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5,- Kč

Vážení spoluobčané,
otvíráte první vydání Týneckých listů roku

2005. Každoročně Vám v této době přinášíme

přehled nejvýznamnějších investičních akcí,

plánovaných oprav a rekonstrukcí.

Výstavba bytových domů na Kněžině

Výstavba pokračuje podle plánu a z celkové-

ho počtu 126 zbývá pouze minimální počet

dosud nerezervovaných bytů. Jedná se o byty

malé velikosti, vhodné pro 1 – 2 osoby. První

etapa výstavby bude ukončena předáním mezo-

netových – sekčních domů do užívání letos

v létě. Do konce roku by měly být předány domy

pavlačového typu a na jaře roku příštího budou

dokončeny byty schodiš0ové. Výstavba celého

obytného souboru bude ukončena terénními

a sadovými úpravami do poloviny příštího roku.

Plynofikace Pecerad a Zbořeného Kostelce

Práce probíhají v současné době v Pecera-

dech, a to tak, jak dovolí zimní počasí. Následo-

vat bude výstavba propojovacího řadu a vlastní

plynofikace Zbořeného Kostelce.

Dne 9. 3. od 14,00 do 18,00 hod. bude v bu-
dově městského úřadu a na parkovišti v Náklí
probíhat informační výstava na téma plynofi-
kace. Srdečně zveme všechny, jichž se tato pro-

blematika týká, tzn. nejen občany z Pecerad

a Zbořeného Kostelce, ale i lidi z míst, kde již

plynofikace proběhla a oni se z nějakého důvo-

du zatím nepřipojili. Vedení města (přes všechny

potíže a přes občasné negativní reakce) je pře-

svědčeno, že plošná plynofikace má svůj smysl

pro zlepšení ovzduší a pro zvýšení komfortu

bydlení. Proto se plynofikací stále tvrdošíjně za-

býváme a přesvědčujeme o jejích výhodách ve-

řejnost.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod

v Chrástě sídlišti

Významná a nutná investiční akce. V součas-

né době probíhá jednání o smlouvě o dílo mezi

městem a vybraným dodavatelem projektu

a stavby, společností Ekostavby Louny s.r.o. Re-

konstrukce musí být ukončena ještě v letošním

roce. Objem prací činí více než 8 mil. Kč.

Rekonstrukce kanalizace v Chrástě sídlišti

Kanalizace v Chrástě sídlišti není v dobrém

stavu. V současné době stále probíhají průzkum-

né práce a zpracování posudku pro stanovení

nutného rozsahu opravy.

Dostavba kanalizace v Brodcích

Na kanalizaci dosud nejsou připojeny 3 objekty

v dolní části Brodců. Rozpočet města s provede-

ním akce počítá. Je třeba nalézt nejvhodnější ter-

mín pro výstavbu s ohledem na práce na Kněžině.

pokračování na následující straně

Foto J. Nedra

Další investice do vodohospodářské oblasti

Jedná se především o práce na prameništi

a úpravně vody v Peceradech.

Velké investice do vodního hospodářství (zej-

ména do kanalizace a čistíren odpadních vod) si

pravděpodobně vynutí zvýšení ceny stočného,

a to ještě v letošním roce. Cena vodného a stoč-

ného je v Týnci jedna z nejnižších v širokém

okolí a zůstává řadu let beze změny.

Komunikace v hradním areálu a okolí

Město zaznamenalo významný úspěch

v „boji“ o finanční dotaci. Tématu je věnován

samostatný příspěvek v tomto vydání.

Ostatní komunikace, silnice – chodníky

Běžná letní i zimní údržba je zajištěna pro-

střednictvím Technických služeb Benešov s.r.o.

Bude se opravovat zejména chodník v Jílovské

ulici naproti bývalému fotbalovému hřišti.

Další opravy komunikací se budou odvíjet

podle vývoje rozpočtu města během roku.

Komunální odpad

Poplatek ve výši 360,- Kč na občana nebo re-

kreační objekt zůstal i pro letošní rok. Neustále

se však zvyšují náklady na svoz, uložení i likvi-

daci odpadu a proto bude nutné poplatek od

1.1.2006 zvýšit. Je skutečně třeba, aby se všich-
ni věnovali třídění odpadu a využívali také slu-

žeb sběrného dvora. Poplatky za uložení na

skládku stále rostou a je tedy třeba ukládat co

nejméně. Ovšem i zakládání černých skládek

jako způsob likvidace je naprosto nepřijatelné.

Z hlediska životního prostředí je to jasné, ale lik-

vidace těchto skládek i zvyšuje náklady, které se

mimo jiné zpětně promítají do výše poplatku.

Princip poplatku na hlavu je proti známkovému

systému výhodný právě proto, že nemotivuje

k zakládání nepovolených skládek – občan nemá

důvod zbavovat se odpadu jinak než legálně.

Město získalo pro letošní rok dotaci ve výši

90.000,- Kč od Krajského úřadu Středočeského

kraje právě na podporu třídění komunálního od-

padu. Je to výsledkem práce p. Mgr. Kadrnožky,

který byl pro tuto práci jako člen rady města

uvolněn. Zpracoval ještě několik dalších projek-

tů se žádostí o dotaci, o jejichž osudu bude tepr-

ve rozhodnuto.

•

Veřejnost jistě zajímá i otázka rozšíření škol-

ního areálu o novou velkou tělocvičnu, která

bude mít parametry pro provozování všech mí-

čových kolektivních her. Mohu uvést, že v letoš-

ním roce bude připraven projekt a aktualizována

žádost o finanční podporu této akce. Míru jisto-

ty získání peněz ovšem zatím neznáme.

Totéž platí i pro stále živou myšlenku výstav-

by domova důchodců. Investiční záměr je schvá-

len zastupitelstvem a nyní jsme ve fázi hledání

informací o možnostech financování nejen vlast-

ní stavby, ale i budoucího provozu.

•

Rada města doporučila pracovat na dvou

projektech:

Zelené sídliště – prostranství mezi panelový-

mi domy v Týnci bude přeměněno na parčík

s odpočinkovou zónou. Chodníky budou přelo-

ženy do vhodných tras, doplněny odpadkovými

koši, veřejným osvětlením a lavičkami. Financo-

vat by se mělo ze dvou externích zdrojů se
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Evropské peníze přicházejí do Týnce n. S.

dokončení z předchozí strany

spoluúčastí města. První žádost o grant již byla

podána.

Čistá řeka – ve spolupráci s Posázaví o.p.s.

by se mohl realizovat rozsáhlý záměr – zlepšení

funkčnosti a čistoty řeky a břehů, proto tedy

Opravíme komunikace v hradním areálu

a v historické části města

V loňském letním vydání Týneckých listů byli

obyvatelé našeho města informováni o tom, že

Ministerstvo pro místní rozvoj – Centrum pro

regionální rozvoj České republiky vyhlásilo

grantové schéma na podporu turistické infras-

truktury z programu EU Phare 2003. Na základě

této výzvy vypracovala místostarostka Ing. Mi-

luše Burešová ve spolupráci s mnohými odbor-

níky projekt na kompletní rekonstrukci turistic-

ké infrastruktury v hradním areálu a v historické

části města Týnec nad Sázavou a požádala tím

cca o 120 000,- EUR (necelé 4 milióny Kč).

Od podání žádosti uplynulo již téměř půl

roku. Během té doby byly posuzovány desítky

projektů a žádostí. Finanční prostředky směřují-

cí z EU do naší země jsou velmi přísně střeženy,

a tak byla měřítka na kvalitu projektu a smyslu-

plnost využití financí velmi přísná a hodnotící

kritéria velmi vysoká.

Koncem ledna tohoto roku jsme obdrželi po-

těšující zprávu. Projekt z Týnce nad Sázavou byl

v silné konkurenci vybrán a schválen! Díky

tomu město obdrží výraznou finanční dotaci,

která nám pomůže zkrášlit historické jádro naše-

ho města. Tato částka představuje 75% veške-

rých nákladů. Zbylých 25 % vynaloží ze svých

prostředků město. Projekt zahrnuje rekonstrukci

přístupových cest, odpočívadel, schodiš0 a par-

kovacích míst v areálu hradu a v historické části

Týnce nad Sázavou. Cílem je vytvořit lepší pod-

mínky obyvatelům města, důstojný rámec pa-

mátkám a příjemný pobyt návštěvníkům histo-

rických památek a kulturních představení.

Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách:

I. etapa – 9. – 12. 2005 – zpevnění doposud

prašných cest areálu hradu dlážděním a odvo-

dnění celého prostoru areálu hradu.

II. etapa – 3. – 6. 2006 – obnova komunika-

cí (dláždění, opravy chodníků a místních komuni-

kací, úprava odpočívadel, schodiš0 a parkoviš0)

sloužících jako přístupové cesty k areálu hradu

a v historické části Týnce nad Sázavou (areál kos-

tela sv. Šimona a Judy, dům „U Micků“, Klusáč-

kova ulice, areál bývalé továrny na kameninu).

Realizace tohoto projektu v žádném případě

nenaruší letní turistickou sezónu v našem městě.

Je naplánováno, že veškeré práce budou probí-

hat v podzimních a jarních měsících. V červnu

2006 musí být hotovo! Malý časový prostor,

který nám pravidla EU vymezují, bude klást

velké nároky na organizaci, rychlost a kvalitu

prací. Zatíží samozřejmě i samotný „běžný“

život obyvatel města a především historického

centra. Věříme však, že při dostatečné míře po-

chopení a při posouzení výjimečnosti situace,

kdy se nám poprvé podařilo získat finance z ev-

ropských fondů, budou obyvatelé trpěliví a sho-

vívaví. Výsledkem bude opravená nejcennější

část našeho města. Dokončíme tím postupné od-

straňování zanedbanosti staré části města v obla-

sti infrastruktury.

V současné době je připravena k podpisu

smlouva o přidělení dotace a probíhají již první

administrativní úkony a metodická školení

o způsobu realizace projektů a chování příjemců

dotací z předvstupních fondů EU.

lepší využití tohoto přírodního daru pro turistiku

a rekreaci.

•

Mimo uvedené záležitosti chci připomenout,

že se pracuje na zadání územního plánu a že

v tomto roce se všichni občané budou moci

k představě územního plánu vyslovit. Budete

k tomu vyzváni a prosím, abyste tuto možnost

nepodcenili.

Za vedení města mohu slíbit, že se budeme

snažit všechny naznačené akce (a snad i něco

navíc) dotáhnout do zdárného konce a v potřeb-

né kvalitě.

Zdeněk Březina, starosta města

Město Týnec nad Sázavou
vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
I. kolo pro rok 2005

na použití účelových prostředků ke zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu

města v souladu s Pokynem Města Týnec nad Sázavou č.3/2003 o vytvoření a využívání

„Fondu rozvoje bydlení“.

Podmínky výběrového řízení:

1. Osoby splňující podmínky čl. IV. odst. 3 uve-

deného pokynu mohou získat z fondu na zá-

kladě výběrového řízení půjčku na finanční

krytí svých aktivit vyjmenovaných v čl. IV.

odst. 4. pokynu.

2. Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na

úřední desce Města a ve vývěskách jeho mís-

tních částí.

3. Žádost o účast na výběrovém řízení musí
být podána na předepsaném formuláři
městskému úřadu do 29. 4. 2005 do 14,00

hod. Formulář obdrží žadatel v podatelně
městského úřadu.

4. Žádost musí obsahovat vždy tyto údaje:

a) jméno nebo název žadatele, popř. statutár-

ního zástupce vlastníka bytového fondu

b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

c) přesné označení předmětného bytového

domu

– adresa, číslo popisné (pokud je již vydá-

no), parcelní číslo

– doklad o vlastnictví domu či stavby (list

vlastnický)

– stavební povolení či jiný příslušný doklad

o přípustnosti akce, na niž je žádáno

o půjčku

– příslušnou projektovou dokumentaci

d) dohodnutou cenu s dodavatelem akce, na niž

se půjčka poskytuje nebo při provádění akce

svépomocí odhad nákladů, které budou při

realizaci doloženy fakturami a účty

e) podrobný popis účelu, na který je půjčka

nebo při možném souběhu půjčky požado-

vány (při kumulaci titulů je třeba popis pro-

vést odděleně pro jednotlivé tituly)

f) předpokládaný termín dokončení předmět-

né akce

g) požadovaná částka úvěru podle údajů

v čl. III pokynu

5. Vyhodnocení výběrového řízení s konečným

výběrem návrhu uchazečů a stanovení výše

jednotlivých úvěrů provede komise určená

pro rozhodování o užití fondu bytového roz-

voje do 6. 5. 2005.

6. O výsledku výběrového řízení rozhodne měst-

ská rada do 3. 6. 2005 a s výsledkem seznámí

zastupitelstvo Města na nejbližším zasedání.

Výběrové řízení bude ukončeno nabídkami

uchazečům na uzavření úvěrových smluv do

10. 6. 2005.

Výsledek nepodléhá právu odvolání se.

Právo uzavřít úvěrovou smlouvu po 15 dnech

ode dne výzvy k jejímu uzavření propadá.

7. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli,

budou vyrozuměni neprodleně.

8. Vzhledem k rozhodování o všech předlože-

ných žádostech společně v jednom termínu

nebudou žádosti chybně zpracované vráceny

k doplnění nebo přepracování a budou z výbě-

rového řízení vyřazeny.

Žadatel může před podáním žádosti v případě

nejasností konzultovat obsah žádosti s vedoucím

investiční výstavby a vedoucí ekonomického

úseku v úředních dnech.

V Týnci nad Sázavou 7. 1. 2005

Zdeněk Březina, starosta města

Foto J. Šlesinger
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Jarní úklid 2005
Vzhledem ke špatným zkušenostem s neukáz-

něností našich občanů při jarních a podzimních

Rozestavění kontejnerů

Týnec – střed Sadové ulice Po – 18.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Týnec – pod KD – u tenisových kurtů Po – 18.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Týnec – Kozlovice – u kontejnerů Út – 19.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Týnec – Farský kopec – střed Út – 19.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Týnec – Čakovická x K Jezu St – 20.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Týnec – garáže St – 20.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Chrást osada – u obchodu Čt – 21.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Chrást sídliště – střed spodní ulice Čt – 21.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Zbořený Kostelec – střed obce Pá – 22.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Pecerady – u obchodu Pá – 22.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Brodce – Technický dvůr – zdarma So – 23.4.2005 8,00 – 12,00 hodin

nebezpečný odpad

Týnec – 9. května Po – 25.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Týnec – Družstevní u B3H Po – 25.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Podělusy – u hasičské zbrojnice Út – 26.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

Krusičany – u hasičské zbrojnice Út – 26.4.2005 16,00 – 18,00 hodin

INFORMACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
V průběhu měsíce února budou rozeslány

složenky na zaplacení poplatku za odpady rok

2005, proto zatím neprovádějte žádnou platbu.

– poplatek za odpad:
• 360,- Kč/rok/každá osoba trvale hlášená

• 360,- Kč/rok/za stavbu sloužící k rekreaci

bez trvalého pobytu

– poplatek je splatný jednorázově k 31. 5.
2005 (postih – navýšení dlužné částky o 50 %)

– pokud plátce zjistí po obdržení složenky na

odpady nějaké nesrovnalosti, je nutné toto

konzultovat osobně na MěÚ, odbor výstavby

– odpadové hospodářství a ne složenku
upravovat sami

– známky na popelnice si můžete vyzvednout
na podatelně MěÚ:
PO + ST: 7,30 – 11,00   11,45 – 17,00
ÚT + ČT: 7,30 – 11,00   11,45 – 15,00
PÁ: 7,30 – 11,00   11,45 – 14,00

úklidech bude přistavování kontejnerů v rámci

letošního jarního úklidu organizováno opět způ-

sobem, který umožní kontrolu při ukládání od-
padů. Kontejnery budou přistavovány na stano-

viště v omezeném čase – viz rozpis níže – a pří-

jem odpadu bude kontrolován pracovníky tech-

nických služeb a pověřenými pracovníky města.

Bude nanejvýš nutné dbát jejich pokynů a re-
spektovat jejich rozhodnutí o uložení či neu-
ložení odpadu do kontejnerů.

Do kontejnerů nepatří a nebudou přijímány
zejména ledničky, mrazáky, televizory, zbytky

barev a nádoby od nich, nádoby s vyjetým ole-

jem, pneumatiky a podobně – tj. odpady klasifi-

kované jako nebezpečné odpady. Tyto druhy

odpadu budou zdarma přebírány v areálu
Technických služeb Benešov na Brodcích

v sobotu 23. 4. 2005 

v době od 8,00 – 12,00 hod.

Případné vytváření černých skládek bude
pečlivě monitorováno a přísně pokutováno!

Informace matriky…
Nařízení vlády č. 612 z r. 2004, kterým se sta-

noví lhůty pro výměnu občanských průkazů

Státní občané České republiky jsou povinni

provést výměnu občanských průkazů vydaných:

a) do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince

2005, žádost o vydání občanského průkazu

občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005

b)do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince

2006, žádost o vydání občanského průkazu

občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2006

c) do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince

2007, žádost o vydání občanského průkazu

občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007

d)do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince

2008, žádost o vydání občanského průkazu

občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2008

Dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004

Sb. je od 1.1.2005 vybírán správní poplatek dle

pol. 16 b) za občanský průkaz

– poškozený, zničený, ztracený, odcizený

– nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy,

– anebo vydání občanského průkazu na žádost

občana z důvodu zápisu nepovinně zapisova-

ných údajů,

– popřípadě z jiného osobního důvodu občana.

Poplatek činí 100,- Kč.
•

Může se Vám stát, že zanedbáte některou

z následujících povinností a tím se dopustíte pře-

stupku, za který Vás může čekat finanční postih.

Dle § 16a zákona č. 559/2004 fyzická osoba

dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit občanský průkaz

před ztrátou, odcizením, poškozením, zniče-

ním nebo zneužitím

b)nepožádá o vydání nového občanského průkazu

v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c)

c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně

občanský průkaz

d)neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu,

odcizení nebo zneužití občanského průkazu

e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo

opravy v občanském průkazu, v potvrzení o ob-

čanském průkazu, v potvrzení o změně místa

trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně

údajů zapisovaných do občanského průkazu

f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uvá-

děné v žádosti

g)v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost

provést výměnu svého občanského průkazu

bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2)

h)úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije

občanský průkaz nebo potvrzení o občanském

průkazu

i) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako

zástavu nebo odebere občanský průkaz při

vstupu do objektu nebo na pozemek

j) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže

souhlas občana podle § 2 odst. 5

k)nepožádá o vydání prvního občanského průka-

zu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let

K řízení o přestupcích podle odst. 1 je v prv-

ním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšíře-

nou působností, v jehož územním obvodu je

občan hlášen k trvalému pobytu.

Za přestupek podle odst. 1 lze uložit pokutu

do 10 000 Kč.

Foto J. Šlesinger
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Odpadové hospodářství
Třídění odpadů je v současné době velmi po-

pulární téma. Málokdo však dokáže s jistotou

říci jak správně odpady třídit a jak s nimi po vy-

třídění nakládat. Důvodů je mnoho. Z průzkumů

veřejného mínění vyplývá, že polovina obyvatel

není dostatečně informována o tom, jak správně

třídit. Ze zkušeností z různých měst a obcí navíc

vyplývá, že informování obyvatel je velmi po-

vrchní, dlouhodobé a intenzivní kampaně se pro-

vádějí jen zřídka.

Co je to odpad?

Odpad je jakákoliv movitá věc, která se stává

pro člověka nepotřebnou a on cítí potřebu se jí

zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se

věci zbavit, pokud ztratila svůj původní účel, nebo

vlastnosti – např. autovrak. Platné zákony nařizují

každému odpady třídit a předávat je pouze firmám

oprávněným k nakládání s odpady. Znamená to

tedy, že není možné hromadit na pozemku haram-

pádí a tvrdit, že je to materiál potřebný ke zpevně-

ní plotu před dotěrným sousedem.

Odpady vznikající v domácnostech, se nazý-

vají domovní odpad, komunální odpad je pak

odpad, který vzniká na území obce, tzn. domov-

ní odpad od občanů a odpad z údržby obce (od-

padkové koše, uliční smetky, hřbitovní odpad…)

V praxi se domovní odpad třídí na čtyři skupiny

1. Objemný odpad.
Objemný odpad je odpad, který se pro svoje

rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické ná-

doby na odpad. Jedná se především o části ná-

bytku, podlahové krytiny, sanitární keramiku

a jiné rozměrné vybavení domácností. Jelikož se

takový odpad nevejde do standardní nádoby na

odpad, ukládá se do tzv. velkokapacitních kontej-

nerů o objemu 5 – 32 m3. Tyto kontejnery jsou

umístěny buY ve sběrných dvorech, nebo jsou

pravidelně rozmis0ovány v obci na veřejných

prostranstvích. Výhodou sběrných dvorů je jejich

pravidelná provozní doba a vyškolená obsluha,

která zabrání vzniku hromad odpadů okolo kon-

tejneru. Objemný odpad se zpravidla dále ne-

upravuje a ukládá se na skládky, případně se od-

straňuje ve spalovnách komunálních odpadů.

2. Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad je takový odpad, který ob-

sahuje jednu nebo více složek nebezpečných pro

lidské zdraví nebo pro životní prostředí, nebo má

alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Proto je

nezbytně nutné takovéto odpady třídit z domov-

ního odpadu a předávat je specializovaným fir-

mám ve sběrných dvorech nebo při mobilních

svozech nebezpečných odpadů. Mobilní sběry

probíhají zpravidla dvakrát ročně a obec by

o nich měla v dostatečném předstihu informovat.

V žádném případě není možné odhazovat nebez-

pečné odpady do popelnic. V případě, že si nejste

jistí, zda se jedná o nebezpečný odpad, můžete

najít informace na obalu výrobku (např. výrobci

barev na obalech uvádějí jak s obalem nakládat),

nebo s předmětem jednejte jako by to nebezpeč-

ný odpad byl. Můžete tak zabránit případnému

poškození zdraví, nebo kontaminaci prostředí.

Jaké nebezpečné odpady v domácnostech

vznikají?

Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké

kovy a rozpouštědla a obaly od těchto látek, pro-

středky domácí chemie, nebo látky na hubení

škůdců či plevelů, minerální oleje a tuky, provo-

zní kapaliny z motorových vozidel, akumulátory

a většina baterií, zářivky a jiná zařízení s obsa-

hem rtuti, nepoužité léky včetně mastí, kyseliny,

fotochemikálie, vyřazená elektronika (zejména

monitory) a chladničky.

Nebezpečné odpady se po sběru od občanů

převezou speciálně upraveným vozem k dalšímu

nakládání. Lednice, elektronika, zářivky, aku-

mulátory se na zvláštních zařízeních demontují,

odstraňují se z nich nebezpečné složky, které se

následně bezpečně odstraňují nebo používají při

výrobě nových výrobků. Použité minerální oleje

se dají regenerovat např. na oleje topné. Většina

kapalných nebezpečných odpadů, léky, materiá-

ly znečištěné nebezpečnými odpady se spalují ve

spalovnách nebezpečných odpadů. Takovýchto

spaloven je v zemi celá řada, jsou jimi vybaveny

např. velké nemocnice, které tak likvidují in-

fekční materiál. Ostatní nebezpečné odpady,

které nelze žádným z výše uvedených způsobů

zpracovat, či odstranit, se ukládají na skládky

nebezpečných odpadů, což jsou zařízení, kde se

přísně dohlíží na bezpečné uložení odpadu.

3. Využitelné odpady
Využitelné odpady jsou odpady, které se dají

použít k získání stejného nebo podobného mate-

riálu nebo výrobku. Tradičně se mezi tyto odpa-

dy řadí papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové

kartony a odpad ze zeleně (bioodpad).

Využitelné odpady se dají při dodržení přesných

pravidel sbírat do oddělených nádob na sběrných

místech. Dále jsou tyto odpady pomocí speciál-

ních technologií upravovány na suroviny využitel-

né k výrobě různých výrobků či materiálu.

4. Směsný domovní odpad
Směsný odpad je odpad, který by měl po vy-

třídění předchozích složek skončit v popelnici.

Z pravidelně prováděných rozborů domovního

odpadu však vyplývá, že současná průměrná

česká popelnice obsahuje až 30% objemu plastů,

až 20% objemu papíru, téměř 8% skla, velké

množství bioodpadu a také nebezpečné odpady.

Je tedy jasné, že pokud by se odpady doopravdy

důsledně třídily, nemohly by popelnice přetékat

odpady a v jejich okolí by se nemohl vyskytovat

nepořádek.

Zásady správného třídění odpadů

– dodržujte pokyny uvedené na nádobách,
pokud na nich nejsou vyžadujte informace
od obce, případně svozové firmy

– odkládejte odpad jen do příslušných nádob
– nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbyt-

ky potravin nebo chemikáliemi
– zmenšujte objem odpadu

(pokračování příště)

Poděkování
Vedení školy velice děkuje výboru SRPDŠ za

přípravu a samotnou organizaci 2. školního plesu,

jehož výtěžek bude použit pro potřeby žáků.

Děkujeme též všem sponzorům, kteří ples fi-

nančním či věcným darem podpořili.

za vedení školy Mgr. Hana Váňová

Zápis prvňáčků. Foto V. Holas
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Do areálu čističky vod v osadě Prosečnice

vnikl počátkem měsíce února letošního roku ne-

známý pachatel. Přestřihl visací zámek na vra-

tech oplocení objektu a vnikl na pozemek. Odci-

zil čtrnáct kusů součástí Haki lešení, které byly

natřeny červenou základní barvou. Poškozený

škodu vyčíslil na 10 200,- Kč. Policisté případ

prošetřují jako podezření ze spáchání trestného

činu krádeže.

V restauraci v obci Bukovany zadrželi 21.

ledna v nočních hodinách týnečtí policisté čtyři-

Policie ČR informuje…
atřicetiletého muže, na kterého vydalo v květnu

roku 2004 Okresní státní zastupitelství v Bene-

šově předběžný souhlas se zadržením pro pode-

zření z trestného činu zanedbání povinné výživy.

Muže předali policejnímu komisaři, který ho vy-

slechl a po provedení potřebných úkonů propus-

til na svobodu. 

V Týnci nad Sázavou kontrolovali 3. ledna

v nočních hodinách místní policisté sedmatřice-

tiletého řidiče vozidla VW Golf. Vyzvali ho

k předložení dokladů potřebných k řízení. Muž

Knihovna informuje…
Bez poznání minulosti nelze zcela pochopit

současnost

V různých částech světa se v dávné minulosti

rozvinula celá řada kultur. Některé vydržely jen

krátce, jiné bez větších změn přetrvaly velice

dlouhou dobu.

Během poslední doby ledové poklesla hladina

oceánů a mezi Asii a Amerikou se utvořil pevnin-

ský most a lidé a zvířata přešli z Asie na americ-

ký kontinent. Když roztál led a hladina oceánů se

opět zvedla, byla Amerika odříznuta od zbytku

světa V důsledku toho se zde vyvíjela zcela sa-

mostatná civilizace. Olmékové, Mayové, Moche,

Nazca, Inkové, Aztékové, Zapotékové …, kdo by

je dokázal bez zaváhání všechny vyjmenovat!

Více než pět set let po prvních objevných vý-

pravách stále ještě moderní věda nedokáže zcela

uspokojivě vysvětlit vznik a zánik všech starých

indiánských kultur. Jen málokdo z nás má tako-

vé štěstí, že může navštívit tato místa dýchající

pradávnou minulostí …, ale proč nevyužít dlou-

hých a nevlídných dní k doplnění svých znalostí

z knih, které Vám můžeme nabídnout.

Do říše Inků

– překrásná obrazová publikace plná barevných

fotografií zachycuje obdivuhodnou přírodu, vý-

stavná velkoměsta i domorodé obyvatele, kteří

stále téměř živoří na rozvalinách měst dávných

předků.

Staré americké civilizace

– práce významného amerického odborníka pře-

hledně seznamuje s výsledky současného bádání

a pokouší se dát fundovanou, avšak srozumitel-

nou odpověY na celou řadu vzrušujících otázek.

Amerika před Kolumbem

– kniha má zajímavou a méně obvyklou formu:

chronologicky uspořádané fotografické snímky

jsou stručně a výstižně komentované a vytváří

pestrý obraz kulturního vývoje tohoto světadílu.

Dobytí říše Inků

– autor strávil téměř celý rok putováním po

všech částech Peru a při tom navštívil většinu

známých zřícenin. Uhranula mu historie této

země hlavně pak zvláštní vztahy mezi Španěly

a Indiány. Zajímal se o méně známé a málo zpra-

cované epizody konfliktu, podává impozantní

a strhující obraz srážky obou civilizací.

Atlas světových dějin

– návrat do raných počátků civilizace prostřed-

nictvím archeologických naleziš0, nádherných

vyobrazení, fotografií a mapek dává čtenáři mož-

nost seznamovat se postupně s nejdůležitějšími

dějinnými událostmi naší planety.

Ilustrované dějiny v datech

– poskytují jedinečný přehled o tom, co se dělo

na všech kontinentech. Snadno odhalíte, jak vy-

padal svět a co se stalo v jednotlivých zemích ce-

lého světa.

Neskuteční Inkové

Zuřiví Aztékové

– knihy ze série „Děsivé dějiny“ Vás humornou

a veselou formou seznámí s méně známými

a utajovanými skutečnostmi ze života těchto na-

šich předků.

Mayové

– klasické nejúplnější dílo o jedné z nejvyspělej-

ších předkolumbovských civilizací Nového světa.

Aztékové

– tato kniha je historií Indiánů a civilizací, které

vznikaly v Mexiku. Můžeme si udělat představu,

kdo Aztékové byli, poznat jejich zvyky, obyčeje

a způsob života.

Svět ve starověku

– napínavá pou0 do časů před mnoha tisíci lety

nám přiblíží první velké civilizace a jejich vlád-

ce, náboženství a každodenní život. Doplněno

nádhernými ilustracemi.

Románové zracování:

G. Jennings – Azték
C. Falconer – Aztécká perla
W. Meinick – Mexické drama
D. Castilo – Pravdivá historie dobývání Mexika
L. Robinson – Třináctý učedník

měl u sebe pouze občanský průkaz. Šetřením na

místě policisté zjistili, že není držitelem řidič-

ského oprávnění. Protože z něj byl cítit alkohol,

vyzvali ho, aby se podrobil orientační dechové

zkoušce. Tu, i lékařské vyšetření a odběr krve

bez udání důvodu odmítl. Policisté ho poučili

o možných následcích a další jízdu mu zakázali.

Případ zadokumentovali a spisový materiál po-

stoupili na příslušný Městský úřad k projednání.

por. Zuzana Stránská

Ikona pro Týnec
V září loňského roku při přípravě výstavy ob-

razů v městském muzeu jsem se seznámila s iko-

nizérkou, drobnou, usměvavou blondýnkou pů-

vodem z Ukrajiny, Ljubou Vitkovskou. Maluje,

batikuje a ztvárňuje nádherné hedvábné obrazy

plné víry, energie a barev.

Jaké bylo milé překvapení, když mezi tou vy-

stavenou nádherou se našla krásná, velká ikona,

ztvárňující sv. Cyrila a Metoděje, kterým je sho-

dou okolností zasvěce-

na románská rotunda

v našem městě. Farář

Církve českosloven-

ské husitské Jiří Chvá-

la, které rotunda patří,

si posteskl nad touhou

vystavit ikonu v kapli.

Já jsem se zamyslela

nad tím, jak to vše pro-

vést a uskutečnit a malířka Ljuba Vitkovská

s úsměvem a rozzářenýma očima mému nápadu

přikývla.

Dali jsme hlavy dohromady a vznikla krásná

myšlenka a duchaplná myšlenka – prosba. Zku-

síme vyhlásit veřejnou peněžní sbírku na zakou-

pení této ikony do románské rotundy. Zařídili

jsme formální náležitosti této sbírky, nainstalo-

vali do rotundy ikonu, k ní postavili skleněnou

pokladničku na peněžní dary a začali šířit a pro-

pagovat náš záměr.

Sbírku jsme oficiálně zahájili a poprvé před-

stavili veřejnosti při oslavě Vánoc na první ad-

ventní neděli. V polovině ledna 2005 proběhlo

první sečtení peněžních darů.

A teY, prosím, předkládám konkrétní čísla:

– pořizovací cena ikony … 30 000,- Kč

– malířka poskytla slevu … 15 000,- Kč

– Čs. církev husitská darovala … 5 000,- Kč

– první sečtení peněžních darů 

(leden 2005) 2 000,- Kč

K tomu, abychom mohli ikonu zaplatit a zůs-

tala nainstalovaná v rotundě, nám zbývá nashro-

máždit už jen cca 8 000,- Kč. Je to skvělý výsle-

dek. Děkuji moc všem, kteří přispěli.

Pokud Vás náš záměr a myšlenka pořízení

ikony pro Týnec zaujala a líbí se Vám, přijYte se

na ni podívat do rotundy, kde ji uvidíte v plné její

kráse. A kdybyste se rozhodli jakoukoliv peněž-

ní částkou na ikonu přispět, budeme velice rádi.

Ještě jednou moc děkuji všem, kteří v předvá-

nočním čase při návštěvě týneckého hradu a pro-

bíhajících adventních nedělích peněžně přispěli

na ikonu pro Týnec. Jsem opravdu upřímně ráda

a nadšena z výsledku prvního sečtení. Těším se

na Vaši návštěvu v rotundě nebo muzeu.

kastelánka týneckého hradu a městského

muzea Adriana Bursová
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Ples města

VÝZVA PRO PODNIKATELE – INTERNETOVÉ STRÁNKY K DISPOZICI !

V nejbližších dnech bude na webové stránky www.mestotynec.cz Města Týnce nad Sázavou umístěn seznam všech našich podni-

katelů. Prosíme, aby všechny podnikatelské subjekty provedly korekturu a aktualizaci svých údajů, případné změny nám daly na

vědomí, abychom mohli zjednat nápravu.

Kdo z podnikatelů má funkční internetové stránky a uvede nám jejich adresu, bude též umístěna mezi kontaktní údaje s možností

aktivního přecházení. Další zájemci – podnikatelé a firmy – se mohou hlásit na kontaktní adrese níže uvedené nebo osobně 

v Kulturní a informačním středisku MěÚ Týnec nad Sázavou.

Změny, opravy, nové informace, aktualizace na tel: 317 701 923
Kulturní na informační středisko Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

e-mail: info@mestotynec.cz
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404

257 41 Týnec nad Sázavou

Informace: 317 701 923 nebo 317 701 431
E-mail: info@mestotynec.cz

BŘEZEN 2005

Celý měsíc březen můžete shlédnout v pro-
storách Městského úřadu v Týnci nad Sázavou
menší výstavu „O ZLATĚ“, která byla zapůj-
čena Regionálním muzeem z Jílového u Prahy.

Výstava je k vidění denně v přízemí v pracov-

ních hodinách podatelny MěÚ. 

Srdečně zveme také školáky.

10. 3. PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO KLUBU

„Týnec na starých mapách“
Přednáší RNDr. Luděk Šefrna, CSc.

Vstupné dobrovolné

Zač.: 17,30 hod.

18. 3. „POBŘEŽÍ“ Edward Albee
Zač.: 19,00 hod.

Zájezd do divadla Na Vinohradech

Hrají: Viktor Preiss, Dana Kolářová,

Jiří Dvořák, Vendula Křížová

Režie: Lucie Bělohradská

Divadelní představení nepostrádající

vtip, nápad a eleganci vyprávějící

o manželském páru, který na dovolené

v přímořské letovisku rekapituluje ži-

votní etapy svého dlouholetého vztahu.

Předpokládaný odjezd od spořitelny

v 17,30 hod.

Vstupné v cenových relacích 60,-

120,- 170,- 180,- 220,- 250,-.

19. 3. „OTVÍRÁNÍ SÁZAVY“ – vodácké a tu-

ristické centrum BISPORT

od 10,30 hod. – bližší informace na

tel.: 317 701 460

25. 3. SERIÁL KONCERTŮ

Po loňském úspěšném prvním ročníku

si Vás dovoluje Město Týnec nad Sá-

zavou pozvat k návštěvě koncertů

i v roce 2005. Můžete navštívit kon-

certy různých hudebních žánrů,

mnoha hudebních nástrojů v podání

profesionálních hudebníků, kteří vy-

stupují na světových pódiích.

I. koncert je věnován klasikům ně-

mecké a italské barokní hudby.

Za doprovodů houslí a cembala vy-

stoupí francouzská mezzosopranistka

Anne Donnadieu.

Koncerty budou probíhat v Městském

muzeu v Týnci nad Sázavou,

Vstupné 50,-

Předpokládaný začátek v 19,00 hodin

DUBEN 2005

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou za-
hajuje sezónu 2005. Otevřeno bude v měsíci
dubnu v pravidelné otvírací době od Út do Ne
10.00 - 12.000  a 13.00 - 17.00 hodin.
2. 4. VÝLET DO HRUSIC

Nejen na prohlídku Ladova rodiště,

ale také na divadelní představení naše-

ho spolku „HABADĚJ“, který při

příležitosti 800 let existence Hrusic
sehraje pohádku „LÍNÝ HONZA“.
Doprava autobusem, čas bude upře-

sněn na plakátech.

6. 4. „HARVEY A JÁ“ Mary Chase
Zač.: 19,30 hod.

Zájezd do divadla Na Fidlovačce

Hrají: V. Svoboda, E.Balzerová,

I. Pazderová, M. Badinková, P. Nečas

Režie: Tomáš Töpfer 

„Salonní“ konverzační komedie ame-

rické spisovatelky se po 30 letech

vrací na prkna divadla Na Fidlovačce.

Hlavní roli tehdy sehrál Oldřich Nový.

Dnes jej vystřídá Václav Svoboda

alias Elwood Down – moderní „donki-

chot“ považovaný za opilce a blázna

jen proto, že jeho nejlepším přítelem

je velký bílý králík Harvey.

Předpokládaný odjezd od spořitelny

v 17,30 hod. Vstupné: 320,-

16. 4. VÝLET DO PRAHY

„LETOHRÁDEK HVĚZDA A STRA-

HOVSKÝ KLÁŠTER“

Dopoledne expozice Letohrádku

Hvězda v oboře Bílá Hora,

Odpoledne Strahovská knihovna – ka-

binet kuriozit, theologický a filozofic-

ký sál.

Po skončení v odpoledních hodinách

dle počasí – individuelně návštěva

LORETY, kde se nachází Loretánský

poklad s diamantovou monstrancí

zdobenou 6222 diamanty, nebo pro-

cházka po Petříně s návštěvou bludiš-

tě a rozhledny.

Předpokládaný odjezd 10,00 hod.

z parkoviště MěÚ.

Vstupné celkem 100,-; zlevněné 75,-

(částka bez Lorety či Petřína)

22. 4. SERIÁL KONCERTŮ

II. koncert s názvem „Dáma na pav-

lači“ nás zavede do období předváleč-

né Prahy, kde budete moci vyslech-

nout soudničky v podání Františka

Němce a Libuše Švormové s nahráv-

kami staropražských písniček.

Městské muzeu v Týnci nad Sázavou

Vstupné 50,-

Předpokládaný začátek v 19.00 hodin

Na květen připravujeme:

Výlet do Prahy – VYŠEHRAD s průvodcem

Zájezd do divadla Bez Zábradlí – „Milostné 

dopisy“ s hereckým obsazením –

– Veronika Freimanová, Zdeněk Žák

(jako v komedii „Každý rok ve stejnou

dobu“).

Milostné dopisy jsou doslova světo-

vým bestsellerem již patnáct let. Jejich

závratná kariéra byla korunována no-

minací na prestižní Pulitzerovu cenu

v roce 1990. Vystoupila v nich úcty-

hodná řádka herců a hereček zvučných

jmen, jako např. Sarah Jessica Parker

a Matthew Broderick, Paul Newman

a Joanne Woodward, Jean Simmons

a Charlton Heston… Takový úspěch

nečekal snad ani sám autor. Dodnes

tato komorní hra trhá rekordy v náv-

štěvnosti po celém světě.

SERIÁL KONCERTŮ – III. KONCERT – 
HUDBA 18. století

13. 5. v Městském muzeu v Týnci n. S.

Uslyšíte kombinaci hudebních nástro-

jů – cembalo, violoncello, flétna ve

skladbách J. Haydna, D. Poppera, G.F.

Händela a také Jacquese Offenbacha.

Kulturní centrum Kamenice

25. 2. Sportovní ples

20,00 hod.

12. 3. Reprezentační ples podnikatelů

a přátel tance

k tanci i poslechu hraje kapela Hor-

váth band

20,00 hod.

•

23. 3. Divadelní představení Láska, sex

a žárlivost

divadelní společnost Háta – hrají: M.

Bočanová/A. Gondíková, V. Beneš/M.

Zounar, I. Andrlová/O. Želenská

19,30 hod. vstupné 250,- Kč

19. 4. Neváhej a vejdi

koncert Františka Nedvěda s kapelou

Druhé podání

19,30 hod. vstupné 250,- Kč

•

Pořady pro děti

7. 3. Velikonoční pohádka

hraje divadlo Mrak

9,00 hod.

4. 4. Bajaja

divadlo Víti Marčíka

9,00 hod.

14. 4. Krakonošův klobouk

Divadelní společnost DAP Praha

9,00 hod.

•

5. 3. Kamenický pohár juniorů

taneční soutěž ve standardních a latin-

sko-amerických tancích

vstupné: děti do 10 let 50,- Kč, ostatní

100,- Kč

JÍLOVÉ U PRAHY

ŠTOLA sv. JOSEFA – V Dolním Studeném
Otevřeno:

duben – říjen: soboty, neděle, svátky 10 – 17 hod

červenec – srpen: úterý – pátek 13 – 17 hod

Vstupné: 20,- děti do 15 let 10,-

Telefonické objednávky: 241 950 791

pokračování na následující straně
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Výstavy v regionálním muzeu v Jílovém
u Prahy:
5. 2. – 13. 3

SOUKROMÝ AZYL – výstava obrazů Venduly

Císařovské

12. 2. – 28. 3.

TÁBORÁK ZVOLNA DOHOŘÍVÁ – výstava

trampských obrazů, obrazů ohňů chat a stromů,

obrazů z cest proti proudu velké řeky

19. 2. – 29. 5.

DOBROU CHUŤ! – výstava vývoje stolování

a kuchyně v základních časových horizontech –

pravěk, středověk, novověk, přelom 19. a 20.

století až po 20. a 30. léta století 21.

BENEŠOV

KC Karlov – plesy:
4. 3. Maturitní ples ISŠT Benešov

5. 3. Ples Hasičů

Dům dětí a mládeže Benešov
14. 2. – 4. 3.  Modelářská výstava

6. 3. – 11. 3. Jarní prázdniny na Jablonné, při-

hlášky a informace získáte v DDM

u L. Strachotové. Podrobné informace

o připravovaných akcích získáte na

adrese: Dům dětí a mládeže, ul. Poš-

tovní 1668, 256 01 Benešov, tel./fax:

317 721 911, mobil: 603 462 352, naj-

dete nás i na internetu: 

www.ddmbenesov.com

MKS BENEŠOV – Divadlo Na Poště, Tyršo-
va 163, Benešov, e-mail: mks.bn@centrum.cz
Tel: 317 722 114
21. 3. RODIČE S DĚTMI DO DIVADLA

„Čertovy zlaté vlasy“

30. 3. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

„Co v detektivce nebylo“

Hrají: P. Nárožný, V.Vydra, J. Švando-

vá, J. Boušková, B. Procházka

ČERČANY

Obecní knihovna Čerčany vyhlašuje celoroč-
ní hru
PO STOPÁCH HARRYHO POTTERA

Slyšeli jste někdy jméno Jindra Hrnčíř? Víte

co má s Harrym Potterem společného? A věděli

jste, že Česká republika má snad jako jediná na

světě právo překládat jména a názvy míst vysky-

tujících se v knihách J. K. Rowlingové? A chtěli

byste vědět něco víc?

Čerčanská knihovna získala slib pana Vladi-

míra Medka, jednoho z překladatelů příběhů

o Harrym Potterovi, že se každý měsíc pokusí

zodpovědět jednu z otázek, týkajících se překla-

dů knih o slavném kouzelnickém učni.

Právě vy můžete vymyslet tu nejzajímavější

otázku, na kterou bude pan Medek odpovídat.

A ta úplně nejoriginálnější bude určitě odměněna!

Kontakt: Knihovna a infocentrum tel:

317 776 154, sídlo: Sokolská 28, Čerčany

(vchod z boku kulturního domu, proti nádraží)

dokončení z předchozí strany

Kdo by ho neznal! Bez rozmyslu při něm oby-

čejně vyhodíme něco, čeho potom litujeme.

I v našem městě se gruntovalo! Tentokrát na to

doplatila stará jabloň před nádražím a ještě další

stromy.

Jabloň byla stará určitě sto let. Byl to široký

vykotlaný strom. Byl dominantou tohoto prosto-

ru, milníkem turistických cest. Dlouho na ní byla

i turistická značka. Byla místem příjemného če-

kání na své blízké, kteří přijížděli vlakem nebo

autobusem do týneckého letoviska.

Už není! Jen těžko obstojí námitka, že jabloně

dělají ve městě svinčík. Staré lidi a malé děti

přece také neodstraňujeme. Naopak, staráme se

o ně a poskytujeme jim náležitou péči. Neobsto-

jí ani to, že byla dutá a že by mohla někoho ohro-

zit. Byla totiž nízká a široká. Také malý choroš,

který na ní začal růst, se dal odstranit a ošetřit.

Odborníci dokáží ošetřit a zachránit kdejaký

pahýl. Též jablíčka a spadané listí by pečliví pra-

covníci technických služeb dokázali odstranit.

Kácet by se měly jen náletové stromy. Ale kdo

určí, který strom je nebo není z náletu? Na co

mysleli ti, kteří zabořovali pilu do tohoto staleté-

ho stromu? A nejen do tohoto stromu. V Týnci

svítí do dálky pařezy statných jabloní i jiných

stromů! Nabízí se též otázka, jak je dřevo těchto

stromů dále využito?

Je to smutný pohled. Ale smutnější je, že k po-

ražení jabloně se nikdo nehlásí. Odbor životního

prostředí uvedl, že jabloň možná porazily dráhy.

Ty to však odmítají. Kdo dal pokyn k poražení

tohoto stromu? V době, kdy jsem se o celou zá-

ležitost začala zajímat, odbor životního prostře-

dí mi nepodal uspokojivé informace. Proto jsem

se obrátila s dotazem na státní inspekci životní-

ho prostředí a setkala jsem se s panem starostou,

s paní místostarostkou a pracovnicí odboru ži-

votního prostředí. Při rozhovoru vyšla najevo ur-

čitá pochybení a nesrovnalosti, se kterými by

měli být týnečtí občané seznámeni prostřednict-

vím Týneckých listů.

Jabloni již nikdo život nevrátí. Ještě dlouho

budeme chodit kolem pařezu a litovat. Ale snad

tento článek napomůže tomu, že se podobná si-

tuace nebude opakovat. Vždy0 staré přísloví

říká: „Dvakrát měř, jednou řež!“

Starých stromů v Týnci už mnoho nezbývá.

Eva Vyskočilová, Týnec n.S.

Vyjádření městského úřadu

I Město Týnec nad Sázavou provádělo a pro-

vádí úklid. V době vegetačního klidu jsou na pro-

gramu stromy rostoucí mimo les, resp. údržba

zeleně města.

Pro povolení kácení stromů rostoucích mimo

les z pohledu zákona č. 114/1992 Sb. v platném

znění, o ochraně krajiny a přírody je nutné spe-

cifikovat, kdo požaduje kácet.

• fyzická osoba: obecně žádá o povolení kácení

stromů, které ve 130 cm nad zemí mají obvod

kmene 80 a více cm nebo u souvislého keřové-

ho porostu plochy nad 40 m2

• právnická osoba: zjednodušeně žádá o povo-

lení kácení všeho

Leč i zákon zná ale, proto uvádí, kdy není po-

volení třeba. V § 8 citovaného zákona, část od-

stavce 2 se píše: “ Povolení není třeba ke káce-

ní dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem

obnovy porostů nebo při provádění výchovné

probírky porostů…“. A tak na základě citované-

ho nebylo pro kácení ovocných stromů povolení

požadováno.

Tím bych ráda uvedla na pravou míru, že

předvánoční i povánoční úklid se provádí s roz-

myslem a ke kácení „neovocných“ stromů jsou

vydávána příslušná rozhodnutí.

Správa a údržba zeleně je náročná, ale věřím,

že celkový výsledný vzhled našeho Města převá-

ží toto pochybení a nová zeleň pomůže zacelit

vzniklou mezeru po naší jabloni.

Magdalena Jirásková,

provádějící výkon státní správy na úseku

ochrany krajiny a přírody

Předvánoční gruntování

Ochotnický divadelní spolek 
HABADĚJ

Vás zve na pohádku

O LÍNÉM HONZOVI
na motivy Ladových  

„Nezbedných  pohádek“.

v sobotu 26. 3. 2005
do Společenského centra Týnec

od 14,00 hodin

REŽIE: Marta Vrňatová

HRAJÍ: Hana Drmlová, Gita Póšová,
Radek Smajdor, Martin
Tysl ad.

Vstupné: děti 20,-  dospělí 40,-
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PŘIPOMÍNÁME…
Pro ty, kteří stále tvrdí, že se v Týnci v kultuře nic neděje, předkládáme

přehled uskutečněných kulturních akcí v roce 2004, které pořádalo Město.

DIVADLA – zájezdová představení
17. 1. Horoskop pro Rudolfa II. Divadlo Na Fidlovačce

30. 1. Muzikál Rebelové Divadlo Broadway

8. 2. Sluha dvou pánů Stavovské divadlo

31. 3. Krejčovský salon Vinohradské divadlo

8. 5. Dlouhý, Široký a Krátkozraký Divadlo J. Cimrmana

20. 4. Podivná paní S. Divadlo Na Fidlovačce

19. 5. Zvonokosy HDK

8. 6. Coco Chanel Divadlo U Hasičů

20. 10. Paní S. v rozpacích Divadlo Na Fidlovačce

26. 11. Muzikál Tři mušketýři Divadlo Broadway

18. 12. Louskáček Národní divadlo

KONCERTY
5. 5. Zahájení seriálu koncertů – Koncert M. Veselé – operní pěvkyně 

5. 6. Vojta KiYák Tomáško – koncert trampské hudby

1. 10. Camerata filarmonica 

12. 10. Koncert FKPS

5. 11. Podblanický podzim – Janáčkovo kvarteto, mluvené slovo J. Mo-

lavcová, A. Strejček

20. 11. Jakub Šafr kvartet – jazzový koncert

28. 11. Adventní koncert žačky M. Veselé

11. 12. Koncert Chorea Bohemica – zájezd Praha

12. 12. Adventní koncert dětí ZŠ a MŠ

17. 12. Pocta Edith Piaf – M. Balejová, mluvené slovo L. Švormová

18. 12. Koncert FKPS – vánoční koncert – zájezd Praha

19. 12. Adventní koncert flétnový soubor Barocco

19. 12. Koncert skupiny Agnatha

VÝLETY
20. 3. I MAX + Národní muzeum

24. 4. Zámek Dobříš a muzeum K. Čapka ve Strži

červen Skleníky Fatamorgana

16. 10. Hrad Kokořín a zámek Mělník

DIVADLA PRO DOSPĚLÉ
květen Ochotnický soubor Blaník z Načeradce

říjen Ochotnický soubor Svatopluk z Benešova

DIVADLA PRO DĚTI
17. 4. Divadlo Víti Marčíka

27. 6. Ochotnický spolek NETOPÝR – Pohádka o kohoutkovi a slepičce

11. 9. Ochotnický spolek NETOPÝR – Lakomá Barka

6. 12. Studio Dell arte – vánoční pohádka

DIVADLA PRO MŠ
30. 3. Divadlo OKÝNKO – „Skřítkové a velikonoční vajíčka“

19. 5. Divadlo MRAK – „O ševci Kubovi“

11. 10. Hudební divadlo Karlovy Vary – „Chlupatá pohádka“

9. 12. Divadlo OKÝNKO – „Začarované koledy“

VÝSTAVY
1. 4. – 15. 4. Jelen mého města – dětské práce

1. – 31. 5.  Obrazy Věry Mačkové-Pišingerové

4. 6. – 30. 9. Práce dětí ze ZŠ Týnec a vystoupení flétnového, tanečního

a pěveckého kroužku s doprovodem žáků kytarové školy

5. 6. – 27. 6. Akvarely a perokresby Ing. Ladislava Žížaly

4. 7. – 30. 7. Obrazy Lenky Útratové z Pecerad

7. 8. – 3. 9. Obrazy Magdalény Timplové z Prosečnice

5. 9. – 30. 9. Obrazy Ljuby Vitkovské (studená a horká batika)

DALŠÍ AKCE
Duben Zahájení turistické sezóny

Přivítání jara – velikonoční trhy, Pašijové hry

Soutěž o NEJ-velikonočnějšího beránka

7. 6. Ukončení kurzu dráteníků (12 účastníků)

Červenec Každý týden v sobotu Letní divadelní scéna

Srpen 3. kurz ubrouskové techniky

7. 8. 5. ročník městských slavností Týnecký střep

26. 8. Netopýří noc na týneckém hradě spojená s přednáškou, promítá-

ním diapozitivů a výstavou fotografií

září Zahájen nový kurz paličkování

28. 11. První adventní neděle – oslava Vánoc v městském muzeu, tržiště

dárků a ozdob

5. 12. Druhá adventní neděle – Mikulášská show pro děti i dospělé, bás-

ničky a písničky dětí MŠ Chrást n.S., maňáskové představení

12. 12. Třetí adventní neděle – muzeum pro děti, tržiště vánočních dáreč-

ků a dětí ze ZŠ 

19. 12. Čtvrtá adventní neděle – vánoční trhy

Pravidelné přednášky Vlastivědného klubu v zasedací síni MěÚ 

KULTURNÍ A  INFORMAČNÍ STŘEDISKO
MěÚ Týnec nad Sázavou, K Náklí 404; 257 41, Informace: 317 701 923  nebo  317 701 431, E-mail: info@mestotynec.cz

Zájezd do divadla

Na Vinohradech

Edward Albee

POBŘEŽÍ
Režie: Lucie Bělohradská

Hrají: Charlie / Viktor Preiss 

Nancy / Daniela Kolářová 

Leslie / Jiří Dvořák 

Sára / Vendulka Křížová

pátek 18.3.2004 od 19,00 hod.

Vstupenky: 250,-  220,- 180,- 170,- 120,-  60,-

Předprodej zahájen v KIS – MěÚ tel: 317 701 923 

nebo na podatelně MěÚ Týnec n.S. tel: 317 701 431

Dopravu hradí MěÚ. 
Předpokládaný odjezd 17,30 hod. od spořitelny.
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Výroční zpráva
Co to vlastně je mateřské centrum? 

• je založeno na principu svépomoci a na do-

brovolné práci těch, kteří se v něm setkávají.

Je otevřeno pro každého – děti, rodiče, praro-

diče, přátele včetně handicapovaných.

• útočiště pro maminky na mateřské dovolené

• prostor pro rodiče s dětmi

• místo vzájemné pomoci

• sdílení stejné etapy života

• objevení netušených možností a schopností

• pozitivní vnímání mateřství

• místo pro realizaci a rozvoj dětí i maminek

• východisko pro další občanské aktivity

Krátce z historie MC MOTÝLEK:

» MC zahájilo svou činnost jako občanské sdru-

žení v březnu 2000 a je členem Sítě MC v ČR,

která dnes čítá téměř 100 MC. 

» Sí0 MC v ČR je členem mezinárodní sítě MC

MINE.

» V roce 2002 získala MINE Dubajskou cenu za

přínos zkušeností ve své oblasti působení

a zlepšování životních podmínek.

» V roce 2003 se zakladatelka MC v ČR Rut

Kolínská stala Ženou Evropy.

» Z iniciativy MC MOTÝLEK a za jeho velké

podpory bylo v Týnci nad Sázavou 1. 6. 2003

otevřeno nové dětské hřiště. 

» 1. 10. 2004 získalo MC MOTÝLEK certifikát

Společnost přátelská rodině za dobrovolnickou

práci přispívající k rozvoji občanské společ-

nosti.

Stručně o MC MOTÝLEK:

• máme 19 registrovaných dospělých a 41 dětí

jako členů a pravidelných návštěvníků zapo-

jujících se dobrovolně a bez nároku na hono-

rář do dění v MC, mimo to navštěvují MC

i další nově příchozí návštěvníci

• užívané prostory udržujeme v pořádku a sna-

žíme se dle možností MC dovybavovat zají-

mavou literaturou, pomůckami a hračkami

• nabízíme pravidelný program (viz dále)

• organizujeme mimořádné akce dle ročních

období, zájezdy, společné výlety, přednášky

atd. dle nápadů a zájmů členů sdružení

• nabízíme občerstvení pro rodiče a děti, kni-

hovničku s literaturou pro děti a o dětech, in-

zertní službu, naše činnost je zmapována

v kronikách, které jsou k nahlédnutí v MC

• k dispozici máme různé zajímavé informace

o kulturním a společenském dění ve městě

i okolí

• spolupracujeme se Sítí MC v ČR, s blízkými

MC, MěÚ, KIS Týnec nad Sázavou, médii

MC MOTÝLEK má za sebou již pátý rok své

existence. Zda byl tento rok úspěšný, je na po-

souzení účastníků aktivit MC, ale snad i ostatní-

ho okolí. 

Opět jsme uspořádali tradiční i netradiční akce

a výlety – zimní rodinnou dovolenou na horách,

Valentýnské odpoledne, Dětský karneval, před-

nášky, vynášení Mořeny, Hon na čarodějnice,

výlet do pražské ZOO, Oslavu Dne dětí na hřiš-

ti, výlet na kanoích, již tradiční letní dovolenou

v Říčkách v Orlických horách, výlet párou, Do-

pravní závod pro děti, výlet za Dinosaury do

Plzně, Slavnost padajícího listí – pouštění draků,

Vyprávění o Halloweenu, Svatomartinský lam-

piónový průvod, vyrábění vánočních ozdobiček,

Mikulášskou a Vánoční besídku a velmi oblíbe-

ný zájezd na Vánoční koncert Chorea Bohemica

do Míčovny Pražského hradu. Všechny akce

byly hojně navštíveny nejen členy MC, ale i ši-

rokou veřejností. Výše uvedené jistě potvrzuje

důležitý dopad pozitivního působení MC na

dnešní společnost obzvláště s ohledem na smys-

luplné využívání volného času.

Cílem MC MOTÝLEK je i nadále pozitivně

působit na společnost, rozvíjet své aktivity dle

poptávky a svých možností, podporovat tradice,

kulturní a společenský život – hodnotné využí-

vání volného času v rámci rodiny spolu s MC již

od nejmenších dětí v Týnci nad Sázavou a okolí.

Jak je možné MC MOTÝLEK podpořit:

• finanční, materiální či morální podporou pro-

vozu MC – ten zahrnuje např. výtvarné potře-

by, různé hrací a sportovní vybavení, ceny na

akce a soutěže, administrativní potřeby, nákla-

dy na telefon, e-mail, kopírování, bankovní

a účetní náklady a další;

• darováním či slevou z poskytovaných služeb.

Poděkování za rok 2004:

Děkujeme za finanční, materiální či morální

podporu našeho občanského sdružení:

MěÚ Týnec nad Sázavou, KIS Týnec nad
Sázavou, Síti MC v ČR, Městské Policii Týnec
nad Sázavou, Týneckým listům, Benešovské-
mu Deníku, Jiskře, MF DNES, Rádiu Blaník,
Kabelové televizi – Info kanálu, časopisu Ro-
diče, OD NORI, Pekařství Červený, Ing. Ho-
rákové – účetní, Econnectu, JUDr. Krejčíko-
vi, KD Kamenice, KULTu Nespeky, Muzeu
Týnec nad Sázavou, Ochotnickému spolku
Netopýr, Světlaně Drábové, VlaZce Dudové,
Masterfoods, MUDr. Zemánkovi a MUDr.
Hvězdové, chatě ALMĚ – manželům Nováko-
vým, nábytku Bernat, Těhotenské módě Be-
nešov, školní jídelně, ZŠ Týnec n.S.,
MŠ Týnec n. S., Simbě Netvořice, Š. Vachovi
– Miniagru – Krtek, hudební skupině PT Styl,
paní Bambasové s koníkem z Věřic, sboru do-
brovolných hasičů Pecerady, Mikuláši s čerty
z Chrástu n. S.

a všem maminkám a jejich rodinám, které

se dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odmě-

nu starají o bezproblémový chod MC.

Marcela Krejčíková 

předsedkyně představenstva, 

Mateřské centrum MOTÝLEK

Mateřské centrum – MOTÝLEK- Týnec nad Sázavou

Vás srdečně zve 

na oslavu svých 5. narozenin

v sobotu dne 19. 3. 2005 od 16.00 h v MC

Přij0te se zapojit do reje motýlků a soutěže o nejhezčího motýla!
Těšíme se na Vás!

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou v roce 2004

Foto O. Nedra
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Letošní zimní dovolená s MC MOTÝLEK se

konala od 2.1.-9.1.2005. Byli jsme v Jizerských

horách v Horním Maxově. Chata „U Maxe“, kde

jsme byli ubytovaní, nás velmi mile překvapila

svým 100% domácím a příjemným prostředím.

5 pokojů, společenská místnost, jídelna, plně vy-

bavená kuchyň, sociální zařízení, lyžárna, zkrát-

ka přesně vyhovující naší expedici ve složení 7

dospělých, 5 dětí a 1 pes. Počasí nám ukázalo

všechny své tváře. Zpočátku silně sněžilo

a velmi foukalo, později pršelo a tálo a nakonec

svítilo sluníčko a bylo mrazivo.

Nejdůležitější, a pro některé i nejná-

ročnější náplní letošního pobytu bylo letos lyžo-

vání. Protože děti pomalu „odrůstají plenkám“,

trávili jsme oproti loňským rokům hodně času na

sjezdovkách a pilně lyžovali. Ale i přesto jsme si

našli čas na návštěvu Muzea zábavného pozná-

vání a lunaparku v Babylonu v Liberci, Přírodo-

pisného muzea ve Smržovce a rozhledny Bram-

berk. Samozřejmě jsme vyzkoušeli i další

sněhové dopravní prostředky jako boby, sáňky,

běžky i vlastní pozadí. Užili jsme si zkrátka čer-

stvého vzduchu, sněhu, deště, slunce, zábavy

a legrace při stavění sněhuláků, sněhuláčic, iglů

a dokonce i velmi zdařilého parního vlaku. Tak

jako každý rok, na závěr musíme zkonstatovat,

že expedice se tentokrát (oproti jiným rokům)

obešla bez nemocí, zranění a podobných katas-

trof. V současné době už plánujeme, kam vyra-

zíme příští rok. A proto, pokud máte chu0 vyrazit

s námi, neváhejte a hlaste se.

Saša Škopková

Zimní dovolená s MC MOTÝLEK aneb Expedice YKREZIJ

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve pátek 25. března 2005

– termín je závazný!

}
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Mateřské centrum - MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
se sídlem ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou

PROGRAM ČINNOSTI A AKCÍ NA ÚNOR 2005 AŽ SRPEN 2005:
pro rodiče (i prarodiče a jiné rodinné příslušníky) s dětmi od 0 do cca 7 let, ale i starší včetně dětí handicapovaných

PONDĚLÍ: NOVINKA! 12.30 – 13.15 h 13.20 – 14.05 h

9.00 – 11.30 h Hravá angličtina II Hravá angličtina III

HERNA – pokračování – začátečníci

– s možností hlídání dětí

ÚTERÝ: 9.15 – 10.15 h 10.45 – 11.45 h 14.30 – 15.15 h 15.15 – 16.00 h

Angličtina pro maminky Angličtina pro maminky FLÉTNIČKA I FLÉTNIČKA II

– pokroč., s dětmi v herně – začátečníci, s dětmi v herně – začátečníci – pokračování

STŘEDA: 9.00 – 12.00 h 10.00 – 10.20 h 12.30 – 13.15 h NOVINKA!
HERNA Hudební kroužek FLÉTNIČKA III 15.00 – 18.00 h

pro nejmenší děti – pokračování HERNA

ČTVRTEK: 9.30 – 11.00 h 15.30 – 16.15 h

Masáže dětí a kojenců Hravá angličtina I

a základy aromaterapie – pokračování

Masáže jsou vhodné pro

děti všech věkových kat.

PÁTEK: 9.30 – 12.00 h

Klub nemluvňat

SPOLEČNÉ  AKCE :

� ÚNOR

– Valentýnské odpoledne

Termín: v sobotu 12.2.2005 od 15.00 h v MC

– povídání a hry s Valentýnem

– Přednáška o 1. pomoci – přednáší paní

M. Pálová

Termín: ve středu 16.2.2005 od 19.00 h

v MC – je nutné se předem přihlásit v MC!

� BŘEZEN

– 5. narozeniny MC Motýlek v maskách

Termín: v sobotu 19.3.2005 od 16.00 h v MC

– karnevalové hry

– Velikonoční průvod s Morenou

Termín: v pondělí 28. 3. 2005 – sraz ve

14.30 h před MC (DSPS) – pomlázky a řeh-

tačky s sebou

� DUBEN

– Brigáda na hřišti

Termín: v sobotu 9.4. 2005 od 9.00 h na hřišti

– pracovní nářadí s sebou (hrábě, rukavice,

apod.)

– Přednáška: Logopedie – obecně – předná-

ší paní MUDr. E.Šedivková - Hoffmannová

Termín: ve čtvrtek 14.4.2005 od 18.00 h

v MC – je nutné se předem přihlásit v MC!

– Hon na čarodějnice

Termín: v sobotu 30.4.2005 od 16.30 h na

palouku v Náklí – převleky a košIata s sebou

� KVĚTEN

– Výlet do Pražské ZOO – rezervace předem

nutná!

Termín: v sobotu 14. 5. 2005 – odjezd

v 8.00 h od MC (DSPS)

– Přednáška: Vývoj dítěte v 1. roce a násled-

né souvislosti – přednáší paní S. Drábová

Termín: bude upřesněn – je nutné se předem

nahlásit v MC!

– Oslava Dne dětí na hřišti

Termín:v neděli 29.5.2005 od 15.00 h na

hřišti – soutěže, písničky- Dobrou náladu

s sebou!

� ČERVEN

– Výlet do Botanicusu v Ostré nad Labem –
možnost výroby vlastní svíčky, mýdla, prova-

zu, prstýnku

Termín: v sobotu 11.6.2005 – odjezd v 8.00

h od MC (DSPS) – rezervace předem nutná!

– Tradiční jízda rodin vodníků na kanoích

Termín: v sobotu 25. 6. 2005 – odjezd

v 10.00 h od Bisportu – rezervace již v lednu!!!

� ČERVENEC

– Expedice ALMA 2005 aneb sraz stateč-

ných rodinných týmů v Říčkách v Orlic-

kých horách 

Termín: 2. – 9. 7. 2005 – poznáváme Orlické

hory a hrajeme si – přihlášky a info v MC

– Móóře djó móóře – jedeme za sluníčkem

Termín: Bude upřesněn.

� SRPEN

– Húú! Vlak už houká – těšíme se na páru.

Termín: Bude upřesněn.

Podrobnější informace získáte buZ v MC – MOTÝLEK nebo na tel. 728 485 227, 317 704 887 –  M. Krejčíková, 
317 701 568, 604 798 280 – Lucie Kyptová, 604 759 364 – Saša Škopková 

Všechny kroužky jsou v tuto chvíli plné, na Masáže dětí a kojenců se však můžete hlásit průběžně:
Masáže dětí a kojenců – Hanka Čečerlová – 776 00 68 14, Hlídací služba – od února 2005 – Lucie Kyptová – 317 701 568, 604 798 280

Stále hledáme aktivní maminky, které by měly chu8 jakkoli se zapojit při činnosti s dětmi či rodiči v MC. 
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte či můžete přijít na organizační schůzku MC.

Každou 4. středu v lichém měsíci od 18.30 h se konají organizační schůzky v MC Motýlek. Zveme všechny zájemce!
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Vodáci na běžkách
Letošní zima nás zatím nerozmazluje. Po

sněhu ani památky, o Silvestru bláto. Proto není

divu, že jsme v sobotu ráno 15. ledna odjížděli

na Šumavu se smíšenými pocity. Prognózy hlá-

saly v oblasti Zadova čerstvou vrstvičku prašanu

a nízké teploty. Ale co realita?

Sněhové podmínky v okolí Kvildy a Modravy

nás příjemně překvapily. Stopa nebyla sice nej-

kvalitnější, ale jezdit se dalo a o to šlo! Část ly-

žařů vystoupila už na Pláních, část na Kvildě

a zbytek na Modravě. Každý z nás nedočkavě

vyrazil za svými cíli a do možnosti svých sil.

Ta radost z pohybu na čerstvém vzduchu! Ještě

večer, při nezbytném posezení ve společenské

místnosti, kdy jsme nejenom hodnotili dosavad-

ní činnost oddílu, řešili akce budoucí a pěli až se

hory zelenaly, jsme v duchu znovu projížděli tu

krásu a usínali spokojeni.

Nedělní ráno nemělo chybu. Nádherný mrazi-

vý den, sníh skřípal pod nohama, stopy byly

rychlé a sluníčko zářilo až oči přecházely. Zmrz-

lé kapky na ojíněných stromech jiskřily jak dra-

hokamy, vzduch byl čerstvý a mrazivý, paní

Zima se předvedla z té lepší stránky. S elánem

jsme vyrazili do plání. Jediná vada na kráse byl

večerní návrat domů.

Do Týnce a všedních šedých dnů jsme se vrá-

tili za tmy, bohatší o krásný zážitek. Všichni dě-

kujeme vedoucímu zájezdu Pepíkovi Reichlovi

za to, že byl s námi, že nám „nahoře“ zařídil

krásné počasí a dostatek sněhu a už se těšíme na

další akce.

mn

Volejbalový turnaj
V sobotu 4. prosince 2004 pořádal volejbalo-

vý oddíl žen v tělocvičně v Týnci nad Sázavou

již 9. mikulášský turnaj smíšených družstev

(v každém týmu musely hrát alespoň 2 ženy). Do

turnaje se přihlásilo 8 družstev, která se rozloso-

vala do dvou skupin po čtyřech. K vidění byla

pestrá paleta týmů, které byly na vyrovnané

úrovni a všechny hrály s maximálním nasazením

a obětavostí.

Ve skupině A proti sobě nastoupily Týnec I.,

Zbořený Kostelec I., Benešov a Dudovci. Ve

skupině B se setkaly Týnec II., Zbořený Koste-

lec II., Krhanice a Michalovci.

V základních skupinách se utkala družstva

každé s každým na 2 hrané sety. V případě vy-

rovnaného zápasu 1:1 na sety rozhodoval počet

bodů, které družstvo v zápasech získalo. Důsled-

kem toho 1 bod odsoudil týnecké družstvo I.

k boji o 3. místo proti Týnci II., které skončilo

druhé ve skupině B. Do finále se probojovali ví-

tězové skupin Zbořený Kostelec I. a Krhanice.

Týmy ze 3. a 4. míst ve skupinách se utkaly

o celkové pořadí. Po napínavém finále turnaj vy-

hrál Zbořený Kostelec I.

Celkové pořadí umístění družstev:

1. Zbořený Kostelec I.

2. Krhanice

2. Týnec I.

4. Týnec II.

5. Benešov

6. Zbořený Kostelec II.

7. Dudovci

8. Michalovci

Všem družstvům děkujeme za pěkně předve-

denou hru a doufáme, že příští rok se všichni rádi

znovu zúčastní.

Za týnecké volejbalistky 

Petra a Markéta Šašková
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Volejbalový Klub Týnec nad Sázavou
– podzimní mistr Krajského přeboru II. třídy

až čtyř turnajů systémem každý s každým za

účasti týmů z Říčan „A“ a „B“, Sokola Benešov,

Sokola Vlašim a našich děvčat.

K prvnímu turnaji zajížděly holky 12. prosin-

ce 2004 do Benešova. V tomto turnaji si vedly

nad očekávání velmi dobře a dokázaly zvítězit

nad Říčany „B“ 2:0, nad Vlašimí také 2:0

a v dramatickém tie-breaku nad Říčany „A“ 2:1.

Jedinou porážku utrpěly od domácího týmu a to

poměrem 0:2.

Druhý turnaj je čekal hned po Novém roce

2005. V neděli 9. ledna pořádala turnaj Vlašim.

I na tomto turnaji děvčatům forma vydržela a do-

kázala vyválčit dvě vítězství a dvě porážky. Mrzí

především porážka v tie-breaku od Říčan „B“

1:2. V souboji s Říčany „A“ soupeřky vrátily

našim hráčkám předešlou porážku z minulého

turnaje i s úroky a vyhrály 2:0. První výhru zís-

kaly nad domácí Vlašimí 2:0 a druhou nad Be-

nešovem 2:1, které si cenní nejvíce. Další turnaj

čeká volejbalistky 27. února 2005 v Říčanech

a naše děvčata věří, že jim vydrží forma i do to-

hoto turnaje.

Za VK Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta

Loňský rok 2004 jsme uzavřeli, jak nejlépe

jsme mohli. Po letní přípravě na nově otevřeném

plážovém hřišti se nám podařilo vyhrát podzim-

ní část sezóny v Krajském přeboru II. třídy!

V posledních dvou kolech jsme nejdříve přivíta-

li hostující tým Bohemia Poděbrady. V pohled-

ném zápase za krásného počasí jsme si nenecha-

li vzít od soupeře domácí neporazitelnost

a s přehledem jsme vyhráli oba zápasy shodně

3:0. K poslednímu zápasu podzimní sezóny jsme

zajeli na okresní derby do Benešova. Díky špat-

nému počasí jsme byli odkázáni hrát v tělocvič-

ně, což byla značná výhoda pro soupeře, který už

absolvoval v hale několik tréninků. Po dramatic-

kém průběhu prvního zápasu plného krásných

výměn se nám nedařily koncovky setů a prohrá-

li jsme 1:3. Do druhého zápasu nenastoupil

Pavel Zdražil ani zraněný Mirek Kalina, a tak

dostali šanci naši mladí hráči. Po vyrovnaném

průběhu setů měl opět soupeř navrch v koncov-

kách a poslední mistrovský zápas sezóny dovedl

k vítězství 0:3. My jsme i přes tento neúspěch

nemuseli smutnit a mohli se hřát pocitem, že

jsme podzimní mistři KP II.

Zimní přípravu jsme zahájili týden po posled-

ním zápase v tělocvičně, kde jsme začali polykat

tréninkové dávky. V předvánočním čase 18. pro-

since 2004 jsme přijali pozvání na Vánoční tur-

naj v Komárově. Turnaje se zúčastnily přede-

vším týmy hrající krajský přebor druhé třídy,

takže zápasy byly na slušné úrovni. V systému

každý s každým na dva hrané sety, kde na konci

rozhodovala konečná tabulka, jsme obsadili

pěkné třetí místo v konkurenci sedmi týmů.

V roce 2005 nás čekají ještě tradiční turnaje ve

Vlašimi a ve Zruči.

Také naše volejbalistky v zimě nezahálejí.

V sobotu 4. prosince 2004 pořádaly v místní tě-

locvičně Mikulášský turnaj a především letos

přihlásily okresní soutěž. Ta se hraje formou tří

Závody ve sportovní gymnastice
V již 32. ročníku populárních závodů ve spor-

tovní gymnastice pořádaných TJ Jawa Metaz

Týnec nad Sázavou ASPV–SG pod názvem

„Mikulášské závody“ dne 18.12.2004 se soutě-

žilo tradičně na prostných, kladině či lavičce

a ve šplhu na tyči. Letos se ho zúčastnil rekord-
ní počet závodníků, a to celkem 98 závodníků ze
13 oddílů, a to KK Benešov, Sokol Benešov,

DDM Benešov, Všetaty, Špindlerův Mlýn, Ne-

tvořice, Vršovice Praha, Gymstar Praha, Dobříš,

Roudnice, Sokol Vlašim, Prosek Praha, Bohe-

mians Praha a samozřejmě též ASPV-SG Týnec

nad Sázavou.

Pro cvičení prostných si starší děvčata zvolila

hudební doprovod, což je velmi zajímavé hlavně

pro diváky. Na kladině děvčata předvedla řadu

zajímavých cviků, ale byly vidět i pády. Naštěs-

tí se nikomu nic nestalo, jen rozhodčí zazname-

nali větší bodové srážky.

Pořadím ale velmi často zamíchá šplh. Tato

disciplina má za úkol rozvíjet u závodnic sílu,

rychlost a obratnost, ale některé bohužel právě

šplh připravil o drahocenné body do závěrečné-

ho hodnocení.

Letošního ročníku se již tradičně zúčastnili

i hoši. Závodili ve třech disciplinách, a to

v prostných, kruzích a šplhu. Celkem jich bylo
12 ze 6 oddílů a to DDM a KK Benešov, Špin-

dlerův Mlýn, Vršovice Praha, Roudnice a Do-

bříš.

A jaké pořadí obsadila děvčata z Týnce nad

Sázavou?

Nejmladší žákyně – celkem 19 závodnic

8. místo Vávrová Michaela

9. místo Vávrová Kateřina

Mladší žákyně I – celkem 22 závodnic

6. místo Jalůvková Martina

12. místo Šamlotová Hana

13. místo Röthová Barbora

22. místo Kliková Martina

Mladší žákyně II. – celkem 24 závodnic

1. místo Mrhová Aneta

8. místo Kohoutová Michala

12. místo Součková Karolína

14. místo Urbancová Aneta

18. místo Kubásková Hana

Starší žákyně III. – celkem 7 závodnic

3. místo Mrzkošová Michala

4. místo Kohoutová Nikola

Ženy – pouze 1 závodnice

Beranová Květa

Vyspělé mladší žákyně – celkem 7 závodnic

1. místo Nováková Kamila

4. místo Kovářová Radka

7. místo Oktábcová Jitka

Vyspělé starší žákyně – celkem 4 závodnice

1. místo Škvorová Sára

4. místo Součková Radka

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem

sponzorům: Křížová – Kříž (Zelenina), kteří vě-

novali pro všechny závodníky zdravé odměny,

Petr Novák (kovoobrábění) zhotovil diplomy,

Alena Součková, Bukovany a p. Červený (Pe-

kárna) věnovali ceny pro vítěze. Na medaile

a ostatní ceny pro vítěze přispěl též MěÚ v Týnci

nad Sázavou.

V budoucnu budeme nadále pořádat gymnastic-

ké závody, kde si mohou děti z našeho oddílu změ-

řit své dovednosti s dětmi z jiných oddílů a tímto

zároveň i propagovat město Týnec nad Sázavou.

Ještě jednou všem děkujeme a doufáme, že

nám zachovají přízeň.

za odd. ASPV – SG

J.Z.

Kotoul na kladině – R. Kovářová
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Kladina – K. Nováková Kladina – S. Škvorová

Ml. žákyně II – první místo K. Nováková St. žákyně III – první místo S. Škvorová

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 317
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382
723 012 867
725 022 729

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 713 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 317 701 201

ELEKTŘINA 800 178 634
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

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

VODA 777 241 039

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 602 121 134 
(p. Rödlich)

ČESKÝ TELECOM, 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.
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Historie a současnost Tenisového klubu Týnec nad Sázavou
Tenis se v Týnci nad Sázavou hrál pravděpo-

dobně již za první republiky. Podle vzpomínek

pamětníků zde bylo několik tenisových kurtů –

na Brodcích i v Týnci. Kdo však byl jejich maji-

telem, kdo tu hrával nebo zda byl v Týnci teni-

sový klub, to zůstává dodnes tajemstvím. Jisté je

jen to, že v 50. letech byla všechna tenisová hřiš-

tě zrušena a na jejich místě byly postaveny prů-

myslové objekty – nová hala podniku JAWA,

parkoviště atd. Od té doby tenis jako sport

z Týnce vymizel. Jen v lese proti hřbitovu zůstal

přírodní, povrchem i rozměry neregulérní teni-

sový kurt, kam si chodilo zahrát pár nadšenců. Ti

vlastně stáli u kolébky novodobé historie týnec-

kého tenisu.

Ta se začala počítat od ustavující schůze teni-

sového oddílu v srpnu roku 1973 a od jeho přije-

tí do Československého tenisového svazu v září

téhož roku. Na žádost byl přijat do místní TJ

JAWA-METAZ Týnec nad Sázavou jako další

ze sportů, ovšem bez vlastního hřiště, prostě

jako nechtěné dítě. V představách tehdejších

rozhodujících činitelů byl stále spojován s kapi-

talismem, a proto neměl mít v „dělnickém“

Týnci místo. Oddíl dostal sice povolení k vybu-

dování kurtů na hřišti u mostu (dříve házená,

hokej), ale bez jakéhokoliv finančního příspěv-

ku. V té době totiž vůbec nikdo nevěřil, po zku-

šenostech z několika dříve započatými akcemi,

že by někdo mohl výstavbu uskutečnit.

Představa o konečné podobě areálu tu však

byla. Oddíl dostal darem ke svému vzniku od

předsedy ČTS pana Cyrila Suka typizovaný pro-

jekt výstavby kurtů, o kterém bylo po zaměření

zjištěno, že se přesně hodí do prostoru areálu jak

polohou, tak rozměry. Kromě kurtů zbylo místo

na tréninkovou odrazovou stěnu a dětské hřiště.

Začala nejtěžší etapa existence oddílu – ce-

lých dlouhých osm let. Tisíce hodin odpracova-

ných zdarma, nákup materiálu za vlastní peníze,

pochybnosti i nepřízeň okolí, dlouhé pauzy,

v nichž se sbíraly síly k další práci. Není divu, že

mnozí ztratili elán i víru v dokončení a odpadli,

nakonec zůstalo jen „jedenáct statečných“, kteří

to nevzdali.

Snad jen díky tomu, že TJ vybudovala přetla-

kovou halu, ve které se mohl hrát i tenis, oddíl

přežil. Ale už tady bylo znát, že bude akces-

chopný. V té době nebylo v republice mnoho

krytých kurtů, a tak oddíl pořádal po několik

sezón i celostátní zimní turnaje dorostu i dospě-

lých, kde mohli místní vidět současné i budoucí

špičkové hráče a ještě více se pro tenis nadchli.

Dospělí, kteří nikdy předtím tenis nehráli, se ne-

ustále zlepšovali, začalo se s výchovou malých

adeptů bílého sportu. A přišel i čas, kdy se do-

končení výstavby stalo skutečností. To už všich-

ni uvěřili, že se záměr povedl, TJ zafinancovala

nákup antuky potřebné k základnímu pokrytí

hřiště. Byl to svátek, dívat se, jak plocha postup-

ně dostává tu typickou tenisovou barvu a na ní se

bíle rýsují rozměřené kurty. Celá hodnota vznik-

lého díla byla v té době neuvěřitelných 450 tisíc

korun.

Zde je třeba se trochu zastavit a dodatečně po-

děkovat všem, kteří se o znovuzrození týnecké-

ho tenisu zasloužili jakýmkoliv způsobem –

sympatiemi při založení oddílu, vlastní prací,

i tím, že po celou dobu pomáhali a věřili ve zdár-

ný konec.

Nyní nastal pravý klubový život. Členové ab-

solvovali kurzy trenérů, rozhodčích a do soutěží

– samozřejmě těch nejnižších – byla přihlášena

družstva žáků, dorostu i dospělých. Kromě vlas-

tního hraní se činnost oddílu zaměřila na zlepše-

ní zázemí – šaten, sociálního zařízení i údržbu

celého areálu, který oddíl užívá společně s oddí-

lem volejbalu.

Postupem času si členové – mládež i dospělí –

zvykají trávit více a více času na kurtech. A do-

stavují se i sportovní úspěchy, ne jen jednotliv-

ců, ale i družstev, což představuje postup do vyš-

ších výkonnostních tříd, cestování na turnaje,

mistrovské zápasy a téměř každodenní tréninky.

Oddíl pořádá každoročně i několik významných

turnajů, mezi nimi i tak specifické jako třeba

čtyřhry rodičů s dětmi, smíšené čtyřhry „O zla-

tou raketu města Týnce“, seriály GP ve dvouhře

mužů a později i celostátní turnaje mužů. Je sa-

mozřejmé, že oddíl plnil i své povinnosti vůči

Okresnímu tenisovému svazu pořádáním okres-

ních přeborů jednotlivců v některé z vypsaných

kategorií.

Ale práce vlastně nikdy nekončí. Každoroční

příprava kurtů na sezónu, běžná celoroční údrž-

ba, to vše vyžaduje nekonečné množství hodin

fyzické práce i obětavosti. Rovněž pořádání

uvedených akcí je časově i finančně náročné.

Proto mohou setrvat jen ti, kteří mají svůj sport

skutečně rádi.

Poněkud nečekaný zlom v činnosti oddílu při-

neslo období po roce 1989. Oddíl se v roce 1994

osamostatnil, vznikl Tenisový klub Týnec nad

Sázavou. Majetkoprávní nejasnosti, které ohled-

ně vlastnictví celého areálu hřiště u mostu vy-

plynuly v té době na povrch, způsobily určitou

stagnaci v jeho činnosti. Nejasná budoucnost

i vztahy změnily život klubu na pouhé přežívání.

Ustal i systematický výcvik mládeže, což před-

stavuje pro nejbližší roky generační problém

klubu. Současným majitelem areálu je Město

Týnec nad Sázavou, které, aby zachovalo jediné

veřejné sportoviště, vykoupilo tento, před lety

podvodně odcizený majetek TJ JAWA-METAZ,

zpět pro město. Za tuto transakci potrestalo

město tenisový klub „doživotně“ zamítnutím ve-

škerých finančních dotací, takže tenisový klub je

dnes jediným místním spolkem, který nedostává

od města žádnou finanční podporu, ač vzniklou

situaci nezavinil.

Finance, a0 chceme nebo nechceme, tvoří sku-

tečný základ činnosti a provozu jakéhokoliv

společenství. A pokud klub financují členové

svými příspěvky a ziskem z pronájmu kurtů,

stačí to jen na běžné provozní výdaje a není

možno počítat s nějakými většími akcemi (na-

příklad rekonstrukcí dvorců), jak si možná před-

stavují majitelé tohoto areálu. A to je skoro čtvrt

století provozu zásadní problém. Aby sportoviš-

tě splňovalo potřebné a předepsané parametry

pro mistrovská utkání, potřebuje celkovou re-

konstrukci. Ta představuje tak velký objem prací

a finančních prostředků, že se to zcela vymyká

z možností klubu.

Nezanedbatelnou součástí života klubu, jsou

i společensko-sportovní akce. A0 už jsou to tur-

naje na zahájení nebo ukončení sezóny, různé

domácí turnaje spojené s grilováním nebo v po-

sledních letech oblíbený pětiboj, vždy je smys-

lem dění přilákat na hřiště k aktivnímu sportová-

ní co nejvíce občanů. Tenis je sportem, který

rovnoměrně podporuje rozvoj fyzické i psychic-

ké kondice, pomáhá formovat osobnost a lze jej

pěstovat ve všech věkových kategoriích. Kdo si

ho zamiluje, zůstává mu věrný po celý život.

Tak je tomu i v týneckém tenisovém klubu.

Z dětí, které zde jako první hrály za žákovské

družstvo, jsou dnes dospělí. Tvoří jádro „A druž-

stva“, které hraje druhou třídu krajské soutěže.

Podílejí se aktivně na řízení klubu, znovu se pus-

tili jako trenéři do výchovy mládeže, aby tenis

v Týnci měl přirozené pokračování, protože sem

prostě patří. Překonal za tu více než třicetiletou

historii komunistickou třídní nesnášenlivost,

překoná i dnešní demokratickou nepřízeň. Ale

zůstane tu pro všechny, kdo milují pohyb na čer-

stvém vzduchu a kdo chtějí vychovávat své děti

ve zdravém životním stylu. Pro všechny tedy

naše heslo „Sportu zdar a tenisu zvláš0!“.

za tenisový klub Hametová Jiřina

Slovo redakce

Přispěvatelé jsou vítáni…

…ale každý, kdo příspěvek přinese, by měl
počítat také s tím, že redakce nemusí jeho člá-
nek uveřejnit. Nejedná se o cenzuru, ale člo-
věk, který chce mít v novinách svůj příspěvek,
by měl alespoň trochu vědět, o čem píše. Pří-
spěvek by neměl být osobním útokem na ně-
koho, neměl by být ani vyřizováním účtů, ani
by neměl obsahovat nadávky. Měl by obsaho-
vat dokazatelná fakta, případně pisatelův
názor na ně.

Pod každým příspěvkem nesmí chybět pod-
pis, aby redakce věděla, od koho pochází.
Autor se však může skrýt pod pseudonym
nebo pod značku, aby za zveřejnění svého ná-
zoru nedošel k nějaké úhoně. Jeho pravá to-
tožnost však musí být alespoň jednomu členu
redakční rady známa. Musí také počítat s tím,
že mu článek třeba trochu upravíme (např.
jeho délku)
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ZAHRADNICKÉ
SLUŽBY

NÁVRH * REALIZACE 

* ÚDRŽBA ZAHRAD *
a jiné zahradnické práce

tel.:  737 328 880

www.zahradavalenta.wz.cz

toschax@Gmail.com

OPRAVY
VOZIDEL

Dušan Králik

KonopišQská 541

256 01 Benešov

Mobil: 604 443 023

Tel.: 317 721 146

ODBORNÝ
PEDAGOG

naučí

doučí 

➢ ANGLICKY
➢ NĚMECKY
➢ FRANCOUZSKY

(gramatika, konverzace,

příprava ke zkouškám)

Tel.:  317 701 205

Mob.:  605 864 893
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PKS MONT, a.s.

Na Záhonech 1383/67,
140 00 Praha 4 - Michle 
Tel./fax: 241 481 989

e-mail: obchod.praha@mybox.cz

Záruka kvality! âSN EN ISO 9001:2001

www.pks.cz

Specialista na okna, dvefie a stûny
z plastu, dfieva a hliníku

PKS MONT, a.s.

VyuÏijte mimofiádné zimní slevy na v˘robky z plastu a dfieva
realizované v období LEDEN – DUBEN 2005 

Zimní sleva!

volejte zdarma
800 23 00 23
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Rekonstrukce koupelen, kuchyní, bytů, bytových jader, 

obklady, dlažby, elektroinstalace, opravy komínů, omítky, 

vodoinstalace, konstrukce ze sádrokartonů a veškeré další 

zednické práce.

Martin Šíma

Jílovská 418

257 41 Týnec nad Sázavou
e-mail: martinsima@seznam.cz

Tel.: 317 701 820, mob.: 603 801 215

www.rekonstrukcekoupelen.com

Moderní 
ãistírna pefií 

zhotovuje pol‰táfie a pro‰ívané
pfiikr˘vky do 24 hodin z na‰í

sypkoviny rÛzn˘ch barev. 
Pfii vût‰í zakázce sami 
pfiivezeme a odvezeme 

zdarma.

Adresa: 
Janeãek, âsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – veãer

Prodám rekonstruovanou garsoniéru 1+k+k standardního vybavení včetně komory a sklípku o celkové 
výměře 38 m2 v městě Týnec nad Sázavou – část Chrást nad Sázavou.

Bytový dům je napojen na všechny inženýrské sítě a nachází se v blízkosti řeky Sázavy.
Cena:  475 000,- Kč

Informace a dohoda o možnosti prohlídky bytu na tel.: 323 672 048, 731 328 813.


