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Úprava zeleně ve městě a samostatný projekt Obnovy zeleně 
v Týnci nad Sázavou 

Dotace a projekt Obnovy zeleně – na zasedání 
Rady města 30. 7. 2012 byla projednána a schvá-
lena smlouva o poskytnutí dotace z operačního 
programu životního prostředí. Výše poskytnuté 
podpory bude činit 5 229 615 Kč, vlastní zdroje 
města 581 068 Kč, celkem 5 810 684,- Kč, termín 
realizace projektu do 31.12.2013.

V polovině září proběhl další kontrolní den nad 
projektem Obnovy zeleně, prošli jsme se všemi 
zúčastněnými odborníky všechny lokality, sepsa-
li jsme požadavky na změny a dohodli termíny 
podzimních prací.

Plán na podzim je následující – během září 
a října připravíme a zasadíme na čtyřech již re-
alizovaných lokalitách (okolo Hotelu Týnec, ZŠ 
stará a nová, MŠ) všechny nové keře a trávníky. 
Jak jen to bude možné – až opadá listí – zasadíme 
zbytek stromů, které jsme nezasadili na jaře kvůli 
velkému suchu. Od listopadu začneme s kácením 
a postupně budeme kácet na všech zbylých lo-

kalitách projektu (Jílovská ulice, Okružní a cent-
rum města, u sokolovny Zbořený Kostelec, okolo 
úřadu, týnecký starý a nový hřbitov, chrástecký 
hřbitov, park v sídlišti Chrást), celou zimu, tak, 
abychom byli připraveni na jaře začít sázet stro-
my a keře. Přes léto proběhnou ozdravné ořezy 
stromů. 

Ostatní úprava zeleně ve městě – mimo do-
tovaný projekt – slíbili jsme, že po stavebních 
úpravách osadíme keříky památník v Čakovicích, 
na sídlišti Kněžina proběhne výměna dřevěných 
kůlů ke stromkům + prořezání stromků, výměna 
uschlých stromů za nové – zdravé. Také v Čakovi-
cích uschnul jeden strom na hřišti – v rámci rekla-

mace bude zasazen nový. Pustili jsme se do úpravy 
zeleně ve svahu pod kostelem – na celém svahu 
proběhl ozdravný ořez keřů – všechny zdravé 
a nezmrzlé keře na jaře obrazí a zmladí, přemrzlé 
skalníky nahradíme trávníkem. 

Vážení spoluobčané, prožijte krásný podzim 
s velkým množstvím kulturních akcí. Koncert Pod-
blanického podzimu a Ocenění významných obča-
nů města určitě stojí za zmínku. Rozhodně bych 
doporučila zapsat si tyto slavnostní dny do vašich 
diářů. Na setkání s vámi se budu těšit.

Pevné zdraví všem přeje 
Adriana Bursová, místostarostka města.

Zahájení nového školního roku
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jak jsme zahájili školní rok v Mateřské škole 
Týnec nad Sázavou

K docházce na školní rok 2012/2013 bylo 
do naší mateřské školy přijato celkem 75 nových 
dětí, které se postupně zařadí do smíšených ko-
lektivů dětí ve všech třídách MŠ. Adaptace dětí 
na nové prostředí probíhá podle našich zkušeností 
právě ve smíšených skupinách dětí různého věku 
(3–6 leté) snadněji – starší a „zkušenější“ kama-
rádi jsou pro malé děti tím nejlepším partnerem 
a pomocníkem při seznamování s novým režimem 
a činnostmi v kolektivu, u mnohých zastupuje 
tuto roli i starší sourozenec.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku míst 
v mateřských školách přistupují zřizovatelé 
(obce, města) k navyšování kapacity zapsaných 
dětí ve třídách MŠ. Podle platné vyhlášky činí 
doporučený počet 24 zapsaných dětí, tento lze 
na žádost zřizovatele navýšit o další 4 místa – tedy 
celkově 28 zapsaných dětí ve třídě, pokud jsou 

dodrženy další, zejména hygienické předpisy a po-
žadavky na prostředí. Na základě této možnosti 
byl ke 3. 9. 2012 navýšen počet zapsaných dětí 
ve třídách původní MŠ Komenského 278 na 28 
dětí ve třídě.

Celková maximální kapacita všech pracovišť 
mateřské školy – MŠ Komenského 278, nová MŠ 
Komenského 552 a MŠ Chrást nad Sázavou v sou-
časné době dosáhla počtu 224 míst pro předškolní 
vzdělávání dětí.

Letošní školní rok tedy naplno začal s krásným 
babím létem a pro mnoho dětí z našeho města 
znamená novou etapu jejich dětství – poznávání 
života organizovaného do pevného režimu dne, 
ale také do života plného nových zážitků, čin-
ností, překvapení a her s tolik vyhledávanými 
vrstevníky. První dva měsíce docházky bývají 
většinou vyhrazeny pro adaptaci dítěte na nové 
prostředí a s tím spojené požadavky na psychiku 
a dovednosti dítěte. Už jen „fungovat bez ma-
minky (tatínka)“ a jejich kompletního servisu 

bývá zpočátku náročné – proto se zaměřujeme 
především na vytváření dovedností sebeobsluhy 
dítěte – při stravování, oblékání, osobní hygie-
ně. Těm nejmenším je zpočátku třeba ve všem 
pomáhat, ale právě velké počty dětí v kolek-
tivu logicky nevytvářejí dobré podmínky pro 
kvalitní individuální přístup učitelky k dětem. 
Velký kolektiv představuje i více hluku a rušné 
prostředí nepůsobí optimálně na děti s citlivější 
psychikou, proto doufáme, že s poklesem popu-
lační exploze nastane opět možnost „luxusní-
ho“snížení počtu dětí ve třídách mateřských škol. 
Nicméně v současné době se potýkáme přesně 
s opačným stavem věcí a snažíme se vytvářet 
dětem co nejlepší a nejpříjemnější podmínky 
pro trávení času v předškolním zařízení. Krásný 
podzim nabízí možnosti dostatečného pobytu 
venku a vycházek do barevné přírody blízkého 
okolí MŠ. Také uvádíme do praxe nový školní 
vzdělávací program s názvem „Za poznáním 
cestičkou s naší krásnou písničkou“, který vy-

Naše šikovné ručičky vyrobily kamaráda z velké dýně, který nás každé ráno vítá 
při příchodu do MŠ. Foto Alena Povolná

Do nového školního roku děti z 1. třídy vstoupily s úsměvem. Foto Jitka 
Jalovecká
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tvořil celý pedagogický kolektiv učitelek naší 
mateřské školy.

Jak sám název napovídá, v lidových písních 
a folklóru hledáme bohatství a poznání života 
okolo nás – krásy přírody, kulturní klenoty, ale 
také úctu k lidem a jejich práci, učíme se hezké-
mu chování ke kamarádům, šetrnému zacházení 
s věcmi a hodnotami, které vytvořil někdo jiný. 
Věci zdánlivě samozřejmé, ale přesto ve svě-
tě dospělých tak často opomíjené a záměrně 
nerespektované.

Od začátku října zahájí činnost i řada zájmo-
vých kroužků, které vedou naše paní učitelky 
– pěvecký, výtvarný, keramika, velkoplošné 
malování, tvořivé dílničky (Šikulové), šachový, 
literárně -dramatický, angličtina hrou. Do těchto 
kroužků se mohou děti zapojit po dohodě s uči-
telkami ve třídách, potřebné informace najdou 
rodiče na nástěnkách či webových stránkách školy. 
Také k nám v tomto školním roce zavítá několik 
divadelních souborů se svými představeními a po-
hádkami pro nejmenší (kulturní kalendář). 

Doufáme, že tento školní rok bude pro děti 
časem příjemně stráveným v mateřské škole s bo-
hatou nabídkou činností, her a zážitků, na které si 
rády vzpomenou, až zasednou do školních lavic, 
nebo až po letech zalistují ve svém albu „starých“ 
fotografií…

Na začátku měsíce září naši MŠ navštívila Poli-
cie ČR v čele s tiskovou mluvčí Dianou Škvorovou. 
Děti byly poučeny o bezpečném chování v silnič-
ním provozu. Nakonec proběhla beseda, kde byly 
zodpovězeny všechny dětské dotazy. Děkujeme 
panu Dvořákovi za zprostředkování této akce. 

Za Mateřskou školu Týnec nad Sázavou
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka MŠ

•
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dne 3. září usedlo v Týnci nad Sázavou do lavic 
celkem 63 prvňáčků / na nové škole: 1. A – 22 
žáků, 1. B – 20 žáků a na staré škole 1. C – 21 
žáků/. Celkový počet žáků je 467. Přejeme jim 
hodně úspěchů a plno nových zážitků. 

V obou školních budovách probíhaly v době 
letních prázdnin opravy. V budově Komenského 
byl upraven vchod do školní družiny a došlo tak 
k zvětšení prostoru ve vstupu do školní jídelny, 
která byla též nově upravena. V budově v Be-
nešovské ulici došlo k výměně oken v jednom 

Foto Jitka Jalovecká

Nový vchod do školní družiny

patře, což by mělo pozitivně ovlivnit udržení tepla 
ve třídách. V obou školních budovách probíhá 
proces modernizace, celkem budou nainstalo-
vány 4 interaktivní tabule a dochází i k obnově 
vybavení školních kuchyněk. Do jazykové učebny 
byla umístěna jazyková laboratoř, která přispěje 
ke zkvalitnění výuky cizích jazyků.

Opět byla zahájena činnost v zájmových krouž-
cích a k těm loňským přibyl kroužek francouzské-
ho jazyka. Začátkem školního roku absolvovali 
žáci nově sloučených šestých tříd adaptační kurz 
v Loutí.

V těsné blízkosti školy byla postavena lanová 
pyramida, na níž děti ve volném čase zkouší své 
motorické schopnosti a baví se.

V novém školním roce čeká žáky i jejich učitele 
ještě spousta práce, učení, úkolů, ale i zajímavých 
akcí, exkurzí a výletů, a tak jim všem přejeme 
mnoho zdaru.

„V rámci projektu Obnovy zeleně jsme začali 
upravovat kaskády na zahradě nové školy, po srov-
nání do jednolitého tvaru bude svah osázen travou 
a ovocnými stromy. Na tomto místě bude v příštím 
roce postaven přístřešek – altán – tzn. přírodní 
učebna. Dále se v příštím roce chystají oslavy 50 
let vzniku naší školy, k této příležitosti bychom 

rádi dokončili fasádu pavilonu družiny a jídelny,“ 
uvedla Adriana Bursová.

•
pokračování na následující straně
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Pro tento školní rok bylo přihlášeno k 1. 9. 2012 

– 407 žáků, v současné době stoupl počet na 420 
žáků. Cizích strávníků je 80. 

Během letních prázdnin se zrekonstruoval 
a zmodernizoval interiér, byla provedena nová 
malba, položeno nové PVC, provedena moderniza-
ce výdejního okénka, dekorace stěn a stolů, úpra-
va stávajícího zařízení, nové plastové vchodové 
dveře, rozšířena vstupní chodba, aby se děti měly 
před mrazem a deštěm kam schovat. Investice 
do rekonstrukce byla 168 638,- Kč. Byl pořízen 
nový elektrický konvektomat za 350 000,- Kč. 
Příští rok čeká budovu nová venkovní fasáda. 

Během letních prázdnin došlo k personálním 
změnám. Byly přijaty čtyři nové zaměstnankyně. 
Začátek školního roku byl pro jídelnu velice ná-
ročný. Nová paní ředitelka začala vařit s novým 
personálem, v novém prostředí a s novým jídel-

níčkem. Na zahájení školního roku bylo pro rodiče 
a „prvňáčky“ připraveno malé občerstvení a byl 
podáván slavnostní oběd – řízek s bramborem. 
Počáteční provoz komplikoval problém v počítačo-
vém programu Barda. Stále se pracuje v systému 
DOS. Paní ředitelka začala vyjednávat s firmou 
o nové verzi v systému Windows. Z těchto důvodů 
došlo k delšímu trvání přihlášení do systému. 

Školní jídelna je nově otevřená pro děti již 
od 7–8 hod., podává se teplý čaj, voda – vše 
zdarma. Nainstalován je box na přání oblíbe-
ných jídel dětí. Ve středu 19.9.2012 vařil spolu 
s kolektivem kuchařek p. Knedla z firmy Varnea 
a připravil netradiční menu. Ve spolupráci s dal-
šími kuchaři budeme v této činnosti i nadále po-
kračovat a připravovat pro děti netradiční menu. 
Probíhá příprava na svátek Halloween a také se 
děti mohou těšit na Posvícenecké menu. Dále 
proběhl den otevřených dveří pro rodiče v den 
rodičovských schůzek ve škole, kde mohli mít 
dotazy a přání ohledně práce školní jídelny. Dále 

se připravují besedy s žáky o zdravé výživě a vý-
stava prací žáků. Jídelna má své nové webové 
stránky www.sjtynec.cz.

„Pokud budeme chtít zhodnotit první měsíc 
provozu školní jídelny, tak děti, učitelé a mnoho 
rodičů jsou s jídlem spokojeni, chutná jim, do-
konce se přihlašují děti, které na obědy nechodily, 
snížil se i počet neodebraných jídel od dětí. I cizí 
strávníci jsou spokojeni, sice první dny si museli 
zvykat na trošku jiné porce (menší), než na jaké 
byli zvyklí, ale vše se již vysvětlilo a ustálilo, podle 
dotazovaných, které jsme oslovili přímo v jídelně, 
je vše v pořádku, jídlo je chutné.

Menší problém byl s přihláškami a programem, 
ale to se již řeší. Chtěla bych poděkovat paní ředi-
telce a kolektivu za práci. Stres kvůli probíhající 
diskuzi na webu města moc nepomáhá hlavně no-
vým kuchařkám, ale já pevně věřím, že rozjezd mají 
zdárně za sebou, a že bude už jen lépe“ dodává 
Adriana Bursová.

Výzva k omluvě – lži v týnecké Klekánici 
V týnecké Klekánici byl zveřejněn příspěvek 

Alice Čečilové, ve kterém popisuje stanovisko 
ministerstva školství a ministerstva vnitra ke své 
stížnosti na průběh a výsledky konkurzu na ředi-
telku školní jídelny.

Ministerstvo školství konstatovalo porušení 
vyhlášky 54/2005 (O náležitostech konkurzní-
ho řízení) za předpokladu, že se tvrzení stě-
žovatele zakládají na pravdě. Neznám přesný 
obsah stížnosti, nemohu se ztotožnit se závěry 
ministerstva školství a podle odpovědí minister-
stva vnitra mám za to, že tvrzení ve stížnosti byla 
nepravdivá.

Konkrétní lži:
Členové komise nebyli jmenováni ve lhůtě 

stanovené vyhláškou
Ministerstvo školství sice ve svém přípise kon-

statovalo porušení vyhlášky MŠMT, avšak Minis-
terstvo vnitra tento závěr nesdílí.

Ke jmenování členů konkursní komise dle názo-
ru Ministerstva vnitra došlo v souladu s vyhláškou 
MŠMT a jejím § 1 odst. 1.

Pokud není jednoznačný výklad mezi různými 
ministerstvy, pak nelze tvrdit, že jsme porušili 
vyhlášku, nebo měl autor článku uvést obě sta-
noviska, když je znal…

Nebyl jmenován nový člen konkurzní komi-
se poté, kdy původní člen přestal tuto funkci 
vykonávat
Člen komise byl nepřítomen a omluven. Tento 

člen komise tedy dle názoru ministerstva vnitra 
„nepřestal činnost vykonávat“. Dle § 4 odst. 3 
vyhlášky je komise schopna se usnášet, pokud je 
přítomno alespoň pět členů komise včetně před-
sedy. Tato podmínka přitom byla u jmenované 
šestičlenné komise splněna.
Členové konkursní komise obdrželi od před-

sedy konkursní komise pokyn, jaké mají klást 
otázky jednotlivým uchazečům

Při prvním jednání si komise stanovila okruhy 
otázek, na které se jednotliví komisaři měli ptát. 
Všichni komisaři si měli připravit své vlastní otáz-
ky samostatně a také si je zpracovali. Až na paní 
Ludvíkovou (člen komise, kuchařka školní jídel-
ny). Protože ale dosud u žádného konkurzu ne-
byla, nabídnul jsem jí pomoc s přípravou otázek. 
Při druhém jednání si komisaři řekli své otázky, 
paní Ludvíková si vyžádala otázky ode mne. Ty 
byly naprosto standardní. Všem uchazečům byly 
kladeny stejné otázky. Žádnému jinému komisaři 
nebyly otázky připravovány – byli schopni si je 
připravit samostatně. Předseda komise ani nikdo 
jiný komisaře neovlivňoval.

Odmítám obvinění z manipulace při konkurzu 
na ředitelku školní jídelny. Tendenční výběr odpo-
vědí a nepřesnosti ve stížnosti vytváří v celku lživé 
obvinění, které poškozuje radnici, její pracovníky 
i členy konkurzní komise a rady. S tím rozhodně 
nemohu souhlasit a žádám omluvu ve stejném 
rozsahu, jako byla zveřejněna pomluva. 

K tomu jsem paní doktorku Čečilovou vyzval 
již na zasedání zastupitelstva 17.9.2012.

Martin Kadrnožka 
starosta města Týnec nad Sázavou

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků 
do příštího čísla 

Týneckých listů je 
v pátek 23. listopadu 2012. 

Tento termín je závazný.

dokončení z předchozí strany
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Informace z odborů
Stavební odbor

Vážení čtenáři, vzhledem k takzvané velké 
novele stavebního zákona, která bude platit 
od 1.1.2013, načas přerušíme naše informace, 
protože i ty, které jsme vám doposud poskytli, ne-
budou od tohoto data aktuální. Novela stavebního 
zákona změní okruh ohlašovaných staveb i tzv. 
staveb, které nepotřebují ohlášení ani stavební 
povolení, správní poplatky apod., ale o tom až 
po novém roce.

Vyjádření k existenci inženýrských sítí
Krajský úřad Středočeského kraje nabízí bez-

platnou službu, jejímž cílem je zjednodušení pro-
cesu podání žádostí a obdržení vyjádření k exis-
tenci inženýrských sítí pro jednotlivé stavební 
záměry s užitím pro širokou veřejnost. 

Služba umožňuje veřejnosti podání žádostí 
o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich re-
levantním provozovatelům/vlastníkům prostřed-
nictvím odkazu z tohoto webového portálu. 

Více na www.kr-stredocesky.cz

Odbor majetku
Větší opravy a investiční akce, které se v posled-

ním období podařilo zrealizovat a dokončit odboru 
investic, zastoupeném panem Jiřím Vrbatou:
• V DPS čp. 525 proběhlo rozšíření vstupní rampy, 

přeložení propadlé dlažby u bočního schodiště 
včetně jeho kompletní opravy.

• Úprava obrubníků a zeleně před poštou, ZŠ 
Komenského, bránou hradu a další operativní 
úpravy po celém městě.

• Oprava schodiště u památníku na novém hřbi-
tově, oprava dlažby ve vstupu na starém hřbi-
tově, úklid starého hřbitova od černých skládek 
a likvidace starých hrobů.

• Dokončení úpravy památníku v Čakovicích.
• Osazení několika nových odpadkových košů.
• Osazení soch, stavba pyramidy u ZŠ.
• Opravy komunikací v ulici Krátká, U Janovické-

ho potoka, v Chrástě nad Sázavou, Krusičanská, 
Brodecká, sjezd Soudovka. Byly také dokončeny 
naplánované opravy povrchů po celém městě 
a osadách.

• Průběžné čištění chodníků a parkovišť v Po-
dělusích, Chrástě nad Sázavou, Peceradech 
a po celém Týnci nad Sázavou.

• Montáž nového zábradlí v Benešovské ulici – 
proti knihovně.

• S pomocí žáků ZŠ bylo provedeno vymalování 
autobusové zastávky na autobusovém nádraží. 
Jen nás opravdu mrzí, že mládež, která se tam 
schází, nám tuto práci neustále ničí.

• Dále průběžně zajišťujeme úklid venkovních 
prostor od odpadků, papírů, nedopalků. 

Ještě něco z další činnosti odboru majetku
Připravuje se výstavba nového chodníku v ulici 

Družstevní s posunem přechodu pro chodce a re-
konstrukcí osvětlení. Součástí bude i překládka 
části chodníku stávajícího. Dále je připravována 
výstavba nového přechodu pro chodce s chodní-
kem v Chrástě nad Sázavou sídlišti u železničního 
nádraží. Na obě tyto akce je zpracována projek-
tová dokumentace a v současné době probíhá 
územní a stavební řízení.

Je zpracován také projekt pro stavební povolení 
na dešťovou kanalizaci v Chrástě nad Sázavou 

na místní komunikaci 38c p. č. 4283/1 (panelka) 
a v této lokalitě je připravována také výstavba 
komunikace Hlinka II. 

Byla také dokončena nová pasportizace míst-
ních komunikací včetně rozhodnutí Městského 
úřadu Týnec nad Sázavou – silničního správního 
úřadu. Tyto komunikace byly zařazeny podle to-
hoto dokumentu do kategorie místní komunika-
ce III. třídy. Pasport je zpracován v elektronické 
podobě a je k nahlédnutí na Městském úřadě 
Týnec nad Sázavou.

Dokončen je také energetický audit a projekt 
na zateplení budov mateřské školy.

Kancelář tajemníka
Vítání občánků organizuje město Týnec nad 

Sázavou cca 2x ročně. Rodiče dětí jsou slavnost-
ně včas informováni formou pozvánky. Děti slav-
nostně přivítá do života jeden ze zástupců města 
(Mgr. Martin Kadrnožka, Mgr. Hana Váňová, Ad-
riana Bursová, Lenka Žužiová). Součástí celé akce 
je malý kulturní program. Pro vítaná miminka 
a maminky je zde připraven dárek. Rodiče vítání 
nového občánka potvrzují podpisem do pamětní 
knihy „Kniha zápisů o uvítání do života“.

Rodiče, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů 
se svým děťátkem této akce zúčastnit, si mohou 
telefonicky nebo osobně v kanceláři tajemníka 
(Jitka Šebková) dohodnout náhradní termín, aby 
nebyli o tuto událost ochuzeni. Základní podmín-
kou přivítání vašeho děťátka je, že matka a dítě 
mají v den narození trvalý pobyt na území Týnce 
nad Sázavou. Další podmínky jsou stanoveny v po-
kynu rady č. 1/2012, který byl navržen sociální 
komisí Týnce nad Sázavou. 

Na Městském úřadu v Týnci nad Sázavou pro-
běhlo několik personálních změn. První změna 
proběhla v ekonomickém odboru, kde nastou-
pila na místo účetní paní Eva Starcová. Druhá 
změna se týkala kanceláře starosty, kde je nová 
asistentka starosty paní Alena Smolová. Poslední 
personální změna se týká Městské policie v Týnci 
nad Sázavou, kde nastoupil nový strážník pan 
Ivan Králík. 

Ve dnech od 10. 09. 2012 do 12. 09. 2012 
proběhla kontrola stavebního odboru. Kontro-
lujícím orgánem byl Krajský úřad Středočeského 
kraje. Závěrem kontroly bylo, že stavební úřad 
postupoval v kontrolovaných případech v soula-
du se stavebním zákonem a jeho provádějícími 
předpisy. Celkově lze práci stavebního úřadu 
hodnotit kladně.

Změna územního plánu města Týnec nad 
Sázavou

Výzva pro občany města Týnec nad Sázavou 
a fyzické nebo právnické osoby, které mají vlast-
nické nebo obdobné právo k pozemku nebo stavbě 
na území města a jeho místních částech.

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou dne 
17.9.2012 na svém veřejném zasedání schválilo 
záměr pořízení změn územního plánu města Týn-
ce nad Sázavou, proto vyzývá občany a fyzické 
a právnické osoby s majetkovým právem, aby 
své návrhy na změny územního plánu podali 
do 31.10.2012 na podatelnu Městského úřadu 
Týnec nad Sázavou.

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Mi-
loše Albla, tajemníka městského úřadu, tel: 
725 774 188, 317 701 612, e-mail: albl@mes-
totynec.cz

Chodník v Čakovicích
Čakovice se mohou těšit na výstavbu nového 

chodníku. Plánované stavební práce by mohly 
začít již v roce 2013.

Pokud jste někdy projížděli Čakovicemi, určitě 
jste si všimli, že silnice je zde úzká a klikatá. Měs-
to Týnec nad Sázavou proto začalo projednávat 
povolení stavby chodníku pro chodce podél této 
silnice. Projekt počítá s chodníkem od konce ves-
nice (směr na Kamenici) až k nepřehledné zatáčce 
na návsi. S vlastníky přilehlých pozemků již pro-
běhla nutná jednání. Všichni dotazovaní vyjádřili 
souhlas se stavbou a ochotu darovat pozemky 

městu. Město má na stavbu chodníku zároveň 
příslib poskytnutí sponzorského daru. 

„Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení bez-
pečnosti chodců na tomto nepřehledném úseku sil-
nice. Je to trasa, po které se pohybují děti cestou 
na autobus a na hřiště. Je nezbytné zajistit jejich 
bezpečí v silničním provozu,“ uvedl starosta města 
Martin Kadrnožka.

Pokud vše bude probíhat podle plánu a bez 
komplikací, mohlo by se s pracemi začít v příštím 
kalendářním roce.
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M sto Týnec nad Sázavou

Vás zve na tradi ní spole enskou akci

v rámci projektu TÝNECKÁ SETKÁNÍ

OCEN NÍ
VÝZNAMNÝCH OB AN M STA

Ve Spole enském centru Týnec nad Sázavou

p i p íležitosti výro í 200 let vzniku továrny na kameninu

v pátek 26. 10. 2012 od 17:00 hodin
Sou ástí programu bude:

prezentace fotografií

ve ejné pod kování dárc m krve

barokní a klasicistní hudba v podání
Romana Haase, Miroslava Tauše a Tomáše Pohanky

Měření rychlosti v Týnci nad Sázavou a okolí
V druhé polovině září 

probíhalo ve spolupráci 
s PČR Týnec nad Sázavou 
měření rychlosti radarem 
Lidar. Strážníci se převáž-
ně věnovali problematic-
kým lokalitám, kde řidiči často překračují rychlost 
ve svých vozidlech, na což opakovaně poukazují 
občané města Týnce nad Sázavou. Nejvíc stížností 
je od občanů Čakovic, Podělus, Chrástu osady 
a v Týnci na ulici Benešovská u staré školy a Jí-
lovská směr Chrást. A proto ve všech těchto lo-
kalitách proběhlo měření rychlosti. Z celkového 
počtu 40 změřených vozidel bylo pouze sedm 
přestupců z řad týneckých občanů, za to musím 
chválit. Proběhlo také měření v osadách Pecerady 
a Zbořený Kostelec. Zde však nikdo povolenou 
rychlost nepřekročil.

Strážníci Městské policie v Týnci nad Sázavou 
uložili pokuty v celkové hodnotě 26.100 Kč.

Především z preventivních důvodů předpoklá-
dáme, že akci budeme opakovat.

Klenovec Tomáš velitel MP

datum čas lokalita/ulice
rychlost 

do 69 km/h
rychlost 

do 89 km/h
17. 9. 2012 od 15.00–16.00 hodin Chrást nad Sázavou 2 0

Celkem změřena 2 vozidla.
18. 9. 2012 od 09.00–11.00 hodin Týnec n.S. – Jílovská 4 0
18. 9. 2012 od 12.00–15.00 hodin Týnec n.S. – Benešovská 1 1
18. 9. 2012 od 15.00–17.00 hodin Čakovice, Zbořený Kost. 6

Celkem změřeno 12 vozidel.
19. 9. 2012 od 13.00–14.30 hodin Týnec n.S. – Jílovská 6 1
19. 9. 2012 od 14.30–16.00 hodin Pecerady, Podělusy 2 0

Celkem změřeno 9 vozidel.
20. 9. 2012 od 09.15–11.00 hodin Týnec n.S. – Jílovská 3 0
20. 9. 2012 od 13.00–15.00 hodin Chrást nad Sázavou 3
20. 9. 2012 od 15.00–16.00 hodin Podělusy 3

Celkem změřeno 9 vozidel.
21. 9. 2012 od 09.00–11.00 hodin Týnec n.S. – Pražská 2
21. 9. 2012 od 12.00–14.00 hodin Podělusy 3
21. 9. 2012 od 14.00–15.00 hodin Chrást nad Sázavou 1 1
21. 9. 2012 od 15.00–16.00 hodin Podělusy  1

 Celkem změřeno 8 vozidel

Skatepark
Pokračujeme v projektu doplnění herních 

prvků pro náctilelé. Po výstavbě pyramidy 
město Týnec nad Sázavou pracuje na realiza-
ci skateparku.

Na základě výzvy dětí a rodičů pracuje měs-
to Týnec nad Sázavou na projektu „Skatepark 
v Týnci nad Sázavou“. Od začátku měsíce dubna 
probíhají kroky k tomu, aby se tento projekt mohl 
co nejdříve zrealizovat. Nejdříve jsme museli vy-
brat vhodné místo pro tento park, což se nakonec 
povedlo. Město se dohodlo s firmou JAWA Moto 
spol. s r. o. na dlouhodobém pronájmu části plochy 
v bývalém skladu dílů na Brodcích. Tuto plochu 
(200 m²) město upraví tak, aby se dala užívat. 
Úklid suti a zajištění okolní budovy, aby nebyla 
dětem nebezpečná, již bylo provedeno. Zároveň 
proběhlo i srovnání povrchu a bylo nainstalováno 
zábradlí. V nejbližší době bude upravený povrch 
vyasfaltovaný. „Byla zde možnost získání ramp 
a u-ramp za odvoz od městyse Netvořice, který 
podobný skatepark ruší. Bohužel jsme se nedohodli 
na podmínkách převodu prvků. Radost nám však 
udělala zpráva, že kluci, kteří iniciovali petici, byli 
úspěšní v dotačním programu nadace O2 Think Big 
a získali dotaci na vybudování skateparku ve výši 
70 000 Kč,“ uvedla místostarostka Adriana Bur-
sová. Tato nadace podporuje mladé lidi do 26 let, 
kteří chtějí něco vytvořit, změnit své okolí a pro 
realizaci svého nápadu hledají finance a podporu. 
Přesto se dokončení skateparku plánuje na ná-
sledující kalendářní rok.

„Především kluci se na skatepark moc těší. Bude-
me rádi, když se ve spolupráci města a party kluků 
z Týnce něco takového podaří vytvořit a nějakou 
dobu bude hřiště sloužit a plnit svůj účel. Budu moc 
ráda, až se celá situace kolem této „party na kolech“ 
ve městě uklidní, skončí jejich zevlování na místech, 
kam nepatří a ustanou i nadávky a urážky na je-
jich osobu z řad občanů města,“ dodala Adriana 
Bursová.
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Vzdělaný zastupitel

Nové sochy v Týnci nad Sázavou
Ve dnech 1.–4. 8. se v našem městě konalo 

první Řezbářské sympozium. Pozvání přijali čtyři 
řezbáři. Čtyři dny jsme měli jedinečnou příležitost 
pozorovat řezbáře při práci a sledovat, jak z kme-
nů týneckých stromů postupně vznikají umělecká 
díla. Sochy by měly vyjadřovat symboliku města 
nebo místa, kde jsou umístěny. Dřevo pochází 
ze stromů pokácených v Týnci v rámci projektu 
Obnova zeleně. Takto zůstanou týnecké stromy 
s námi v našem městě i nadále.

Hotové sochy byly městu slavnostně předány 
vpředvečer Týneckého střepu. Následně byly 
všechny sochy ošetřeny speciálním nátěrem 
a usazeny na svých místech. Starý a nový Týnec 
tak získal krásná umělecká díla, na která můžeme 
být náležitě pyšní. 

„Sami posuďte, zda se záměr zorganizovat sym-
pozium zdařil. Zda pořídit pro Týnec něco nového 
– sochy z našich stromů – oceňujete a vnímáte jako 
přínosné. Dnes již z prvních reakcí občanů vím, že se 
vám sochy líbí. Při prohlížení soch sami zhodnoťte, 
jaké že jsme to pokáceli před hotelem stromy. Zda 
zdravé, či ztrouchnivělé a prohnilé. U každého díla 
bude připevněna cedulka s popisem. Také doufám, 
že nikomu nebudou sochy překážet natolik, aby je 
potřeboval ničit,“ uvedla místostarostka Adriana 
Bursová.

Nátěr soch se bude každoročně opakovat, aby 
se sochy zachovaly co nejdéle. Celkové náklady 
spojené se zhotovením soch a jejich umístěním 
byly 44.530 Kč. Akci sponzorsky podpořili manže-
lé Němcovi, Ateliér AdriAnna a Technické služby 
Benešov s.r.o.

Řeka Sázava
Autorem sochy ve svahu pod Hotelem Týnec je 

Jan Viktora. Řeka Sázava je významným symbo-
lem našeho města vyhledávaným cílem vodáků. 
Ve vodáckém slangu můžeme zaslechnout ozna-
čení „zlatá řeka.“ Toto pojmenování řeka získala 
díky barvě vody, protože odplavováním jílovité 
půdy získává zlatavou barvu. Socha znázorňuje 
pramen řeky, její tok a veškerý život v ní.

Druid 
Tuto sochu vyřezal Jaromír Dědek. Možná se 

ptáte, proč právě druid? Druid byl velmi váženou 
a vzdělanou osobou. Směl vstupovat na posvátná 
místa, vyznal se v léčivých bylinách. Doufáme, že 
u školy bude inspirovat naše školáky.

Týnecké ryby
Autorem sochy je František Petranyi. Socha je 

umístěna na Pěší zóně. Ryby najdeme i ve znaku 
města. Odkazuje to na významný šlechtický rod 
Hodějovských z Hodějova, se kterým je spojena 
historie Týnce. Další symbolika – ryby v řece, 
rybáři posedávající na břehu, tradice rybářství 
v našem městě.

Anděl
Sochu vyřezal Vlastimil Branda. Můžete si ji 

prohlédnout pod kostelem svatého Šimona a Judy. 
Jako božský posel zde shlíží na přicházející pout-
níky. Vedle Anděla umístíme lavičku, vznikne tak 
místo, kde se můžete na chvíli zastavit, pozorovat 
okolí, zasnít se…

V létě 2012 proběhlo ve velké zasedací místnos-
ti MěÚ školení zastupitelů s názvem „VZDĚLANÝ 
ZASTUPITEL“. Zastupitele školila lektorka paní 
Mgr. Daniela Pastorková.

Projekt Vzdělaný zastupitel má za cíl podpo-
řit zastupitele při výkonu jejich funkce. Voleným 
představitelům měst a obcí nabízí různé formy 
vzdělávání a informačně -poradenskou podporu. 
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost.

I naše město se rozhodlo využít tuto formu 
vzdělání pro naše zastupitele i zastupitele okol-
ních obcí. Toto školení proběhlo dne 07. 06. 
2012 ve velké zasedací místnosti MěÚ. Školení 
bylo rozděleno do dvou bloků. První blok byl 

věnován seznámení se systémem veřejné správy 
v ČR, obecně s rolemi zastupitelů, zastřešující 
úlohou zastupitele jako spolutvůrce místní ko-
munity a tématem komunikace. Druhý blok byl 
věnován zvoleným tématům, kterými jsou zastu-
pitel jako hospodář (rozpočet obce – navrhování, 
schvalování, plnění, kontrola, prevence zadlužení 
obce), zastupitel jako osoba odpovědná za dlou-
hodobý rozvoj obce (strategický plán, strategické 
dokumenty jednotlivých oblastí, územní plán). 
Školení se zúčastnilo celkem 17 zastupitelů z obcí 
Týneckého mikroregionu. „Doufám, že školení bylo 
pro zastupitele přínosem a že se dozvěděli spoustu 
nových informací, které ve své funkci využijí,“ uvedl 
Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města. 

Více informací na www.vzdelanyzastupitel.cz
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PSOVODI
V posledním školním týdnu se žáci základní školy seznamovali 

s prací psovodů z Vazební věznice Praha Pankrác. Celá ukázka 
trvala přibližně hodinu a byla sestavena z několika zajímavých 
částí. 

Na začátku mohli žáci vidět, jak vypadá hledání ukrytých drog 
a následně program navázal na samotný výcvik psů. K vidění byla 
například reakce psa při útoku na psovoda nebo zákrok na ozbroje-
ného agresora. K atraktivitě programu přispěla i ukázka vybavení, 
které si psovodi přivezli s sebou. Žáci si vše mohli vyzkoušet a ti 
nejodvážnější si zahráli na skutečného figuranta. Je však třeba dodat, 
že akce probíhala pod pečlivou kontrolou zkušených psovodů, tudíž 
bylo vše bezpečné.

Dialog s památným dubem
Páté výročí vyhlášení památného Kozlovického 

dubu se neslo v duchu úchvatného experimentu 
– dialogu s dubem, relaxace hudbou – zpěvánek 
školního souboru a společného bubnování pod 
vedením mága pana Šušora, soutěžení – v házení 
žaludů na cíl a ve šplhu po laně na dub a skaut-
ského rituálu zapálení ohně.

Vás asi bude nejvíce zajímat světová premié-
ra dialogu člověk – strom. Zajistila ho mystická 
hudba pana Wajsara oživením atmosféry starých 
druidských obřadů a moderní technika, která cit-
livými snímači zachytila velmi slabé neelektro-
magnetické impulsy z duše dřeva, které posléze 
zesílila a dekodérem převedla na lidskou řeč. 
(Případné žadatele o detaily technického zařízení 
zklamu, jedná se o vývojový prototyp pracující 
s fraktálními množinami, zatím vesměs nepub-
likovatelné.) Výsledkem byl rozhovor, který nám 
poodkryl některé detaily z historie dubu. Jak asi 
víte, stále nevíme, kolik mu vlastně je let, a tak 
byly dotazy směrovány právě na jeho stáří. Ne-
mohu zde popsat vše, co ze sebe dub vypravil, 
protože někdy dost bručel a mumlal, což ale bylo 
asi způsobeno šumem v naší nedokonalé technice. 
Ostatně na naše oslovování „dube“ nereagoval 
a teprve oslovení postaru „křemeláku“ ho přimělo 
k odpovědi.

Stenograficky zde uvádím to podstatné, co jsme 
se dozvěděli.
T: tazatel; K: křemelák

Po několika neúspěšných pokusech jsme všichni 
společně zvolali „křemeláku“!
K: Hm, chce se mnou někdo mluvit?
T: Ano, my, co tě tu uctíváme, jsme tvoji 

přátelé.
K: Co chcete, s lidmi mluvím poprvé.
T: My s dubem taky. Řekni nám, jak jsi starý?
K: Léta nepočítám, mám letokruhy a těch je moc, 

moc.
T: My máme asi jiná měřítka, rodné listy a tak. 

Však vidím, že rozumíš lidské řeči. Co jsi slyšel 
od pocestných?

K: Nedávno tu postavili silnici a od té doby se tu 
vede plno řečí, všechno se mi plete.

T: A co před silnicí?
K: Občas pasáci a poutníci znaveni cestou do stínu 

se posadili.
T: No, a co říkali? Jsme napjatí.

K: Jeden vyprávěl o velké řeži s Prusem.
T: Á, to byla asi bitva u Hradce. 1866. To jsi už 

byl veliký?
K: Byl. Asi poloviční. A před tím se tu zastavil 

chlápek a něco si zapisoval a pak si to do větru 
přeříkával, asi miloval nějakou Márinku.

T: A safra, to byl Karel Hynek Mácha na cestě 
na Konopiště. A před tím? No, no a ještě před 
tím?

K: Spali mi pod korunou nějací cizáci, co mluvili 
pořád o nějakém Napoleónovi, ale ten tu mezi 
nimi nebyl. To jsem byl ještě tenký, ve větru 
jsem se ohýbal, tenkrát byly velké vichřice. 
A kroupy tu spadly. 

T: To asi Francouz kdesi táhl ke Slavkovu. 1805 
asi. A dál?

K: Jsem z těch vzpomínek unavený, budeme po-
kračovat někdy jindy.

T: Počkej, počkej. A kdo tě zasadil?
 (nic, nic, nic)

Myslím, že vše je na dobré cestě a příště se 
můžeme těšit na další porci odhaleného tajem-

ství. Napadá mne také, že s panem Wajsarem 
by nebylo špatné založit agenturu na rozhovory 
se stromy. Pardon, chápu. Podnikatelské záměry 
do kulturní rubriky nepatří.

Luděk Šefrna
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Z činnosti skautského oddílu Tysan
V červenci byli týnečtí skauti součástí české 

reprezentace na setkání skautů v Helsinkách 
ve Finsku. Celá týnecká výprava na Roverway 
2012 se setkala na letišti v Praze. Po příletu 
do Finska bylo více jak 2000 skautů ubytováno 
ve skautském kempu EVO. Následoval slavnost-

ní zahajovací ceremoniál. Zajímavá byla i cesta 
po památkách Helsinek. 

Během července také proběhly závody povozů 
na letním táboře ve Vojkově a výlet Vlčat z tábora 
na kolech.

V září se uskutečnila výprava Světlušek a Vlčat 
do Měsíčního údolí v Poříčí nad Sázavou. 

Závodů dračích lodí na Nové Živohošti se zú-
častnila skautská posádka dračí lodě s názvem 
Bludišťáci.

Tereza Pavlíková



10 strana Týnecké listy říjen 2012

www.info@mcmotýlek.cz
Vás zve na Vaše oblíbené aktivity

TANEČKY PRO 
DĚTI

Tanečky pro děti od 2 do 4 let (je možné přijít i s dětmi většími nebo 
menšími) nejen v orientálních rytmech. Herna je otevřena všem, děti 
si mohou přijít i jen pohrát. Vstup pro členy MC zdarma, ostatní 40 Kč.
Kontakt : Květa Provinská, tel.: 732 161 146, e-mail:fatin@seznam.cz

Pondělí                             
9:00-10:30

HRAČKOVÁNÍ
Klub pro děti od 1 do 3 let. Budeme si spolu hrát, zpívat, tancovat, a kdo 
chce, ať se k nám přidá. Cena pro členy MC zdrama, ostatní 40 Kč/blok.
Kontakt : Katka Pikousová, tel.: 602 633 410

Úterý                               
9:30-11:00

KURZY 
ORIENTÁLNÍHO 
TANCE

Tento tanec není omezen věkem, postavou, ani pohybovými schop-
nostmi! Orientální (břišní) tanec vám pomůže zábavnou formou 
například zlepšit držení těla a zpevnit postavu. Udělejte něco pro 
své zdraví (jak fyzické, tak psychické). Cena 70 Kč/lekce člen MC. 
80Kč/lekce ostatní. Kontakt : Květa Provinská, tel.: 732 161 146, 
e-mail: fatin@seznam.cz

Úterý                          
20:00-21:00

ANGLIČTINA 
PRO MAMINKY

Angličtina také pro kohokoli, kdo se chce rozmluvit a zdokonalit. 
Naučíme vás mluvit a nebát se. Nacvičíme běžné životní situace, při-
dáme pouze nutnou gramatiku. Zábavnou formou si objednáme večeři 
nebo koupíme letenku po telefonu. Uvidím, že angličtina může být 
zábavná ! Cena 850 Kč/člen MC/12 hodin. 950Kč/ostatní/12 hodin. 
Kontakt: Eva Hrubá, tel.: 605 222 040.

Středa                     
8:30-10:00

HUDEBNÍ 
ŠKOLA YAMAHA

Chcete podpořit harmonický vývoj Vašeho dítěte? Základem hudební 
školy je elementární hudební výchova dětí přeškolního věku. Cena 
1450 Kč/člen MC/16 lekcí. Cena 1500 Kč/ostatní/16 lekcí. Kontakt: 
Mgr. Zuzana Nyklová, tel.: 775 317 005, e-mail: zuzana.nyklova@
seznam.cz, www.yamahaskola.cz

Středa                         
10:00-11:00

TVOŘÍKOVÉ
Tvořivé odpoledne pro maminky s dětmi od 3 let. Součástí dílny 
je herna.

Středa                     
15:00-17:00

HRAVÉ CVIČENÍ 
S PATEM 
A MATEM

Pohybové hry, říkánky, básničky pro děti od 2 do 4 let (je možné přijít 
s dětmi menšími či většími).  Herna je otevřená všem návštěvníkům, 
děti si mohou přijít i jen pohrát. Cena pro členy MC zdarma, ostatní 
40 Kč. Kontakt: Jana Solařová, tel.: 777 066 360

Čtvrtek                            
9:30-11:30

ZIMNÍ HERNA
Setkávání maminek s dětmi s volnou hernou. Herna je otevřená od 
října do března.

Čtvrtek                   
16:00-18:00

PILATES
Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. 
Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo a napomáhá správ-
nému držení těla. 

Čtvrtek                   
18:30-19:30

ŠIKULOVÉ
Tvořivé dopledne pro menší děti s maminkami, prakticky od té doby, 
co dokáží udržet pastelku v ruce a jezdit s ní po papíře. Součástí 
dílny je herna.

Pátek                       
9:30-11:30

Zdeněk Srstka v Týnci nad Sázavou
„Smějeme se v každém věku“ je projekt nadačního fondu Veolia 

Voda, který svými vystoupeními známých osobností těší seniory po celé 
republice. 

Dne 28. srpna 2012 zavítal do našeho Domu s pečovatelskou službou 
herec, sportovec, kaskadér a moderátor Zdeněk Srstka. Posledních 17 let 
ho známe především jako moderátora televizního pořadu věnovaného 
zvířatům „Chcete mě?“.

Akce se konala ve žlutém DPS ve společenských prostorách. Setkání 
s panem Srstkou odstartovalo v 18:30 hodin. Nápaditý projev s kytarovým 
doprovodem Libora Petrů pobavil plný sál diváků. Seniorům se historky 
v podání pana Srstky jistě líbily, což potvrzovaly i úsměvy na jejich tvářích. 
Jsme rádi, že jsme mohli naše seniory touto formou potěšit a podpořit 
projekt „Smějeme se v každém věku“. Jsme otevřeni dalšímu podobnému 
vystoupení.

Díky vystoupení a příspěvku od Města Týnec nad Sázavou může projekt 
pokračovat dál a potěšit další obyvatele Domu s pečovatelskou službou 
nebo Domova pro seniory.

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
chtěli bychom Vám a všem obyvatelům obce pro-
střednictvím tohoto dopisu poděkovat za uspo-
řádání sbírky obnošeného ošacení.

Vaše pomoc znamená pro naši práci velký přínos 
a zároveň je pro nás ještě něčím navíc – výrazem 
pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se 
bez pomoci druhých neobejdou.

Ještě jednou Vám a všem obyvatelům obce dě-
kujeme a přejeme Vám hodně úspěchů jak v práci, 
tak v osobním životě.

S přáním všeho dobrého
PhDr. Vítězslav Králík

ředitel Diakonie Broumov
•

Dne 11. srpna 2012 se v Peceradech na hřišti 
konal již 16. ročník „Memoriálu Jaroslava Štíchy.“ 
Děkuji touto cestou partě fotbalistů vedenou pa-
nem Tomášem Zazvonilem. Taková velká akce 
vyžaduje ode všech spousty hodin z osobního 
volna. 

Každoroční úžasná atmosféra, jež na pecerad-
ském hřišti panuje, se musí prožít na vlastní kůži. 
Proto ještě jednou děkuji. 

Marie Štíchová
•

Chtěla bych touto cestou poděkovat Jednotě 
bratrské v Týnci nad Sázavou, která každoročně 
pořádá příměstský tábor. Konkrétně manželům 
Bořilovým a Škvorovým. Kdo si v dnešní době 
vezme na starost cca 30–40 dětí na celý týden 
od rána do večera a nedělá to pro zisk, ale pouze 
pro radost a ještě s takovým programem, jako je 
například sjezd řeky Sázavy nebo výlet na kolech 
do Bystřice? Opravdu velký dík a rozhodně před 
takovými lidmi smekám.

Vilma Djurasovičová
•

Zdravím Vás, paní Bursová,
sochy jsou fakt super. Myslím, že to byl bezva 
nápad a celkově to město oživilo. Školní jídelna 
– vaří výborně a stojí za to si tam jít pro jídlo. 
Postřehla jsem nějaké vášně kolem nové paní 
ředitelky, takže jen pro info, vaří skvěle. Dneska 
jsem ji zrovna chválila, když jsem tam šla pro 
oběd. Díky moc a držím palce, ať se daří.

Eva Hrubá
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Dobrovolník Středočeského kraje 2012
Motto: „Dobrovolnictví spojuje“
Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem 

občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější 
aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, pří-
ležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny. 
Dobrovolnictví, jako individuální nebo skupinová 
činnost, umožňuje udržovat a posilovat takové 
lidské hodnoty jako jsou družnost, zájem o druhé 
a služba jiným lidem. 

Středočeský kraj vyhlašuje II. ročník 
ankety 

„Dobrovolník Středočeského kraje“
Jde o ocenění dlouhodobé nebo výjimečné 

aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety 
je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském 
kraji jako nezastupitelnou součást občanské spo-
lečnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají kde 
je třeba, ale někdy se pouze věnují tomu, co je 
baví a přesto jsou prospěšní celé společnosti. 
Protihodnotou za svou „dobrovolnost“ nedostá-
vají a ani neočekávají žádné finanční ani jiné 
ohodnocení, odměnou je jim vlastní uspokojení 
ze smysluplné činnosti. To nejmenší, co pro ně 
můžeme udělat my ostatní, je všimnout si jich 
a ocenit jejich snažení.

Ocenění bude uděleno občanům, kteří vyko-
návají pravidelnou dlouhodobou dobrovolnickou 
činnost v některém z okruhů dobrovolných aktivit 
nebo jako ohodnocení počinu/působení při určité 
mimořádné situaci či za dlouhodobé nebo výji-
mečné aktivity v dobrovolnické práci. 

Nominovat osobnost na titul „Dobrovolník 
Středočeského kraje 2012“ mohou představi-
telé Středočeského kraje, představitelé obcí se 
sídlem ve Středočeském kraji, občanská sdružení, 
nestátní neziskové organizace, školy a školská 
zařízení.

OBLASTI PŮSOBENÍ
1. Sociální a zdravotní oblast: 

Např. pomoc zdravotně nezvýhodněným obča-
nům (jedná se o spoluobčany s tělesným, mentál-
ním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným 
postižení, jehož dopady činí osobu závislou na po-
moci jiných); integrace prostřednictvím rehabili-
tační, sociální a léčebné péče; osobní asistence; 
snaha o zajištění aktivního a plnohodnotného ži-
vota seniorům či péče o dlouhodobě nemocné.

2. Oblast kultury, sportu a ochrany životního 
prostředí: 
Např. ochrana a revitalizace přírody a kultur-

ních památek (obvykle regionálního charakteru); 
pořádání sportovních či uměleckých akcí (nezříd-
ka spojené s humanitárními aktivitami).

3. Výchovná a vzdělávací činnost: 
Např. mimoškolní volnočasové aktivity; zajiš-

tění aktivního naplnění volného času dětí a mlá-
deže jakožto způsob prevence rizikového chování 
u dětí a mládeže; za pravidelnou a dlouhodobou 
činnost.

4. Mimořádná, zvláštní příležitost: 
Udělení ceny za činnost při mimořádné události 

(humanitární pomoc při živelných katastrofách) 
apod. 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU:
1. Jméno a příjmení navrhovaného, kontaktní 

adresa, telefon, email
2. Věcné zdůvodnění předloženého návrhu
 – oblast působení (viz. výše) 
 – délka působení v dané oblasti
 –  věková skupina, se kterou dobrovolník 

pracuje
 – obecná prospěšnost, přínos společnosti
 –  jaké náhrady jsou hrazeny (cestovné, stravné, 

ošatné…)
 –  stručný popis podstaty dobrovolnické činnosti 

(max. polovina A4)
3. Identifikace navrhovatele 
 jméno a příjmení, telefonický a emailový kon-

takt (v případě právnické osoby přesný název 
a adresa sídla, jednací orgán)

Lhůta k podání návrhu do 15. listopadu 
2012. Návrhy se podávají na Odbor školství 
a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Obálku 
označte heslem „DOBROVOLNÍK STŘEDOČES-
KÉHO KRAJE 2012“.

VYHODNOCENÍ ANKETY 
Vyhodnocení ankety proběhne v průběhu lis-

topadu 2012. Návrhy bude posuzovat komise 
složená ze zástupců Středočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, neziskových organizací působících 
na území kraje aj. Slavnostní předání ocenění 
„DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012“ 
se uskuteční společně se „Slavnostním oceněním 
žáků a studentů za reprezentaci Středočeského 
kraje“ 12. prosince 2012 v divadle Lampion, 
Kladno.

Policie ČR informuje…
Ponechaná taška ve vozidle přilákala 
zloděje

Do vozidla Ford Fusion zaparkovaného na od-
stavné ploše u silnice druhé třídy mezi obcemi 
Čakovice a Kamenice se vloupal 9. srpna zatím 
neznámý pachatel. Nezjištěným předmětem rozbil 
okno levých zadních dveří a ze zadní sedačky 
odcizil sportovní tašku a batoh i s jejich obsa-
hem. Poškozený vyčíslil škodu na šestnáct a půl 
tisíc korun.

Policisté případ prošetřují jako podezření z pře-
činu krádeže. Občany upozorňují, aby ve vozi-
dlech nenechávali ani na krátkou dobu žádné 
cenné věci. 

•
Řídil pod vlivem pervitinu

Ve večerních hodinách 15. srpna byl při silniční 
kontrole v obci Týnec nad Sázavou v Pražské ulici 
kontrolován čtyřiatřicetiletý řidič osobního moto-
rového vozidla Seat Toledo. Policisté u něj provedli 
dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Řidič 
byl dále vyzván k podrobení se orientačnímu testu 
na drogy. Ten prokázal pozitivní hodnotu na látku 
amfetamin. Muž doznal požití pervitinu kolem 
patnácté hodiny. Dobrovolně se podrobil odběru 
krve a moči v benešovské nemocnici. Policisté 

mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jíz-
du. Případ zadokumentovali a spisový materiál 
postoupili k vyřízení do správního řízení. 

•
Řidiči nedodržují rychlost 

Na řidiče, kteří při jízdě nedodržují stanovenou 
rychlost, se při dopravně bezpečnostních akcích 
konaných ve dnech 21.,22. a 24. srpna zaměřili po-
licisté z dopravní a pořádkové služby. Rychlost pro-
jíždějících vozidel měřili například ve Václavicích, 
Křešicích, ve Vlašimi, v Sázavě a v obci Chlístov. 

Zkontrolovali celkem 407 motorových vozidel, 
zjistili celkem 247 přestupků a na pokutách vybrali 
celkem 50 800 korun. Ve sto čtyřiceti případech se 

jednalo o překročení stanovené rychlosti, z toho šede-
sát sedm přestupků policisté vyřídili na místě bloko-
vou pokutou a vybrali za ně třicet tisíc korun. Dalších 
sedmdesát devět přestupků týkajících se porušení 
rychlosti pak postoupili k projednání do správního 
řízení na příslušný městský úřad. V následujících 
měsících budou dopravní akce pokračovat.

•
Policisté mezi dětmi – Beseda v týnecké 
mateřince

Policistka preventivně informační skupiny Be-
nešov a policisté z týneckého obvodního oddě-
lení a z oddělení služební přípravy navštívili 11. 
září děti z Mateřské školy v Týnci nad Sázavou. 
Připravili si pro ně zajímavý program. Policistka 
dětem představila práci Policie ČR, kde se s po-
licisty mohou setkat nebo je vidět a podle čeho 
poznají policistu na ulici. Připomněla pravidla 
správného přecházení, a proč je při jízdě na kole 
důležitá cyklistická přilba. Se školáčky pohovořila 
například i o tom, jak se zachovat v situaci, kdy 
je na ulici osloví cizí osoba a nabídne jim různé 
sladkosti nebo dárky.

Venku na zahradě pak policisté dětem uká-
zali policejní výzbroj a výstroj a pomůcky, které 
používají při své práci. Největším lákadlem byla 
prohlídka zbraní a služebního vozidla. 

nprap. Diana Škvorová
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Divadelní festival
Poslední srpnový víkend byl v Týnci nad Sázavou opět zasvěcen Posá-

zavskému ochotnickému divadelnímu festivalu. Letos se zde umělci zblízka 
i z dálky sešli již po deváté a celé odpoledne bavili nejen děti ale i dospělé. 
Festivalový program zahájil kouzelník Magistr Kelly a svým uměním divá-
ky nejen oslňoval, ale umožnil jim nakouknout do kouzelnické kuchyně 
a některé triky si i vyzkoušet. V hudební pohádce o malé čarodějnici Malče, 
Lenka Hamajdová společně s dětmi pomáhala malé učence proniknout 
do tajů čar a kouzel. Dětská představení završil bystřický soubor Kulíšek 
s loutkovou pohádkou „Jak Kašpárek vařil živou vodu“. 

Vzhledem k tomu, že se festival konal na týneckém hradě, nemohl ani 
letos chybět historický šerm v podání skupiny EQUITES. Šermíři své umění 
předvedli hned ve dvou vystoupeních a pokaždé se jim dostalo mohutného 
potlesku za odvahu a hbitost s jakou se zbraněmi oháněli. Představení pro 
dospělé uvedli divadelníci ze souboru Ludvíka Němce z Bystřice. Ve fran-
couzské komedii „Když tak já taky“ od Marca Camolettiho ukázali, jak 
ozvláštnit stereotypní manželský život zdánlivě neškodnou nevěrou. 

Ve večerních hodinách se diváci z poetické Paříže přesunuli do Londýna 
na počátku 20. století. „Pygmalion“ od G. B. Shawa je komedií o proměně 
ušmudlané květinářky ve vznešenou dámu. Tuto anglickou klasiku nastu-
doval týnecký ochotnický spolek Netopýr a uzavřel tak pestrý program 

letní divadelní scény, jež se i díky velice vydařenému počasí opět těšil 
vysoké návštěvnosti. 

za Divadlo Netopýr o.s. Michaela Příkopová

Léto ve znamení netopýrů
Letošní léto na hradě v Týnci bylo ve znamení 

našich okřídlených obyvatel věže. Rok 2011–2012 
je rokem Netopýra, a tak jsme po celé prázdni-
ny pro děti připravili výstavu o jejich druzích, 
životě a ochraně. Výstava ukázala rozmanitost 
netopýřích druhů vyskytujících se v České re-
publice a představila netopýry jako jedinečné 
živočichy. Podobnou naučnou výstavu bychom 
v příštím roce chtěli připravit jako stálou expozici. 
Na závěr výstavy se v pátek 31. srpna konala 
Netopýří noc, při které děti plnily plno zajíma-
vých úkolů a vyzkoušely si při nich jaké je to být 
chiropterologem. 

Na sobotu 29. října připadl již 7. ročník Keltské-
ho večera, který je zároveň zakončením sezóny. 
Návštěvníkům na uvítanou zabubnovali stejně 
jako loni The Rebel Pipers, první kompletní 
skotský dudácký band v České republice. Dále 
vystoupila liberecká skupina Subulcus, která hraje 
na krásné historické nástroje středověkou hudbu. 
Crazy Shoes z Týnce nad Sázavou se pochlubi-
li svým vlastním zbrusu novým repertoárem. 
„Hakka Muggies z Prahy ve své tvorbě pracují 
s tradičními melodiemi Irska, Skotska a Bretaně 
a jak sami o sobě říkají, odívají je do netradičního 
kabátu, jenž je ušit z hodně tvrdého rockového 
vlákna. Hakka Muggies nepohrdnou ani meta-
lem či punkem a celkový výsledek zvedá ze židle 
a nutí k tanci. Celý večer již tradičně uzavřela 
ohňová show. 

Magdalena Timplová – kastelánka hradu Týnec

Děti plnily zábavné úkoly

Petra Schnitzerová předvádí handicapované netopýry.

Advent na hradě v Týnci
(keramické, 

, 

 

2012
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Z keltského večera

The rebel Pipers – dudáci

Fiannan

Kapela Subulcus

Letní divadelní scéna

Největší účast byla na představení Evy Hruškové a Jana Přeučila

Muzikál – Kůzlátka a vlk

Liduščino divadlo
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Bavorské moře

Pasování na čtenáře v městské knihovně
Šedesát žáčků druhých tříd naší školy vstoupilo do rytířského čtenářského řádu – 5. 10. 2012 byly slavnostně pasováni na čtenáře.

Ze zájezdu k „Bavorskému moři,“ pořádanému v sobotu 29. září 2012 
městem Týnec nad Sázavou.
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ŘÍJEN

Čt 18. 10. GORILY VE RWANDĚ zač. 17.30 hod.
Přednáška Vlastivědného klubu Týnec nad Sázavou, velká zasedací místnost 
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou, Pořadatel: Vlastivědný klub města 
Týnec nad Sázavou a okolí.

So 20. 10. ZAMYKÁNÍ SÁZAVY zač. 10.30 hod.
Děda Sázava zamkne řeku kouzelným klíčem a vyprovodí vodáky k jejich 
poslední letošní plavbě od půjčovny lodí Bisport. Bližší informace na http://
www.bisport.cz/cz/akce -na -sazave/zamykani -sazavy/94
Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.

Čt 25. 10. COUNTRY VEČER zač. 20.00 hod.
Lekce country tanců pro veřejnost v sále Společenského centra TÝNEC
Pořadatel: PaedDr. Blanka Takáčová, tel.: 775 615 503

Pá 26. 10. Udělení ocenění „VÝZNAMNÝ OBČAN“ zač. 17.00 hod.
Každoroční udílení ocenění občanům Týnce nad Sázavou, kteří se významnou 
měrou podíleli na životě nebo událostech ve městě, tentokrát v sále Spole-
čenského centra TÝNEC u příležitosti oslav 200. výročí od postavení budovy. 
V programu vystoupí: Roman Haas, Míroslav Tauš a Tomáš Pohanka – skladby 
pro violoncello. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

27. a 28. 10. POSVÍCENÍ v Týnci nad Sázavou
Pouťové atrakce, stánkový prodej na parkovišti u Městského úřadu.

27. a 28. 10. VÝSTAVA ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Prodejní výstava drobného zvířectva, v prostorách vedle Městského úřadu 
v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Český svaz chovatelů.

27. a 28. 10. VÝSTAVA ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO 
SVAZU

Na Městském úřadě v Týnci nad Sázavou, Pořadatel: Český zahrádkářský 
svaz.

27. a 28. 10. VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ
Na Městském úřadě Týnec nad Sázavou Znovu, výstava ručních prací a jiných 
dovedností a koníčků v rámci týneckého Posvícení. Ti, kteří se chtějí podílet 
svými výtvory a exponáty mají možnost tak učinit ve St 24. 10. od 15.00 hod. 
do 17.00 hod. a v Pá 26. 10. od 13.00 hod. do 15.00 hod. na MěÚ Týnec nad 
Sázavou. Výstava bude otevřena v So 27. 10. od 9.30 hod. do 16.30 hod. 
a v Ne 28. 10. od 9.30 hod. do 16.00 hod., Pořádá: Vlastivědný klub Týnec 
nad Sázavou a okolí.

LISTOPAD

So 3. 11. ZÁVODY PŘEDŠKOLÁKŮ 
V GYMNASTICE

zač. 9.00 hod.

Tělocvična ZŠ Komenského ul., Týnec nad Sázavou, propozice závodů na 
www.tjtynec.cz. Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou.

Pá 9. 11. KONCERT „Perly barokní hudby“ zač. 19.00 hod.
Koncert v rámci festivalu Podblanický hudební podzim, vystoupí: Václav Hu-
deček (housle), Hana Jonášová (soprán), Vladimír Rejlek (trubka), komorní 
orchestr VIRTUOSI PRAGENSES. Vstupné: 250,- Kč, PŘEDPRODEJ: Turistické 
informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 
775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Sdružení profesionální 
a dobrovolných kulturních pracovníků Benešov.

Ne 11. 11. SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD zač. 17.00 hod.

Akce pro děti – lampionový průvod začíná u Mateřského centra Motýlek 
v Okružní ul., končí na zahradě Společenského centra TÝNEC. Můžete se těšit 
na tradiční svatomartinské rohlíčky, šermíře, ohňovou show a mnoho dalšího. 
Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek, Týnec nad Sázavou.

Pá 16. 11. II. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU zač. 19.00 hod.

Bližší informace u pořadatele: PaedDr. B. Takáčová, tel.: 775 615 503, email: 
blanka@takacova.cz, www.takacova.cz

Čt 22. 11. TÝNECKO V RANÉM NOVOVĚKU zač. 17.30 hod.
Přednáška vlastivědného klubu ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 
Týnec nad Sázavou. Přednáší PhDr. Eva Procházková. Pořadatel: Vlastivědný 
klub Týnec nad Sázavou a okolí.

So 24. 11. TÝNECKÝ VÁNOČNÍ TURNAJ zač. 13.00 hod.
Smíšený volejbalový turnaj (4 muži +2 ženy) za účasti 6 družstev.
Bližší informace u pořadatele: Volejbalový klub Týnec nad Sázavou, tel.: 
607 114 169, email: tynec.volejbal@seznam.cz, www.vktynec.tym.cz

PROSINEC

So 1. 12. VÁNOČNÍ PASOV A POUTNÍ MÍSTO 
ALTÖTTING

odj. 5.00 hod.

VÝLET – dopoledne prohlídka města Pasova na soutoku tří řek – Dunaje, Innu 
a Ilzu, zdejšího adventního trhu, odpoledne prohlídka města Altötting – ad-
ventní trh, poutní kostel s relikvií Černé madony, cena zájezdu: 700,- Kč + 
cca 10,- € na vstupy. Odjezd z autobusového nádraží, předpokládaný návrat 
ve 23.00 hod. Cena zahrnuje služby průvodce a dopravu autobusem. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

Ne 2. 12. 1. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ zač. 14.00 hod.
Vánoční trhy, hudba, výstavy s vánoční tématikou, výstava Betlémů – soutěž 
o nejkrásnější a nejoriginálnější Betlém (Bližší informace: Magdalena Timplová, 
tel.: 775 217 230), 14.30 hod. VERNISÁŽ výstavy Lenky Útratové z Pecerad. 
17.30 hod. – křest kalendáře týnecké kameniny a vánoční vystoupení skupiny 
Subulcus. Pořadatel: Městské muzeum Týnec nad Sázavou. 

Ne 2. 12. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU zač. 16.00 hod.
Zahájení adventního času – tradiční akce pro děti a rodiče před obchodním 
domem v Družstevní ul. v Týnci nad Sázavou, prskavky s sebou. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou

Út 5. 12. MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY zač. 17.00 hod.
Odpolední a podvečerní akce pro děti a jejich rodiče. Mikuláš rozdá nadílku, 
andělé se snesou z věže hradu a čerti maličko pozlobí nezbedníky. Rodiče 
mohou přinášet balíčky na hrad od 15.00 hod.
Pořadatel: Městské muzeum Týnec nad Sázavou

Pá 7. 12. VĚNEČEK zač. 17.00 hod.
Závěrečný ples tanečních kurzů vedených PaedDr. Blankou Takáčovou, Bliž-
ší informace u pořadatele: PaedDr. B. Takáčová, tel.: 775 615 503, email: 
blanka@takacova.cz, www.takacova.cz



P EDPRODEJ 
VSTUPENEK  

 
 

na koncert  
„Perly barokní hudby“ 
komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES, sólisté: VÁCLAV HUDE EK – 

housle, Hana Jonášová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka   

9. 11. 2012 od 19.00 hodin 
 

v rámci festivalu 
Podblanický hudební podzim 

ve Spole enském centru TÝNEC byl 

ZAHÁJEN 
 

v Turistickém informa ním centru  
(budova Spole enského centra a Hotelu TÝNEC) 

Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou 
 
 

tel: 317 729 050, 775 290 032  
e-mail: ic@centrumtynec.cz 

 

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá poznávací výlet  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Na programu bude v dopoledních hodinách prohlídka m sta Pasova na soutoku t í ek - Dunaje, 

Innu a Ilzu. Zdejší adventní trhy se nacházejí p ímo okolo nejv tšího barokního chrámu sv. 
Št pána, kde jsou k vid ní p ípadn  i poslechu nejv tší varhany na sv t  s více než 17 tis. píš al. 
V historickém centru uzav eném mezi Dunajem a Innem lze dále navštívit nap . krásnou radnici 

s m idlem záplav, muzeum skla se sbírkou eského k iš álu i adu dalších zajímavostí a kostel . 
Procházkou se dojde ke špi ce se soutokem všech ek. 

 

V odpoledních hodinách p esun a prohlídka m ste ka Altötting. Jedná se o n mecké 
nejznám jší poutní místo s nám stím „3kostel “, mezi nimiž se rozprostírá velký adventní trh. 

Nejzajímav jší je tzv. “Poutní kaple“ s relikvií erné madony v nejstarší ásti Oktagonu založené 
už kolem r. 800 karolinskými králi a císa i. Ve „st íbrné urn “ byla poh bívána srdce dalších 

bavorských vládc . Roku 1489 se tu prý odehrál „zázrak“ a od této doby je místo tolik 
vyhledávané poutníky z celého sv ta. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Cena zájezdu: 700,-K  na osobu + cca 10 EURO na vstupy 
V cen  je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek,        

služby pr vodce - dr. Dana Obrová 
 

ástka za zájezd bude vybírána p edem p i p ihlášení spolu s místem v autobuse;  
Eura na vstupy – budou vybrána až v autobuse.  

 
Rezervace osobn  i telefonicky do 31.10. 2012 

na tel: 317 729 050, 775 290 032 – Turistické informa ní centrum TÝNEC 
Klusá kova 2 – budova Spole enského centra TÝNEC 

sobota 1.12. 2012 
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 5.00, 

p edpokládaný návrat cca ve 23.00 hodin 
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Srde n  vás zveme na d tské váno ní vystoupení 
 

 
 

Nevíte, co podniknout na druhou adventní ned li? 
P ij te podpo it d ti z p veckého a dramatického 

kroužku 
pod vedením Mgr.Terezy Kadlecové. 

 

                    
 

Kdy: v ned li 9.12. 2012  
( as bude up esn n na plakátech ) 

 
Kde : Velká zasedací místnost M Ú Týnec n.Sáz. 

 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Týnečtí chovatelé tento rok slaví 70. výročí od svého založení
Vážení přátelé, v roce 1942 byl podle mála 

dochovaných dokumentů založen v Týnci nad 
Sázavou spolek Chovatelů drobného hospodář-
ského zvířectva pro Týnec nad Sázavou a okolí. 
Prvními členy byli vážení občané Týnce, jako pan 
Vajner, Dvořák, Terentiew a další. V roce 1943 
byla uspořádaná první výstava a byl vydán první 
česko -německý katalog. Výstava se konala na půdě 
dnešního KD, kde se dříve vyráběla týnecká ka-
menina. Počet členů z počátečních 16 se zvyšoval 
a v 70. letech dosahoval více jak 60 členů.

V této době byl velkým přínosem pro organizaci 
př. Josef Zeman. Dnešní organizace je stále velmi 
činná a má 21 členů. Každý měsíc konají své 
schůze v místní klubovně hasičů v Krusičanech. 
Zúčastňujeme se výstav jak celostátních, tak okres-
ních i místních, kde chovatelé naší organizace 
dosahují výborných výsledků. Dokladem toho 
je účast na letošní okresní výstavě ve Vlašimi. 
Osm vystavujících členů naší organizace získalo 
7 čestných cen. Vyhráli okresní soutěž králíků, 
drůbeže a v holubech byli druzí.

Oslavy 70. výročí vyvrcholí místní výstavou 
v Týnci nad Sázavou od 27.–28. 10. 2012, kde 
se při týneckém posvícení na našem krásném 
výstavišti můžete přesvědčit, jakých opravdu 
výborných výsledků dosahují naši členové 
v této chovatelské činnosti. Myslím, že je zde 
inspirace zejména pro mladé zájemce o chova-

telství, kteří mohou mezi nás přijít a této krásné 
a ušlechtilé zábavy se zúčastňovat. 

Tímto bychom Vás všechny chtěli na tuto akci 
pozvat do našeho chovatelského areálu za Měst-
ským úřadem.

Za místní organizaci Chovatelů drobného hos-
podářského zvířectva

Zdeněk Zazvonil

VÝSTAVA
Znovu, již potřetí, uspořádáme v rámci týneckého posvícení výstav-

ku ručních prací a jiných dovedností a koníčků. Přijďte se pochlubit, 
čím můžete potěšit své spoluobčany. Ti, kteří se chtějí podílet svými 
výtvory a exponáty, mají možnost tak učinit ve středu 24. 10. 2012 
od 15 do 17 hodin na MěÚ a také v pátek 26. 10. 2012 od 13 do 15 
hodin v obřadní síni MěÚ.

Výstava bude otevřena v sobotu 27. 10. 2012 od 9,30 do 
16,30 hodin a v neděli 28. 10. 2012 od 9,30 do 16,00 hodin.

Exponáty se budou vracet v neděli od 16 do 17 hodin.
Přijďte se přesvědčit, jak šikovné občany tu máme a potěšit se v pod-
zimním čase.

Srdečně zve Vlastivědný klub a Klub žen
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Česko se hýbe – den pohybu a zdraví

Letos podruhé se Česko hýbalo v Týnci nad 
Sázavou a sobota 22. 9. se opět stala dnem po-
hybu a zdraví. Od stavebnin až do tábořiště byla 
rozmístěná stanoviště sportů. Tenis a volejbal 
využil vlastní sportoviště u mostu. 

Prostor u MěÚ byl již před zahájením progra-
mu plný účinkujících dětí, jejich rodičů a kama-
rádů. Bohužel, všichni měli velké obavy z mra-
čen, která se blížila. Černý scénář se naplnil 
a začalo pršet. Naštěstí se podařilo zmobilizovat 
síly, trošku zaimprovizovat a první blok vystou-
pení se konal za mohutné podpory všech zúčast-
něných v chodbě MěÚ. Rodiče rozložili lavičky, 
účinkující přizpůsobili svá vystoupení menšímu 
prostoru a byla z toho příjemná hodinka vystou-
pení v teple a hlavně v suchu. Představila se 
děvčata z tanečního kroužku při ZŠ Netvořice 
pod vedením Jitky Stibůrkové, taneční skupiny 
Źáby, žabky, žabičky a Youngters v choreografii 
Zuzany Kalfasové, dále své vystoupení před-
vedly týnecké gymnastky v choreografii Jitky 
Stibůrkové a Martiny Mlýnkové a nakonec se 
všichni prostřednictvím ukázky orientálních 
tanců Taneční školy PaedDr. Blanky Takáčové 
přenesli na vzdálená a exotické místa. 

Po prvním bloku vystoupení se i poča-
sí umoudřilo a cvičitelky odboru sportu pro 
všechny TJ o. s. Týnec nad Sázavou mohly blok 
cvičení pro veřejnost vést podle plánu pod ši-
rým nebem. Na travnaté ploše i na parkovišti 
před MěÚ se mohli příchozí připojit a zacvičit 
si například port de bras, step aerobic, zumbu, 
nebo si zkusit cvičení s různým náčiním jako 
flexibary, expandéry nebo šátky. Ne všichni 
sice našli odvahu se připojit, ale alespoň zís-
kali inspiraci a možná chuť přijít na pravidelné 
hodiny odboru SPV do tělocvičny v ZŠ. Bloky 
vystoupení a ukázek se celé odpoledne střídaly, 
a tak se mohli připojit i ti, kteří přišli až v jeho 
průběhu. Všichni účinkující i cvičící sklidili po-
tlesk a obdiv diváků.

Na parkovišti byl i tzv. „cirkus“ – kuželky, 
kroužky, lana, žebřík, trampolíny, obruče, tyče, 
velké domino, žížaly, tunel, padák, malé i velké 
míče a další náčiní určené hlavně dětem, které 
se s ním náležitě vyřádily. 

Zpestřením byla vibrační plošina z BD studia, 
kterou vyzkoušely hlavně ženy a velký zájem 
byl i o stánek VZP, kde její zaměstnankyně 
ochotně celé odpoledne prováděly preventiv-
ní měření.

S cvičiteli, trenéry a instruktory TJ o. s. Týnec, 
FK Fercom Týnec, TJ JAWA Pecerady, Středo-
české krajské asociace sportu pro všechny si 
mohli v Náklí všichni účastníci zkusit např. 
fotbal, softbal, florbal, frisbee, indiaku, bolo-
-ball, taekwon -do, woodboll, kubb, petangue, 
möllky, jízdu na trikke a pedalech, střelbu ze 
vzduchovky a další sporty a hry. Se skauty 
stříleli z luku a chodili po laně. Bisport opět 
půjčoval zdarma rafty i lodě, hasiči připravili 
bludiště a děti mohly stříkat na cíl, ale také se 
projet na ponících z jezdecké školy Kateřiny 
Vašákové. 

I přes začáteční potíže a nečas nakonec sluníč-
ko vykouzlilo příjemnou atmosféru a umocnilo 
zážitek cca 330 účastníků i pořadatelů. A to, 

že se odpoledne povedlo, nám naznačil zájem 
veřejnosti trvající až do konce akce. 

Poděkovat chceme zejména cvičitelům, tre-
nérům a instruktorům z oddílů SPV, SG TJ o. 
s. Týnec n. S., fotbalového klubu TJ JAWA 
Pecerady, FC Fercom Týnec n. S., Tenisového 
a Volejbalového klubu Týnec n. S., Jezdecké 
školy Kateřiny Vašákové, Outdorového centra 
Bisport, týneckým skautům i hasičům, členům 
školy taekwon -do, všem účinkujícím a jejich 
vedoucím. Díky patří také spolupořadatelům, tj. 
Městu Týnec nad Sázavou za pomoc při přípra-
vě a za rychlou „mokrou variantu“, Všeobecné 
zdravotní pojišťovně, Středočeské krajské aso-
ciaci sportu pro všechny, Regionálnímu centru 
sportu pro všechny, Městské policii Týnec nad 
Sázavou a všem, kteří se na pořádání jakkoli 
podíleli. 

Za organizátory V. J. a M. M.
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Plážákové smíšenky
V sobotu 18. srpna 2012 jsme v našem areálu 

uspořádali tradiční volejbalový turnaj smíšených 
družstev v plážovém volejbale. Turnaje se zúčastnilo 
deset družstev, která byla rozdělena do dvou sku-
pin. Vítězové skupin hráli ve finále proti sobě, týmy 
na druhých místech o konečné třetí místo na turnaji 
a týmy na třetích místech o pátý flíček v celkovém 
pořadí. Dvojice na čtvrtých a pátých místech ve sku-
pinách již kvůli brzké tmě o konečné umístění ne-
hrály. Všechny zápasy se hrály na jeden vítězný set 
do jedenadvaceti bodů. A bylo na co koukat.

V papírově těžší skupině „A“ si zasloužené pr-
venství vybojovali, i přes jedno zaváhání, Maruška 
s Pepou. Na paty jim šlapali Kamča s Mirkem, 
kteří uhájili druhé místo před Jíťou a Jardou. 
O pouhé tři body propásli šanci o lepší umístění 

Hanka s Liborem a v závěsu za nimi skončili Jarka 
s Petrem Korbelem.

Ve skupině „B“ nepoznala hořkost porážky 
jediná ženská dvojice, Martina s Naďou. „Stří-
brnou příčku“ s odřenýma ušima ubránila před 
Míšou a Márou, Vendy s Petrem Znamenáčkem. 
Vyrovnaná byla i druhá část tabulky, kde z lepšího 
umístění se radovala Danča s Honzou před Evčou 
s Pepou Hruškou.

V bojích o konečné umístění zvládli duel o páté 
místo Jíťa s Jardou, kteří porazili nejmladší účast-

nici turnaje Míšu s Márou. Bronzovou příčku 
na turnaji získali po boji Kamča s Mírou, kteří těs-
ně pod stupni vítězů nechali Vendy s Petrem Zna-
menáčkem. Dramatický finálový souboj po velké 
bitvě opanovaly Martina s Naďou, které se mohly 
poté radovat z celkového vítězství.

Tak jako tak jsme si turnaj v horkém prosluně-
ném létě všichni náležitě užili a večer za zvuku 
praskajícího ohýnku a lahodného pěnivého moku 
vše náležitě probrali.  

Mistrovství ČR v barevném 
minivolejbale!!! 

O víkendu 15.–16. září 2012 jsme s našimi 
nejmenšími volejbalovými nadějemi Natkou Ka-
linovou a Terkou Dejnožkovou jeli na finálové kolo 
Mistrovství České republiky v barevném minivo-
lejbale do Ostravy!!! Naše barvy hájila děvčata 
v kategorii červeného minivolejbalu, kterého se 
zúčastnilo dalších padesát družstev. 

V sobotu jsme si v jedné z osmi skupin hladce 
poradili s Lokomotivou Plzeň „B“ i se Svitavy „A“. 

Z vítězství jsme se radovali i v zápase s Volejba-
lem Kolín „A“, kde jsme těsnou výhru udrželi 
v samotném závěru utkání. Vyrovnané duely jsme 
sehráli i s Kometou Praha „B“ a Spartakem Polička 
„A“. V těchto zápasech nám k remize chybělo pár 
bodíků. Nejvíc nás ovšem mrzí poslední utká-
ní s týmem Sever Ústí nad Labem 2, kde jsme 

O 5. – 6. místo: Jíťa Jirků & Jarda Kuchta – Míša Vávrová & Mára Vávra  21:16
O 3. – 4. místo: Kamča Pešanová & Mirek Kalina – Vendy Kožíšková & Petr Znamenáček  21:18
Finále: Martina Hadačová & Naďa Zámečníková – Maruška Šlesingerová & Pepa Semrád  21:19

Konečné pořadí:
1. Martina Hadačová & Naďa Zámečníková
2. Maruška Šlesingerová & Pepa Semrád 
3. Kamila Pešanová & Mirek Kalina
4. Vendy Kožíšková & Petr Znamenáček
5. Jíťa Jirků & Jarda Kuchta
6. Míša Vávrová & Mára Vávra
7.–8. Hanka Bartlová & Libor Prokeš 
7.–8. Danča Znamenáčková & Honza Cyrany
9.–10. Evča Korbelová & Pepa Hruška
9.–10. Jarka Weisheitelová & Petr Korbel

Velké poděkování patří MěÚ Týnec nad Sázavou 
za finanční podporu tohoto turnaje. pokračování na následující straně
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Černobílý minivolejbal
Před začátkem nové sezóny 2012/2013 v mod-

rém trojkovém minivolejbalu jsme si vyzkoušeli 
v sobotu 22. září 2012, jak nám to ve trojicích 
na turnajích půjde. Děti pozvaly rodiče a kamará-
dy, aby doplnili jejich týmy v černobílém volejbalu, 
a společnými silami jsme uspořádali na našem 
hřišti menší turnaj. Hrálo se na 2 x 6 minut sys-
témem každý s každým. O celkovém vítězi poté 
rozhodovala konečná tabulka.

Největšího protivníka, kterého jsme nakonec 
všichni zdárně přemohli, se stalo počasí, které 
nás trápilo, zejména v průběhu prvních zápasů. 
V tomto směru patří zejména velké díky týmu 
Black & Bolnd´s, ale i ostatním, kteří se podíleli 
před začátkem na přípravě hřiště. 

V samotném turnaji, trošku překvapivě, měli 
nejvíce ze hry Bobíčci, kteří nenašli mezi ostatními 
týmy přemožitele a zaslouženě celý turnaj vyhráli. 

Na stříbrné příčce se po úvodním zaváhání se 
nakonec vyhřívali Smajlíci. Ti zdolali v rozho-
dujícím a zároveň nejtěsnějším duelu dívčí tým 
Ďáblíky, který nakonec uhájil bronzovou placku. 
Pod stupni vítězů se na čtvrté pozici umístila děv-
čata z Black & Blond´s. Všechny týmy pořádně 
prohnala na svém premiérovém turnaji i nejmladší 
děvčata hrající v družstvu Garfieldi. 

 nechytili začátek a poté celý zápas jen marně 
dotahovali. Prohra o bod nás odsunula ve skupině 
až na čtvrtou pozici a odsoudila nás o den později 
hrát o konečné 22.–53. místo.

V neděli v bojích o konečné umístění jsme 
nedali šanci týmům Stará Bělá, Svitavy „C“, Dě-
čín 2, Olymp Praha a Baník Sokolov 3 pomýšlet 
na jakýkoliv dobrý výsledek a bez problémů jsme 
všechna utkání vyhráli rozdílem třídy. V konečném 
zúčtování jsme tak obsadili v nabité konkurenci 
22. místo.

Jako zpestření se při nedělním programu za vše-
mi zúčastněnými týmy přišli podívat čeští repre-
zentanti, kteří ten samý víkend hráli v Ostravě 
úspěšnou kvalifikaci o Mistrovství Evropy mužů 
2013 v Polsku a Dánsku. Ti poté všem dětem roz-

dávali autogramy a malé upomínkové předměty 
a především jim děkovali za podporu při zápa-
sech národního týmu, které děti během víkendu 
navštívily a výrazně povzbuzovaly.

Atmosféru samotného turnaje v minivolejbalu 
si můžete prohlédnout na internetovém portálu 
www.tvcom.cz, který průběh natáčel. Natce i Terce 
celý oddíl volejbalu moc blahopřeje.

Sestava: Terka Dejnožková a Natka Kalinová 

Celkové pořadí:
1. Dukla Liberec A
2. 16. ZŠ Zlín 2
3. Baník Sokolov 1
…
22. VK Týnec nad Sázavou

BOBÍČCI
Barča Korbelová 
Áďa Znamenáčková
Petr Znamenáček

SMAJLÍCI
Natka Kalinová
Nikča Hokrová
Barča Šupková

ĎÁBLÍCI
Kačka Dudová 
Áňa Adámková
Markéta Šašková

BLACK & BLOND‘S
Claudi Kafková
Péťa Charvátová
Lenka Charvátová

GARFIELDI
Nina Pešanová
Terka Marvanová
Jarda Kuchta

dokončení z předchozí strany

Sestavy: 
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Ekologické chování se vyplácí
Sběr a recyklace vysloužilých zářivek šetří životní prostředí i náklady obce

V neděli 7. října 2012 začínáme v Benešově dal-
ší ročník Okresního přeboru smíšených družstev 
4+2. Do přeboru se přihlásilo deset týmů, které 
budou měřit síly mezi sebou na sedmi turnajích 
od podzimu 2012 do jara 2013. Podobně na tom 
budou i naše kadetky, které rovněž v okresním 
přeboru budou svádět na čtyřech turnajích due-

ly s Voticemi, Čerčany a Postupicemi. Nejmladší 
volejbalové naděje v průběhu začínající sezóny 
2012/2013 čekají čtyři kola v krajském přeboru 
a poté finálové kolo v půlce května 2013. 

V plánu mají naše děvčata rovněž uspořádat 
v týnecké tělocvičně v sobotu 1. prosince 2012 

tradiční Vánoční turnaj smíšených družstev 4+2 
za účasti pěti týmů. Podrobné výsledky i další 
informace o činnosti našeho klubu se můžete do-
zvědět na našich internetových stránkách www.
vktynec.tym.cz

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Chybí obci peníze na školu, nové zdravotnické středisko, opravu chod-
níku nebo na odvoz komunálního odpadu? Nemalou část obecního 
rozpočtu lze ušetřit díky spolupráci s kolektivními systémy zabývajícími 
se zpětným odběrem vysloužilého elektrozařízení. V případě světelných 
zdrojů, tedy (kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED zdrojů), 
to je společnost EKOLAMP. Ta se bezplatně a recyklaci vysloužilého 
světelného zařízení postará.

Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost postarat se o ko-
munální odpad. Zejména zajistit jeho sběr, svoz, třídění a likvidaci. 
Zároveň se od obcí očekává předcházení vzniku zbytečných odpadů. 
V komunálním odpadu zbytečně končí vysloužilé elektrozažízení, 
které je možné recyklovat.

Na skládkách zbytečně končí toxická rtuť
Podle analýzy společnosti EKOLAMP domácnosti vyhazují do ko-

munálního odpadu zhruba 66 procent doma použitých a vyřazených 
úsporných světelných zdrojů: lineálních a kompaktních zářivek, vý-
bojek nebo LED světelných zdrojů. „Na skládkách tak každoročně 
zbytečně končí více než tisíc tun směsi skla, plastů a kovů. 
Přitom 85 procent těchto materiálů lze snadno recyklovat,“ 
říká Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP.

Nerecyklované úsporné zářivky navíc představují značnou ekolo-
gickou zátěž. Obsahují totiž nepatrné množství – do 5 mg – toxické 
rtuti, která však ve velkých objemech představuje značné zdravotní 
riziko. Zejména voda je v ohrožení, 1mg může znečistit až 20 000 litrů 
vody. „Pokud se ročně nedostane ke zpracování přibližně 75 
kilogramů rtuti z neodevzdaných světelných zdrojů, je jasně 
vidět obrovské potenciální ohrožení živnotního prostředí,“ 
dodává Radoslav Chmela.

Lidé jsou líní zářivky třídit
Podle průzkumu společnosti EKOLAMP domácnosti uvádějí, že 

recyklují neuvěřitelných 83 procent úsporných zářivek. Skutečnost 

je ale jiná. Praxe totiž ukazuje, že ke zpracování odevzdají jen asi 
třetinu.

Služby zpětného odběru jsou přitom pro domácnosti i obce po-
skytované zdarma. „Domácnosti pouze musí odnést vyloužilé zářiv-
ky na nejbližší sběrné místo, jejichž rozsáhlou sít provozuje právě 
EKOLAMP. Obce pak mohou navázat přímou spolupráci s námi a my 
se již o svoz a recyklaci postaráme zdarma,“ vysvětluje Petr Číhal, 
obchodní manažer EKOLAMPu zodpovědný za vztahy se spolupra-
cujícími subjekty.

Ekolamp nabízí ekologické a ekonomicky výhodné řešení
EKOLAMP se stará o více než 4 400 sběrných míst po celé republice. 

Malá sběrná nádoba, kam lze odnést vysloužilou nefunkční zářivku 
je k dispozici na úřadech, prodejnách elektro či jiných veřejně do-
stupných místech. Dalším řešením jsou sběrné dvory, které provozují 
města či obce. 

Sběrný dvůr, který se v Týnci nad Sázavou nachází na Brodcích, 
je otevřen každý všední den 8:00–14:00 hod., ve čtvrtek až 
do 16:30 hod. V letním období (květen–říjen) také každou sudou 
sobotu (mimo svátky) 10:00–12:00 hod. Sběrný dvůr je dostupný 
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce. 

„Další možností jak se může občan Týnce nad Sázavou ekologicky 
zbavit vysloužilých zářivek je nejbližší maloobchodní prodejna, kde 
mu ochotně vysloužilý zdroj při nákupu nového bezplatně odebe-
rou“,dodává Radoslav Chmela.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 

založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Indu-
strial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje 
sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně 
následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů.

Více informací na www.ekolamp.cz
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SBÍRKA DIAKONIE 
BROUMOV

SBÍRKA PROBĚHNE OD 1. 10. 2012 DO 12. 11. 2012 
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Jaké věci je možné darovat:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně l m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše 

nepoškozené
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
- obuv – veškerá nepoškozená, páry svázané nebo spojené gumič-

kou, aby se boty neztratily

Věci, které nemůžeme vzít:
- ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce 

– z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se 

znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se transportem nepoškodily.

Informace na tel: 317 701 431 podatelna městského úřadu

Po ádá nábor mladých hasi
Sbor dobrovolných hasi Týnec
nad Sázavou zve d ti ve v ku od
6 do 15 let k seznámení
se s hasi skou technikou, základy
první pomoci, vázání r zných
uzl a orientování se v map a
p írod . Na d ti dále eká
r znorodá zábava v podob
sout ží a výlet .

 Cena 100 K zahrnuje pojišt ní na celý rok.

V p ípad zájmu o zapojení
Vašich d tí nebo pro více
informací kontaktujte:

Michal P kný
Komenského 506
Týnec nad Sázavou
Tel: 723 773 059

SDH

Týnec nad Sázavou
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Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
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Kde a jak se mohou obyvatelé Týnce nad Sázavou zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na ně-

kterém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom 
ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, 
tedy nerozebrané.

V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím 
kolektivních systémů, které založili. 

Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval 
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. De-
montáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám 
s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady 
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které 
platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto 
místech:

Sběrný dvůr obce na Brodcích, otvírací doba: každý všední den 8:00–14:00 
hod., ve čtvrtek až do 16:30 hod. V letním období (květen–říjen) také každou 
sudou sobotu (mimo svátky) 10:00–12:00 hod. Malý kontejner na drobný elek-
troodpad je v naší obci umístěn u restaurace Montána vedle obchodu pana 
Vlasáka a u prodejny potravin ve starém Týnci nad Sázavou.

Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě zpětného odběru 

znamená přispět k úspoře primárních surovin, ropy a elektrické energie.
Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o vysloužilá elektrozařízení stará, 

spočítal, že od roku 2005 díky zodpovědnosti lidí došlo k úspoře desítek milionů 
litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické energie.

Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z nichž byly spotřebiče před lety 
vyrobeny a které se díky umu zpracovatelů mohly stát druhotnými surovinami 
místo toho, aby skončily jako odpad. 

Současné normy použití nebezpečných látek v nových výrobcích prakticky 
vylučují nebo je omezují na naprosté minimum tam, kde je ani moderní techno-

logie zatím nedokáží nahradit. U starších spotřebičů, které už dosloužily a nyní 
se dostávají ke zpracování, se ale s nimi zpracovatelé stále setkávají. Právě proto 
je důležité, aby své práci opravdu dobře rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium, azbest, šestimocný chrom
Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se například dříve 

hojně využívalo kadmium. To je toxická látka, která se do těla dostává potravou 
a dýcháním. Ukládá se především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. 
Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium patří mezi karcino-
genní látky.

Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně používal azbest. Ten je silně 
karcinogenní. Jeho vlákna se při vdechování zabodávají do plic a postupně mohou 
vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu. 

Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé musejí umět poradit, je 
šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty a může vést k perforaci nosní 
přepážky nebo k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.

Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští „recyklátoři“, kteří se snaží 
staré spotřebiče rozebírat a využít některé jejich části – například kompresory 
z lednic nebo motory z praček.

Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické nakládání s vysloužilými 

spotřebiči je tedy velmi důležité, aby měly za partnery jen zpracovatele, kteří jsou 
špičkami ve svém oboru.

Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a.s., v současné době 
spolupracuje se společnostmi AGM recykling s.r.o., FERMET s.r.o., Charita Opa-
va, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Marketa -Remone s.r.o., MHM EKO s.r.o., 
ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik system s.r.o., Pražské služby, 
a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o., Rumpold-T /chráněná dílna/ s.r.o., ŘEMPO 
HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím 
zdraví sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.
elektrowin.cz
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STUDIO MIRKA – TÝNEC NAD SÁZAVOU

KOSMETIKA
– ošetření problematické i stárnoucí pleti                                                                     
– úprava obočí, barvení řas a obočí                                                                                 
– depilace v obličeji i končetin                                                                                                    
– masáž rukou a výživný zábal do termo rukavic                                                             
– regenerační masáž obličeje, krku a dekoltu - mikromasáž očního okolí                        
– výživné masky             

PERMANENTÍ MAKE-UP                                        
– permanentní tetování očních linek, obočí a rtů                                     

PEDIKÚRA                                                                          
– ošetření ztvrdlé kůže, nehtů, kuřích ok, výživná maska a zábal, masáž a peeling nohou

www. studio-mirka.cz mob: 775 253733


