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Vážení čtenáři,
únorové, tedy první vydání Týneckých listů
v roce 2010, Vám přináší řadu zajímavých in-
formací. 

Rada města v poslední době mimo jiné
● schválila uzavření smlouvy o správě DPS

mezi městem a p. Milanem Sedlákem
To znamená, že žlutý dům s pečovatelskou

službou má nového správce. Pan Sedlák vyšel
vítězně z výběrového řízení. V domě bydlí ve
služebním bytě a věřím, že s obyvateli domu
bude dobře vycházet nejen po pracovní, ale i po
lidské stránce. 
● schválila podání žádostí o dotace z fondů Stře-

dočeského kraje a finanční spoluúčast města
na realizacích jednotlivých projektů: 
1. Středočeský Fond podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS – Podpora techniky, vý-
zbroje a výstroje jednotek SDH – Oprava cis-
terny CAS 25 RT a doplnění výstroje a vý-
zbroje
2. Středočeský Fond sportu, volného času
a primární prevence – Podpora volnočaso-
vých a sportovních aktivit – Taneční soutěž –
Cena města Týnec nad Sázavou
3. Středočeský Fond kultury a obnovy pamá-
tek – Podpora kultury, historických akcí
a slavností – Léto na týneckém hradě
4. Středočeský Fond životního prostředí
a zemědělství – Vodohospodářská infrastruk-
tura – Výstavba dosazovací nádrže II na
ČOV v Týnci nad Sázavou

● schválila návrh dodatku k Obstaravatelské
smlouvě s Technickými službami Benešov
s.r.o. pro rok 2010

● schválila návrh smlouvy o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010
až 2019 (linka PID č. 339) 

Zastupitelstvo města mimo jiné 
● schválilo III. úpravu schváleného rozpočtu

města na rok 2009 
● schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z ne-
movitostí. Touto vyhláškou byl především
zrušen místní koeficient ve výši 2 za účelem
zmírnění dopadu tzv. Janotova balíčku. Otáz-
kou zůstává, zda to není škoda. Daň z nemo-
vitostí není vysoká a vyšší inkaso by městu
výrazně pomohlo rychleji opravovat např. ko-
munikace nebo rozvíjet další technickou in-
frastrukturu související s nemovitostmi.

● neschválilo poskytnutí peněžitých darů
(odměn) z rozpočtu města

● neschválilo návrh rozpočtu města pro rok
2010. To znamená, že hospodaření města se
v roce 2010 až do schválení rozpočtu řídí
rozpočtovým provizoriem.

Sníh, sníh, sníh, …
Od 8. do 11. ledna, a pak i v pozdějších

dnech, v České republice silně sněžilo. Potý-
kali se s tím všude, potýkali jsme se s tím
i my. Byl leden, sníh se dal očekávat, ale
přece jen ho napadlo v krátkém čase nebýva-
le mnoho. Děkuji těm majitelům nemovitostí,
kteří nedbali na změnu zákona a dále uklízeli
sníh na přilehlém chodníku. Tak má vypadat
sounáležitost k místu, kde žiji. Sluší se podě-
kovat všem občanům, kteří trpělivě snášeli
určitou nepohodu, kterou množství rychle na-
padlého sněhu přineslo. Bylo rozhodně více
těch rozumných, kteří si uvědomili, že takový
nápor nemůže město rychle zvládnout. Podě-
kování patří i pracovníkům Technických slu-
žeb, kteří dle Řádu zimní údržby komunikací
dělali, co mohli. Situaci jim občas kompliko-
valy poruchy techniky. Nerozumím kritikům,
kteří hned od prvních hodin, kdy sníh začal
intenzivně padat, věděli co a jak je špatně
a kdo a kde se fláká. Můj dojem je, že každý
by si měl nejprve zamést před vlastním pra-
hem, a to nejen ve smyslu starého přísloví, ale
i skutečně fyzicky. K zimě sníh patří a musí
s tím počítat nejen město, ale všichni občané
a dle svých možností na to reagovat. Protože
Technické služby nemohou mít dostatečnou
kapacitu na takové nárazové situace, řeší se to
najímáním soukromníků. Tak to bude
i s údržbou zeleně. 

Vážení čtenáři,

přeji Vám už pokud možno mírný průběh
zimy a krásný začátek letošního jara.

Zdeněk Březina

starosta města

foto P. Vilímek

foto P. Vilímek

Poloha sypačů
Středočeský kraj eviduje aktuální polohu sy-

pačů na svých komunikacích. Na adrese
http://www.ecsinvention.cz/sypace si můžete
zobrazit trasy i způsob ošetření krajských ko-
munikací.
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Výzva
Některé kanalizační přípojky plně vybave-

né čerpací jímkou dosud nebyly uvedeny do
provozu. Takové přípojky je třeba co nejdřív
zprovoznit, případně se musí provést konzer-
vace čerpadla. Vyzýváme vlastníky těchto ne-
movitostí, aby neprodleně provedli přípravu
pro zprovoznění čerpací jímky a dohodli s TS
Benešov (středisko Brodce, Zbyněk Peša, tel:
317 704 161) termín připojení.

Martin Kadrnožka

MĚSTO Týnec nad Sázavou
vypisuje

výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu čp. 13, ul. Benešovská v
Týnci nad Sázavou

1.Popis nebytových prostorů
● Nebytový prostor 44,6 m2

● společné WC 1,8 m2

2. Hodnotící kritéria výběrového řízení
● Minimální částka za pronájem nebytového prostoru činí 470,– Kč/m2/rok
● Účel využití nebytového prostoru

Nabídky s cenou pod 470,– Kč/m2/rok nebudou do výběrového řízení připuštěny.

3. Podání nabídek
Nabídky se podávají v zalepené obálce označené výrazně PRONÁJEM čp. 13 v Týnci n/S. do
podatelny městského úřadu v Týnci n/S. do 17,00 hod. dne 17. 3. 2010.

V nabídce musí být uvedeno:

● Jméno předkladatele
● Adresa trvalého bydliště
● Nabídnutá částka za pronájem ( Kč/m2/rok)
● Účel využití nebytového prostoru

4.Výběr žadatelů
Výběr žadatelů provede na svém zasedání rada města. Rada si vyhrazuje právo nepřijmout žád-
nou z nabídek.

Informace na tel. č. 317 701 434, p. Povolná, p. Ondřichová. 
Zdeněk Březina

starosta města

Týnec otvírá další třídu mateřské školy
Město Týnec nad Sázavou otevřelo

4. února 2010 nově zrekonstruovanou škol-
ku v Chrástu nad Sázavou.

Objekt bývalého Posádkového domu armády
(PDA) v Chrástu prochází celkovou rekonstruk-
cí. Vznikla zde nová mateřská škola a v I. etapě
je před dokončením také 40 nových bytů. 

Dosavadní školka byla umístěna v jiných, již ne-
vyhovujících, prostorách tohoto objektu. Úpravy
byly tedy nezbytné. Soukromý vlastník objektu na-
bídnul, že v objektu vybuduje novou, větší školku,
do které se budeme moci přestěhovat. Nabídka na
rozšíření kapacity přišla právě v době, kdy je zvý-
šená poptávka po umístění dětí do školky.

V nové školce bude do dvou oddělení umís-
těno 34 dětí. To je o 12 dětí více, než dosud.
O přijetí se rozhodovalo již po zápisu v roce
2009 a všechna místa jsou obsazena.

Po dokončení prací odkoupí město prostory
do svého vlastnictví. Z městského rozpočtu vydá
5 miliónů korun. Stavba trvala 10 měsíců a do
jara ještě budou muset počkat zahradní úpravy
a dokončení hřiště.

V pátek 29.1.2010 bylo možné si nově zrekon-
struované prostory prohlédnout. Město uspořáda-
lo v mateřské školce v Chrástu nad Sázavou den
otevřených dveří. Provoz školky byl zahájen
4. února 2010.

Mgr. Martin Kadrnožka

místostarosta

Finanční úřad v Týnci
Město Týnec nad Sázavou oznamuje občanům,

že na základě dohody s Finančním úřadem Bene-
šov ve věci poskytnutí pomoci občanům v rámci
projektu „Aktivního přístupu daňové správy k ve-
řejnosti“ se dostaví do budovy MěÚ Týnec nad
Sázavou (velká zasedací místnost) ve dnech

10. března 2010 od 14:00 do 17:30 hod. 
17. března 2010 od 14:00 do 17:30 hod. 

pracovníci správce daně za účelem poskytnutí
pomoci občanům při vyplňování daňových při-
znání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňo-
vací období roku 2009.

Zároveň upozorňuje občany, že vzhledem k ome-
zenému množství tiskopisů, je možno tyto stáhnout
z internetové adresy
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846CB
F372BF6/cds/xsl/123.html?year=0).

Černá skládka
v Peceradech

Tak jsme zase nakoupili … 
Není to poprvé a i sousední obce řeší stejný

problém. Pokud si všimnete něčeho podezřelého,
volejte prosím Městskou policii (tel: 606393382)
nebo Policii ČR (tel: 317701336).
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 31. března 2010
– termín uzávěrky je závazný!

@

Výstavba kanalizace v místních částech
V roce 2009 byla dokončena výstavba kanali-

zace v místních částech Týnce nad Sázavou –
v Chrástu, Peceradech, Podělusích a Zbořeném
Kostelci. Byla to jedna z nejvýznamnějších
a největších akcí za posledních 20 let ve městě.
Vybudovalo se přes 20 km stok, 13 km přípojek,
4 velké přečerpávací stanice, oddělovač dešťů na
Faráku, rozšíření vodovodu v Chrástu. Nově
bylo odkanalizováno 680 nemovitostí, z nich
442 bylo vybaveno domovní čerpací stanicí. 

Na stavbu za 175 mil. Kč byla poskytnuta do-
tace z Operačního programu Infrastruktura
v celkové výši 95 mil. Kč. Zbylé prostředky
byly získány z úvěrů, příspěvku obyvatel
a vlastních zdrojů. Dotace byla vyúčtována, plá-
nované parametry splněny a Státní fond životní-
ho prostředí definitivně potvrdil přiznání dotace
v plné výši.

Týnec nad Sázavou provozuje jeden z největ-
ších tlakových kanalizačních systému v ČR.
Jsme vzorem i pro ostatní obce, které k nám
jezdí na výzvědy. Jako celek kanalizace funguje
spolehlivě. 

Občas, díky nekázni některých uživatelů,
hlásí domovní čerpací stanice poruchu. Poruchy
neprodleně odstraňuje provozovatel – Technické
služby Benešov. Nekázeň uživatelů spočívá
v nerespektování provozních podmínek. Do od-

padu se dostávají nežádoucí předměty, které
způsobí poruchu čerpadla.

Odkanalizování místních částí bylo pro vede-
ní města prioritou. Kanalizace nepochybně zvý-
šila komfort bydlení na vesnicích a každý nově
připojený uživatel kanalizace to jistě potvrdí.
Byla to další z investic do země, které nejsou
sice vidět, ale významně přispívají ke kvalitě ži-
vota v obci a ochraně životního prostředí.

Mgr. Martin Kadrnožka

místostarosta

Veolia Transport nasazuje na linku 339
nový nízkopodlažní kloubový autobus

Praha 3. února 2010 – Významný pražský do-
pravce Veolia Transport Praha (VTP) zařadil do
svého vozového parku nový kloubový nízko-
podlažní autobus Solaris Urbino 18. Moderně
vybavený autobus v červenošedých barvách do-
pravce vyjel 2. února 2010 ve 14:20 h. na svoji
první jízdu na lince číslo 339 z Prahy do Týnce
nad Sázavou, která je zařazena do systému Praž-
ské integrované dopravy (PID). Vozidlo bude
vypravováno na tuto příměstskou linku denně,
a to včetně víkendových spojů. Autobus je vyba-
ven systémem GPS pro zjišťování jeho polohy
v rámci PID.

„Nasazením moderního vysokokapacitního
autobusu Solaris Urbino 18 zvyšujeme kvalitu
našich služeb pro cestující veřejnost. Přede-
vším na příměstských linkách v okolí Prahy od-
bavujeme ve špičkách mnoho cestujících, proto
jezdí tento nízkopodlažní autobus na lince

z Prahy do Týnce nad Sázavou. Během dalších
měsíců přibudou k tomuto prvnímu autobusu
ještě další dvě stejná vozidla,“ říká Ivo Novot-
ný, personální a marketingový ředitel Veolia
Transport ČR.

Autobus Solaris Urbino 18 v příměstské
verzi pojme až 173 cestujících, z toho 50 jich
může sedět v pohodlných ergonometrických
sedačkách. Vozidlo je po celé délce nízkopod-
lažní, je vybaveno vyklápěcí plošinou pro ná-
stup vozíčkářů či osob se sníženou pohyblivos-
tí. V případě potřeby je možné využít i systému
naklonění (kneelingu) vozové skříně a přiblížit
tak výšku pravé strany autobusu k nástupní
hraně zastávky. Autobus je osazen standardním
elektronickým informačním systémem, posky-
tujícím informace o trase linky a jednotlivých
zastávkách, a také akustickým systémem hláše-
ní zastávek.

Moderní pracoviště řidiče je kromě klimatizace
vybaveno například i malou DVD obrazovkou,
která zprostředkovává řidiči obraz ze zadní venkov-
ní části autobusu, kde je umístěna malá kamera. 
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE …
Týnečtí policisté úspěšní
Odhalili žháře 

Týnečtí policisté intenzivním prošetřováním
případu odhalili muže, který má na svědomí po-
žáry několika kontejnerů na komunální odpad
v Týnci nad Sázavou. 

Podnapilý devatenáctiletý mladík z Prahy –
východ 29. listopadu mezi čtvrtou a pátou hodi-
nou ranní postupně zapálil celkem šest kusů
kontejnerů. Od nich došlo k zahoření a poškoze-
ní nákladního auta Avia a osobního vozidla Hy-
undai. Rovněž tak byla poškozena budova pro-
dejny uzenin, za kterou jeden z hořících
kontejnerů stál.

Mladík tak svým protiprávním jednáním po-
škozeným způsobil celkovou škodu ve výši dvě
stě osmnácti tisíc korun. Proč kontejnery zapálil,
nedokázal při výslechu pořádně zdůvodnit. Poli-
cisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání trestného činu poškozo-
vání cizí věci. Hrozí mu trest odnětí svobody až
na jeden rok nebo zákaz činnosti nebo peněžitý
trest nebo propadnutí věci. 

Vykrádal bedny na noviny
Policisté ho zadrželi 

Téměř tisíc čtyři sta časopisů a přes osm set
DVD a CD disků odcizil dvaadvacetiletý mladík
z Prahy. V době od 7. října do 11. prosince loň-
ského roku se za použití pákových nůžek vlou-
pal do plechových beden umístěných u prodejen,
trafik a novinových stánků. Bedny obsahovaly
neprodané noviny, časopisy, CD a DVD disky,
které byly určené ke vrácení. 

Mladík má na svědomí celkem třiadvacet přípa-
dů, a to v Benešově, v Týnci nad Sázavou, v Čer-
čanech, v Neveklově, v Krňanech a ve Vysokém
Újezdu. Svým protiprávním jednáním způsobil
celkovou škodu ve výši šedesáti devíti tisíc korun.

Benešovští kriminalisté na případu intenzivně
pracovali a objasnili ho. Podezřelého mladíka
13. ledna zadrželi v Praze. Žádné z odcizených
věcí ale nezajistili. Část mladík prodal na praž-
ské tržnici a část dalším osobám. 

Policejní komisař muže obvinil z trestných
činů krádeže, porušování domovní svobody
a poškozování cizí věci. Druhý den v odpoled-
ních hodinách ho na základě souhlasu státní zá-
stupkyně propustil ze zadržení. Trestní řízení
bude s obviněným probíhat na svobodě. pokračování na následující straně

Kamerový systém pomohl objasnit loupež
Pachatelé jsou ve vazbě

Jen několik hodin stačilo benešovským kri-
minalistům k objasnění loupežného přepade-
ní, ke kterému došlo dne 18. ledna v herně ve
Vlašimi. 

Čtyřicet minut po jedné hodině noční vstou-
pili do herny, kde u baru seděl pouze jeden
host, dva maskovaní muži. Jeden z nich měl na
hlavě černou kuklu, druhý byl ozbrojen střel-
nou zbraní a maskován gumovou maskou
čerta. Pod pohrůžkou použití zbraně donutili
hosta a barmanku, aby si lehli na zem. Jeden
z mužů pak odcizil asi dvacet pět krabiček ci-
garet různých značek a dvě peněženky s fi-
nanční hotovostí několika desítek tisíc korun.
Barmance ještě odcizil kabelku s penězi a do-
klady. Poté z herny utekli. 

Kriminalisté začali případ okamžitě po
oznámení prošetřovat. K jeho rychlému objas-
nění přispěl i kvalitní záznam z městského ka-
merového systému, který muže zaznamenal
jak před loupeží, tak i po loupeži. V průběhu
šetření kriminalisté zjistili, že podezřelými
z loupeže jsou tři muži – cizinci ve věku od 22
do 31 let včetně hosta, který byl v době loupe-
že v herně. Toho zadrželi přímo na místě činu,
druhého muže za několik hodin ve Vlašimi
a třetího pak v Benešově. Zajistili také atrapu
střelné zbraně, se kterou loupež provedli, obě
masky a větší část peněz. Policejní komisař
muže vyslechl a obvinil ze zločinu loupeže
spáchaného ve spolupachatelství. Benešovské-
mu státnímu zástupci pak podal podnět k jejich
vzetí do vazby. Dne 20. ledna v dopoledních
hodinách kriminalisté eskortovali obviněné
z pražské policejní cely k soudu do Benešova.
Soudkyně rozhodla o tom, že budou stíháni va-
zebně. Policisté je poté převezli do pražské va-
zební věznice. 

Obviněným hrozí za jejich protiprávní jedná-
ní trest odnětí svobody od dvou do deseti let. 

Vloupání do odchovny 
Dva mladé býčky v hodnotě osmnácti tisíc

korun odcizil z odchovny na Svárově, v katastru
obce Bukovany, neznámý pachatel. Ze
čtvrtka 21. na pátek 22. ledna odstranil visací
zámek, kterým byla uzamčena vstupní vrata do
budovy odchovny. Pak odcizil dva býčky pleme-
ne Holstein. 

Týnečtí policisté případ šetří jako podezření
ze spáchání přečinu krádeže. Pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Drogám stop!
Policie České republiky vnímá drogovou

problematiku jako velmi závažnou. Snaží se
úzce spolupracovat s veřejností a maximálně
tak eliminovat a potírat tento nebezpečný spo-
lečenský jev. Tato trestná činnost na sebe váže
další společensky nebezpečná jednání v podo-
bě různých krádeží, loupeží, vražd, řízení mo-
torových vozidel pod vlivem návykových
látek a podobně. Vzhledem k tomu, že chceme
občany co možná nejvíce ochránit od nebez-
pečí, které s sebou drogová problematika při-

náší, přichází Krajské ředitelství Policie Stře-
dočeského kraje s konkrétní nabídkou spolu-
práce s veřejností. Občané mohou na telefon-
ním čísle 974 861 717 a pomocí e-mailu
drogam.stop@seznam.cz i anonymně ozná-
mit podezření či jakoukoliv skutečnost o vý-
robcích a distributorech drog, aniž by se mu-
seli dostavit na policii. Anonymita je
zaručena, kdo by chtěl ale uvést své jméno,
případně s policií dále spolupracovat, tuto
skutečnost jen vítáme. Věříme, že společným
úsilím dosáhneme výrazných úspěchů v potí-
rání této velmi závažné problematiky. 

nprap. Zuzana Stránská 

HOLA, HOLA
V loňském školním roce 2008/2009 děti naší

školy prožily řadu zajímavých akcí a projektů.
Chtěla bych Vám některé z nich připomenout. 

Vše začalo v přípravném týdnu. 
,,Zahájíme školní rok i letos písničkou?“,

ptala se paní ředitelka. 
O tom nebylo pochyb, ale překvapením bylo,

že tentokrát nezpívaly děti, ale zbrusu novou
písničku – Tu naši zazpívali učitelé. Prakticky
ze dne na den ji napsala paní učitelka Anna
Svobodová a melodii vymyslel pan učitel Vy-
skočil. Dnes už píseň zpívá celá škola, stejně
jako ostatní písničky, které vznikaly v průběhu
školního roku. 

Do školy jsme přišli plni emocí a vzpomínek
z právě ukončené letní olympiády. Nápad uspo-
řádat si vlastní školní olympiádu rozpoutal vel-
kolepou akci. Vybrali jsme šest soutěžících států
– Českou republiku, Slovenskou republiku, Ně-
mecko, Itálii, Jamajku a USA. Z každé třídy byli
nominováni ke každému státu dva závodníci –
kluk a děvče. Bylo jasné, kdo bude závodit a kdo
bude fandit. Závodníci začali trénovat, aby svůj
tým reprezentovali co nejlépe. 

Fanoušci si ve výtvarné výchově připravovali
vlaječky na povzbuzování svých favoritů. Děti
kreslily postavy sportovců, kterými byla vyzdo-
bena škola, páťáci vyrobili velké vlajky na slav-
nostní zahájení. Nechyběla ani olympijská vlaj-
ka. Pan učitel Vyskočil zapůjčil ozvučovací
aparaturu, a tak při slavnostním zahajovacím ce-
remoniálu mohla zaznít opravdová olympijská
hymna, byl přečten slavnostní slib sportovců
i rozhodčích. Na bezpečné zažehnutí olympij-
ského ohně dohlížel pan školník … Písnička
Olympiáda patří k nejoblíbenějším.

V říjnu jsme u památného dubu oslavili Den
stromů. V průvodu ke stromu jsme si zpívali
píseň Stromy. Pan Šefrna dětem poutavě vyprá-
věl o stromech a na školní zahradě nám vysadil
semenáček památného dubu. Děti malý doubek
pojmenovaly Václav a pečují o něj. 

Další podzimní akcí byl fotbalový turnaj
mezi jednotlivými oddělením školních družin.
Kluci poctivě trénovali a hráli s velkým nasa-
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dokončení z předchozí strany

zením, děvčata nacvičila a během písničky Ko-
pací předvedla pro povzbuzení tanec roztleská-
vaček.

Na Vánoce 2008 děti ve výtvarných a pra-
covních dílnách vytvořily spousty nádherných
výrobků, které pak prodávaly v městském
muzeu na vánoční prodejní výstavě. Písnička
Vánoční sen měla premiéru při vystoupení škol-
ního pěveckého sboru, které bylo součástí této
výstavy. Vánoční sen jste mohli slyšet i letos
při rozsvěcování vánočního stromu a v měst-
ském muzeu na poslední adventní neděli.

Děti se už po několik let těší na začátek
dubna, kdy ve spolupráci s městskou knihovnou
společně oslavujeme výročí narození pohádkáře
H. Ch. Andersena. Bohatý program v knihovně
i ve škole bývá pravidelně zakončen večerním
výstupem na týneckou věž. Ten se stal inspirací

pro poslední písničku – Týneckou, kterou děti
zpívají s velkou radostí.

V dubnu škola prožila nádherný týden plný
zajímavých akcí, besed, soutěží a výletů na
ozdravném pobytu na Monínci. Zahájili jsme
tam i nácvik na společný program na školní aka-
demii. Každá třída natrénovala dramatizaci
jedné z těchto písniček, kterou na akademii před-
vedla a všichni společně jsme písničky zpívali.

Tím příběh písniček Anny Svobodové
a Marka Vyskočila ještě nekončí. 

Díky finanční podpoře Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou se mohlo uskutečnit nahrá-
ní písniček na CD. V pondělí 14. prosince jsme
cédéčko za přítomnosti pana místostarosty Ka-
drnožky slavnostně pokřtili a pustili ho do světa. 

Věřím, že při poslechu našich písniček dětem
ožijí vzpomínky na všechno, co jsme společně
dokázali, že si je budou zpívat ještě dlouho a že
se budou líbit i Vám.

Jana Vacková

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE VE STARÉ ŠKOLE
Děti z prvních tříd se začátkem prosince do-

staly k tomu, že začínají číst první slova. Již
zvládly čtení jednotlivých písmen a několika sla-
bik, umí velké množství básniček i písniček.
Chvíle, kdy děti začnou číst věty, krátké texty
a následně i příběhy a pohádky, je pro ně velice
důležitá. Vždyť se z nich během jednoho roku
stanou čtenáři a vytvoří si vztah ke knihám na
celý život. Rozhodli jsme se zpestřit výuku čtení
a slavnostně prvňáčkům předat jejich první Sla-
bikář. Na pomoc přišli žáci 5. B. Paní učitelka
z 1. C Dáša Svobodová připravila pro děti něko-

lik úkolů, ve kterých se ukázalo, že všichni umí
přečíst jednoduchá slova, složit je z písmen a na-
psat jednotlivá písmena. Ke každému prvňáčko-
vi přišel na pomoc starší spolužák, který s úkoly
pomáhal – spíše vysvětlovat a kontrolovat. Po
splnění všech úkolů nastalo slavnostní předává-
ní Slabikářů a přivítání dětí do světa čtenářů. Pá-
ťáci dětem pogratulovali a popřáli jim hodně čte-
nářských úspěchů. 

Mgr. Zuzana Krajánková

třídní učitelka 5. B
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NA SLOVÍČKO S …
Na začátku roku 2010 zasypal Českou re-

publiku sníh a zima se tak poprvé ukázala
v plné síle. Silnice se proměnily v kluziště
nebo pod nánosem sněhu nebyly vůbec patr-
né. Řidiči mnohdy bojovali proti zrádnému
sněžení, nevyzpytatelným sněhovým jazy-
kům nebo námraze. 

O projektu monitoringu silničního provozu
v okolí tzv. staré školy jsem si povídala s paní vy-
chovatelkou Miloslavou Hranostýlovou a dětmi
ze školní družiny.

Nejprve by mne zajímalo, koho z vás na-
padlo, že si zkusíte práce statistiků a uděláte
takovéto šetření, tento projekt?

„Na to přišla paní vychovatelka Hranostýlo-
vá.“, říká Adélka Znamenáčková. „Ano, chtěla
jsem dětem ukázat a přiblížit situace silničního
provozu. Aby si i ony uvědomily, jak se chovají ři-
diči, kteří projíždějí v těsné blízkosti školy, kde se
každý den pohybuje spousta dětí.“, doplnila paní
vychovatelka.

Můžete mi někdo, děti, prosím, popsat, jak
tento projekt probíhal a kdo všechno se ho
zúčastnil?

„Chodilo se vždycky ve středu. Poprvé jsme
byli zapisovat projíždějící auta ve středu 7. 10.
2009 u školy. Protože je tady radar, který nám
ukázal, jak rychle jeli řidiči.  Chodili jsme vždy
od 13:15 do 13:45 hodin. Pokračovali jsme
u školy dne 21. 10. 2009, potom jsme se přesunu-
li k silnici na Krusičany dne 11. 11. 2009 a napo-
sledy jsme sledovali provoz  u silnice směrem na
Pecerady a Brodce dne 25. 11. 2009. Jenže po-
slední dvě měření byla pouze orientační – zapi-
sovali jsme jen druhy aut a pohlaví řidičů.“, říká
Radek Matoušek.  „Z dětí, které navštěvují dru-
žinu, se tohoto projektu zúčastnili: Deniska
Mottlová, Adélka Znamenáčková, Fanda Čihák,
Radek Matoušek, Natálka Berková, Nikolka
Trčková, Lída Šiňorová, Lukáš Reissig a Míša
Trojánková.“, doplnila Radka paní vychovatelka. 

Paní vychovatelko, jsou podle Vás výsledky
Vašeho projektu alarmující?

„Nemyslím si, že by byly alarmující, ačkoliv to
množství aut, které během 30 minut projelo např.
dne 21. 10. 2009 – 198 automobilů je vysoké
číslo.“ „A taky je zajímavé, že většinou jsme v autě
pozorovali řidiče muže. A čeho jsme si všimli a při-
padá mi to jako nesprávné je, že dokonce jednou
sedělo na předním sedadle vedle řidiče i dítě a ne-
bylo připoutané.“, doplnila Deniska Mottlová.
„A někdy se nás řidiči i lekli, když viděli, že si něco
zapisujeme a jeden pán dokonce skoro zastavil.“,
zhodnotil situaci také Fanda Čihák.

Co si o situaci na silnici u školy myslíte vy,
děti? A co by se podle vás mělo změnit?

„Já si myslím, že jezdí docela bezpečně, ale měli
by nás více pouštět přejít na přechodu – někdy se
mi stane, že mě pustí přejít pouze jedno auto a to
druhé projede, a tak radši čekám, než jsou obě
auta pryč, abych mohla přejít na druhý chodník“,
říká Natálka Berková. „Já si ale myslím, že jezdí
nebezpečně, ale zatím se nic nestalo. Já bych na-

vrhoval, aby k přechodu umístili semafory, jako
jsou ve velkých městech a my bychom si mohli pře-
pnout panáčka, abychom přešli. Jenže by s tím
mohly i děti zlobit“, navrhoval nové řešení Radek
Macháček. „Je to pravda, někdy jezdí docela
rychle a nebezpečně, zpomalí u radaru, a pak zase
přidají. Možná kdyby tu policisté stáli častěji, tak
by si řidiči dávali větší pozor.“, říká Deniska
Mottlová „Já bych ale chtěla touto cestou ocenit
strážníky Městské policie Týnec nad Sázavou za
jejich svědomitý přístup ke kontrole bezpečného
přecházení žáků naší školy, jsou tu velice často
a jsou velmi užitečnými pomocníky pro děti, které
zde přecházejí hlavní tah - silnici č. 106.“, cení si
práce strážníků paní učitelka. „Jezdí se bezpeč-
ně, ale najde se spousta řidičů, co jezdí u naší
školy moc rychle. Já bych k radaru přidal kameru,
co by ty co jezdí moc rychle, bych fotil.“, přidal
další řešení  Fanda Čihák. „Škoda, že sem nemů-
že být dán zpomalovací práh, to by moc pomohlo,
ale paní učitelka nám vysvětlila, že na takto důle-
žité silnici a v takovémto místě být nemůže. To je
škoda, protože někteří jezdí bezohledně.“, uzavře-
la diskusi nad tématem Adélka Znamenáčková. 

Je vidět, že dětem tento projekt ukázal, jak
se někteří řidiči mohou na silnici chovat. A co
je v plánu pro druhé pololetí tohoto školního
roku, chystáte s dětmi zase nějaký zajímavý
projekt?

„Děti v družině mají rozhodně pestrý program.
Právě dozdobily perníčky pro budoucí prvňáčky,
kteří přijdou dne 22. 1. 2010 k zápisu – plnohod-
notný a zajímavý výklad spolu s naučením tech-
niky dětem poskytla paní Dřízhalová z Pecerad.
Na nové pololetí je v plánu turnaj mezi Základní
školou Krhanice a naší „Starou“ školou v míčo-
vých hrách, s dětmi z nové budovy se popereme
o prvenství ve fotbalovém turnaji, nesmím ani za-
pomenout na karnevalový rej masek, a momen-
tálně například probíhá turnaj v šipkách, který je
také mezi dětmi velice populární. Snažíme se ak-
tivně vyplnit čas, který děti tráví v družině.“, do-
plnila na závěr rozhovoru paní učitelka.

A tak tedy přeji všem dětským účastníkům
interview pěkné vysvědčení a všem děkuji za
rozhovor. 

–MO–
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PODĚKOVÁNÍ
Milá paní Dřízhalová,

děkujeme Vám, že jste byla ochotná přijít
v úterý dne 19. 1. 2010 do naší školní druži-
ny a ukázala nám zdobení perníčků.  Patří
Vám náš dík za to, že jste si udělala čas na
vytvoření cukrové polevy pro všechny děti
(byla moc dobrá). 

Námi zdobené perníčky jsme předali
v pátek 22. 1. 2010 budoucím prvňáčkům.

DĚKUJEME!
Za děti ŠD Benešovská napsaly

Adélka Znamenáčková a Nikolka Trčková 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, PODĚKOVÁNÍ
Letos se uskutečnila jubilejní desátá Tříkrá-

lová sbírka a farnost v Týnci nad Sázavou se jí
zúčastnila již posedmé. I přes bohatou sněho-
vou nadílku a mrazivé počasí se vydaly sku-
pinky koledníků i jednotlivci, aby opět „zaťu-
kali na vaše dveře a srdce“ a poprosili
o příspěvek.

Jako každý rok koledníci obešli Týnec nad
Sázavou a okolní obce, které patří pod duchov-
ní správu našeho faráře p. Mgr. Krzysztofa Dr-
zazgy. Jsou to Podělusy, Chrást nad Sázavou,
Zbořený Kostelec, Pecerady, Václavice, Přiby-
šice, Krhanice, Netvořice, Lešany a Břežany.

Chtěl bych opět poděkovat všem dospělým,
kteří v dnešní uspěchané době dokázali oběto-
vat svůj volný čas a zúčastnili se sbírky jako ve-
doucí skupinek koledníků a samozřejmě také

dětem, pro které kilometry absolvované
v tomto počasí asi nebyly zrovna příjemnou
procházkou. Z MÚ Týnec patří poděkování
místostarostovi panu Mgr. Martinovi Kadrnož-
kovi za pečetění pokladniček a kontrolu při je-
jich rozpečetění a sčítání vybraných peněz.
V neposlední řadě patří veliké poděkování
všem, kteří dokázali věnovat část svých finanč-
ních prostředků na dobrou věc.

Ještě dovětek: když jsem byl v Praze na po-
žehnání tříkrálových koledníků, otec kardinál
Miloslav Vlk mimo jiné řekl, že se ekonomická
krize sbírky netýká, protože, když se lidé mají
hůře, dokáží být solidárnější. Jeho slova se po-
tvrdila, protože navzdory ekonomické krizi
skloňované denně ve všech médiích, se oproti
minulému roku v naší farnosti vybralo výrazně

POSTŘEHY...

Zatímco na Silvestra většina lidí už od rána
oslavuje a těší se z volných dní, prodavačky
v obchodech jen kmitají. Mějme pro jejich práci
větší pochopení!

Nově opravený podjezd na Brodcích vypadá
teď opravdu hezky. Občané jen čekají, kdy
České dráhy konečně upraví i nástupiště, aby se
do vlaků lépe nastupovalo.

Věra Holasová, Zbořený Kostelec

Letošní zima sněhem nešetří. Snímek je ze
Zbořeného Kostelce zavaleného sněhem.

Ladislav Žížala

KOSTEL SV. KATEŘINY, Chrást nad Sázavou – gotický kostel z 1. pol. 14. století, upravený

r. 1684 a přestavěný v letech 1888 – 1889, kdy byla zvýšena loď a postavena věž. Hranolová

věž má na jižní straně gotický portálek.

lavírovaná perokresba

více. Loni činila vybraná suma na Týnecku
45 074,– (s farností v Pyšelích 57 194,– Kč – tato
suma byla uvedena v Týneckých listech před
rokem), a letos už bez Pyšel 55 441,– Kč.

Všem ještě jednou velice děkuji a těším se na
setkání při sbírce v roce 2011.

Koordinátor sbírky pro Týnecko

Pavel Špunda

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

BŘEZEN

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

uvádí pohádkový muziká
podle klasické pohádky
Boženy Němcové
vstupné: 80,– Kč
Pořadatel: Společenské
centrum TÝNEC

14. 3. 2010 Josefská dechovka
zač. 14.00 hod.
k tanci a poslechu hraje
Týnečanka
vstupné: 50,– Kč
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou
Informace: Turistické
informační centrum,
tel.: 317 729 050, 775 290 032

18. 3. 2010 Přednáška Vlastivědného klubu
téma a začátek přednášky bude
upřesněn na plakátech
Pořadatel: Vlastivědný klub
města Týnec nad Sázavou
Informace: Mgr. Daniel Povolný,
tel: 608 866 247

22. 3. 2010 Zájezd do divadla
odj. 17.00 hod. na představení 
Tři muži na špatné adrese
do Divadla Bez zábradlí
(K. Heřmánek, Bohumil Klepl, 
Zdeněk  Žák, Naďa
Konvalinková/ Jana Šulcová/
Jitka Smutná)
Vstupné: 360,– Kč, příspěvek
na dopravu: 70,– Kč
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou
Informace a rezervace:
Turistické informační centrum,
tel: 317 729 050, 775 290 032

27. 3. 2010 Odemykání Sázavy
zač. 10.30 hod.
Dědek Sázava odemkne pro
všechny vodáky řeku svým
kouzelným klíčem a tradičně
vyprovodí vodáky  na cestu po
řece
Pořadatel: Bisport, 
tel.: 317 701 460

DUBEN

duben 2010 Otevření Městského muzea 
otevřeno denně mimo pondělí
10-12, 13-17 
Kontakt: Adriana Bursová, 
tel. 775 255 949, email: 
Adriana.bursova @ atlas.cz,
www.mestotynec.cz/muzeum

9. 4. 2010 Závěrečná hodina Základního
kurzu tanečních pro pokročilé
a dospělé
zač. 19.00 hod
veřejně přístupná závěrečná 
hodinu kurzu tance
PaedDr. Blanky Takáčové
Pořadatel:
PaedDr. Blanka Takáčová, 
tel: 775 615 503

17. 4. 2010 Okresní přebor ve Sportovní
gymnastice
zač. 9.00 hod.
tělocvična ZŠ, Komenského 
ul., Týnec nad Sázavou
datum může být ještě změněno
aktuální  informace na 
www.tjtynec.cz  nebo 
Jana Zídková, 
tel.: 724 165 836, 317 701 410
Pořadatel: TJ Jawa Metaz

17. 4. 2010 Turistický pochod 
start: 7.00 – 10.00 hod.
Posázavím – krajem
protifašistického odboje
start a cíl:  Bisport
délka tras: 12, 24, 35, 50 km
Pořadatel: Klub českých turistů
Týnec nad Sázavou
Kontakt: Stanislav Šípek,
tel: 317 701 765

24. 4. 2010 Posázavská trilogie
zač. 9.00 hod.
15 km běh – splutí 16-ti
kilometrového úseku řeky
– 25 km jízda na kole
Posázavská trilogie je již řadu
let součástí Českého poháru
extrémních sportů.
Pořadatel: Bisport,
tel.: 317 701 460

24. 4. 2010  1. závod seriálu Quick Race Cup
(QRC) – časovka jednotlivců
start 10.00 hod.
registrace závodníků
9.00 – 9.45 hod. na konci obce
Chotouň směr Pohoří
Trasa: Chotouň – Těptín (3km)
Startovné: 50 Kč
Kategorie: Závodu se může 
zúčastnit úplně každý, bude
zařazen do příslušné kategorie
dle věku.
Ceny: symbolické pro nejlepší
ve všech kategoriích,
http://www.sostym.com/qrc/
Pořadatel: Cyklistický klub
Strahovští osvoboditelé silnic
Kontakt: Petr Pohořalý, ředitel
závodu,  email:
ppohoraly@seznam.cz,
tel. 721 345 520

Dále připravujeme ….

10. 7. 2010 Zájezd do ČESKÉHO
KRUMLOVA
odj. 16.00 hod.
na představení ČAROSTŘELEC
začátek představení 21.30 hod., 
před začátkem čas na
prohlídku parku a staré části města 
Vstupné: 850,– Kč, příspěvek
na dopravu: 250,– Kč
Pořadatel: Město Týnec nad
Sázavou
REZERVACE DO KONCE
ÚNORA!!
Informace a rezervace:
Turistické informační centrum, 
Klusáčkova 2, Týnec nad
Sázavou
tel.: 317 729 050, 775 290 032,
mail: ic@centrumtyne.cz

pokračování na následující straně



ročník XX, únor 2010 Týnecké listy číslo 1, strana 9
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PLESOVÁ SEZÓNA 2010
26. 2.2010 Rybářský ples

zač. 20.00 hod.
Pořadatel: Český svaz rybářů  Týnec nad Sázavou
Kontakt: 603 234 692, 737 306 035

6. 3 2010 Školní ples
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: SRPDŠ při ZŠ Týnec nad Sázavou
Kontakt: Adriana Bursová, 775 255 949

20. 3. 2010 Sportovní ples – maškarní
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: FK Metaz
Kontakt: Stanislav Janda,
721 355 969

17. 4. 2010 Plesové finále taneční sezóny 2010
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: PaedDr. Blanka
Takáčová a Společenské centrum  TÝNEC
informace a předprodej: PaedDr. Blanka Takáčová,
775 615 503, Společenské centrum TÝNEC,
317 729 050, 775 290 032

Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

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

Z NABÍDKY REGIONÁLNÍHO MUZEA V JÍLOVÉM U PRAHY …

16.1. – 28.2.2010
Obrazy Jana Houšky
– retrospektivní výstava
jílovského výtvarníka z cyklu
„Ad hoc“.

23.1. – 12.4.2010
Oděvní tvorba Heleny
Mertlové
– výstava jílovské módní návr-
hářky z cyklu „Ad hoc“.

6.2. – 21.3.2010
Huť bratří Davidů
– výstava známého štěchovic-
kého keramika Václava Da-
vida.

6.3. – 22.4.2010
Obrazy Karla Kušky
– snový svět na olejomalbách výtvarníka z Odolené vody.

27.3. – 11.4.2010
Velikonoce
– komorní výstava ve vestibulu připomene nejkrásnější svátky jara.

27.3. 2010
Velikonoční předváděcí den
– předvádění zvykosloví, lidových řemesel, jarmark a mnoho dalšího.
Od 9 do 16 hodin.

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY …
Zajímá Vás, co se u nás nejvíce četlo v loňském roce?
Z beletrie – kromě už tradičně hodně čtených a osvědčených autorek

„ženských románů“ (Smallová, Robertsová, atd.), si lidé hojně půjčova-
li Pána prstenů a Povídky malostranské. Také knihy S. Monyové a M. Vi-
ewega se u nás moc neohřály. 

Akce „Kniha mého srdce“ přivolala Babičku, Saturnina a někteří chtěli
zkusit, jaké knihy píše P. Coelho. 

V populárně naučných knihách naši čtenáři často vyhledávali knihy
o čakrách, astrální magii a podvědomí.

Mezi dětmi bezpečně vede S. Meyerová se svou knihou Stmívání, také
stále ještě často mizí Harry Potter a potom dobrodružné knihy T. Breziny
a E. Blytonové.

Mrňata nejvíce vyžadují mašinku Tomáše. 
V časopisech jsou na prvním místě Květy, Vlasta a Story. 

IN

foto P. Vilímek



9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 9.30 - 11.30 10.00 - 11.30 9.00 - 11.30
Montessori Montessori 

školička školička
pololetní kurz pololetní kurz Zpívánky  Baby klub Šikulové

14.30 - 15.15
Hravá AJ

15.30 - 17.30 16.00 - 18.00
Baby klub Tvoříkové

říjen-březen

18.30 -20.00
Kondiční cv.
na balonech
sudý týden

18.45 – 19.45 18.30 - 19.30 18.30 19.10 – 20.10
Pilates Těhulky Porada MC Pilates

lich týden 4. stř. v měs
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Mateřské centrum – MOTÝLEK
– Týnec nad Sázavou

V prvním pololetí r.2010 MC Motýlek chystá akce nejen pro děti:

● Týden manželství – výstava svatebních fotografií
● Masopust
● Vynášení Moreny
● Hledání vrbových proutků a pletení pomlázek 
● Připomenutí 10. výročí založení MC Motýlek 
● Čarodějnice
● Cyklovýlety pro zdatné rodiče (trasy např: Ztracenka nad Svatojánskymi

proudy – Štěchovice, cyklotrasa č. 19 směr Sázava, rozhledna na vrchu Bla-
ník u Vlašimi, Hrusice - Ladův kraj, Těptín, Grybla, Panská skála - Jílové
štola Sv. Josefa, rozhledna Drahoušek u Sedlčan, červená posázavská cesta
- Kamenný Přívoz - Pikovice – Jílové, trasa kolem Benešova přes 3 zámky)

● Přijďte pobejt! – dny otevřených dveří
● Táta dneska frčí
● Čistá řeka Sázava – úklid z břehů
● Výprava do Měsíčního údolí
● Bachovy esence a automatická kresba – přednáška
● Pravidelná údržba dětského hřiště v Týnci
● Den dětí
● Výprava přes Posázavskou stezku
● One brain – přednáška
● Výprava vodníků – výlet na lodích z Týnce do Pikovic
● Výlet do ZOO
● Výprava na dětské hřiště do Čerčan
● Cyklovýlet pro děti s rodiči

Bližší informace o chystaných akcí naleznete na www.mestotynec.cz v sekci
Mateřské centrum Motýlek a na plakátovacích plochách města Týnec.

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

Děkujeme za finanční, materiální i morální podporu
našeho občanského sdružení.

Seznam sponzorů dle abecedy (aktualizováno 1.1.2010)

AV Servis Vrtiškovi ● Ing Balatová ● Besip ● Česká Spořitelna, poboč-
ka Týnec n/S.● Econnect ● Eltsen a.s. ● Evropská unie, Evropský země-
dělský orientační a záruční fond (EAGGF) ● Ing.Horáková –Tóthová ●

Mudr. Hvězdová ● Jafra studio visage ● JUDr. Krejčík● Mars

MC Motýlek
O Montessori hernu je veliký zájem, proto probíhá ve dvou dopole-

dních – v pondělí a v úterý. Děti jsou rozděleny do dvou skupin po 15. Pra-
cujeme s různými pomůckami, setkáváme se na elipse, zpíváme, tančíme,
tvoříme, povídáme si a hrajeme pohádky, a tak si vždy zaměstnáme tělo
i ducha. Myslím, že se děti i maminky vrhly do práce s velkým zájmem
a nadšením. Moc děkuji maminkám za podporu a nabízenou pomoc.

A kdy jsme si všichni zadováděli? Přece o masopustním karnevalu.
V Motýlku se sešly děti i s rodiči a společně tančili, hráli hry a hodovali.

Pravidelný program MC MOTÝLEK únor 2010 – červen 2010

kom.spol. ● Město Týnec nad Sázavou ● Městská policie Týnec nad
Sázavou ● MŠ Týnec nad Sázavou ● Regionální televize Posázaví RTP
● Nakladatelství Dharma Gaia ● Noviny - Benešovský Deník, Jiskra,

MF Dnes ● Oděvy Nyka ● PC computer servis ● Pekařství Červený ●

Posázaví o.p.s ● Rádio Blaník, Český rozhlas Region ● Simba Netvo-
řice ● Síť Mateřských Center v ČR ● Společenské centrum Týnec nad
Sázavou ● Středočeský Kraj- Ing. Bendl lStředočeský Kraj –
Mudr. Rath ● Tábořiště FK Metaz ● Tiskárně Rock Media ● Truhlář-
ství Dolejš Pavel ● Turistické informační centrum Týnec nad Sáza-
vou ● Týnecké listy ● Vydavatelství ORBIS INs.r.o. ● Mudr.Zemá-
nek ● ZŠ Týnec nad Sázavou; paní uč. Mgr. Glazarová a děti ● Život
dětem o.s. / společnost Ringier ČR ● všechny maminky a jejich rodi-
ny, které se dobrovolně starají o bezproblémový chod MC ● děkujeme
též všem dalším dobrovolníkům, kteří MC pomohli a pomáhají.

Mateřské centrum Motýlek
Okružní 520, 257 41  Týnec n/Sáz. (společenská místnost DSPS I)

IČO: 70858691 / ČS, č.ú. 528 498 329 / 0800

● e-mail: mcmotylek@seznam.cz,  http: www.mestotynec.cz
● Organizační koordinace: Dana Pokorná – tel.777 28 48 68 ●

● Finanční záležitosti: Marcela Krejčíková - tel. 728 485 227 ●

● Info o hernách a kurzech: viz tématické herny a kurzy ●

Veřejné organizační schůzky MC Motýlek se konají každou
4. středu v měsíci od 18.30 hodin.

Tematické herny 
● Baby Klub vede:Monika Kučerová tel: 604 46 5568 ●
● Šikulové vede: Monika Valtošová tel: 603 113 010 ●
● Tvoříkové vede: Monika Valtošová tel: 603 113 010 ●
● Cvičeníčko vede: Jana Smitková tel: 732 425 505 ●
● Zpíváníky vede: Markéta Dvořáková tel: 608 317 204 ●

a Danka Dudková tel: 732 138 119 ●

Kurzy pro děti a dospělé
● Hravá angličtina pro děti  (od 4 – 10 let) pokračování
Vede: Pavla Hildebrandová, tel: 728 682 296. Formou her, písniček a do-
plňování si děti osvojují první anglická slůvka a fráze ●

● Montessori školička, vede: A.Svobodová, tel: 608 748 726 ●

Program pro větší děti a dospělé 
● Těhulky (pro těhotné), vede: Magdalena Podaná, tel: 603 159 684.

Příprava k porodu, cvičení, relaxace, masáže, příprava na kojení, vý-
živa v těhotenství a v době kojení, vázání šátků, apod. ●

● Relaxační cvičení na gymnastických míčích (pro dospělé i větší
děti)
Vede Květa Plachtová, tel: 775 238 404. Relaxační cvičení využívají-
cí gymnastických míčů pro uvolnění pohybového aparátu, nácvik
správného držení těla ●

● Pilates ( pro dospělé i větší děti), vede Jana Smitková,
tel: 732 425 505 ●

pokračování na následující straně
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Přesně tak, jak se má o masopustu, než začne půst před Velikonocemi.
Masky byly krásné. Naučili jsme se masopustní básničku a tanec, jedli
masopustní koblihy a bylo nám dobře. 

Na shledanou v Mateřském centru Motýlek,

Adéla Svobodová

dokončení z předchozí strany

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Jako každým rokem se v prosinci sešli členové našeho sdružení
v hojném počtu na Mikulášské členské schůzi konané ve velkém sále
Společenského centra v Týnci. 

Na zahájení schůze nás svým zpěvem potěšily a příjemně naladily
děti z týnecké mateřské školy pod vedením paní učitelky Jalovecké.

V průběhu schůze jsme se mimo jiné seznámili s činností sdružení
v uplynulém roce a s dalším výhledem a plánovanými akcemi na rok
příští.

Závěrem byla tažena všemi očekávaná tombola, na kterou se těšíme
a kterou můžeme uskutečnit jen díky sponzorům, kterým tímto upřím-
ně děkujeme.

Rozcházeli jsme se s příjemnými zážitky ze setkání a popovídání si
při malém občerstvení se svými známými a přáteli.

OSZP Týnec nad Sázavou

PĚT LET EVIDOVANÝCH POCHODŮ
Naši důchodci – členové sdružení zdravotně postižených pochodují po

vlastech českých již mnoho let, ale teprve od roku 2005 vedu podrobnou
evidenci. Za těch 5 let se alespoň jednou zúčastnilo pochodu 107 lidí, což
je úctyhodný počet. Dvakrát byl s námi pravý Skot – Ien, jednou chatařka
z Prahy, chodí s námi i důchodci z Krhanic a Poříčí.

Velký dík patří našim vedoucím. Skupinu A vedl nejprve Jiří Borovič-
ka a převzala ji Jana Hančová. Skupinu B vedl posledních 5 let Jarda Bar-
tůšek. Škoda jen, že ze zdravotních důvodů skončil, protože měl vycház-
ky vždy perfektně připravené. Všichni věříme, že jeho nástupce Jarda
Heřman půjde v jeho stopách.

foto P. Vilímek

Přehled vycházek 2005 -2009

Skupina A
rok vycházek průměr km průměr km

na vycházku
05 22 16.37 189 8.59
06 18 16.83 144 8.00
07 23 19,17 199 8.65
08 22 20.95 226 10.27
09 23 21.13 189 8.22

05 –09 108 947 8.70

Skupina B
05 25 14,94 209 8.36
06 23 17.04 196 8.43
07 24 23.38 204 8.50
08 26 14.37 226 8.69
09 20 21.65 174 8.70

05–09 118 1009 8.55

Celková účast 2005 – 2009

Skupina A Skupina B celkem
1. 89 Zídek 1. 107 Bartůšek 1. 184 Rezek
2. 83 Rezek 2. 101 Rezek 2. 182 Zídek

3.– 4. 82 Hančová, Stehlíková 3.  93 Zídek 3. 174 Bartůšek

Pochody jsou pro nás dříve narozené výbornou relaxací. Domnívám se,
že tato naše činnost je skutečně ojedinělá. Pokud někde také chodí, tak ma-
ximálně jednou za měsíc.

Mgr. Josef Zídek - zapisovatel
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (KČT) 
Chcete být stále v dobré formě?

Klub českých turistů v Týnci nad Sázavou
Vám to umožní, jen se nebát a směle vykročit.
Toto je návod, jak na to a co pro to udělat.

Za uplynulý rok 2009 jsme pro Vás připravili
několik nenáročných akcí (tzn. pro každou vě-
kovou skupinu), a sice:

1. ledna 2009 jsme organizovali turistický po-
chod spojený s výstupem do Třebsína (421 m
n.m.). Vyjíždí se z Týnce vlakem a je možno vy-
stoupit buď v Petrově a jít přes Medník (416 m
n.m.) - toto je národní přírodní památka , která
byla v roce 1965 otevřena jako první naučná stez-
ka u nás, a nebo je tu druhá možnost – vystoupit
v Kamenném Přívoze a jít přes Hostěradice až do
Třebsína. Při obou cestách se jde krásnou, dosud
zachovalou přírodou. V Třebsíně máme již tra-
dičně zastavení v útulné hospůdce, kde se v tuto
dobu pořádají každoročně zabíjačkové hody.
Vždy je plno a nechybí tu ani Pražáci.

11. dubna 2009 se šlo Posázavím – krajem Jo-
sefa Suka. Byl to již 32. ročník. Přestože nám po-
časí přálo (ve stínu bylo + 24 °C), z Týnce se
zúčastnilo jen 9 turistů-pochodníků a z toho 3 ko-
laři. Ostatních 113 účastníků – turistů bylo z ji-
ných měst a krajů.

Není to škoda, Týnečáci! 
V měsíci dubnu, popř. v květnu, pořádáme

jednodenní zájezd po vlastech českých, a to
nejen pro členy KČT, ale i pro nečleny. Tradičně
bývá o tyto zájezdy velký zájem.

12. září 2009 se konal 45. ročník pochodu přes
4 zámky. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno,
teploty okolo + 21 °C. Tentokrát byla účast poměr-
ně dobrá, neboť do akce byly zapojeny děti jak
z nové, tak ze staré školy v Týnci. Děti byly nadše-
né a moc se jim to líbilo. Chce to jen chuť a snahu
z řad dospělých vzít dětičky do přírody, a tak je se-
známit s přírodou a okolím svého bydliště.

19. prosince 2009 – pochod „Za jmelím“. Tato
akce se koná vždy poslední sobotu před Štědrým
dnem. Je to pochod s výstupem na Neštětickou
horu (520 m n.m.). Dle posledního výzkumu ar-
cheologů jako první vystoupil Čech na Neštětic-
kou horu, nikoliv na Říp, řka: „TI SEM přijdou
mléko a strdí užívati …“. Odchod bývá vždy v 7
hod. od Společenského centra Týnec. Letos nás
bylo 27 turistů-pochodníků a na její vrchol došlo
již 60 účastníků. Na jejím vrcholu se zapálí oheň,
opečou se vuřty a symbolicky popijeme. S dob-
rou náladou pokračujeme do TISMI, kde je nově
zrekonstruovaná hospůdka s nabídkou dobrého
guláše ve chlebě a jiných dobrot. Nechybí ani
country hudba. Zde nás bývá vždy o něco více,
tak kolem 70 až 80. O znavené a starší (dříve na-

rozené) turisty se postará KČT odvozem aut dle
možnosti a odveze je až do Týnce. Je to krásné
zakončení posledních dnů roku.

No a za pár dní jdeme zase zahajovat začátek
Nového roku, tj. 1. leden atd., …

VÍKEND NA ŠUMAVĚ
Letošní sněhové podmínky jsou víc než příznivé, a tak se první velká

akce našeho oddílu velmi vydařila. 
V sobotu 30. ledna vyjel autobus vodáků-lyžařů a jejich příznivců na svou

tradiční cestu, cíl šumavská Kvilda. Že to nebude jednoduché, to jsme pozna-
li hned, jak jsme přijížděli k Prčici. Zasněžené silnice, sněhové návěje, auto-
bus jel krokem a ta předpověď? Sněžení a v neděli silné mrazy. Ani my, ani
řidič jsme nevěděli, do čeho jedeme. Skutečnost ale předčila naše očekávání.
Hned jak jsme na Pláních vylezli z autobusu a zavrzal nám sníh pod nohama
jsme věděli, že to nemůže být lepší. Všude kolem hromady čerstvého sněhu,
který jiskřil, kam až oko dohlédlo čerstvě upravené stopy, teplota akorát na
běžky … První nadšenci vyrazili do stopy na Pláních, zbytek vystoupil na
Kvildě. Rozprchli jsme se do všech stran, každý zvolil trasu podle svých sil.

Naši týnečtí turisté se zúčastňují pravidelně
i jiných turistických akcí – pochodů: „Čertovo
břemeno“, „Prčice”, Čechtická luna“; každoroč-
ně se také zúčastňují etapového pochodu „Kra-
jem pětilisté růže“, „Posledního puchýře“ a „Za
povidlovým koláčem“.

A co říci závěrem? Škoda je, že tyto akce vy-
užívají obyvatelé Týnce a okolí málo a nás to
dost mrzí – už pro tu naši snahu! Pakliže by byl
zájem o vstup do KČT a chtěl by se někdo z vás
stát jeho členem, informace naleznete ve skříňce
č. 8 nebo přímo na adrese: Milan Šípek, Sadová
129, Týnec n. S. nebo Stanislav Šípek, Jílovská
116, Týnec n. S.

Přijďte mezi nás, jste vítáni!

za KČT Marta Ducháčková

Prožili jsme na běžkách nádherný den a příjemně unaveni jsme se vrátili do
tepla autobusu, který nás přepravil do hotelu v Soběšicích. Cesta přes Ka-
šperské hory byla na hranici sjízdnosti, ale nakonec jsme šťastně dorazili. Po
vydatné večeři jsme se sešli v klubovně vedle jídelny, abychom probrali zá-
žitky končícího dne, naplánovali zítřek, poklábosili se známými, a to vše za
hudebního doprovodu (sešlo se sedm nástrojů); dokonce došlo i na čardáš. 

Po snídani v neděli ráno jsme vyrazili zpátky na Kvildu. Počasí opět nezkla-
malo. Inzerované mrazy nepřišly, sluníčko svítilo celý den, modrá čistá oblo-
ha, jiskřící sníh – pohádka. Projížděli jsme tou nádhernou šumavskou krajinou
a vstřebávali krásu, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat. Není divu, že se
poslední lyžaři vraceli zpátky k autobusu až těsně před odjezdem. Apak už jen
poslední společné foto, cesta domů a pohádky byl najednou konec.

pokračování na následující straně

foto M. Vacek foto M. Vacek
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dokončení z předchozí strany

Zájezdu se zúčastnilo 47 lidí, osvědčený dopravce Petr Podlipný
nás bez problémů dopravil tam i zpět, užili jsme si kilometry ve sto-

pách, užili jsme si tu nádhernou šumavskou krajinu i pohodu při spo-
lečném posezení. Zájezd se velmi vydařil a zanechal v nás hřejivé
vzpomínky.

mn

foto M. Vacek foto M. Vacek

Z ČINNOSTI ODDÍLU SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
35. ročník tradičních závodů ve sportovní

gymnastice v Týnci nad Sázavou 
Už se stalo tradicí, že se v prosinci pořáda-

jí v tělocvičně II. týnecké ZŠ závody ve spor-
tovní gymnastice pod názvem „Mikulášské
závody“.

V roce 2009 se také uskutečnily a bylo zde pří-
tomno celkem 68 závodnic a závodníků z těchto
míst: DDM Benešova, Klatov, Dobříše, Netvo-
řic, Bohemians Praha, Počernic, Bělé, Sokola
Benešov, Špindlerova Mlýna a Zdic.

Je to dobrá propagace města Týnce nad Sáza-
vou. I když nás město v tomto již tradičním závo-
dě finančně nepodpořilo, myslíme, že všichni byli
spokojeni jak s průběhem závodu, tak s cenami
a odnesli si nevšední zážitky z tohoto závodu.

Děvčata z oddílu SG Týnec nad Sázavou ob-
sadila tato místa:
Nejmladší žákyně I. – celkem 10 závodnic

1. místo Bílková Zuzana

3. místo Ungerová Barbora
8. místo Klausová Tereza

Nejmladší žákyně II. – celkem 17 závodnic
9. místo Valentová Jana

13. místo Klausová Lucie
Mladší žákyně I. – celkem 13 závodnic

6. místo Rillichová Barbora
7. místo Škvorová Alžběta

13.místo Součková Hana (nešplhala)
Děkujeme závodnicím a trenérům za jejich

sportovní a tréninkové výsledky. Dále musíme
poděkovat stálému sponzorovi „Pekařství Červe-
ný“, který vždy upeče velké preclíky pro závod-
nice na stupních vítězů. Ještě jednou děkujeme.

J.Z.
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Gymnastický dobříšský čtyřboj
Děvčata oddílu sportovní gymnastiky v Týnci nad Sázavou se připravo-

vala na závody, které se konaly 24.1.2010 v Dobříši. Jednalo se o gym-
nastický čtyřboj, tj. cvičení prostných, na lavičce, na hrazdě a přeskok.

Z Týnce se zúčastnilo 5 děvčat, protože pro nemoc nemohly jet další zá-
vodnice. Přesto, že to byla děvčata ročník narození 2000 – 2004, zhostila
se tohoto závodu velmi dobře.
V kategorii mladší žákyně I. (rok narození 2000 a mladší) – celkem 11 zá-
vodnic

2. místo Bílková Zuzana
4. místo Ungerová Barbora
5. místo Klausová Tereza

V kategorii mladší žákyně I. (rok narození 2001 a mladší) – celkem 19
závodnic

9. místo Valentová Jana
16. místo Klausová Lucie

Děkujeme děvčatům za dosažené výsledky, protože takový závod ab-
solvovala poprvé.                                                                                   J.Z.

Hlášení pálení odpadu a spalování hořlavých
látek přes internet

Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje poskytuje službu pro veřejnost – evi-
denci pálení prostřednictvím internetu. 

Služba je určena především pro právnické
a podnikající fyzické osoby, které provádí
spalování hořlavých látek ve smyslu zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služ-
by mohou využít i fyzické osoby, které prová-
dí jednorázové spalování biologického odpa-
du – příkladně jarní spalování větví

z průklestu ovocných stromů, pokud tuto čin-
nost nezakazuje místní úprava.

Zaevidování pálení pomocí této aplikace
nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou)
osobu zákonné povinnosti stanovit a předem
oznámit příslušnému HZS opatření proti
vzniku a šíření požáru. HZS může tato opa-
tření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Na internetových stránkách HZS Středoče-
ského kraje – http://hzssk.webrex.cz si najde-

te odkaz Aplikace pálení a vyplníte přísluš-
nou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregi-
strovali Vaše pálení do programu ohlášení pá-
lení a splnili svou ohlašovací povinnost
v předmětné věci. 
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ČSOP VLAŠIM 
Rys ostrovid byl vyhlášen druhem měsíce

Mezinárodního roku biodiverzity.
Můžete si ho prohlédnout v Záchranné sta-

nici pro živočichy ve Vlašimi.
Rys ostrovid byl v rámci kampaně Rok

2010 – Mezinárodní rok biodiverzity vyhlá-
šen Druhem pro měsíc leden. Rok 2010 byl
Organizací spojených národů vyhlášen Mezi-
národním rokem biodiverzity ve snaze upo-
zornit na ubývání biodiverzity, tedy rozmani-
tosti živých organismů, která je jedním
z nejvážnějších globálních problémů součas-
nosti. 

Pokud se chcete seznámit s touto nádher-
nou šelmou, zavítejte do Podblanického eko-
centra Českého svazu ochránců přírody ve
Vlašimi. Ve zdejší Záchranné stanici už 9 let
chovají rysa ostrovida Míšu, který se narodil
v zoologické zahradě v Olomouci. Jeho han-
dicapem je ochočení, odmala byl v úzkém
kontaktu s lidmi a tudíž není jako jeho divocí
příbuzní plachý.

Záchranná stanice je pro veřejnost otevřena
od dubna ve středu od 13 do 16 hodin, od
května je otevřena i v sobotu a v neděli (od 10
do 12 hodin a od 13 do 16 hodin) a během léta
je otevřená denně.

Rys ostrovid je největší kočkovitou šelmou
žijící na území České republiky.

V minulosti obýval prakticky všechny lesní
oblasti Euroasie. V současné době je ale areál
jeho rozšíření nesouvislý a zejména v Evropě
značně ostrůvkovitý. Neustále se rozšiřující
lidské osídlení a zejména lov způsobily, že
v první polovině 19. století tato šelma z naše-
ho území zcela vymizela. K jejímu návratu
došlo až po druhé světové válce, kdy se k nám
začali rysové šířit ze Slovenska. Tito rysové
postupně vytvořili stálejší populace v oblasti
Moravskoslezských Beskyd a Jeseníků. V 80.
letech bylo navíc na Šumavě vypuštěno 18 di-
vokých rysů původem ze Slovenska, kteří
spolu s rysy, kteří byli znovu vysazeni v Ba-
vorském lese, vytvořili rysí populaci na Šu-
mavě.

Rysové však na našem území neměli nikdy
na růžích ustláno a byli a stále i jsou neustále
pronásledováni pytláky. Díky pytláctví došlo
ve druhé polovině 20. století několikrát
k úplnému vyhubení vznikajících rysích po-
pulací a jen neustálé „doplňování“ jedinci ze
Slovenska zajistilo, že v Beskydech jsou ry-
sové stále ještě „doma“. V důsledku pokraču-
jícího pytláctví se v současné době v České
republice vyskytují pouze dvě stabilnější po-
pulace – v Beskydech a v jihozápadních Če-
chách. Celkový počet rysů žijících na našem
území se odhaduje na maximálně 100 jedinců.

Rysové se živí převážně menšími kopytníky
– srnčí zvěří. Méně loví jeleny, divoká prasata,
hlodavce, zajíce nebo lišky. Překvapují je
rychlým útokem ze zálohy, ale ne vždy jsou
úspěšní. Kořistí rysů se proto nejčastěji stávají
nemocní, mladí nebo méně ostražití jedinci.
Rysové tak regulují početnost zvěře a udržují ji
v dobré kondici. Je známo, že v oblastech s tr-

valým výskytem rysů je srnčí zvěř ostražitější,
v dobré kondici a dosahuje i vyšší hmotnosti.

Záchrannou stanici pro živočichy ve Vlaši-
mi můžete podpořit odesláním dárcovské
SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLA-
SIM na číslo 87777 (účtování DMS: 30,– Kč,
Záchranná stanice obdrží nejméně 27,– Kč).
Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc
po dobu jednoho roku – odesláním dárcovské
SMS ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI
VLASIM na číslo 87777 (každý měsíc Vám
bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Zá-
chranná stanice obdrží nejméně 27,– Kč).
Nebo můžete zaslat finanční dar ve prospěch
Záchranné stanice přímo na účet Českého
svazu ochránců přírody ve Vlašimi č.:
322147339/0800. 

Ing. Zuzana Pokorná, PhD.

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP

Vlašim

foto P. Vilímek foto P. Vilímek
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POSÁZAVÍ NA VELETRHU
Od 14. do 17. ledna 2010 se na brněnském

výstavišti v novém pavilónu P konal veletrh
cestovního ruchu Regiontour. Jako již tradičně
se ho zúčastnil také turistický region Posáza-
ví, který zde prezentovala společnost Posáza-
ví o.p.s.

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu se za-
měřením na regiony letos probíhal již po dvacáté
a region Posázaví se zde prostřednictvím propa-
gačních materiálů, nabídky služeb a prezentace
pracovníků informačních center, kteří tu posky-
tovali ty nejlepší a zasvěcené informace o regi-
onu, propagoval už po osmé.

Na úspěšnou prezentaci v Brně naváže spo-
lečnost Posázaví dalšími aktivitami v oblasti
propagace cestovního ruchu. Důležité je ukázat
v regionu to zajímavé a nové, jednoduše nalákat
do našeho regionu co nejvíce návštěvníků, kteří
zde budou trávit svůj čas.

Rozmanitost služeb je v regionu Posázaví
značně veliká a opravdu zde najde každý to, co
hledá. Tomu má být nápomocná ucelená brožu-
ra Posázaví, která bude vydána začátkem květ-
na. V závěsu za touto brožurou vyjdou Sezonní
turistické noviny, kde opět nebude chybět ka-
lendář akcí roku 2010. Tyto projekty vznikají
díky společné spolupráci všech subjektů půso-
bících v cestovním ruchu v regionu Posázaví.
Do brožury vkládají nejen své služby, ale také
přispívají financemi do společného balíku na
společnou propagaci. Je velmi dobře, že si naši
partneři uvědomili, že propagovat se navzájem
je přínosné a neberou to jako konkurenci. Pokud
někteří z Vás mají zájem o tento druh spoluprá-
ce a propagace, určitě se ozvěte, nebráníme se
žádné spolupráci. Je to právě jeden z hlavních
cílů společnosti – spolupráce a rozvoj regionu
Posázaví.

Musíme se pochlubit prvním letošním úspě-
chem právě v propagaci. Kalendář akcí, který pro-
vozujeme na našich webových stránkách, se nyní
celý v plném rozsahu objevuje i na webových
stránkách Toulavé kamery http://toulavakame-
ra.ct24.cz. Tímto vyzýváme všechny pořadatele
akcí, posílejte či zadávejte vaše akce do společné-
ho kalendáře akcí na webových stránkách regionu
Posázaví.                              Bohunka Zemanová 

Kontakt:
e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví –
www.posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posá-
zaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolu-
práci se svazky obcí, orgány samosprávy, podni-
katelskými subjekty a neziskovými organizacemi
usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa
s vysokým turistickým potenciálem a zároveň
místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

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 zpracování
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.
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POMÁHÁTE RECYKLOVAT?
CHRÁNÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SUROVINY?

Co se dál děje s vyřazeným spotřebičem
Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých

druhů elektrospotřebičů – od nejvíce rozšířených pra-
ček, ledniček a televizí až po zatím méně obvyklé
myčky na nádobí. Co dělat, když některý z nich doslou-
ží, nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější, výkon-
nější a úspornější?

Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 % ob-
čanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do
sběrného dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi
nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale hází vysloužilá
elektrozařízení do popelnice a 12 % je skladuje doma. 

Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru či
prostřednictvím inzerátu, další jej odveze na chatu nebo
chalupu a tam používá dál. 

Z výsledků výzkumu je dále patrné, že zatímco v roce
2006 obyvatelé považovali své znalosti, jak s vyslouži-
lými elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné, v roce
2008 již 68% obyvatel  pokládá své znalosti za dobré,
pouze 11 % připustilo, že o tom neví vůbec nic.

Nejlepší odpad: ten, který nevznikne
Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se s odevzda-

ným vysloužilým spotřebičem nakládá dál. Pravda, to
už není věc spotřebitele, ale kolektivního systému zajiš-
ťujícího zpětný odběr, oddělený sběr, recyklaci a mate-
riálové využití odpadu z nich a zpracovatelských firem.
Přesto je ale dobré vědět, že základní myšlenka moder-
ního odpadového zákonodárství v celé Evropě zní: Nej-
lepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

Proto kromě kvót na množství vysloužilých elektro-
spotřebičů, které musí každý členský stát EU vybrat
ročně na každého obyvatele, existují i kvóty na množ-
ství druhotných surovin získaných z nich k dalšímu vy-
užití. Na skládkách nebo ve spalovnách smí skončit
vlastně jen nepatrné množství celkového objemu těch-
to zařízení.

Zároveň obsahují spotřebiče staršího data výroby ně-
které nebezpečné látky, se kterými umějí nakládat jen
zkušení a vysoce specializovaní zpracovatelé.  

Pečlivý výběr zpracovatelů
ELEKTROWIN a. s., proto jako provozovatel kolek-

tivního systému pravidelně vypisuje výběrové řízení,
v němž oslovuje společnosti provozující technologie na
zpracování elektroodpadů.

Účelem řízení je vždy vybrat technologie na nejvyšší
dostupné úrovni s nejmenšími dopady na zdraví lidí a ži-
votní prostředí. 

Dalším důležitým aspektem je dosažení takové výtěž-
nosti využitelných materiálů ze zpracování zpětně ode-
braných elektrozařízení, aby bylo možné dosáhnout kvót
stanovených zákonem o odpadech.

Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povi-
nen poskytnout zpracovatelům elektroodpadu veškeré
informace, které jsou nutné k jeho zpracování, přede-
vším údaje o obsažených nebezpečných látkách, mož-
nostech opětovného použití elektrozařízení a materiálo-
vého využití elektroodpadu, případně způsobu jejich
odstranění. 
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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                     

ŘIDIČI PROFESIONÁLOVÉ
SKUPINY C,CE,D,DE

Od měsíce února 2010 pořádáme druhý ročník pravidelného povinného

školení řidičů, držitelů průkazu profesní způsobilosti v komorním prostře-

dí naší učebny.

Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři autoškoly

(pondělí až pátek 8.00-12.00,

13.00-16.30, sobota 8.00-11.30). Termíny školení dle dohody.

Kontakt: telefon: 317 701 522

mobil:   603 101 046

e-mail: stech.jaroslav@seznam.cz

Jaroslav Štěch, autoškola Týnec n/S.

lektor školícího střediska (MARKoS CZ)
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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.

Žehlení prádla
Máte stále hodně práce a nestíháte žehlit?

Využijte lépe svůj volný čas!

Volejte 728 210 887

Provádíme též drobné opravy, výměny zipů, zkracování

délek, přišívání knoflíků…

Nově: opravy kabelek, batohů a kožených oděvů

Monika Baťhová, Letní 162, Kamenice – Ládví

www.zehlimerychle.cz


