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Vážení čtenáři,
vítám Vás při čtení posledního vydání Týnec-
kých listů v roce 2009. 

Rada města v poslední době mimo jiné
● schválila Plán zimní údržby na období

2009/2010 
● schválila s účinností od 1.1.2010 u nově uza-

víraných smluv:
– cenu nájmu za hrob na novém hřbitově ve

výši 9 Kč/m2 ročně
– cenu služeb za hrob na novém hřbitově ve

výši 81 Kč/m2 ročně
– cenu služeb a nájmu za hrob na starém hř-

bitově:
V případě, že nájemce užívá hrob pouze na

starém hřbitově, je cena shodná s cenou hrobů na
novém hřbitově. Užívá-li nájemce současně
hrob na starém i novém hřbitově, platí pro hrob
na starém hřbitově cena v poloviční výši.
● na základě výběrového řízení rozhodla uzavřít

smlouvu o nájmu nebytového prostoru v bu-
dově čp. 13 v Týnci n/S. s p. M. Vycpálkovou 

● vyhlásila v souvislosti s odchodem p. Evy Černé
výběrové řízení na obsazení místa vedoucího fi-
nančního odboru městského úřadu. Po probě-
hlých pohovorech s uchazeči rozhodl tajemník
jmenovat do této funkce p. Ing. Kateřinu Hru-
škovou. Paní Černé děkuji za dlouhodobou
práci pro město a paní Ing. Hruškové přeji
hodně síly a štěstí. Není to práce jednoduchá. 

Zastupitelstvo města mimo jiné
● schválilo III. úpravu schváleného rozpočtu

města pro rok 2009
● schválilo Obecně závaznou vyhlášku 3/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z ne-
movitostí. Znění vyhlášky přinášíme v tomto
vydání. Ti občané, kteří už daň z nemovitosti
platí, se nemusí (pokud se u nich nezměnily jiné
skutečnosti rozhodné pro výši daně) o přepočet
daně zajímat, finanční úřad dle naší vyhlášky
daň přepočítá a zašle jako obvykle složenku

● neschválilo udělení odměn některým členům
výborů a některým členům rady města

● nově stanovilo kompetenci rady města k pro-
vádění některých rozpočtových opatření

Finance města
● celý rok 2009 byl ve znamení opatrného hospo-

daření, což nakonec přineslo své ovoce. Nedoš-
lo k žádným velkým omezením provozu čeho-
koliv, všude se topilo, svítilo, vše fungovalo,
ale úsporně. Některé větší opravy musely být
odloženy, s velkými investicemi jsme ani nepo-
čítali. Přesto se řada věcí podařila. V roce 2010
máme naplánovány opravy silnic a chodníků
v celkové výši 2,4 mil. Kč. Dále plánujeme
menší opravy vodovodů, výstavbu veřejné-
ho osvětlení, další investice do školního stravo-

vání. Budeme splácet úvěry, které jsme si v mi-
nulosti vzali na investiční akce, jejichž výsled-
ky většinou již dávno užíváme. Plánujeme ještě
jeden úvěr, a to na úhradu prostor mateřské
školy v Chrástě sídlišti, kde máme vlastně zcela
novou školku o dvou odděleních. Již tradičně
bohužel budeme dotovat některé oblasti – auto-
busovou dopravu, sociální služby, vodné-stoč-
né, likvidaci komunálního odpadu a také výkon
státní správy, na který nám stát nedává dostatek
peněz. Návrh rozpočtu pro rok 2010 bude pro-
jednávat zastupitelstvo dne 14.12.2009. 

Další informace
● město má příslib od Správy železniční a doprav-

ní cesty, že zařadí do plánu pro rok 2010 úpravu
nástupiště na vlakovém nádraží v Týnci 

● rádi bychom dosáhli alespoň částečného zlep-
šení průchodu pěších skrz Podělusy, budeme
se tomu v příštím roce věnovat. Stejně tak se
chceme dále pokoušet o přípravu výstavby
chodníku mezi Týncem a Chrástem, kde nás
brzdí především majetkové vztahy.

● přetrvává problém s rychlostí projíždějících
vozidel v rovných úsecích našich vozovek.
Zdá se, že sami nebudeme díky současné le-
gislativě tento problém umět důsledně řešit
a opět se tedy obrátíme na Policii České re-
publiky s žádostí o častá měření rychlosti.

● máme v úmyslu navrhnout přijetí obecně zá-
vazné vyhlášky, která by omezovala používá-
ní hlučné techniky v některých časech týdne

● ani trochu se mi nelíbí situace ohledně chovu
množství psů v domě proti hudební škole. Zá-
kony neumožňují přijmout obecně závaznou

vyhlášku, která by omezila zájmové chovy.
V současné době probíhají nějaká řízení, je-
jichž výsledek si netroufnu odhadnout. Širší
problém této lokality ovšem jako vedení
města cítíme a není nám to lhostejné.

Trochu z kultury
● děkuji všem zaměstnancům, členům kroužků,

vlastivědnému klubu, chovatelům a dalším,
kteří se zasloužili o pěkný průběh tradičních po-
svícenských akcí v Týnci: vyhlášení význam-
ných občanů, výstavy malířů Týnecka, výstavy
chovatelů a doprovodných kulturních akcí 

● myslím, že se pěkně vydařil koncert v rámci
festivalu Podblanický hudební podzim a už
jsem zvědav, jaké hudební těleso a jaké só-
listy přivítáme v roce 2010

● úspěšně proběhlo i rozsvícení vánočního
stromu, byla velmi pěkná návštěva a uvede-
ná akce v Týnci zdá se velmi rychle zdo-
mácněla

● konají se příjemné a hodnotné adventní progra-
my v hradním areálu i jinde a za to patří také
velký dík všem, kteří se o to každoročně starají.
Myslím, že s minimem peněz dokáží naši lidé
dělat v Týnci pro veřejnost po této stránce
opravdu hodně.

Milí čtenáři,
děkuji Vám za letošní přízeň věnovanou Tý-
neckým listům. Přeji Vám klidné a radostné
prožití vánočních svátků a mnoho zdraví
a štěstí v roce 2010.

Zdeněk Březina

starosta města 

foto P. Vilímek
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Krátce z města…
Autobusy do Prahy
ČSAD Benešov provozuje linku E97 z Týnce na
Roztyly
Veolia testuje provoz nového kloubového SORu
na lince 339.

Opravy komunikací
Proběhly opravy výmolů na místních komunika-
cích. Byla provedena také oprava chodníku na
Jílovské.

Město Týnec nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou 
č. 3/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 30.11.2009 usneslo vydat na základě ustanovení par. 6.,
odst. 4., písm. a), par. 11., odst. odst. 3., písm. a) b), a par. 12. zákona č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitostí, ve znění pozdějších předpisů, a dále par. 84., odst. 2., písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1.
Daň z pozemků

U stavebních pozemků1 ve městě a jeho místních částech se stanovuje koeficient, kterým se ná-
sobí základní sazba daně v následující výši:
a) město Týnec nad Sázavou a místní části Brodce, Chrást nad Sázavou, Pecerady, Podělusy

a Zbořený Kostelec koeficient 1,4
b) místní části: Čakovice a Krusičany koeficient 1,0

Čl. 2.
Daň ze staveb

I.
U staveb, bytů a samostatných nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f), s pří-
padně zvýšenou sazbou daně podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve městě a jeho místních částech se stanovuje koeficient ve výši:
a) město Týnec nad Sázavou a místní části Brodce, Chrást nad Sázavou, Pecerady, Podělusy

a Zbořený Kostelec koeficient 1,4
b) místní části: Čakovice a Krusičany koeficient 1,0

II.
a) Základní sazba daně u jednotlivých druhů staveb (pro individuální rekreaci a rodinných domů

využívaných pro individuální rekreaci) stanovená v par. 11., odst. 1., písm. b) zákona případně
zvýšená podle odstavce 2. zákona se na celém území města násobí koeficientem 1,5. 

b) Základní sazba daně (u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných ne-
bytových prostorů užívaných jako garáže) u jednotlivých druhů staveb stanovená v par. 11.,
odst. 1., písm. c) zákona případně zvýšená podle odstavce 2. zákona se na celém území města
násobí koeficientem 1,5. 

c) Základní sazba daně u jednotlivých druhů staveb (sloužících pro ostatní podnikatelskou čin-
nost) stanovená v par. 11., odst. 1., písm. d) bod 3. zákona případně zvýšená podle odstavce
2. zákona se na celém území města násobí koeficientem 1,5. 

Čl. 3.
Zrušovací ustanovení

Dnem platnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009.

Čl. 4.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. 

V Týnci nad Sázavou 30.11.2009

Zákon č. 338/1992 Sb., § 6 odst. 3, o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů.

Z práce městské
policie …

● 30.9.2009 – strážníci asistovali při dopravní
nehodě pod Zbořeným Kostelcem – řízení do-
pravy.

● 8.10.2009 – dopravní nehoda před obchod-
ním domem NORI, kde došlo při vyjíždění
z parkoviště k poškození vozidla a řidič ná-
sledně z místa nehody ujel. Na místě předán
svědky celé události popis vozidla. Strážníci
následně dohledali řidiče vozidla, který neho-
du způsobil a zajistili, aby s řidičkou poško-
zeného vozidla byly vyřízeny nezbytné for-
mality. 

● 9.10.2009 – proveden zákrok v prodejně Lidl
– přistižen občan při krádeži.

● 10.10.2009 – při pochůzkové službě na „pěší
zóně” v Týnci nad Sázavou spatřena podezře-
lá osoba ve značně zanedbaném stavu. Stráž-
níci vyzvali osobu k předložení dokladů – na
místě zjištěno, že se jedná o občana německé
národnosti. Na obvodním oddělení PČR
Týnec nad Sázavou zjištováno, zda se nejed-
ná o osobu v pátrání.

● 12.10.2009 – proveden zákrok proti zadržené
osobě v prodejně Lidl.

● 13.10.2009 – ve starém Týnci odchycen
volně pobíhající pes, který byl následně umís-
těn do kotce. Jednalo se o křížence kokršpa-
něla.

● 14.10.2009 – odchycen volně pobíhající pes
v Peceradech. Jednalo se o psa huski, který
byl převezen do kotce.

● 16.10.2009 – na mostě k Jawě zjištěna ležící
osoba ve značně podnapilém stavu. Osoba
byla strážníky probrána a následně se odebra-
la do místa bydliště.

● 19.10.2009 – v Chrástě osadě zjištěny dva
vraky vozidel Škoda. Pořízena fotodokumen-
tace vraků, kontaktován majitel, kterému byl
uložen termín k odstranění těchto vozidel.
Termín byl dodržen a vraky odstraněny.

● 20.10.2009 – na žádost PČR Týnec nad Sáza-
vou odchycen volně pobíhající pes v ulici Ko-
menského – umístěn v kotci.

● 20.10.2009 – na žádost přestupkové komise
byla předvedena osoba.

● 22.10.2009 – před obchodním domem Nori
nalezena ležící osoba ve značně podnapilém
stavu, která si stěžovala na zdravotní potíže.
Přivolána RZS Benešov, která osobu na místě
ošetřila.

● 23.10.2009 – při kontrole autobusového ná-
draží nalezena ležící osoba v podnapilém
stavu, která byla probrána, byla jí uložena
bloková pokuta a byla vykázána z těchto
roctor.

● 24.10.2009 – dopravní nehoda v ulici Jílov-
ská – na místě řízena a odkláněna doprava.

● 26.10.2009 – telefonické oznámení na volně
pobíhajícího psa v Peceradech, který byl od-
chycen a po zaplacení blokové pokuty předán
zjištěnému majiteli.

● 30.10.2009 – spolupráce s PČR Týnec nad
Sázavou při namátkových kontrolách v areálu
Jawy z důvodu krádeží.

T.K.

Vánoční strom
Před obchodním domem byla vysazena nová
jedle. Strom byl přivezen ze školky a výsadbu pro-
vedla ČSOP Vlašim spolu s Technickými služba-
mi Benešov. Jedle nahradila předchozí vánoční
strom. Ten byl nemocný a musel být poražen.

Datové schránky
Město Týnec nad Sázavou má zřízenou datovou
schránku. Její identifikátor je vrpbfxs. Těšíme se na
zprávy od Vás .☺ Martin Kadrnožka

místostarosta
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 29. ledna 2010
– termín uzávěrky je závazný!

{

BIOODPADY
Vychází v rámci projektu Středočeského kraje

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

Třídění složek komunálního odpadu jako je
papír, plasty a sklo nám v dnešní době přijde už
jako běžná věc. Nemalá část odpadů odvážených
na skládky je však tvořena biologicky rozložitel-
nými odpady. Na skládkách tak končí velké
množství odpadu, který tam vůbec patřit nemusí.
Jedná se o bioodpad, což je zkratka pro biologic-
ky rozložitelný odpad. Nově zákon o odpadech
zakazuje ukládání bioodpadu na skládkách, což je
vlastně logické. Tento odpad lze relativně snadno
zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. Bio-
odpady tvoří až 40% komunálního odpadu. Proto
je tu legislativní tlak na třídění a využití bioodpa-
du – ulehčí se tak skládkám a mimo jiné se i sníží
produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2.
Podle legislativy musí být množství bioodpadů
ukládaných na skládky sníženo do roku 2020
o 65% oproti stavu z roku 1995. 

Některá města a obce již tuto problematiku
řeší pomocí komunálních kompostáren. V těch-
to řízených zařízeních je kompostování mnohem
rychlejší než na zahradě, kompost zde vznikne
už za několik týdnů. V těchto kompostárnách
jsou zpracovávány především bioodpady
z údržby obecní zeleně a ze zahrádek.

Starosti má také většina provozovatelů ku-
chyní, jídelen a restaurací. Ti již nesmí z vete-
rinárních důvodů dávat zbytky jídel na zkrmo-

vání hospodářským zvířatům a musí tyto odpa-
dy předávat specializovaným firmám. V bu-
doucnu bude problém mokrých bioodpadů
řešen hlavně prostřednictvím bioplynových
stanic, což jsou průmyslová zařízení, ve kte-
rých dochází k rozložení organických látek na
stabilizovanou hmotu a plyn metan. Ten se jímá
a využívá v kogeneračních jednotkách k výrobě
tepla a elektřiny.

Nejjednodušším způsobem zpracování bio-
odpadu zůstává alespoň na vesnicích domácí

kompostování přímo na vlastní zahradě na
otevřeném kompostišti, kde kompost uzraje za
přibližně 1 až 2 roky, nebo pomocí komposté-
ru, ve kterém kompost vznikne již během tří
měsíců.

Bioodpady se mohou stát zdrojem energie
i živin pro půdu. I jejich třídění a využití má
tedy smysl!

Martin Kadrnožka

ELEKTROSPOTŘEBIČE DO VÝKUPNY NEPATŘÍ
Stále více odpadů nachází využití v novém kabá-

tě. Prvotního materiálu je stále méně a méně a každý
se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pra-
vidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví a abychom
si neznečistili prostředí, ve kterém žijeme. 

To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má na-
jednou význam pro výrobu, to, co jsme byli léta
zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou
nejde. Všechno má svůj určený postup, aby bylo
možné využít opravdu maximum.

Ani elektrozařízení do výkupny nepatří
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena

místa, kam je nutné je odevzdávat – jsou to buď
místa určená obcí, místa zpětného odběru, která
se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či u po-
sledních prodejců, nebo přímo zpracovatel, který
je k tomu oprávněn – tedy má souhlas krajského
úřadu k jejich zpracování. Porušení této povin-
nosti občanem může být podle zákona sankciono-
váno až do výše 20 000 Kč. V Týnci nad Sáza-
vou je sběrný dvůr v areálu Technických
služeb na Brodcích.

Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné
látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostře-
dí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve
zpracovatelském zařízení přísně podle zákona. 

Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa
zpětného odběru, odpadají obci náklady na jeho
odvoz ke zpracovateli a také na jeho recyklaci.
Tato úspora je patrná zejména u takových spo-
třebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní po-
kladnu jsou rovněž zajímavé motivační odměny
za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního
systému ELEKTROWIN, který za výrobce za-
jišťuje zpětný odběr některých druhů elektrozaří-
zení, pokrývají např. náklady na manipulaci ve
sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na do-
pravu a recyklaci se tak již nemusejí promítat do
poplatků za odpady.

Při nákupu spotřebiče si všim-
něte symbolu přeškrtnuté popelni-
ce. Co to vlastně znamená? Značí,
že elektrozařízení nepatří do po-
pelnice, do směsného komunální-
ho odpadu. Elektrozařízení je
třeba třídit stejně jako plasty,
papír nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou
určena speciální místa – buď ve sběrných dvo-
rech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo
v rámci mobilních svozů –, případně speciální
sběry např. v rámci akce kolektivního systému
ELEKTROWIN – Putující kontejner.

(text byl převzat z propagačních materiálů
ELEKTROWIN)

Martin Kadrnožka
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Ocenění vznamných občanů města
Dne 23. října t.r. jsme byli již poosmé svědky

slavnostního ocenění významných občanů
města Týnce nad Sázavou. Z rukou starosty pana
Zdeňka Březiny přijali ocenění tito občané:

Věra Pazderová
Paní učitelka Věra Pazderová v letošním roce

oslavila významné životní jubileum – krásných
90 let.

Vystudovala v Praze Učitelský ústav, začínala
jako hospitující učitelka ve škole v Týnci nad Sá-
zavou a po válce učila v Měšicích u Tábora,
v Plané nad Lužnicí a v Benešově nad Černou.

V roce 1952 se paní učitelka Pazderová vráti-
la do Týnce, kde učila ve staré škole a od škol-
ního roku 1965/1966 byla na této škole ředitel-
kou. V roce 1977 odešla do důchodu, aby se
mohla starat o maminku a další příbuzné až do
jejich smrti.

Paní učitelka Věra Pazderová celý svůj život
věnovala vzdělávání mladé generace, předávání
vědomostí a znalostí. Mnozí z nás ji pamatuje-
me jako energickou učitelku, která dovedla na-
učit a měla respekt a zároveň úctu dětí i svých
kolegů. 

Marie Horynová
Paní Marie Horynová se letos na jaře dožila

v plné síle významného životního jubilea – 80
let.

Obecnou školu vychodila v Týnci nad Sáza-
vou, kde byl její otec učitelem. Po absolvování
gymnázia v Táboře navštěvovala v Praze roční
jazykovou školu a po té nastoupila do podniku
zahraničního obchodu METALIMEX.

V roce 1965 se s manželem JUDr. Horynou
vrátila zpět do Týnce, do rodinného domu. 

V Týnci nastoupila do n. p. Metaz do odbytu,
kde setrvala až do důchodu. 

Po manželově smrti v roce 1978 se plně věno-
vala péči o svoji maminku až do její smrti v le-
tošním roce, kdy by se dožila sta let.

Od roku 1989 vyučovala paní Horynová an-
gličtinu a když v devadesátých letech město na-
vázalo přátelský kontakt s holandským
městem Hoevelaken, uplatnila se paní Horynová
jako výborná překladatelka.

Po roce 1989 byla také členkou městského za-
stupitelstva. Od roku 1966 je členkou Českého
svazu zahrádkářů a od roku 1990 je členkou
předsednictva tohoto svazu.

Věra Junová
Paní Věra Junová se přistěhovala do Týnce se

svým manželem v roce 1973 a pracovala jako ad-
ministrativní pracovnice v podniku METAZ Týnec
nad Sázavou. Zapálení, láska a oddanost ke sportu
ji přivedla k funkci uvolněné tajemnice tělovýchov-
né jednoty, a tím se zapojila do aktivní činnosti TJ
JAWA METAZ Týnec. Později se stala její před-
sedkyní a tuto funkci vykonává dodnes. Pracovala
ve výkonném výboru Okresního tělovýchovného
sdružení v Benešově a nyní zde působí jako před-
sedkyně revizní komise. Ve výkonném výboru Aso-
ciace sportu pro všechny (ASPV) za Středočeský
kraj zastává funkci krajské metodičky. V týneckém
oddíle ASPV pracuje jako tajemnice. Zároveň zde
vede oddíl zdravotní tělesné výchovy pro ženy, cvi-
čení seniorů a oddíl rodičů a dětí. Vždy ochotně se
svými zkušenostmi zaskočí za kteroukoliv cvičitel-
ku v cvičebních hodinách pro ženy. Při gymnastic-
kých závodech pomáhá jako rozhodčí.

Své odborné znalosti si soustavně doplňuje na
různých tělovýchovných seminářích.

V oblasti tělovýchovy má tyto kvalifikace:
– II. třídu zdravotní tělesné výchovy
– II. třídu rytmické gymnastiky
– II. třídu psychomotoriky
– cvičitelka II. třídy ASPV

Součástí této slavnostní akce bylo zahájení výstavy obrazů malířů Týnecka, kterou obeslalo 12 autorů s 98 díly a dále byla vyhodnocena fotografická
soutěž, kterou vyhlásila rada města.
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE …..
Druhá recepce v provozu 

V březnu loňského roku byla na Dopravním
inspektorátu v Benešově slavnostně otevřena
první policejní recepce na Benešovsku, která
byla vybudována v rámci projektu P 1000.
Jeho cílem je modernizace policejních služe-
ben a zvýšení komfortu pro občany při vyři-
zování záležitostí na Policii ČR. 

Druhá recepce byla v těchto dnech zpro-
vozněna v budově bývalého rybářství v Če-
chově ulici v Benešově, kde má své sídlo
Služba kriminální policie a vyšetřování. Byla
vybudována nákladem 2,8 miliónů korun.
Nové prostředí recepce je vybaveno stejně
jako recepce na Dopravním inspektorátu. Ne-
chybí bezbariérový přístup a sociální zařízení
pro handikepované občany vybavené přebalo-
vacím pultem pro maminky s nejmenšími
dětmi. K dispozici je také dětský koutek, kam
budou moci rodiče umístit své ratolesti, aby
se zabavily po dobu čekání. 

Recepce je pro veřejnost otevřena v pra-
covní dny od 7,00 do 15,30 hodin a lidem
v případě potřeby poradí a pomůže recepční. 

Bezpečí pro seniory
Benešovští policisté každoročně prošetřují

případy, kdy podomní obchodníci využívají
důvěry především starších lidí a během prodeje
různého zboží je okradou. Přestože jsou občané
a senioři na tyto případy v médiích často upozo-
rňováni, přesto jsou někteří z nich při jednání
s těmito osobami stále neopatrní. Z toho důvodu
policistka Preventivně informační skupiny
Územního odboru Policie ČR v Benešově kaž-
doročně navštěvuje seniory a beseduje s nimi na
toto téma.

V sobotu 14. listopadu v odpoledních hodi-
nách se setkala se seniory v Tismi. Besedy se
také zúčastnil její pražský kolega nprap. Jaro-
slav Bican z Preventivně informačního odděle-
ní Praha I. Senioři nejdříve v úvodu shlédli film
a policisté je pak seznámili s některými přípa-
dy, ke kterým došlo na Benešovsku a v Praze.
Upozornili je na možná nebezpečí a rizika,
která jim mohou v životě hrozit. Senioři se do-
zvěděli, jak se chránit před okradením, jak
předcházet riziku přepadení, jak se vyhnout
podvodu, jak zabezpečit majetek a jak se cho-
vat v silničním provozu. 

V závěru besedy senioři od policistů dosta-
li brožurky, samolepky a letáky s upozorn-
ěním a radami, jak se chovat bezpečně. 

Nález uhynulého orla skalního 
Benešovští policisté prošetřují případ nálezu

uhynulého orla skalního, který patří mezi chrá-
něné živočichy. Dne 29. září v dopoledních ho-
dinách ho nalezl u bývalé hájenky u osady To-
mice u Olbramovic pracovník Ochrany fauny
ČR Votice. 

Pitva prokázala, že orel byl usmrcen větším
množstvím chemické látky CARBOFURAN,
která se do jeho těla dostala pravděpodobně poz-
řením otrávené návnady. Přestože pokládání
návnad v přírodě je v naší zemi zakázané, stále
se tento způsob používá v boji se škodnou. 

Policisté v případu zahájili úkony trestního ří-
zení pro podezření ze spáchání trestného činu
neoprávněné nakládání s chráněnými a volně ži-
jícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. 

Zároveň občany žádají o pomoc při pátrá-
ní po bezohledném člověku, který má smrt
orla skalního na svědomí. Pokud by k přípa-
du měli jakékoliv informace, mohou zavolat
na telefonní číslo 974 871 340 nebo na linku
158. Děkujeme. 

nprap. Zuzana Stránská

Kradená auta kontroly neodhalily
Policisté a úředníci na kontrolách 

Od září probíhají na Benešovsku kontroly
provozoven autoservisů a autobazarů. Policisté
z oddělení hospodářské kriminality v Benešově
spolu s pracovníky Odboru životního prostředí
a Živnostenského odboru Městského úřadu
v Benešově prověřili několik provozoven v Be-
nešově, jednu v Chotýšanech a jednu ve Václa-
vicích. 

Policisté zjišťovali, zda vozidla, jejich části
a autovraky nepochází z trestné činnosti. Pra-
covníci městského úřadu pak po své linii prově-
řovali, zda podnikatelé při své činnosti dodržují
příslušné zákony.

A jak kontroly dopadly? “Žádná vozidla či
vraky, které by pocházely z trestné činnosti, po-
licisté kontrolou nezjistili,” řekl npor. Bc. Jan
Záklasník, vedoucí Oddělení hospodářské kri-
minality v Benešově. 

Pracovníci z odboru životního prostředí však
důslednou prohlídkou provozoven odhalili zá-
važné nedostatky. Budou je proto řešit ve správ-
ním řízení. Neoznámení zahájení provozování
v provozovně a neoznačení provozovny, tak tyto

prohřešky zase zjistili úředníci živnostenského
odboru. Uložili za ně na místě pokuty. 

Další kontroly policisté společně s pracovníky
městského úřadu plánují i v zimních měsících. 

Vloupání do trafik objasněno
Odcizeny cigarety

Tři případy vloupání do novinových stánků
a čtyři vykradené plechové skříně na uschování
novin a časopisů prošetřovali v měsíci říjnu be-
nešovští policisté. 

Do trafiky ve Vnoučkově ulici v Benešově
a v Čerčanech se neznámý pachatel vloupal ze 6.
na 7. října. O den později pak policisté šetřili
další vykradený novinový stánek, tentokrát
v Nádražní ulici v Benešově. Tři vykradené ple-
chové skříně na noviny a časopisy umístěné
v Neveklově, v Týnci nad Sázavou a v osadě
Racek měli policisté hlášené 8. října. Na čtvrtou
vykradenou skříň pak votičtí policisté vyjeli 19.
října do Olbramovic. 

Díky všímavosti jedné z benešovských obyva-
telek policisté tři případy vloupání do trafik ob-
jasnili. Žena městským strážníkům na linku 156
oznámila vloupání do stánku ve Vnoučkově
ulici. Ti pak přímo na místě činu přistihli pěta-
dvacetiletého mladíka a předali ho benešovským
policistům. 

Kriminalisté dalším šetřením zjistili, že mla-
dík má na svědomí ještě další dvě vykradené tra-
fiky v Benešově. Jednu v Nádražní ulici a jednu
na Malém náměstí, do které se vloupal už kon-
cem měsíce září. Ze všech tří odcizil cigarety
a doutníky a svým jednáním napáchal škodu za
sedmdesát tři tisíce korun. Část odcizených věcí
prodal a část použil pro svoji potřebu. Policejní
komisař ho obvinil z trestného činu krádeže
a stíhá ho na svobodě. Obviněnému hrozí trest
odnětí svobody od šesti měsíců do tří let. 

Případy vloupání do plechových skříní policis-
té stále prošetřují. Z nich byly odcizeny staré no-
viny a časopisy určené k vrácení. Neznámého pa-
chatele zřejmě zajímaly CD a DVD disky, které
byly přiloženy k časopisům. Poškozeným vznikla
celková škoda za téměř sedmdesát tisíc korun. 

Přepsal datum na neschopence
Peníze nedostal

Z trestného činu padělání a pozměňování veřej-
né listiny je podezřelý devatenáctiletý mladík.
Z důvodu pracovního úrazu mu byla v srpnu le-

pokračování na následující straně
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tošního roku vystavena lékařem ve Vlašimi ne-
schopenka. Zraněný však na pátém dílu nescho-
penky v kolonce „práce schopen od“ přepsal
datum a neschopnost si tak o osm dní prodloužil.
Takto upravený dokument předal svému zaměst-
navateli. Ten však na nesrovnalost přišel a mladí-
kovi tak dávka nemocenského pojištění ve výši
jeden tisíc dvě stě patnáct korun nebyla vyplacena. 

O jednání muže z Chomutovska byli informová-
ni benešovští policisté. Policejní komisař z Odděle-
ní hospodářské kriminality v Benešově mu ve zkrá-
ceném přípravném řízení sdělil podezření ze
spáchání trestného činu. Záznam o výsledku řízení
pak postoupil okresnímu státnímu zástupci. 

Pokud bude mladík uznán vinným, hrozí mu trest
odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest. 

nprap. Zuzana Stránská 

Hrozil výbuchem
Sám se udal 
V úterý třináctého října za deset minut tři ho-

diny odpoledne přijal operační důstojník v Bene-
šově telefonní hovor. Z něj se dozvěděl velmi ne-

čekanou zprávu. Volající mu stroze oznámil, že
přesně ve čtyři hodiny odpoledne tohoto dne vy-
buchne v herně DOMINO v Benešově bomba.

Od této chvíle se rozběhla velká akce. Operač-
ní důstojník ihned na místo povolal policejní
hlídku, aby mu uvedenou adresu zkontrolovala.
Vyžádal si na místo i policejního pyrotechnika
a psovoda se psem specializovaným na vyhledá-
vání výbušnin. K herně přijelo i vozidlo hasičské
záchranné služby, sanita a hlídka městské policie.

Všechny příjezdové cesty k herně DOMINO
a posléze i přilehlé komunikace byly okamžitě
uzavřeny. Policisté společně s hasiči evakuovali
budovy Katastrálního úřadu v Tyršově ulici, kde
bylo evakuováno dvacet dospělých osob a dvě
děti. Dále byla provedena evakuace šesti starších
osob v budově Pečovatelské služby, a to pouze
ze zadní části budovy, kde okna směřovala na
místo údajného uložení nástražného výbušného
systému. Mimo jiné byl pochopitelně vyklizen
dům, kde se v zadní části přízemí nachází herna
DOMINO. Z tohoto domu bylo evakuováno 9
dospělých osob.

Služební pes Charik ze Speciálních kynolo-
gických činností Domašín společně se svým

psovodem propátrali prostory herny a přilehlého
okolí. Přesně ve tři čtvrtě na čtyři se pro chodce
i vozidla uzavřela cesta Nádražní ulicí. Ve čtvrt
na pět byl prostor zkontrolován přivolaným py-
rotechnikem, jehož kontrola byla také negativní.
Nástražný výbušný systém nebyl nalezen, ne-
došlo ke zranění osob, a tak byla celá akce v še-
stnáct hodin a dvacet minut ukončena.

Mezitím však bylo operačním důstojníkem
oznámeno telefonní číslo, ze kterého byl údajný
výbuch oznámen. Ve spolupráci s Krajským ře-
ditelstvím Středočeského kraje a operátorem byl
telefon s tímto číslem lokalizován. 

Ve tři čtvrtě na šest na operačním středisku
v Benešově znovu zazvonil telefon, kde se vola-
jící přiznal, že volal před třemi hodinami a ohlá-
sil, že ve čtyři hodiny bouchne herna DOMINO.
Oznámil, že sedí v restauraci na nádraží ČD a že
zde bude čekat na hlídku.

V šest hodin večer byl čtyřicetišestiletý muž
zadržen a eskortován na Obvodní oddělení Poli-
cie České republiky v Benešově, kde mu bylo
sděleno podezření ze spáchání trestného činu ší-
ření poplašné zprávy.

nprap. Denisa Malá

dokončení z předchozí strany

Program prevence

Tak se nám milé děti blíží konec naší soutěže.
Dnes si společně s Lojzíkem povíme poslední pří-
běh. Pro malou rekapitulaci si zopakujeme, o čem
jsme si povídali v minulých příbězích. V prvním
nám Lojzík vyprávěl, jak byl na táboře a společně
s vedoucím se mu podařilo odhalit zloděje, spíše
zlodějíčka peněz. Ve druhém příběhu Lojza odha-
lil šikanu, které se kluci ze třídy dopouštěli na jeho
spolužákovi. A naposledy nám Lojzík ukázal, že
i on dělá chyby, když se setkal s cizím člověkem.
Dnešní příběh se odehrává přímo před školou.

osmák si po cestě k ostatním dětem rovnal účes. Za
chvíli si začal s dětmi, které na něj pořád čekaly
před školou něco vyměňovat. 

Lojzík kouknul na hodinky a zjistil, že už má tro-
chu zpoždění a bude muset přidat do kroku, aby
maminku stihl pře obchodem. Jdou spolu dnes vy-
brat nové boty. A potom má hned trénink na fotbal.

Druhý den vyrazil Lojzík do školy už v nových
parádních botaskách. Před školou byl zase ten
osmák a kolem sebe měl nějaké děti. Ale úplně
jiné než posledně. Lojzíka to trochu zarazilo. Že
by měl tolik kamarádů?? Lojza se vydal rovnou
ke dveřím do školy, když najednou uslyšel: “Hej
kluku, pojď sem.” Otočil se a zjistil, že na něj
volá právě ten kluk z osmičky. “No pojď sem, ne-
musíš se mne bát. Koukám, že jsi dnes asi špat-
ně spal, co?” To určitě pomyslel si Lojza. Jen
jsem byl včera na tréninku a zase jsme dostali
pěkně do těla. Osmákovi nic neřekl, jen se za-
mračil. “Hele, kouknu a vidím. Jsi unavený. Jak
to chceš ve škole vydržet??” To taky nevím, po-
myslel si Lojza. “Mám pro tebe bezva dárek”
řekl osmák a sáhnul do kapsy. Z ní vytáhl malou
pilulku. “Tohle spolkni a uvidíš, že ti bude moc
príma. A jestli jo, tak zítra dostaneš další.” Než
se Lojza rozkoukal, byl kluk v trapu.

Celý den ve škole nebyl zase tak strašný. Pi-
lulku od toho kluka si ale nevzal. Jen ji občas vy-
táhl z kapsy a prohlí-
žel si ji. Doma ji
schoval do pokladnič-
ky. Druhý den ráno už
na něj před školou
čekal jeho nový kama-
rád z osmičky. “Tak
jak? Dobrá co? Se
vsadím, že jsi po ní
nebyl vůbec unavený.
A dnes ti ji dám taky,
ale kámo, nic není za-
darmo, dáš mi padesát
korun” řekl a usmál se

na Lojzu. “Ne díky, já to nechci” řekl Lojzík
a vydal se rovnou do školy. 

Dnes si pro ně paní učitelka přichystala poví-
dání o drogách. Lojzík poslouchal dost pozorně,
protože slyšel příběh, který byl velice podobný
tomu, co v posledních dnech sám prožil. Když se
dozvěděl, že i jedna taková pilulka může člověku
hodně ublížit a třeba mu i poškodit zdraví, roz-
hodl se, že to tak nenechá a všechno co se mu
stalo, bude paní učitelce vyprávět.

Děti, nebezpečí na vás může číhat úplně
všude. Ne jenom u školy, ale i na hřišti. Nemusí
vám vždy drogu nabídnout cizí dospělý člověk.
Může to být i váš spolužák nebo známý. Vždy je
potřeba toto odmítnout a nenechat se zlákat těmi
hloupostmi, co vám říkají. 

!DROGY JSOU ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!
A i když se to na začátku nemusí tak zdát,
ohrožují vás i vaše blízké.

Milé děti, dnes máte za úkol správně spojit ob-
rázky. Na jednom je vždy špatné a na druhém
správné chování. Pospojujte je, jak k sobě patří
a správnou odpověď si přiložte k těm předcho-
zím. Již brzy je budete potřebovat.

nprap. Denisa Malá

Starší spolužáci
Na zábradlí před školou seděl osmák, který se

tvářil jako by snědl moudrost světa. Kolem něj se
hemžila skupinka jeho spolužáků a ještě nějací
dva mladší kluci. Něco si tam šeptali a pak se
tomu hlasitě smáli. Když se najednou ozvalo:
“TICHO” to zakřičel ten kluk, co se houpal na
zábradlí. Rozhlížel se na obě strany a pak se roz-
běhl přes silnici k malému parku. 

Lojzík se za ním chvilku díval. Přijelo velké
černé auto a z něho vystoupil elegantně oblečený
muž. Přisednul si k tomu klukovi na lavičku. Po
chvilce vstal, podrbal kluka na hlavě, rozcuchal
mu vlasy, sednul do auta a odjel. Rozcuchaný
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Statistika dopravních nehod
za prvních deset měsíců roku
2009 ve srovnání se stejným
obdobím roku 2008 a 2007                                                                

nprap. Zuzana  Stránská

2009 2008 2007

Celkem  dop. nehod 800 1 423 1 544

Úmrtí 12 17 14

Těžké zranění 45 59 47

Lehké zranění 363 289 301

Celková hmotná škoda 58 mil. 82 mil. 83 mil. 

Nehoda pod vlivem alkoholu 54 69 67

Příčiny:

Nedodržení rychlosti 190 238 233

Nesprávné předjíždění 34 44 38

Nedání přednosti 109 195 208

Nesprávný způsob jízdy 399 788 902

Zavinění:

Řidičem nemotorového vozidla 21 15 9

Chodcem 11 6 8

Lesní zvěří, domácím zvířectvem 42 125 127

Závadou komunikace 4 3 3

Technickou závadou vozidla 2 9 16

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE NUTNÉ !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden

s krajskou radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně – finanční poradnu

Kdo může poradnu využívat ?
● držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
● senioři, sociálně slabší rodiny
● rodiny s dětmi
● nezaměstnaní
● ostatní klienti 

Co nabízíme ?
● informace a pomoc při sjednávání slev

– dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
– služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
– pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vy-

braných pojišťoven)
– pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
– pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic

● zajištění financí na pohřebné – program Pieta
● prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným do-

padem na slabší sociální skupiny
● vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až

50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
● nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
● kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti

Kontaktní místa:
České Budějovice:Kraj.svaz důchodců,Lidická 5,Úterý 13-16h,Pátek 9-14h
telefon: 518 321 861,774 361 257
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

Milé děti, 
konec roku se blíží, a tak je nejvyšší čas, aby
jste  nám zaslaly vaše správné odpovědi na otáz-
ky, které jste měly přiložené u Lojzíkova vyprá-
vění. U každého příběhu jste měli splnit nějaký
úkol a tím posledním pro vás je vložit tyto od-
povědi do obálky a zaslat na naši adresu. My
z vašich lístků se správnými odpověďmi vylosu-
jeme tři šťastlivce, které na konci roku odmění-
me drobnými cenami. Tak přejeme mnoho úspě
chů a štěstí.

Účastí v soutěži vyjadřují účastníci souhlas
s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují se je

plně dodržovat. Účastí v soutěži poskytují účast-
níci organizátorům bezplatný souhlas s uveřej-
něním svého jména a příjmení v souvislosti
s prezentací výsledků soutěže v médiích a pre-
zentačních materiálech organizátorů soutěže,
a to i po skončení soutěže. V průběhu předávání
výhry může být na místě s účastníky pořízen ob-
razový a zvukový záznam z předávání ceny a vy-
tvořena fotografie. Tento záznam a fotografie
budou dále zpracovány a použity pouze k pre-
zentaci  soutěže ve vybraných médiích. Převze-
tím výhry a podepsáním předávacího protokolu
udělují soutěžící organizátorovi svůj souhlas
s bezplatným využitím tohoto záznamu.

Správnou odpověď zasílejte prostřednictvím
pošty nebo doručte osobně na adresu: Policie
ČR, Preventivně informační skupina,  Čecho-
va  čp.  1996, 256 01 Benešov  do 20. ledna
2010. Jména výherců cen budou zveřejněna
28. ledna 2010 na internetových stránkách or-
ganizátora soutěže: http://www.policie.cz/kraj
ske-reditelstvi-policie-
stck.aspx a v Benešovském deníku. Nezapo-
meňte do odpovědní zásilky uvést jméno, pří-
jmení, adresu, e-mail, případně telefon pro
snazší kontakt s výherci.

nprap. Denisa Malá

Z fotografické soutěže                                               foto: V. Holasová Z fotografické soutěže                                             foto: autor Džurný
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Svatomartinský lampiónový průvod 11. 11. 2009
Mateřské centrum Motýlek letos pořádalo v pořadí již 7. Svatomartinský

lampiónový průvod. 
Po krátkém přivítání průvod vyrazil se

setměním od Domu s pečovatelskou služ-
bou a směřoval do zahrady Společenského
centra Týnec. V čele průvodu jel sv. Mar-
tin na bílém koni a za ním se vinul průvod
v podobě mnoha světýlek, lampionů a lu-
cerniček, které svítily do tmy Týnce
a nesly vzkaz všem lidem, abychom ná-
sledovali sv. Martina a otevřeli svá srdce
všemu dobrému, pokoře, úctě a pomoci

druhým. Světýlek zářilo opravdu hodně, vždyť se také na průvod vypravilo
přes 500 lidí. Malebný pohled se proto může naskytnout každému, kdo shléd-
ne průvod vinoucí se přes most v celé jeho mohutnosti. Bohužel byl průvod
přerušen závorami a posunováním vagónů. Vše nemůže být dokonalé, tak
alespoň máme pro příští rok co zlepšovat při přípravě této akce.

V zahradě Společenského centra na všechny čekal oheň pro zahřátí,
společně s teplým čajem a svatomartinskými skořicovými rohlíčky. Krát-
kou scénkou jsme si připomněli, jak
se sv. Martin rozdělil se žebrákem
o svůj plášť. Zájemci si pak také
mohli zkusit rozseknout plášť dřevě-
ným mečem. Malé děti z MC Motý-
lek si připravily básničky o sv. Marti-
novi a nadcházející zimě. Program
zakončili pásmem scének šermíři
Páni z Týnce. Kdo vytrval až do
konce a i přes začínající mrholení ne-
odešel domů, mohl si projít cestičku
ze světýlek, na jejímž konci našlo
každé dítě dáreček.

Děkujeme všem, kteří přišli svým světýlkem podpořit tuto znovuobno-
venou tradici. Velké poděkování patří těm, kteří se nezištně podíleli na
přípravě této akce, jmenovitě: skupině historického šermu Páni z Týnce
za pomoc při přípravě programu, pekařství Červený za výborné svato-
martinské rohlíčky, Společenskému centru Týnec za zapůjčení zahrady
a uvaření čaje, Městskému úřadu za zajištění ozvučení a vytištění plaká-
tů, Městské policii a SDH Týnec nad Sázavou za dohlížení na bezpečnost
akce, Ochotnickému divadelnímu spolku Netopýr a maminkám z MC
Motýlek. 

Přeji všem, ať je dobré skutky provázejí celým příštím rokem a za rok
se těšíme nashledanou.

Za MC Motýlek napsala Adéla Svobodová
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Herna s prvky Montessori
V MC Motýlek

bude od ledna pro-
bíhat nová herna s
prvky Montessori.
Bude se konat každé
úterý dopoledne od
9:30 do 11:30 hod.

V herně bude nabízen program pro děti před-
školního věku v duchu výchovy a vzdělávání
italské lékařky a pedagožky Marie Montessori.
Tento sytém výchovy, který je rozšířen v ma-
teřských i základních školách po celém světě,
je založen na velké úctě ke každému jednotliv-
ci a jeho individualitě. Děti se učí poznávat
okolní svět a jeho fungování prostřednictvím
všech svých smyslů, důraz je kladen také na
rozvoj samostatnosti a tvořivosti. Mottem
Montessori škol se stala věta: “Pomoz mi,
abych to dokázal sám.” V této větě je skryta
velká touha našich dětí samostatně objevovat
svět, neboť co si člověk sám zkusí a co sám ob-
jeví, zůstane mu navždy vryto v paměti. Do-
spělý má být dítěti citlivým a trpělivým prů-
vodcem na této cestě objevování. 

V herně budou mít děti možnost pracovat
s různými pomůckami, které jim toto samo-
statné objevování umožní. Dále budou děti

společně tvořit, zpívat, povídat a hrát si  k ur-
čitému tématu, vycházejícímu z ročních ob-
dobí a slavení různých svátků (podobně jako
je tomu např. ve školkách). Při společné práci
jsou děti vedeny k respektování druhých,
k učení se spolupracovat a komunikovat. Sou-
částí programu je také chůze po elipse jako
cvičení koncentrace a ticha.

Herna s prvky Montessori bude pojata jako
pololetní kurz od konce ledna do června,
neboť je důležité, aby děti hernu navštěvova-

ly pokud možno
pravidelně. Děti
budou moci po
dobu programu
zůstávat v herně
samostatně, bez ro-
dičů (bude záležet
na individuální do-
mluvě).

Kdo by se chtěl o metodě Montessori a při-
pravované herně dozvědět více, toho zveme
na večerní přednášku pro rodiče ve středu 13.
ledna 2010 v MC Motýlek od 20 hodin.

Ukázková  herna pro rodiče s dětmi bude
v úterý 19. ledna. 

Hernu povede Mgr. Adéla Svobodová,
DiS., absolventka Pedagogické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze, která absolvovala
roční kurz Montessori pedagogiky. Učila
v Montessori třídě na ZŠ Meteorologická
v Praze 4, v  Církevní ZŠ a MŠ Archa v Pe-
troupimi, nyní je na mateřské dovolené. Má
dvě dcery, které budou do herny docházet.

Přejeme Všem krásné prožití doby
adventní a vánoční 

a těšíme se na shledání v lednu 2010.

MC Motýlek

Vánoce přicházejí
Vánoce přicházejí vzápětí za 21. prosincem –

zimním slunovratem. Od tohoto dne se nám opět
začíná pomalu prodlužovat den. 

Vánocům předchází čtyřtýdenní období ad-
ventu. Vánoční čas pro nás představuje vůně
vanilky, cukroví a jehličí. Sháníme dárky pro
své blízké, abychom jim přinesli radost. Vá-
noce mají zvláštní kouzlo. To však nespočívá
jen v krásně uklizeném a nazdobeném bytě
a v dárcích, ale především je to čas, kdy
máme k sobě nějak blíž a máme snad i více
času pro své blízké a přátele. My dospělí se

vracíme ve vzpomínkách do doby našeho dět-
ství. I dnes vše prožíváme znovu s našimi
dětmi nebo s vnoučaty, i když už trochu jinak. 

Štědrovečerní stůl je krásně prostřený, ozdo-
bený stromeček příjemně voní … Zazvoní zvo-
nek jemným cinkotem – Vánoce jsou tu! 

Jedním ze symbolů Vánoc je jmelí. V Jeho
kouzelnou moc věřili lidé už odpradávna. Jmelí
přinášelo do domu štěstí, lásku a také chránilo
proti čarodějnicím a zlým silám. Traduje se, že
jeho kouzelná moc bude větší, je-li jmelí daro-
váno, nikoli koupeno. Čím více je na keříčku bí-
lých bobulek, tím více štěstí přináší. Líbání part-
nerů pod zavěšeným jmelím je zvyk, který

pochází již od Keltů, kteří věřili, že jmelí zajiš-
ťuje plodnost.

Vánoční
Martina Drivejová-Otčenášková

Hvězdička stříbrná dopadla na zem
a všechno kolem mění se rázem.
Hvězdička stříbrná jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní.
Hvězdička stříbrná na okno zaťuká,
jaké má tajemství pro holku, pro kluka?
Hvězdička stříbrná nám zase po roce
přináší stromeček, přináší Vánoce.
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Stromečku vstávej,
ovoce dávej,
umej se, ustroj se,
je Štědrý den                  

Podle jedné z legend vznikl zvyk vánočního
stromečku díku opatu Kolumbánovi. Žil v 6. sto-
letí a jeho misionářská činnost ho zavedla do té
doby pohanského kraje Bretaně a Burgundska.
Kolumbán, který chtěl domorodcům přiblížit
svátek narození Krista, ozdobil starobylý strom
zapálenými pochodněmi. Zář hořících pochodní

Z KONCERTU PODBLANICKÉHO
PODZIMU

přilákala zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl
kázání o narození malého Ježíška.

Možná, že právě v tento den přišel na svět
zvyk strojit vánoční stromek.

U nás se zvyk zdobení stromečku ujal až
někdy v první polovině 19. století. První vánoč-
ní stromek byl k vidění v pražské vile tehdejšího
ředitele Stavovského divadla a to roku 1812.
Poté trvalo zhruba třicet let, než se začaly
v Praze stromky prodávat běžně. 

Městská knihovna nabízí všem, kteří mají ši-
kovné ruce a chuť udělat něco pro domácí vá-
noční atmosféru přehršel nápadů:

Barevné vánoční hvězdy ze slámy., Vánoční ná-
pady., Bílé vánoce.,  Čas adventu, čas vánoc.,   Vá-
noční motivy – svíčky., Nápady pro sváteční chví-
le., Nové vánoční nápady., Od adventu do vánoc.,
Ozdobné balení dárků., Šťastné a veselé.,   Vánoce
přicházejí.,  Vánoční čas nastává., Vánoční inspira-
ce., Vánoční kniha., Vánoční ozdoby., Vánoční pe-
čivo., Velká kniha vánoční.,    a mnoho dalších.

Vystoupení Felixe Slováčka se synem za doprovodu Karlovarského
symfonického orchestru dne 28.11.2009 v Společenském centru Týnec
nad Sázavou:



ročník XIX, prosinec 2009 Týnecké listy číslo 6, strana 11

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

PROSINEC

19. 12. 2009 Koncert skupiny NEŘEŽ
zač. 20.00 hod.
koncert známé folkové skupiny
Pořadatel: Společenské centrum
TÝNEC
Informace a vstupenky:
Turistické informační centrum, 
tel: 317 729 050, 775 290 032, 
mail: ic@centrumtynec.cz

20. 12. 2009 4. adventní neděle na
hradě Týnci
zač. 14.00 hod.
Odpolední akce na hradě 
v Týnci nad Sázavou
Pořadatel: Městské muzeum
v Týnci nad Sázavou  - Město 
Týnec nad Sázavou 
–  vánoční mini tržiště
– skupina historického šermu
Páni z Týnce (zač. 14.30 hod.)
–  vánoční písně a koledy
v rotundě (15.00 hod.)
–  soutěž o NEJ vanilkový
rohlíček (16.00 hod.)
–  vánoční koncert v rotundě
– Monika Načeva (zač. 18.00 hod.)
informace: tel: 775 255 949,
kastelánka hradu
Adriana Bursová
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad Sázavou

LEDEN

13. 1. 2010 Zájezd do divadla
– Obchodník s deštěm
odj. 17.00 hod.
Divadlo na Vinohradech
zač. 19.00 hod.

Vstupné: 80,-; 200,-; 260,-;
320,-; 360,-; Příspěvek na
dopravu: 70,- Kč
Vstupenky a informace:
Turistické informační centrum,
tel: 317 729 050, 775 290 032
mail ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

14. 1. – 17.1.2010
Regiontour Brno
mezinárodní veletrh turistických
možností v regionech 
pro širokou veřejnost otevřeno
od pátku 15.1. od 14 hod.

24. 1. 2010 Rytířský turnaj, aneb dětské
rytířské klání
zač. 16.00 hod.
Vaše ratolesti na dřevěných ko-
ních , v plné zbroji a za jásotu
publika soutěží v rytířských 
dovednostech o přízeň spanilé
princezny. Nové interaktivní
představení pro děti na nedělní
odpoledne  - účinkuje divadel-
ník, komediant, loutkoherec,
cestovatel, dlouholetý profesi-
onální šermíř, bavič a moderá-
tor Petr Abbe Hroš.
Vstupné jednotné : 80,–
Pořadatel:
Společenské centrum TÝNEC

ÚNOR

7. 2. 2010 Pohádka o Mikešovi
zač. 16.00 hod.
Loutková pohádka o putování
statečného Mikeše a jeho
kamaráda Bobeše o tom, jak si
poradí s čertem,  v urputném
souboji porazí draka a nakonec
zachrání  krásné princezny.
Hraje a loutky vodí  Petr Abbé
Hroš.
Vstupné jednotné : 80,- Kč
Pořadatel:
Společenské centrum TÝNEC

12. 2. 2009 Zájezd do divadla – Děti ráje
odj. 17.00 hod.
GoJa Music Hall
zač. 19.00 hod.
Vstupné: 549,-; 699,-;
Příspěvek na dopravu: 70,- Kč
Vstupenky a informace:
Turistické informační centrum,
tel: 317 729 050, 775 290 032,
mail:ic@centrumtynec.cz
Pořadatel:
Město Týnec nad Sázavou

BŘEZEN

7. 3. 2010 O chytré princezně
zač. 16.00 hod.
DAP- Divadelní agentura Praha

uvádí pohádkový muzikál
podle klasické pohádky Boženy
Němcové.
Vstupné: 80,- Kč
Pořadatel:
Společenské centrum TÝNEC

PLESOVÁ SEZÓNA 2010

9. 1. 2010 Myslivecký ples
Pořadatel: Myslivecké sdružení
Háj Pecerady
Kontakt: Ing. Chomát,
tel: 317 701 408, 605 065 018

6. 2. 2010 Ples Města
Pořadatel:
Město Týnec nad Sázavou
Kontakt: Turistické informační
centrum, tel: 317 729 050,
775 290 032

13. 2. 2010 Hasičský ples
Pořadatel:  SDH Pecerady, 
Kontakt: R. Hudrlík ,
731 217 218

14. 2. 2010 Dětská maškarní diskotéka
Pořadatel:  SDH Pecerady
Kontakt: R. Hudrlík, 
731 217 218

26. 2.2010 Rybářský ples
Pořadatel: Český svaz rybářů
Týnec nad Sázavou
Kontakt: 603 234 692, 
737 306 035

6. 3 2010 Školní ples
Pořadatel: SRPDŠ při ZŠ
Týnec nad Sázavou
Kontakt: Adriana Bursová, 
775 255 949

20. 3. 2010 Sportovní ples – maškarní
Pořadatel: FK Metaz
Kontakt: Stanislav Janda,
721 355 969

17. 4. 2010 Plesové finále
taneční sezóny 2010
Pořadatel:
Mgr. Blanka Takáčová
a Společenské centrum TÝNEC
informace a předprodej:
Mgr. Blanka Takáčová,
775 615 503
Společenské centrum TÝNEC,
317 729 050, 775 290 032
Vstupenky již v předprodeji 

Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

telefon: 317 729 050, 775 290 032, mail:
ic@centrumtynec.cz
www.mestotynec.cz



samozřejmostí je 3. třída, základní 4. třídu mají jen
začínající cvičitelé. 

Ovšem ne vše by bylo možné bez finanční pod-
pory. Základem financování jsou pro nás členské
příspěvky. Dále nás již dlouho podporuje i Město
Týnec nad Sázavou. V minulých letech jsme z růz-
ných dotačních titulů žádali o přidělení grantu. Po-
dařilo se nám získat finanční příspěvek od Středo-
českého kraje – určený našim gymnastkám na
mezinárodní spolupráci. Co považuji za úspěch je
instalace zrcadel do přístavby tělocvičny místní
základní školy v Komenského ulici v hodnotě
skoro 20. 000,– Kč. Snažíme se obnovovat nejen
vybavení v tělocvičně, ale i náčiní, aby nabídka
našich aktivit byla stále zajímavá. Ještě bychom
chtěli zainventovat do nových žebřin. 

K adventnímu času patří také Mikulášské
závody v gymnastice, můžete mi tuto akci nějak
přiblížit? 

Tento závod, stejně jako “Týnecké tandemy”,
stojí stranou všech krajských nebo republikových
závodů. Je pořádán jako vánoční setkání gymnas-
tických oddílů z celé České republiky. Proto bych
chtěla na tomto místě vyzdvihnout schopnosti
paní Jany Zídkové, která každoročně vše organi-
zuje. Ačkoliv zdejší tělocvična je poněkud men-
ších rozměrů, jedná se vždy o kvalitní závody.
V minulosti se jich zúčastnily oddíly ze Špindlero-
va Mlýna, Bělé pod Bezdězem, Prahy, Kamenice,
Brna, Chomutova a dalších měst.

Toto číslo „Týneckých listů“ je posledním
pro tento rok, co byste popřála obyvatelům
města do roku 2010?

Popřála bych svým spoluobčanům zejména
pevné zdraví, aby si i příští rok mohli zasportovat
či zacvičit. Dále také, aby byli spokojení a alespoň
na chvilku zapomněli na shon dnešní doby – a uží-
vali si pohody v kruhu své rodiny. 

Děkuji Vám za rozhovor. – MO –
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NA SLOVÍČKO S …
„Na slovíčko s“ si pro vánoční vydání listů

přizvalo k rozhovoru paní Věru Junovou, dámu,
jež je neodmyslitelně spjata s Tělovýchovnou jed-
notou Týnec nad Sázavou. Je také jednou z oceně-
ných titulem „Významný občan města Týnce nad
Sázavou“.

Paní Junová, dovolte, abych Vám dodatečně
pogratulovala k Vašemu ocenění. Zajisté to
bylo pro Vás příjemné překvapení, nebo se
pletu? 

Děkuji Vám. Abych byla upřímná, bylo to
hodně velké překvapení. První údiv poté “přemo-
hl” příjemný pocit, že mým prostřednictvím byla
oceněna práce členů TJ JAWA – Metaz Týnec nad
Sázavou. To přiznávám, že hřeje na duši. 

Jak Vy jste se dostala k tělovýchovné jednotě
a kdy jste byla zvolena předsedkyní?

V roce 1973 jsem se přistěhovala do Týnce nad
Sázavou, a protože jsem byla členkou tělovýchov-
né jednoty už v předchozím bydlišti, začala jsem
cvičit i zde. Od roku 1976 jsem spolu s paní Rich-
terovou cvičila žactvo a stala jsem se cvičitelkou
tehdy moderní jazz-gymnastiky, předchůdkyně
dnešního aerobiku, kterému se spolu s dalšími od-
větvími stále věnuji. Od roku 1984 do roku 1990
jsem vykonávala funkci tajemnice TJ a byla jsem
v TJ zaměstnána na plný úvazek. Tuto funkci jsem
od roku 1990 do roku 2001 vykonávala jako dob-
rovolnice a od roku 2001 jsem byla po panu Jiřím
Nedrovi zvolena do funkce předsedkyně TJ JAWA
– Metaz Týnec nad Sázavou. 

Tělovýchovná jednota Týnec nad Sázavou za
svou historii vychovala několik generací spor-
tovců, můžete mi, prosím Vás, stručně popsat
historii tohoto zájmového sdružení?

Tělovýchovná jednota JAWA – Metaz Týnec
nad Sázavou má velice bohatou historii. 23. 12.
tomu bude 103 let od ustavující schůze, kdy sta-
rostou byl zvolen Josef Hásek, a byla založena
první tělovýchovná organizace – TJ Sokol v Týni-
ci nad Sázavou. Cvičili pouze muži, kteří se
zúčastnili 5. Všesokolského sletu v roce 1907
v Praze. Postupně se formovaly i oddíly dorostu
a žactva. Po 1. světové válce roku 1919 zahájily
cvičení i ženy, dorostenky a žačky pod vedením
náčelnice paní Karáskové. Ke sportovní činnosti
se postupem času přidal i provoz zdejšího kina.
Základem činnosti vždy byla gymnastická cviče-
ní, házená a turistická činnost. Po druhé světové
válce, přetrvala tradice cvičení v podstatě až do-
dnes. Po roce 1968 byly v TJ oddíly – fotbalu, ho-
keje, kanoistiky, lyžování, tenisu, karate, nohejba-
lu – dokonce i jachtingu a skibobů. Některé oddíly
se osamostatnily, některé zanikly, jiné vznikly. 

A jak vy, jako předsedkyně tělovýchovné
jednoty, můžete ohodnotit skoro uplynulý rok
2009? Jaké byly úspěchy členů TJ Jawa
Týnec? Co se podařilo zrealizovat za projekty?

Podíváme-li se na jednotlivé oddíly, tak tento
rok patřil k celkem úspěšným. Vezmeme to po od-
dílech. Badmintonisté, protože nemají vhodné tré-
ninkové podmínky v Týnci, využívají moderních
prostor S-Centra v Benešově a jenom děti trénují

ve Zbořeném Kostelci. Nejpočetnější základnu
členů má Asociace sportu pro všechny – cca 300
osob. Pod tento oddíl patří i všeobecná gymnasti-
ka a Break Dance. Moc bych přála právě Break
Dance oddílu, aby jeho mladým členům vydržel
ten počáteční entusiasmus i do dalších let. Vše-
obecná gymnastika patří v naší tělovýchovné jed-
notě mezi oddíl s dlouholetou tradicí a s mnoha
úspěchy. Tento oddíl reprezentuje město Týnec
nad Sázavou také v zahraniční. Již několik let fun-
guje spolupráce mezi naším oddílem a přáteli ze
Skotska a Dánska. Cvičenky se také se železnou
pravidelností a vynikajícími úspěchy zúčastňují
krajských i republikových přeborů. 

Dalším úspěšným oddílem jsou naši karatisté,
mezi členy patří i držitel tzv. san-danu – tzn. čer-
ného pásku – což je nejvyšší možný úspěch pro
každého karatistu. Jak již bylo zmíněno dříve, fun-
guje zde i oddíl kanoistiky, ale dnes spíše “rekre-
ační formou”. Do skupiny rekreačního sportu patří
družstvo volejbalu žactva, smíšené družstvo
a družstvo žen – tato družstva nejsou zapojena do
soutěží, hrají příležitostné turnaje v okolních ob-
cích. Volejbal na výkonnostní úrovni – krajský
přebor – hrají muži. Nesmím opomenout ani oddíl
turistiky. V letošním roce, stejně tak, jako v letech
minulých, pořádal turistické pochody, výlety do
okolí, aj. Bohužel členská základna stárne a neda-
ří se nám ji výrazněji “omladit”. Ono se členství ve
většině případů “dědí” z generace na generaci a to
nemluvím pouze o tomto oddílu. 

Ještě bych chtěla zmínit odbor Sportu pro všech-
ny, který díky šikovným cvičitelům pořádá v Týnci
nad Sázavou zajímavé závody a akce pro širokou
veřejnost. Asi nejpopulárnější jsou již tradiční
sportovní odpoledne ke dni dětí, přebory místní
i okresní v atletice školní mládeže, a také atletická
soutěž předškoláků. Odměnou pro cvičitele je po-
hled na urputně zápolící nejmladší účastníky. 

Chloubou, kterou bych ráda zmínila, jsou kva-
litní cvičitelé. V naší tělovýchovné jednotě pracu-
jí cvičitelé s nejvyšším zařazením – tzn. třídy 1 a 2,

Ladislav Žížala

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY, Týnec nad Sázavou – původně gotická stavba ze 14. století

lavírovaná perokresba
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ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY (ASPV) 
Plán činnosti a veřejných akcí odboru sportu
pro všechny na r. 2010 

6. 2. 2010 seminář pro veřejnost
(různé formy cvičení pro
nejširší veřejnost)

20. 2. 2010 Týnecké tandemy – SG

19. 6. 2010 SG předškoláků
23. 6. 2010 vodácký SE CV
25. – 27.6. víkendový tábor žactva

11.12.2010 Mikulášské závody v SG

2. pol. prosince 2010 Vánoční besídky v oddí-
lech – veřejné cvičební hodiny

4. 2010 OP v SG – bude doplněno
po stanovení termínu KP

24. 4. 2010 cyklistický výlet žactva
10. 5. 2010 atletika žactva
18. 5. 2010 atletika předškoláků
28. 5. 2010 sportovní odpoledne k DD

Chcete získat nebo si udržet dobrou kondici, posílit a protáhnout svaly,
být zdraví, pružní, bez bolavých zad, bojujete s obezitou, nebo snad chce-
te propotit nějaké to triko, nebo se jen tak, pro zábavu pobavit pohybem?

Jsme TU pro vás 

KDE – v tělocvičně základní školy 
v ul. komenského v týnci nad sázavou/sídlišti

Pravidelně každý týden od pondělí do čtvrtka si můžete pod vedením
kvalifikovaných cvičitelek a cvičitelů odboru Sportu pro všechny TJ JAWA-
METAZ Týnec n. S. zasportovat v tělocvičně základní školy v sídlišti.

kdy od – do hodin co kdo 

PONDĚLÍ 18,30 – 20,00 STEP AEROBIK MÍŠA Daňková
Pořádně se zahřejete jednoduchými
tanečními vazbami na stepech
Posílíte dýchací a srdeční systém
Velmi lehce zaměstnáte i mozek při učení 
krátkých sestav. Posílíte ochabující partie,
zejména břicho a hýždě.Protáhnete celé
tělo. Domů se vrátíte příjemně unavené
a dobře naladěné

PONDĚLÍ 20,00 – 21,00 KONDIČNÍ CVIČENÍ BLANKA Dalibová
Budete formovat svou postavu, aby byla ještě
pěknější.Udržíte nebo vylepšíte svou kondic
i a zdraví. Hezky se zahřejete jednoduchými
kroky a pohyby. Nezapomínáme ani na
posilování paží a nohou. Posilování břicha
a hýždí je samozřejmostí. A nakonec musíme
vše pěkně protáhnout

ÚTERÝ 16,00 – 17,00 RODIČE S DĚTMI VĚRA Junová
Hravé, veselé, zábavné, pestré cvičení
s tradičním i netradičním náčiním, na nářadí
i bez něj, které je zaměřené na zdravý vývoj
vašich nejmenších. Cvičení rozvíjí správné
držení těla, dýchání, psychické i motorické 
schopnosti. Zapojením do kolektivu
vrstevníků napomáhá k přechodu dětí do MŠ,
učí spolupráci, toleranci, respektován
druhých. Cvičení je vhodné pro děti od
nejmenších až do předškolního věku.
Využijte tuto hodinku, kdy se můžete plně
věnovat svým nejmilejším. 

17,00 – 18,00 ZDRAVOTNÍ ZAMĚŘENÍ VĚRA Junová
Ani tuto hodinu se nebudete nudit. Zdravotně
cílenými a nenáročnými cviky zahřejete, posílíte, 
protáhnete i uvolníte své tělo tak, aby
nedocházelo ke svalové nerovnováze, nebolela
Vás záda, cítili jste se dobře a svěže. Pro
pestrost používáme někdy i náčiní, které pro 
Vás máme připravené, různé druhy gum, míčů, 
činky …. Cvičení je vhodné pro všechny
věkové kategorie a nejen pro ženy.

STŘEDA 20,00 – 21,00 AEROBIK SOŇA Vrňatová
Svižné cvičení s krátkými, nenáročnými
tanečními vazbami Vás pěkně zahřeje, dobře
naladí a přispěje k posílení Vašeho zdraví.
Opět posílíte oběhový a dýchací systém i svaly
celého těla, poté se pěkně protáhnete. Domů
půjdete s příjemným pocitem uvolnění a lehkosti. 

ČTVRTEK 17,30 – 19,00 ŽACTVO IRENA a JIRKA Čechovi
ŠKOLOU POVINNÉ ZORA Polášková
Máte-li doma neposedu, který nemá
vyhraněný zájem o některé ze sportovních
odvětví, je tato hodina určená právě jemu.
Při kolektivních míčových i jiných zábavných
hrách a zdravém cvičení s kamarády vybije
nadbytečnou energii a ještě si posílí zdraví
a kondici. Je-li vaše dítko navíc soutěživé
a bude mít zájem, může si občas změřit síly
se svými vrstevníky při sportovních soutěžích
a závodech. 

19,00 – 20,00 FORMOVÁNÍ POSTAVY MÍŠA Svobodová
Posilování velkých i malých svalových skupin,
tvarování postavy i jednotlivých svalů v poma-
lejším tempu příjemné hudby. Ploché břicho, 
hezké pozadí, pevné paže i nohy. To vše
i s pomocí cvičebních pomůcek, které jsou
Vám ve cvičebních hodinách k dispozici.
Chcete si vylepšit postavu, hubnete a chcete
zpevnit tělo, využijte i tuto hodinu.

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 

CVIČENÍ SENIORŮ

V SUTERÉNU DOMU S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU V UL. OKRUŽNÍ, V TÝNCI N. SÁZ.

Každý čtvrtek od listopadu do března od 15,30 – 16,30 hodin v mateř-
ském centru Motýlek se můžete protáhnout a rozhýbat ztuhlé klouby,
abyste se cítili lépe a pomohli si zdravě od bolesti.

Pokud Vám neslouží nohy, máte závratě nebo se bojíte, že cvičení ne-
zvládnete, přijďte se přesvědčit, že je toto cvičení opravdu pro každého –
i pro Vás. Cvičit můžete v sedu na židli nebo u opory pro lepší pocit jis-
toty. Vždy přizpůsobím cvičení přímo Vám, abyste odcházeli s příjemný-
mi pocity a s vědomím, že jste udělali něco dobrého pro své zdraví.

VĚRA Junová

Doporučujeme Vám využít více cvičebních lekcí v týdnu, protože je
známo, že účinky cvičení po 48 hodinách odeznívají. 

A JAKO BONUS:

STANETE SE SOUČÁSTÍ BEZVADNÉHO
SPORTOVNÍHO KOLEKTIVU

Další informace můžete získat na www.tjtynec.cz
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CENÍK oddílových příspěvků
odboru sportu pro všechny

TJ JAWA-METAZ Týnec nad Sázavou

Od září 2009 činí oddílové příspěvky odboru sportu pro všechny:

žactvo a mládež do 18 let 400,– Kč roční příspěvek
rodiče a děti 20,– Kč za hodinu a osobu
Rodiče v tomto oddílu nemohou využít roční příspěvek stanovený pro dospělé.

dospělí 900,– Kč roční příspěvek
nebo 40,– Kč jedna cvičební lekce

Vzhledem k tomu, že roční příspěvek lze využít pro všechny cvičební lekce
určené dospělým, bude Váš poplatek činit pouze cca 25,– Kč za 1 lekci i když
půjdete cvičit jen 1x v týdnu. Čím více lekcí využijete, tím méně zaplatíte.
Roční příspěvky lze hradit ve dvou splátkách, a to: 
500,– Kč v lednu na leden – červen 
400,– Kč v září na září – prosinec

V prázdninovém období se necvičí. 

MLÁDEŽNICKÁ MUŽSTVA FK FERCOM TÝNEC NAD SÁZAVOU UKON-
ČILA PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY 2009/2010

Ano, je tu měsíc listopad a mládež FK FERCOM hodnotí dosažené vý-
sledky, které jednotlivá mužstva dosáhla na fotbalových trávnících. Začně-
me u těch nejmladších. Do nové sezóny byly postaveny dvě “Přípravky”.
A – přípravka pod vedením Zbyňka Bartla zápasí v nejvyšší třídě vypsané
pro tuto kategorii v okrese Benešov a usadila se zatím na osmém místě, B –
přípravka pod vedením Luďka Skalického bojuje o třídu níže a taktéž do-
sáhla zatím na osmou příčku. Starší a mladší žáci se těší velké podpoře FK
a na jejich výsledcích je to znát. Hrají pod vedením pánů Kavoně, Ing. Pe-
tráška, Trantiny a pana Štěcha krajské soutěže I.A.tř. a po začátečních potí-
žích se sestavením mužstev nám dělají zatím největší radost. Naši dorosten-
ci, kteří mají pro tuto sezonu velmi mladý kádr, čekají zatím ve společnosti
mužstev krajské soutěže I.A.tř. na lepší postavení v tabulce, které pod vede-
ním p. Tůmy M. ml., Míška a Votánka jistě bude brzy reálné.

A – přípravka OP

1. SK BENEŠOV A 9 8 1 0 81:4 25
2. GRAFFIN VLAŠIM A 9 7 0 2 66:9 21
3. SK NAČERADEC 9 7 2 0 31:5 23
4. SK BENEŠOV B 9 4 2 3 34:16 14
5 SOKOL SEDLEC-PRČICE 9 5 1 3 34:26 16
6. FK BÍLKOVICE 9 4 0 5 28:38 12
7. MARILA VOTICE 9 3 0 6 19:44 9
8. FK FERCOM TÝNEC N.S. A 9 1 1 7 8:54 4
9. GRAFFIN VLAŠIM B 9 1 1 7 11:71 4
10. SOKOL NESPEKY 9 0 2 7 4:49 2

B – přípravka OS

1. SK BENEŠOV C 11 10 1 0 57:20 31
2. SOKOL KOSOVA HORA 11 8 1 2 64:11 25
3. SOKOL ČECHTICE 11 7 1 3 29:14 22
4. FC KŘIVSOUDOV 11 6 1 4 49:24 19
5. FK PYŠELY 11 6 1 4 40:24 19
6. SK CHOCERADY 11 6 1 4 35:28 19
7. TJ BYSTŘICE 11 5 3 3 37:25 18
8. FK FERCOM TÝNEC N.S. B 11 4 1 6 25:17 13
9. SK OLBRAMOVICE 11 3 2 6 16:26 11
10. TJ ÚROČNICE 11 1 3 7 12:55 6
11. JISKRA STRUHAŘOV 11 0 2 9 4:79 2
12. SOKOL KRHANICE 11 1 1 9 7:52 4

Mladší žáci – I.A.tř.sk.C

I.A.tř.sk.C
1. ZENIT ČÁSLAV B 12 11 0 1 60:6 33
2. MARILA VOTICE 11 9 0 2 34:14 27
3. FK FERCOM TÝNEC N.S. 12 9 2 1 42:9 29
4. FK DOBŘEJOVICE 11 6 0 5 36:29 18
5. SK BENEŠOV B 11 5 3 3 30:18 18

6. SLAVOJ ČERČANY 11 5 3 3 23:14 18
7. FC KUNICE 11 4 2 5 33:19 14
8. FK ŘÍČANY 11 5 2 4 34:15 17
9. FK KOLÍN B 11 4 1 5 20:23 13
10. TJ KOUŘIM 12 4 2 6 19:28 14
11. SOKOL SEDLEC-PRČICE 11 2 0 9 15:50 6
12. FK KAVALIER SÁZAVA 11 1 1 9 13:53 4
13. SLAVIA JESENICE 11 0 0 11 7:92 0

Starší žáci

1. .SLAVOJ ČERČANY 11 10 0 1 42:11 30
2. FK ŘÍČANY 11 10 0 1 39:8 30
3. FC KUNICE 11 9 0 2 47:8 27 
4. FK FERCOM TÝNEC N.S. 12 9 0 3 30:12 27 
5. SOKOL SEDLEC-PRČICE 11 7 0 4 25:26 21
6. SK BENEŠOV B 11 5 0 6 18:21 15
7. FK DOBŘEJOVICE 11 5 0 6 22:34 15
8. ZENIT ČÁSLAV B 12 5 1 6 26:41 16
9. FK KOLÍN B 11 3 1 7 18:31 10
10. SLAVIA JESENICE 11 3 0 8 27:34 9
11. FK KAVALIER SÁZAVA 11 3 0 8 17:30 9
12. TJ KOUŘIM 12 2 1 9 9:37 7
13. MARILA VOTICE 11 0 1 10 8:46 1

Dorost I.A.tř.sk.D

1. .MFK DOBŘÍŠ 13 12 1 0 63:7 37
2. MARILA VOTICE 12 7 2 3 24:18 23
3. FC JÍLOVÉ 12 7 1 4 40:15 22
4. SOKOL JANKOV 12 7 1 4 36:24 22
5. FK LETY 12 7 0 5 20:34 21
6. SK BENEŠOV B 12 5 3 4 21:19 18
7. FK NOVÝ KNÍN 12 5 2 5 25:38 17
8. MIROŠOVICE 12 5 1 6 30:29 16
9. FK FERCOM TÝNEC N.S. 13 5 1 7 20:29 16
10. SOKOL SEDLEC-PRČICE 12 5 0 7 19:23 15
11. SOKOL MILÍN-LIGMET 12 4 1 7 23:25 13
12. SK PETROVICE 12 3 2 7 21:44 11
13. SOKOL PODLESÍ 12 3 1 8 17:33 10
14. SOKOL TEPLÝŠOVICE 12 2 0 10 16:46 6 

Po podzimní části soutěže nastává pro všechna naše mužstva ne
zrovna oblíbená fáze zimní přípravy, která je velmi důležitá hlavně
pro načerpání nových fyzických sil. Přípravky budou trénovat vesměs
v pronajaté hale v Dařboži u Babic, st. a ml. žáci si zpestří fyzickou
přípravu startem na pražském zimním žákovském turnaji RH Strašni-
ce, kde sehrají o víkendech asi deset zápasů a přípravu dovrší na úno-
rovém týdenním soustředění v Horní Branné, kde počítáme i s účastí
hráčů přípravek. Dorost, tak jako každý rok, bude nabývat fyzičku,
pokud bude přát počasí, hlavně venku v přírodě. I on bude v rámci pří-
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pravy startovat na velmi dobře obsazeném zimním turnaji ČAFC
Praha. První dva zápasy turnaje sehrají ještě letos v listopadu, a to
s účastníkem “České ligy dorostenců” Duklou Praha ml. dor. a s Gor-
digem Kačerov (pražská I.A.tř.). Na závěr přípravy absolvují taktéž
soustředění v Horní Branné. Mužstva dospělých mají svůj individuál-
ní plán přípravy, když letos vypustila účast na zimním turnaji. Pří-
pravné zápasy sehrají s předem sjednanými soupeři. Stejně jako mlá-
dež se muži v jednom z termínů zúčastní soustředění v Horní Branné.
To je v kostce výčet zimních sportovních aktivit mužstev FK, které
stojí mnoho finančních prostředků. Není žádnou tajností, že samotný
FK vynaloží mimo nákladů, které si hradí sami hráči a nebo rodiče, na
dopravu, vklady turnajů a pronájem zimních sportovišť cca 200
000 Kč. Jsme jistě všichni zajedno, že takto vynaložené finanční pro-
středky nejsou plýtváním, ale dobrou investicí hlavně do naší mládeže.

Jsme rádi, že jsme dostali místo na prezentaci zimních aktivit FK
Fercom, ale to není zdaleka vše, čím se můžeme s jistotou pochlubit.
Letos jsme již mimo absolvování jarních a podzimních mistrovských
zápasů, tréninků a všeho, co k tomu patří, také úspěšně dospěli k další
přístavbě sportovního zázemí.V hodnotě 1 300 000 Kč včetně DPH se
nám podařilo vybudovat další nezbytné části kabin jako je prádelna-
sušárna, WC a sprcha pro invalidy a kancelář. Vzhledem k přístavbě
muselo dojít i k výměně nedostačujícího vodovodního řadu (slabý
průtok) v hodnotě cca 10 000 Kč. Tuto částku hradil v plné výši FK
z vlastních zdrojů. FK Fercom nechce usnout na vavřínech, ale na-
opak do dalších let plánuje, mimo dalších sportovních aktivit, potřeb-
né kroky ke zlepšení stávajícího zázemí. Z fotografické soutěže                                                foto: Ungerová

Mládež FK v Týnci nad Sázavou děkuje touto cestou všem našim
sponzorům, hlavně pak f. FERCOM a Městu Týnec nad Sázavou za
jejich finanční podporu. 

za FK FERCOM Gustav Votánek

vedoucí mládeže FK

Z oddílu sportovní gymnastiky
„Řeporyjský dráček“ ve sportovní gymnastice
V druhé polovině roku děvčata z našeho oddílu začala závodit již
3.10.2009. Byla pozvána na gymnastický závod pod názvem “ Řeporyjský
dráček”. Děvčata z Řeporyj jezdí také na naše závody, které pořádáme u
nás v Týnci n. S.

V kategorii I. - roč. 2003 závodila poprvé 2 děvčata, celkem 18 startujících
17. místo – Bílková Zuzana
18. místo – Klauzová Lucie

V kategorii III. – roč. 2001 celkem 18 startujících
14. místo – Valentová Jana
18. místo – Djurasovičová Sára

V kategorii V. – roč. 1999 celkem17 startujících
5. místo – Rillichová Barbora
11. místo – Kazdová Barbora
12. místo – Škvorová Alžběta

V kategorii VI.- roč.1997 – 1998 celkem 11 startujících
4. místo - Vávrová Michaela
11. místo - Vávrová Kateřina

Tento závod byl i závodem družstev a ze 14 družstev tři nejlepší závod-
nice oddílu ve složení Valentová Jana, Rillichová Barbora a Vávrová Mi-
chaela obsadily za Týnec 9. místo.

Týnecký gymnastický teamgym na závodech
Již docela tradičně se náš oddíl zúčastňuje závodů v Brně. Tento závod

se uskutečnil dne 18.10.2009 o “Černopolní pohár” pod patronací města
Brna. Tento ročník byl v letošním roce trochu slabší a naše děvčata ve své
kategorii obsadila pěkné 2. místo.

Dne 7.11.2009 se uskutečnil závod v Plzni “ Plzeňský pohár” teamgy-
mu junior. V kategorii  junior III dívky obsadily 3. místo v dosti dobré
konkurenci.

Ještě ke konci měsíce listopadu, t.j.28.11.2009, reprezentovala naše
děvčata ASPV Středočeský kraj na “Republikovém finále teamgymu ju-
niorů open 2009”. Z 8 družstev obsadila 5. místo. Ke  4. místu jim chybě-
lo jen 0.05 bodu. Snad příště se to povede.

Gymnastické mládí ve Špindlerově Mlýně
Naše začínající gymnastky si jely zazávodit na tradiční závody do

Špindlerova Mlýna.Těchto závodů se zúčastňujeme takřka pravidelně. Za
náš oddíl závodily  šestleté začátečnice a také již ostřílená děvčata. Na
těchto závodech jsou tyto disciplíny – akrobacie, kladina, přeskok a ob-
ratnost.
Kategorie I. Celkem 10 závodnic
1.místo – Bílková Zuzana
8. místo – Ungrová Barbora
10. místo – Havlíčková Ella
Kategorie II. Celkem 17 závodnic
6. místo – Valentová Jana
17. místo – Klauzová Lucie
Kategorie III. Celkem 20 závodnic
8. místo -  Kazdová Barbora
10. místo - Škvorová Alžběta
16. místo – Součková Hana

Děkujeme děvčatům za dobrou reprezentaci Týnce n. S. a věříme, že
příští závody dopadnou ještě lépe.

J.Z.

pokračování na následující straně
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dokončení z předcházející strany

Pojďte s námi lyžovat. Lyžování je hra. Co je to lyžování a carving?
Když počátkem 20.století Josef Rösller Ořov-

ský spolu s hrabětem Harrachem položili zá-
klad lyžařství v českých zemích, jistě netuši-
li, že o sto let později bude tento nádherný
sport nejmasovější sportovní činností široké
veřejnosti. Lyžování prošlo za dobu své exis-
tence ohromným vývojem, který graduje
v posledních 20 letech. Ale pojďme pěkně od
počátku.

Zhruba do poloviny 19. století se lyže po-
užívaly výhradně k usnadnění pohybu v zimní
krajině, konkrétně při dopravě nebo lovu.
Později ale třeba také k válečným účelům.
Sportovní epocha, která trvá dodnes se datuje
od prvního závodu na lyžích, který se usku-
tečnil v norském Trömso 2. dubna 1843 . Lyže
se stávají prostředkem sportovního soutěžení
a rekreačního vyžití, rozšiřuje se bohatá a růz-
norodá pohybová činnost na lyžích. K počá-
tečním disciplínám běhu a skoku přibývá sjíž-
dění a zatáčení. Do Evropy a vlastně do
celého světa se lyže a lyžařský sport rozšířil
z Norska v průběhu druhé poloviny 19. stole-
tí. Norsko je tedy právem považováno za ko-
lébku tohoto sportu. Počátkem dvacátého sto-
letí vznikají postupně ve střední Evropě
národní lyžařské svazy a lyžování se stává or-
ganizovanou činností. 

Jak vývoj lyžování, tak vývoj lyží samot-
ných byl zpomalen 2. světovou válkou, která
dvacáté století rozděluje na dvě vývojové ly-
žařské etapy. Zatímco před válkou se lyžova-
lo jen a pouze na lyžích dřevěných, v padesá-
tých letech 20. století začíná mohutný rozvoj
v technologii a výrobě lyží. Otěže po Skandi-
návii přebírají Alpské země v čele s Rakou-
skem a Německem, kam se soustřeďuje hlav-
ní vývojový proud, co se týká materiálů
a výroby lyží. V šedesátých letech se objevu-
jí první lyže, které mají železné hrany. Železo
a ocel pronikají i do vlastní konstrukce lyží,
zdokonalují se lepidla a barvy na lyže .
V sedmdesátých letech vstupuje na scénu
sklolaminát a umělé hmoty, které jsou spolu
s osvědčeným dřevem a železem kombinová-
ny. Zjednodušeně můžeme říci, že hlavními
materiály ve výrobě lyží jsou i v dnešních le-
tech dřevo, kov a lehké slitiny, sklolaminát
a umělá hmota. 

Zajímavěji než výrobní postupy se v posled-
ních zhruba 20 letech vyvíjí tvar lyží. Praktic-
ky celé 20. století byl tvar skoro neměnný, tzv.
telemarský tvar lyže. To znamená, že lyže je
o něco málo širší ve špičce a patce, než upro-
střed. Tento trend se zachoval do současnosti.
Ale počátkem devadesátých let minulého sto-

letí, s rozvojem využití kvalitnějších materiálů
pro výrobu lyží, si odborníci a lyžařští badate-
lé položili otázku, co by se stalo, kdyby špič-
ku a patku lyže malinko rozšířili a naopak
střed lyže o něco málo zúžili. A carvingová
lyže byla na světě! Fakticky se s tímto „vylep-
šeným“ tvarem lyže experimentovalo již od
sedmdesátých let v závodním lyžování, ale do
rekreačního-masového lyžování proniklo až
na počátku let devadesátých. 

První lyže s evidentně rozšířenou patkou
a špičkou se ve sportovních obchodech obje-
vily v roce 1993. Vyrobily je firmy Elan
a Kneissl.  Tento pomyslný mezník lze směle
označit za počátek carvingové éry lyžování.
Současně se začalo experimentovat s délkou
lyží s tím, že současně s rozšiřováním ve špič-
ce a patce docházelo ke zkracování lyží. V ná-
sledujícím roce s prvními „carvingy“ vyjely
i ostatní firmy a zhruba od roku 2000 se vyrá-
bějí jen a pouze lyže carvingové. Nyní je ly-
žařské veřejnosti všemi výrobci nabízeno
značné množství modelů lyží, lišících se
kromě vnitřní skladby a technologie výroby
zejména tvarem (resp. šíří ve špičce a patce)
a délkou s cílem co nejvíce se přiblížit poža-
davkům a představám lyžařů. V současnosti
by lyžařský národ neměl označovat lyže jako
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„carvingové“ a „necarvingové“ a stejně tak
by se postupně slova „carving“ a „lyžování“
mohla stát synonymem. 

Co to vlastně carving je? Od anglického
slovesa to carve- volně přeloženo jako krájet,
ukrajovat, řezat. Je to tedy technika řezaných
oblouků. Technika, která v posledních letech
ovládla všechny lyžařské svahy na světě. Je to
nová dimenze lyžování, je to zábava a hra,
která podporuje individulitu a osobní projev
lyžaře. Carving je hra s obloukem, s rychlostí
a polohou těla. Výsledkem hry je sportovní
jízda, založená na technice řezaných oblouků.
Při jízdě je kladen důraz na jízdu po důsledně
zatížené hraně, která postupně nahrazuje
techniku smýkanou. Ale pozor! Smyk jsme
vždy potřebovali, potřebujeme a potřebovat
budeme. Zejména ke korekci rychlosti jízdy,
ke zvládnutí náročných, extrémních terénů
nebo k brždění. 

Ale carving je sféra lyžování pohybující
se v pojmech: jízda po souhlasných hranách
lyží při nezávislé práci dolních končetin. Car-
vingová jízda má mnoho modifikací. Ať už je
to jen pohodové krájení oblouků na modré
sjezdovce, vysoce sportovní a rychlá jízda na
ranním tvrdém „manšestru“ nebo lyžař plně
položený do oblouku a kontaktující sníh část-
mi svého těla. Vždy se jedná o carvingovou
jízdu. Dnešní lyžařská výbava a technika
upravování svahů nám dává možnost poznat
kdysi nemožné pocity a náklony. Carvingová
technika a carvingové lyže zcela změnily po-
hled na tradiční sjezdové lyžování. To, co
bylo v osmdesátých letech jen doménou
pouze těch nejlepších závodníků-sjezdařů, se
díky nové technice, novým tvarům a techno-
logiím lyží stalo dostupné pro všechny vyzna-
vače tohoto překrásného sportu.

Ale pro širokou lyžující veřejnost může
vyvstat nejeden problém a otázka:

Může se dítě již od malička učit „carvingo-
vý“ styl jízdy? 

Jak (a zda-li vůbec) předělat lyžaře „klasi-
ka“ na „carvera“? 

Lze vůbec dospělého začátečníka naučit carving? 
Jaké lyže jsou pro konkretního lyžaře,

vzhledem k jeho věku, hmotnosti, pohybovým
schopnostem a cílovému zaměření vhodné? 

Je třeba měnit ostatní lyžařské  vybavení,
které doposud  používáme (hůlky, boty, brýle,
rukavice apod.)?

Je velmi pravděpodobné, že nám přijdou na
mysl mnohé další otázky. A to je správné a žá-
doucí. Protože člověk je od přírody tvor zví-
davý!

V tisku a v ostatních sdělovacích prostřed-
cích občas proběhne nějaká informace, týkají-
cí se třeba výběru lyží nebo techniky carvin-
gového lyžování. Tyto zprávy a informace
jsou však mnohdy vytržené z kontextu něja-
kého odborného článku a tudíž je jejich fun-
dovanost mnohdy velmi diskutabilní. 

Rozhodli jsme se zúročit naše dlouhodobé
zkušenosti s výukou lyžování všech věkových
kategorií, s provozem lyžařského servisu,
půjčovny a prodejny lyžařského vybavení. Ve
spolupráci s renomovanými českými výrobci
lyží  firmami LUSTI a SPORTEN provozuje
naše firma 

SKI & SPORT již několik  sezón  Testova-
cí centrum lyží, kde chceme nalézt co nejvíce
odpovědí na většinu dotazů, které mohou ztě-
žovat život lyžující veřejnosti v oblasti správ-
ného výběru lyží.

Jak Testovací centrum funguje? Především
naše Testovací centrum je vybaveno aktuelní-
mi modely sjezdových lyží LUSTI a SPOR-
TEN v různých délkách. Klientovi jsme tedy
schopni na základě jeho představ doporučit
před případným zakoupením k vyzkoušení
vhodný model lyží obou značek. Na základě
tohoto vyzkoušení klient získá názor, zda lyže
splňují jeho představy, co se týče poloměru
zatáčení (radius), tvrdosti, délky, ale i např.
designu. Následně můžeme nabídnout klien-
tovi  k zakoupení takový model lyží výše uve-
dených značek, který co nejvíce odpovídá
jeho představám. Zákazníkovi tak odpadne
problém „zakoupení zajíce v pytli“, protože si
zakoupí model lyží, které si nejprve sám vy-
zkoušel.

Rovněž můžeme pomoci našim klientům
s výukou správné techniky lyžování. Naše Ly-
žařská škola je držitelem akreditace Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro
výuku lyžařských pedagogů. Pro širokou veřej-
nost pořádáme řadu seminářů, např. Carvingo-
vé víkendy, Úvod do freeridového lyžování,
Běžecké lyžování apod. Podrobnější informace
o veškeré naší činnosti je možno získat na na-
šich webových stránkách www.skisport.wz.cz.

Co si přát závěrem? Snad jen mnoho krás-
ných zážitků při lyžování na našich i zahranič-
ních horách, které budou umocněny použitím
správné lyžařské techniky na vhodných lyžích.

Ing. Michael T u r e k

Učitel lyžování
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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

Výuka angličtiny
Lektorka anglického jazyka s dvouletou praxí ve Velké Británii nabízí doučování, konverzaci,
přípravu na maturitní zkoušku, atd. Cena za 60 min. včetně výukových materiálů: děti a studenti
150,0Kč, ostatní 200,– Kč.                                        Další informace a přihlášky na 721 782 582.

Padesát roků týnecké organizace Českého zahrádkářského svazu 
Na podzim roku 1959, přesně na den 13. lis-

topadu, pozval předseda místní Osvětové bese-
dy Miloslav Šafrata občany Týnecka k besedě
s ovocnářem ing. Karabcem z Pecerad. Občané
měli být informováni o výhodnosti produkce
vlastního ovoce na zahrádkách. A protože již
před dvěma lety /tedy v roce 1957/ byl oficiálně
v republice založen Československý ovocnář-
ský a zahrádkářský svaz, jednalo se v Týnci
i o případném založení místní organizace
ČSOZS.

Na besedu a úvodní jednání se tehdy v hos-
tinci U Heřmanů sešlo 30 občanů. Po besedě se
ještě tentýž večer přihlásilo do nově zakládané
organizace 28 přítomných zahrádkářů. Prvním
předsedou byl zvolen Jaroslav Havlíček
z Týnce, dalšími členy prvního výboru byli
Marie Váňová, Vojtěch Bajer, Václav Pazou-
rek, Jiří Dudek, Karel Helmich, František
Mašek, Antonín Vendr – všichni z Týnce, dále
se členy výboru stali Zdeněk Souček a Alois
Salátek ze Zbořeného Kostelce a Antonín
Řehák z Brodců.

V následujících šedesátých letech stoupl počet
členů na 79 /převahu měli muži/, postupně se stav
zvyšoval až do roku 2000, kdy zahrádkářská orga-
nizace v Týnci měla maximum-233 členů, ale to již
převažovaly ženy.Tento výrazný nárůst členské zá-
kladny byl způsoben hlavně v 80. letech založením
dvou zahrádkových osad –“Višňovky” u Chářovic
a “Dolnice” u Pecerad. Uživateli zahrádek se tak
stalo 87 nových členů zahrádkářského svazu. Na-
opak k výraznému úbytku členů došlo následně
kolem roku 2000, kdy 87 členů obou námi spravo-
vaných zahrádkových osad Višňovka a Dolnice vy-
užilo možnosti získat zahrádky do vlastnictví
a členství v Českém zahrádkářském svazu pak vět-
šina z nich dle očekávání ukončila.

Dnes nese organizace název Český zahrádkářský
svaz a v jubilejním roce 2009 má 133 členů. 

Hlavním smyslem počáteční činnosti v šedesá-
tých letech minulého století bylo získávání nových
poznatků a zkušeností v zájmu rozvoje
a zvýšení produkce ovoce, kterého nebylo tehdy –
stejně jako zeleniny – na trhu dostatek. I to se za pa-
desát let změnilo. 

Dnes vystupuje u většiny členů do popředí
zájmu problematika pěstování okrasných rostlin
a rostlin exoticky či jinak zajímavých. S tím úzce
souvisí i cestovatelský zájem poznat takové rostli-
ny někde jinde. Proto pořádáme každoročně více
poznávacích odborných zájezdů než tomu bylo
dříve. A využíváme přitom mnohdy i návštěvy
sousedních zemí.

I přes uvedenou určitou změnu zájmů zajišťu-
je výbor organizace stále pro členy dle možnos-
tí některé cenově výhodné zahrádkářské potře-
by – hnojiva, pesticidy, osiva, sadbu či netkané
textilie. Zajišťujeme i odborné přednášky
a v každém sudém roce pořádáme koncem října
o týneckém posvícení v zasedacím sále MěÚ
zahrádkářskou výstavu. Snažíme se tak , aby
místní organizace, která je druhou největší za-
hrádkářskou organizací v bývalém okresu Be-
nešov, byla pro Týnec organizací smysluplnou
a přínosnou i při vstupu do druhé padesátky své
existence.

Jaroslav Ouřada, předseda ZO ČZS 

na výstavě kamélií a azalek v německém Zuschendorfuv zahradě architekta V. Kastnera v Třebízi

Z fotografické soutěže                                                                                        foto: Ouřada

Nabízím pořez kulatiny mobilní pásovou
pilou - kontakt:  608 512 850.
Petr Jirák, Úročnice 53  -  prosinec 2009
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Michael  TUREK  –  Ski  &  Sport
Pecerady 177, 257 41 Týnec nad Sázavou, 

tel.: 317 705 020, 602 133 576 

Servis, prodejna a půjčovna lyží
Testovací centrum lyží LUSTI a SPORTEN

Lyžařská škola – držitel akreditace MŠMT ČR

– test centrum vybavené aktuálními modely lyží LUSTI s SPORTEN 
– servis: montáž a nastavení bezpečnostních vázání, opravy, broušení a voskování skluznic lyží
– prodej nových modelů sjezdových lyží LUSTI a SPORTEN, sjezdového vázání MARKER
– prodej běžeckého vybavení SPORTEN a BOTAS, běžeckého vázání SALOMON
– prodej lyžařského vybavení a doplňků: sjezdové a běžecké hole, vosky, brýle, lyžařské přilby …..
– půjčovna: půjčování běžeckých i sjezdových lyžařských kompletů (lyže, boty, hole, lyžařské přilby)
– lyžařská škola: na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádáme 
licenční  kurzy pro získání celostátně platné kvalifikace Instruktor lyžování a Cvičitel lyžování, 
doškolovací a specializované semináře (carving, freeriding, běžecké lyžování, výuka lyžování dětí).
Výuka všech věkových i výkonnostních skupin lyžařů na základě předchozí telefonické domluvy.

Těšíme se na Vás!!

Otevírací doba:   úterý a čtvrtek   17:00-20:00   

http// www. skisport.wz.cz                                    e-mail: skisport.turek@seznam.cz                     

PŘEJEME VŠEM SVÝM STÁVAJÍCÍM I BUDOUCÍM
ZÁKAZNÍKŮM KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A MNOHO ÚSPĚCHŮ V PŘÍŠTÍM ROCE  

V ROCE 2010 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

V AUTOŠKOLE: – MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU NA VŠECHNY SKUPINY MOTOCYKLŮ
OSOBNÍ AUTOMOBIL
PŘÍVĚS ZA OSOBNÍ AUTOMOBIL

– KONDIČNÍ JÍZDY
– ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ

PO ROČNÍ ODMLCE OPĚT PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ PRO ŘIDIČE PROFESIONÁLY, DRŽITELE PROFESNÍHO PR-
ŮKAZU SKUPIN C,D,E  - POBOČKA ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA

DROBNÉ OPRAVY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A PŘÍVĚSŮ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY V STK

PRODEJ PROPAN-BUTANU

NOVĚ OTEVŘENOU PRODEJNU AUTODOPLŇKŮ S MOŽNOSTÍ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA VŠECHNY
TYPY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

SLUŽBY KANCELÁŘE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNY, PŘEDEVŠÍM VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍCH
VOZIDEL, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ PRO MYSLIVCE

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU NA ADRESE: ING. FR. JANEČKA 68 (U ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU)

TELEFON: 317 701 522,  603 101 046
E-MAIL: stech.jaroslav@seznam.cz 

Jaroslav Štěch
Týnec nad Sázavou

založeno 1990
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VEDENÍ  ÚČETNICTVÍ
A DAŇOVÉ  EVIDENCE

Ing. Marie  TURKOVÁ, Pecerady 177, 
257 41 Týnec nad Sázavou

Tel.: 606 567 134, 317 705 020
Mail: marie.turkova@atlas.cz

– Kompletní vedení podvojného účetnictví
(kromě mezd)

– Daňová evidence, možnost ročního zpracován
daňové evidence u menších firem

– Účetní a daňové poradenství, daňová optimalizace
– Zpracování daňového příznání k dani z příjmů

právnických i fyzických osob
– Finanční poradenství
– Spolupráce s úřady a institucemi
– Dojíždíme pro podklady
– Individuální přístup
– Služby jsou plně pojištěny
– Cena dohodou

Dlouholetá praxe, absolventka VŠE,
držitelka certifikátu Svazu účetních v oboru

Účetnictví a finance.



Krásné Vánoce, hodně štěstí,
zdraví a životní pohody

přeje svým čtenářům
a dopisovatelům

redakce
Týneckých listů
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337

MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316
606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
NEMOCNICE 317 756 111

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 222 785

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN 1239 – nepřetržitě

VODA  608 241 037
777 241 036

KANALIZACE + domovní čerpací stanice 608 241 044
777 241 036

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 317 855 355 (i fax)

mobil 602 358 138

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.


