.2009 v Mladé Boleslavi a z našeho odboru ASPV po-
stoupili a budou reprezentovat region Benešov: Terezka Bílková, Ríša
Unger a Jakub Šifra. 

Přejeme jim hodně štěstí a dobré výsledky. 

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany O pohár ZŠ Bartůškova v Třebíči
V sobotu 16. května se zúčastnil náš tým „Teamgym TJ Jawa Metaz

Týnec nad Sázavou“ závodů v odvětví sportovní gymnastiky - Team-
gym, o pohár ZŠ Bartůškova v Třebíči. Na závod tentokrát oproti loň-
sku nedorazil žádný zahraniční tým, ale přesto se zde sešla dobrá kon-
kurence. 

Náš tým složený z devíti děvčat obhajoval šesté místo. V úvodní ze
tří disciplín, pódiové skladbě, jsme obstáli vcelku dobře, bez větších
chyb. Poté jsme absolvovali skoky z trampolínky. Zde vybraná šestice
závodnic předvedla standardní skoky. Pouze v jednom případě z cel-
kových osmnácti skoků byl doskok s dohmatem rukou a nohou o ží-
něnku, čímž nám byla snížena celková hodnota známky. Za trampolín-
ku jsme obdrželi 6,33 bodu. Poslední disciplínou byla akrobacie –
provedení akrobatických prvků (např. salto, rondát, hvězda) na pružné
kobercové podlaze. Tady náš tým bojoval v rámci svých schopností
a možností. Předvedené prvky byly na dobré úrovni a hlavně bez pádu.
Výsledkem toho byla známka 5,60, která v součtu s ostatními dvěma
známkami dala celkovou hodnotu výsledné známky 18,99 bodu. No,
a nakonec z toho bylo pro nás konečné páté místo. 

Kromě našeho pěkného umístění bylo překvapením i třetí místo do-
mácího týmu (mimochodem několikanásobného mistra ČR), který ten-
tokrát podlehl moravským týmům z Brna a Chropyně. Pro nás byl
velmi příjemným zjištěním úspěšný start našich dvou nejmladších za-
čínajících závodnic - Hanky Markové a Dominiky Bártové a také co-
meback naší bývalé závodnice Denisy Leciánové, která ze zdravotních
důvodů musela před lety přerušit svoji účast v našem týmu. Denisa
nám nejvíce pomohla v pódiové skladbě. Pochvalu si zaslouží Domi-
nika, neboť pro ni bylo hodně obtížné, se v krátké době jednoho měsí-
ce naučit pódiovou skladbu.  Ale pochvalu si zaslouží celý tým, proto-
že se nám podařilo v dobré konkurenci vylepšit loňské umístění. Holky
děkujeme.

Závěrem této sezóny, neboť závod v Třebíči byl také posledním
v této sezóně, chci všem poděkovat. Trenérům za výdrž a snahu, děv-
čatům za vzornou reprezentaci, ale i rodičům za podporu a pochopení.
Jelikož to byl náš poslední závod v letošní sezóně, přeji Vám krásné
prázdniny a dovolenou.

RN

stojící zleva - trenér Robert Novák, Barbora Křížková, Denisa Leciáno-

vá, Hanka Šamlotová, začínající trenérka Radka Součková a trenér Mi-

chal Mlýnek

prostřední řada zleva:  Monika Nováková, Michaela Kohoutová, Karo-

lína Součková, Kateřina Novotná

dolní řada: naše nejmladší - Dominika Bártová a Hanka Marková
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Poděkování cvičitelkám a cvičitelům odboru Asociace sportu
pro všechny (ASPV) 

KRAJSKÝ PŘEBOR SPORTOVNÍ GYMNASTIKY PRO ROK 2009
OPĚT V TÝNCI NAD SÁZAVOU

TJ JAWA-METAZ Týnec nad Sázavou
Příliš se o tom sice nepíše ani nemluví, času

není nazbyt, ale činnost odboru ASPV je velmi
bohatá. Pro všechny cvičitelky a cvičitele je sa-
mozřejmostí, že se věnují svým členům minimál-
ně 1x týdně v pravidelných cvičebních jednot-
kách, o víkendech jezdí s dětmi na závody do
jiných tělovýchovných jednot a klubů mimo náš
region i kraj, Morava není výjimkou a pořádají
spoustu zajímavých, většinou již tradičních akcí
určených převážně i pro nejširší veřejnost.

Z letošního prvního pololetí jmenuji ty „nej“:
seminář pro ženy, závody ve všeobecné gymnas-
tice – Týnecké tandemy, atletika předškoláků,

okresní přebory v atletice žactva a dorostu, kraj-
ský přebor ve všeobecné gymnastice, sportovní
odpoledne ke dni dětí. V červnu se uskuteční
ještě gymnastické závody předškoláků, cyklotu-
ristický výlet žactva, víkendový tábor a na něko-
lik závodů pořádaných jinými odbory ještě cviči-
telé se svými svěřenci do konce školního roku
vyjedou. Mimo to se stále musí sami vzdělávat,
a tak jezdí na odborné semináře a školení, které
se konají také o víkendech. Je toho až „nad
hlavu“. Volného času příliš nezbývá a něco jako
finanční odměna je jen sen. 

Přestože největším díkem za práci cvičitelů
a cvičitelek je spokojenost těch, kteří jejich služ-

by využívají, chci touto cestou poděkovat cviči-
telkám, cvičitelům a všem, kteří při akcích odbo-
ru ochotně a zdarma pomáhají. Bez jejich oběta-
vosti by v Týnci nebyl sport a tělovýchova na tak
dobré úrovni. 

Kdo se o tělovýchovu a sport v Týnci aspoň
trochu zajímá, přijde na některou ze jmenova-
ných akcí, občas se podívá do vývěsky proti
LIDLu, a nebo třeba na webové stránky , ten ví
„o kom je řeč“, komu díky patří. Nechci nikoho
jmenovat, mohla bych na někoho zapomenout,
a to si žádný z nich nezaslouží.

Věra Junová, předsedkyně TJ

S pověřením Středočeské krajské asociace sportu pro všechny uspořá-
dal oddíl ASPV SG v tělocvičně II. ZŠ v Týnci nad Sázavou krajský pře-
bor 26. 4.2009.

Zúčastnilo se ho celkem 79 startujících z 8 oddílů – Dobříš, Bělá pod
Bezdězem, Netvořice, Kamenice, Neveklov, DDM Benešov, Zdice a sa-
mozřejmě Týnec nad Sázavou.

Náš oddíl SG z Týnce n.S. měl zastoupení ve všech pěti dívčích kate-
goriích. Umístění našich závodnic bylo: 

Mladší žákyně I. Mladší žákyně II.
- celkem 28 závodnic - celkem 17 závodnic

7. místo – Rillichová Barbora 7. místo - Marková Hana
18. místo – Valentová Jana 12. místo – Škvorová Alžběta
26. místo – Djurasovičová Sára 15. místo – Jelínková Sylva

16. místo – Kazdová Barbora

Starší žákyně III. Starší žákyně IV.
- celkem 9 závodnic - celkem 9 závodnic

3.  místo – Vávrová Michaela 1. místo – Nováková Monika
5.  místo -  Vávrová Kateřina 4. místo –  Křížková Barbora

Naše dorostenky nedaly šanci nikomu, aby se dostal mezi ně.
1. místo – Škvorová Sára
2. místo - Nováková Kamila
3. místo – Kovářová Radka

Tři nejlepší závodnice z každé kategorie postoupily do Republikového finá-
le SG, které se konalo v Doubí u Třeboně ve dnech 22. - 24.5.2009. Náš
oddíl z Týnce reprezentovala tato pětice děvčat: starší žákyně III zastupo-
vala Vávrová Michaela, starší žákyně IV. Nováková Monika a v dorosten-
kách nás reprezentovalo celé družstvo z Týnce ve složení Škvorová Sára,
Nováková Monika a Kovářová Radka. 
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
DOUBÍ U TŘEBONĚ 22. - 24.5.2009

Podle výsledků krajského přeboru postupovaly do tohoto Republiko-
vého finále v SG v každé kategorii 3 nejlepší závodnice a závodníci
a Středočeský kraj  reprezentovalo celkem 18 závodnic  a závodníků ze
6 oddílů. 

Za náš oddíl z Týnce nad Sázavou postoupilo do tohoto závodu 5 děv-
čat. V kategorii starší žákyně III. postoupila 3. místem Vávrová Michaela,
v kategorii starší žákyně IV. postoupila 1. místem Nováková Monika
a v kategorii dorostenek postoupilo celé družstvo z našeho oddílu ve slo-
žení  Škvorová Sára, Nováková Kamila, Kovářová Radka.

Na Republikovém finále se naše děvčata neztratila a obsadila tato místa:
Starší žákyně III. - celkem 35 závodnic

Vávrová Michaela obsadila 26. místo a družstvo Středočeského kraje
vybojovalo 4. místo z 11 krajů.

Starší žákyně IV. - celkem 32 závodnice
Nováková Monika obsadila pěkné 7. místo a družstvo Středočeského

kraje vybojovalo 3. místo z 10 zúčastněných krajů.
V kategorii dorostenek bylo celkem 27 závodnic a shodným počtem

bodů obsadila Škvorová Sára a Nováková Kamila pěkné 6. místo a Ková-
řová Radka 10. místo.

Z devíti republikových družstev vybojovala děvčata opět pro Středoče-
ský kraj  hezké 3. místo a nechala za sebou i družstva z Prahy, Jihočeské-
ho i Pardubického kraje a další.                                                            J.Z.
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Zkušební ročník gymnastického mládí
V neděli dne 7.6.2009 se konal gymnastický závod předškoláků v tělo-

cvičně II. ZŠ Týnec nad Sázavou. Své síly a dovednost přišlo ukázat celkem
22 děvčat a 2 chlapci z 5 oddílů ve 3 kategoriích.  Jedná se o tradiční oddíly,
které k nám na závody tohoto typu jezdí  -  Špindlerův Mlýn,  Bělá p. Bez-
dězem, Netvořice, DDM Benešov  a samozřejmě děvčata z Týnce n. S.

Závod proběhl ve velmi dobré atmosféře a každý výkon jednotlivce byl
odměněn potleskem. Za oddíl v Týnci n. S. na svých prvních závodech
bylo celkem 5 děvčat v kategorii mladší žákyně II.

Z 18 závodnic v kategorii mladší žákyně II. se naše děvčata umístila
takto:

5. místo Bílková Zuzana
7. místo Klausová Lucie

11. místo Klausová Tereza
12. místo Ungrová Barbora
13. místo Žilková Tereza

Doufáme, že děvčata budou ráda trénovat gymnastiku i nadále a budou
dobře reprezentovat Týnec nad Sázavou.

J.Z.
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Volejbalová sezona v plném proudu
Jarní část sezóny jsme zahájili na půdě podzimního mistra KP II. týmu TJ

Bohemia Poděbrady.  V prvním zápase jsme s domácím týmem sehráli neče-
kaně vyrovnanou partii, ve které jsme podlehli až v tie-breaku 10:15 a z prv-
ního jarního vítězství se radoval soupeř. V celkovém součtu bodů jsme do-
mácím podlehli jen o jediný bod. Ke druhému utkání jsme nastoupili po
hodinové pauze ve stejném složení. Opět se hrál velmi vyrovnaný volejbal, ve
kterém rozhodovaly drobné chyby. Těch jsme v zápase udělali o něco víc než
soupeř a opět v pátém setu podlehli lídrovi soutěže 8:15. Přesto naše hra byla
dobrým příslibem do dalších jarních bojů.

V prvním domácím utkání jsme na svém hřišti přivítali aktuální čtvrtý tým
KP II. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. I když tomu celkové skóre moc neodpo-
vídá, tak ve vyrovnaném utkání jsme se prosazovali zejména na síti, kde jsme
vynikali jak v útoku, tak v blokařské činnosti. Po hladším průběhu prvních
dvou setů jsme v nervy drásající koncovce třetí sady dokázali proměnit až třetí
mečbol a mohli se radovat z první jarní výhry. V odvetě jsme se po prvním
promrhaném setu dokázali vzchopit a otočit zápas po dvou hladkých sadách
na 2:1 v náš prospěch. Poté nám bohužel došel dech a především fyzické síly
a mladí Zručáci nás doslova přeskákali. V rozhodujícím tie-breaku jsme se
soupeřem drželi krok jen do půlky setu, kdy hosté otáčeli za stavu 6:8, ale poté
jsme se zmohli jen na jeden míč a nechali hosty dojít si pro cenné vítězství.

Ve třináctém kole jsme zajížděli na hřiště SK Kostelní Lhota. Naším cílem
bylo urvat vítězství a navýšit svůj náskok v tabulce před našimi hostiteli. Zá-
roveň jsme chtěli utkání odehrát co nejdříve, protože zatažená obloha nevěs-
tila nic dobrého. Po našem rozpačitém začátku jsme se dostali pomalu do
tempa, které jsme udržovali po celý průběh zápasu. Domácí se až na výjimky
na nic nezmohli, a tak jsme si po necelé hodince připsali první výhru v pomě-
ru 3:0. Úvod druhého utkání se nám moc nevydařil. Po našich hrubkách jsme
nechali soupeře jít do vedení 0:1 a měli co dělat, pokud jsme chtěli myslet na
celkové vítězství. V následujících sadách jsme náš výkon podstatně zlepšili
a dokázali otočit na 2:1 v náš prospěch. Ve čtvrté sadě jsme opět polevili, pod-
lehli jsme 20:25 a o osudu utkání rozhodli v nervózním tie-breaku, kde hrál
místní vedoucí v pozici rozhodčího nesmyslný “mariáš”. Tím si domácí při-
psali za stavu 13:11 dvanáctý bod, ale víc jsme jim již nedovolili a vyhráli
15:12.

Netradičně v neděli jsme nastoupili v dalším mistrovském zápase proti ak-
tuálně druhému týmu KP II. SK Volejbal Kolín. Tabulkový rozdíl vůbec nebyl
znát, ba naopak. V zápase se nám neskutečně dařilo a vycházelo nám téměř
vše, na co jsme sáhli. Jako odměnu jsme získali nečekaně hladké vítězství
v poměru 3:0. Vstup do čtvrtého utkání během jednoho víkendu se nám vy-
dařil a po vítězném prvním setu jsme vedli v koncovce následující sady 22:18.
Poté jsme ovšem nedokázali ze zdánlivě jednoduché situace úspěšně odsme-
čovat a soupeř se chytil. Ve vyrovnané koncovce měl více štěstí a v následu-
jícím průběhu utkání dovedl svoje snažení do zdárného konce.

K předposlednímu mistrovskému zápasu venku jsme zajížděli v sobotu 23.
května na hřiště VK Nymburk. K zápasu jsme odjeli pouze s jedním nahráva-
čem Mirkem Kalinou, a tak na post univerzála nastoupil Michal Kuchta. Přes-
to s posledním týmem tabulky jsme si dokázali poradit ve čtyřech setech 1:3

a připsali si povinné body do tabulky. Ve druhém utkání jsme zůstali u vítěz-
né sestavy z prvního zápasu.  Po našem prvním zaváhání v úvodní sadě, jsme
dokázali v druhé části utkání srovnat. Ve třetím setu se na volejbal z naší stra-
ny nedalo ani koukat, a tak po důrazné promluvě mezi sety jsme se v násle-
dujících klání přece jen zvedli a nedopustili překvapení. Po výhře 2:3 jsme si
zajistili minimálně šesté místo v tabulce.

V sobotu 30. května na naše hřiště přijelo poměřit síly družstvo TJ Sparta
Kutná Hora. V sychravém počasí patřil úvod našim barvám a během čtyřice-
ti minut jsme se ujali vedení 2:0 na sety. Poté ovšem soupeř hru zdramatizo-
val, ale poslední slovo opět patřilo nám. Po výhře 3:1 jsme si připsali další dva
body do tabulky. Ve druhém utkání měli více ze hry hosté a stejným poměrem
setů nám porážku vrátili.

Víkend jsme si zpestřili i druhým dvojutkáním, tentokrát ve Vlašimi, kam
jsme zajížděli v neděli v rámci 17. kola. S tradičním protivníkem jsme sehrá-
li velmi vyrovnanou partii, ve které se rozhodovalo až v samotných koncov-
kách jednotlivých sad. V prvním utkání jsme se ze zasloužené výhry 3:1 ra-
dovali my a ve druhém utkání nám soupeř prohru oplatil a zvítězil 3:0, i když
v konečném součtu jsme neprohráli o více než osm bodů. 

V závěrečném mistrovském utkání přivítáme na svém hřišti TJ Sokol Poří-
čany. Tomuto soupeři z chvostu tabulky máme co vracet, jelikož nás překva-
pivě dokázal porazit v jednom podzimním utkání. Doufáme, že se odveta po-
vede a zdárně zakončíme letošní sezónu.

Naše výsledky v KP II na jaře 2009

So    2. 5.    TJ Bohemia Poděbrady - VK TÝNEC nad Sázavou
3:2 (20,-19,19,-16,10)
3:2 (-20,16,-23,19,8)

So    9. 5.    VK TÝNEC nad Sázavou - TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
3:0 (18,20,24)
2:3 (-17,16,14,-17,-7)

So  16. 5.   SK Kostelní Lhota - VK TÝNEC nad Sázavou
0:3 (-20,-20,-22)
2:3 (20,-16,-22,20,-12)

Ne  17. 5.   VK TÝNEC nad Sázavou - SK volejbal Kolín
3:0 (16,24,21)
1:3 (20,-27,-20,-23)

So  23. 5.  VK Nymburk - VK TÝNEC nad Sázavou
1:3 (-16,23,-18,-23)
2:3 (17,-19,11,-20,-8)

So  30. 5.   VK TÝNEC nad Sázavou - TJ Sparta Kutná Hora
3:1 (23,22,-20,20)
1:3 (-22,23,-20,-18)

Ne  31. 5.   TJ Sokol Vlašim - VK TÝNEC nad Sázavou
1:3 (23,-23,-18,-25)
3:0 (24,23,21)

So    6. 6.   VK TÝNEC nad Sázavou - TJ Sokol Poříčany
odehráno po uzávěrce Týneckých listů

Tabulka před posledním kolem

1. TJ Sokol Vlašim 30 25 5 84 : 36 2789 : 2476 55
2. TJ Bohemia Poděbrady 30 24 6 77 : 32 2551 : 2216 54
3. TJ Jiskra Zruč nad. Sáz. 30 21 9 71 : 42 2567 : 2291 51
4. SK Volejbal Kolín 32 19 13 70 : 52 2726 : 2635 51
5. Sparta Kutná Hora 30 19 11 65 : 45 2530 : 2331 49
6. Týnec nad Sázavou 30 14 12 64 : 54 2587 : 2549 46
7. SK Kostelní Lhota 30 5 25 27 : 81 2172 : 2531 35
8. VK Nymburk 30 4 26 29 : 83 2148 : 2573 34
9. TJ Sokol Poříčany 30 3 27 25 : 87 2172 : 2640 33

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na plážový volejbal, který je plně
v provozu. Stačí se jen objednat na telefonním čísle 607 114 169 a přijít si
zahrát. Stojí to opravdu za to. 

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

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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Třídíme odpad – recyklace elektrozařízení
Vychází v rámci projektu Středočeského kraje

a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

V dnešní době je zpětný
odběr a následná recyklace vy-
řazených elektrozařízení nut-
ností. Cílem je omezení vyčer-
pávání přírodních zdrojů
a ochrana životního prostředí.
Některá elektrozařízení totiž
obsahují jedovaté látky jako

olovo, kadmium či freon. Když elektrozařízení
zanecháte ve sběrném dvoře, prodejně elektra,
servisu či opravně nebo využijete mobilní
svoz, vyzvedne jej specializovaná firma a od-
veze do zpracovatelského závodu. Tam nejpr-
ve ručně odstraní nebezpečné části (např. aku-
mulátory nebo kondenzátory), kabely a některé
další elektronické komponenty. Části obsahují-
cí nebezpečné látky jsou předány specializova-

ným firmám. Zbytek se rozdrtí na menší části
a je tříděn na železo, neželezné kovy, sklo
a různé druhy plastů. Ta část elektroodpadu,
kterou není možno dále použít ve výrobě, je
využita energeticky ve spalovnách odpadů

nebo cementárnách jako palivo. Okolo 50–80
% elektroodpadu je opětovně použito přímo na
výrobu nových elektrozařízení nebo komodit
v jiných průmyslových odvětvích. Vytříděné
železo je používáno v ocelářském průmyslu,
neželezné kovy se používají pro výrobu kabe-
lů a elektronických komponentů a stejně jako
železo mohou být recyklovány opakovaně.
Plasty jsou dále využity zejména v automobi-
lovém a nábytkářském průmyslu. Sklo bývá
opětovně implementováno zejména do obrazo-
vek barevných CRT televizorů. Proces recy-
klace přináší prostřednictvím chráněných dílen
pracovní příležitosti také pro tělesně postižené.
Jejich zaměstnanci se podílejí na demontáži
a mechanickém třídění vysloužilých elektroza-
řízení.

Recyklace má smysl a třídit elektrozařízení se
vyplatí.

Martin Kadrnožka

Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké množství

odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, když
před domem máme popelnici, za kterou jednodu-
še zaplatíme a o její vyvážení se pak nemusíme
starat.

Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice
nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír
od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou
námahu nás stojí roztřídění papíru, plastů či skla.
Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zele-
né sběrné kontejnery.

Co když se nám však rozbije mixér, fén či že-
hlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného
dvora, který může být i několik kilometrů
vzdálený?

Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostou-

cím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až pět
procent hmotnosti pevného domácího odpadu,
tedy téměř tolik jako plastové obaly.

V zemích Evropské unie, kde se v domácnos-
tech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun elek-
troodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět pro-
cent ročně, skoro třikrát rychleji než celkový
objem odpadu.

Před třemi lety, kdy v České republice začínal
systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů
teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již per-
fektně fungoval. U nás tehdy – s nadsázkou řečeno
– platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala
pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice
nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá.

Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal
to průzkum, který se opakoval v dvouletém inter-
valu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změ-
nám v uvažování lidí. S tvrzením “Díky zpětnému
odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a
na skládkách” dnes souhlasí 72 % dotazovaných.

Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“,
vybaví se podle průzkumu více než polovině dotá-
zaných, přesněji 53 % respondentů „odevzdání
elektrozařízení prodejci při koupi nového”.

Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k

jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé
zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti
vlastní, jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá
nejčastější příčinou jejich obměny. 

Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 %
českých domácností, 50 % lednic je starší pěti let.
Novou si 55 % českých domácností pořizuje nej-
častěji jednou za šest až deset let. Důvody vyřaze-
ní staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji
přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvod-
ňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34
% domácností do sběrného dvora. Za novou ji při
nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou,
ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje,
osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím
inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič

nějakým způsobem dál používá. Stále ještě však
šest procent dotázaných přiznává, že starou lednici
prostě postaví k popelnici.

Pro srovnání se podívejme třeba na fény a
kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56 %
jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně,
je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z dů-
vodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob je-
jich likvidace? Největší množství těchto malých
domácích pomocníků, bohužel, končí v popelnici
mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44
%. V domácnostech, kde mají větší ekologické zá-
brany, ale žádné místo zpětného odběru bezpro-
středně po ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 %
fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů.

(text byl převzat z propagačních materiálů
ELEKTROWIN)

Martin Kadrnožka

Na sběrných dvorech lze odevzdat i malé domácí spotřebiče
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Ochránci žab zachránili tisíce žab
O stovky až tisíce žab více letos migrovalo na

tradičních migračních trasách, které zabezpečují
ochránci přírody z Českého svazu ochránců pří-
rody Vlašim. Žáby se tudy na jaře stěhují do
vodních nádrží, kde se rozmnožují. Všechny
tyto trasy však přetínají frekventované silnice,
kde by bez pomoci ochránců přírody žáby uhy-
nuly pod koly aut. 

“Celkem zabezpečujeme sedm úseků, kudy
žáby táhnou do vodních nádrží. Jedná se o loka-
lity v okolí Trhového Štěpánova, Zruče nad Sá-
zavou, Říčan, Stříbrné Skalice, Šternova a Kutné
Hory. Migrují tudy především ropuchy obecné,
ale na některých lokalitách se vyskytují i skoka-
ni hnědí a čolci obecní.”, uvádí Mgr. Šárka Tlus-

tá, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy, kte-
rou provozuje ČSOP Vlašim.

„Ochrana žab před jistou smrtí na silnicích
spočívá v postavení síťových zábran na té straně
silnice, odkud se žáby k silnici dostávají. Žáby
tak při svém putování narazí na síť a nedostanou
se na nebezpečnou silnici. Podél sítě jsou pak
v pravidelných rozestupech zakopány kýble, do
kterých žáby, putující podél sítě, napadají. A
odtud je pak vybíráme a přenášíme do nedale-
kých vodních nádrží” uvádí Jiří Nosek, který se
na stavbě zábran podílí. “Ročně je takto zachrá-
něno několik tisíc chráněných obojživelníků.
Letošní rok byl navíc výjimečný tím, že téměř na
všech lokalitách migrovalo o stovky až tisíce žab

více než v předchozích letech. Těžko říci, čím
byl tento nárůst v početnosti migrujících žab
způsoben“ říká Marta Kravčíková, jedna z dob-
rovolnic, které pomáhají při stavbě zábran i pře-
nášení obojživelníků . 

Příčinou zvýšeného počtu obojživelníků
mohou být vhodné klimatické podmínky nebo
zlepšení podmínek životního prostředí na da-
ných lokalitách. Je ale také možné, že se začíná
projevovat pozitivní dopad mnohaleté péče, kte-
rou ochránci přírody z Vlašimi migrujícím
žábám věnují.

Ing. Zuzana Pokorná, PhD.

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim
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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

Prodám byt v Sedlčanech 3 + 1 se dvěma balkony, zat. fasá-
da, plastová okna, 1. patro, kousek od nemocnice, blízko
centra. V OV tel: 724 607 106, 606 608 894

Miloslav Homola
Chrást nad Sázavou

tel: 274 607 106
Kněžina                                                                   Foto P. Vilímek

Týnecký kostel                                                          Foto P. Vilímek

Vodopád Krusičany                                                    Foto P. Vilímek Rybníček nad rybárnou                                             Foto P. Vilímek
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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.


