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5,- Kč

Vážení spoluobčané,
otevíráte první vydání Týneckých listů roku

2007. Rád bych Vás proto seznámil s nejvýz-

namnějšími investičními a jinými akcemi, které

vedení města pro tento rok plánuje uskutečnit.

Výstavba bytových domů na Kněžině

Přesto, že mezi dodavatelskou firmou na

jedné straně a městem a Bytovým družstvem

Bystřice na straně druhé panují rozpory v otázce

financování a firma AGS Astra ze Žatce vypo-

věděla smlouvu ještě před dokončením plného

rozsahu stavby, jsou v těchto dnech předávány

byty z poslední etapy nájemníkům. O konečném

uzavření stavby budou ještě mezi oběma strana-

mi probíhat jednání. 

Nejvýznamnější vodohospodářské akce plá-

nované pro rok 2007 

• Čistírna odpadních vod v Chrástě sídlišti je již

uvedena do zkušebního provozu. Město finan-

covalo stavbu částečně z úvěru a částečně

z vlastních prostředků (v roce 2007 ještě ne-

celé 2 mil. Kč). 

• Dostavba kanalizace v Brodcích – na kanali-

zaci dosud nejsou připojeny 3 objekty v dolní

části Brodců. Rozpočet města s provedením

akce v letošním roce počítá. 

• Vodojem v Chrástě n.S. je osazován odželez-

ňovacím filtrem s cílem zlepšit kvalitu pitné

vody.

• Svod deš�ové vody z hradního areálu.

• Výstavba kanalizace v místních částech – při-

pravuje se výběrové řízení na dodavatele

projektu pro stavební povolení. Realizace je

závislá na získání mimorozpočtových pro-

středků (Operační program Životní prostředí).

Výstavba infrastruktury v lokalitě „Hlinka“

Poblíž hájenky město nabízí pozemky pro vý-

stavbu rodinných domků. V letošním roce je plá-

nována výstavba komunikace a připojení těchto

parcel k elektřině, kanalizaci a vodovodu. Před-

pokládá se, že vlastníci pozemků zahájí výstav-

bu domů zřejmě ve III. čtvrtletí 2007.

Rekonstrukce školní jídelny 

Město musí nutně řešit otázku školního stra-

vování. Uvažuje se s centralizací vyváření do

prostor stávajícího školního stravování v nové

škole a o zřízení výdejen stravy ve staré škole

a mateřské škole. Tam by se obědy z centrální

kuchyně dovážely. S tímto záměrem souvisí

nutné rozšíření prostor pro centrální kuchyni.

Díky zamýšlené přístavbě vznikne nové zázemí

pro školní družinu i pro jednu třídu mateřské

školy – tím se zvýší její kapacita. V současné

době se připravuje projektová dokumentace

a v návrhu rozpočtu města jsou prostředky na

tuto dokumentaci a na I. etapu výstavby, kterou

bychom chtěli uskutečnit v letošním roce. 

Komunikace 

V návrhu rozpočtu je zatím bez podrobnějšího

členění rezervovaná částka na opravy komuni-

kací; o jejím využití budeme jednat, a to i s osad-

ními výbory z místních částí. 

Přístavba obecního domku v Krusičanech

Na základě návrhu osadního výboru Krusičan

bylo zadáno zpracování projektové dokumenta-

ce a realizace (zahájení?) se předpokládá v le-

tošním roce.

Zbrojnice v Peceradech

Přislíbena je státní dotace a město chce k této

dotaci přispět a rekonstrukci zbrojnice v Pecera-

dech dovést ke zdárnému konci. Vznikne také po

letech důstojný prostor pro umístění místní kni-

hovny. 

Také bude třeba odborně posoudit stav zbroj-

nice v Týnci u staré školy a rozhodnout o dalším

osudu této budovy.

Projekt bezbariérového přístupu do školy

a do MěÚ

To je zatím určitý dluh města vůči občanům

s omezenými pohybovými možnostmi. V minu-

losti nebylo při projektování staveb na tyto věci

myšleno, a proto se nyní dodatečně bezbariérové

vstupy někdy dosti krkolomně řeší.

Nové body veřejného osvětlení

Návrh rozpočtu počítá s výstavbou několika

nových světel každoročně. Nárůst počtu těchto

bodů se samozřejmě promítá do nákladů na pro-

voz veřejného osvětlení.

I. etapa výstavby hřiště na Farském kopci

S občany dotčené lokality byla projednána zá-

kladní představa, kterou nyní ztvárňují projek-

tanti a letos bychom chtěli uskutečnit alespoň

první etapu stavby a dát ji veřejnosti k užívání. 

Zelené sídliště 

Prostranství mezi panelovými domy v Týnci

bude přeměněno na parčík s odpočinkovou

zónou. Chodníky budou přeloženy do vhodných

tras, doplněny odpadkovými koši, veřejným

osvětlením a lavičkami. Financovat by se mělo

ze dvou externích zdrojů se spoluúčastí města.

Realizace záměru se opož�uje, nebo� město jako

investor zatím nemůže dosáhnout potřebného

vyjádření všech vlastníků pozemků pro podání

žádosti o stavební povolení. 

Mimo uvedené záležitosti chci připomenout,

že se pracuje na konceptu územního plánu města

a na přiřazení nové části Čakovice do tohoto

územního plánu. 

Zdeněk Březina

starosta města

Foto J. Nedra
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Město Týnec nad Sázavou
vypisuje

na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18. 9. 2006 

výběrové řízení 
na prodej pozemků v majetku města

1. Popis pozemků

• pozemky č. 3107/3 a 3107/4 o celkové výměře 14213 m2 jsou rozděleny

na 12 samostatných parcel o výměře od 840 m2 do 1175 m2, označených

pro potřebu výběrového řízení písmeny A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

• předmětem výběrového řízení jsou pozemky A, D, E, J, K

• pozemky se nachází v Týnci nad Sázavou v lokalitě pod hájenkou Hlinka 

• pozemky budou zainvestované inženýrskými sítěmi (vodovod, kanali-

zace, elektřina, komunikace) 

• v územním plánu jsou pozemky určeny jako plocha pro bydlení (vý-

stavba rodinných domů)

• předpokládaný termín připravenosti pozemků pro zahájení stavby je

3. čtvrtletí 2007

Regulační prvky pro územní rozhodnutí

• % zastavitelnosti pozemku vč. doplňkových staveb

• bude stanovena odstupní vzdálenost staveb od hranice pozemku

• zákaz chovu domácích zvířat vč. včel

• maximální výška střechy stavby 8 metrů (stavby dvoupodlažní nebo

jednopodlažní s podkrovím)

• zákaz výstavby srubových staveb

• bude stanoven způsob oplocení pozemků 

• parkování vozidel pouze na soukromých pozemcích

• zásobování vodou pouze z městského vodovodu, odkanalizování do

městské kanalizace

• umístění staveb musí respektovat ochranná pásma lesa a el. vedení 

stavby mohou být podsklepené

2. Podmínky výběrového řízení

• minimální nabídnutá částka za prodej činí 1200,- Kč/m2

• nabídky s cenou pod 1200,- Kč/m2 a neúplné nabídky budou z výběro-

vého řízení vyřazeny

• účast na veřejném otvírání obálek dne 2. 5. 2007 v 15,00 hod. (z důvo-

du výběru pozemku v případě vybraných žadatelů). Neúčast je důvodem

k vyřazení nabídky.

Obsah nabídky:

• jméno, příjmení a datum narození předkladatele

• adresa trvalého bydliště a telefonní spojení

• nabízená cena za 1 m2 pozemku 

• ostatní dle vlastního uvážení

3. Podání nabídek

• nabídky se podávají v zalepené obálce označené výrazně Koupě po-
zemku lokalita Hlinka – neotvírat do podatelny městského úřadu

v Týnci nad Sázavou do 27.4. do 14,00 hod.

• podatelna potvrdí převzetí nabídky, na obálku napíše datum a hodinu

převzetí a zapíše nabídku do seznamu předložených nabídek

4. Výběr žadatelů

• kritériem pro výběr žadatelů je nejvyšší nabídnutá cena

• otevírání obálek s nabídkami provede komise jmenovaná radou města

dne 2. 5. 2007 v 15,00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ v Týnci n/S. Ote-

vírání obálek je veřejné.

• komise posoudí úplnost podání a dodržení minimální nabídnuté ceny.

Neúplné nabídky a nabídky s cenou nižší než 1200,- Kč/m2 vyřadí.

• komise zpracuje seznam žadatelů seřazených dle výše nabízené ceny

• při rovnosti nabídnuté ceny bude upřednostněn uchazeč s dřívějším

datem a hodinou podání.

• komise vyzve prvních 12 žadatelů k výběru jednotlivých pozemků v po-

řadí od nejvyšší nabídnuté ceny. Označení vybraného pozemku bude do-

plněno do seznamu žadatelů. 

• nabídnutá cena je závazná 

• vybraní žadatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí

po usnesení zastupitelstva města o prodeji pozemků (po zpracování geo-

metrického plánu)

• zastupitelstvo si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit

Informace na tel. č. 317701434, p. Ondřichová, p. Vilímek

Zdeněk Březina

starosta města

Řádění vichřice na Týnecku. Foto P. Vilímek

Zimní údržba města
V uplynulých zimních měsících naše město několikrát zasypala bílá na-

dílka. Technika vyrazila do terénu, aby co nejrychleji odklidila sníh. Ne

vždy se to však dařilo ve stanovených termínech. A� vlivem počasí nebo

porouchanou technikou. Odpovědní pracovníci dělali vše pro to, aby ko-

munikace byly sjízdné a schůdné v co nejkratší době.

Zimní údržbu města provádějí Technické služby Benešov dle Plánu

zimní údržby. Ten je zveřejněn na www.mestotynec.cz a k nahlédnutí na

podatelně MěÚ. Údržba se týká pouze místních komunikací a chodníků ve

vlastnictví města. Pokud některé komunikace nejsou uklizené, informujte

o tom městský úřad, aby mohla být zjednána náprava.

Chodníky přiléhající k nemovitostem by měli udržovat vlastníci těchto ne-

movitostí. Silnice II. a III. třídy pro Středočeský kraj udržuje SÚS Benešov.

Martin Kadrnožka

Sdělení občanům
Zástupci města se společně se zástupci Finančního úřadu v Bene-

šově dohodli na následujících termínech, ve kterých se na Městský úřad
v Týnci n.S. dostaví pracovníci správce daně za účelem poskytnutí
pomoci občanům při vyplňování daňových přiznání k dani z příjmu
fyzických osob za zdaňovací období roku 2006: 

datum: 5. 3. 2007 čas: 14,00–18,00 hod.
datum: 12. 3. 2007 čas: 14,00–18,00 hod.
datum: 21. 3. 2007 čas: 14,00–18,00 hod.
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Rada města na svém zasedání dne 8.1.2007 rozhodla o zřízení komise pro životní prostředí ve složení:

předseda Mgr. Korbel, členové Ing. Koláček, RNDr. Šefrna, CSc., Ing. Koehler, p. Peša a současně přijala návrh náplně činnosti 

této komise předložený RNDr. Šefrnou.
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Poplatky za svoz odpadů a za psy
Oznamujeme občanům, že placení poplatků

probíhá formou zaslané složenky, která bude

doručena během měsíce února do domácností.

Poplatek za psa je splatný do 28. 2. 2007, po-

platek za odpady (480,- Kč/osoba/rok, u rekreač-

ních objektů 480,- Kč/objekt/rok) do 31. 5. 2007.

Jarní úklid 2007
Přistavování kontejnerů v rámci letošního jar-

ního úklidu bude organizováno opět způsobem,

který umožní kontrolu při ukládání odpadů.

Kontejnery budou přistavovány na stanoviště

v omezeném čase – viz rozpis níže – a příjem od-

padu bude kontrolován pracovníky technických

služeb a pověřenými pracovníky města. Bude

nanejvýš nutné dbát jejich pokynů a respek-
tovat jejich rozhodnutí o uložení či neuložení
odpadu do kontejnerů. 

Do kontejnerů nepatří a nebudou přijímány
zejména ledničky, mrazáky, televizory, zbytky

barev a nádoby od nich, nádoby s vyjetým ole-

jem, pneumatiky a podobně – tj. odpady klasifi-

kované jako nebezpečné odpady. Pouze tyto

nebezpečné odpady budou zdarma přebírány
v areálu Technických služeb Benešov na
Brodcích. 

v sobotu 21. 4. 2007 

v době od 8,00–12,00 hod.

Ostatní odpad podléhá zpoplatnění.
Případné vytváření černých skládek bude

pečlivě monitorováno a přísně pokutováno!

Rozestavění kontejnerů

Týnec – Střed Sadové ulice Po 16. 4. 2007 16–18 hodin

Týnec – pod KD – nad Trojánkovými Po 16. 4. 2007 16–18 hodin

Týnec – Kozlovice – u kontejnerů Út 17. 4. 2007 16–18 hodin

Týnec – Farský kopec – střed Út 17. 4. 2007 16–18 hodin

Týnec – Čakovická x K Jezu St 18. 4. 2007 16–18 hodin

Týnec – garáže St 18. 4. 2007 16–18 hodin

Chrást osada – u obchodu Čt 19. 4. 2007 16–18 hodin

Chrást sídliště – střed spodní ulice Čt 19. 4. 2007 16–18 hodin

Všímáte si svého okolí?

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 30. března 2007

– termín uzávěrky je závazný!

0

Pecerady – u hřiště Pá 20. 4. 2007 16–18 hodin

Pecerady – u obchodu Pá 20. 4. 2007 16–18 hodin

Brodce – sběrný dvůr TS So 21. 4. 2007 8–12 hodin 

zdarma pouze nebezpečný odpad

Týnec – 9. května Po 23. 4. 2007 16–18 hodin

Týnec – Družstevní u B3H Po 23. 4. 2007 16–18 hodin

Podělusy – u hasičské zbrojnice Út 24. 4. 2007 16–18 hodin

Krusičany – u hasičské zbrojnice Út 24. 4. 2007 16–18 hodin

Zbořený Kostelec – hospoda „U Holubů“ St 25. 4. 2007 16–18 hodin

Čakovice – náves St 25. 4. 2007 16–18 hodin

Ani našemu městu se nevyhýbají vandalové.

Jistě jste si všimli „ozdobené“ čekárny na auto-

busovém nádraží, vyvrácených značek či zpřev-

racených kontejnerů.

Městská policie kontroluje všechny rizikové

části města. Ne vždy se však podaří ničení ma-

jetku zabránit. Rozloha města je příliš velká na

to, aby strážníci mohli být všude. Jsou však

schopni se rychle přemístit a vandalismu zabrá-

nit, často ve spolupráci s Policií ČR.

K tomu je však zapotřebí i Vaší pomoci.

Pokud budete svědky ničení majetku, informuj-

te o tom neprodleně městskou policii na telefonu

606 393 382. Nečekejte, až zavolá někdo jiný.

Mohlo by se stát, že nezavolá nikdo…

Martin Kadrnožka



ročník XVII, únor 2007 Týnecké listy číslo 1, strana 5

Předávání cen ze soutěže ve třídění plastů
Týnec nad Sázavou 15. ledna 2007 

V prosinci našli obyvatelé vybraných měst Benešovska, mezi kterými

byl i Týnec nad Sázavou, ve svých poštovních schránkách leták s radami

pro třídění odpadů. K letáku byla také připojena soutěžní samolepka urče-

ná pro soutěž ve třídění plastů. Soutěž ve třídění byla součástí celokrajské

informační kampaně Středočeského kraje a autorizované obalové společ-

nosti EKO-KOM. Kdo se chtěl zapojit do soutěže, vyplnil samolepku a na-

lepil ji na sešlápnutou PET či jinou plastovou láhev a vhodil ji do kontej-

neru na třídění plastů kdekoliv v Týnci. Na třídící lince Technických služeb

Benešov, které zajiš�ují svoz a dotři�ování využitelných odpadů ve městě,

takto označené PET lahve vytřídili a 4. ledna vylosovali výherce cen spo-

lečně pro města Týnec a Bystřice. Cílem letákové akce a soutěže bylo při-

táhnout ještě větší množství lidí k pravidelnému třídění odpadů a ukázat

obyvatelům, že odpady vhozené do kontejneru na třídění nekončí na sklád-

ce, jak se někteří mylně domnívají, ale jsou roztříděny a předány k dalšímu

zpracování. V průběhu předávání se přítomní mohli dozvědět, že podle

údajů společnosti Eko-kom, která vybírá peníze od firem uvádějící na trh

obaly a přerozděluje tyto finanční prostředky obcím, se v Týnci v roce 2006

vytřídilo na jednoho obyvatele 14,56 kg využitelných odpadů, tj. plastů,

skla a papíru, z toho plastů bylo cca 2,64 kg/obyvatele, což představuje při-

bližně 62 PET lahve na 1 obyvatele za rok a za celé město více jak 317 tisíc

PET lahví, které neskončily na skládce odpadů, ale bylo jich znovu využi-

to. Z tohoto množství PET lahví lze vyrobit např. přes 6 tisíc fleecových

vest nebo několik tisíc kilogramů kobercového vlákna.

V pondělí 15. ledna proběhlo na Městském úřadě v Týnci nad Sázavou

předávání cen výhercům ze soutěže domácností ve třídění plastů. Předá-

vání se zúčastnil jako zástupce města pan místostarosta eMgr. Martin Ka-

drnožka a za Středočeský kraj náměstek hejtmana pro oblast životního

prostředí, zemědělství a informatiku Ing. Vilém Žák a vedoucí oddělení

ochrany ovzduší a nakládání s odpady Ing. Petr Svoboda.

Vylosovanými výherci ekologických cen se stali v Týnci – Richard

Unger, který vyhrál zahradní kompostér, paní Zdeňka Horká a Jaroslava

Machová vyhráli koš na třídění do domácnosti a fleecovou vestu vyhrály

paní Na�a Vaněčková a paní Kateřina Černá.

Ještě jednou výhercům srdečně blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se

do soutěže zapojili. 

Ing. Vilém Žák, náměstek hejtmana Středočeského kraje blahopřeje

malému Ríšovi Ungerovi z Týnce nad Sázavou, který byl vylosován jako

výherce.

O tom, jak probíhaly přípravy Vánoc prvňáčků

svými dětmi navštívili Vánoční prodejní výsta-

vu, která byla druhou adventní neděli. Výtěžek

z výstavy bude využit pro potřeby dětí, které

všechny předměty vyráběly. 

Takže, až se zase letos budete připravovat na

Vánoce, nechte tvořit i své děti, které se v první

třídě naučily to, co v mnoha rodinách bylo zapo-

menuto a kouzlo Vánoc bylo převrstveno mate-

riálními požitky.

Mgr. Lucie Randulová

Třídní učitelka I. B

Je po Vánocích. Svíčky na stromečku dávno

dohořely, cukroví je již snědeno a v rodinách se

přetřásají dramata rybích kostí v krku. Mnozí

stále ještě popisují množství dárků, které ten

který dostal.

Vše je š�astně za námi a tak se těšíme na další

Vánoce.

Příprav, na ty loňské, jsme se zhostili i my,

s prvňáčky ve škole.

A začalo to již s příchodem zimního období.

V prvouce si vždy vyprávíme o každém ročním

období. To zimní je však na zážitky dětí nejbo-

hatší. Témat je nepřeberné množství. Vysvětlu-

jeme si například to, co potřebují v zimním mra-

zivém období zvířátka nebo to, proč je krátký

den a dlouhá noc. Děti bedlivě poslouchají o sv.

Barboře a barborkách, o sv. Mikuláši, co to je

Advent a žádostivě čekají na vyprávění o pra-

nostikách a nejrůznějších pověrách.

O to více se pak radostně zapojují do příprav

na vánoční svátky. Nejen doma, ale i ve své třídě

ve škole v Týnci. Společně jsme vyráběli ozdo-

by z pomerančů a skořápek ořechů. Vánoční ob-

dobí jsme si připomněli papírovým domečkem,

který jsme zasněžili krupicí. 

Již prvního prosince jsme si ve třídě ozdobili

stromeček. V týneckém muzeu proběhla soutěž

„O nejkrásnější stromeček“. Možná, že jste se
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Policie České republiky informuje…
zjistili celkem 44 řidičů, kteří řídili auto, přestože nebyli držiteli přísluš-

ného řidičského oprávnění. 

K výraznému zlepšení chování řidičů ve smyslu dodržování dovolené

rychlosti také přispívají tzv. „radary“, kterými byly vybaveny komunika-

ce v obcích Miličín, Olbramovice, Týnec nad Sázavou, Čerčany a Tehov.

Ke snižování počtu dopravních nehod však také přispívá aplikace prvků

dopravního zklidňování. „Příklady je možno vidět v ulicích Čechova

v Benešově a Riegrova ve Vlašimi. Stavební úpravy těchto lokalit přines-

ly kromě snížení rizika dopravních nehod i zvýšení kvality životního pro-

středí a estetického vzhledu veřejného prostoru. V neposlední řadě je třeba

připomenout výstavbu okružních křižovatek v Benešově a Vlašimi, jakož

i úpravu průtahu silnic druhých tříd v Týnci nad Sázavou. „Uvedená opat-

ření, pomocí kterých se podařilo zvrátit nepříznivé trendy v silniční do-

pravě ve vyspělých zemích, jsou na našem okrese pouze začátkem ke spl-

nění celostátního závazku snížení počtu obětí dopravních nehod do roku

2010 na polovinu obětí v roce 2005“, doplnil dopravní inženýr npor. ing.

Bohumil Rak. 

Jak ze statistik vyplývá, počet dopravních nehod se sice snížil, ale je

zase pravda, že někteří řidiči se krátce po zavedení bodového systému

„oklepali“ a přestali se bát tvrdších pokut. Jejich chování na silnicích se

zhoršilo. „Chovají se, jako by bodový systém za přestupky za volantem ne-

existoval“, řekl Josef Kříž a doplnil, že policisté proto budou i v letošním

roce pokračovat v silničních kontrolách a dopravních akcích. 

Přesto policisté věří, že se většina řidičů v letošním roce bude chovat na

silnicích ukázněně a zodpovědně. Budou dodržovat pravidla a chránit tak

nejen sebe a své blízké, ale i ostatní účastníky silničního provozu. A pirá-

tům silnic vzkazují: „Auto je zbraň, která zabíjí. Z žen dělá vdovy, z mužů

vdovce a z dětí sirotky.“

nprap. Zuzana Stránská

Loni ubylo na Benešovsku nehod i mrtvých

Devět lidí zemřelo v roce 2006 na silnicích Benešovska. Poslední, de-

vátá nehoda, při které zemřel člověk, se stala 31. srpna v odpoledních ho-

dinách. Dvaapadesátiletý řidič jel s vozidlem VW Passat po silnici první

třídy číslo tři ve směru od Prahy na Tábor. U Votic náhle přejel do proti-

směru a čelně narazil do nákladního auta značky Volvo. Řidič Passatu

smrtelným zraněním na místě podlehl. 

Vůbec poprvé od roku 1990 klesl v České republice počet mrtvých při

dopravních nehodách pod tisíc. Je to mimo jiné i zásluhou nových do-

pravních předpisů a přísnějších trestů, které hrozí za jejich porušení. 

K poklesu dopravních nehod a jejich následků také došlo na Benešov-

sku. Ze statistik vyplývá, že v loňském roce policisté prošetřovali o 112

nehod méně než v roce 2005. I počet mrtvých výrazně poklesl. O život při-

šlo o šest lidí méně. Ve srovnání s rokem 2004 je to dokonce pokles o šes-

tnáct usmrcených. Ubylo rovněž těžce zraněných. Policisté jich evidují

čtyřicet čtyři, tedy o dvacet tři méně, než v roce 2005. Lehce se zranily 332

osoby, což je oproti roku 2005 pokles o padesát pět zraněných. 

K nižšímu počtu nehod přispělo i lepší dodržování maximální povolené

rychlosti. „Právě rychlá jízda je jednou z nejčastějších příčin dopravních

nehod. Oproti roku 2005 jich policisté na našem okrese prošetřovali o 106

méně“, uvedl vedoucí skupiny dopravních nehod npor. Jan Hloušek.

Rovněž tak ubylo i dopravních nehod pod vlivem alkoholu. Jízda pod

vlivem alkoholu patří mezi nejčastější příčiny ovlivnění řidiče motorové-

ho vozidla, které vede k dopravním nehodám, často s velmi vážnými dů-

sledky. Policejní statistiky jich na Benešovsku v roce 2006 evidují deva-

desát pět. Je to o třicet pět méně, než v roce 2004. „Při silničních

kontrolách dopravní policisté zjistili šestačtyřicet opilých řidičů, o rok

dříve jich odhalili dokonce devadesát jedna“, řekl vedoucí dopravního in-

spektorátu npor. JUDr. Josef Kříž a dodal, že v roce 2006 zjistili 7 780 pře-

stupků v dopravě, což je o 2 038 méně, než v roce 2005. V blokovém ří-

zení jich projednali 6 126 a vybrali za ně celkem 2 438 400 korun, které

odvedli do státního rozpočtu.

Policisté pořádkové služby při své činnosti odhalili 206 opilých řidičů.

Celkem v blokovém řízení projednali 8 047 přestupků na úseku veřejného

pořádku, občanského soužití, alkoholismu a dopravy. „Vybrali za ně 3 078

tisíc korun“, konstatoval zástupce ředitele plk. JUDr. Luděk Beneš.

A jak jezdili řidiči v některých městech našeho okresu? V samotném

Benešově policisté prošetřovali 308 nehod, ve Vlašimi 118. Ve Voticích

pak evidují třicet osm, v Sázavě třicet a vTýnci nad Sázavou dvaadvacet.

„Z celkového počtu 1856 jich řidiči motorových vozidel zavinili 1663,

chodci způsobili jedenáct nehod a řidiči nemotorových vozidel pak tři-

náct“, upřesnil statistiku Jan Hloušek. Nejvíce nehod (627) pak policisté

šetřili na silnici druhých tříd.

S novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích vstoupil od 1.

července roku 2006 v platnost i nový § 180 d) trestního zákona, řízení mo-

torového vozidla bez řidičského oprávnění. Tomu, kdo ustanovení uvede-

ného paragrafu poruší, hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz ří-

zení na 1 až 2 roky a sedm trestných bodů. Přestože postih je přísný,

policisté pořádkové služby v našem okrese za šest měsíců loňského roku

Statistika dopravních nehod na Benešovsku za rok 2006 ve srovnání

s rokem 2005

za rok 2006 2005 rozdíl

dopravní nehody 1856 1968 – 112

úmrtí 9 15 – 6

těžké zranění 44 67 – 23

lehké zranění 332 387 – 55

DN pod vlivem alkoholu 95 130 – 35

příčiny:
nedodržení rychlosti 342 448 – 106

nesprávné předjíždění 57 61 – 4

nedání přednosti 210 231 – 21

nesprávný způsob jízdy 1064 1045 19

zavinění:
technickou závadou vozidla 32 20 12

lesní zvěří, domácím zvířectvem 121 138 –17
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Co v knize „Týnec
nad Sázavou“ nebylo

Při obstarávání fotografického materiálu a zís-

kávání potřebných informací pro knihu „Týnec

nad Sázavou“ poskytli ochotní občané Týnce

i místních částí tolik fotografií a údajů, že už se

prostě do již tak rozsáhlého díla nevešly. A tak se

členové vlastivědného klubu rozhodli, že s těmi

nejzajímavějšími z nepublikovaných seznámí

týnecké občany postupně v Týneckých listech.

Dnes otiskujeme tři kresby tužkou týneckého

malíře a učitele Františka Bučiny s motivy z nej-

bližšího okolí týneckého hradu (zapůjčilo Měst-

ské muzeum v Týnci nad Sázavou).

Pro Týnecké listy připravil 

Ing. Ladislav Žížala, člen vlastivědného klubu

Domek poštovního povozníka pana Pivného, který dojížděl večer s poštovní korbou taženou párem

koní do Benešova a ráno se s poštou do Týnce vracel. Úřadovna pošty se nalézala ve vedlejším

objektu (bývalý zámeček hraběnky z Vrtby) čp. 47.

Domek pana Pivného po stavební úpravě. Dnes vilka pana Novotného čp. 63.

Chalupa, která stála na místě dnešní Vaněčkovy vily čp. 174.

Knihovna informuje…
Přeji si…

Městskou knihovnu navštěvují děti základní

školy poměrně často. Při jedné takové návštěvě

napsaly děti na list papíru své největší přání.

Papír jsme uzavřeli do láhve a poslali po řece Sá-

zavě do „Země splněných přání“. A te� čekáme,

až láhev dopluje a přání se splní.

A zajímá vás, co si vaše děti přejí?

– Kdyby se všechna přání splnila, tak by po Týnci

pobíhalo hodně veliké stádo koní a neméně

velký houf pejsků. To totiž bylo uváděno nej-

častěji (ale ti koně musí být živí a nejlépe bílí).

– dále křečci, morčata, králíci, osmáci, strašilky

a podobná havě� by se počítala na desítky 

– objevila se i žádost o živého delfína a anakon-

du, ale jeden si přál dokonce celé ZOO

– neexistovala by škola (prostě aby zmizela)

nebo by byla jen tak někdy (méně učení, více

tělocviku), ale některé děti by nosily zásadně

samé jedničky 

– ve volném čase by se proháněly na motorkách,

motokárách, čtyřkolkách, popřípadě v super

závo�áckém autě, někdo dokonce v tanku

– celé rodiny by jezdily do Paříže, Ameriky

a vůbec do celého světa, mořské krajiny nevy-

jímaje (tam by chtěly trávit celé prázdniny, ale

byli i tací, kteří by tam chtěli bydlet celoročně)

– kromě pár milionů si někteří chlapci přejí

„hezkou holku blon�atou“, nebo aby je Šárka

měla ráda

– objevila se žádost o několik počítačů a mobilů

– někdo by se rád dostal na gymnázium a jiný

chce být nejslavnějším fotbalistou, jiný hoke-

jistou; budou mezi námi i nové paní doktorky

a slavné malířky

– v několika případech si přáli sestřičku nebo

bratříčka

Ale nebyla to vždycky jenom legrace:

… chtěl bych, aby se můj bráška uzdravil

… chtěla bych, aby se máma vrátila k tátovi

… chtěla bych, aby se maminka s tátou už nikdy

nehádali

… moc si přeji, aby se můj pejsek uzdravil

Snad se ty láhve skutečně dostanou, kam patří

a alespoň nějaké přáníčko se dětem splní.

I.N.
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Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou v roce 2006
Co mateřské centrum umožňuje? 

– Posilování prvořadé a nezastupitelné role ro-

diny a rodičovské výchovy – tématické herny;

spolupráce s místní ZŠ v rámci rodinné vý-

chovy, pracovního vyučování apod.

– Získávání a předávání odborných poznatků

o výchově, zdraví, psychologii rodinného ži-

vota a výtvarné, hudební a rodinné výchově –

odborné přednášky a semináře

– Umožňuje rodičům vzájemně se společensky

i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat

vlastních schopností či znalostí ku prospěchu

ostatních členů či ostatní veřejnosti – herny,

přednášky, kurzy

– Obohacuje děti o nové kamarády, vztahy a zku-

šenosti, nabídka prostředí vzájemné důvěry –

tématické herny; spolupráce se ZŠ; kroužky

– Poskytuje prostor pro vzájemnou pomoc

a předávání zkušeností – herny; spolupráce se

ZŠ, přednášky a semináře; kroužky a kurzy

– Spolupracuje s místní samosprávou, regionál-

ními MC, s místní ZŠ. Dále spolupracuje se

Sítí MC v ČR, Posázaví o.p.s., médii a další-

mi partnery.

Stručně o MC MOTÝLEK:

• ke 31. 12. 2006 mělo MC 28 registrovaných
dospělých a 41 dětí jako členů

• v roce 2006 navštívilo týdně pravidelné ak-
tivity MC 73 dětí a 49 dospělých + ročně
13 dětí a 40 dospělých

• návštěvnost 28 mimořádných akcí v roce
2006 činila 607 dětí a 649 dospělých, podíle-

lo se na nich 77 dobrovolníků z řad dětí i do-
spělých a 8 placených lektorů

• měsíčně bylo pro MC odpracováno 164
hodin, na čemž se podílelo 8 dobrovolníků
a 8 symbolicky placených sil

• užívané prostory udržujeme v pořádku a snaží-

me se dle možností MC dovybavovat zajíma-

vou literaturou, sportovními, hudebními, vý-

tvarnými pomůckami a didaktickými hračkami

• nabízíme pravidelný program (viz dále)

• organizujeme mimořádné akce dle ročních

období, zájezdy, společné výlety, přednášky

atd. dle nápadů a zájmů členů sdružení

• nabízíme občerstvení pro rodiče a děti, kni-

hovničku s literaturou pro děti a o dětech, in-

zertní službu, naše činnost je zmapována

v kronikách, které jsou k nahlédnutí v MC

• k dispozici máme různé zajímavé informace

o kulturním a společenském dění ve městě i okolí

Cílem MC MOTÝLEK je:

Zlepšování základního vybavení a služeb
v obci + podpora vzniku nových služeb – smys-

luplné využívání volného času již od nejmenších

dětí v rámci tématických heren a nových možností

vzdělávání a zvýšení informovanosti místní veřej-

nosti v rámci odborných přednášek a seminářů.

Podpora vzájemné komunikace a rozvoje

pozitivních vztahů mezi staršími a mladšími

dětmi, ale i mezi dospělými a též mezi partne-
ry projektu – spolupráce na tvorbě programů

MC s místní ZŠ – aktivní účast žáků 2. stupně
ZŠ; výměna informací a zkušeností s dalšími

MC; výměna informací a mediální spolupráce

Sociální prevence – v důsledku jejího působe-

ní předcházení či eliminování budoucích potenci-

álních sociálních problémů ve společnosti – neza-

nedbatelné ušetření peněz státního rozpočtu.

I nadále pozitivně působit na společnost, roz-

víjet své aktivity dle poptávky a svých možností,

podporovat tradice, kulturní a společenský život
– hodnotné využívání volného času v rámci ro-

diny spolu s MC již od nejmenších dětí v Týnci

nad Sázavou a okolí.

Jak je možné MC MOTÝLEK podpořit:

– finanční, materiální či morální podporou pro-

vozu MC – ten zahrnuje např. didaktické hrač-

ky, sportovní, hudební, výtvarné vybavení;

ceny na akce a soutěže; tematická literatura;

přednášky – další vzdělávání dospělých; zajiš-

tění celkového fungování MC;

– darováním či slevou z poskytovaných služeb.

Poděkování za rok 2006:

Děkujeme za finanční, materiální či morální

podporu našeho občanského sdružení:

Městu Týnec nad Sázavou, KIS Týnec nad
Sázavou, Síti MC v ČR, Městské Policii Týnec

nad Sázavou, Týneckým listům, Benešovskému

Deníku, Jiskře, MF DNES, Rádiu Blaník, Multi-

mediálnímu studiu Posázaví, Ing. Horákové – účet-

ní, JUDr. Krejčíkovi, BONVER WIN, a.s., Econ-

nectu, Evropské unii, Evropskému zemědělskému

orientačnímu a záručnímu fondu (EAGGF), MC

Hvězdičce Benešov, MUDr. Zemánkovi a MUDr.

Hvězdové, Nábytku Bernat, Nadačnímu fondu

LETOROSTY, Adrianě Bursové, Mgr. Kadrnožko-

vi, Ing. Jůzovi, paní Morvaiové, Vla�ce Dudové,

Pekařství Červený, Pizzerii Nad řekou, Posázaví

o.p.s., Společenskému centru Týnec nad Sázavou,

SDH Pecerady, ZŠ Týnec n.S. – paní ředitelce Mgr.

Váňové, paním učitelkám – Mgr. Glazarové a Mgr.

Vackové, dětem ze ZŠ, MŠ Týnec n. S., Časopisu

Děti a MY – Mgr. Chvátalové, MC Dobříšek,

SZIF, PC Servis, Marka s.r.o. a všem maminkám
a jejich rodinám, které se dobrovolně starají

o bezproblémový chod MC.

Marcela Krejčíková

předsedkyně představenstva, MC MOTÝLEK

V herně je možné se s dětmi bu� aktivně zapojit či si jen indivi-

duálně pohrát. Vše záleží na iniciativě rodičů i dětí.
Pořádáme též další akce a výlety, rodinné dovolené, přednášky
apod. Informace naleznete též  v MC, DSPS, v MŠ, ZŠ, u dět-

ských lékařů, na vývěskách MěÚ, v Týneckých listech a na

webu: www.mestotynec.cz.

Pravidelný program MC MOTÝLEK na únor – červen 2007 Dále knihovnu s tituly z oblasti výchovné i tvořivé a inzertní službu.
Nabízíme též výpomocnou hlídací službu po telefonické dohodě.

Naše činnost je zmapována v kronikách, které jsou k dispozici v MC.

VSTUPNÉ do MC MOTÝLEK:

20,- Kč: rodina – nečlen / dopoledne či odpoledne

ZDARMA: rodina – člen

200,- Kč členský poplatek: rodina / 5 měsíců

(Členové MC mají zvýhodnění ve službách,  na kroužcích i akcích a též jsou opráv-

něni zasahovat do organizace MC.) Veškeré platby MC jsou určeny na krytí nákladů

jeho provozu.

Relaxační cvičení na gymnastických míčích (pro dospělé)

Vede: Květa Plachtová – tel. 775 238 404 (KP). 

Náplň: Relaxační cvičení využívající gymn. míčů pro uvolnění pohybového aparátu,

nácvik správného držení těla

Hravá angličtina pro děti (od 4–10 let)

Vede: M.Krejčíková – 728 485 227 / P. Hildebrandová – 728 682 296. 

Náplň: Formou her, písniček a doplňování si děti osvojují první anglická slůvka a

fráze – dle M. Zahálkové, M. Kelly

Angličtina pro dospělé – pokročilí / začátečníci – pokračování / úplní začá-

tečníci – s dětmi v herně
Vede: Pavla Hildebrandová / Marcela Krejčíková. 

Náplň: Začát.- pokrač.: uč. „TIME TO TALK 1“ –  se zaměřením na schopnost re-

agovat v běžných životních situacích.

Pokročilí: konverzace též dle „LET’s TALK“. Úplní začátečníci: Učebnice AJ není

dogma, zkusme to jinak! 

Masáže dětí a kojenců – dle tel. domluvy
Vede: Hana Čečerlová – tel. 776 006 814. 
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PLES MĚSTA
V sobotu 3. února 2007 se konal v pořadí již 3.

ples Města Týnce nad Sázavou. Pořadatelé na-

vázali na zkušenosti z minulých ročníků a drželi

se již osvědčených kvalit. Novinkou bylo zajiš-

tění autobusové dopravy z jednotlivých místních

částí. Do pěkně vyzdobeného sálu Společenské-

ho centra Týnec nad Sázavou tak postupně při-

cházeli hosté, kteří byli hned v úvodu přivítáni

sklenkou sektu. 

Pomalu se plnila místa v přízemí i na balkoně

a po 20. hodině se znělkou představil Taneční or-

chestr PACHOLATA. Po krátkém úvodu pozdra-

vil a přivítal hosty starosta města Zdeněk Březina.

Slavnostní zahájení letos provedla Taneční škola

SALTA manželů Maršálkových vystoupením ta-

neční formace s ukázkami latinsko-amerických

tanců. V průběhu večera bylo možné shlédnout

ještě další ukázky „latiny“ i standardních tanců.

Velkým překvapením bylo vystoupení mistra

světa ve stepu v kategorii juniorů Dominika Bud-

lovského (11 let) i celá stepařská show Taneční

skupiny ANDREA z Prahy. 

Parket se plnil tančícími hosty a dobrá nálada

spojená s pěknou hudbou vytvářela příjemnou

atmosféru večera. Rozruch přineslo zahájení

prodeje lístků do tomboly. Celkem 250 cen bylo

možné vyhrát přímo a dalších 25 hodnotných

cen bylo možné vyhrát při klasickém losování

tomboly. V mnohých hostech se probudila zdra-

vá hráčská vášeň a téměř všichni si tak přinášeli

ke svým stolům vyhrané ceny. 

Náplň: Masáže vhodné pro děti jakéhokoli věku, k posílení vzájemných

vazeb rodičů a dětí – dle Jany Hašplové

POWER JÓGA – pro dospělé

Vede: Erika Paroulková – tel. 777 859 495. 

Náplň: protahovací, posilovací, dechová cvičení, relaxace, meditace

Tematické herny – od nejmenších dětí

Náplň: Na určité dané téma zpíváme, cvičíme, výtvarničíme

Vede: D. Dudková (DD), K. Plachtová (KP), L. Helešicová – 775 404 130

Setkávání těhotných 

Vede: Magdalena Podaná – tel. 603 159 684 (MP). 

Náplň: Příprava k porodu, cvičení, relaxace, masáže, příprava na kojení,

výživa v těhotenství a v době kojení, apod.

Cvičení pro rodiče  s dětmi od 3 měs. – 1 r. / od 1 r. – 3 let

Vede: Magdalena Podaná – tel. 603 159 684 (MP). 

Náplň: Cvičení na rozvoj psychiky a rozumu, i tančení, houpání dětí,

– šátky vítány  /  Cvičení s říkankami a písničkami

Výpomocné hlídání dětí – tel. 732 138 119 (DD), 603 159 684 (MP)

Vede: Danka Dudková (DD), Magdalena Podaná (MP)

Náplň: Výpomocná služba hlídání dětí po telefonické dohodě

Meditace – relaxace – pro dospělé i starší děti

Vede: Eva Juřenová; kontakt  M. Krejčíková – t. 728 485 227

Náplň: Odpočinek mysli – v hladině alfa a při příjemné hudbě

PC kurz Vede: František Pokorný – tel. 777 274 767

Náplň: práce s PC dle potřeb účastníků kurzu

Tematické herny jsou určeny i pro nepravidelné navštěvování.

Hlavní cenu 3. plesu Města Týnce nad Sáza-

vou – motocykl JAWA 125 TRAVEL – vyhráli

v půlnočním losování manželé Hančovi z Týnce.

Ples poté pokračoval v tanečním duchu až do 3.

hodiny následujícího dne.

Město Týnec nad Sázavou ještě jednou děku-

je všem sponzorům a dárcům, všem účinkují-

cím, Společenskému centru Týnec, pořadate-

lům, hasičům SDH Pecerady i členům

Ochotnického spolku Netopýr za pomoc při pří-

pravě a organizaci plesu i za ochotnou spoluprá-

ci v průběhu večera.

dokončení z předchozí strany
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

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

Březen 2007

2. 3. KURZ VÝROBY ŠPERKŮ V MUZEU

Zač.: 17,00 hod. 

Městské muzeum pořádá společně

s Petrou Veselou – šperkařkou – kurz

výroby šperků z korálků pro začáteční-

ky. V ceně je zahrnutý veškerý materi-

ál. Domů si odnesete hotové výrobky. 

Cena: 400,- Kč. 

Přihlášky na tel: 775 255 949 nebo

602 860 646.

6. 3. JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 

Zač.: 17,00 hod.

Zasedací síň Městského úřadu Týnec

nad Sázavou 

Bližší informace ZUŠ Týnec n.S. tel.:

317 701 127

9. 3. RYBÁŘSKÝ PLES

Zač. 20.00 hod. 

Hraje skupina Horváth Band

Bližší informace MO ČRS p. Zdeněk

Urban tel.: 737 306 035

Uvedeny jsou akce známé ke dni 5. 2. 2007. Sle-

dujte plakátovací plochy a vývěsní skříně před par-

kovištěm METAZ a obchodním domem NORI. 

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny při

převzetí vstupenky. 

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne

před datem pořádání akce. 

Nevyzvednuté vstupenky budou poskytnuty

dalším zájemcům.

Zprostředkujeme prodej vstupenek do KC

KAMENICE

V případě velkého zájmu i dopravu BUSEM!

21. 3. CESTOU NECESTOU

Pořad s Miroslavem Donutilem v KC

Kamenice Zač.: 19,30 hod.

Vstupné 250,- Kč

1. 4. již tradičně zahajuje svou sezónu 
MĚSTSKÉ MUZEUM. 

Připravujeme pro vás pravidelné
koncerty, výstavy a další společen-
ské akce.
Bližší informace najdete na plaká-
tech, ve vybraných vitrínách a dub-
nových Týneckých listech.

18. 3. JOSEFSKÁ ZÁBAVA S DECHOVKOU

Zač.: 14,00 hod.

Taneční odpoledne s TÝNEČANKOU

Společenské centrum TÝNEC – velký

sál

Vstupné: 30,- Kč

21. 3. DVA NA SMETIŠTI

Zač.: 19,00 hod.

Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého 

Divadelní představení od autora Mi-

roslava Horníčka

Vstupné: bude upřesněno při rezervaci

vstupenky 

Odjezd v 17,00 hodin od spořitelny

30. 3. MAŠKARNÍ PLES FK METAZ

Zač. 20.00 hod. 

Bližší informace FK METAZ p. Janda

tel.: 721 355 969

31. 3. ODEMYKÁNÍ SÁZAVY

Zač. 10.30 hod. 

Bližší informace BISPORT tel.:

317 701 460

Změna programu vyhrazena. 
Bližší informace najdete na plakátech a na

www.mestotynec.cz
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Vyzývám Vás tímto, milí návštěvníci a pří-
znivci muzea, pokud vlastníte doma, na půdě
nebo v kůlně jakýkoliv starý předmět, který
už pro vás nemá cenu ani smysl a vy jej přes-
to nemáte sílu vyhodit, zkuste ho přinést do
muzea. Myslím, že pro něj můžeme najít vy-
užití. Jedná se jak o předměty denní potřeby,
nářadí, nádobí, oblečení, nábytek, ale i celé
sbírky fotografií, obrazů a různých osobních
sbírek po vašich předcích.

Každý předmět, který přinesete do muzea

a o němž rozhodneme, že se stane součástí depo-

zitáře muzea, opatříme evidenčním číslem sbírky

Městského muzea v Týnci n. S. a poté jej přihlá-

síme k zapsání do Centrální evidence sbírek

v České republice. Tím zabráníme případnému

nežádoucímu rozebrání nebo případné krádeži.

Sbírkové předměty jsou důležitou složkou vy-

bavenosti každého muzea, a to jak pro badatel-

skou a vzdělávací činnost, tak i pro využití při or-

ganizování různých výstav anebo k použití jako

dekorace. Sbírkovou činností se zabývá snad

každé muzeum. Je to jeho poslání – sbírat, za-

chraňovat, uchovávat, opravovat a shromaž�ovat

předměty pro generace budoucí. Děkuji prvním

dárcům, kteří již v prosinci 2006 bleskově zarea-

govali na moji výzvu. Dnes se muzeum už může

pochlubit cca 20 přírůstky do svých sbírek.

Děkuji.

Těším se na spolupráci a setkání s vámi! 

Adriana Bursová – správkyně muzea

V prosinci, v čase adventních nedělí, byla v muzeu uspořádána výstava různých předmětů, která

měla napomoci návštěvníkům v představě, co vše se dá sbírat, zachránit a odnést do muzea. Nej-

rychlejší novou sběratelkou se stala paní Marie Flejberková, která věnovala do sbírek starý malo-

vaný hrneček a dva zachovalé cepy

OZNÁMENÍ
Společenské centrum TÝNEC, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

vyhlašuje pro nově vznikající Vzorové turistické informační centrum

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo PRACOVNÍKA TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

Požadavky na uchazeče:

– vzdělání – středoškolské ukončené maturitou

– znalost práce na PC

– aktivní znalost AJ, znalosti dalších světových

jazyků vítány

– komunikační a organizační schopnosti

– příjemné vystupování

– flexibilita a pracovní nasazení

– možnost práce o víkendech

– povědomost o regionu, městě a okolí

– řidičský průkaz – skupina B

Náležitosti přihlášky: 

– jméno, příjmení a titul uchazeče

– datum a místo narození 

– státní příslušnost

– místo trvalého pobytu

– datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky: 

– životopis s údaji o vzdělání, odborných zna-

lostech a dosavadních zaměstnáních

– výpis z evidence Rejstříku trestů

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání

Zájemci splňující uvedená kritéria budou po-

zváni k osobnímu pohovoru.

Nástup od 1. 4. 2007

Přihlášky je možné podat do 12:00 hodin
9. 3. 2007 v zalepené obálce s viditelným ozna-

čením

„NEOTVÍRAT“ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

– PRACOVNÍK INFOCENTRA

osobně v podatelně Městského úřadu v Týnci

nad Sázavou nebo zaslat na adresu: Miroslav

Němec, Brodecká 466, 257 41 Týnec nad Sáza-

vou.

Případné informace na tel: 777 290 001, 

602 290 018.
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Dlabalův pomník
Častým cílem turistů z Týnce i odjinud je Dlaba-

lův pomník v požárských lesích pod Panskou skálou.

Málokdo však o něm zná něco bližšího než to, co je

vytesáno na pomníku samotném. Krátce tedy něco

k jeho historii. Citujeme z krhanické kroniky:

„Většina v katastrální obci Krhanice patřila

následníku rakousko-uherského trůnu Františku

Ferdinandu d’Este. Tomu patřily Požárské lesy,

dvůr a kamenolomy. Tehdy se lid okolní dělil

s pánem o majetek a krádež „na panském“ ne-

byla žádným zločinem. Většinou se hajní dívali

na drobné krádeže jako na samozřejmost a pře-

hlíželi odnášení dřeva z lesa.

Pytláci, kteří však chodili lovit do lesů arcivé-

vodských, byli nebezpečnými i hajným a mnohdy

došlo k ostré přestřelce. Pytlácká tragédie vyvr-

cholila v noci 14. června 1888, kdy došlo ke

střetnutí mezi pytláky – otcem a synem Bartáky

z Třebsína na jedné straně a ochránci lesů, tedy

lesním Waldhauserem a hajným Antonínem Dla-

balem na druhé straně. Při přestřelce byl hajný

Dlabal zastřelen a fořtovi Waldhauserovi při

rvačce vytrhali pytláci Bartákovi plnovous

a chtěli ho ubít. Tato tragédie se odehrávala

u Kulatého palouku pod Panskou skálou.

Po rvačce, v domnění, že je Waldhauser mrtev,

hodili jej do rokliny, kterou protékal potůček,

a zakryli jeho tělo klestím. Ale ten přišel k vědo-

mí a dovlekl se do lesovny, kde se lidově říká

v Sekané skále. Tam jej pytláci obléhali do rána,

ale potom museli ustoupit do lesů. Oněmělý lesní

jezdil prý s četníky několik týdnů krajem a pro-

hlížel si lidi, zda mezi nimi nejsou vrazi Dlabala.

Po příjezdu do Třebsína spatřil otce a syna Bar-

táky, kteří sekali obilí.

Ukázal prý na ně prstem a tito byli zatčeni

a při prohlídce domu byly nalezeny zbraně za-

strčené pod došky. Při soudním řízení byl mladý

Barták odsouzen k doživotí a starý k dvaceti

letům vězení. Prý při návštěvě své ženy ve vězni-

ci této místo polibku mladý Barták ukousl nos,

aby se více neprovdala. Později se ve vězení obě-

sil a starý zemřel.“

100 let tělovýchovy v Týnci nad Sázavou

Dne 23.12.1906 se konala ustavující schůze organizace, kterou její členo-

vé nazvali Tělocvičná jednota Sokol v Týnici nad Sázavou. Dne 15.12.2006,

tedy takřka o 100 let později, uspořádala následnická Tělovýchovná jednota

JAWA-METAZ Týnec nad Sázavou „Společenský večer“ u příležitosti 100.

výročí tělovýchovy v Týnci nad Sázavou. Pozváni byli stávající i bývalí čle-

nové, trenéři, cvičitelé, funkcionáři i nejširší veřejnost.

Výkonný výbor TJ vyzval všechny oddíly, aby navrhly ze svých řad za-

sloužilé členy na ocenění. Vyzval i všechny ostatní týnecké sportovní

kluby, aby doporučily své členy, přestože již nejsou součástí TJ, nebo�

i oni se v uplynulých 100 letech zasloužili o rozvoj tělovýchovy a sportu

v Týnci. Učinily tak kluby stolního tenisu a tenisu. 

Hned u vchodu všichni příchozí obdrželi pamětní medaili a mohli si

prohlédnout malou výstavu z kronik oddílů a fotodokumentace z minu-

losti i současnosti. 

Společenský večer za účasti zástupců Okresního tělovýchovného sdru-

žení Benešov a Města Týnec nad Sázavou zahájili mladí členové TJ spo-

lečnými, krátkými ukázkami některých sportů, které jsou a nebo byly v TJ

zastoupeny. Poté byli oceněni pamětním listem a květinou stávající i bý-

valí zasloužilí členové, trenéři, cvičitelé a funkcionáři. 

Výkonný výbor navrhl a ocenil paní Jiřinu Hametovou, Vlastu Turko-

vou a pana Arnošta Svobodu. Z odboru sportu pro všechny včetně oddílu

sportovní gymnastiky byly navrženy a oceněny: Eliška Balatová, Jiřina

Baššarová (Svobodová), Marie Flejberková, Věra Junová, Eva Kajnarová,

Eva Lomozová, Julie Nádvorníková, Vlasta Richterová, Věra Sladkovská,

Růžena Sommerová, Jana Zídková. Oddíl volejbalu navrhl Emilii Svitá-

kovou a Václava Trojánka. Z oddílu kanoistiky byl vyhodnocen Jiří Bo-

rovička st. a Jiří Nedra. Klub českých turistů doporučil na vyhodnocení

Martu Ducháčkovou, Eleonoru Keselyovou, Lumíra Richtera, Milana

Šípka a Marii Šlesingerovou. Klub stolního tenisu navrhl ocenit Pavla

Šmídka a Zdeňka Váňu, tenisový klub Pavla Smoláka.

Bylo mnoho těch, kteří by si zasloužili ocenit, bohužel, již nejsou mezi námi. 

Součástí programu byly i ukázky z činnosti oddílů TJ. Ve dvou pěkných

ukázkách předvedli své umění karatisté. Děvčata z oddílu sportovní gym-

nastiky vystoupila ve dvou pódiových skladbách a ženy a dorostenky od-

boru sportu pro všechny s jednou skladbou. Skladby nacvičili Martina

Zídková a Michal Mlýnek.

Po zbytek večera se za doprovodu skupiny Sklepmistři tančilo. Večer

skončil cca v 1 hod. po půlnoci. Ještě dlouho potom ale odcházeli posled-

ní účastníci večera. Nejenom proto, že likvidovali výstavu, ale i proto,

protože večer se jim líbil a nikomu se nechtělo domů.

V závěru bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se o zdárný

průběh večera zasloužili, a to sponzorům paní Ivetě Uhlířové a firmě

STAV-Um, paní Aleně Vrtiškové za moderování večera, panu Miroslavu

Němcovi a paní Zuzaně Němcové za pomoc při organizaci a zejména

Městu Týnec nad Sázavou za finanční podporu. 

Věra Junová
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Asociace sportu pro všechny
Vánoční hrátky

V pátek 22.12.2006 připravili cvičitelé ASPV

pro děti v areálu školy a ve školní jídelně „Vá-

noční hrátky“. Vánoční výzdoba lákala děti na

různé soutěže. Za každou z nich dětem přibylo

razítko na vstupních kartičkách.

Cvičitelé ASPV a starší žákyně z oddílu byli na

soutěžním stanovišti a pomáhali dětem, aby měly

z každé soutěže hezký vánoční pocit. K nejoblí-

benějším patří lití vosku a zdobení perníčků.

U vánočního stromečku dostal každý balíček

sladkostí. Na závěr „Vánočních hrátek“ byl pro

Rekapitulace činnosti odboru asociace sportu pro všechny –
sportovní gymnastika za rok 2006

Uspořádat „Okresní přebor v SG“ pro rok 2006

byl zase pověřen náš oddíl. Tento závod se usku-

tečnil dne 1. dubna 2006 v tělocvičně II. ZŠ

Týnec nad Sázavou. Celkem se zúčastnilo 25 zá-

vodnic ze dvou oddílů.

Umístění našich závodnic:
mladší žákyně I. 1. a 2. místo 2 závodnice

mladší žákyně II. 4. a 5. místo 5 závodnic

starší žákyně III. všechny závodnice 

z Týnce 12 závodnic

starší žákyně IV 1.,3. a 5. místo 5 závodnic

„Krajský přebor v SG“ se opět konal v Týnci

nad Sázavou dne 22.4.2006. Z tohoto závodu

postupovali 3 nejlepší závodníci z každé katego-

rie do republikového finále v SG. Sešli se zde zá-

vodníci z okresů Ml. Boleslav, Beroun, Praha-

východ a Benešov.

Naše děvčata se umístila takto:
mladší žákyně II. 3. a 6. místo 11 závodnic

starší žákyně III. 1.,2.,3. a 4. místo

9 závodnic

starší žákyně IV. závodnila jen naše děvčata

a postoupila rovnou do re-

publikového finále.

Česká asociace sportu pro všechny pořádala dne

13. 5. 2006 v Doubí u Třeboně „Republikové
finále ve SG“. Z našeho oddílu reprezentovalo

Středočeský kraj 7 děvčat ve 3 kategoriích.

mladší žákyně II. 25. místo 38 závodnic

starší žákyně III. 4. místo 

(o 0,05 bodu uniklo medailové místo naší 

K. Novákové)

10.–11. místo 36 závodnic

starší žákyně IV. 10.,14. a 16 místo

36 závodnic

Jednotlivá družstva se skládala ze závodnic

i jiných okresů. Družstva za Středočeský kraj se

umístila takto:
mladší žákyně II. 2. místo 12 krajů

starší žákyně III. 2. místo 12 krajů

starší žákyně IV. 5. místo (za 2 pády 

z kladiny) 12 krajů

Tyto výsledky jsou velmi uspokojivé nejen

pro nás oddíl, ale i pro Středočeský kraj.

V roce 2006 nám oplatili návštěvu naši sportovní

přátelé ze Skotska. Při pořádání oslav Dětského

dne 2.6.2006 v zahradě kulturního centra spolu

s našimi děvčaty předvedli svá sportovní vystou-

pení. Doufáme, že takováto sportovní setkání se

budou uskutečňovat i nadále. Děkujeme za

vstřícnost při tomto setkání jak MěÚ, tak i panu

Němcovi, kteří nám vyšli ve všem velmi vstříc.

Dne 25.11.2006 se děvčata našeho oddílu účastni-

la již také tradičních závodů ve Špindlerově Mlýně.

Za náš oddíl závodilo celkem 12 děvčat v prostých,

na kladině, v obratnosti a v pódiové skladbě.

Umístění děvčat:
mladší žákyně II. 6. místo 10 závodnic

starší žákyně III. 1.,4.–5.,7.,8.,9.,11. 

a 15. místo 17 závodnic

starší žákyně IV. 2.,4 a 5. místo 6 závodnic

Z celkového počtu 8 družstev obsadila naše

děvčata již tradičně 2. místo.

Podle této zprávy je vidět naše práce s dětmi,

které se zajímají o sportovní gymnastiku. Stará

se o ně 6 dobrovolných trenérů, kteří 3x týdně

docházejí ve svém volném čase do tělocvičny

a připravují závodnice na různé závody, kdy

děvčata velmi dobře propagují město Týnec nad

Sázavou i Středočeský kraj.

J.Z.

V roce 2006 se děvčata odboru ASPV – SG

zúčastnila mnoha závodů doma, v rámci kraje

i republiky.

Dne 18.února 2006 se závodilo již v tradičních

„Týneckých tandemech“. Je to velmi zajímavý

závod jak pro samotné závodníky, tak i pro divá-

ky. V roce 2006 se závodu zúčastnilo celkem 11

oddílů nejen ze Středočeského kraje, ale i z Ji-

homoravského, Ústeckého a z Prahy. Celkem se

zúčastnily 83 tandemy, tj. 166 závodníků.

Díky pochopení MěÚ v Týnci nad Sázavou

a Středočeského kraje byli všichni závodníci od-

měněni za své výkony pěknými dárky.

Umístění našich děvčat:
mladší žákyně I. 2.,6.,8. a místo 15 tandemů

mladší žákyně II. 8. místo 12 tandemů

starší žákyně III. 4.,5.,6.a 9. místo 14 tandemů

starší žákyně IV. 5. místo 7 tandemů

zlaté tandemy 2.,7.a 9. místo 15 tandemů

démantové tandemy 1.,2., a 3. místo 4 tandemy

„Minizávody v SG“ se konaly v Benešově dne

4. 3. 2006

Naše děvčata soutěžila ve 3 kategoriích:
– narozené v roce 1995–1996

4. místo obsadila Jalůvková Martina

12 závodnic

– narozené v roce 1997–1998

2. místo obsadila Marvanová Jana

10 závodnic

– narozené v roce 1999 a mladší

o 1.–2. místo se dělila naše Kazdová Barbora

shodným počtem bodů se závodnicí z Benešova

3. místo obsadila Škopková Kateřina z našeho

oddílu 12 závodnic

„Přeboru města Brna v SG“ pro rok 2006 se zú-

častnilo celkem 14 děvčat z našeho oddílu. Tento

závod se konal 17.března 2006

Umístění našich děvčat:
mladší žákyně I. 4. a 17. místo 22.závodnic

starší žákyně III. 2., 3., 5., 6., 9., 11., 

12., 16. a 24. místo

27 závodnic

starší žákyně IV. 5.,6. a 7. místo 19 závodnic

Další den, tj. 18. března 2006, si děvčata zku-

sila novou gymnastickou disciplínu „teamgym“

(týmová gymnastika). Závodí zde celé družstvo

v prostných, skocích na trampolíně i přes nářadí

a v pódiové skladbě. Naše děvčata závodila bez

pódiové skladby, ale ostatní disciplíny absolvo-

vala velmi dobře. S pódiovou skladbou by urči-

tě obsadila medailové místo. Příště již budeme

závodit ve všech 3 disciplínách.

děti připraven krásný ohňostroj. Škoda, že toto

vysoké datum nepřilákalo na „Vánoční hrátky“

více dětí.

Poděkování patří paní ředitelce Mgr. Haně

Váňové za její kladný přístup k vánoční akci

ASPV. A tak se loučím a do roku 2007 Vám přeji

hodně zdraví a radost ze sportu.

za všechny cvičitele ASPV Eva Uhrincová

Odemykání Sázavy
sobota 31. 3. 2007 v 10:30 hod.

Bude jaro a Dědek Sázava se chystá odem-

knout pro všechny vodáky řeku svým kouzel-

ným klíčem. V sobotu 31.3.2007 pod budovou

Bisportu v Týnci n.S. slavnostně odemkne Sáza-

vu a tradičně vyprovodí vodáky na cestu po řece.

Sjížděný úsek – dle libosti, nejlépe z Týnce

nad Sázavou (říč. km 19,7)

na Žampach (říč. km 9,9)

Vybavení – lo� a vybavení pro WW2

– pro tuto akci půjčuje Bisport

vybavení zdarma

Startovné – neplatí se

Posázavská trilogie
– XII. ročník

Sobota 21. 4. 2007

Vážení přátelé,
Zveme všechny vodáky, cykloturisty a přátele

aktivního pohybu do Týnce n.S. na náročný

závod v běhu (15 km), na vodě (16 km) a na kole

(25 km), vedený většinou po značených turistic-

kých cestách.

Kategorie: 1) jednotlivci – muži 

2) jednotlivci – ženy

3) dvojice – muži

4) dvojice – ostatní

Informace – telefon Bisport 317 701 460
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Kola místo běžek
V pátek 12.1.2007 večer proběhla zcela nečekaně hraná v Náklí se zcela

nečekanou účastí, zvláště hudebníků, tak jako za starých časů. Kdo se zú-

častnil, ví své.

V neděli 14.1.2007 jsme místo běžek nasedli na kola a vydali se kam

jinam, než na Marjánku. Počasí bylo pěkné, pršelo jen chvíli, a tak jsme

po zastávce Na Pyšelce dorazili do cíle a posléze i domů. 

Dali

Vánoční pohár v TAEKWON-DO ITF
Tak jako každý rok, tak i letos druhý víkend

v prosinci se konal již tradiční Vánoční pohár

školy Taekwon-do ITF Naeryo chagi v Českých

Budějovicích. Soutěžilo se ve všech věkových

kategoriích ve dvou disciplinách – technických

sestavách a sportovním boji. Závodů se zúčas-

tnili celkem 223 závodníci z 18 oddílů a tří zemí

(z Chorvatska, Slovinska a České republiky).

Tyto závody jsou výjimečné tím, že zde mohou

závodit v kategorii sportovního boje i začáteční-

ci s nižším páskem. Je to tedy vynikající příleži-

tost pro žáky, kteří nemusí čekat na dosažení

modrého pásku, kdy se již mohou oficiálně

„prát“ na všech závodech (přibližně po dvou le-

tech cvičení), ale své schopnosti si mohou vy-

zkoušet dříve. Tuto příležitost využila i škola

Silla, která má sportovní oddíl i v našem městě.

Hlavní trenérka ing. Radka Heydušková nomi-

novala celkem 21 závodníka, a to převážně z řad

začátečníků, kteří měli chu� nejen na sestavy, ale

hlavně do sportovního boje.

V nejdříve probíhající části závodů – v tech-

nických sestavách, letos zvláště v kategorii se-

niorů, získala škola Silla nejvíce medailových

umístění. Za všechny jmenujeme alespoň 1.

místo Marcela Heyduška, 1. místo Veroniky

Kouřilové a 2. místo Veroniky Hasmanové za

červené pásky, dále za modré pásky 1. místo Evy

Kaniové a v neposlední řadě v nejvíce obsazené

mužské kategorii modrých pásků 1. místo Jaku-

ba Heřmánka, 2. místo Martina Konráda a 3.

místo Ondřeje Chábery spolu s Davidem Sykáč-

kem. Roli favoritů potvrdily i věkem mladší, leč

nejdéle cvičící a tedy již „ostřílené“ závodnice –

juniorka Edita Morkovcová a žákyně Ivana Va-

techová, které obě rovněž zvítězily v technic-

kých sestavách ve svých kategoriích.

V druhé části závodů, divácky velmi atraktiv-

ní disciplině sportovního boje, závodníci školy

Silla často narazili hned v prvních kolech na

mnohem zkušenější a technicky vyspělejší závo-

manová, která se přihlásila jak do své kategorie

juniorské, tak (kvůli získání co nejvíce zkuše-

ností) i do kategorie seniorské. Nakonec se jí po-

dařilo zvítězit v obou těchto kategoriích a díky

druhému místu z technických sestav v seniorské

kategorii byla navíc vyhlášena nejúspěšnější se-

niorskou závodnicí celého turnaje a získala tak

i nádherný pohár. Další cennou medaili vybojo-

val ve sportovním boji seniorů do 80 kg stejně

jako v loňském roce Marcel Heydušek. Loni

jeho cestu za vítězstvím překazil fenomenální

český úřadující mistr světa Jan Mrače a letos to

byl slovinský reprezentant s černým páskem (1.

Dan). K vítězství Marcelovi stále ještě scházely

potřebné zkušenosti, ale ve druhém kole byl slo-

vinskému závodníkovi vyrovnaným soupeřem.

dníky, a to včetně závodníků ze Slovinska

a Chorvatska, kteří se více méně specializují

pouze na sportovní boj. „Sbírání ničím nenahra-

ditelných zápasových zkušeností bylo tedy hlav-

ním cílem většiny našich závodníků, z nichž vět-

šina cvičí Taekwon-do teprve druhým či třetím

rokem. Přesto všichni závodníci naší školy Silla

nastupovali do všech zápasů i proti zahraničním

černým páskům se lvím srdcem a předvedli velmi

pěkné výkony na hranici svých současných mož-

ností. Pokud jim tato chu� a píle vydrží, tak jistě

na budoucích závodech budou nastupovat v ro-

lích favoritů“, řekla nám hlavní trenérka ing.

Radka Heydušková.

Na medailové umístění ve sportovním boji na-

konec dosáhla, a to hned dvakrát, Veronika Has-
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Veronika Hasmanová vpravo – finálový zápas

Marcelovou předností s ohledem na jeho věk (41

let) již není rychlost, ale především taktika, vytr-

valost a schopnost stupňovat tempo a vysilovat

tak své soupeře (k vítězství by ale zřejmě potře-

boval ještě tak nejméně dvě kola). V žákovských

kategoriích vybojovaly po velmi pěkných výko-

nech Lucie Zavadilová a Kristýna Bittnerová

třetí místa ve svých „váhovkách“.

V celkovém hodnocení obsadila škola Silla

z 18 zúčastněných škol skvělé druhé místo, což

při mezinárodní účasti není jistě špatné.

Příznivce Taekwon-do ITF bude jistě zajímat,

že v pátek 15.12.2006 proběhly v tělocvičně 2. zá-

kladní školy v Kmochově ulici v Kolíně zkoušky

na vyšší technické stupně žáků cvičících převáž-

ně 3 měsíce až dva roky. Další akcí v našem re-

gionu bude 24.2.2007 již třetí ročník Poháru školy

Silla, který se uskuteční ve městě Sázava. Tyto zá-

vody jsou určeny převážně pro začínající závo-

dníky, a proto se také soutěží nikoliv vyřazovacím

způsobem, ale systémem „každý s každým“, ze

kterého se teprve postupuje do finálového pavou-

ka. Soutěžit se bude ve všech čtyřech disciplinách

Taekwon-do ITF – technické sestavy, sportovní

boj, silové přerážení a speciální techniky.

Souhrn nejlepších umístění školy Silla na Vá-

nočním poháru 2006 v Českých Budějovicích:

• 2. místo celkového pořadí zúčastněných škol

• Veronika Hasmanová – dvě zlaté a jedna stří-

brná medaile a titul nejúspěšnější seniorské

závodnice

• Marcel Heydušek a Eva Kaniová – jedna zlatá

a jedna stříbrná medaile

• Veronika Kouřilová, Edita Morkovcová

a Ivana Vatechová – jedna zlatá a jedna bron-

zová medaile

• Jakub Heřmánek – jedna zlatá medaile

Dolní řada zleva: Ivana Vatechová, Edita Morkovcová, Veronika Hasma-

nová a trenér ing. Radka Heydušková

Ing. Radka Heydušková vlevo s pohárem pro 2. nejúspěšnější šklolu Marcel Heydušek – 1. místo v technických sestavách (Tul)

PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 4.–7. 1. 2007 probíhala

v České republice Tříkrálová sbírka,

která byla určena na různé 

charitativní projekty.

Na Týnecku se vybralo 18 159,- Kč.

Všem, kteří nám přispěli 

do pokladniček, děkujeme.

koledníci
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Nábytek
Lubo‰ Ma‰ek

Jílovská 260, T˘nec nad Sázavou
317 729 442, 602 328 734

Najdete nás na konci T˘nce nad Sázavou
smûrem na Chrást

• kuchynû, Ïidle, stoly
• sedací soupravy, válendy
• loÏnice, komody, skfiínû
• dûtské a studentské pokoje
• ob˘vací stûny
• televizní stolky
• postele, zdravotní matrace

Prodejní doba 
Po-Pá 10 – 12  13 – 17
Sobota 10 – 12

DANCO PLUS a.s.

Obchodní centrum Kamenice přijme zaměstnance do pozice

Skladník, skladník-řezník, údržbář,
pokladní, prodavačka

Požadujeme:
• spolehlivost
• vyučení či praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
• zajímavé mzdové podmínky s možností proplácení přesčasů
• nástup možný ihned

Kontaktní telefon: 323 672 734
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Firma v Jílovém u Prahy přijme 
nové zaměstnance 

na pozice:

• skladník •
• obsluha stroje •
• obchodní zástupce •

Pro bližší informace volejte čísla 

776 032 973 a 776 031 040.

KADEŘNICTVÍ
Aneta Zazvonilová

Jílovská 268

257 41 Týnec nad Sázavou 

objednávky na tel.:  606 54 88 87
pracovní doba dle objednávek
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Nově otevřená poradenská kancelář
Kde: Týnec nad Sázavou, Družstevní 200, naproti prodejně potravin Vlasák

Vám nabízí kompletní služby v bankovnictví:
– výhodné úvěry a hypotéky, které vydělávají Vám, ne bance
– financování rekonstrukcí bytového i rodinného domu, bytu
– řešení úvěrů-individuálně, na míru, rychle a kvalitně!!!
– kompletní zajištění Vaši rodiny a majetku Vám na míru
– zabezpečení finančních prostředků na stáří
– státní dotace – víte jak můžete dostat co nejvíc peněz od státu?
– investice – víte jak nejlépe zhodnotit své peníze ?
– nebo máte jiná přání nebo potřeby ?
– chcete stálé informace o novinkách a změnách ? 

! Zdarma a nezávazně ! 
Vám zpracujeme finanční analýzu a vyhotovíme rodinné nebo firemní portfolio podle Vašich přání Vám na

míru, kompletní servis do budoucna je samozřejmostí

Informace na: 
Mobil: 775 062 876

e-mail: jirizilinsky@seznam.cz
Jiří Žilinský

Máte zájem učit se anglickyMáte zájem učit se anglicky,,
ale nechce se vám chodit do běžné školy?ale nechce se vám chodit do běžné školy?

Máte obavy z toho, jak vám to půjde?Máte obavy z toho, jak vám to půjde?

Zkuste to jinak!
Neformální výuka u čaje, hry, soutěže. Osobní přístup, náročnost 

přizpůsobena schopnostem a potřebám studenta. Cena 250,-/hod. 
individuálně, skupina - 300,-/hod. dohromady (2–5 studentů).
Vhodné pro začátečníky, věčné studenty, maminky na mateřské, 

doučování pro studenty, apod.  

Informace na tel. 728 669 967, Zbořený Kostelec
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 317
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 713 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 317 701 201

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

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

VODA 608 241 037

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

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
(nepřetržitě) 800 123 456

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace 603 763 092
p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355

(mobil) 723 487 873

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie

na plynovodních místních sítích a přípojkách, případně

regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:

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

havárii hlásí.

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

3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice,

upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).

4. Zpětné číslo volaného.

Moderní 
ãistírna pefií 

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

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

zdarma.

Adresa: 
Janeãek, âsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – veãer

Vzpomínka
Dne 28. 2. 2007
uplyne deset let

od úmrtí 
mého manžela 

pana 
Jaroslava Štíchy

z Týnce nad 
Sázavou 

(Pecerad).

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste 
ho znali, děkuje manželka Marie a děti

s rodinami.


