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5,- Kč

Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Vám přinášíme přehled rozpočtu města pro rok 2009.
Nahlédnout do rozpočtu podrobněji je možno v ekonomickém odboru
městského úřadu.

Přehled příjmů a výdajů dle kapitol

– pohřebnictví 148 000 437 000
– komunální služby a územní rozvoj 220 000 140 000
– územní plán 700 000

Stavebnictví 6 000 1 362 000
z toho: 
– příjmy z pronájmu plynovodů 6 000
– úvěr - plynof. Pecerad a Zboř. Kostelce  802 000
– odložená platba za komunikace 560 000

Všeobecná pokladní správa 52 887 500 3 950 000
z toho:
– daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 8 189 000
– daň z příjmů fyz. osob z podnikání 3 978 000
– daň z příjmů fyz. osob dle zvláštní sazby 389 000
– daň z příjmů právnických osob 11 597 000
– daň z příjmů z právnic. osob za obce 3 200 000
– daň z přidané hodnoty 18 887 000
– daň z nemovitostí 1 530 000
– správní poplatky 918 000
– ostatní poplatky 4 049 500
– příjmy z úroků 150 000
– platby daní a poplatků 3 600 000
– převody vlastním fondům 290 000
– ostatní 60 000

Přebytek z roku 2008 1 100 000

C e l k e m 66 690 500 66 690 500

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 4 590 000 4  590 000
z toho:
– splátky, převody, úroky 1 940 000
– zůstatek z minulého roku 2 650 000
– půjčky 2 200 000
– služby ČS a.s. 80 000
– rezerva 2 310 000

Rozpočet sociálního fondu   241 500 241 500

Rozpočet Svatebního fondu   50 300 50 300

Příjmy Výdaje

Vodní hospodářství, životní prostředí 2 000 12 468 524
z toho: 
– pitná voda 1 600 000
– odvádění a čištění odpad. vod 6 442 524
– sběr a svoz komunálních odpadů 4 376 000
– ostatní 2 000 50 000

Lesy 0 0

Doprava 5 764 000
z toho: 
– místní komunikace 5 194 000
– dotace na dopravní obslužnost 570 000

Školství 1 340 000 7 166 500
z toho: 
– dotace od státu a příspěvky od obcí 1 340 000
– mateřská škola 1 647 500
– základní škola 3 192 000
– příspěvky jiným obcím 316 000
– školní stravování 800 000
– rekonstrukce školního stravování 1 200 000
– základní umělecká škola 11 000

Kultura, sport, zájmová činnost 255 000 3 980 500
z toho: 
– knihovna 30 000 1 219  500
– muzeum 30 000 598 000
– sdělovací prostředky 25 000 60 000
– kultura + památky 70 000 1 155 000
– sokolovna ve Zbořeném Kostelci 65 000 218 000
– fond porodnosti 130 000
– dotace spolkům a klubům 550 000
– dětská hřiště 50 000

Vlastní správa 3 180 000 19 899 126
z toho: 
– městská policie 1 668 770
– hasiči 317 200
– zastupitelé 2 563 056
– činnost místní správy 3 475 000 15 350 100

Sociální věci 600 000 1 404 800
z toho:
– pečovatelská služba 800 000
– soc. dávky 600 000 604 800

Místní hospodářství 7 320 000 10 695 050
z toho: 
– byty a nebytové prostory 6 952 000 5 850 050
– veřejné osvětlení 1 800 000
– veřejná zeleň 1 768 000 pokračování na následující straně

Příjmy Výdaje

Foto Pavel Vilímek
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Rada města 
● vydala Pokyn č. 1/2008 – Fond oprav a modernizace bytového fondu
● vyhlásila výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu oprav a mo-

dernizace bytového fondu s termínem uzávěrky přihlášek v pátek 10.
dubna 2009 ve 14:00 hodin

● vydala Pokyn č. 2/2008 – Přidělování bytů v DPS čp. 520 a Pokyn
č. 3/2008 – přidělování bytů v DPS čp. 525 v Týnci nad Sázavou

● schválila poskytnutí podpory na provoz Hospicu v Čerčanech ve výši
40.000,– Kč z výtěžku z VHA – v roce 2009

● schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města na provedení rekonstrukce
střechy fary v Týnci nad Sázavou ve výši 40.000,- Kč z výtěžku VHA
v roce 2009 

dokončení z předchozí strany

Město Týnec nad Sázavou
vypisuje

výběrové řízení 
na prodej maringotky na Nové Živohošti

1. Popis – maringotka je umístěná v areálu tábořiště Nová Živohošť na
Slapské přehradě na pronajatém pozemku 
• Rozměr maringotky je cca 8 x 2,5 m
• spací prostor s dvěma palandami, dvěma skříněmi a úložný prostor pod

palandami 
• obývací prostor s umyvadlem, poličkami, stůl a židle 
• předsíňka
• terasa na posezení  

2. Podmínky nabídkového řízení
• Minimální částka za prodej činí 39 000,– Kč
• Nabídky s nižší cenou budou z výběrového řízení vyřazeny.

3. Podání nabídek
• Nabídky se podávají v zalepené obálce označené výrazně Maringotka Nová

Živohošť –  neotvírat do podatelny Městského úřadu v Týnci n/S. nejpoz-
ději do 31. 3. 2009 do 14,00. 

• Podatelna potvrdí převzetí nabídky, na obálku napíše datum a hodinu
převzetí a zapíše nabídku do seznamu předložených nabídek. 

V nabídce musí být uvedeno:
• Jméno předkladatele vč. data narození
• Adresa trvalého bydliště
• Nabídnutá částka za prodej
• Podpis a datum nabídky
4. Výběr žadatelů

4.1 Výběr žadatelů provede na svém zasedání Rada Města Týnce n/S.
Rada si  vyhrazuje  právo nepřijmout žádnou z nabídek.

4.2 Kritéria pro výběr:
• nejvyšší nabídková cena
• datum a hodina podání nabídky

4.3 Ze soutěže budou vyloučeni zájemci, kteří mají závazky po splat-
nosti vůči Městu Týnec nad Sázavou.

5. Všeobecné informace
5.1 V případě, že bude mít nový majitel zájem nechat maringotku na

místě, je povinen uzavřít nájemní smlouvu s Městskými sportov-
ními zařízeními Benešov nejpozději do 31. 5. příslušného roku.
Nájemné stanoví každoročně pronajímatel.

5.2  V případě, že bude chtít nový majitel maringotku přemístit, učiní
tak na vlastní náklady.

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

V Týnci n/S. 5 února 2009

Zdeněk Březina,starosta města

Město Týnec nad Sázavou
vypisuje

výběrové řízení 
pro rok 2009

na použití účelových prostředků ke zlepšení úrovně bydlení, životního prostře-
dí a vzhledu města v souladu s Pokynem Města Týnec nad Sázavou č.1/2008
o vytvoření a využívání „Fondu oprav a modernizace bytového fondu“.

Podmínky výběrového řízení:
1. Osoby splňující podmínky čl. IV. odst. 3 uvedeného pokynu mohou získat

z fondu na základě výběrového řízení půjčku na finanční krytí svých aktivit
vyjmenovaných v čl. IV. odst. 4. pokynu.

2. Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce Města a ve vývě-
skách jeho místních částí.

3. Žádost o účast na výběrovém řízení musí být podána na předepsaném
formuláři  městskému úřadu do 10.4.2009 do 14,00 hod. Formulář ob-
drží žadatel v podatelně městského úřadu.

4. Žádost musí obsahovat vždy tyto údaje:
a) jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce vlastníka bytové-

ho fondu
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
c) přesné označení předmětného bytového domu

– adresa, číslo popisné (pokud je již vydáno), parcelní  číslo
– doklad o vlastnictví domu či stavby (list vlastnický)
– stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, 

na niž je žádáno o půjčku
– příslušnou projektovou dokumentaci

d) dohodnutou cenu s dodavatelem akce, na niž se půjčka poskytuje nebo při
provádění akce svépomocí odhad nákladů, které budou při realizaci do-
loženy fakturami a účty

e) podrobný popis účelu, na který je půjčka nebo při možném souběhu
půjčky požadovány (při kumulaci titulů je třeba popis provést oddě-
leně pro jednotlivé tituly)

f) předpokládaný termín dokončení předmětné akce
g) požadovaná částka úvěru podle údajů v čl. III Pokynu

5. Vyhodnocení výběrového řízení s konečným výběrem návrhu uchazečů
a stanovení výše jednotlivých úvěrů provede komise určená pro rozhodová-
ní o užití fondu bytového rozvoje do 17.4.2009.

6. O výsledku výběrového řízení rozhodne rada města 20.4.2009 a s výsledkem
seznámí zastupitelstvo Města na nejbližším zasedání.

Výběrové řízení bude ukončeno nabídkami uchazečům na uzavření úvěro-
vých smluv do 5.5.2009.

Výsledek nepodléhá právu odvolání se.
Právo uzavřít úvěrovou smlouvu po 15 dnech ode dne výzvy k jejímu uza-
vření propadá.

7. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, budou vyrozuměni neprodle-
ně.

8. Vzhledem k rozhodování o všech předložených žádostech společně v jed-
nom termínu nebudou žádosti chybně zpracované vráceny k doplnění nebo
přepracování a budou z výběrového řízení vyřazeny.

Žadatel může před podáním žádosti v případě nejasností konzultovat obsah
žádosti s vedoucím investiční výstavby a vedoucí ekonomického úseku
v úředních dnech.

V Týnci nad Sázavou 13.1.2009  

Zdeněk Březina, starosta města

Školní stravování
Odkazuji na příspěvky dále v tomto vydání Týneckých listů. 
Územní plán

V nejbližších týdnech zastupitelstvo schválí Pokyn k vypracování Návrhu
územního plánu.Tento Návrh bude poté zákonným způsobem projednán.

Zdeněk Březina 

starosta města
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 27. března 2009
– termín uzávěrky je závazný!

=
CZECH POINT

v Týnci nad Sázavou
CZECH POINT je místo pro vyhotovení ově-

řených výpisů. Je v provozu i na Městském
úřadu v Týnci nad Sázavou.

SMS informační kanál – nová služba pro obyvatele
Zajistili jsme pro vás rychlý systém zveřej-

ňování důležitých informací. Již nyní můžete
využívat novou službu SMS InfoKanál obec-
ní rozhlas „do kapsy“. Tato služba umožňu-
je zasílání důležitých informací z městského
úřadu na zaregistrovaná čísla vašich mobil-
ních telefonů formou krátkých textových
zpráv (SMS). 

Takto rozesílané zprávy si vás najdou prak-
ticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty
z vás, kteří trávíte většinu dne mimo naše
město. Včasná informovanost občanů se již
několikrát ukázala jako naprosto nezbytná ze-
jména při krizové komunikaci v případě po-
vodní apod. 

Tento systém je pro vás zcela zdarma, ve-
škeré náklady hradí město. 

Informace nejdůležitější: jak službu získat

Služba je poskytována všem zaregistrova-
ným občanům ve stejném rozsahu a zdarma.
Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mo-
bilního telefonu, na který chcete zprávy zasí-
lat a registrace je hotova. Stejným způsobem
můžete službu kdykoli zrušit.

Přihlášení: 
Odeslat textovou zprávu ve znění: 
IK TYNEC REGISTRUJ 
(nebo zkráceně IK TYNEC REG)
na telefonní číslo 605 733 680 

Odhlášení: 
Odeslat textovou zprávu ve znění:
K TYNEC  ODREGISTRUJ 
(nebo zkráceně IK TYNEC ODREG)
na telefonní číslo 605 733 680

Pozor! Je důležité přesně dodržet formát
zasílané zprávy včetně mezer, velikost pís-
men nehraje roli. Při špatném zadání textu
zprávy nebo telefonního čísla nedojde k při-
hlášení nebo odhlášení. Při úspěšném přihlá-
šení bude zaslána potvrzovací zpráva. Odesí-
lané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou
zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tari-
fu dotyčného občana jako běžná odchozí

SMS zpráva. To znamená, že jediné, co za-
platíte v souvislosti s touto službou, je odes-
lání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při
odhlášení. Služba sama ani zasílání jednot-
livých zpráv zpoplatněno není. Veškeré sou-
visející náklady nese městský úřad. 

Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se.
Jedná se o službu, která je tady pro vás. 

Včasné informace jsou v mnohých situ-
acích tím rozhodujícím okamžikem. Služba je
zdarma, je anonymní, v naší databázi budou
jen vaše telefonní čísla a nemohou být zneužita. 

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na náš
městský úřad – Martin Kadrnožka,

kadrnozka@mestotynec.cz, 
telefon: 724187943, 
317701931
nebo osobně na MěÚ

Martin Kadrnožka, místostarosta

kadrnozka@mestotynec.cz, 

Výstavba kanalizace
V lednu byly práce z důvodu nepříznivého

počasí téměř na celé stavbě zastaveny. Nyní by
se už zase mělo pracovat. Zbývá dokončit ně-
kolik posledních částí a dílo se bude moci uvést
do provozu. 

V nejbližší době budeme rozesílat vlastníkům
nově připojených nemovitostí dopis s informa-
cemi, jak postupovat při uvedení kanalizace do
provozu. Předpokládá se postupné uvádění do
provozu v průběhu února – března 2009.

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

Martin Kadrnožka

výpis obchodního rejstříku na jednu stránku 100 Kč + každá další 50 Kč
výpis živnostenského rejstříku na jednu stránku 100 Kč + každá další 50 Kč
výpis z katastru nemovitostí na jednu stránku 100 Kč + každá další 50 Kč
výpis z rejstříku trestů 50 Kč
výpis z bodového hodnocení osoby (řidiče) 100 Kč

Martin Kadrnožka

Výpisy z registrů vydává: 
• podatelna – Lenka Homolová

– tel: 317701431
• odbor majetku - Pavel Vilímek

– tel:317701434

Jaké výpisy můžete získat a kolik to stojí?
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Jak se školní kuchyní…
Dovolte mi pár řádek k věci nyní na veřejnosti

tak diskutované zejména mezi rodiči dětí školou
povinných, byť mezi tuto kategorii již nepatřím.

Veřejnost zná jistě fakta, která si dovolím připo-
menout. Školní kuchyně s jídelnou nevyhovuje
současným hygienickým požadavkům, a to jak
v „nové“, tak ve „staré“ škole. Aby došlo k pře-
stavbě stávajícího zařízení dle představ hygienic-
ké služby Benešov, nemá město dostatek finanč-
ních prostředků. Osobně se ale domnívám, že je
zde ale stále prostor pro další jednání s projektan-
tem, městem a požadavky hygieniků.

Tudíž se nabízí několik možností. Realizovat
přestavbu ve školách tak, aby vznikly jen jídelny
a jídlo dovážet. Otázkou je od koho, odkud a jak.
Určitě se shodneme na tom, že společný zájem
všech je udržet kvalitu připravovaných jídel pro
děti. A tady bych jen chtěla krátkou „zdravotní
vsuvku“. Není třeba citovat rozsáhlé mezinárodní
zdravotní studie, které dokazují, že jediným pro-
kazatelným faktorem prodlužujícím kvalitu
a délku života, je způsob a kvalita stravování. Ne-

vhodnou stravu nevykompenzujete ani přemírou
celoživotního sportu či užíváním jakýchkoliv po-
travinových doplňků. Zdravá strava má být pestrá,
s poměrným zastoupením všech potřebných slo-
žek a u dětí je naprostým základem pro jejich další
vývoj. Skutečností je, že ne vždy dětem chutná
vše, co by měly jíst. Pokud výběr stravy ponechá-
te na nich - nakonec zkuste to .... dejte jim tužku
a papír a ať vám napíší představu svého jídelníčku
na 14 dní.

Vařit zdravě, je vařit pestře, pokud možno ze zá-
kladních surovin a nikoliv z polotovarů. Chápu, že
potravinářské firmy potřebují prodávat polotovary
a příprava je jednoduchá, navíc jejich cena se sni-
žuje, ale to není důvodem, proč bychom to měli
jíst. Není vhodné dětem přidávat ochucovadla do
jídel a vyloučit by se měly konzervační látky, což
stoprocentně nejde. Strava by se měla podávat
bezprostředně po její přípravě. Pokračovat bych
mohla na dalších deset stran, což nechci.

Takže shrnu-li výše uvedené, velmi bych si
přála, aby došlo k udržení provozu školní jídelny

Co je nového v řešení školního stravování?
Proběhla anketa mezi rodiči o volbě provozo-

vatele školní jídelny:

varianta počet  %
Eurest 105 % 52%
Školní jídelna 96 % 48%

Výsledky a přepis odpovědí jsou na webu města.
Proběhla schůzka s rodiči, zástupci Eurestu,

města, jídelny a školy, kde byly zodpovězeny
otázky o budoucích záměrech.

Předpokládá se zvolení jedné z variant „škol-
ní jídelna“ nebo „Eurest“ na březnovém zastupi-
telstvu. Rozhodovat se bude o:
• provozovateli (školní jídelna nebo Eurest)
• zrušení či zachování kuchyně v nové škole

(vazba na funkčnost a stěhování družiny)
Pokud Vás budou zajímat další podrobnosti,

hledejte na www.mestotynec.cz. Dále jsme Vám
k dispozici na mailu: kadrnozka@mestotynec.cz,
telefonu: 724187943, 317701931 nebo osobně
na MěÚ.

Martin Kadrnožka

Ještě ke školnímu stravování
Problém není nový, existuje jako neřešený

mnoho let a nyní se akutně vynořil. Město má
dvě budovy základní školy a dvě pracoviště ma-
teřské školy. V obou budovách základní školy
se vaří, v mateřské škole v Týnci se také vaří
a do školky v Chrástě se jídlo dováží na kárce
z Krhanic. Je zřejmé, že to tak nemůže být stále.
Za prvé stávající prostory nevyhovují novým
požadavkům a za druhé je to neekonomické. To
jsou hned dva důvody pro nějakou změnu.

Za třetí: lidé začínají být nespokojeni se
stravováním v nové škole. To nechci soudit,
obědvat tam nechodím. Vedení města ale do-
stává ústní i písemné stížnosti na úroveň stra-
vování a nemůže je ignorovat. Stížnosti jsou
bohužel natolik ostré, že je zde ani nechceme
citovat. Existence stravovací komise nepřines-
la žádný výsledek. V anketě se většina lidí vy-
jádřila pro změnu, a to ještě mnozí, kteří byli
proti změně, byli proti hlavně proto, aby se
zde nerušila kuchyně jako taková. Tento vý-
sledek také nemůžeme ignorovat.

Mateřskou školu jsme z našich úvah vyřadi-
li, zlepšili jsme tam podmínky pro vyvařování
a systém nebudeme v dohledné době měnit.

Uvažovaný partner pro stravování v základní
škole – soukromá firma – nabízí investici, která
je pro město zajímavá. Město nechce nic pro-
dat, zbavit se odpovědnosti a nechat děti napo-
spas nadnárodní společnosti. Město pouze zva-
žuje možnost svěřit řízení stravování
specializované odborné firmě. Místní lidé –
personál kuchyně – o práci nepřijdou. Firma má
velmi dobré reference, zajišťuje stravování
v desítkách škol všech typů včetně mateřských
školek, ve špičkových podnicích a dalších
institucích. Nabízený výběr ze tří jídel odpoví-
dá požadavkům 21. století. Pokud dnes nabízí-
me jedno jídlo a dítě toto jídlo nemá rádo, ten
den prostě neobědvá a koupí si hamburger nebo
sušenky, přičemž rodiče o tom nemají tušení. 

Bylo by dobré vidět trochu dál.  O nabíze-
nou exkurzi za práh našeho města byl ovšem
malý zájem …      

Ovoce v ceně oběda?
Argumenty, že v ceně oběda máme ještě

ovoce nebo sušenky, nepovažuji za správné.
Cena surovin, kterou platí rodiče, je již tak
dost nízká, že pro kuchyni musí být problém
se do ní “vejít”. Je správné tuto cenu ještě sni-

Eurest
Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vám představili společnost,

která se uchází o možnost, poskytovat stravovací
služby ve školách v Týnci nad Sázavou. Eurest pů-
sobí v ČR už od roku 1991 a je specialistou na škol-
ní stravování. V současné době působíme v takřka
stovce škol po celé republice. To nám umožňuje,
abychom vařili a sestavovali jídelní lístky dle nej-
novějších trendů dětské výživy. Většina našich
produktů je připravena dle vlastních receptur, které
jsme vyvinuli speciálně pro školství. Zásadně ne-
používáme ostrá koření či přidané glutamáty.
Eurest garantuje pro zdraví:
1. Žádné hydrogenované (tj. ztužené) tuky zvyšují-

cí množství cholesterolu v krvi 
2. Polévky bez přidaného glutamátu 
3 Maso z českého chovu s kontrolou skladby kr-

miva 
4. Žádné přidané konzervační přípravky 
5. Úpravu přílohové zeleniny v páře

Při hodnocení našich služeb velice oceníme,
když si uvědomíte, že současné trendy dětské vý-
živy se výrazně liší od stravovacích návyků nás
rodičů. Děti už zkrátka jedí jinak, než to bylo za
našich časů.

Eurest dělá vše proto, aby dal Vašim dětem
správné a moderní stravovací návyky. Takové,
které jim zajistí zdravější a my věříme, že i delší
život. Jsme rádi, že tuto naši vizi moderního stra-
vování pro děti podporují také mnozí starostové,
ředitelé škol i odborníci na výživu.

Váš Eurest

Budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte nás
emailem na skoly@eurest.cz

Jiří Karmazín

EUREST spol. s r.o.

a vařilo se dále „průhledně“. Jinými slovy, abych
se mohla kuchařek zeptat: “Prosím Vás, odkud be-
rete brambory, byly dobré...” a odpovědí bylo:
“Vozí nám je z Vysočiny”. Nikoliv “...nevím, vozí
nám je zmražené”. Aby bylo možné přímo kontro-
lovat jednoduchým způsobem kvalitu jídel a začít
konečně diskutovat třeba o tom, jaký je poměr bio-
potravin v celkovém zastoupení potravin. A jak je-
jich množství zvýšit. A to i za cenu navýšení ceny
jídel ... Vždyť přece víme, že co je kvalitní, není
nejlevnější. Nejsem si jista, zda jakákoliv firma
zabývající se výrobou a distribucí jídel, bude mít
něco jiného na zřeteli než-li finanční zisk.

Aby měly děti dobrou stravu, je pro mě důleži-
tější než kanalizace či plynofikace, jejichž realiza-
ci už město zvládlo. Věřím, že bude-li chtít, zvlád-
ne i přestavbu školní kuchyně a jídelny a udrží její
provoz. Věřím, že toto neovlivní ani osobní spory
a zájmy v pozadí věci.

Nemusíte se mnou souhlasit, ale v souladu
s výše uvedeným, budu v zastupitelstvu hlasovat
a snad ne sama.

Takže přeji hezký den.
Čečilová-Šimonová
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žovat o nějakých 5–7 Kč za pomeranč nebo ja-
blko, případně sušenky? Snížíme tím hodnotu
oběda a dětem dodáme munici pro přestávko-
vé bitvy.

Tato vylepšení by měla být v režii rodičů. Ti
by měli požadovat především hodnotný oběd
podaný kulturním způsobem v kulturní jídel-
ně, ať už je dodavatelem kdokoliv.

Zdeněk Březina

Změna zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích 

Výměna dosavadních řidičských průkazů
(§ 134, odst. 2)

Řidičské průkazy vydané
a) od 1. července 1964 do 31. prosince 1993

jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2007,

b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. pro-
since 2010,

c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou je-
jich držitelé povinni vyměnit do 31. pro-
since 2013.

Policie ČR informuje…
Dvě osoby policisté zadrželi

Dvě osoby vyhlášené v celostátním pátrání
zadrželi 19. listopadu  policisté. 

Po druhé hodině odpolední čerčanští policisté
zadrželi v areálu bývalého rekreačního střediska
ve Zlenicích šestatřicetiletého muže z Benešov-
ska. Okresní státní zastupitelství pro Prahu-vý-
chod na něj totiž v červnu 2008 vydalo předběž-
ný souhlas se zadržením. Policisté muže převezli
na služebnu a po dohodě si ho k provedení dal-
ších úkonů převzal benešovský policejní komi-
sař služby kriminální policie a vyšetřování. Ze
zadržení ho pak propustil ten den krátce po šesté
hodině večerní. 

O necelé dvě hodiny později dalšího hledané-
ho muže zadrželi týnečtí policisté na autobuso-
vém nádraží v Netvořicích. Na čtyřiačtyřicetile-
tého muže z Prahy vydal státní zástupce pro
Prahu-západ v říjnu 2008  předběžný souhlas se
zadržením.  Policejní komisař mu předal usnese-
ní o zahájení trestního stíhání. Po domluvě s ko-
legy z Prahy-západ pak zadrženého policisté ve
večerních hodinách eskortovali do pražské poli-
cejní cely. Tam si ho pražští  policisté převzali
k provádění dalších úkonů. 

Neukáznění řidiči dostávali pokuty
V pondělí 26. ledna proběhla na Benešovsku

dopravní akce zaměřená mimo jiné i na poží-
vání alkoholických nápojů řidičů před jízdou.
Policisté kontrolovali řidiče od páté hodiny
ranní.

Celkem šestnáct policistů zkontrolovalo
během sedmi hodin 168 osobních a nákladních
vozidel. Zjistili 27 přestupků v dopravě. Z nich
na místě vyřídili 24 a vybrali za ně 6 300 korun.
Zbývající tři, ve výši jeden tisíc pět set korun, ři-
diči na místě nezaplatili. Pod vlivem alkoholu
nebyl žádný z kontrolovaných řidičů. Dopravní
přestupky na železničních přejezdech projednali
policisté dva a v šesti případech nebyli řidiči při-
poutání bezpečnostními pásy. Pět vozidel pak
nebylo v řádném technickém stavu. 

Policisté provádí na Benešovsku dopravní
akce pravidelně. Z jejich výsledků však vyplývá,
že řidiči jsou stále neukáznění. Proto kontroly na
našich silnicích budou pokračovat i v následují-
cích měsících. 

Policisté objasnili případy vloupání do vozidel  
Nejméně patnáct vozidel na Benešovsku vy-

kradli v posledních dvou měsících loňského
roku tři mladíci. Devatenáctiletý z Vlašimi
a druhý o čtyři roky starší z Benešova se společ-

ně vloupali v Benešově a v Jarkovicích do pěti
aut. Odnesli si z nich autorádia, doklady, klíče,
platební karty a další věci. V Benešově dokonce
vnikli do nezajištěného a nastartovaného Fiatu
Tempra a odjeli s ním pryč. S jeho pomocí pak
vykradli dalších několik vozidel. Později s ním
ale havarovali, od nehody utekli a poškozené vo-
zidlo nechali na místě. V Jarkovicích pak kon-
cem listopadu násilně vnikli do Škody Forman
a Škody Felicie. Forman se nalezeným klíčem
od nádrže pokusili nastartovat. To se jim však
nepodařilo, proto se spokojili aspoň s autorádi-
em, které odcizili i z Felicie.   

Třiadvacetiletý muž  má na svědomí ještě
další vozidlo. U Škody Fabie, která byla v polo-
vině   listopadu zaparkovaná u oddělení chirur-
gie v benešovské nemocnici, rozbil okno před-
ních dveří, auto prohledal a odnesl si autorádio. 

Mladík z Vlašimi však vykrádal vozidla ještě
se stejně starým kamarádem z Benešova.  V po-
lovině listopadu se společně vloupali do Renaul-
tu, který byl zaparkován v areálu  benešovské
nemocnice. Odcizili z něj navigaci  a další věci
v hodnotě patnácti tisíc korun. V Benešově pak
o měsíc později  rozbili u Fordu Mondeo okno
předních dveří a odnesli si z něj různé doklady,
nářadí a písemnosti. Majitelům vozidla a věcí
způsobili celkovou škodu v hodnotě osmnácti

tisíc korun. V Olbramovicích pak koncem pro-
since rozbili okno předních dveří u nákladního
auta Citroen a odcizili další navigační systém. 

Vlašimák trestnou činnost páchal i sám. Ve
Vlašimi vnikl do Renaultu, ze kterého odcizil
autorádio. V Benešově se pak do dalších šesti aut
dostal tak, že rozbil okna dveří a odnesl si z nich
alkohol, cigarety, doklady, peníze, platební
karty, navigaci a DVD přehrávač.  

Benešovští kriminalisté případy prošetřovali
a byli úspěšní. Muže z Vlašimi zadrželi 21. ledna
v Benešově. Policejní komisař ho vyslechl
a podal okresnímu státnímu zástupci podnět na
jeho vzetí do vazby. Soudkyně návrh akceptova-
la a kriminalisté muže o dva dny později eskor-
tovali do pražské vazební věznice. Další  dva ob-
viněné kriminalista vyšetřuje  na svobodě.  

Šetřením případů vyšlo najevo, že mladíci od-
cizené věci prodávali překupníkům a peníze po-
užili pro svoji potřebu. Doklady a platební karty
po krádeži okamžitě spálili. Svým jednáním
způsobili celkovou škodu ve výši téměř jedno
sto čtyřiceti sedmi tisíc korun.  

Policejní komisař muže obvinil z trestných
činů krádeže, poškozování cizí věci, neoprávně-
ného užívání cizí věci  a neoprávněného držení
platební karty. Protože jsou podezřelí z vloupání
do dalších vozidel, kriminalisté na jejich objas-
nění v současné době  pracují.   

nprap. Zuzana Stránská
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Reorganizace policie na Benešovsku
Policie v České republice prochází reorga-

nizací a od 1. 1. 2009  došlo k několika patr-
ným změnám. V rámci celé republiky  zanik-
la okresní ředitelství a místo nich vznikly
nové územní odbory. V souvislosti s touto
změnou skončily i funkce ředitelů okresních
ředitelství a jeho  zástupců. 

Na Benešovsku se tedy jedná o zánik
Okresního ředitelství  Benešov.  Místo něj
nově vznikly  dva územní odbory, které nadá-
le spadají pod Krajské ředitelství policie Stře-
dočeského kraje (dříve správa Středočeského
kraje) se sídlem na Zbraslavi a zaujímají stej-
ný celek jako dříve.  Jedná se  o „územní
odbor služby kriminální policie a vyšetřová-
ní“ (neuniformovaná policie) a „územní
odbor vnější služby“ , což je pořádková a do-
pravní policie (uniformovaná policie). V čele
každého odboru stojí vedoucí  pracovník.  

Odbor skupiny kriminální policie a vyše-
třování zůstává dál beze změny a i nadále ho
budou tvořit dvě oddělení – oddělení obecné
kriminality a oddělení hospodářské krimina-
lity.

Některé ze služeb policie již v současnosti
nejsou řízeny okresem, jak tomu bylo dříve,
ale spadají přímo pod Správu Středočeského
kraje. Změny se týkají například krizového ří-
zení, utajovaných skutečností, ekonomického
oddělení, operačních středisek i preventivně
informačních skupin. 

Pro sdělovací prostředky budou i nadále
k dispozici na všech  bývalých okresech ti-
skoví mluvčí, kteří zde budou mít detašovaná

pracoviště preventivně informačního odděle-
ní Krajského ředitelství policie Středočeské-
ho kraje. Tato pracoviště byla posílena, takže
je bude tvořit jeden tiskový mluvčí a jeden
preventista.  

Pro občany jsou samozřejmě zachovány
všechny služby v místech a rozsahu na jaký
jsou zvyklí, struktura obvodních oddělení se
nezměnila.

Jak na nehody
Začátek roku 2009 s sebou přinesl řadu

změn. Jednou z nich je i způsob řešení do-
pravní nehody. Hranice výše škody vzniklé při
dopravní nehodě se z 50 000,– Kč zvýšila na
100 000,– Kč, což by mělo ulehčit práci jak
dopravním policistům, tak i účastníkům do-
pravní nehody. Policisté nebudou muset vyjíž-
dět k banálním nehodám a budou vytíženi pro
nehody závažné a ty, které splňují podmínky
stanovené zákonem  č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu)
ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vy-
hlášeno pod č. 465/2006 Sb.).

Dopravní nehoda je událost v provozu na
pozemních komunikacích, například havárie
nebo srážka, která se stala nebo byla započata
na pozemní komunikaci, při níž dojde ke
škodě na majetku v přímé souvislosti s provo-
zem vozidla v pohybu a nebo k usmrcení nebo
zranění osoby.  

Řidič, který má účast na dopravní nehodě,
je povinen:

● neprodleně zastavit vozidlo
● pokud došlo ke zranění, poskytnout v rámci

svých možností první pomoc 
● přivolat zdravotnickou pomoc 
● označit místo dopravní nehody (výstražný

trojúhelník, reflexní vesta) 
● učinit vhodná opatření, aby nebyl ohrožen

provoz na pozemní komunikaci v místě do-
pravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, je
oprávněn zastavovat i jiná vozidla

● oznámit dopravní nehodu Policii ČR, a to v pří-
padech, kdy:
– dojde ke zranění či usmrcení osob
– dojde ke hmotné škodě vyšší než 100 000,– Kč
– dojde ke hmotné škodě na majetku třetí

osoby, s výjimkou škody na vozidle,
jehož řidič má účast na dopravní nehodě
nebo škody na věci přepravované v tomto
vozidle

– dojde k poškození nebo zničení součásti
nebo příslušenství pozemní komunikace
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů 

– účastníci dopravní nehody nemohou sami
bez vynaložení nepřiměřeného úsilí za-
bezpečit obnovení plynulosti provozu na
pozemních komunikacích

● zdržet se požití alkoholického nápoje a ji-
ných návykových látek po nehodě po dobu,
do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před
jízdou nebo během jízdy požil alkoholický
nápoj nebo návykovou látku, vždy však do
doby příjezdu policisty 

● spolupracovat při zjišťování skutkového
stavu

Městská policie informuje ...
●  21. 11. 2008 Přijali strážníci telefonické upo-

zornění z Chrástu sídliště na volně pobíhající-
ho psa. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo
zjištěno, že se jedná o černého labradora, který
již byl odchycen a předán hlídce, která psa
umístila do kotce. Jelikož se majitel psa nepři-
hlásil, byl pes dne 24.11.2008 předán do útul-
ku Maršovice.

●  26. 11. 2008 Provedena strážníky a ve spolu-
práci s pí. Zemanovou kontrola výherních hra-
cích automatů v provozovnách Sport bar,
Montána, Luna bar.

● 29. 11. 2008 Přijato telefonické upozornění –
podezření na vykradenou chatu v Peceradech.
Po příjezdu hlídky MP na místo zjištěny vypá-
čené vchodové dveře, proto byla na místo
ihned přivolána PČR Týnec nad Sázavou,
která si celou věc převzala.

● 29. 11. 2008 Zbořený Kostelec – 18.45: Nale-
zena ležící osoba na místní komunikaci v silně
podnapilém stavu. Podezření na otravu alko-
holem, přivolána RZS Benešov.

●  29. 11. 2008 Týnec nad Sázavou-Náklí-
01.30: Spolupráce s RZS Benešov v obytných
buňkách v areálu fotbalového hřiště. Silně

podnapilá osoba, která byla převezena do Be-
nešovské nemocnice.

●  1. 12. 2008 Zjištěna černá skládka v ulici Sa-
dová. Pořízena fotodokumentace. Jednalo se
o odpad z místních provozoven.

● 5. 12. 2008 Telefonické upozornění občana
z Pecerad na volně pobíhajícího psa, který mu
vnikl na jeho soukromý pozemek, kde mu za-
kousl 3 kusy slepic. Po příjezdu hlídky na místo
zjištěno, že se jedná o psa ze sousedního domu.
Pořízena fotodokumentace, sepsán úřední zá-
znam a celá věc předána přestupkové komisi.

● 13. 12. 2008 22.00-Provedena ve spolupráci
s Okresní hygienickou stanicí Benešov, živ-
nostenským úřadem a policií ČR kontrola
v provozovně Plecháč.

● 29. 12. 2008 Zbořený Kostelec-částečně za-
blokována točna autobusů. Na místě zjištěna
dodávka Mercedes, která stála v zákazu. Ulo-
žena bloková pokuta.

● 30. 12. 2008 Dopravní nehoda v křižovatce
pod Společenským centrem Týnec. Řízena
kyvadlově doprava do příjezdu státní policie -
nehodová služba.

●  2. 1. 2009 Zákrok proti podnapilé osobě
v domě číslo 275.

● 14. 1. 2009 Spolupráce s PČR Týnec při zá-
kroku v provozovně LIDL proti osobě, která
byla odchycena při krádeži.

●  16. 1. 2009 Zákrok v provozovně LIDL proti
osobě, která odcizila zboží.

●  16. 1. 2009 Odchyceni vandalové ve školním
areálu ve 23.15 hodin.

● 16. 1. 2009 Telefonické upozornění na osobu,
která rozbila okno u restaurace U Kamenné
konvice. Po příjezdu hlídky na místo byla
osoba ztotožněna a na místě domluvena ná-
hrada škody.

●  19. 1. 2009  Telefonické upozornění na po-
dezřelé osoby pohybující se po Peceradech.
Po příjezdu na místo zjištěni pracovníci
ČEZu, kteří zde prováděli roční odpis stavu
elektroměrů.

● 20. 1. 2009 Provedena kontrola výherních
hracích automatů Chrást n. S. – Luna bar.

●  23. 1. 2009 Asistence u dopravní nehody
v křižovatce Týnec - Krusičany. 
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● neprodleně ohlásit policii poškození po-
zemní komunikace, obecně prospěšného
zařízení nebo životního prostředí, pokud
k němu při dopravní nehodě došlo 

● setrvat na místě dopravní nehody až do
příchodu policisty nebo se na toto místo ne-
prodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolá-
ní pomoci nebo ohlášení dopravní nehody

● prokázat si na požádání navzájem svou to-
tožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo
účast na dopravní nehodě

● v případech, kdy nevznikne povinnost ozná-
mit dopravní nehodu policii, sepsat spo-
lečný záznam o dopravní nehodě, který po-
depíší a neprodleně předají pojistiteli; tento
záznam musí obsahovat identifikaci místa
a času dopravní nehody, jejích účastníků
a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
Tento formulář je k dispozici na všech
pojišťovnách a nebo ke stažení na stránkách
ministerstva dopravy. 

Řidič u sebe musí mít: 
● řidičský průkaz 
● osvědčení o registraci vozidla 
● doklad prokazující pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla 
● doklad o zdravotní způsobilosti, jde-li

o řidiče podle § 87 odst. 3 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů

● průkaz profesní způsobilosti řidiče pro přís-
lušnou skupinu nebo podskupinu, jde-li
o řidiče podle § 6 odst. 9 a 10 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů.

Nevznikne-li povinnost oznámit doprav-
ní nehodu policii, jste oprávněni řešit situ-
aci sami přímo na místě dopravní nehody.

Pokud se potřebujete dozvědět více infor-
mací, obraťte se na Ministerstvo dopravy, Po-
licii ČR, příslušné krajské úřady, příslušné
obecní úřady obce s rozšířenou působností,
resp. magistráty měst.

Práce u Policie České republiky a samotný
výkon policejní služby je velmi náročné a zod-
povědné povolání. Proto policie klade vysoké
nároky na nové uchazeče. 

Úkolem  příslušníka Policie České republiky je
především chránit bezpečnost a pořádek ve společ-

Chceme znát váš názor
Jak jsou lidé spokojení s prací středočeských

policistů, zda se cítí bezpečně. Podobné otázky
a řadu dalších budou občanům pokládat poli-
cisté preventivně informačních skupin ve
Středních Čechách. 

Dotazníkový průzkum proběhne od 2. února
do 6. března i na Benešovsku. Dvě policistky

Policie sjednotila i webové stránky
V rámci reorganizace Policie ČR došlo

i k nepatrným změnám webových stránek.
Vzhledem k tomu, že zanikla okresní ředitel-
ství a staly se z nich územní odbory spadající
pod Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje, i webové stránky těchto bývalých okre-
sů jsou nově součástí stránek Krajského ředi-
telství. Jejich vyhledání však není složité,
stačí se připojit na adresu, kde jsou všechny
aktuální informace z celých Středních Čech.
Všechny potřebné informace o Územním od-
boru Benešov pak najdete v oddělení ODKA-
ZY v části kontakty. Takto se veškeré infor-
mace o policejních útvarech a územních
odborech Středočeského kraje sjednotily
a nyní jsou pro vás přehlednější.

Respektujte pravidla
Většina řidičů se domnívá, že má silniční

pravidla v malíku. Každý den se ale mnozí
z nás přesvědčují, že tomu tak není. Mnoho
řidičů právě touto špatnou domněnkou ohro-
žuje nejen svůj život a zdraví, ale i životy
a zdraví jiných. Jedním z mnoha nesprávně
prováděných úkonů na našich vozovkách je
tažení motorového vozidla. Převážná většina
těchto účastníků provozu má u taženého vo-
zidla zapnuta “varovná světla”. To je ovšem
chyba. Pojďme si zopakovat základní ustano-
vení pro vlečení motorových vozidel podle §
34 zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích.
● při vlečení motorového vozidla nesmíte jet

rychlostí vyšší než 60 km/h
● motorové vozidlo smíte vléci na laně pouze

v případě, že má bez závad řízení a účinné
brzdy. Lano musí být označeno červeným
praporkem nebo štítkem o rozměru nejmé-
ně 300x300 mm. Vzdálenost mezi vozidly
nesmí být kratší než 2,5 metru a delší než 6
metrů.

● motorové vozidlo smíte vléci na tyči pouze
v případě, že má bez závad řízení a jeho
okamžitá hmotnost není větší než okamžitá
hmotnost vlečného vozidla. Tyč musí být
zřetelně označena červenými a bílými
pruhy o šířce 75 mm. Vzdálenost mezi vo-

zidly nesmí být kratší než 1 metr delší než
6 metrů. 

● řidiči jsou povinni si před jízdou domluvit
způsob dorozumívání během jízdy.
POZOR, dle § 7 řidič nesmí držet v ruce
nebo jiným způsobem telefonní přístroj
nebo jiné hovorové nebo záznamové zaří-
zení. 

● vlečení více než jednoho motorového vo-
zidla nebo motorového vozidla s přívěsem
je zakázáno.  Může se však vléci motorové
vozidlo s návěsem. Za motorovým vozid-
lem s přívěsem se nesmí vléci žádné moto-
rové vozidlo. 

● nesmíte vléci motocykl bez postranního vo-
zíku nebo moped a ani je nesmíte užít jako
vlečná vozidla 

● autobus nebo motorové vozidlo vlečené po-
mocí zvláštního zařízení se smí vléci jen
bez přepravovaných osob.

● vlečné vozidlo musí mít rozsvícena obryso-
vá a potkávací světla. Za snížené viditel-
nosti musí být u vlečeného vozidla rozsví-
cena obrysová nebo potkávací světla. Při
jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na
straně ke středu vozovky vpředu neoslňují-
cím bílým světlem a vzadu alespoň jedním
červeným světlem; tato světla musí být
dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále
než 400 mm od bočního obrysu vozidla.

● vlečené vozidlo musí být viditelně oz-
načeno VÝSTRAŽNÝM TROJÚHELNÍ-
KEM (za sklem vozidla, na zadním čele
korby, atd.) Nesmí být označeno zapnutým
výstražným  světelným označením, jeho
užití vymezuje § 31. Toto označení vám
totiž brání v užití směrových světel a další
účastníci dopravního provozu nejsou tedy
informováni o vašem případném úmyslu
změny směru jízdy.

Dbejte nejen na sebe, ale mějte ohledy
i k jiným. Chovejte se na silnici bezpečně
a předcházejte tak dopravním nehodám.

nprap. Denisa Malá

Preventivně informační skupina Benešov

benešovské preventivně informační skupiny
budou oslovovat na ulici náhodně vybrané ob-
čany a pokládat jim postupně šestnáct  otázek.
Protože je dotazník  anonymní, nebudou se do-
tázaných ptát na jejich jméno.

Policistky osloví nejméně 157 lidí. Podle
přesně  stanovených kritérií  se budou ptát

žen, mužů, studentů, seniorů a osob v produk-
tivním věku. Průzkum budou provádět po
celém teritoriu  Benešovska. 

Cílem této dotazníkové akce je mimo jiné i zjis-
tit,  jak  jsou občané Benešovska spokojeni s prací
policistů působících v jejich regionu nebo bydliš-
ti. Z výsledků průzkumu bude policie vycházet
při konkrétních krocích směřujících ke zlepšení
práce policistů a větší spokojenosti občanů.

nosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobo-
dy osob a preventivně  působit proti trestné činnosti. 

Policie České republiky  nabízí uplatnění
především v uniformované složce policie.
Noví policisté jsou zařazováni pro výkon
u služby pořádkové policie nebo dopravní po-

licie.  K ostatním službám policie jako je kri-
minální služba, ochranná služba a další jsou
zařazováni policisté, kteří splňují  stanovenou
dobu trvání služebního poměru, minimální
stupeň vzdělání, speciální požadavky pro pře-
vedení a absolvují odbornou přípravu. 

pokračování na následující straně

Pomáhat a chránit
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dokončení z předchozí strany

Informace  o zaměstnání u Policie ČR  na-
jdou občané především na  internetové strán-
ce MV ČR -  www.nabor.policie.cz. Na ní
mohou získat přehled o základních policej-
ních činnostech, podmínkách přijetí do slu-
žebního poměru, jeho výhodách, a také
o možnostech budování kariéry nebo získání
či rozšíření svého vzdělání. 

Podrobnější informace mohou občané také
získat buď osobní návštěvou v sídle bývalého
ředitelství policie v Čechově ulici v Benešově
nebo u benešovské personalistky na telefon-
ních  číslech:   974 871 400  nebo 725 705 160.

nprap. Zuzana Stránská

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech, která nabyla účin-

nosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektric-
kých a elektronických zařízení povinnost zajistit
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recy-
klaci vyřazených elektrozařízení. 

Výrobci velkých a malých domácích spotřebi-
čů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s.,
jako provozovatele kolektivního systému, jehož
prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné po-
vinnosti.

Do obchodního rejstříku byla společnost
ELEKTROWIN zapsána 15. července 2005 a 5.
prosince téhož roku obdržela rozhodnutí od mi-
nisterstva životního prostředí o zápisu do Sezna-
mu výrobců jako kolektivní systém pro skupiny
elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče,
malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronic-

ké nářadí a nástroje) pod registračním číslem:
KH001/05-ECZ.

O výsledcích hovoří čísla
Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je

recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující
systém zajišťující sběr a následné materiálové vy-
užití surovin získaných z vysloužilých elektro-
spotřebičů. 

Objektivně o výsledcích práce každého ko-
lektivního systému – v České republice je jich
zapsáno celkem šest – vypovídají čísla. Kon-
krétně ta, která uvádějí, jaké množství elektro-
spotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recy-
klaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství
uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na
občana a rok.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN zapo-
čala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg
elektroodpadů na jednoho obyvatele. V polovině
třetího roku činnosti kolektivních systémů již
toto množství dosahuje 3 kg, z toho ELEKTRO-
WIN za prvních 8 měsíců roku 2008 ve svém sy-
stému zpětně odebral 1,2 kg na obyvatele vel-
kých a malých domácích spotřebičů, nářadí
a nástrojů..

Do konce roku 2008 je potřebné tuto hranici ještě
navýšit. České republice to ukládá evropská směr-
nice, která stanovila členským zemím zajistit už do
konce roku 2006 plnění kvóty 4 kg na obyvatele
a rok. Novým členským státům, Irské republice
a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení
lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva roky.
Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej.

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru,

odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřaze-
ných elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou
vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu
a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně
důležité je neustále zlepšovat informovanost ve-
řejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam
je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za ja-
kých podmínek nebo jak je systém financován.

Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který
zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochra-
ně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší in-
formace, kdykoli je najdete na internetových
stránkách: www.elektrowin.cz. 

Předmětem činnosti společnosti ELEK-
TROWIN a. s. je provozování a řízení ko-
lektivního systému zajišťujícího plnění po-
vinností výrobců podle § 37g písm. e)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v plat-
ném znění, společné plnění jejich povinnos-
tí stanovených v osmém dílu hlavy II záko-
na č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, pro oddělený sběr, zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozaří-
zení a elektroodpadu.
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Třídíme odpad 
Financování zpětného odběru elektrospotřebičů
a recyklační příspěvky

Text byl převzat z projektu Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Nefunkční elektrospotřebiče stejně jako papír
či sklo nepatří do běžné popelnice. Pokud totiž
zdraví škodlivé materiály vyhodíte spolu s běž-
ným komunálním odpadem do kontejneru, pak
skončí na řízené skládce nebo ve spalovně odpa-
dů. Pro životní prostředí to vůbec není příznivé.
Je proto potřeba odevzdávat veškerá elektrozaří-
zení ke zpětnému odběru do sběrné sítě, která za-
ručí, že výrobek bude dopraven k recyklaci.
Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodej-
ny elektrospotřebičů.

K financování sběru, svozu a zpracování
historických elektrozařízení slouží příspěvek

na recyklaci. Jedná se o finanční částku, kte-
rou jsou výrobci a dovozci elektrozařízení po-
vinni odvádět podle druhu zařízení přísluš-
ným kolektivním systémům pro sběr, svoz
a zpracování nefunkčních historických elek-
trozařízení. Jedním z kolektivních systémů je
společnost ASEKOL. Výše příspěvku na re-
cyklaci je uváděna odděleně od ceny výrobku
a odpovídá aktuální finanční a technologické
náročnosti procesu sběru a recyklace jednotli-
vých druhů elektrozařízení na území ČR.
Výše příspěvků je nastavena podle očekáva-
ných výsledků zpětného odběru. Výrazný ná-
růst množství vybraných elektrozařízení
umožňuje příspěvky na recyklaci postupně
snižovat. Jelikož jsou kolektivní systémy ze
zákona neziskové společnosti, potřebují jen
takové množství prostředků, které pokryjí
sběr, dopravu a recyklaci vyřazených elektro-
zařízení tak, jak to vyžaduje zákon a naše ži-
votní prostředí. Výše příspěvku u konkrétní-

ho elektrospotřebiče zá-
visí na tom, jak obtížná
a nákladná je jeho recy-
klace, a proto se u jednot-
livých výrobků liší. Na-
příklad u mobilního
telefonu činí poplatek
pouhou korunu za jeden
prodaný kus, u světelné-
ho zdroje 6,20 Kč, počí-
tače, notebooku a digitálního fotoaparátu
10 Kč, mikrovlnné trouby 20 Kč, pračky nad
30 kg 90 Kč, televize či LCD monitoru s úhlo-
příčkou nad 55 cm 200 Kč nebo u ledničky
a mrazničky 300 Kč.

Na recyklaci tedy přispívá každý z nás –
buďme proto šetrní k přírodě a vracejme
elektrospotřebiče do sítě sběrných míst. 

Martin Kadrnožka

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se zapojila

do školního recyklačního
programu Recyklohraní.
Program pořádají nezisko-
vé společnosti ASEKOL,
ECOBAT a EKO-KOM,

které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elek-
trozařízení, baterií a obalů. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění od-
padů u mladé generace a také zajistit recyklaci
drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií
v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní byla naše
škola vybavena sběrnými nádobami na použité
baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby
poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT
byly umístěny v respíriu obou budov nové školy
a v přízemí chodby v budově staré školy.

Každý žák může do školy nosit nepotřebné
drobné elektrospotřebiče (například starý mobil,
kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počíta-
čové vybavení (myš, klávesnice), discman nebo
MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory, …. 

Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných
her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů
a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které
organizátoři projektu postupně  zadávají.

pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog
odměn a další informace o projektu jsou Vám
k dispozici na www.recyklohrani.cz.

Rodiče, i Vy se mů-
žete do Recyklohraní
zapojit. Máte-li doma
vybité baterie či vy-
sloužilé drobné elek-
trospotřebiče, věnujte
je svým dětem. Zajistí-
te tak jejich recyklaci
a svým dětem pomůže-
te získat body na
nákup odměn.

Naši žáci již sesbíra-
li 50 kg použitých ba-
terií, dále jsme vyřešili
kvíz  o recyklaci odpa-
dů a třída 8.B se podílela na výrobě nádoby na
sběr použitých baterií, které jsme umístili do po-
travin Vlasák. Za náš kredit 477 bodů,  jsme zí-
skali pěkný fotbalový míč. Všem, kteří se podílí
na soutěži a recyklují odpady děkujeme.       

KVÍZ RECYKLOHRANÍ
(Věděli byste správné odpovědi?)

1. Kolik kontejnerů na tříděný odpad bylo v roce
2007 rozmístěno v ČR?
a) 90 000
b) 120 000
c) 160 000

2. Kolik kilogramů tříděného odpadu připadalo
v roce 2007 na jednoho obyvatele ČR?
a) 35
b) 49
c) 56

3. K třídění papíru slouží kontejner, který má
barvu:
a) modrou
b) zelenou
c) žlutou

4. Kolik obyvatel ČR přiznává, že pravidelně
třídí odpady?
a) 50 %
b) 70 %
c) 90 %

5. Kolik E-boxů, speciálních nádob na sběr po-
užitých elektrozařízení, je v ČR instalováno?
a) 180
b) 1800
c) 18 000

6. Jak se nazývá místo, kde je možné odevzdat
k dalšímu využití obaly, baterie i rozbitý mobil
zároveň?
a) Skládka
b) Třídící linka
c) Sběrný dvůr

7. Vyřazená elektrozařízení obsahují zejména
následující látky:
a) drahé kovy
b) dřevo
c) PVC

8. Kolik kusů baterií se ročně prodá v České re-
publice?
a) 100 000
b) 10 000 000
c) 100 000 000

9. V roce 2007 v průměru každý z nás předal
k recyklaci:
a) jednu baterii
b) 5 baterií
c) 10 baterií

10. Všechny použité baterie, které se v ČR sebe-
rou, se třídí na zvláštní třídící lince, která je
umístěna:
a) ve Slaném
b) v Ostravě
c) v Kladně

Správné odpovědi: 1C 2B 3A 4B 5B 6C 7A 8C
9A 10C

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektro-
zařízení a splněné úkoly získává naše škola body,
za něž žákům budeme moci pořídit různé učební
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Soutěž Klubu mladých čtenářů
V lednu se třída 1. B ze Základní školy v Týnci nad Sázavou zúčastnila

soutěže Klubu mladých čtenářů. V průběhu pěti dnů děti do školy přinášely
knihy vydané nakladatelstvím Albatros. Dohromady přinesly 153 ks knih,
z nichž nejstarší bylo leporelo O veselé mašince z roku 1961. Fotografii dětí
s knihami spolu se seznamem knih pak odeslaly do nakladatelství Albatros.
Byly zařazeny do soutěže a nyní netrpělivě čekají na vyhodnocení. Pro třídu,
která vyhraje, jsou připravené volné vstupenky do kina na novou pohádku -
Příběh o Zoufálkovi. Z osmnácti zapsaných dětí ve třídě se jich bohužel ak-
tivně zapojilo pouze jedenáct, což zapříčinila chřipka a jiné nemoci. Zajisté
díky této soutěži děti objevily spoustu zapomenutých a zapadlých knih jak
v domácí knihovně, tak u babiček. Věřím, že se již těší, až si brzy některou
z nich každý žáček z první třídy bude umět přečíst sám.

D. P.

Statistika věda je…..

Z plesu města

Čas od času se nás někdo zeptá, jestli se v dneš-
ní době ještě čte. Ale ano čte, a ne málo. Možná
trochu poklesl zájem o populárně naučné publika-
ce (on internet je veliká konkurence), ale o knihy
je zájem stále. 

V roce 2008 z našich regálů  do rukou čtenářů
putovalo více  než 34 300 knih. Když vezmu
v úvahu, že v rodině knihu přečte víc než jeden
čtenář (musela jsem čekat, až to dočte babička,
maminka, teta ….. bude se to líbit i tátovi?.... atd.),
tak Týnec přečetl docela úctyhodnou hromadu
knih. Ve statistice to dělá skoro 11 knih na jedno-
ho obyvatele, nevyjímaje mimina a batolata.

V zábavné literatuře vedou osvědčení a vyzkou-
šení autoři: Patterson, Higgins-Clarková, Robert-
sová  a stále častěji jsou žádaní čeští autoři. V na-
učné se zájem přesunul na knihy o bojovém umění

(karate, taekwon-do) a knížky o chovu domácích
mazlíčků. Už tradičně nezůstávají pozadu ani
knihy o zahradě a v poslední době i o cestování. 

Na prvním místě je ale stále ještě kniha o Týnci.
Naštěstí, díky pochopení městských zastupitelů,

máme našim čtenářům stále co nabídnout. Nové
knihy dokupujeme pravidelně každých 14 dní
a není jich málo. Každý rok přibývá kolem 1 000
novinek. I časopisy jsou hojně využívány a je
z čeho si vybírat. Máme na policích více než 50
různých titulů a půjčujeme je domů, stejně jako
knihy.

Také onen výše zmíněný internet se u nás za-
bydlel. 

Jen pro srovnání - v roce 2005 využilo internet
v knihovně 150 návštěvníků, v roce 2008 už jich

bylo 2 036. Myslím, že kdyby byl dostatek vhod-
ného místa, “uživilo” by se u nás ještě několik dal-
ších počítačů a docela jistě by nezahálely. V sou-
časnosti musíme zájemce po uplynutí stanovené
doby od stolu  vypudit, aby si sem mohl sednout
někdo jiný. 

Asi žádné školou povinné dítě  by nemohlo říct,
že neví, kde je knihovna.  Během školního roku
nás navštíví několikrát a povídáme si tu o všem
možném – pohádky, básničky, dobrodružné příbě-
hy, životy spisovatelů občas prostřídáme nějakou
jinou, třeba  rukodělnou činností. Tato spolupráce
se základní školou už má docela dlouhou a dobrou
tradici.

A co dodat na závěr? Hodně hezkých knih
a hodně čtenářů. Čím více, tím lépe.     

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

Plesová sezona ve Společenském centru TÝNEC
28. 2. 2009 VI. Školní ples

zač. 20.00 hod.
hraje skupina Pavla Kolorose
informace p. Adriana Bursová, 
tel.: 775 255 949
vstupné: 150,– Kč

13. 3. 2009 Rybářský ples
zač.  20.00 hod.
hraje skupina Horváth Band
informace: Zdeněk Urban,
tel: 737 306 035

21. 3. 2009 Maškarní ples sportovců
zač. 20.00 hod.
bohatá tombola týneckých
podnikatelů hraje skupina
Horváth Band
informace: Stanislav Janda,
tel: 721 355 969
předprodej: Trafika paní Bláhové
vstupné: 120,– Kč

Přehled kulturních akcí leden – květen 2009
6. 3. 2009 Zájezd  – Aquapark Palace

odj 16.00 hod.
z autobusového nádraží
zvýhodněné vstupné: zdarma děti
do 100 cm,  98,- děti  100 – 150 cm, 
168,– dospělí,  133,- studenti do
26 let, 434,– rodinné vstupné
(2 + 2 děti) příspěvek na dopravu:
60,– Kč/dospělí,  40,– Kč/dítě

6. 3. – 31. 3. Výstava černobílých
2009 fotografií Josefa Velka

v Kavárně Na Kněžině
Po – Pá: 16.00 – 22.00
So – Ne: 11.00 – 22.00

10. 3. 2009 Jarní koncert ZUŠ
zač. 17.00 hod.
velká zasedací místnost MěÚ

15. 3. 2009 Josefská dechovka
zač. 14.00 hod.
tradiční odpoledne s dechovkou
TÝNEČANKOU 
Vlašimské mažoretky zatančí 
„ČESKOU BESEDU“
Společenské centrum TÝNEC

15. 3. 2009 Zájezd do divadla – Psina
zač. 15.00 hod.
dětské představení, pro děti od 4 let
divadlo Minor – Malá Scéna
délka přestavení 45 min., odjezd
ve 13.00 hod z autobus. nádraží
vstupné: 80,–Kč, příspěvek na
dopravu 60,– Kč/dospělí,
40,– Kč/děti

20. 3. 2009 Zájezd do divadla – Mandragora
zač. 19.00 hod.
Divadlo Na Jezerce
cena vstupenky 310,- Kč
příspěvek na dopravu:
60,- Kč/osoba, odjezd v 17.00 hod.
z autobusového  nádraží

28. 3. 2009 Odemykání Sázavy
zač. 10.30 hod.
již tradičně pod budovou Bisportu
Dědek Sázava odemkne svým
kouzelným klíčem 
řeku pro všechny vodáky
informace: Bisport,
tel.: 317 701 460

1. 4. 2009 Zahájení sezony 2009
v Městském muzeu

11. 4. 2009 Krajem Josef Suka
32. ročník pochodu Posázavím
start: 7:00 – 10:00, Bisport
trasy dlouhé 15, 25, 35 a 50 km, 
směr Neveklov a Křečovice

16. 4 . 2009 Zájezd do Divadla Hybernia
zač. 19.00 hod
na muzikál Dracula
hudba: Karel Svoboda, Libreto:
Zdeněk Borovec, Richard Hess
Vstupné: 499,–; 599,– ; 699,–
příspěvek na dopravu:
60,– Kč/osoba
Jen závazné objednávky
v Turistickém  informačním
centru do konce 2/08

18. 4. 2009 Výlet – Loučeň
odj. 8.00 hod.
prohlídka zámku a parku s labyrinty
vstup: cca 150,– Kč, doprava: 
200,– Kč/osoba
odpoledne volný program
v lázních Poděbrady

25. 4. 2009 Posázavská trilogie – XVI. ročník
závod v běhu, na vodě a na kole
start: 9:00 hod., Bisport
trasy dlouhé 15, 16 a 25 km
nformace: www.bisport.cz

2.5. 2009 High School Musical on Ice
zač. 14.00 hod
Tesla Aréna – Výstaviště
Vstupné 350,– Kč
Odjezd ve 12.00 hodin
příspěvek na dopravu:
60,– Kč/osoba, děti 40,– Kč

3. 5. 2009 Den hudby
zač. 14.00 hod.
tradiční odpoledne s dechovkou
TÝNEČANKOU 
HOST programu – KRAJANKA
Společenské centrum TÝNEC

4. 7. 2009 Zájezd do Českého Krumlova
– představení KRÁSKA A ZVÍŘE
tradiční výlet, individuální prohlíd-
ka zámku a podzámčí, večer náv-
štěva divadla s otáčivým hledištěm
v areálu zámecké zahrady
!! PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ !!

- Změna programu vyhrazena -
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MUZEUM PODBLANICKA INFORMUJE ...

26. 2. – 12. 4. výstava Svět lastur
– ze sbírky Josefa Podhájského
vernisáž  26. 2. v 17 hodin

V muzeu bude vystaveno kolem tisíce lastur, ale také korály, ježovky
a zajímaví hlavonožci ze sbírky manželů Podhájských z Hradce Králo-
vé. Josef Podhájský není biolog ani potápěč, ale sběratel. Lasturám se
věnuje od svých deseti let. 

Výstava bude otevřena i v sobotu 28. 2. a v neděli 1. 3. 2009.

Pobočka Benešov, Malé náměstí 74
Expozice jsou uzavřené.

Navrhujte blanické rytíře za rok 2008
V roce 2009 bude již pojedenácté udělová-

no ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která
se významně zasloužila o ochranu a rozvoj
přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. 

Ocenění udělují třem navrženým kandidá-
tům neziskové organizace Podblanicka, kon-
krétně Podblanické ekocentrum ČSOP Vla-
šim (administrátor ceny), občanské sdružení
Chlum Čerčany, Vlastivědný klub P.A.N.
Vlasáka Vlašim, Vlastivědný klub Votice,
Vlastivědný klub Český Merán, o. p. s. Český
Merán, Klub mladých Sedlec-Prčice, Sdruže-
ní Přátel Chotýšan, Český svaz ochránců pří-
rody Benešov, Český svaz ochránců přírody
Kladruby, Český svaz ochránců přírody Sáza-
va, Český svaz ochránců přírody Střítež,
Český svaz ochránců přírody Votice, Vlasti-
vědný klub Šternberk, Vlastivědný klub
Týnec nad Sázavou a okolí, Podblanický vě-
deckotechnický klub železniční, Podblanické
infocentrum, občanské sdružení Podblanic-
kem, Vlašimské hudební mládí a Vlašimská
astronomická společnost. 

Návrhy lze podávat do 16. března 2009.
Nominována může být fyzická (nikoli tedy

právnická) osoba, která se významně zaslou-
žila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturní-
ho dědictví Podblanicka. A to za mimořádný
čin v uplynulém roce (popř. dokončený
v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo
(ve výjimečných případech může být ocenění
uděleno i in memoriam). Nominaci může
podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či
zájmový spolek písemně na adresu: Podbla-
nické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova
264, 258 01 Vlašim.

Nominace musí obsahovat titul, jméno
a příjmení kandidáta, datum jeho narození,
odůvodnění nominace a jeho kontaktní adre-
su, popř. telefon.

Nominaci je třeba podat  písemně s podpi-
sem a kontaktem na navrhující osobu nebo or-
ganizaci.

I tentokrát bude ocenění udělováno na
Velký pátek, letos tedy 10. dubna 2009 od 13
hodin v obřadním sále vlašimského zámku.

Pavel Pešout

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim,

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Region Posázaví v lednu na veletrhu cestovního ruchu
Od 15. do 18. ledna 2009 se na brněnském výstavišti konal veletrh Regi-

ontour 2009. Jako již tradičně se ho zúčastnil také tradiční turistický region
Posázaví. 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu se zaměřením na regiony letos pro-
běhl po devatenácté a region Posázaví se zde prostřednictvím propagačních
materiálů, nabídky služeb a prezentace pracovníků informačních center, kteří
poskytují ty nejlepší a zasvěcené informace o regionu, propaguje už po sedmé.

“Jedná se o veletrh, který je centrem informací o cestovním ruchu a re-
gion Posázaví tak zahajuje propagaci pro rok 2009. Je to jedna z možnos-
tí, jak seznámit s širokou nabídkou služeb v oblasti cestovního ruchu, kte-
rou náš region nabízí”, řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s, a dodala
“letos zde byly prezentovány nové služby v regionu na rok 2009, nový
ucelený propagační materiál POSÁZAVÍ, který nabízí zajímavosti v regi-
onu, informace o památkách, cyklotrasách, a co je důležité, o službách,
které doplňují atraktivitu našeho klidného a “zeleného” regionu. 

Veletrhů se každoročně účastní všechny významné tuzemské cestovní
kanceláře i agentury, téměř všechny regiony ČR, regiony ze zahraničí, za-
hraniční touroperátoři, cestovatelé i další osobnosti. Všechny tyto skuteč-
nosti vytváří z veletrhu REGIONTOUR obchodní a informační centrum
cestovního ruchu a jsme rádi, že díky podpoře měst, obcí, podnikatelů,
kulturních institucí a majitelů památek se může Posázaví na tomto veletr-
hu prezentovat.

Bohuslava Zemanová 
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Pravidelný program MC MOTÝLEK
únor 2009 – červen 2009

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
8.15 -.9.00
AJ dospělí 9.00 - 11.30

Šikulové
9.30 - 11.30 9.30 - 11.30
Cvičeníčko Zpívánky 10.00 - 11.30
9.30 -10.00 Baby klub
mimi od 4m 12.15 - 13.00 12.30 – 13.15
10.15 - 11.00 Hravá AJ 13.45 -14.30 Hravá NJ
chodící děti začátečníci Hravá AJ

15.00 - 17.00 pokrač. 2rok
Baby klub 14.45 -15.30
listo-březen Hravá AJ
18.00 -19.00 pokrač. 3rok 17.00 -17.45
Kondiční cv 16.30 - 18.00 Dět.joga
na balonech Tvoříkové
lichý týden 18.30 - 19.30

19.15 – 20.15 18.30 - 20.00 Těhulky 19.00 - 20.30
Pilates Relax.cv. 18.30 PC kurz

na balonech Porada MC
sudý týden 4.STŘ v m

Baby Klub ● Vede:M. Kučerová ● tel:604 465568 ● kojenci a batolata
Šikulové a Tvoříkové ● Vede: M. Valtošová● tel:603 113 010 
Cvičeníčko ● Vede:J. Smitková ● tel:732 425 505 ● pro děti od 4měs.

Jednorázové akce
Mateřského centra

MOTÝLEK 
1.pololetí 2009

13.1. 2009 Dílna pro dospělé
Postavičky z květináčů
Více informací na tel: 603 113 010

2.2. 2009 Seminář Objev svůj potenciál
Přednáška o praktické sebezkuše-
nostní filozofii Principy života

11.2. 2009 Jak Kašpárek vařil živou vodu
Loutkové představní pro nejmenší
děti

24.2. 2009 Dílna pro dospělé od 19.15hodin
Slámové srdce
Více informací na tel: 603 113 010

6.3. 2009 Aqua Palace Praha
Plavání ve vodním světě

21.3. 2009 Pedig
Výroba košíků, tácků, kořenovníků –
pletení (košíkování)
Více informací a rezervace na
tel:777 28 48 68

24.3. 2009 Dílna pro dospělé od 19.15hodin
Sedící panáček s osením z květináčů
Více informací na tel: 603 113 010

4.4. 2009 Bazárek Motýlek
Jarní bazar dětského zboží

7.4. 2009 Dílna pro dospělé od 19.15hodin
Velikonoční věnec
Více informací na tel: 603 113 010

14. – 17.4. 2009 Čistá řeka Sázava
Úklid břehů řeky Sázavy

25.4. 2009 Hřiště MC Motýlek
Příprava a úklid hřiště na další sezonu

30.4. 2009 Pálení čarodějnic
Soutěže pro děti, opékání vuřtíků

Zpíváníky ● Vede: M. Dvořáková ● tel:608 317 204
Tematické herny jsou určeny i pro nepravidelné navštěvování. 
Hravá angličtina pro děti  (od 4 – 10 let)¨
● Vede: P. Hildebrandová
● tel:728 682 296 ● Formou her, písniček 
a doplňování si děti osvojují první anglická  slůvka a fráze 
Hravá němčina pro děti  (od 4 – 10 let)
● Vede: M.Krejčíková
● tel:728 485 227 ● Formou her, písniček  a doplňování si děti osvojují
německá slůvka a fráze.
Angličtina pro dospělé s dětmi v herně ● Vede: D.Pokorná
● tel::777 28 48 68 ● Konverzace se zaměřením na schopnost reagovat
v běžných životních situacích. 
PC kurz ● Vede: F. Pokorný ● tel:777 27 47 67 ● Práce s PC dle potřeb
účastníků kurzu
Těhulky ● Vede: Magdalena Podaná ● tel:603 159 684 ● Příprava k porodu,
cvičení, relaxace, masáže, příprava na kojení, výživa v těhotenství a v době
kojení, vázání šátků, apod.
Dětská jóga ● Info: MUDr. Erika Paroulková ● tel:777 859 495
● Vede H. Nikrmajerová ● Tělesná a dechová cvičení, relaxace, rozvoj
smyslového vnímání, emoce
Relaxační cvičení na gymnastických míčích (pro dospělé)
● Vede: K.Plachtová ● tel:775 238 404 ● Relaxační cvičení využívající 
gymnastických míčů pro uvolnění pohybového aparátu, nácvik správného
držení těla. ● Cvičí se každé sudé úterý.
Kondiční cvičení na gymnastických míčích (pro dospělé)
● Vede: J.Smitková ● tel:732 425 505l Cvičí se každé liché úterý.

Pilates(pro dospělé) ● Vede: J.Smitková ● tel:732 425 505
● Cvičí se každé pondělí

2.5. 2009 High school musical on ice
Muzikál na ledě nejen pro děti

20.6. 2009 Vodníci
Splutí řeky Sázavy s přáteli MC
Motýlek,

trasa z Týnce do Pikovic. 
Rezervace lodí do konce března na
tel: 604 744 816

Další podrobnosti naleznete na plakátovacích plo-
chách a na www.mestotynec.cz odkaz na Mateřské
centrum Motýlek.
Změna termínu možná.
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Jak bylo v roce 2008
Naše skromná pozorování počasí pokračovala

i v loňském roce. Dnes není ojedinělou kratochvílí
měření různých veličin klimatu doma, k sehnání
jsou různé automatizované digitální meteostanice,
které ukládají data v různě velikém časovém kroku
do paměti. Je to šikovná věc. Když ráno vstanete,
podíváte se na displej, proklikáte se od teploty pří-
zemní i nadzemní k vlhkosti, tlaku, síle a směru
větru, rosnému bodu, srážkám za poslední hodinu
a den a vyberete správný převlek. Když správně vy-
hodnotíte i kombinaci teploty a směru větru, může-
te i rozhodnout, zda v sebeobraně nasadit plynovou
masku, protože znáte polohu  sousedů, kteří vyni-
kají náruživostí v pálení plastů v kamnech. Leč naše
meteorologická měření, jejichž výsledky Vám
předkládáme, jsou jednoduchá, a tím nepodléhají
tolik chybám příjmu a přenosu dat. A hlavně, mají
již svou řadu měření a neměnnost přístrojového vy-
bavení zaručuje kontinuitu.

Loňský rok 2008 navázal v teplotách i srážkách
na předchozí bez radikálních změn. Srážkově se
jasně řadí svým ročním úhrnem 484,9 mm k pod-
průměrným. Průměrné rozpětí srážek pro náš kraj
podle nového Atlasu podnebí Česka (ČHMÚ,
2007) je 600 – 650 mm, námi změřený devítiletý
průměr v Týnci je 597 mm. Rekordy v Týnci zůstá-

vají stejné, minimum v r. 2003 se 410 mm a maxi-
mum o rok dříve, které bylo dvakrát větší –
827 mm.Tento rok se nám všem vryl do paměti vel-
kou povodní na Sázavě a Janovickém potoce. Z naší
devítileté řady měření srážek se dají popsat některé
trendy, které však mohou být dalším vývojem sma-
zány. Možná mají nějaký cyklický charakter a my
jsme na vrcholu výkyvu, který znamená návrat
k průměru a nebo se jedná o prosté nakupení ná-
hodných atmosférických jevů. Takový posun Azor-
ské výše o 100 km severně vyvolaný nárůstem sali-
nity Humboldtova proudu u Galapág díky
nepozornosti kapitána lodi vezoucí Glauberovu sůl,
protože se zasnil při pohledu na barevnou krásu kří-
del tažného motýla z Mexika usednuvšího na jeho
GPS si dovedu živě představit jako hlavního hyba-
tele zdánlivě chaotického jevu. Ze zmíněných tren-
dů bych vyzdvihl pokračování suchosti v dubnu
a rostoucí nevyrovnanosti srážkových měsíčních
úhrnů v průřezu posledních devíti let. V loňském
roce byla největší denní srážka nevýrazná –
23,5 mm 23. května, nejsušší měsíc září se 14,5 mm
a nejvlhčí červenec s pouhými 63 mm. O celkovém
vývoji se dá však těžko soudit, když chybí srovnání
s dávnější minulostí. Při dovršení desetileté řady
měření bude jistě příležitost k zevrubnější analýze.

Při hodnocení teplot v r. 2008 se vybavuje opět
skutečnost velmi suchého roku, ve kterém zima
byla bez sněhu a velkých mrazů. Jaro nastoupilo
velmi časně a bylo velmi teplé, chyběla typická pře-
chodová fáze. Příroda si při takovémto vývoji málo
odpočine. Také řeka rychle dosáhla průtokem letní
stav, který navyšovaly jenom deště v horní části po-
vodí. Určité “vzrušení” se odehrálo 1. 3., kdy se při-
hnala vichřice s poetickým názvem Ema. Zanecha-
la za sebou značné škody na nemovitostech
a v lesích. Teplotně byl přechod do léta hluboko
v astronomickém jaře, slunečního svitu bylo nad-
průměrně. 25. 6. přišla další velká bouře s nevída-
ných vichrem s dalšími škodami hlavně v lesích.
Některé vývraty a polomy se lesním hospodářům
nepodařilo zlikvidovat dodnes, stačí se dívat cestou
do Čakovic. Apodzim opět velmi teplý a suchý, což
není nic výjimečného. Podle meteorologů je rok
hodnocen jako 3. nejteplejší ve Střední Evropě za
posledních šedesát let. Zkratkový přehled teplot je
následující. Zima min. teplota -8o, max. +17o, jaro
min. -2o, max. +32o, léto min. +2o, max. 32o, pod-
zim min. -11o, max. +20o.

Přejeme hezké počasí dle vašich ctihodných
přání a zároveň doufáme, že se nevyplní, protože
bychom asi uschli se spálenou kůží.

Jiří Borovička a Luděk Šefrna
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Postřehy
Příslušníci Městské policie v Týnci nad Sázavou hlídají přechod pro chod-

ce u staré školy, aby školáci mohli bezpečně přejít na autobusovou zastávku.

Na tomto snímku je autobusová čekárna, která je opět ostudně počmá-
raná. Pracovníci technických služeb ji několikrát do roka natírají. Kdo
a kdy neustále ničí práci jiných? Škody jdou už zajisté do tisíců! A to by
mělo být také záležitostí policistů, aby vandaly, kteří těmito trapnými ma-
lůvkami “zdobí” kdejakou fasádu, chytili a potrestali pořádnou pokutou!

Tento snímek je poslední, který vyfotografoval nyní již zesnulý Vladimír
Holas. Je z budování kanalizace ve Zbořeném Kostelci. Firma SKANSKA,
která vyhrála výběrové řízení a práce provádí, slíbila občanům Zbořeného
Kostelce, že budou mít kanalizaci hotovou do Vánoc 2008. Na práci si na-
jala několik jiných firem. Když lidé něco reklamovali, odkazoval je jeden na
druhého a nikdo to neřešil. Jako příklad uvedu hromadu vykopané hlíny
u našeho domku, která překážela i sousedům. Podle slibu měla být odveze-
na 22. září, byla však odklizena po několika urgencích až o 3 měsíce poz-
ději. Teď občané pochybují, zda bude kanalizace dokončena do Vánoc 2009.

Silné mrazy trápí
volně žijící živočichy

Nebývalý nápor zvířecích pacientů zažívá v těchto dnech Záchranná sta-
nice pro živočichy Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Dlouhotr-
vající silné mrazy a vysoká sněhová pokrývka způsobily, že se do Záchran-
né stanice dostalo mnoho zesláblých, vysílených a zraněných živočichů. 

Nejčastěji se jedná o vysílené či zraněné dravce, sovy a vodní ptáky.
Kvůli vysoké sněhové pokrývce se totiž dravci a sovy stahují do bezpro-
střední blízkosti silnic, kde je díky solení nejméně sněhu. Hledají zde svoji
přirozenou potravu, hraboše a také mrtvé živočichy sražené auty. Sami se
však bohužel stávají častými oběťmi automobilové dopravy, neboť se tak
dostávají do nebezpečné blízkosti projíždějících aut. Vodním ptákům, ze-
jména labutím a divokým kachnám, zase hrozí riziko přimrznutí na za-
mrzlé vodní hladině, strádají také nedostatkem potravy.

Šumavské zimní radovánky
Ve dnech 17. a 18. ledna 2009 uspořádal oddíl týneckých vodáků ly-

žařský zájezd na Šumavu. Zájem byl veliký, dobré sněhové podmínky
letošní zimy vylákaly na lyže i toho, kdo tvrdil, že “sníh je bílý, studí
a na lyže ho nikdo nedostane”. 

Sobota měla stejný scénář jako obvykle – na Pláních vystoupili ti, co
šli na sjezdovku a část běžkařů, další parta na Kvildě a zbytek na Mo-
dravě. Počasí nám přálo, a tak jsme si na čerstvém vzduchu všichni užili
krásný den. Také večerní posezení s hudebním doprovodem (sešlo se 9
nástrojů!) se vydařilo, nejsilnější jedinci šli spát až nad ránem.

Neděle začala opět na Pláních, kde vystoupili sjezdaři a část běžka-
řů, zbytek vystoupil na Kvildě. Lyžaři se rozprchli  na všechny strany
a den uběhl tak rychle, že se nám ani nechtělo odjíždět.

Zájezd se velmi vydařil, spokojenost byla jak se sněhovými pod-
mínkami, tak s počasím. Zvlášť ocenit musíme tentokrát ubytování,

„V současné době se v naší Záchranné stanici nalézá 78 pacientů. Kromě
vysílených a zraněných dravců, sov, labutí a jiných vodních ptáků je to také
několik ježků, kteří se předčasně probudili ze zimního spánku a bezradně
bloudili po sněhu“, uvádí Mgr. Šárka Tlustá, vedoucí Záchranné stanice.
Většina zvířecích pacientů má naštěstí dobré vyhlídky na návrat do příro-
dy. Jen co se oteplí, bude se většina z nich moci vrátit zpět do přírody. 

Pomoci zraněným a vysíleným živočichům v Záchranné stanici pro ži-
vočichy ve Vlašimi lze 
– finančním darem na účet číslo 335 53 322/0800, var. symbol 0209 
– nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na
číslo 87777 (účtování DMS: 30 Kč, Záchranná stanice pro živočichy ve
Vlašimi obdrží 27 Kč). 

Ing. Zuzana Pokorná, PhD.

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim

pokračování na následující straně

Pracovnice Záchranné stanice vysvobozují labuť přimrzlou na hladině

řeky Sázavy

Věra Holasová, Zbořený Kostelec
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které bylo téměř luxusní. Nocleh byl zajištěn
v Soběšicích v penzionu místního JZD. Uby-
tování hotelového typu ve dvou až čtyřlůžko-
vých pokojích kompletně připravených, navíc
s polopenzí. Když jsme v sobotu navečer do-
razili, čekala nás vydatná a chutná večeře
a v neděli ráno bohatá snídaně. Personál byl
vstřícný a milý, dokonce byl pro nás otevřen
i bufet, takže pivo, káva, limonáda – všechno
pod jednou střechou. Kdo si může přát víc?

mn

dokončení z předchozí strany

VOLEJBALOVÁ ZIMA
Jako zpestření na závěr sezóny uspořádala naše

děvčata v sobotu 6. prosince 2008 již tradiční vá-
noční turnaj smíšených družstev. V pořadí dva-
náctý vánoční turnaj za účasti pěti týmů, které
hrály systémem každý s každým, se tentokrát
uskutečnil v tělocvičně na Dařboži, kde je lepší zá-
zemí pro organizaci turnajů. Družstva hrála velice
vyrovnaně a o vítězi rozhodoval jediný bod navíc.

Náš oddíl udělal dva týmy pod označením
Týnec a Kuchtovi & spol.  Obě družstva si vedla
na výbornou a dokázala zvítězit jak nad týmem
Michala Skopce, tak i nad Zbořeným Kostelcem
a Krhanicemi. Ve vzájemném duelu se hrálo
v podstatě o první místo na turnaji, které se štěs-
tím získali Kuchtovi & spol., 3.-5. místo s na-
prosto shodným počtem bodů obsadila družstva
Krhanice, Skopčáci a Zbořený Kostelec.

Výsledky:
Skopcovi – Krhanice 1:1 (44:44)
Skopcovi – Zbořený Kostelec 1:1 (43:40)
Skopcovi – Týnec 0:2
Skopcovi – Kuchtovi & spol. 0:2

Krhanice – Zbořený Kostelec 1:1 (43:46)
Krhanice – Týnec 0:2
Krhanice – Kuchtovi & spol. 0:2
Zbořený Kostelec – Týnec 0:2
Zbořený Kostelec– Kuchtovi & spol. 0:2
Týnec – Kuchtovi & spol. 1:1 (44:45)

Konečná tabulka:
pořadí sety body

1.Kuchtovi & spol. 4 3 1 0 7:1 11
2.Týnec nad Sázavou 4 3 1 0 7:1 10
3-5.Zbořený Kostelec 4 0 2 2 2:6 3
3-5.Skopcovi 4 0 2 2 2:6 3
3-5.Krhanice 4 0 2 2 2:6 3
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V neděli 25. ledna 2009 jsme přijali pozvánku
na smíšený turnaj 4+2 v sokolovně na Žižkově.
Turnaje se účastnilo devět družstev a hrálo se na
dva hrané sety do dvaceti bodů. Náš tým byl na-
losován do čtyřčlenné skupiny B. 

V úvodním zápase jsme nastoupili proti týmu
Nejde to. Po rozpačitém začátku, kdy jsme si ne-
chali utéct první set, jsme se otřepali a zlepšenou
hrou dokázali soupeře porazit 20:19. 

Ve druhém utkání jsme svedli tuhý boj s druž-
stvem Slaboučkých. Zápas rozhodovaly samotné
koncovky, ve kterých se lépe vedlo nám. Po výhře
2:0 jsme si připsali další dva body do tabulky. 

V posledním zápase ve skupině jsme nastou-
pili proti pozdějšímu vítězi turnaje, týmu Želez-
ňák. Se soupeřem jsme v obou setech drželi krok
do půlky setu. Poté se ovšem prosadil vždy pro-
tivník a zaslouženě zvítězil 0:2.

Ve skupině jsme obsadili díky horšímu vzá-
jemnému zápasu s týmem Nejde to třetí příčku
a čekalo nás utkání o konečné 5. místo na turna-
ji. V něm jsme narazili na domácí tým My a po

tuhém boji jsme se díky lepšímu skóre radovali
z vítězství.

Sestava: 
Nahrávačky: Jarka Weisheitelová,

Hanka Bartlová
Smečaři: Michal Kuchta, Martin Soukeník
Blokaři: Jarda Kuchta, Libor Prokeš

Naše výsledky:
Skupina „B“
Týnec – Nejde to 1:1 (17:20, 20:19)
Týnec – Slaboučký 2:0 (20:19, 20:18)
Týnec – Železňák 0:2 (13:20, 15:20)

Tabulka skupiny „B“:
1. Železňák 3 6:0 6b
2. Nejde to 3 3:3 3b
3. Týnec 3 3:3 3b
4. Slaboučký 3 0:6 0b
O 5. místo :
Týnec – My 1:1 (20:16, 19:20)

Konečné poředí:
1.        Železnáci
2.        Podhoráci
3.        Rumpíci
4.        Nejde to
5.        Týnec nad Sázavou
6.        My
7.        Buďte Dobří
8.        Ladradors
9.        Slaboučký¨

V průběhu zimní přestávky máme v plánu úča-
stnit se dalších dvou kol žižkovských turnajů ve
smíšenkách, které se konají 14. února a 7. břez-
na opět v tamější sokolovně. 
Před samotným začátkem jarní sezóny bychom
měli ještě absolvovat dva přípravné turnaje v Bene-
šově a ve Vlašimi. Termíny turnajů budou ještě
upřesněny. 

Za VK Týnec nad Sázavo
Jaromír Kuchta

BUĎTE PĚSTOUNY 
S NATAMOU.
DOSTANETE VÍC.

Ozvěte se nám:
www.natama.cz
info@natama.cz
tel. 222 733 307

Orlická 9, Praha 3

Potřebné informace a znalosti• 
Poradenství „šité“ vám na míru• 
Pomoc, když ji potřebujete• 

Natama – Institut rodinné péče
Natama je kvalitní nadstavbou státního systému

HLEDÁME PĚSTOUNY
Co dělají pěstouni?
Pěstouni se starají o děti, které to potřebují. 
Není to ale úplně stejné jako mít svoje děti.
Pěstouni mají ve společnosti výjimečnou a cennou roli, protože poskytují
domovy a péči opuštěným, ohroženým a potřebným dětem, které nemo-
hou jít do adopce. Děti v pěstounské péči mohou být ve věkovém rozme-
zí od miminka až do dospělosti. V péči mohou být samy nebo se svými
sourozenci. Všechny ale potřebují někoho, kdo by se o ně staral, kdo do-
káže pochopit, odkud přicházejí; někoho, kdo tu je pro ně.

Pěstouni zaslouží úctu a potřebují podporu

Kdo může být pěstounem?
Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, laskaví a otevření, a mají čas i trpělivost
a hlavně chuť starat se o děti a mladé lidi. Pěstouny se mohou stát jednotlivci,
stejně tak vítáme volně spolu žijící páry i manželské dvojice. I když Natama
vítá zájemce z široké veřejnosti, i pro pěstounskou péči jsou nějaká omezení.
Každý žadatel musí zároveň projít posouzením a procesem přípravy u státu.

V Natamě dostanete víc.
Být pěstounem dítěti je činnost záslužná, hodnotná a velmi zábavná, je to
ale také kus práce. Natama se vždy snaží poskytnout našim pěstounům

podporu, kterou potřebují. Je důležité, aby žadatelé měli k dispozici co
nejvíce informací, které jim pomohou rozhodnout se, zda je pro ně pěs-
tounství to pravé. Natama je moderní organizace, která poskytuje kvalitní
nadstandardní služby žadatelům a náhradním rodinám. Natama je nad-
stavbou státního systému.

Máte do toho chuť?
Kam se můžete ozvat pro kvalifikovanou odbornou radu a spolupráci?
Pokud se domníváte, že pěstounství je přesně to, co vy a vaše rodina hle-
dáte, obraťte se telefonicky nebo e-mailem do Institutu náhradní rodinné
péče Natama. 

Zavoláním do Natamy vám nevzniká žádný závazek, získáte řadu důleži-
tých informací. Velmi rádi vás v Natamě přivítají na osobní schůzce. Od-
borný rodinný konzultant vám bude věnovat individuální pozornost. Tým
Natamy tvoří velmi zkušení pracovníci, proto si můžete být jisti, že vám
budou poskytnuty individuální služby vysoké kvality. 

NATAMA
Institut náhradní rodinné péče
Orlická Praha 3 130 00 Tel: 222 733 307
www.natama.cz, info@natama.cz
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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

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH

PORADEN ČR VE SPOLUPRÁCI
SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR

INFORMUJE

FINANČNÍ PORADNA:                                                  
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, 
senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách
u vybraných pojištoven :

● na pojištění domácnosti
● na pojištění nemovitosti
● na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
● na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce  nabízíme 

pomoc a informace o slevách :

● na elektrickou energii u vybraného dodavatele
● na dodávku plynu u vybraného dodavatele
● na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
● na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky 
● na pojištění domácnosti a nemovitosti
● na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
● na prevenci předlužení,exekucí
● na prevenci pojistných podmínek při uzavírání pojistných smluv

Bližší informace:
Politických vězňů 9 tel.: sekretariát 518 321 861
111 21 Praha 1 tel.:  222 897 452
email.: financniporadnaSC@seznam.cz mob.: 733 212 449

Úřední den: středa 9.00-13.00h

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA

Zimní hrad
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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.


