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5,- Kč

Vážení spoluobčané,

přeji Vám příjemné chvíle strávené při pročítání

dubnového vydání Týneckých listů.

Úvodem vám jako obvykle předkládám nej-

důležitější a nejzajímavější informace z jednání

zastupitelstva a rady města.

Zastupitelstvo mimo jiné schválilo

– Uzavření smlouvy o přijetí grantu z programu

Phare a dotace od Ministerstva pro místní roz-

voj na „Rekonstrukci turistické infrastruktury

v hradním areálu a v historické části města“.

– Zřízení osadního výboru v Podělusích. Před-

sedou byl zvolen p. Martin Pokorný.

– Obecně závaznou vyhlášku, kterou byla zru-

šena vyhláška č.1/2003 o omezení konzumace

alkoholu ( podle právního výkladu byla půvo-

dní vyhláška v rozporu se zákonem).

– Obecně závaznou vyhlášku, která novelizuje

vyhlášku č.2/2003 o zabezpečení místních zá-

ležitostí veřejného pořádku.

– Záměr úpravy plochy před domem čp. 25

v Brodcích (vedle ředitelství Jawy). 

Foto J. Šlesinger

Rada mimo jiné schválila

– sjednocení termínů pro podávání žádostí o fi-

nanční prostředky z programu dotací a vy-

účtování téhož za minulé období – na 15.2.

každého roku

– uzavření smlouvy o účasti na financování pe-

čovatelské služby na rok 2005 pro obyvatele

města mezi městem Týnec n. S. a Pečovatel-

skou službou Benešov v objemu 493.000,- Kč

– prezentaci města na veletrhu URBIS v Brně

v dubnu t.r.

– poskytnutí příspěvku městské knihovně na

akci „Pohádková noc s Andersenem“ ve výši

5.000,- Kč z výtěžku z hracích automatů

– poskytnutí příspěvku sdružení onkologických

pacientek BENKON se sídlem v Benešově ve

výši 3.000,- Kč z výtěžku z hracích automatů

– cenu za televizní signál přijímaný prostřed-

nictvím televizního kabelového rozvodu v ná-

jemních bytech města ve výši 50,- Kč měsíč-

ně. Tato cena platí pro nájemníky od 1.4.2005,

pokud nemají uzavřenou smlouvu o užívání

přípojky přímo s provozovatelem televizního

kabelového rozvodu.

– změnu ceny vodného a stočného od 1.4. 2005

takto:

vodné 27,60 Kč + 5% DPH

stočné 13,- Kč + 5% DPH

Ceny vodného a stočného byly řadu let stabil-

ní, ale nyní už je není možné udržet. Do ceny

stočného bylo nutné promítnout náklady na

intenzifikaci čistírny odpadních vod.

Díky jarnímu počasí byly zahájeny nebo ob-

noveny práce na řadě stavebních akcí a proto se

k těmto akcím vrátíme v příštím vydání Týnec-

kých listů. Sledujeme především výstavbu na

Kněžině, plynofikaci Pecerad a Zbořeného Kos-

telce, rekonstrukci čistírny odpadních vod

v Chrástě, řadu drobnějších i větších vodohos-

podářských akcí, drobné opravy komunikací

(chodník v Jílovské ulici), ale připravujeme i na-

příklad záměr výstavby nového chodníku mezi

Týncem a Chrástem. 

Zdeněk Březina

starosta města
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Nejčastější dotazy ke třídění odpadů

Krátce z Města …

Lípy

Naše město je zasazeno do velkého množství

zeleně. Mezi významné stromy, které jsou ve

městě zastoupeny, patří lípy. 

V loňském roce jsme požádali odborníka pana

Doc. ing. Františka Féra, CSc. z katedry dendro-

logie a šlechtění rostlin přírodovědecké fakulty

University Karlovy o odborný posudek na stav

našich lip v lokalitách v ulici Lipová, Jílovská

a v Chrástu nad Sázavou u kostela sv. Kateřiny.

Svěřili jsme osud těchto stromů do rukou jedno-

ho z našich nejlepších odborníků a znalce

v oboru. Obdrželi jsme zprávu, ze které vyplývá,

že je nejvyšší čas se o naše lípy začít starat.

Letos v červnu začneme ošetřovat lípy na Jí-

lovské ulici. Tyto stromy nejsou moc staré, ale

Je třeba odstranit z PET lahve víčko a etike-

tu před vhozením do kontejneru? 

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat

s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpra-

cování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Ne-

sešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují

přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se

tak stává nákladnější.

Musíme kelímky od jogurtů, másla a jiných

potravin důkladně vymýt před vhozením do

kontejneru? 

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když

potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zby-

tek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.

Musíme z časopisů a dokumentů odstranit

kancelářské svorky před vhozením do kon-

tejneru? 

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším

zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou od-

loučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší

části jako svorky a sponky klesnou ke dnu,

odkud jsou vybírány magnetickou separací.

Patří PVC, které je také plast, do žlutého

kontejneru? 

PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!!

Komplikuje následné zpracování směsných plas-

tů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při

zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny.

Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se

například o novodurové trubky či linoleum.

Musíme plastové obaly od kosmetiky dů-

kladně vymýt (je to chemikálie) před vhoze-

ním do kontejneru?

Stačí když zbytky kosmetických přípravků

jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Do-

čištěny budou při dalším zpracování.

Musíme z dopisních obálek před vhozením

do kontejneru vytrhnout fóliové okénko? 

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obál-

ky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fó-

liovými okénky poradí za vás.

Můžeme vhazovat do kontejneru skartovaný

papír? 

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný

papír stejně jako každý jiný papír, který není

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se

myslí i biologické nečistoty.

Je nutné nápojový kartón před vhozením do

kontejneru stlačit?

Na každém kontejneru je nápis, že je třeba ná-

pojový kartón před vhozením stlačit. Otvor

v kontejneru je speciálně konstruovaný pouze

pro stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící

nádoby sesbírat větší množství kartónů a záro-

veň je tak snížena možnost vhazovat odpad,

který do tohoto kontejneru nepatří! Není třeba

odstranit umělohmotný uzávěr.

Jak správně vytřídit skleněnou láhev?

Láhev vhazujeme do kontejneru na sklo bez

uzávěru. Etiketu ponecháme. Se samotným uzá-

věrem naložíme dle jeho materiálu. Plastové

víčko patří do kontejneru na plast. Kovové, pokud

se u vás sbírá odděleně kovový odpad, tak do

sběrné nádoby nebo případně do sběrného dvora

s ostatními kovy jinak do směsného odpadu. 

Do které nádoby mám třídit krabice od

džusů a mléka?

Papírové krabice například od džusů nebo

mléka nazýváme nápojovými kartony. Organi-

zovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha

městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do

kterých lze použitý nápojový karton odkládat,

jsou označeny speciální oranžovou nálepkou

s označením Nápojový karton. V některých ob-

cích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů.

O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší

obci/městě se můžete informovat na obecním

nebo městském úřadě (odbor životního prostředí

nebo příslušný pracovník mající na starosti od-

padové hospodářství). 

Jak správně vytřídit nápojový karton? 

Nikdy nevyhazujte krabice se zbytky nápojů.

Před odložením do nápojového kartonu napustí-

me trochu vody, protřepeme a vylijeme. Takto

jednoduše vymytý karton stlačíme a vhodíme do

kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh

odpadu. Plastová víčka neoddělujeme bude tak

učiněno následně při zpracování odpadu v zaří-

zeních k tomu vaší obcí či městem určených.

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů

a kovovými obaly?

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte,

pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do sběr-

ných nádob k tomu určených. Jinak jej lze odložit

do směsného odpadu. Větší množství můžete od-

nést do sběrného dvora nebo výkupny surovin.

Proč třídit, když za svoz odpadů platím a to

rok od roku více?

Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz

placených na nakládání s odpady z obecního

rozpočtu. Čím větší množství odpadů je ve Vaší

obci vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží

obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně

zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu

na skládku. Tato úspora obecních financí se pro-

mítá do vašich paušálních poplatků za odpad, či

v počtu kontejnerů a informačních aktivit na tří-

dění odpadů.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly

a jinými chemickými látkami odevzdejte na

místa určená ke sběru nebezpečných látek, větši-

nou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na

benzínových pumpách. Ve většině případů je

toto uvedeno na etiketě výrobku.

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny

C/PAP nebo C/PP?

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do

směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více

materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddě-

litelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na

léky („platíčko“ se zatavenými tabletkami). Vět-

šinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Vý-

jimkou je nápojový karton a některé další kom-

binované papírové obaly.

•

Nové nádoby na odpad

V březnu bylo po městě a místních částech

rozmístěno celkem 11 nových modrých kontej-

nerů na papír, 2 žluté na plasty a 2 zelené na sklo.

Navýšením počtu nádob na tříděny odpad se

Město Týnec nad Sázavou snaží občanům

usnadnit dosažitelnost míst, kam odnášejí třídě-

ný odpad. Chceme tak vytvářet tzv.“hnízda sběr-

ných nádob“, která by obsahovala vždy pokud

možno všechny nádoby na různé druhy odpadu

podle jejich způsobu třídění. Tuto finančně ná-

ročnou akci se nám podařilo uskutečnit díky zís-

kané finanční podpoře z Fondu životního pro-

středí Středočeského kraje, který tím tak

ohodnotil náš záměr zajistit dostatečně hustou síV

nádob pro separovaný sběr využitelných složek

komunálního odpadu.

po celou dobu jejich růstu jim nebyla věnována

žádná pozornost. Odbornou firmou budou pro-

vedeny tzv. výchovné a ozdravné řezy, které za-

jistí perspektivu dalšího růstu. Červen a následu-

jící letní měsíce jsou z hlediska odborníků

k těmto zásahům nejvhodnější, neboV stromy

mají nejvíce síly vlastními silami zacelit „rány“

po řezech. Lipová alej na Jílovské ulici bude tak

moci dále chránit domy podél silnice od nepří-

znivých vlivů dopravy. 

Holubi

Problém zdivočelých holubů trápí nejedno

město a Týnec nad Sázavou nevyjímaje. U nás se

vyskytovaly přibližně dvě stovky holubů. Ti

s oblibou posedávali na střechách některých

domů v sídlišti, neboV tam měli příznivé podmín-

ky. I když povinností každého majitele nemovi-

tosti je učinit veškerá opatření k tomu, aby zabrá-

nil hnízdění či sídlení holubů v daném objektu,

přistoupilo Město Týnec nad Sázavou na plošný

odchyt. Nejdříve jsme za pomoci členů Českého

svazu chovatelů v Týnci nad Sázavou – pana

Kuchty – vypozorovali jejich chování a zvyky

a především, kam holubi odlétají na noc. Potom

byla osazena dvě odchytová zařízení – klece, do

kterých byly nasazeny návnady lákavé potravy.

Odchycení holubi byli pravidelně odváženi a hu-

beni odbornou firmou. S koncem zimy zmizelo

tak z našeho města cca 75 % zdivočelých holubů.

Podle odborníků bychom se nemuseli obávat dal-

šího přemnožení. Bude však nutné, aby každý

vlastník nemovitosti věnoval této problematice

zvýšenou pozornost a zabránil vhodnými opatře-

ními hnízdění a sídlení holubů na svém domě. 

Ing. Miluše Burešová, místostarostka
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Pes „nejlepší“ přítel člověka

a proto se snaží najít nového majitele sami, často

z vlastních řad nebo rodiny a známých. A věřte, že

takto skončilo už dost psů. Stává se nám, že na-

cházíme malá, často několikadenní štěňata a pak

začíná problém, kam s nimi, protože nám díky své

malé velikosti prolezou kotcem a utečou. Ta se pak

musí odvézt do útulku ihned, protože často jsou

i ve špatném zdravotním stavu, třeba z několika-

denního pobytu v popelnici, kde je strážníci našli.

Pak se také často setkáváme s tím, že pes je od-

chycen, ale není zvyklý jezdit v autě, a to se pak

strážníkům nepodaří přimět ho k tomu, aby na-

stoupil do vozu. Následuje tedy pěší pochod až do

kotce. Vůbec nejlepší kombinace je, když ještě

k tomu neumí chodit na vodítku a vy s ním musíte

jít třeba až ze Zbořeného Kostelce.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří

se ujali těchto psích bezdomovců, nebo nějakým

způsobem spolupracovali při jejich odchytu.

Také bych chtěl „poděkovat“ těm spoluobča-

nům, kteří (aby nemuseli zaplatit za svého mi-

láčka pokutu za volně pobíhajícího psa) mají tu

drzost, že klidně urazí zámek na dveřích kotce

a odnesou si svého miláčka dokonce i s miskami

na žrádlo v noci tajně domů.

Pro ty, co by chtěli navštívit útulek v Maršo-

vicích, máme zde kontakt na telefon:

317 744 394, 317 744 355, mobil: 775 268 225,

Jeden z největších problémů Městské policie

Týnec nad Sázavou, se kterým se setkávají stráž-

níci při své práci, jsou volně pobíhající psi po

celém katastru města Týnce. Jak už je zvykem,

nejvíce psů odchytne městská policie v prosin-

ci.Třeba v roce 2004 to byli celkem čtyři psi. Už

jsme si mysleli, že budeme muset přidělávat kotce.

Ale nakonec vše dobře dopadlo a pejsci se dostali

ke svým pánům nebo do útulku v Maršovicích, se

kterým Město Týnec nad Sázavou spolupracuje

a má smlouvu. Jsme rádi, že není některým lidem

lhostejné to, co se v našem městě děje a často se na

nás obracejí s prosbou o pomoc při odchytu volně

pobíhajících psů. Někdy je opravdu velkým pro-

blémem některá „ušlechtilá“ plemena psů odchyt-

nout, protože takový dobře vycvičený voříšek si

vás třeba nepustí blíž než deset metrů od sebe

a jakmile se pohnete o kousíček více, tak se pře-

místí dál a celá věc se může opakovat do nekoneč-

na. Takže se občanům může tento zákrok zdát až

komický, ale věřte, že nám ne. Nezbývá nám než

psa zahnat někam do kouta a tam ho za pomoci od-

chytové tyče zajistit. Poté putuje do kotce u měst-

ského úřadu, kde dostane najíst, napít a týden

čeká, zda si ho jeho páníček najde. Nestane-li se

tak, putuje do útulku v Maršovicích, kde je o něj

dobře postaráno a tam čeká na svého pána nebo

nového majitele. To však dělají strážníci neradi,

Policie ČR informuje… 

V první polovině měsíce března proběhly na

Benešovsku dvě dopravně – bezpečnostní akce.

Na mnoha stanovištích policisté během tří dnů

zkontrolovali především doklady potřebné k ří-

zení motorového vozidla, užívání bezpečnos-

tních pásů, technický stav vozidel, dodržování

stanovené rychlosti. ZjišVovali také, zda řidiči

nejezdí pod vlivem alkoholu. 

Akce se zúčastnilo 48 policistů, kteří zkontro-

lovali celkem 801 osobních a nákladních vozi-

del. Zjistili 187 přestupků v dopravě. Na místě

jich vyřídili 177 a vybrali za ně 61.100,- Kč.

Jízdu pod vlivem alkoholu zjistili v 8 případech.

Tyto přestupky postoupili k vyřízení do správní-

ho řízení na příslušné městské úřady. Stanove-

nou rychlost při jízdě překročilo 40 řidičů. Poli-

cisté dále projednávali přestupky jako například

byla jízda bez rozsvícených světel, nepoužití

bezpečnostních pásů, špatný technický stav vo-

zidel, nedodržení bezpečnostních přestávek u ři-

dičů nákladních vozidel a další. 

Vzhledem k tomu, že neustále přetrvává neká-

zeň řidičů v silničním provozu, budou policisté

v silničních kontrolách i v následujících měsí-

cích pokračovat. 

Vloupání do rodinného domku v obci Dunávice

oznámila 20. března v odpoledních hodinách tý-

neckým policistům pětašedesátiletá žena z Prahy.

Ti na místě ohledáním zjistili, že neznámý pacha-

tel nezjištěným předmětem vytrhl kovovou mříž,

která byla zabudována na zdi okna vedoucího do

kuchyně. Poté u okna rozbil sklo, vnikl do domu

a odcizil nástěnné pérové hodiny zn. KINZLE,

malovaný pětilitrový džbánek z lipového dřeva,

vyřezávanou vázu a dva proutěné košíčky. Škodu

poškozená žena vyčíslila na 7 100 korun.

Policisté případ prošetřují jako podezření ze

spáchání trestného či krádeže a porušování do-

movní svobody. 

Družstevní ulicí v Týnci nad Sázavou projíždě-

li se služebním vozidlem 18. března v nočních ho-

dinách týnečtí policisté. Všimli si, jak z parkoviš-

tě vyjelo auto Škoda Felicia, které odbočilo

doleva a jelo po chodníku. Zastavilo se až před

vývěsními skříňkami, které mu bránily v další

737 419 280. Je zde otevřeno od 10 – 16 hodin.

Útulek se nachází v areálu bývalého lihovaru.

Také bych chtěl apelovat na ty spoluobčany,

kteří si po svých psích miláčcích stále ještě neuklí-

zejí exkrementy. S těmito občany se budeme i na-

dále scházet při svých každodenních pochůzkách

městem a budeme řešit porušení vyhlášky města

blokovou pokutou. I když mohu konstatovat, že

spousta spoluobčanů se už naučila nosit v kapse

při venčení svého psa igelitový pytlík a jsou tak

vždy připraveni uklidit po svém miláčkovi.

Těmto děkuji i za ostatní spoluobčany, kteří se

stále ještě setkávají se psími exkrementy na

svých podrážkách při každodenních procház-

kách městem a jeho okolím.

Tomáš Klenovec, vedoucí městské policie 

Pálení suché trávy

Co si myslíte o plošném pálení suché trávy?

Někdo je proti, někdo je pro a někdo se drží zá-

sady, že bez kouře ohýnku by ani nevěděl, že při-

šlo jaro. Předkládáme několik důvodů, pro které

stojí zato ohýnek napříště nezakládat. Vypalová-

ní trávy v České republice je již mnoho let posta-

veno mimo zákon. Jediné, co se může pálit, jsou

suché materiály rostlinného původu, a to pouze

za předpokladu, že tím neobtěžujeme jiné osoby. 

Kromě ochrany přírody tu hraje svou roli

i péče o čistotu ovzduší, zdravotní a bezpečnost-

ní rizika s vypalování trávy spojená. Málokdo si

uvědomí, jak rychle se oheň v suché trávě může

šířit. Podle hasičů se oheň šíří rychlostí až deva-

desát kilometrů v hodině, a tomu se prostě nedá

utéct. Člověk přece jenom není gepard. Ročně

přijdou v Česku o život při vypalování trávy

čtyři lidé. A to jsou jenom případy, kdy oheň byl

bezprostřední příčinou smrti. Nejsou tam zapo-

jízdě. Policisté proto přistoupili k nastartovanému

auta a vyzvali řidiče k předložení dokladů. Z nich

zjistili, že vozidlo řídí třiapadesátiletý muž z Tý-

necka. Protože v jeho dechu cítili alkohol, vyzva-

li ho ještě k dechové zkoušce. Řidič si přiložil tru-

bičku ke rtům, potom sejmul balónek a odmítl

dechovou zkoušku provést s tím, že ji již provedl.

Policisté ho poté ještě jednou vyzvali k dechové

zkoušce. Muž však na jejich další výzvu nereago-

val. Poučili ho proto o důsledcích odmítnutí de-

chové zkoušky a další jízdu mu zakázali. Případ

zadokumentovali a postoupili k vyřízení na odbor

dopravy na příslušný městský úřad. 

por. Zuzana Stránská

čteny takové, kdy někdo dostal třeba infarkt. I to

se totiž stává. 

Vypalování staré trávy kromě člověka zasahu-

je také řadu dalších, často člověku prospěšných

živočichů, kteří přezimují v půdě – například

čmeláky. Královny čmeláků přezimují v nejrůz-

nějších úkrytech – některé druhy se zahrabávají

do země, nebo přezimují ve staré trávě, nejčastě-

ji na mezích, neobdělávaných svazích a podo-

bně. Zahubením jedné samičky se připravujeme

o pomoc 100 – 200 vysoce užitečných čmeláků,

a tím i o několik desítek tisíc opylených květů,

která by tato kolonie během roku navštívila.

S použitím informací www.enviweb.cz

Mgr. Lucie Kastnerová

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, 

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 

Tel. /fax: 317 845 169, 317 845 965 

E-mail: vlasim@csop.cz URL: www.csop.cz 

Pohotovostní telefon Stanice pro handicapova-

né živočichy: 777 800 460 (Lenka Šafránková)
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Z knihovny…

Páteční večer 1. dubna 2005 a noc patřily

dětem.

Spontánní akce Noc s Andersenem na podpo-

ru dětského čtenářství se do světa rozletěla už

před několika lety a uchytila se i v Týnci. Letoš-

ní jubilejní ročník byl ve znamení 200. výročí

narození H. Ch.Andersena a na jeho památku

vyrostl v Čechách, na Moravě, Slezsku, Sloven-

sku i Polsku celý les pohádkových stromů – Po-

hádkovníků Andersenových. Týnecké děti zasa-

dily hned dva stromečky, zazpívaly jim (pěkně

nahlas ) písničku, aby dobře rostly a slíbily, že je

přijdou na terasu knihovny občas zkontrolovat.

Ale to zdaleka nebylo všechno.

Program kouzelného pohádkového večera byl

bohatý a trval až téměř do půlnoci. Pohádky,

soutěže, Bílá paní na věži a další překvapení se

střídaly po celý večer. Balónky s adresami dětí

se rozletěly do světa jako první a hned druhý den

se objevily první odpovědi:

Vážení,

balónky z Vaší akce doletěly dnes k nám – do

Slap nad Vltavou, zachytily se uprostřed obrov-

ského lánu pole a z dálky vůbec nebylo vidět co

se to tam barevného pohybuje, musela jsem si

dojít pro dalekohled. A když jsem zjistila, že jsou

to tři pou'ové balónky, napadlo mne, že by to

mohla být nějaká dětská soutěž nebo jiná akce,

takže jsem se vydala přes pole zjistit situaci.

A skutečně byl u balónků přivázaný lísteček:

Filip Válek, 3.B

Prosím o vyřízení pozdravů od nás ze Slap.

S přáním hezkého dne

Alena Langerová, Slapy

Balónek od Vojty Vavreka z 1.B doletěl v sobo-

tu 2.4.2005 k nám na chatu, která je u vesnice

Sýkořice v okrese Kladno. Toto místo je asi 300

metrů od řeky Berounky a 8 kilometrů po proudu

od hradu Křivoklát. Takže Vojto ahoj a doufám,

že tvůj balónek doletěl nejdál.

Zdraví tě Luboš Reindl z Kladna (42 let)

Všechny děti doufají, že tyto ozvy nebyly po-

slední a že se brzy ozvou další a další kamarádi.

Také Noc s Andersenem nebyla poslední

a bude se za rok opakovat.

I.N.

Jak vítají jaro děti ze 4. třídy základní školy

Hana Kadrnožková: Jarní Andrea Šálková: Jaro je tu

Jaro dělá pokusy, Jaro už je tu.

vystrkuje krokusy. Sluníčko se tetelí,

Slunce svítí, parádí se, jak ta včelka v jeteli.

petrklíče rozsvítí se. Tři májová koVátka

okukují kuřátka.

Bledule a sněženky

přeperou si košilky. Anička a babička

Ze země už vystrkují namalují vajíčka

narcisky svá poupátka a až přijdou koledníci

A já křičím z plných plic: schováme se ve světnici.

„Jaro Vuká na vrátka!“

Michael Smolík: Jaro už je tu Martina Jalůvková: Jaro

Jaro přišlo zas. Svítí, svítí, sluníčko,

Travička se zelená. pověz nám, ty, včeličko,

Včeličky sbírají med, jestli opyluješ sady,

sluníčko pálí ostošest. jaro je přece tady!

Skřivánek zpívá vesele. Anička maluje vajíčka,

Netvařte se tak kysele, snáší je naše slepička.

cožpak to není veselé, Vylíhla se jí tři kuřátka

když jaro už je tu? a neohrabaně skákají na vrátka.
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Dobré vzdělání, úspěšný vstup do života

Profil základní školy v Týnci nad Sázavou

– vyučování podle vzdělávacího programu „Zá-

kladní škola“

– ve čtvrtém ročníku pokračuje jedna třída

s rozšířenou výukou jazyků

– v sedmém až devátém ročníku nabízíme voli-

telné předměty: pěstitelství, technické práce,

ruční práce, příprava pokrmů, cvičení z mate-

matiky a českého jazyka, konverzaci v anglic-

kém jazyce

– organizujeme plavecký výcvik pro žáky 2. a 3.

ročníku

– organizujeme lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd

– školní družina pracuje ve čtyřech odděleních

(od 6,30 do 16,00 hod.) a nabízí práci v krouž-

cích: angličtiny, aerobiku, dovedných rukou

a pěveckém

– děti s vývojovými poruchami vyučujeme

podle individuálních vzdělávacích programů

– vedeme dyslektickou nápravu v pěti odděle-

ních na prvním i druhém stupni

– ve vyučování i ve volném čase využíváme po-

čítačovou učebnu, která je napojena na internet

– v budově na ulici Benešovská využíváme po-

čítačovou učebnu pro výukové programy

– na škole máme tyto kroužky: taneční, kera-

mický, tenisový, míčových her a házené, sbo-

rového zpěvu, hry na zobcovou flétnu, spor-

tovních a pohybových her, debrujárů,

výtvarné výchovy

– zúčastňujeme se nejrůznějších vědomostních

soutěží: Matematický klokan, Pythagoriáda,

Mladý zdravotník, olympiády v matematice,

biologii a českém jazyce, konverzačních sou-

těží v německém a anglickém jazyce

– zúčastňujeme se těchto sportovních soutěží:

okresní přebor v plavání, sálové kopané,

šachu, vybíjené, Poháru rozhlasu a atletické

všestrannosti

– organizujeme profi testy pro žáky 9. ročníku

A dále nabízíme

– volný pohyb žáků o velké přestávce ve vyme-

zených prostorách areálu školy

– využití školního hřiště po vyučování

– možnost zahrát si stolní tenis na nových ven-

kovních stolech

– využití tělocvičen v odpoledních hodinách pro

sportovní oddíly

– naučnou stezku, kde se můžete podrobně se-

známit s rostlinami i dalšími zajímavými

„obyvateli“ školního areálu

– ples SRPDŠ

Rodičům nabízíme

– třikrát během školního roku rodičovské schůzky

– konzultační den výchovného poradce p. uč.

Mgr. J. Hrdé (v úterý 11 – 12 hod. a po telefo-

nické dohodě)

– možnost konzultace s metodikem prevence

sociálně patologických jevů p. uč. Mgr. D. Po-

volnou (po telefonické dohodě)

Při škole pracují

– SRPDŠ pod vedením JUDr. B. Dalibové

– žákovská samospráva

Zaměstnanci školy

1. Vedení školy a pedagogický sbor
Mgr. Hana Váňová – ředitelka školy

Mgr. Radmila Písaříková – zástupce ředitelky

Učitelé:
Mgr. Jana Glazarová

Mgr. Jana Hálová

Mgr. Eva Hasmanová

Mgr. Jana Hrdá

Mgr. Eva Jahodová

Mgr. Lenka Koutská

Mgr. Jarmila Kastnerová

Věra Maňasová

Mgr. Petr Macháček

Zuzana Krajánková

Mgr. Anežka Kopecká

Ing. Vít Paroulek

Mgr. Dana Oktábcová

Iveta Pešová

Mgr. Zuzana Mandžikievičová

Mgr. Alena Pazderová

Mgr. Jitka Pařezová

Jana Vacková

Mgr. Dita Povolná

Radka Nováková

Mgr. Daniela Řemínková

Mgr. Pavel Urban

Mgr. Lucie Randulová

Dagmar Svobodová

Mgr. Blanka Schůtová

Mgr. Eva Vyskočilová

Mgr. Veronika Průchová

Vychovatelky ŠD
Anežka Terentiewová

Jana Macháčková

Irena Jalovecká

Miloslava Hranostýlová

2. Provozní pracovníci

Radmila Králíková – účetní

Jan Zeman – školník

Jiří Slabyhoudek – školník

Uklízečky
Libuše Jouklová

Jarmila Povolná

Markéta Podroužková

Věra Raková

Radmila Slabyhoudková

Olga Bergerová

Eva Johanesová

Adresa školy:

Týnec nad Sázavou, Komenského 265

tel., fax: 317 701 213 (budova v ul. Komenského)

tel. 317 701 218 (budova v ul. Benešovské)

e-mail: zskola.tynecns@seznam.cz
internetové stránky: sweb.cz/zstynec

školní jídelna – tel: 317 701 313

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v úterý 31. května 2005

– termín je závazný!

9
Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

Vás srdečně zve na  

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
FOTOGRAFIÍ
Vladimíra HOLASE

v sobotu 14.5. 2005 ve 14.00 hodin

Fotografie přírody Posázaví, květin, ze života města Týnce, 

volného času a sportu…

Výstava se koná při příležitosti životního jubilea autora.

Výstava potrvá celý měsíc. 
Otevírací doba Městského muzea: denně 10-12  13-17 kromě pondělí
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Velikonoční výstava

Velikonoce jsou vždy spojovány s příchodem

jara. Po letošní dlouhé zimě čekají na jaro netr-

pělivě všichni, ale nejvíce asi děti. Proto se roz-

hodli učitelé a žáci 1. stupně Základní školy

v Týnci nad Sázavou, že se pokusí jaro přivolat

a to tím, že uspořádají ve škole výstavu, která

bude plná jarních motivů a hlavně přiblíží náv-

štěvníkům velikonoční svátky.

A nastaly velké přípravy, až přišel ten očeká-

vaný den, sobota 19. března 2005. V pavilonu

prvního stupně základní školy se potěšili náv-

štěvníci s výrobky, které symbolizují Velikono-

ce, mohli si sami některé drobné věci pro potě-

šení udělat přímo na místě. Každý, kdo vešel do

pavilonu, byl překvapen přemírou barev, které

školu ovládly, jarních barev, protože převládala

zelená a žlutá. A začala prohlídka. Mnohé zauja-

la keramická dílna, kde byl velký zájem vlastno-

ručně si něco vytvořit. Viděli jsme pletení po-

mlázek, zdobení perníčků (o ty byl velký zájem

i při prodeji), zdobení kraslic různými technika-

mi – a to vše předvedly děti 3. – 7. ročníků. Nad

ukázkami paličkování mohl každý obdivovat ši-

kovnost děvčat, která vše ukázala, dokonce i vy-

světlila. Součástí výstavy byla i možnost zakou-

pit si dětské výrobky, aV to byl prodej

modrotisku, který byl rovněž dětskou prací nebo

výtvarné, proutěné a keramické drobnosti, po-

mlázky a kraslice. Nejvíce šly na odbyt právě

tyto práce, protože byly spojeny s Velikonocemi.

Pokud se návštěvníci cítili unaveni, mohli se ob-

čerstvit v kavárně, která byla pro tyto účely zří-

zena nedaleko školní kuchyňky, ve které se vy-

učuje vaření. A i zde vládly děti, podávaly dle

přání kávu či čaj, připravily různé druhy chle-

bíčků, moučníků, koláčů a co všechny ohromilo,

dokonce se zde smažily „boží milosti“. Všem

chutnalo, židle naší kavárny byly stále obsazené.

Kdo si výstavu prohlédl, měl možnost i spor-

tovního zážitku. V tělocvičně totiž probíhal za

vydatného povzbuzování rodičů a kamarádů tur-

naj ve vybíjené mezi třídami 3. – 5. ročníků.

V rámci této velikonoční akce nabídli učitelé

1. – 5. třídy rodičům „Týden otevřených dveří“,

ve dnech 14. – 18. března. Rodiče mohli navští-

vit vyučování, podívat se, jak vše probíhá a fun-

guje. Hezké bylo, že mnoho rodičů i prarodičů

této nabídky využilo a věříme, že byli spokojeni.

Všichni, kteří se na přípravě Velikonoční vý-

stavy podíleli, aV to byli učitelé nebo děti, při-

pravovali ji s láskou, radostí a potěšením. Možná

proto se mnoho návštěvníků cítilo při prohlídce

příjemně a mnozí byli až dojati. Děkuji všem,

kteří se o tento zážitek postarali, a že nám to jaro

snad už konečně přivolali.

Eva Hasmanová

K
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Andersenova noc

V noci z 1. na 2. dubna probíhala na staré

škole Andersenova noc, letos již třetí v pořadí.

Děti se na tuto akci těšily a chystaly již několik

dnů předem, vždyV takové nocování ve škole je

nezapomenutelným zážitkem. Pro žáky byl při-

praven zajímavý program. 

V 18 hodin jsme vyrazili do kulturního domu

na pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterou pro

nás sehrál ochotnický spolek Netopýr. Do hraní

byly zapojeny i děti. Pohádka se nám moc líbila,

byla vtipná a plná hezkých postav i písniček. 

Poté jsme společně šli do knihovny. Tam již

byly pro každého připraveny balónky a lístečky,

na které stačilo napsat své jméno, příjmení a třídu.

Balónky jsme vypustili k nebi a te\ jen můžeme

čekat, kam doletí. A jestli někdo odpoví…

Na další části programu jsme se rozdělili do

dvou skupin. Menší děti šly do knihovny, kde

měla paní knihovnice připraveno velmi hezké

povídání o panu spisovateli Hansu Christianu

Andersenovi. Děti si i zasoutěžily a ochutnaly

upečené cukroví. Venku potom s pomocí paní

učitelek zasadili všichni strom – pohádkovník. 

Nejnapínavější částí večera byl výstup na věž

za Bílou paní spojený s podpisem na listinu.

Cestou na ně také čekalo malé strašidlo, které na

děti promluvilo v nečekanou dobu. Za svou od-

vahu získaly děti medaili. 

Každá třída měla ještě naplánovaný svůj vlast-

ní program. Samozřejmě, že nejmenší děti toho

nestihly tolik jako ti starší, projevila se únava z ce-

lého dne… Ti, kterým se ještě nechtělo spát, si

mohli zasoutěžit v tělocvičně pod vedením žáků

z 5. tříd nebo si projít stezku odvahy na našem

školním hřišti. Žáci 3. třídy zase hledali své spací

pytle, které jim páVáci schovali. K jejich nalezení

přispělo správné vyřešení několika úkolů.

Před spaním jsme si ještě přečetli pohádku, sa-

mozřejmě od H. Ch. Andersena. Poslední noc-

ležníci usínali kolem druhé hodiny ranní. Ráno

se děti probouzely kolem půl sedmé; uklidili

jsme třídu, nasnídali se, zahráli si hry a v půl de-

váté nás čekal již jenom odchod s rodiči domů.

Letošní Andersenova noc se dětem určitě líbi-

la. Pokud byste chtěli i vy ostatní, alespoň čás-

tečně, zažít atmosféru Andersenovy noci, sleduj-

te vysílání kabelové televize, kde je záznam celé

naší akce.

Zuzana Krajánková

třídní uč. 5.třídy

Zapomenutý „Habaděj“

Musím reagovat na článek „Připomínáme…“

zveřejněný v únorovém vydání Týnekých listů. 

Na můj dotaz, proč zde není zmínka o ochot-

nickém spolku Habaděj, mi bylo sděleno, že

v Týneckých listech byly uvedeny pouze akce,

které pořádalo Město.

Dovolte mi tedy, abych veřejnosti představila

náš ochotnický spolek Habaděj, který tvoří jeden-

advacet členů. Tento ochotnický spolek byla zalo-

žen 13. září 2003. Ještě v témže roce byla uvedena

pohádka Josefa Lady „O statečné Máně“. V roce

2004 byly představeny další dvě premiéry pohádek

Josefa Lady – 29. května „O líném Honzovi“

a 5. prosince „O Ance a Petrovských“, která byla

spojena s mikulášskou nadílkou. V květnu ochot-

nický spolek Habaděj v součinnosti s Městským

úřadem v Týnci nad Sázavou uspořádal výlet do

Hrusic, kde si účastníci zájezdu prohlédli muzeum

Josefa Lady. Dne 27. ledna letošního roku byla

uvedena repríza pohádky „O Ance a Petrovských“,

26. března se uskutečnila repríza představení

„O líném Honzovi“. Pro letní sezónu máme připra-

venu na 27. srpna 2. reprízu „Líného Honzy“

a v prosinci představíme premiéru nové pohádky. 

Vzhledem k tomu, že se náš ochotnický spo-

lek Habaděj zaměřil na pohádky pro děti od

Josefa Lady, vystoupil v letošním roce 2. dubna

v rámci oslav 800. výročí obce Hrusice s pohád-

kou „O líném Honzovi“ a 4. června v Hrusicích

představí pohádku „O Ance a Petrovských“ při

příležitosti Dne dětí. Tyto akce se budou pořádat

ve spolupráci s Městským úřadem v Týnci nad

Sázavou. Věřím, že to bude důstojná reprezenta-

ce našeho města.

Na závěr bych ještě ráda poděkovala MěÚ

v Týnci nad Sázavou za podporu našeho spolku.

Mé poděkování patří také všem členům spolku

Habaděj, kteří věnují svůj volný čas a nemálo

úsilí, aby potěšili nejen děti, ale i dospělé.

Marta Vrňatová

vedoucí a režisérka spolku Habaděj
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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

KVĚTEN – ČERVEN 2005 

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou zaha-

juje sezónu 2005. Otevřeno denně 10.00 – 12.00

13.00 – 17.00 kromě pondělí.

7. 5. Vernisáž výstavy obrazů

Ljuby Vitkovské

Městské muzeum, zač.: 14,00 hod.

10. 5. MUZIKÁL „LÁSKA JE LÁSKA“

Zač.: 18,00 hod.

Zájezd do divadla Ta Fantastika –

Lucie Bílá – bez alternace. Hudba:

O. Soukup, texty písní: G. Osvaldová

Předpokládaný odjezd od spořitelny

v 16,00 hod. Vstupné: 499,- Kč

Zakoupíme jen závazně objednané

vstupenky!!!

13. 5. KONCERT dvou violoncell, cemballo

a flétna. Uslyšíte hudbu G. F. Händela,

W. A. Mozarta, J. Offenbacha, D. Pop-

pera. Městské muzeum v Týnci nad

Sázavou. Vstupné 50,- Kč.

Předpokládaný začátek v 19,00 hodin

14. 5. VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Vladimíra Holase

při příležitosti jeho životního jubilea

Městské muzeum, zač.: 14,00 hod.

21. 5. VÝLET DO PRAHY „VYŠEHRAD“

s průvodcem po celé „Královské akro-

poli“. Dopoledne procházka s průvod-

cem: Začátek trasy od Táborské brány

(shora od Kongresového centra) ven-

kovními prostory Vyšehradu, s vyhlíd-

kou, rotundou, děkanstvím, kostelem

sv. Petra a Pavla a Slavínem. 

Odpoledne individuálně dle zájmu:

prohlídka Kasemat, Cihelné brány

a galerie nebo možnost vlastní vycház-

ky Prahou cca od 13,30 do 16,00 hodin.

Předpokládaný odjezd 9,00 hod. z par-

koviště MěÚ.

Vstupné do objektů celkem: 

50,- /na 1 osobu.

Částka vybíraná na průvodce:

30,- /na osobu!

30. 5. „MILOSTNÉ DOPISY“

Zač.: 19,00 hod.

Zájezd do divadla Bez Zábradlí

Hrají: V. Freimanová a Zdeněk Žák

Předpokládaný odjezd od spořitelny

v 17,00 hod. Vstupné: 290,- Kč

10. 6. Komorní koncert souboru 

CAMERATA FILHARMONICA

Vstupné: 499,- Kč, zač.: 18,00 hod.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy Vás

zve na výstavu KATEŘINY SMETANOVÉ

22. 4.–29. 5.   Návrat – Obrazy regionu

Vernisáž se koná 22.4.2005 od 17,00 hodin.

Vystoupí Kociánovo kvartetto – Pavel Hůla

(housle), Miloš Černý (housle), Zbyněk

Pa\ourek (viola), Václav bernášek (violon-

cello).

MĚSTO TÝNEC NA SÁZAVOU, MĚSTSKÉ MUZEUM
a 

Ljuba Vitkovská
Vás srdečně zvou 

na týnecký hrad na výstavu obrazů

Horká a studená batika
Výběr z díla

Vernisáž: sobota 7. 5. 2005 ve 14 hodin
Celou vernisáž doprovází soubor zobcových fléten BAROCCO.

Výstava potrvá do konce sezóny 2005.

Otevřeno denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin kromě pondělí.
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Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec n. S. bilancuje 5 let své činnosti

Jak byste zhodnotila uplynulých 5 let?

Mateřské centrum Motýlek zahájilo svou čin-

nost v roce 2000. Je nejen místem, kde se mamin-

ky a děti společně setkávají – tým dobrovolníků se

snaží připravovat program v oblasti hudební, vý-

tvarné a jazykové. Pořádají se besedy s odborní-

ky, výlety, pobyty na horách a společné akce. Za

dobu své existence již tedy MC MOTÝLEK pro-

kázalo svou přínosnou funkci pro širokou veřej-

nost svou sociální prevencí – možností smyslupl-

ného využívání volného času již od nejmenších

dětí v rámci rodiny i celé široké společnosti.

Dalším významným počinem MC MOTÝ-

LEK bylo iniciování výstavby chybějícího dět-

ského hřiště v Týnci nad Sázavou a shánění fi-

nančních prostředků za tímto účelem. Dobrá

věc se podařila a nové hřiště bylo dokončeno

v květnu roku 2003.

1.10. 2004 získalo MC MOTÝLEK certifikát

Společnost přátelská rodině z rukou Rut Kolín-

ské – ženy Evropy 2003 na pražském magistrátu.

Nesmírně si ho považujeme.

Jak vůbec vznikla myšlenka založit v Týnci

mateřské centrum? Byli jste zřejmě první

v našem regionu… Proč zrovna MOTÝLEK?

Tato myšlenka se v Týnci objevila již v roce

1998, bohužel se ji tehdy nepodařilo prosadit.

Ale o dva roky později už tomu bylo naopak.

Zcela evidentně zde chybělo místo pro společné

setkávání maminek s nejmenšími dětmi, místo,

kde by např. i sourozenci našli ještě další kama-

rády a naučili se s nimi vycházet, místo, kde by

se maminky mohly uklidnit, že se všemi dětmi

jsou čas od času více či méně problémy a staro-

sti a jindy zase spoustu radosti.

V našem nejbližším okolí v tu dobu opravdu

žádné jiné MC nebylo.

A proč zrovna MOTÝLEK? V tu chvíli to bylo

dostupné logo na PC a zároveň milé vyjádření

něčeho nového, co se chystá rozletět.

Kolik má nyní MC členů?

V současné chvíli je v MC MOTÝLEK 19 re-

gistrovaných dospělých a 41 dětí jako členů

a pravidelných návštěvníků, mimo to však MC

navštěvuje i řada dalších návštěvníků – nečlenů

a zvláště na již oblíbených mimořádných akcích

je účast široké veřejnosti celkem vysoká. Počet

se pohybuje od 20 – 300 lidí. Nejvyšší návštěv-

nost v poslední době zaznamenává Oslava dět-

ského dne na hřišti a též Svatomartinský průvod,

avšak i o různé zájezdy je též velký zájem – tra-

dičně například o vánoční koncert Chorea Bo-

hemica v Míčovně Pražského hradu či loni o zá-

jezd do Plzně do Zoo a Dinoparku.

Děti jakého věku vás nejvíce navštěvují?

Mateřská centra jsou obecně určena přede-

vším dětem od narození až do předškolního věku

včetně dětí handicapovaných v doprovodu rodi-

čů, prarodičů či jiných rodinných příslušníků,

což je i u nás nejběžnější jev, avšak opět dle na-

bídky například různých kroužků i mimořádných

akcí se návštěvnost rozšiřuje i na děti mladšího

školního věku. Existují však také centra, kde se

do jejich činnosti aktivně v rámci školní výuky

rodinné výchovy zapojují též děti staršího škol-

ního věku a ukazuje se to jako velmi přínosné

a pozitivní pro všechny. Takže možnost pokusit se

zapojit i děti starší zůstává určitě ještě otevřená.

S kým spolupracujete?

Spolupracujeme především se Sítí MC v ČR, od

které získáváme velké množství potřebných infor-

mací a zkušeností pro naši práci prostřednictvím

internetu a dále pak na seminářích a celorepubli-

kových setkáních organizovaných též Sítí. O spolu-

práci s ostatními MC v okolí se snažíme již delší

dobu, avšak vzhledem ke vzdálenostem mezi námi

a nejbližšími MC či vzdálenějšími středočeskými

se nám to donedávna příliš nedařilo, možná jsme

se také nesnažili, jak bychom měli. Odněkud je

vždy třeba silná iniciativa, ale i naléhavá potřeba

a ta nám asi chyběla. Nicméně setkání regionální

jsou určitě velmi přínosná, jak se ukázalo na set-

kání v benešovské Hvězdičce 15. února 2005. Zú-

častněná MC se dohodla především na společném

postupu při žádání o finanční prostředky z různých

grantů, včetně grantů EU, dále na vytvoření spo-

lečné platformy pro předávání zkušeností mezi

MC a organizování společných akcí. Jedním

z konkrétních projektů, do kterého by se MC měla

společně zapojit, je účast na aktivitách turistické-

ho regionu Posázaví (Posázaví o.p.s.).

Kdo vás podporuje?

Podporují nás především naše rodiny a Město

Týnec nad Sázavou, avšak našich podporovatelů je

celá řada, jak je patrno z poděkování za rok 2004:

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, Týnec-
kým listům, Benešovskému Deníku, Jiskře,
MF DNES, Rádiu Blaník, Kabelové televizi –
Info kanálu, časopisu Rodiče, OD NORI, Pe-
kařství Červený, Ing. Horákové – účetní,
Econnectu, JUDr. Krejčíkovi, KD Kamenice,
KULTu Nespeky, Muzeu Týnec nad Sázavou,

Ochotnickému spolku Netopýr, Světlaně
Drábové, VlaCce Dudové, Masterfoods,
MUDr. Zemánkovi a MUDr. Hvězdové, chatě
ALMĚ – manželům Novákovým, nábytku
Bernat, Těhotenské módě Benešov, školní jí-
delně, ZŠ Týnec n.S., MŠ Týnec n. S., Simbě
Netvořice, Š. Vachovi – Miniagru – Krtek, hu-
dební skupině PT Styl, paní Bambasové s ko-
níkem z Věřic, sboru dobrovolných hasičů
Pecerady, Mikuláši s čerty z Chrástu n. S.

a všem maminkám a jejich rodinám, které

se dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu

starají o bezproblémový chod MC.

Co pro děti chystáte, jaké jsou plány do bu-

doucna?

Dle možností aktivních maminek a poptávky

veřejnosti chceme i nadále zajiš'ovat pravidelné

fungování herny MC a různých kroužků. V závis-

losti na nových nápadech se snažíme vyvíjet

i mimořádný program kulturních a společen-

ských akcí – dle naší prvotní myšlenky se snaží-

me dodržovat jakousi základní sestavu dle roč-

ních období a tomu přizpůsobovat akce,

vyhledávat a obnovovat zapomenuté tradice –

podporovat kulturní a společenský život – hod-

notné využívání volného času v rámci rodiny

spolu s MC již od nejmenších dětí v Týnci nad

Sázavou a okolí.

Co byste MC, dětem a rodičům popřála?

Mateřskému centru MOTÝLEK bych moc

přála dostatek aktivních maminek, které se do-

brovolně starají o jeho fungování – čili jeho

dlouhou udržitelnost a rozvoj.

A dětem a rodičům či prarodičům, aby se jim

v MC líbilo, aby zde našli zajímavé informace i zá-

žitky a v neposlední řadě mnoho nových kamará-

dů a přátel. Protože pozitivní i negativní zkušenos-

ti ve skupině přátel a kamarádů jsou, myslím, pro

každého vždy přínosem a obohacením.

Otázky zodpověděla Marcela Krejčíková, zá-

stupkyně MC MOTÝLEK, Týnec nad Sázavou

26. 3. 2005

5. narozeniny MC
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Mateřské centrum - MOTÝLEK – Týnec n. S.
se sídlem ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou

PROGRAM ČINNOSTI A AKCÍ NA DUBEN 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

SPOLEČNÉ  AKCE :
➜ DUBEN – Brigáda na hřišti

Termín: v sobotu 9.4. 2005 od 9.00 h na hřiš-

ti – pracovní nářadí s sebou (hrábě, rukavice,

apod.)

– Přednáška: Logopedie – obecně – přednáší

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 pa-

louku v Náklí – převleky a koš'ata s sebou

➜ KVĚTEN – Výlet do Pražské ZOO – rezer-

vace 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: v úterý 3.5.2005 od 18,30 h v MC –

je nutné se předem nahlásit v MC!

– Oslava Dne dětí na hřišti

Termín:v neděli 29.5.2005 od 15.00 h na hřiš-

ti – soutěže, písničky– Dobrou náladu s sebou!

➜ ČERVEN – Výlet do Botanicusu v Ostré

nad Labem – možnost výroby vlastní svíčky,

mýdla, provazu, 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 – Kačerov v Kašperských ho-

rách aneb sraz statečných rodinných

týmů – průzkumníků

Termín: 2.-9.7.2005 – poznáváme Kašper-

ské hory a hrajeme si – přihlášky a info v MC

➜ SRPEN – Húú! Vlak už houká – těšíme se

na páru.

Termín: Bude upřesněn.

Podrobnější informace získáte buC 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 Če-

čerlová – 776 00 68 14, Hlídací služba – Lucie

Kyptová – 317 701 568, 604 798 280

Stále hledáme aktivní maminky, které by

měly chu7 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 měsíci od 18.30 h se ko-

nají organizační schůzky v MC Motýlek.

Zveme všechny zájemce!

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec
nad Sázavou

ve spolupráci s MěÚ Týnec nad Sázavou

již tradičně srdečně zve
všechny – malé i velké

na 
výlet do

PRAŽSKÉ 

ZOOLOGICKÉ 

ZAHRADY

v sobotu dne 14. května 2005

Odjezd autobusem: v 8:00 hodin
od Domu s pečovatelskou službou

Dopravu hradí MěÚ Týnec nad Sázavou.
Vstupné do ZOO si platí každý sám – 

– činí 90,- Kč dospělí, 60,- Kč děti 3 – 15 let,
zdarma děti 0 – 3 roky.

Zájemci se mohou hlásit v MC MOTÝLEK
nebo

na tel.č. 728 485 227 – M.Krejčíková

Nově nás tentokrát čeká pavilon Indonéské
džungle –  kousek tropické přírody s faunou

a flórou jihovýchodní Asie. 
Žije zde přes 1500 zvířat zastupujících více

než 100 druhů.

Odjezd z Prahy kolem 16.00 h.

Neváhejte s přihlášením, zážitků bude opět
mnoho a počet míst je omezený.
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Den dětí s posázavským pacifikem

a Country radiem
O víkendu 28. a 29. května 2005 ožije nádra-

ží Praha Braník opět dětským smíchem a úža-

sem. Pro malé i velké je připravený bohatý pro-

gram po oba dny od 10 do 16 hodin.

Z branického nádraží bude po oba dny vyjíždět

(v 9,05 a 13,33 hod.) velký parní vlak na traV Po-

sázavského pacifiku v čele s lokomotivou

434.2186 (Čtyřkolák z roku 1917). Mezi stani-

cemi Praha Braník a Praha Modřany bude jezdit

malý parní vláček s lokomotivou 310.072 (Ka-

femlejnek z roku 1899). Mezi Braníkem a Hlav-

ním nádražím (odjezd z hl.n. v 9,32 hod.) pojede

při zahájení akce a po jejím skončení souprava

historických motorových vozů M 131 (Hurví-

nek). V průběhu akce bude tato historická moto-

rová souprava vyjíždět z Braníka na vyhlídkové

jízdy na „Most inteligence“ nad branickým ná-

dražím přes Vltavu. Ve stanici Praha Braník

bude probíhat výstava současných lokomotiv

ČD a.s. s možnou prohlídkou strojovny a kabiny

strojvedoucího a výstava exponátů z historie že-

lezniční dopravy. Pro děti jsou připraveny jízdy

na inspektorské drezíně z roku 1853 a prohlídka

modelového kolejiště. Přijede i parní válec

(Mamut z roku 1930). K dispozici budou suve-

nýry, pamětní list, razít-

ko, model parní lokomo-

bily a hasičská technika

ČD a.s.

Kromě návštěvy pro-

gramu na branickém ná-

draží mají cestující vel-

kého parního vlaku na

trati Posázavského paci-

fiku možnost prohlídky

expozice Regionálního

muzea v Jílovém u Prahy

„Těžba zlata v Čechách“

a také štoly Josef, kde se

dříve zlato těžilo. Po

předložení jízdenky na

parní vlak mají možnost

získat slevu 50 % na ceně

vstupného. Nedaleko sta-

nice Krhanice se nachází vojensko-technické

muzeum v Lešanech, kde bude v sobotu probíhat

slavnostní otevření sezóny – Dělostřelecký den

AČR. Vstup do vojenského muzea je zdarma.

V okolí Týnce nad Sázavou je možno navštívit

hrad Zbořený Kostelec.

12. ročník „Dětského dne s Posázavským pa-

cifikem“, se letos koná v termínu, kdy se bude

konat již 7. ročník Bambiriády – největší pre-

zentační akce činností a subjektů, které se zabý-

vají výchovou dětí a mladých lidí se smyslupl-

ným využitím jejich volného času. V Praze se

Bambiriáda již poněkolikáté bude konat na Le-

tenské pláni, kde bude vybudováno bambiriádní

stanové městečko, kam bude vstup zdarma.

Návštěvníci obdrží při vstupu na Bambiriádu

vstupenku, na které je uveřejněno mnoho dalších

možností slev při doplňkových akcích. Jednou

s možností doplňkového programu je i využití

nabídky ČD a.s. svézt se historickými parními

vlaky.

Za ČD a.s. srdečně zve 

dozorčí žst. Praha Braník 

Petr Pavlík

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec
nad Sázavou

ve spolupráci s MěÚ Týnec nad Sázavou

srdečně zve
všechny – malé i velké

na 

výlet do

BOTANICUSU
v Ostré nad Labem

v sobotu dne 11. června 2005

Odjezd autobusem: v 9:00 hodin
od Domu s pečovatelskou službou

Dopravu hradí MěÚ Týnec nad Sázavou.
Vstupné do Botanicusu si platí každý sám – 
– činí 80,- Kč dospělí a 40,- Kč děti, studen-

ti, důchodci

Zájemci se mohou hlásit v MC MOTÝLEK
nebo

na tel.č. 728 485 227 – M.Krejčíková

Botanicus je vesnice řemesel a umění, 
kde si můžete sami vyzkoušet tradiční 

výrobu mýdla, provazu, svíčky, hřebíku, 
prstýnku apod.

Osvěžit se můžete bylinnými sirupy a hlad
vám zaženou keltské palačinky.

Potom všem si lze odpočinout v bylinných
zahradách.

Odjezd z Ostré n. L. kolem 16.00 h.

Neváhejte s přihlášením, zážitek bude ne-
všední a počet míst je omezený.

Vynášení smrtky Z narozenin MC
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Rybáři místní organizace rybářského svazu Týnec rokovali

Co bude s „Jawa klubem“?

Milí občané, naše město není tak velké, aby

si většina z vás nevšimla, že „Jawa klub“ na

Brodcích změnil majitele.

Novým vlastníkem této nemovitosti se stala

Jednota bratrská, což je státem uznaná a regis-

trovaná církev, která je v zahraničí známá jako –

UNITAS FRATRUM – nebo také Moravian

Church (Moravská církev). Tato církev má svůj

počátek ve velkém náboženském probuzení

v Čechách (husitství), byla ovlivněna učením

Petra Chelčického a založena Bratrem Řehořem

v Kunvaldu v severovýchodních Čechách v roce

1457. 

Nebudu se nyní rozepisovat o církevní histo-

rii, ale vrátím se zpátky ke klubu, který většina

ze zdejších občanů zná ještě z dob, kdy dobře

sloužil široké veřejnosti. Tuto budovu jsme za-

koupili bez účasti státu, z prostředků získaných

výhradně z dobrovolných darů členů naší církve.

Tento objekt je vybydlený, vykradený a vyža-

duje zásadní rekonstrukci (nový rozvod elektři-

ny, topení, nové podlahy, opravy omítek, střechy,

apod.).

Rádi bychom tento bývalý KD znovu zprovo-

znili a otevřeli ho pro všechny občany našeho

města jako multifunkční budovu, která by pruž-

ně reagovala na potřeby a zájmy místních oby-

vatel. Možnost využití klubu pro volno časové

aktivity je velmi široká, neboV plocha 1. PP je cca

550 m2 a plocha 1. NP cca 650 m2. Nápadů

a možností jak tuto budovu využít, je velmi

mnoho (sportovní, kulturní, společenské, sociál-

ní aktivity), ale jelikož nechceme našim spolu-

občanům nutit multifunkční budovu, o kterou by

V měsíci březnu se na své členské schůzi sešli

rybáři místní organizace Týnec nad Sázavou,

aby zhodnotili svoji činnost v roce minulém

a stanovili si úkoly pro rok letošní. Bilancování

bylo veskrze příjemné. Podařilo se naplnit za-

rybňovací plán stanovený organizaci minister-

stvem zemědělství, což je předpokladem k do-

brým úlovkům v letošním roce. Vedle prací na

údržbě rybochovných zařízení byla dokončena

na chatě v Kozlovicích hospodářská budova.

Ani minulý rok vedle pracovních povinností ry-

báři nezapomněli na společenské akce. Uspořá-

dali tradiční rybářský ples, rybářské závody mlá-

deže a dospělých a rybářský tábor mládeže

o prázdninách.

Pro letošní rok byl schválen plán práce, který

zahrnuje ve svém obsahu část pracovní, kde jsou

vyjádřeny nutné práce na údržbě a opravách ry-

bochovných zařízení. Dále pak organizačně

správní část zahrnující přípravu a samotný prů-

běh rybářských závodů mládeže a dospělých

v měsíci květnu a červnu, konání rybářského tá-

být příčinou pozdějších sporů zejména mezi

kontrolními orgány a rybáři.

Součástí jednání členské schůze bylo vyhod-

nocení soutěže vyhlášené výborem místní orga-

nizace „O úlovek roku 2004“. Na třetím místě se

umístil p. Bažant Jan s úlovkem kapra 84 cm

váha 10,4 kg, na druhém místě se umístil p. Hou-

dek Martin s úlovkem kapra 83 cm váha 13,2 kg,

na prvém místě se umístil místě p. Kašpárek

František s úlovkem sumce 144 cm váha 18 kg.

Současně účastníci členské schůze vybírali

svého favorita z dalších devíti zajímavých úlov-

ků. Cenu účastníků členské schůze získal p. Ky-

selka za úlovek kapra 70 cm váha 8 kg. 

Závěrem schůze bylo přijato usnesení, které

zakotvilo schválení podaných zpráv jednotlivý-

mi funkcionáři výboru místní organizace a ulo-

žilo výboru místní organizace základní úkoly

pro letošní rok. 

Za výbor místní organizace ČRS 

Mikoláš Jaroslav

neměl nikdo zájem, chtěli bychom znát váš

názor a zjistit, co vy sami, občané tohoto

města, byste v tomto klubu rádi měli a jak ho

chtěli využívat. Věříme, že mnohým z vás není

osud této budovy lhostejný, vždyV na stavbě to-

hoto KD jste se někteří osobně podíleli a rádi

vzpomínáte na to, co jste zde prožili. 

V nejbližší době ve spolupráci se zástupci

Města Týnce vytvoříme anketní lístky, které ne-

cháme roznést do každé domácnosti. Názor, či

nápad každého z vás, jak objekt využít, nám

bude vodítkem a pomocí při celkovém architek-

tonickém řešení objektu, který je tu k dispozici

a může znovu sloužit potřebám nás všech. 

Co bude s „Jawa klubem“? To, co s ním bude,

záleží do značné míry na každém z nás. 

Za Jednotu Bratrskou v Týnci nad Sázavou,

ThMgr. Stanislav Škvor

bora mládeže a další akce související s činností

organizace. Účastníci mezi jiným schválili

i velmi důležitý dokument, a to rozpočet organi-

zace na letošní rok, který je postaven jako mírně

přebytkový.

V rámci diskuse bylo kriticky poukázáno na

ty naše kolegy rybáře, kteří se u vody chovají

jako „čuníci“. Po odchodu od vody po nich na

břehu zůstávají igelitové pytlíky, krabičky od

žížal a různé jiné zbytky. Na tyto „milovníky pří-

rody“ si v letošním roce posvítí rybářská stráž.

V diskusi také zazněla kritika na nově přijatý

zákon 99/2004 Sb a vyhlášku 197 k provádění

zákona č. 99/2004 Sb. Pomineme-li opožděné

vydání vyhlášky pak rybářská veřejnost nemůže

být spokojena s tím, že zákon nestraní přiroze-

ným potřebám přírody a rybí obsádky, ale sna-

hám získat z vody maximum pro sebe. Na mysli

tím máme zrušení všeobecného zákazu lovu na

vodách mimopstruhových. Současně s tím bylo

poukázáno na to, že zákon u některých paragra-

fů umožňuje nejednoznačný výklad, což může

Soutěž o úlovek roku 2004

1. místo:
Kašpárek František
sumec, Sázava 2
144 cm, 18 kg
27. 9. 2004

2. místo:
Houdek Martin
kapr obecný, ÚN Orlík
83 cm, 13,20 kg
boilie, položená
26. 6. 2004

3. místo:
Bažant Jan
kapr, Sázava 2
84 cm, 10,4 kg
boilie
2. 7. 2004, 23,30 hod.
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Volejbalistky vybojovaly 2. místo v okresním přeboru

V neděli 27. února 2005 jsme se zúčastnily zá-

věrečného kola okresní soutěže žen, které se

uskutečnilo v Čerčanech. I v posledním kole

jsme chtěly navázat na velmi dobré výkony

z předešlých turnajů a získat co nejlepší umístě-

ní v celkové tabulce. 

Překonaly jsme chřipkové nesnáze a vyrazily

do Čerčan bojovat o možné prvenství. K těmto

ambicím nahrála i skutečnost, že z důvodu one-

mocnění hráček se kola nezúčastnila družstva

Benešovská 1. volejbalová a Sokol Vlašim.

V prvním zápase jsme nastoupily proti silné-

mu soupeři z Říčan „A“. V pohledném a vyrov-

naném utkání jsme měly méně štěstí v koncov-

kách obou setů a prohrály zápas 0:2. ChuV jsme

si chtěly zlepšit v druhém utkání proti Říčanům

„B“. Soupeři jsme oplatily těsnou porážku z mi-

nulého turnaje a s přehledem jsme zvítězily v po-

měru 2:0.

Myslím si, že můžeme být na svůj výkon

pyšné. V celkové tabulce jsme obsadily 2. místo

se ztrátou jediného bodu na vítězný tým Říčany

„A“. Možná právě tento jeden bod naše družstvo

nastartuje ještě k lepším výkonům a za rok do-

kážeme vrátit porážku ve stejně napínavém tur-

naji i s úroky.

Konečná tabulka okresního přeboru žen

ročník 2004/5:

Říčany „A“ 17 bodů

Týnec 16 bodů

Ben. 1. volej. 14 bodů

Říčany „B“ 13 bodů

Vlašim 9 bodů

Za týnecké volejbalistky 

Petra Šašková

Jarní sezóna týneckých volejbalistů

Na jarní sezónu ročníku 2004/2005 se připra-

vujeme především v týnecké tělocvičně, kde

polykáme od listopadu tréninkové dávky.

V rámci zpestření a zjištění aktuální formy se

snažíme absolvovat i pár turnajů. 

Po turnaji v Komárově, kde jsme obsadili třetí

místo v konkurenci sedmi týmů, se naši veteráni

přihlásili do celorepublikové veteránské ligy.

Jedná se o oficiální soutěž volejbalového svazu

pro hráče nad 40 let  Dne 6. března 2005 se slu-

žebně naši nejstarší aktivní hráči volejbalového

klubu zúčastnili oblastního kola, které se v letoš-

ním roce konalo v hale extraligového Jihostroje

v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že

jsme se této soutěže letos účastnili poprvé, jeli

jsme se seznámit s kvalitou soupeřů a zahrát si

dobrý volejbal. Nepříjemná zpráva nás čekala

hned na začátku. Náš letitý soupeř z KP mužstvo

Vlašimi, na kterého jsme si věřili, se z turnaje

odhlásilo. V prvním kole jsme hned narazili na

pozdějšího vítěze turnaje mužstvo Jihostroj

České Budějovice. O prvním setu se dá pouze

říci, že jsme se seznamovali s prostorem haly,

protože jsme zvyklí na velice omezené rozměry

týnecké tělocvičny a tento set jsme jednoznačně

prohráli 25:11. Ve druhém setu jsme už přece jen

soupeři vzdorovali, i když tomu výsledek neod-

povídá a  set jsme prohráli 25:14. Naším druhým

soupeřem byl Volejbalový klub Brno. Bohužel i

tento soupeř byl nad naše síly a zvítězil po setech

25:16 a 25:10. V posledním zápase, ve kterém už

šlo pouze o čest, jsme se utkali s mužstvem PÍPY

Praha. S tímto týmem jsme sehráli vyrovnaný

zápas, který dospěl až do tie – breaku. Ve třetím

setu jsme soupeři na začátku povolili náskok pěti

bodů, který  jsme už nedokázali smazat a pro-

hráli jsme 15:9. Celkově se dá říci, že i přes po-

slední místo jsme ostudu neudělali a chvílemi

jsme soupeře s hráči se zkušenostmi z ligových

soutěží dokázali potrápit. 

Na další turnaj jsme rádi přijali pozvánku od

týmu Spoje Praha, který pořádal turnaj u příleži-

tosti 40. výročí založení klubu. Turnaje se zú-

častnilo pět týmů. Hrálo se systémem každý

s každým. O prvenství rozhodovala konečná ta-

bulka. První zápas jsme hráli proti týmu Vyšeh-

rad. Po dobrém začátku, kdy jsme si vytvořili ná-

skok pěti bodů, jsme dovedli první set do

úspěšného konce 25:13. Druhý set byl poměrně

vyrovnanější, ale i ten jsme dokázali vyhrát

v poměru 25:20. Do druhého zápasu jsme nastu-

povali proti týmu Hloubětín. Tento tým s kaž-

dým družstvem remizoval. I  s námi to nebylo

jiné a zápas skončil 1: 1 na sety (25:17, 15:25).

Třetí zápas jsme odehráli proti družstvu Modřan.

Ve vyrovnaném zápase jsme měli lepší koncov-

ky obou setů a zápas jsme dovedli do vítězného

konce v poměru 25:23 a 25:22. V posledním zá-

pase nás čekal domácí celek Spoje Praha. Do to-

hoto zápasu jsme šli s velkým odhodláním por-

vat se ocelkové vítězství na turnaji. Tento cíl se

nám nakonec podařil a my se mohli radovat

z prvního místa. Zápas skončil  2: 0 na sety v po-

měru 25: 21 a 25:20.

Poslední turnaj, na který si  pojedeme zahrát a

vyladit formu před začátkem jarní části krajské-

ho přeboru, bude Podblanický turnaj ve Vlašimi.

Na tento turnaj jedeme obhajovat loňské prven-

ství. Termín turnaje je stanoven na sobotu 2.

dubna 2005. Organizátoři slibují slušnou úro-

veň, kterou by měli zajišVovat především týmy

hrající KP II. 

Jarní část sezóny začínáme o tři týdny pozdě-

ji domácím zápasem s týmem FK Kolín „B“. Po

podzimní části soutěže jsme uhájili první místo a

držíme jednobodový náskok před druhým Soko-

lem Benešov.  Našim cílem pro jarní sezónu je

hrát pohledný volejbal pro diváky a pokusit se

vybojovat postup do krajského přeboru I. třídy.

Pokud si najdete chviličku a budete se chtít při-

jít podívat a zafandit, budeme jenom rádi. 

ROZPIS UTKÁNÍ KP II. NA JARO 2005:

23. 4. VK TÝNEC n. S. – FK Kolín, a. s. „B“

30. 4. TJ Sokol Vlašim- VK TÝNEC n. S.         
7. 5. VK TÝNEC n. S. – Lysá nad Labem „A“

14. 5. TJ Sparta Kutná Hora – VK TÝNEC n. S.
21. 5. VK TÝNEC n. S. - Sokol Poděbrady

28. 5. TJ Bohemia Poděbrady -VK TÝNEC n. S. 
4. 6. VK TÝNEC n. S. – TJ  Sokol Benešov

18. 6. MEMORIÁL M. KALINY – Týnec nad

Sázavou

Na závěr si Vás všechny dovolujeme pozvat

od dubna 2005 na znovu otevřené plážové hřiště

ve sportovním areálu U Mostu. Můžete si přijít

zahrát prakticky kdykoliv. Stačí si jen pár dní

dopředu objednat hodinku za 160,- Kč a přijít si

zahrát. 

Všechny srdečně zveme.

Za oddíl VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta

VETERÁNI  VK Týnec nad Sázavou

horní řada zleva: Ota Hadač, Martin Prokeš, Jaroslav Havelka, Václav Trojánek
spod. řada zleva: Michal Kočí, Štefan Kyselka, Roman Žák
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Kategorie zlaté tandemy – celkem 7 dvojic

1. místo Nováková Jaroslava, Kazdová Eva

2. místo Nováková Jaroslava, Nováková Kamila

4. místo Vávrová Kateřina st., Vávrová Kateřina ml.

7. místo Vávrová Kateřina st., Vávrová Michaela

Kategorie démantové tandemy – celkem 1 tandem

Nováková Jaroslava, Vávrová Kateřina

Zároveň chceme poděkovat všem sponzorům, jmenovitě pekárna Čer-

vený, Kovovýroba Novák a MěÚ Týnec nad Sázavou, kteří věnovali

hezké ceny pro závodníky a doufáme, že i nadále budou podporovat spor-

tovní gymnastiku.

Ml. žákyně I. – M. Vávrová, K. Vávrová Ml. žákyně II. – H Šamlotová, M. Jalůvková

St. žákyně IV – N. Kohoutová, M. Kohoutová St. žákyně III – A. Mrhová, K. Součková

Týnecké tandemy ve sportovní gymnastice dne 5. 3. 2005

Také letos Asociace sportu pro všechny – oddíl sportovní gymnastiky

v Týnci nad Sázavou uspořádal již tradičně dne 5.3.2005 závody ve spor-

tovní gymnastice – „Týnecké tandemy“ v tělocvičně II. ZŠ Týnec nad

Sázavou.

Závody ve dvojicích jsou velmi zajímavé a líbí se nejen závodníkům,

ale i divákům. Tohoto závodu se letos zúčastnily 3 oddíly – Všetaty, DDM

Benešov a pořádající oddíl Týnec n. S. v 7 kategoriích. Tato malá účast

byla zaviněna chřipkovou epidemií a závod musel být o čtrnáct dní posu-

nut oproti původnímu termínu. Přesto se uskutečnil.

Celkově závodilo 31 tandemů, tj. 62 závodníků a závodnic.

Kategorie mladší žákyně I. – celkem 7 dvojic

4. místo Vávrová Kateřina, Vávrová Michaela

7. místo Mentelová Kamila, Vávrová Michaela

Kategorie mladší žákyně II. – celkem 5 dvojic

2. místo Kokášová Veronika, Kubásková Hana

4. místo Jalůvková Martina, Šamlotová Hana

5. místo Šamlotová Hana, Röthová Barbora

Kategorie starší žákyně III. – celkem 7 dvojic

1. místo Nováková Kamila, Kovářová Radka

3. místo Kubásková Hana, Kohoutová Michaela

4. místo Součková Radka, Oktábcová Jitka

6. místo Mrhová Aneta, Součková Karolína

7. místo Kokášová Veronika, Mrhová Aneta

Kategorie starší žákyně IV. – celkem 2 dvojice

1. místo Kazdová Eva, Nováková Kamila

2. místo Kohoutová Nikola, Kohoutová Michaela

Zlaté tandemy – K. Vávrová st., K. Vávrová ml.
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Přebor města Brna ve sportovní gymnastice dne 2. 4. 2005

Naše děvčata z odboru ASPV – sportovní

gymnastiky v Týnci nad Sázavou si jela změřit

své sportovní umění na „Přebor města Brna„ ve

sportovní gymnastice. Tohoto závodu se zúčas-

tnilo celkem 13 děvčat z našeho oddílu v kate-

goriích: mladší žákyně II., starší žákyně III.

a starší žákyně IV. a jedna žena. Závodnice měly

možnost závodit jak ve čtyřboji, tak i pouze na

jednotlivých nářadích.

V kategorii mladší žákyně II. cvičila 3 děvča-

ta z našeho oddílu. V celkovém pořadí této kate-

gorie z 19 závodnic se naše děvčata umístila

takto: 

4. místo Šamlotová Hana

7. místo Kokášová Veronika

Tyto dvě závodnice bojovaly ve čtyřboji

a v trojboji obsadila 12. místo Jalůvková Martina.

V akrobacii obsadila velmi pěkné 3. místo

Šamlotová Hana.

V kategorii starších žákyň III. bylo celkem 23

závodnic. Z našich děvčat se nejlépe v celkovém

pořadí umístila na 8. místě Mrhová Aneta.

Na jednotlivých nářadích naše děvčata obsa-

dila tato místa:

přeskok 3. místo Kovářová Radka

kladina 4. místo Kovářová Radka 

5. místo Nováková Kamila

6. místo Součková Radka 

V akrobacii si již naše děvčata nedala ujít

stupně vítězů a skončila takto:

1. místo Kovářová Radka

2. místo Nováková Kamila

V kategorii starší žákyně IV. závodilo celkem

13 děvčat a Týnec nad Sázavou zastupovala 2

děvčata, a to Kazdová Eva ve čtyřboji a Kohou-

tová Nikola ve dvojboji. V celkovém pořadí ob-

sadila naše děvčata:

5. místo Kazdová Eva 

11. místo Kohoutová Nikola

V jednotlivých disciplínách si také nedala ujít

přední místa.

kladina 1. místo Kazdová Eva

akrobacie5. místo Kazdová Eva

V kategorii žen závodily celkem 4 ženy. V ak-

robacii obsadila 1. místo Zídková M.

Děvčata si na tomto přeboru vyzkoušela svoje

sestavy, s kterými budou soutěžit v „Jarním zá-

vodě“ dne 23.4.2005 v Týnci nad Sázavou. Bu-

deme držet palce.

J.Z.

Stupně vítězů. Kladina – 1. místo R. Kovářová, 2. místo K. Nováková

N. Kohoutová A. Mrhová – hrazda V. Kokášová na přeskoku
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Pohár Školy SILLA 2005 v Sázavě

V sobotu 12. 2. 2005 se uskutečnil první roč-

ník Poháru školy Taekwon – Do ITF Silla ve

městě Sázavě. Pořadatelem byla, jak název na-

povídá, Škola Silla, zejména pak její sázavský

oddíl vedený trenérem panem Jiřím Knapem (I.

Dan). Hlavním účelem těchto závodů bylo

umožnit získat první závodní zkušenosti zejmé-

na začínajícím taekwondistům naší školy, a to

ještě před začátkem sportovní sezóny. Navíc na

oficiálních závodech mohou ve sportovním boji

(matsogi) soutěžit pouze držitelé technického

stupně 4. kupu (modrý pás) a vyšší. Na Poháru

Školy Silla si měli možnost vyzkoušet matsogi

i začátečníci po půl roce cvičení (bíložlutý

pásek) za účasti rozhodčích a diváků jako na vel-

kých závodech. Kromě oddílů školy Silla

(Týnec n. S., Kolín, Sázava) byli pozváni i žáci

ze školy Ge-Baek Ml. Boleslav a Hwa-Rang

Praha. Aby si mohly nižší technické stupně co

nejvíce prověřit svoji výkonnost, nezávodilo se

klasickým vyřazovacím způsobem, ale závodní-

ci byli rozlosováni do tabulek, kde závodil každý

s každým. Vše samozřejmě v přátelském duchu,

jak jen sportovní boj může probíhat. Navíc i pra-

vidla pro „speciální přerážecí techniky“ byla

modifikována tak, aby měli všichni stejné šance,

bez ohledu na to, jak je kdo vysoký. Úspěšně

zdolané výšky a dálky se tedy vydělily výškou

postavy jednotlivých závodníků a vyhrál závo-

dník s nejvyšším koeficientem.

Závody probíhaly ve velmi moderní a hezké tě-

locvičně místní školy, která má i malou tribunu

pro diváky. Zde se sešlo opravdu nečekaně

mnoho diváků, a to nejen z řad kamarádů a rodi-

čů cvičenců. A jak už to bývá, přihlížející byli pro

někoho zdrojem síly k netušeným výkonům a pro

jiné zase prověrkou jejich schopnosti koncentrace

a zvládání trémy. I přesto si zde mnoho začínají-

cích závodníků, a to i těch nejmladších ročníků,

vybojovalo své první medaile a dokonce i poháry

pro nejúspěšnější závodníky. Tak se poj\me spo-

lečně podívat, jak to nakonec dopadlo!

Celkem se závodů zúčastnilo 50 závodníků ze

tří škol a pěti oddílů Taekwon-Do a podle jejich

pochvalných ohlasů na tuto akci se začalo uva-

žovat o založení tradice tohoto poháru. 

Výsledková listina Školy Taekwon-Do ITF Silla Týnec n.S.

tul (technické sestavy), matsogi (sportovní boj), tki (speciální techniky), wirok (silové přerážení)

žákyně: Ivana Vatechová 1.místo matsogi, 3.místo tul, 3.místo tki

Jitka Haisová 1.místo tul, 2.místo matsogi – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁKYNĚ

Kristýna Bittnerová 2.místo tul, 2.místo matsogi

Barbora Kapounová 2.místo tul

Soňa Šteigerová 3.místo matsogi

Kateřina Simbartlová 3.místo tul

žáci: Ondřej Král 2.místo tki, 3.místo matsogi

Martin Hvězda 3.místo tul

junioři: Jan Šteiger 1.místo tul, 1.místo matsogi – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ JUNIOR

Jakub Heřmánek 1.místo tul

Martin Husák 2.místo matsogi, 3.místo tul, 3.místo wirok

Jan Král 3.místo tul, 3.místo matsogi

seniorky: Simona Simbartlová 1.místo tki

senioři: Josef Doležal 2.místo matsogi, 3.místo tul

Josef KuVák 2.místo tul

Marcel Heydušek 3.místo matsogi

Finále – vlevo Šteiger, Kouřilová S. Simbartlová vítězka tki

Vítěz kategorie J. Heřmánek

M. Husák – 3. místo wirokFinále – J. Šteiger, J. Haisová
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Počasí v Týnci nad Sázavou v roce 2004

(podle záznamů pana Jiřího Borovičky st.)

Leden

– do poloviny ledna bylo dost sněhu a nízké te-

ploty (– 21 ˚C), od poloviny měsíce bylo již

tepleji (až + 6 ˚C). Poslední dekáda byla opět

studená.

Nejnižší teplota: – 21 ˚C (6. ledna)

Nejvyšší teplota: + 6 ˚C (14. ledna)

Únor

– v první únorové dekádě byly teploty na tuto

dobu vysoké – teplotní rekordy (měří se od

roku 1775 v pražském Klementinu). V dalších

dekádách bylo střídavě teplo a zima, padalo

i dosti sněhu, který ale brzy roztál.

Nejnižší teplota: – 8˚ C (25. února)

Nejvyšší teplota: + 16˚ C (6. února)

Březen

– v první dekádě bylo chladněji, ale jen málo

sněhu. Ve druhé dekádě už nastupovalo jaro.

Třetí dekáda byla opět studenější, s teplotami

pod bodem mrazu.

Nejnižší teplota: – 10 ˚C (6. března)

Nejvyšší teplota: + 20 ˚C (17. března)

Kromě začátku ledna byla zima poměrně

teplá, srážek v podobě sněhu nebo deště bylo

málo.

Duben

– v první dekádě bylo aprílové počasí, s teplota-

mi kolem 10 ˚C. Trochu více pršelo, a to i se

sněhem. Potom následovalo až do konce mě-

síce teplé období.

Nejnižší teplota: – 4 ˚C (14. dubna)

Nejvyšší teplota: + 23 ˚C (23. dubna)

Květen

– začátek měsíce byl poměrně dost teplý.

V druhé polovině bylo spíše proměnlivo, až ke

konci bylo opět tepleji.

Nejnižší teplota: – 1 ˚C (24. května)

Nejvyšší teplota: + 24 ˚C (1. května)

Červen

– nastalo deštivé období s přiměřenými teplota-

mi. Během měsíce se střídaly teplejší a stude-

nější dny. Deštivé srážky byly však méně vy-

datné, než by příroda potřebovala.

Nejnižší teplota: + 9 ˚C (30. června)

Nejvyšší teplota: + 29 ˚C (10. června)

Jaro můžeme hodnotit jako průměrné, bez vět-

ších teplotních výkyvů, celkově se srážkovým de-

ficitem.

Červenec

– v první dekádě jsem zaznamenal takový „čer-

vencový apríl“. Více pršelo a byly i nižší te-

ploty. Druhá dekáda byla také studenější, až

teprve v závěru měsíce bylo teplo.

Nejnižší teplota: + 1 ˚C (2. července)

Nejvyšší teplota: + 32 ˚C (21. července)

Srpen

– teplý konec července přecházel i do začátku

srpna. Až do poloviny měsíce bylo teplo. Sá-

zava už od května vykazovala spíše nízký

stav, s občasným zlepšením. Ale od července

bylo už vody velice málo, sjíždět do Pikovic

se nedalo, pouze s obtížemi se dal sjet střední

úsek do Týnce.

Nejnižší teplota: + 8 ˚C (23. srpna)

Nejvyšší teplota: + 31 ˚C (19. srpna)

Září

– začátek měsíce byl teplý a slunečný. Rána byla

jako obvykle v tuto dobu studenější, ale „babí

léto“ bylo vydařené. 23. září pršelo vydatně

celý den – byl to první větší déšV od července.

Nejnižší teplota: + 1 ˚C (17. září)

Nejvyšší teplota: + 26 ˚C (13. září)

V posledním desetiletí to bylo normální léto

bez větších výkyvů teplotních i srážkových, bylo

též minimum bouřek.

Říjen

– na začátku měsíce bylo poměrně teplo, upro-

střed října se trochu ochladilo a o závěru mě-

síce mám poznamenáno, že to bylo takové říj-

nové „babí léto“.

Nejnižší teplota: – 1 ˚C (20. října)

Nejvyšší teplota: + 22 ˚C (6. října)

Listopad

– počátek měsíce byl opět poměrně teplý. První

sníh přišel už 9. listopadu. Pak do konce měsí-

ce bylo obvyklé listopadové počasí. Jen dva

dny byl celodenní déšV a sněhové přeháňky.

Nejnižší teplota: – 7 ˚C (26. listopadu)

Nejvyšší teplota: + 14 ˚C (3. listopadu)

Prosinec

– teploty střídavé. V polovině měsíce napadlo

trochu sněhu, ale postupně roztával. Občas se

objevoval jen poprašek. Vánoční svátky

i Nový rok byly bez sněhu a mrazu.

Nejnižší teplota: – 10 ˚C (22. prosince)

Nejvyšší teplota: + 10 ˚C (25. prosince)

Podzim můžeme hodnotit (zvláště prosinec)

jako teplý a chudý na srážky.

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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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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ZAHRADNICKÉ 
SLUŽBY

NÁVRH * REALIZACE 

* ÚDRŽBA ZAHRAD *
a jiné zahradnické práce

tel.:  737 328 880

www.zahradavalenta.wz.cz

toschax@Gmail.com

Koupím akcie firmy METAZ. 
Volejte na tel. č. 606 426 764
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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

Ozvěte se…
Velmi naléhavě hledám obětavé lidi, kteří 29. 10. 2004 (pátek – podzimní prázdniny) v cca 7,10 hod. pomáhali mému manželovi 

a synům při velmi vážné dopravní nehodě (červená Škoda 120), která se stala v zatáčce mezi Týncem a Čakovicemi. Všem od srdce děkuji.
Tel.: 732 541 316


