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6,- Kč

Vážení spoluobčané,
červnové vydání Týneckých listů Vám při-

náší nové informace ze života Týnce nad Sá-
zavou a jeho místních částí.

Z činnosti rady města

• rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce pískových filtrů na úpravně
vody Pecerady“. Za tuto rekonstrukci zaplatí
Město Týnec nad Sázavou a Obec Bukovany
dohromady téměř 1,7 mil. Kč včetně DPH.
Týnec a Bukovany dlouhodobě spolupracují
při správě vodohospodářského majetku. 

• rozhodla poskytnout půjčky z Fondu oprav
a modernizace bytového fondu v celkové výši
1.637.000,- Kč a vyhověla tak všem žadatelům

• vyhlásila anketu „Významný občan 2010“
s termínem uzávěrky návrhů 23. srpna 2010.
Věřím, že se i v letošním roce najde jeden nebo
více kvalitních kandidátů na uvedené ocenění.

• schválila návrh na rozdělení dotací spol-
kům na podporu pravidelné činnosti mláde-
že a jednorázových akcí z rozpočtu města

• projednala návrh vyhlášky o nočním klidu
a regulaci hlučných činností (např. použí-
vání hlučných strojů v některých víkendo-
vých časech). Názory na nutnost přijetí této
vyhlášky se různí. Návrh byl zaslán členům
zastupitelstva k zaujetí stanoviska a podání
připomínek ještě před vlastním oficiálním
projednáváním.

Zastupitelstvo města mimo jiné

• s ohledem na blížící se komunální volby
(říjen 2010) splnilo svoji zákonnou povin-
nost a stanovilo počet členů zastupitelstva
města pro příští volební období stejně jako
dosud, tj. na 17 členů. 

• schválilo smlouvu o půjčce mezi městem
Týnec nad Sázavou a obcí Bukovany. Půjč-
ka obce Bukovany našemu městu je určena
na financování rekonstrukce pískových fil-
trů na úpravně vody v Peceradech.

• schválilo rozšíření kapacity Mateřské školy
Týnec nad Sázavou o 2 oddělení ve varian-
tě „montovaná stavba“ - viz dále v tomto
vydání. Skvrnou na kráse tohoto rozhodnu-
tí je, že bylo učiněno tajnou (!) volbou a ví-
tězná varianta byla předložena zastupitel-
stvu prakticky až během jednání, bez
ekonomických propočtů a s od boku vystře-
lenou cenou, která se brzy ukázala cca o 1/3
podceněnou. Navíc tato varianta klade nej-
větší nároky na rozpočet města v tomto kri-
zovém roce. Přesto neříkám, že je to vari-
anta špatná. Avšak původní 4 promyšlené
a včas předložené varianty jakoby pro těs-
nou většinu zastupitelů vůbec neexistovaly. 

• uložilo připravit změnu rozpočtu města pro
přípravu montované stavby mateřské školy

Příjmy Výdaje

Vodní hospodářství, životní prostředí 5 785 000 19 623 201
z toho: 
– pitná voda 950 000 468 000
– odvádění a čištění odpad. vod 500 000 7 366 229
–sběr a svoz komunálních odpadů 333 000 4 413 000
– úvěry 4 000 000 6 120 027
– rezerva 380 000 1 255 945
– ostatní 2 000

Oprava tiskové chyby
V dubnovém vydání došlo k tiskové chybě

– k posunu řádků v rozpočtu města a sice
v kapitole životní prostředí. Proto dnes přiná-
šíme tuto kapitolu znova ve správné podobě. 

Již v minulých vydáních Týneckých listů
jsem uváděl, že rozpočet města pro rok 2010
je z důvodu finanční krize velmi úsporný, pro-
tože jsou nižší příjmy z celostátního daňové-

ho inkasa. Ke konci května se zatím daří držet
vývoj rozpočtu v mírném přebytku.

Milí čtenáři,
přeji Vám krásné prožití letošního léta,

pěknou dovolenou a školákům báječné prázd-
niny.

Zdeněk Březina, starosta

Z dětského dne
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ROZŠÍŘENÍ TÝNECKÉ ŠKOLKY – ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA
V pondělí 17. 5. 2010 projednávalo zastupitelstvo možnosti rozšíření ma-

teřské školy. Byly navrženy 3 varianty v pronájmu a 1 varianta výstavby
levné modulární stavby. V diskuzi se projednaly výhody a nevýhody jednot-
livých variant. V hlasování, které na návrh Ing. Povolné proběhlo tajně, za-
stupitelé těsnou většinou 9:8 vybrali k realizaci variantu montované stavby
u areálu školy proti pronájmu ve Společenském centru.

Pro zájemce o školku je jistě důležitý termín uvedení do provozu. Vzhle-
dem k tomu, že musí proběhnout stavební řízení na povolení stavby, výběro-
vé řízení na zhotovitele, překládka a výstavba přípojek, nedá se datum ote-
vření s přesností určit. V nejideálnějším případě je to prosinec 2010, ale
možná i později. Tento termín bude možné přesněji určit po výběru zhotovi-
tele stavby.

Financování výstavby bude vyžadovat ještě letos výdaj minimálně
1,3 mil. Kč na uvedení školky do provozu, který není naplánovaný v roz-
počtu a pak po dobu 5 let výdaj o cca 500.000 Kč ročně navíc, proti vari-
antě pronájmu ve Společenském centru. Teprve po 12 letech se celkové ná-
klady v obou variantách vyrovnají.

Předpokládá se umístění školky před tělocvičnou. Vzniknout by měla
2 oddělení s celkovou kapacitou 50 dětí. Parkování bude na hlavním par-
kovišti před poštou. Strava se bude připravovat a dovážet z kuchyně ve stá-
vající mateřské škole.

Martin Kadrnožka

místostarosta

Poděkování
Občas se stane, že mě někdo příjemně překva-

pí. Tentokrát se to povedlo panu Josefu Dřízha-
lovi. Přišel za mnou a stručně mi oznámil: „Opra-
vím obecní taras v Peceradech na návsi“. Chtěl
jen souhlas s opravou a trochu cementu.  Na
chvíli mi to vyrazilo dech. S takovou nabídkou
jsem se dlouho nesetkal. Pan Dřízhal souhlas sa-
mozřejmě dostal, stejně tak i všechen potřebný
materiál. Přespárováno bylo téměř 40 m2 tarasu
včetně úpravy okolí bez požadavku sebemenší
odměny. Ruku k dílu přiložil i pan Milan Troní-
ček. Za město Týnec nad Sázavou oběma pánům
děkuji a nezbývá než dodat „Pán Bůh zaplať“.

Také děkuji všem dalším, kteří pomáhají
městu s údržbou a úklidem obecních pozemků.
Mnoho z vás seká trávu, hrabe listí a uklízí v mís-
tech, kde by to mělo provádět město. Není to sa-
mozřejmost a významně se tím zlepšuje vzhled
města. Takové pomoci si velmi vážím.

Martin Kadrnožka

místostarosta

Hledáme ty nejlepší  …..
Rada města letos již podeváté hodlá ocenit spoluobčany z našeho města,

kteří se dlouhodobě nebo v daném roce nejvíce zapsali do historie města
svou prací a přínosem pro společnost. 

Vyzýváme proto všechny profesní, zájmové i společenské organiza-
ce a další širokou veřejnost k podávání návrhů. Návrh by měl obsaho-

vat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí a odůvod-
nění návrhu.

Své návrhy, prosím, posílejte do pondělí 23.8.2010. O konečném výbě-
ru navržených spoluobčanů rozhodne rada města.

Děkuji Vám za spolupráci.
Zdeněk Březina

starosta města

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE …
Příležitost dělá zloděje

Nedejte šanci zlodějům motorových vo-
zidel.

Krádeže motorových vozidel a věcí z vo-
zidel. Problém, se kterým se potýkají poli-
cisté v celé naší republice. Jen na benešov-
ském okrese bylo v období od 1. května do
31. května odcizeno šest osobních automo-
bilů a došlo k dvaceti případům vloupání do
motorového vozidla. Přestože řidiči vědí,
že mají svá auta po opuštění zamykat a ne-
nechávat v nich žádné věci, stále je mnoho
takových, kteří tato opatření podceňují
a svou lehkomyslností přicházejí o doklady,
peníze a další cenné věci. Zapomínají, že
auto není trezor.

Proto k účinným opatřením proti kráde-
žím věcí ze zaparkovaných motorových vo-
zidel patří:

• pokud je to možné, parkovat v garáži, na
střeženém parkovišti nebo na dobře
osvětlených místech

• neponechávat klíčky v zapalování ani
v případech, kdy se vzdálíte od vozidla
jen na okamžik

• před odchodem od vozidla zkontrolovat
uzavření všech oken, motorového a zava-
zadlového prostoru a uzamčení dveří vo-
zidla

• neponechávat ve vozidlech rezervní klíče
ani doklady

• nevystavovat na viditelných místech –
sedadlech a odkládacích plochách žádné
cenné věci, neodkládat zde kufříky, ak-
tovky ani kabelky

• doklady od vozidla, osobní doklady a dů-
ležité písemnosti brát vždy s sebou

• vestavěná autorádia chránit dostupnými mož-
nostmi, využívat jejich ochranných prvků
a funkcí jako je třeba odnímání ovládacího pa-
nelu, vyjmutí zásuvkového typu autorádia

• využít mechanické, elektrické a elektro-
nické zabezpečovací systémy – uzamyká-
ní řadicí páky, zamykatelné tyče na vo-
lant, imobilizéry a autoalarmy

pokračování na následující straně
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v úterý 27. července 2010
– termín uzávěrky je závazný!

0

Reagujte na podezřelé chování cizích
osob, nezdráhejte se v případě podezření
kontaktovat policii na linku 158!

Podnapilý řidič usedl za volant
Opilý šestačtyřicetiletý muž řídil ve středu 2.

června své vozidlo Ford Galaxy. Jeho jízda skon-
čila při policejní kontrole v ulici Jílovská v Týnci
nad Sázavou. Při opakované zkoušce nadýchal
1,75 promile alkoholu v dechu. S naměřenou
hodnotou souhlasil. Policisté řidiči zadrželi řidič-
ský průkaz a zakázali další jízdu. Ve zkráceném
přípravném řízení mu sdělili podezření ze spá-
chání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Muži hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. 

Nález nevybuchlé munice z 2. světové
války

V dopoledních hodinách 3. dubna oznámil
občan na linku 158, že při těžbě dřeva, v lesním
porostu u skládky poblíž obce Přibyšice, nalezl
předmět, který připomíná granát. Na místo se do-
stavila hlídka z Obvodního oddělení Týnec nad
Sázavou. Policisté ve ztrouchnivělém pařezu
zjistili zarostlý rezavý kovový předmět délky 30
centimetrů o průměru 10 centimetrů, který ná-
padně připomíná nevybuchlou munici a místo
nálezu zabezpečili. Na místo se dostavil pyro-
technik, který uvedl, že se jedná o nevybuchlý
minometný granát ráže 82 milimetrů pocházející
z druhé světové války.  S ohledem na skutečnost,
že se jednalo o nebezpečnou ostrou munici, roz-
hodl pyrotechnik o jejím zneškodnění. Na místě
byla uzavřena doprava a kolem jedenácté hodiny
došlo v lesním porostu u obce Přibyšice ke zne-
škodnění granátu.

Řidiči hrozí až tříleté vězení
Až tříletý pobyt ve vězení hrozí dvaatřice-

tiletému muži, kterého 14. května kontrolova-
la týnecká policejní hlídka v Netvořicích za

volantem vozu Peugeot 405. Policisté lustrací
zjistili, že má od 11. března na 42 měsíců ulo-
žen zákaz řízení motorových vozidel. Ve
zkráceném přípravném řízení mu sdělili po-
dezření ze spáchání přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.

Benešovští kriminalisté obvinili trojici mužů
Obvinění se od poloviny loňského roku

dopouštěli na Benešovsku majetkové trest-
né činnosti. Devatenáctiletý a pětadvaceti-
letý mladík jsou obvinění z trestných činů
krádeže a porušování domovní svobody vše
spáchané ve spolupachatelství. Třiadvaceti-
letý muž je obviněn z trestného činu kráde-
že spáchaného ve spolupachatelství.

V polovině loňského roku trojice mladíků
odcizila v obci Licoměřsko na Benešovsku
ze stodoly zemědělské usedlosti dva moto-
cykly v celkové hodnotě sto osmdesát tisíc
korun. Na místo činu přijeli s vozidlem
Ford Focus a s Citroenem Jumper. Jeden
z nich hlídal okolí, ostatní se pak dopouště-
li krádeže. Motocykly pak společně naloži-
li do vozidla Citroen a následně odjeli pryč.

Při prošetřování případu policisté zjistili,
že devatenáctiletý a pětadvacetiletý muž
jsou podezřelí z další trestné činnosti. Od
poloviny ledna do konce dubna se společně
vloupali do firmy v obci Vračkovice, odkud
si odnesli stolní počítač s LCD monitorem
a motorovou pilu. Z chaty v obci Krhanice
odcizili nafukovací člun, ruční nářadí
a další věci.

Pachatelům za jejich jednání  hrozí tresty
v rozmezí od šesti měsíců do pěti let. Vyše-
třováni jsou na svobodě.

Zloděj si odnesl dvě dětské autosedačky
Do osobního vozidla Škoda Felicia v noci

na 9. května se v obci Netvořice vloupal ne-
známý pachatel. Odcizil autorádio, dvě dětské
autosedačky, vrtačku a dioptrické brýle. Po-
škozenému způsobil škodu přes čtrnáct tisíc
korun. Policisté případ prošetřují jako pode-
zření ze spáchání přečinu krádeže. Pachateli
hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Nález dělostřelecké munice
V dopoledních hodinách 23.dubna ozná-

mil pracovník stavební firmy na Obvodní
oddělení Čerčany nález dělostřelecké mu-

dokončení z předchozí strany nice při bagrování základů pro výstavbu ro-
dinného domu. Hlídka místo nálezu na po-
zemku v Čerčanech, v lokalitě nad statkem,
v ulici Masarykova, zabezpečila a přivolala
pyrotechnika. Ten místo ohledal. Nalezl
celkem devět kusů dělostřeleckých nábojů
ráže 75 mm a rozhodl o okamžité likvidaci
v lomu v Krhanicích. Zde munici bez závad
odpálil.

Zloděj vnikl do vozidla a odjel s ním ne-
známo kam

Motorové vozidlo Škoda Octavia odcizil
v Neveklově neznámý pachatel. K uvede-
nému došlo v odpoledních hodinách 26.
dubna v ulici Školní. Poškozený vyčíslil
škodu přes dvěstě padesát tisíc korun. Pa-
chateli, který se svým jednáním dopustil
přečinu krádeže, hrozí až pětiletý pobyt ve
vězení.

Psi vzbuzovali u dětí respekt i obdiv
Zajímavá akce se konala 26. dubna v do-

poledních hodinách na hřišti Základní
školy v Týnci nad Sázavou. Za dětmi přije-
li se svými čtyřnohými pomocníky psovodi
ze Skupiny služební kynologie Policie ČR
Benešov.

Dva belgičtí a dva němečtí ovčáci nejdří-
ve předvedli pod vedením svých velitelů
ukázky poslušnosti. Děti viděly, jak psi umí
na jejich slovní nebo posunkové povely
poslouchat. Dobrý služební pes musí umět
kromě těchto dovedností také zadržet pa-
chatele. A právě tyto ukázky se dětem líbili
nejvíce. Figurant, který představoval pa-
chatele na útěku, neměl šanci. Rukáv, za
který ho držel, pustil až na povel svého
pána. 

Na závěr asi hodinové akce si samotné
děti s nadšením vyzkoušely, jaké to je, když
si sami zahrají na figuranty.

pprap. Diana Škvorová
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ZE ŠKOLY…
Čáslavský čtyřlístek

Při naší základní škole již desátý rok pracuje taneční kroužek. Je na něm
zajímavé to, že jej vždy vedly žákyně a bývalé žákyně naší školy, které si
vychovávají své nástupkyně. Současnou vedoucí je Zuzka Kalfasová, stu-
dentka prvního ročníku benešovského gymnázia. 

K tanci a pohybové kultuře vede 30 dětí. Má je rozdělené na mladší a star-
ší a každé skupině věnuje týdně hodinu svého času na trénink. Mají-li před
vystoupením, scházejí se a trénují i častěji. Náš taneční kroužek jste mohli
vidět na Hasičském a Školním plese nebo na vernisáži výtvarného kroužku.

Letos poprvé jsme vyrazili do světa. Zuzka děti přihlásila na taneční
přehlídku Čáslavský čtyřlístek. Účast v ní byla pro všechny obrovskou
zkušeností. Soutěžilo se ve čtyřech tanečních disciplínách a ve čtyřech vě-
kových kategoriích. V našich kategoriích vystupovalo kolem dvaceti
týmů. Většinou to byly děti z různých tanečních klubů nebo ze základních
uměleckých škol. Konkurence byla obrovská, a my jsme uspěli. Naše
mladší Žabičky získaly čtvrté místo. To bylo pro všechny velikým povz-
buzením. S chutí a s radostí se pustili do nácviku nových sestav.

Školní projekt „Otvírání studánek“
Již druhým rokem je naše škola zapojena do celostátního projektu „Les

ve škole – škola v lese“. V rámci tohoto projektu jsme letos byli vyzváni
k účasti na projektovém dni s názvem „Otvírání studánek“, který byl vy-
hlášen u příležitosti Dne Země na 22.4. Přípravám na tento den jsme vě-
novali celý měsíc duben ještě s dalšími doprovodnými akcemi.

V hodinách přírodovědy a prvouky  si žáci vyjasnili zásady péče o drob-
né vodní ekosystémy.

Průběžně po celý měsíc se žáci připravovali na pěveckou soutěž Dore-
mi. Zpívali písničky o vodě a naučili se zbrusu novou píseň – Studánko-
vou, kterou napsala pí uč. Anna Svobodová a hudbu složil p. uč. Marek
Vyskočil. Finále této soutěže proběhlo na ozdravném pobytu poslední
týden v dubnu na Monínci.

V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností děti kreslily a malo-
valy studánkové víly do výtvarné soutěže. Třeťáci vyrobili moc pěkné maňá-
sky – postavičky Jezerního království  a pokoušeli se si s nimi hrát divadlo.

Žáci  ze 3. B  průběžně celý měsíc budovali před budovou školy umělé
jezírko. Nyní jezírko zdobí naši školní zahradu a pomalu obrůstá vodními
rostlinami a rostlinami v přilehlé skalce.

Do našeho projektu jsme zahrnuli i úklid okolí školy a okolí řeky Sázavy,
kterého se pravidelně účastníme v rámci projektu „Čistá řeka Sázava“. Každá
třída sebrala dva pytle odpadu. Materiální zajištění nám poskytla společnost
Posázaví o.p.s.

Ve čtvrtek 22.4. na Den Země se konal vlastní projektový den „Otví-
rání studánek“. Na  společném zahájení u nově vytvořeného jezírka
jsme zazpívali novou Studánkovou písničku a své hudební vystoupení
předvedli druháci a čtvrťáci. Pak se třídy rozešly ke svým studánkám,
které si předem vyhlédly a rozdělily podle dostupnosti a vzdálenosti od
školy. Tam se děti pokoušely studánky vyčistit, prozkoumat rostliny
a živočichy vyskytující se ve studánkách a v jejich okolí, snažily se je
určit podle encyklopedií a atlasů, opravovaly nebo vyrobily přístřešky,
odebraly vzorky vody k laboratornímu rozboru i k následnému zkou-
mání ve škole. 

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Po celé dopoledne našemu počínání přihlížely dvě koordinátorky
projektu ze sdružení  Tereza.Ve škole byla voda ze studánek podro-
bena filtrování a zkoušce na kyselost a tvrdost. K těmto laboratorním
pokusům jsme využili kufřík s výbavou na zkoumání vody, který
jsme i s metodickými návody získali jako sponzorský dar od firmy
Veolia.

V pátek 23.4. se žáci zúčastnili besedy o vodě s pracovníky komise ži-
votního prostředí při MěÚ v Týnci nad Sázavou panem Korbelem a panem
Šefrnou. 

Ujasnili nám základní informace o typech výskytu vody na Zemi, o ko-
loběhu vody, jakou vodu a odkud pijeme my, kam odtéká odpadní voda
z našich domácností a co se s ní děje dál.

Každá třída díky práci na studánce k ní získala přátelský vztah,
a tak se návrh členů komise, abychom své studánky zařadili do ná-
rodního registru pramenů a studánek a pečovali o ně dlouhodobě, se-
tkal s velkým ohlasem. Byla nám nabídnuta také finanční i odborná
podpora.

Pro další zdokonalení pozorování přírody jsme obdrželi srážkoměr
i s návodem, jak srážky u školy měřit a zaznamenávat. Zapojíme se tedy
i do dlouhodobého zaznamenávání srážek v okolí naší školy. Rádi bychom
o výsledcích měření i o další práci na studánkách průběžně informovali ši-
rokou veřejnost minimálně v Týneckých listech.

K nadšení přispěly i výsledky rozborů vody provedené v laboratořích
Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT. Ty prokázaly poměrně vy-
sokou kvalitu vody, dokonce i možnost, že by voda ve třech z pěti studá-
nek mohla být pitná.

Během intenzívního měsíčního zájmu o studánky, jejich prostředí
a o vodu obecně, získali žáci spoustu nových informací o tom, jak může-
me pomoci vodě v lese my, jaký význam má les coby zásobárna vody, jaké
nebezpečí jí hrozí. 

Vlastním působením u studánek jsme předvedli v praxi, jak se chovat
v lese, jak šetrně pečovat o vodu v lese, aniž bychom ubližovali živoči-
chům a rostlinám ve vodě a v jejím nejbližším okolí. Žáci se seznámili s ži-
vočichy a rostlinami v okolí studánek. 

Podrobná fotogalerie projektu je umístěna na webových stránkách
školy v sekci projekty školy. 

Jana Vacková

Studánky v okolí Týnce nad Sázavou

• studánka Chářovice – betonová skruž, zastřešená, s rozbitými dvířky,
ve vodě spadané listí. Vedle studánky starý zrezivělý nápis: „Pitná voda,
poškození se trestá.“

Přehled umístění našich
absolventů 

Letos nám z devátých ročníků vychází 46 dětí a 3 žáci vychází z os-
mého ročníku. 

Název SŠ  a SOU Počet přijatých žáků

Gymnázium Benešov –osmileté 3
Gymnázium Benešov – čtyřleté 5
Gymnázium Praha – čtyřleté 1
Obchodní akademie, Vlašim 2
Obchodní akademie, Praha 3
Obchodní akademie, Neveklov 3
Střední průmyslová škola, Praha 2
Střední průmyslová škola, Vlašim 4
Střední zemědělská škola, Benešov 1
Střední odborná škola, Benešov 1
Střední odborná škola, Praha 1
Střední odborná škola, Vlašim 3
Střední uměleckoprůmyslová škola, Turnov 1
Střední škola umělecká a řemeslná, Praha 1
Střední škola gastronomická a hotelová, Praha 1
Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb, Benešov 3
Střední škola zahradnická, Praha 1
Střední škola – podnikatelská akademie, Praha 1
Střední škola cestovního ruchu, Benešov 3
Integrovaná střední škola technická, Benešov 3
Střední odborné učiliště, Benešov 9

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

• prameniště v lese u Chářovic – mokřad, kaluže - pro pitné účely ne-
vhodná

• studánka Chrást nad Sázavou – betonová zakrytá skruž s vývodem
vody; do této studánky chodí lidé z okolí pro vodu - nejchutnější voda

• ledecký les u Zbořeného Kostelce – studánka obložená kameny, zakry-
tá zčásti poškozenou stříškou, z přední strany odkrytá, voda ve studán-
ce byla zelené barvy

• přírodní rezervace Čížov – studánka obložená kameny, zastřešená, z před-
ní strany odkrytá, na pohled pěkná a čistá - pro pitné účely nevhodná

Škola v přírodě na Monínci
26.4. - 30.4.2010

Pondělí: Sraz byl v 8,00 hod. na autobusovém nádraží v Týnci nad Sá-
zavou. Cesta trvala asi ľ hodiny. Když jsme přijeli na místo, ubytovali jsme
se ve třech horních chatách - v Javorce, Montaně a Čertovce. Když jsme
se ubytovali, šli jsme na oběd. Polední klid byl ve dvě hodiny. Po poled-
ním klidu jsme hráli vybíjenou. Pak jsme šli na zmrzlinu a potom do lesa,
kde jsme hráli hry. Po návratu jsme šli na večeři. K večeři byly špagety. Po
večeři jsme šli spát.

Úterý: Vstávali jsme v sedm hodin, pak byla rozcvička a po rozcvičce
byla snídaně. Ke snídani jsme měli rohlíky, šunku, marmeládu a čaj. Pak
jsme si šli do pokojů pro učení a začalo vyučování češtiny a matematiky.
Po vyučování byl oběd. K obědu byla svíčková a po obědě na pokojích od-
polední klid. Četli jsme si Léto s opicemi. Odpoledne byl orientační běh.
Pak byla večeře. K večeři bylo rizoto. Po večeři v 19,30 hod. začal v hlav-
ní budově karneval.

Středa: Opět jsme vstávali v sedm hodin a po rozcvičce byla snídaně.
Ke snídani bylo máslo, marmeláda, pomazánka, sýr a pečivo. Pak bylo vy-
učování. Měli jsme český jazyk a matematiku. Potom jsme šli dolů k vleku

a tam jsme jeli na koloběžce po vleku. K obědu jsme měli buchtičky s kré-
mem. Po poledním klidu jsme šli ke koním. Kdo si zaplatil, mohl se na
nich svézt. Potom jsme se šli podívat na starou poštu převezenou z hranic
Polska, ze Sněžky. Pak jsme šli na večeři, k večeři byl holandský řízek
s bramborovou kaší. Potom bylo divadlo O kohoutkovi a slepičce a pak
jsme šli spát.

Čtvrtek: Raníček byl v sedm hodin a potom byla snídaně, ke které bylo
pečivo, marmeláda, máslo, pomazánka a sýr. Poté na Monínec přijeli zá-
chranáři, kteří nás maskovali jako že máme nějaké zranění. Před obědem
jsme šli na chvíli do pokojů. K obědu byl hovězí vývar a rajská omáčka.
Ještě před obědem jsme se učili matematiku a český jazyk. Odpoledne
jsme připravovali cestu za pokladem. Večer bylo taneční vystoupení break
dance, potom bylo pálení čarodějnic. Ještě před pálením čarodějnic přijel
bubeník.

Pátek: Vzbudili jsme se v sedm hodin a pak byla jako každý den roz-
cvička. Po snídani jsme se šli do chatek sbalit. Pak bylo vyhlášení výsled-
ků soutěží. Po vyhlášení jsme šli trénovat basketbal, kdo chtěl, šel hrát vy-
bíjenou. Pak byl oběd. K obědu bylo kuře s bramborem. Potom jsme si
vynesli kufry a čekali na autobus, který nás odvezl domů.

Veronika Bartlová, Alžběta Škvorová, Denisa Mottlová
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Dopravní soutěž
4. 5. 2010 

Na dopravní soutěž jsme šli s koly po chodníku až na parkoviště k měst-
skému úřadu. Tam jsme splnili úkoly.

Prvním úkolem byla jízda podle dopravních značek a moc se nám to
líbilo.

Druhým úkolem byla jízda zručnosti. Na startu bylo dřevo, pod kterým
se projíždělo. Potom byl slalom mezi kuželi, po slalomu jsme na kole pře-

váželi ze stolu na stůl vodu a nakonec jsme přejížděli houpačku. Pak ná-
sledoval test v budově městského úřadu a na závěr bylo vyhlašování cen.

1. místo:   Martin Kadrnožka ze 4. A
2. místo:   Alžběta Škvorová ze 4. B
3. místo:   Richard Unger ze 4. A
4. místo:   Karolína Korejsová ze 4. B
Ceny předával pan Kadrnožka. Cenami pro vítěze byly např.: přilba,

kšiltovka, blok, lahev na kolo, zvonek, tachometr, světla na kolo.
Trčková, Potůčková, Kovrzková, Korejsová

POSTŘEHY …
Takto to vypadalo před časem před podnikem METAZ v Týnci. Když jsem

se zajímala, proč se stromy kácejí, udělal mi vedoucí party krátkou, ale zají-
mavou odbornou přednášku. Některé stromy byly zevnitř vyhnilé a hrozily

spadnutím. Bude vystavěn nový vchod do budovy, na místě stromů budou vy-
sázeny menší okrasné stromy; keře po straně byly ponechány, pouze důkladně
ořezány, aby se zmladily. Nyní už se to uskutečňuje, jak můžeme všichni vidět.

Prostor mezi panelovými domy v sídlišti oživila nová široká cesta, která
bude (až bude úplně dokončena) dělat na sídlišti parádu.

Věra Holasová, Zbořený Kostelec
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE  …
Často se nás lidé ptají: “Čte se ještě vůbec?“
Musím říct, že tuto otázku nám kladou ti, kteří knihovnu nenavštěvují.

Kdyby ano, neptali by se. Věděli by, že se čte. A nadšení a pilní čtenáři
vědí, že pravidelně nakupovat knihy v dnešní době jim peněženka nedo-
volí. Však taky průměrná cena knihy je asi 230 korun. No upřímně, kolik
knih za rok si můžete dovolit koupit!?

Domů se kupují „ knižní lahůdky “ a běžnou literární stravu si můžete
půjčovat u nás. A někteří toho využívají opravdu pilně - posuďte sami: 

paní H. si od počátku roku od nás odnesla 627 svazků, pan R. 218 a paní
D. 185. I u několika dalších se počet výpůjček pohybuje nad stovkou. 

Někdy si lidé musí na knihu počkat, protože je o ni velký zájem, někdy
ji musíme objednat z nějaké jiné knihovny, ale většinou požadavky našich
čtenářů splníme. Snažíme se knihy pravidelně doplňovat, hlídat většinu
novinek i dokupovat tolik žádané trháky. 

A s lítostí musíme taky někdy říci,“bohužel, ta je pro nás finančně ne-
dostupná.“

A podobné je to i s časopisy. Jsou drahé, mají krátkou životnost i aktu-
álnost a co s nimi po přečtení -  a tak šup do kamen nebo do sběru. Tady
u nás máme bohatý výběr, opravdu se z nich dá vybrat podle individuál-
ních zájmů a časopisy půjčujeme domů stejně jako knihy. 

A tak na závěr pro ty, kteří ještě váhají - rádi vás u nás uvidíme.

Pondělí 7.45 – 11.45 13.00 – 16.30
Úterý 7.45 – 11.45 13.00 – 18.00
Středa zavřeno
Čtvrtek 7.45 – 11.45 13.00 – 18.00
Pátek 7.45 – 11.45

I.N.

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH V II.
SVĚTOVÉ VÁLCE

Týnec nad Sázavou, 7. 5. 2010
V předvečer státního svátku Dne vítězství ucti-

li představitelé města památku obětí II. světové
války a položili věnec u pomníku na hřbitově.

V Týnci 16.4.1943 zastřelili němečtí četníci Ja-
roslava Vodrážku, místního malíře pokojů. Kon-
cem dubna 1945 byli zastřeleni 4 muži u Čakovic
– pan Šmíd, Moravec, Kubásek a Mikeštík.

V koncentračních táborech byly vyvraždě-
ny židovské týnecké rodiny – Frišmanovi
z Týnce, Frišmanovi z Pecerad, Polákovi, ro-
dina Šmolkova, bratři Josef a Ludvík
Hertzovi.

Týnec má i své hrdiny domácího odboje. Tý-
nečáky, kteří aktivně bojovali proti okupaci.
Patří mezi ně Jaroslav Rychlý, Eleonora Reitin-

gerová, Josef Boháčik, Ing. Lubor Zoufal, Adolf
Turek, Viktor Wigner, Martin Chorvát, Miroslav
Láska, Jaroslav Simon, Miroslav Kuchta, Evžen
Steiner a mnoho dalších.

Květinami, které jsme položili na toto pietní
místo v našem městě, chceme vzdát hold kon-
krétním lidem, kteří během dlouhých válečných
let umírali – ať už ve vojenských uniformách, vě-
zeňských mundůrech nebo v civilních šatech.
A vzkázat jim, že nezapomínáme. 

MK

CO V KNIZE O TÝNCI
NEBYLO...

Busta herce Radovana Lukavského
2. prosince 2009 byly v Národním divadle

v Praze za přítomnosti představitelů divadla a ro-
dinných příslušníků slavnostně odhaleny busty
dvou významných hereckých osobností – Radova-
na Lukavského a Borise Rösnera. 

I když jsme v knize o Týnci pojmenovali řadu
našich občanů, kteří se velkou měrou zasloužili
o rozvoj samotného Týnce nebo vynikli v jiném,
ať již uměleckém nebo vědeckém oboru, jméno
Jiřího Vodrážky, rodáka z Chrástu nad Sázavou
v kapitole Osobnosti Týnecka, uvedeno nebylo.
A přece tam, dle mého názoru, patří.

Jméno Vodrážka se v knize na straně 314 ob-
jevuje, ale jde o jinou osobu a v jiné souvislosti.
Jedná se o jeho otce, který měl v Týnci živnost

malířskou a lakýrnickou, bydlel v Chrástu nad
Sázavou a 16.března 1943 jej zastřelil u týnec-
kého mlýna německý četník. V té době byly ma-
lému Jiřímu teprve tři roky. O výchovu Jiřího
a vedení dílny se po smrti manžela starala vdova
paní Vodrážková.

Jiří absolvoval Střední průmyslovou školu
a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Hol-
larově náměstí. Později na této škole v osmdesá-
tých letech také sám vyučoval. Svoji základní
profesi restaurátora uměleckých památek rozši-
řoval o další tvůrčí umělecké činnosti. Z řady
jeho činností při restaurování uveďme práce na
opravách interiérů zámku Hrádek u Nechanic,
Kuksu u Dvora Králové, katolického kostela
v Olbramovicích, gotického kostela sv. Štěpána
v Praze. Byl činný i jako medailér a účastnil se
soutěže o novou korunu České republiky. 

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany Ze sochařské tvorby jmenujme alespoň dvě díla a sice bustu malíře
Františka Emlera, jedna se stala součástí expozice umělcova památníku
v rodné Přelouči a druhá je umístěna v umělcově pamětní síni ve Sněžném
na Moravě. Jeho druhá, neméně významná busta, která našla své plné
uznání a ocenění až osmnáct let po jeho smrti, je portrét představitele vel-
kých divadelních rolí, milovníka básní a mistra přednesu, herce Národní-
ho divadla v Praze, Radovana Lukavského. 

Jiří Vodrážka zemřel 23. srpna roku 1992, ve svých dvaapadesáti  letech
v Praze. A jeho hrob, který se nachází vpravo za vraty krhanického hřbi-
tova, má velký náhrobek vytvořený jeho přáteli s motivem anděla utěšují-
cího sedící ženu. Latinský nápis na desce „Omnia tempus habent“ vyja-
dřuje jejich soucit s odchodem přítele, ale také nezvratnou pravdu
„Všichni mají svůj čas“.  

Ladislav Žížala, člen vlastivědného klubu města

Za cenné informace o Jiřím Vodrážkovi a pomoc při získání fotografie
busty z Národního divadla v Praze děkuji manželům Dřízhalovým ze Zbo-
řeného Kostelce

OSZP TÝNEC NAD SÁZAVOU
INFORMUJE

Relaxační pobyt v Lázních Bechyně
Jako každý rok, tak i letos, uspořádalo Občanské sdružení zdravotně posti-

žených Týnec nad Sázavou  pro své členy týdenní relaxační pobyt v lázních Be-
chyně v termínu od 21. 3. - 27. 3. 2010. Zúčastnilo se 51 členů organizace. Jako
vždy nám počasí přálo, celý týden bylo krásně slunečno. To vše přispělo také
k dobré náladě všech.

Každý den jsme měli průměrně dvě procedury. Ve středu jsme se vyda-
li na prohlídku  minipivovaru Dražíč, kde mimochodem vaří úžasné kvas-
nicové světlé i černé pivo.V pivovaru jsme si poseděli a při muzice jsme si
zazpívali známé písničky a kdo měl dobré nohy, ten si i zatančil. Dále jsme
pořádali procházky po Bechyni a okolí.

Ubytování  a strava nemělo chybu. Slíbili jsme si, že za rok přijedeme
v hojném počtu znovu. Na závěr děkujeme panu Josefu Peškovi za bez-
pečnou dopravu do Bechyně a zpět.

Členská schůze
V dubnu dne 21. 4. 2010 se konala výroční členská schůze OSZP Týnec

nad Sázavou, které se zúčastnilo 206 členů (z celkového počtu  398 členů).
Měli jsme také hosty – za MěÚ Týnec nad Sázavou Mgr. Martin Kadr-
nožka, za OÚ Krhanice Mgr. Papoušek, za OÚ Netvořice zastupitel Petr
Vodehnal.  Za regionální sdružení zdravotně postižených Benešov se do-
stavili p. Karel Roubych – předseda a p. Jana Zajíčková – jednatelka. 

Po zahájení schůze se představily děti z MŠ Týnec nad Sázavou pod ve-
dením p. učitelky Jalovecké se svými krásnými písničkami různých žánrů.
Dalším bodem vystoupení byly děti ze ZŠ Týnec nad Sázavou, které nám
předvedly překrásné taneční kreace pod vedením p. učitelky Mandžikievi-
čové. Nakonec zahrála na akordeon Martinka Dvořáková a na housle za-
hrál nádherné melodie Jan Sliacký.  

Po krásném úvodu jsme pokračovali v programu naší schůze. Ve zprávě
o činnosti byly zhodnoceny všechny akce, které jsme pořádali v roce 2009.
Po přednesení všech ostatních zpráv  jsme pokračovali diskuzí. Přítomní
hosté kladně ohodnotili naši celoroční práci.

Plavání
Dne 28. 4. 2010 jsme opět začali jezdit na plavání do Měřína. Jezdíme

autobusem s panem Josefem Peškem každou druhou středu. Dlouho pře-
dem jsme se těšili, že opět uděláme něco pro své zdraví.  Účastní se v prů-
měru 50 členů. Využíváme všech vymožeností, které nám tamní bazén po-
skytuje -  vířivku s krásně teplou vodou, bazén, řeku i masážní trysky. Po
dvou hodinách se vracíme příjemně unaveni a velmi spokojeni. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na
naši činnost. Bez jejich pomoci bychom nemohli pořádat tolik akcí, výle-
tů a zábavy. Děkujeme.

Alena Urbanová
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MC MOTÝLEK HLEDÁ 
OD SRPNA 2010

aktivní maminku na organizační vedení MC,
jedná se o práci, která zahrnuje např. přípravu
vlastní organizace, medializaci, administrativu,

evidenci činnosti a aktivit, komunikaci
s partnery apod.

Můžete tím získat zkušenost s vedením organizace
(občanské sdružení) a drobné finanční ohodnocení

na Dohodu o provedení práce.
Práce v MC může být dobrým startem pro

vaše budoucí zaměstnání.

Prosíme případné zájemce, aby se ozvali na mail:

krejcikova@akkrejcik.cz – Krejčíková Marcela

mcmotylek@seznam.cz – Dana Pokorná

MÁJOVÝ ZÁJEZD DO LITOMYŠLE
V sobotu 8. května 2010 pořádalo Město Týnec nad Sázavou pro veřejnost

zájezd do Litomyšle, půvabného města východních Čech. Ti, kteří se zájez-
du účastnili, určitě nelitovali, i když nás město zprvu přivítalo dešťovými
kapkami a výklad průvodkyně jsme absolvovali pod deštníky. Později se po-
časí umoudřilo a vysvitlo sluníčko. Pod jeho paprsky se ještě více umocnila
krása renesančního zámku, klášterní zahrady se sochami Olbrama Zoubka
i dalších krásných zákoutí, kterými se toto město může právem chlubit.
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

ČERVEN

červen – září DUŠE LOUTKY A JINÉ
DROBNOSTI
výstava loutek a dřevěných
divadélek PhDr. Luďka
VONDRY z Prahy ve
vstupní místnosti muzea,
výstava je prodejní 
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad  Sázavou

4. – 30. 6. 2010 Výstava výtvarného kroužku
ZŠ Týnec nad Sázavou 
Výstava je prodejní
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad Sázavou

26. 6. 2010 ROCKOVÝ KONCERT
zač. 17.00 hod.
Účinkují: dívčí kapela
Zuby Nehty, maďarská
kapela Khan Abyss, 
Erno Šedivý a 2ZZ, 
undergroundová kapela
Umělá hmota, Popo Loco, 
Dyk je tojedno
sál Společenského centra
TÝNEC
Pořadatel:  Stanislav Martan

ČERVENEC

1. 7. – 31. 8. 2010 VÝSTAVA OBRAZŮ
malířky Magdaleny Stárkové
–  Timplové, Městské mu–
zeum Týnec nad Sázavou
Bližší informace:
Adriana Bursová,
tel.: 775 255 949, 
www.mestotynec.cz/muzeum
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad Sázavou

LÉTO NA HRADĚ – POHÁDKY
změna proti roku 2009  –  začátky pohádek

v 17.00 hod.

3. 7. 2010 O PALEČKOVI
MALÉ DIVADÉLKO
– PRAHA – Rostislav 
a Anna Novákovi

10. 7. 2010 CHYTRÁ HORÁKYNĚ
DIVADLO NA CESTĚ
– LIBEREC
– Eva Kelemanová

17. 7. 2010 ZLATOVLÁSKA
BÍLKOVO KRATOCH-
VILNÉ DIVADLO
– Hradec Králové – Jan Bílek

24. 7. 2010 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
NAŠE DIVADLO
– PRAHA – Eva Hrušková 
a Jan Přeučil

31. 7. 2010 KTERAK SE KRTEK
ČTVRTEK NACHYTAL
DIVADLO KAPSA
– Andělská Hora
– Šárka Klečková
a Vlastimil Fischer

LÉTO NA HRADĚ – KONCERTY
18.30 – 22.00 hod.

3. 7. 2010 CRAZY BOYS
koncert swingové kapely, 
zpěv – Jitka Vrbová

10. 7. 2010 KO TÝNEC NAD SÁZAVOU
koncert country kapely

24. 7. 2010 koncert FOLKOVÉ
KAPELY
Pořadatel: Městské muzeum
– Město Týnec nad Sázavou

3. – 4. 7. 2010 BITVA O BROD
- XI. ROČNÍK
pod hradem
Zbořený Kostelec
Program:
3. 7. (so): Kalich proti
kalichu aneb Na cestě
k Lipanům - husitská bitva
z 1434 A.D.
4. 7. (ne): Pohádková bitva
- opět zasazená do
husitských dob
Pořadatelé: Řád rytířů
bílého kříže, Biřici,
Žoldáci Černé zmije,
SHŠ Inferno
Informace na e-mailu
floreatpatria@seznam.cz
nebo na tel 608 569397
(Jakub Chomi Jukl), 
trhovci na tel. 776 599461

3. 7. 2010 KONCERT POSLUCHAČŮ
KONZERVATOŘE
zač.: 14.00 hod.
Ledce
Pořadatel: Sdružení Ledce
Bližší informace: 

27. 7. 2010 ŠKAMPOVO KVARTETO
zač.: 14.00 hod.
Ledce
Pořadatel: Sdružení Ledce
Bližší informace:
sdruzeni.ledce@atlas.cz

SRPEN

7. 8. 2010 TÝNECKÝ STŘEP
10.00 – 23.30 hod.
11. městské slavnosti
– celodenní program
– pohádky, písničky, šerm,
hudba, tanec,  koncerty, 
výstavy, tržíště a ohňová show 
vstup zdarma

Pořadatel: Městské muzeum
- Město Týnec nad Sázavou

LÉTO NA HRADĚ - POHÁDKY
změna proti roku 2009  -  začátky pohádek

v 17.00 hod.

14. 8. 2010 HONZA A DRAK
DŘEVĚNÉ DIVADLO
– Nové Město na Moravě
– Jan Hrubec
po představení interaktivní
část – dílna pro děti
– výroba lektvaru

21. 8. 2010 DIVADELNÍ FESTIVAL
– O KOBLÍŽKOVI
17.00 – 22.00 hod.
premiéra představení
Spolku NETOPÝR Týnec

28. 8. 2010 JAK KRAKONOŠ
PEKAŘKU JÍŘU
NAPRAVIL
DIVADLO HP PRAHA
– umělecká agentura
MARIO

DALŠÍ AKCE

7. 8. 2010 DECHOVÉ TRIO
zač.: 14.00 hod.
Ledce
Pořadatel: Sdružení Ledce
Bližší informace: 

14. – 15. 8. 2010 TRADIČNÍ POUŤOVÝ
JARMARK V NETVOŘICÍCH
– 10. ročník
se koná o slavné OKUR-
KOVÉ Netvořické pouti.
staročeské tržiště, ukázky
řemesel, kozí farma
s bioprodukty,
dětský zábavný koutek, 
posezení pro rodiče, hudba
nejen k poslechu,
mažoretky, historický šerm,
divadlo  a různé jiné
atrakce, pouťové koláče, 
okurky „rychlokvašky“ 
a jiné dobroty. 
v areálu u sokolovny
a přilehlých prostorách. 
Kontakt: Jana Skřivanová,
tel: 739 281 941, 
email: 
Skrivankova.Jana@seznam.cz
Pořadatel: Spolek rodáků
a přátel muzea Netvořice

20. 8. 2010 NETOPÝŘÍ NOC
20.00 – 24.00 hod.
možnost seznámit se
s kolonií Netopýra velkého
na hradě v Týnci nad Sázavou
doprovodné akce
Pořadatel: Městské muzeum
a Město Týnec nad Sázavou



ročník XX, červen 2010 Týnecké listy číslo 3, strana 11

28. 8. 2010 TANKOVÝ DEN V LEŠANECH
ukončení sezóny ve Vojenském technickém
muzeu v Lešanech Pořadatel: Vojenské muzeum
Lešany

28. 8. 2010 JAZZ sro Praha
koncert jazzové kapely na hradě v Týnci nad Sázavou
Začátek v 18,30 hod.

PŘIPRAVOVANÉ ZÁJEZDY NA PODZIM

30. 9. 2010 ROBIN HOOD
odj. 17.00 hod.
Divadlo KALICH
– zač. 19.00 hod.
Vstupné: 699,–
Příspěvek na dopravu: 70,– 

ZÁVAZNÉ REZERVACE: Turistické informační
centrum, Klusáčkova 2, tel: 317 729 050, 
775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

10. 11. 2010 JESUS CHRIST SUPERSTAR
odj. 17.00 hod.
Divadlo KARLÍN
Vstupné: 690,–
Příspěvek na dopravu: 70,–
ZÁVAZNÉ REZERVACE: Turistické informační
centrum, Klusáčkova 2, tel: 317 729 050, 775 290 032,
email: ic@centrumtynec.cz

Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

tel: 317 729 050, 775 290 032,
mail: ic@centrumtynec.cz, www.mestotynec.cz
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DEN DĚTÍ 2010
V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Už se blíží prázdniny, a tak Město Týnec nad Sázavou a odbor sportu
pro všechny TJ o. s. Týnec nad Sázavou pořádaly v rámci projektu Tý-
necká setkání 28. května veselé sportovní odpoledne s hrami pro děti na
téma „řemesla“.

Den dětí začal v 17,00 hodin na zahradě Společenského centra, pro tuto
příležitost skvěle připravenou. U brány na děti čekala Boženka, od které
dostalo každé dítě bonbonky s kartičkou, na kterou na každém stanovišti
cvičitelé a děvčata z tělovýchovy označily splnění řemeslného úkolu.
Letos na děti čekalo 15 stanovišť - např.: kominíci, doktoři, zedníci, hasič,
švec, sklář, kuchaři, keramici, šperkaři atd. Ti všichni měli pro děti ře-
meslný úkol a kluci i děvčata ho plnili s radostí. Po splnění všech úkolů si
mohly děti v tombole vytáhnout odměnu. Tombola byla připravena na
pódiu v podobě „krámku“ a Veronika se Zdenou měly při tak velké účas-
ti plné ruce práce. Ceny byly pro děti určitě hezkou odměnou. Na závěr
bylo opékání buřtů u táboráku, který střežili naši hasiči, aby se vše obešlo
bez úrazu.

Počasí bylo opravdu skvělé, jen malý deštík, a to až na konci akce, a ten
určitě nikomu náladu nezkazil.

Poděkování patří sponzorům - Městu Týnec nad Sázavou za finanční
podporu, Marsu - Wriglie Poříčí nad Sázavou za sladkosti pro děti, panu
Šebkovi za vynikající buřtíky, panu Němcovi za občerstvení a bezvadnou
přípravu zahrady včetně zázemí v případě špatného počasí, panu Junovi za
dopravu a zajištění pomůcek, panu Pěknému a panu Žďárskému za hasič-
ský dohled, cvičitelům a cvičitelkám a děvčatům z tělovýchovné jednoty
za organizování soutěží, fotbalovým trenérům žáků z TJ JAWA Pecerady

za spoluúčast na soutěžích a zajištění ševcovského stanoviště a paní Vac-
kové za dovoz sponzorského daru.

Veselého sportovního odpoledne s hrami pro děti na téma „řemes-
la“ se zúčastnily 204 děti, ty nejmenší v doprovodu rodičů - což byla
rekordní účast.

Všem přejeme o prázdninách hodně sluníčka a opět za rok na Dni dětí
ahoj!

EU
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DĚTSKÝ DEN V ČAKOVICÍCH
V sobotu 22. května 2010 se v Čakovicích

u Týnce nad Sázavou konal již 4. ročník Dětské-
ho dne a výstava k výročí 700 let od první zmín-
ky o obci Čakovice. Výstava byla v Čakovicích
do 29.5.2010. Nyní je k vidění na MěÚ v Týnci
nad Sázavou. Celou akci svou návštěvou podpo-
řil i premiér Jan Fischer, který má v Čakovicích
chalupu.

Ani letos nechyběl pestrý program pro děti
i dospělé ze širokého okolí. V letošním roce
opět vzrostla návštěvnost na 130 dětí! Rodiče
si pochutnali na pečeném praseti, zatímco je-
jich ratolesti soutěžily. Součástí doprovodného
programu byla ukázka výzbroje a výstroje Po-
licie ČR a HZS Středočeského kraje Benešov.
Hasiči předvedli zásah při automobilové havá-

rii. Již tradičně si děti mohly zajezdit na ko-
ních. Rozdáním dárečků zábava neskončila.
Děti šly spát, ale dospělým zahrála country ka-
pela Bugr a tančilo se až do rána. Velký dík za
vynikající průběh akce patří všem dobrovolní-
kům a občanskému sdružení Čakovice Týnec-
ko, které tuto akci pořádá za přispění města
Týnec nad Sázavou.

Lenka Doležalová

Ladislav Žížala
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA v Poříčí nad Sázavou- románský

kostel z doby kolem poloviny 12. století, obnovený r. 1677. Zachována
půlkruhová apsida a věž se zdvojenými románskými okénky. V apsidě
i lodi původní malby.                                           lavírovaná perokresba
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Druhá pastýřská hůl pro otce
arcibiskupa Duku 

Otec arcibiskup Duka přislíbil osobní podporu pro stavbu Komunitního
domu s kostelem Nejsvětější Trojice v Čerčanech

U příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice dne 30. 5. 2010 byla slavena
mše svatá na základové desce budoucího kostela Nejsvětější Trojice při
hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. Mši svatou slavil arcibiskup Mons.
ThLic. Dominik Duka OP

Občanské sdružení TŘI, které postavilo a provozuje hospic Dobrého
Pastýře, nyní pokračuje navazujícím projektem: stavbou Komunitního
domu s kostelem Nejsvětější Trojice. Za zdar stavby Komunitního domu
s kostelem byla obětována slavnostní mše svatá, které se zúčastnilo zhru-
ba 300 lidí z různých koutů naší republiky. Z největší části byli přítomni
místní občané, sousedé z okolních obcí a měst a jejich starostové, čehož si
velmi vážíme. Právě starostové okolních obcí a měst spolu s otcem arci-
biskupem symbolicky poklepali na základní kámen a tím se zasadili o za-
hájení stavby kostela. 

Otec arcibiskup přijel krátce před začátkem mše svaté, ale místo od-
počinku po cestě hned zamířil navštívit některé pacienty přímo na poko-
jích. Pro tyto pacienty osobní návštěva přinesla velký radostný zážitek.
Mše svatá začala přesně v 15 hodin. Díky velkému zájmu lidí, museli or-
ganizátoři i při této slavnostní chvíli rušit přinášením dalších židlí. Na
okraji velkého shromáždění tak vznikl na krátkou chvíli, skoro nepo-
střehnutelně, řetěz lidských rukou, které podávaly židle do zadních částí.
Takto symbolicky byla vyjádřena podstata snažení Občanského sdruže-
ní TŘI – vytvořit prostor, kde si všichni budou navzájem pomáhat. V zá-
věru mše poděkovala jménem Občanského sdružení –  MUDr. Tereza
Dvořáková, předsedkyně sdružení TŘI a ředitelka hospice a předala otci
arcibiskupovi darem druhou pastýřskou hůl. Podle bible jedna pastýřská
hůl slouží pastevci k laskavému vedení a ochraně ovcí a druhá chrání
pastýře.

Po mši se otec arcibiskup Duka krátce sešel se zástupci místní samosprá-
vy a následně bylo umožněno setkání s otcem arcibiskupem i veřejnosti.

Otec arcibiskup přislíbil osobní podporu této stavbě Komunitního domu
s kostelem Nejsvětější Trojice. Další informace o průběhu stavby nebo
dalších akcích pro veřejnost na podporu stavby prosím sledujte na našich
www.centrum-cercany.cz

Pro více informací kontaktujte:
Jan Dolfi, Marketing, PR 

Občanské sdružení TŘI
tel. 731 648 977



ročník XX, červen 2010 Týnecké listy číslo 3, strana 15

Tradiční atletické závody
Blíží se prázdniny a také v Odboru sportu pro

všechny Tělovýchovné jednoty o. s. Týnec nad
Sázavou vrcholí cvičební rok. Jako každoročně
v květnu závodili předškoláci i děti školou po-
vinné v atletice. Závody se konaly tradičně
v areálu základní školy v sídlišti. 

Předškoláčci závodili 18. 5. 2010 v běhu na 20
m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky.
Bojovali ze všech sil a zaslouženě si odnesli di-
plomy, lízátka a medaile. Celkem se přeboru

zúčastnilo 43 roztomilých závodníků, některým
ještě do 3 let dost měsíců schází. 

Atletický regionální přebor žactva a mládeže
se konal 24. 5. 2010. Celkem ve 4 disciplínách
(sprint, hod, dálka, vytrvalostní běh) závodilo 81
závodníků z Týnce, Poříčí nad Sázavou, Sedlce
– Prčice, Benešova a Čechtic. Přestože počasí
nebylo ideální a občas sprchlo, závody jsme do-
končili těsně před pěknou průtrží mračen. Vy-
hlášení výsledků již probíhalo dost „neformál-

ně“ a ve velkém spěchu, aby rychle všichni sta-
čili odjet domů, do tepla. 

Z týneckých se do 10. místa umístili: Terezka Bíl-
ková na 1. místě v kategorii narozených v roce 1999
– 2000, ve stejné kategorii žáků byl Ríša Unger 5.,
v kategorii narozených v roce 2001 – 2003 byla
Zuzka Bílková na 6. a Martin Jašek na 7. místě.

Gratulujeme všem vítězům a snad se zase za
rok sejdeme. 

VJ

VÝSLEDKY ATLETICKÝCH ZÁVODŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ, POŘÁDANÝCH 18.5.2010   ODBOREM SPORTU PRO VŠECHNY,
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY, O.S. TÝNEC NAD SÁZAVOU 

celkové kategorie I. běh 20m hod v m skok v cm součet
umístění rok naroz. 2009-2007 výkon umíst výkon umíst výkon umíst umíst

1 Denisek Klein 6,8 1 3 2 105 1 4
2 Vojtíšek Novák 9,26 4 3,3 1 84 2 7
3 Lucka Pokorná 9,29 5 2,7 4 77 3 12
4 Péťa Fousek 9,7 7 2,8 3 75 4 14
5 Anetka Horáková 7,9 2 1,95 7 47 5 14
6 Davídek Jun 9,32 6 2,4 5 45 6 17
7 Terezka Klingerová 9,15 3 2,2 6 40 8 17
8 Kuba Opauszki 12,5 12 0,9 9 42 7 18
9 Adélka Artusová 10,1 8 1,2 8 30 10 26

10 Lucka Petrášková 11,38 9 0,9 9 26 11 29
11 Adámek Havlíček 12 11 0,7 11 34 9 31
12 Šimonek Vachtl 17,27 13 0,8 10 15 12 35
13 Pepi Moždžeň 11,57 10 0,5 12 0 13 35
14 Lucka Moulíková 37,99 13 0,4 13 0 13 40

kategorie II. 
rok naroz. 2006

1 Páťa Leimer 7,85 3 6,9 1 0,97 3 7
2    Matěj Liška 6,53 1 3,1 4 1,43 2 7
3    Honzík Franěk 7,6 2 5,1 2 0,94 4 8
4    Kristýnka Jašková 8,13 5 2,2 6 1,6 1 12
5    Andělka Vachtlová 8,01 4 4,4 3 0,9 5 12
6    Míša Klement 9,06 6 3 5 0 6 17

kategorie III. 
rok naroz. 2005

1    Máťa Moždžeň 6,03 1 4,5 4 135 2 7
2    Vašík Hašek 6,29 2 5,8 1 100 5 8
3    Terezka Morávková 6,38 3 4,9 3 103 4 10
4    Terezka Stejskalová 6,63 5 4,5 4 110 3 12
5    Šimonek Kubarič 6,62 4 2,2 7 140 1 12
6    Kuba Paroulek 7,32 6 5,7 2 93 7 15
7    Lukášek Podroužek 7,35 7 4,2 6 100 5 18

kategorie IV.
rok naroz. 2004-2003

1    Zuzka Bílková 4,36 1 12,42 2 250 1 4
2    Barunka Ungerová 4,59 2 11,2 3 205 2 7
3    Tomášek Marvan 4,78 3 10,77 4 200 3 10
4    Dominik Hrazdil 4,97 4 8,6 9 190 4 17
5    Matěj Stejskal 5,06 8 9,2 6 190 4 18
6    Jiřík Richter 5,51 10 10,1 5 175 5 20
7    Tomášek Němeček 6,16 12 14,3 1 130 9 22
8    Ella Havlíčková 4,94 6 8,1 10 170 6 22
9    Simonka Opauszká 5,18 9 8,9 7 165 7 23

10    Barunka Chmelařová 4,98 5 7,17 11 160 8 24
11    Tonička Podaná 5,03 7 5,35 12 1,7 6 25
12    Fíla Hrubý 6,15 11 8,65 8 1,3 9 28

V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění výsledek hodu. 

pokračování na následující straně
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Další historický úspěch školy taekwondo ITF Silla!
Dalšího historického úspěchu dosáhla škola taekwondo ITF Silla, když

zvítězila v pořadí hodnocení jednotlivých škol na mistrovství Čech kona-
ném 10. 4. 2010 v Nymburku. Celkem se mistrovství zúčastnilo 144 zá-
vodníků z 10-ti českých škol/klubů. „Absolutního vítězství v pořadí škol
a zisk velkého poháru se nám na tak velkých závodech podařilo získat
vůbec poprvé“, raduje se hlavní trenérka a zakladatelka školy Silla
Ing. Radka Heydušková, IV. Dan (rozená Dlouhá).

Největšího úspěchu z týneckého oddílu dosáhla Veronika Kokášová,
I.Dan (15), která v prestižní „áčkové“ kategorii vybojovala dvě zlaté
a jednu stříbrnou medaili! Zlatá byla ve sportovním boji („matsogi“)
a také ve speciálních přerážecích technikách („tki“)a stříbrná v disci-
plíně která se nazývá „tul“ a znamená technické sestavy. Díky této me-
dailové žni se také stala zaslouženě také držitelkou krásného poháru pro
nejlepší juniorskou závodnicí tohoto mistrovství! Další skvělé výkony
předvedl také Martin Hvězda I. Dan (15), který vybojoval druhé místo
ve sportovním boji a vyhrál v technických sestavách. V „áčkové“ kate-
gorii seniorek vybojovala ve sportovním boji také skvělou stříbrnou
medaili Jitka Haisová, I. Dan (18). V žákovské kategorii zvítězila Jana
Marvanová, 4 kup (11) v technických sestavách pro 4. a vyšší kup a také
Pavlína Hvězdová, 5. kup (10) pro 6.-5. kup. Za pochvalu také stojí
i výkon Jana Heřmánka, 1. kup (25) a jeho zisk bronzové medaile
z technických sestav „áčkové“ kategorie.

„Moje velké poděkování patří nejenom všem úspěšným medailistům,
ale všem aktivním žákům školy Silla a i jejich rodičům, bez jejichž nad-
šení a každodenní snahy by se nemohlo dařit zlepšovat nejenom výsledky
školy Silla na závodech, ale také vychovávat stále více kvalitních taek-
wondistů. A kdo zná zásady taekwondo ITF (zdvořilost, čestnost, vytrva-
lost, sebeovládání a nezdolný duch), tak mi jistě dá za pravdu, že čím více
lidí, se bude alespoň snažit podle nich žít, tím lépe!“, uzavírá Radka Hey-
dušková.

Jana Marvanová – zlatá medaile z technických sestav „tul“ - na stupních

vítězů uprostřed Veronika Kokášová

Jitka Haisová

Martin Hvězda vpravo
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VOLEJBALISTÉ USPĚŠNĚ BOJUJÍ V KRAJSKÉM PŘEBORU
Do jarní části krajského přeboru jsme vstoupili v sobotu 24. dubna do-

mácím dvojzápasem proti TJ Sokol Poříčany. V tréninkovém tempu jsme
si poradili se soupeřem hladce dvakrát 3:0 na sety.

První květnovou sobotu jsme zavítali k okresnímu derby na hřiště tra-
dičního rivala TJ Sokol Vlašim. Prvomájové oslavy jsme domácím zne-
příjemnili dvěma našimi výhrami v poměru 0:3 a 1:3. 

Důležité body z venku jsme obhajovali následující sobotu na našem
hřišti, kam zavítali mladíci ze Zruče nad Sázavou. Ti na nás vlítli s velkým
elánem a my v prvním zápase marně hledali recept na jejich účinnou hru.
Ten jsme našli až ve druhém měření sil, kdy jsme dokázali zvítězit až
v rozhodující páté sadě.

V sobotu 15. května jsme zajížděli hájit průběžné první místo v tabulce na
půdu podzimního lídra KP II. do Poděbrad. Přivítaly nás nízké teploty a poš-
mourná obloha, která nevěstila nic dobrého. Po vzájemné domluvě jsme oba
duely odehráli v tělocvičně, kde jsme ani v jediném tie-breaku nedosáhli na
vítězství. Dvěma výhrami se dostali do čela tabulky domácí, kteří s největ-
ší pravděpodobností obhájí loňský titul Přeborníka kraje II. třídy.

Netradičně v neděli jsme nastoupili o den později proti týmu SK Kos-
telní Lhota. V obou zápasech jsme si až na jednu výjimku hlídali průběh
utkání a nedovolili hostům pomýšlet na jakýkoliv úspěch. Po výhrách 3:1
a 3:0 jsme si pojistili průběžné druhé místo v tabulce.

Po čtrnáctidenní pauze, kdy jsme měli volno, jsme jeli změřit síly k no-
váčkovi soutěže do Sedlčan. Domácí nekladli moc velký odpor, a tak jsme
si po dvou hladkých výhrách připsali důležité body do tabulky. 

O den později jsme ve šlágru kola hostili tým TJ Sparta Kutná Hora. Do
utkání jsme vstoupili s velkým odhodláním a větší vůlí po vítězství. Na-
sazení se nám vyplatilo a po velmi dobrém výkonu jsme zaslouženě vy-
hráli. Ve druhém utkání jsme pokračovali v nastoleném trendu, a tak hosté
nakonec odjížděli s prázdnou.

V posledním utkání jedeme hájit druhé místo na hřiště SK Volejbal Kolín.
K fantastickému úspěchu nám bude stačit jedna výhra ze dvou zápasů. 

VÝSLEDKY NA JAŘE 2010:

24.4. VK TÝNEC NAD SÁZAVOU- TJ SOKOL POŘÍČANY
3:0 (18,19,17)
3:0 (23,16,24)

1.5.TJ SOKOL VLAŠIM - VK TÝNEC NAD SÁZAVOU
0:3 (-17,-24,-16)
1:3 (-17,-18,22,-17)

8.5. VK TÝNEC NAD SÁZAVOU- TJ JISKRA ZRUČ NAD SÁZAVOU
0:3 (-22,-23,-19)
3:2 (-18,21,-20,21,11)

15.5. TJ BOHEMIA PODĚBRADY- VK TÝNEC NAD SÁZAVOU
3:2 (-23,20,-17,23,10)

16. 5. VK TÝNEC NAD SÁZAVOU- SK KOSTELNÍ LHOTA
3:1 (17,-23,17,18)
3:0 (17,22,21)

29.5. TJ TATRAN SEDLČANY - VK TÝNEC NAD SÁZAVOU 
0:3 (-26,-19,-22)
0:3 (-23,-23,-17)

30.5. VK TÝNEC NAD SÁZAVOU- TJ SPARTA KUTNÁ HORA
3:1 (21,-22,23,19)
3:1 (20,25,-22,18)

5.6. SK VOLEJBAL KOLÍN- VK TÝNEC NAD SÁZAVOU
(odehráno po uzávěrce)

TABULKA PŘED POSLEDNÍM KOLEM:
1. TJ Bohemia Poděbrady 30 26 4 83 : 24 2513 : 2162 56
2. VK Týnec nad Sázavou 30 24 6 78 : 35 2603 : 2329 54
3. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 30 19 11 70 : 45 2627 : 2379 49
4. SK Volejbal Kolín 28 20 8 70 : 37 2427 : 2107 48
5. TJ Sparta Kutná Hora 30 18 12 67 : 48 2556 : 2390 48
6. TJ Sokol Vlašim 28 12 16 48 : 54 2192 : 2250 40
7. SK Kostelní Lhota 28 9 19 37 : 63 2110 : 2285 37
8. TJ Tatran Sedlčany 30 3 27 14 : 82 1774 : 2295 33
9. TJ Sokol Poříčany 30 1 29 10 : 89 1822 : 2427 31

Po skončení sezóny pořádáme v sobotu 19. června tradiční volejbalový tur-
naj mužů Memoriál Miroslava Kaliny. Turnaje by se mělo účastnit pět družstev
z okresního a krajského přeboru. Začátek je plánován na 8.30 hodin. 

Po tomto turnaji si od antuky odpočineme a léto budeme trávit na
písku. Vyzkoušet si plážový volejbal můžete i vy. Stačí si na telefon-
ním čísle 607 114 169 rezervovat termín a přijít si zahrát. Stojí to
vážně za to.                                                                                          

Za VK Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta
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ÚSPĚCHY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
Náš oddíl ASPV SG byl pověřen RC Benešov uspořádat okresní kolo

ve sportovní gymnastice. Toto kolo se uskutečnilo dne 12.4.2010 v tělo-
cvičně II. ZŠ Týnec nad Sázavou a zúčastnilo se ho celkem 29 závodníků
a závodnic ze tří tělovýchovných jednot – Netvořice, Neveklov  a Týnec
nad Sázavou.

Naše závodnice se umístily následovně:
Mladší žákyně I. – celkem 13 závodnic mladší žákyně II.

– celkem 9 závodnic
2. místo Filipová Kateřina 3. místo Rillichová Barbora
3. místo Valentová Jana 5. místo Škvorová Alžběta
4. místo Bílková Zuzana 7. místo Kazdová Barbora
7. místo Havlíčková Ella 9. místo Součková Hana

9.-10. místo Stibůrková Barbora
Klausová Lucie

12. místo Ungerová Barbora
13. místo Klausová Tereza

Starší žákyně III. – celkem 3 závodnice starší žákyně IV.
– celkem 2 závodnice

1. místo Vávrová Michaela 1. místo Šamlotová Hana
2. místo Vávrová Kateřina

Z tohoto okresního kola postupovali 4 nejlepší závodníci a závodnice do
krajského kola, které se konalo dne 17.4.2010 v Kamenici. 
Krajské přeboru se zúčastnilo celkem 72 závodníků a závodnic z 5 okresů
– Ml. Boleslav, Benešov, Příbram, Praha – východ, Beroun
Děvčata na krajském přeboru obsadila tato místa:

Mladší žákyně I. – celkem 16 závodnic Mladší žákyně II.
-  celkem 14 závodnic

6. místo Valentová Jana 7. místo Rillichová Barbora
7. místo Filipová Kateřina

16. místo Bílková Zuzana

Starší žákyně III.- celkem 7 závodnic Starší žákyně IV.
– celkem 9 závodnic

3. místo Vávrová Michaela 6. místo Šamlotová Hana
7. místo Vávrová Kateřina

Do republikového finále, které se konalo v Doubí u Třeboně dne 7.- 9.5.2010,
jsme měli za náš oddíl jednu zástupkyni v kategorii starší žákyně III. V této ka-
tegorii bylo celkem 38 závodnic a Vávrová Michaela obsadila 19. místo. Druž-
stvo za Středočeský kraj obsadilo v této kategorii z 12 krajů 6. místo.

Děkujeme za dobrou reprezentaci a doufáme, že příště budou výsledky
ještě lepší. J.Z.             

pokračování na následující straně
OBLASTNÍ PŘEBOR
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Seznam nejčastějších mýtů a dotazů
ke třídění odpadů

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit
z PET lahve víčko a etiketu. 
ŠPATNĚ 

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etike-
tou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování od-
straněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve
jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují ma-
nipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. 
Před vhozením do kontejneru musím kelímky od
jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt. 
ŠPATNĚ 

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když
potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábete.
Ideální je obal lehce vypláchnout například vodou po
nádobí. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba pečli-
vě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.
Před vhozením do kontejneru musím z časopisů
a dokumentů odstranit kancelářské svorky. 
ŠPATNĚ 

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracová-
ní, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papí-
ru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a spon-
ky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou
separací. PVC je také plast a tak patří do žlutého
kontejneru. 
ŠPATNĚ 

PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!!
Komplikuje následné zpracování směsných plastů
a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při za-
hřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny.
Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se
například o novodurové trubky či linoleum.
Před vhozením do kontejneru musím plastové
obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemi-
kálie. 

ŠPATNĚ 
Stačí, když zbytky kosmetických přípravků jako

jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny
budou při dalším zpracování.
Před vhozením do kontejneru musím z dopis-
ních obálek vytrhnout fóliové okénko. 
ŠPATNĚ 

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky
celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliový-
mi okénky poradí za vás.
Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný
papír. 
ŠPATNĚ 

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný
papír stejně jako každý jiný papír, který není
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí
i biologické nečistoty.
Kontejnery na nápojový kartón jsou vadně vy-
robeny. Kartón není možné do něj odhodit. 
ŠPATNĚ 

Na každém kontejneru je nápis, že je třeba nápo-
jový kartón před vhozením stlačit. Otvor v kontej-
neru je speciálně konstruovaný pouze pro stlačený
kartón. Jen tak je možné do třídící nádoby sesbírat
větší množství kartónů a zároveň je tak snížena
možnost vhazovat odpad, který do tohoto kontej-
neru nepatří!
Před vytříděním nápojového kartónu musím
odtrhnout umělohmotný uzávěr. 
ŠPATNĚ 

Prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlač-
te a i s víčkem odhoďte do kontejneru
(v Týnci jsou to žluté kontejnery na plast).

Převzato z www.jaktridit.cz

Má to smysl,
třídím odpad!

„Každý z nás ve svých domácnostech vyproduku-
je za jeden rok 200 až 320 kg odpadu. Z toho je 70 –
100 kg odpadů využitelných (papír, plasty, sklo, ná-
pojový karton, kovy) . Pokud je vytřídíme do barev-
ných kontejnerů nebo odneseme do výkupny, na
sběrný dvůr nebo využijeme sběrovou akci v místě
bydliště, umožníme recyklaci a další zpracování při-
bližně 1/3 našeho odpadu. V roce 2008 vytřídil prů-
měrný občan ČR 36 kg využitelného odpadu – to za-
hrnuje více než 17 kg papíru, téměř 8 kg plastu a
přibližně 11 kg skla.“ Nejen takové informace se mů-
žete dozvědět na sociální síti Facebook, kterou pro
své komunikační aktivity nově využívá autorizova-
ná obalová společnost  EKO-KOM, a.s., která se
v České republice zajišťuje provoz systému sběru,
svozu, třídění a využití obalových odpadů.  

Pod heslem „Má to smysl, třídím odpad,“
mohou fanoušci stránky najít vtipně a jednoduše
popsané praktické rady a informace ke třídění a
recyklaci odpadů. 

Stránka už od ledna získala bezmála 2000 fanou-
šků a návštěvnost stále stoupá. Společnost EKO-
KOM chce zábavnou formou poukázat na smysl  se-
parace a recyklace odpadů, např. v aplikaci
„Popelnicový test“  si můžete otestovat své znalosti
z této oblasti, můžete vyjádřit svůj názor v diskuzním
fóru či vkládat zajímavé fotky. Během jara tohoto
roku plánuje EKO-KOM, a.s., přidat pro fanoušky
zábavné interaktivní hry, kde si budou moci vyzkou-
šet znalosti z odpadové tématiky. 

Sociální sítě jako je Facebook  umožňují fanou-
škům mezi sebou komunikovat, sdílet data a bavit se. 
Převzato z webu www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

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

VODA 608 241 037

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

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

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

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

(mobil) 723 487 873

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie
na plynovodních místních sítích a přípojkách, případně
regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:
1. Jméno a příjmení občana, ktetrý únik, poruchu nebo

havárii hlásí.
2. Název obce nebo města s únikem, poruchou nebo havárií.
3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice,

upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).
4. Zpětné číslo volaného.

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


