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5,- Kč

Vážení spoluobčané,

v posledním letošním vydání Týneckých listů

Vás chci nejdříve seznámit s informacemi z jed-

nání rady a zastupitelstva města. Bohužel se do

uzávěrky nepodaří zahrnout informaci o usnese-

ní z jednání zastupitelstva dne 12.12., které mělo

poměrně obsáhlý program. 

Zastupitelstvo města dne 31. 10. t.r. mimo

jiné schválilo

1. VIII. úpravu schváleného rozpočtu města pro

rok 2005

2. přijetí dotace na akci „Pecerady – vestavba

požární zbrojnice“ ve výši 450 000,- Kč pro

rok 2005

Rada města mimo jiné

1. schválila uzavření smlouvy o dílo s předmě-

tem dodávky „Plynofikace sokolovny a bytu

správce“ ve Zbořeném Kostelci v objemu

293 000,- Kč včetně DPH.

2. schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězem

výběrového řízení – společností SWIETEL-

SKY stavební s.r.o. na opravu komunikací

v rámci akce „Rekonstrukce turistické infras-

truktury v hradním areálu a v historické části

města Týnec nad Sázavou“ (Phare 2003) na

částku 5 745 802,- Kč. Financováno z dotace

Phare a z finančního příspěvku města schvále-

ného usnesením zastupitelstva č. 13 ze dne

28. 6. 2004.

3. schválila Plán zimní údržby a Pracovní řád

posypu komunikací pro zimní období

2005-2006 předložený Technickými službami

Benešov s.r.o.

4. stanovila cenu služeb a nájmu za jeden hrob

na starém hřbitově takto:

a. v případě, že nájemce užívá hrob pouze na

starém hřbitově, je cena shodná s cenou

hrobů na novém hřbitově

b. užívá-li nájemce současně hrob na starém

i novém hřbitově, platí pro hrob na starém

hřbitově cena v poloviční výši

5. schválila návrh novely vyhlášky č. 5/2001

o poplatku za provoz systému shromažHování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálního odpadu (tedy lidově „plat-

ba za popelnici“). Poplatek bude nutné pod-

statně zvýšit, horní zákonný limit je 500,- Kč

na hlavu ročně. O výši poplatku rozhodne za-

stupitelstvo 12. 12. t.r.

Další informace

Rozpočet města pro rok 2006

Návrh rozpočtu byl předložen zastupitelstvu

k projednání dne 12. 12. a předpokládám, že po

zahrnutí připomínek byl schválen. Veřejnost bu-

deme informovat jednak na úřední desce, jednak

na vývěsních tabulích a také v příštích Týnec-

kých listech. 

Výstavba na Kněžině

Termín dokončení celé stavby je stanoven na

31. 5. 2006. Harmonogram výstavby předpoklá-

dá postupné předávání díla k užívání, a to ve

třech etapách. V současné době se s dodavatel-

skou firmou jedná o předání I. etapy, tj. 60 bytů

v domech mezonetového typu.

Zhodnocení právě končícího roku a předsta-

vení konkrétních záměrů pro rok příští si dovo-

luji ponechat až pro první vydání Týneckých

listů v roce 2006, kdy se rád se čtenáři o tyto in-

formace podělím.

Vážení spoluobčané,

jménem vedení města Vám děkuji za letošní

spolupráci a důvěru. Oceňuji Vaši dosavadní

přízeň a dejme tomu trpělivost a pochopení

v těch případech, kdy se nám něco příliš nedaří

nebo to jde z Vašeho pohledu pomalu. Věřím

také, že většina z Vás chápe i situace, kdy Vám

samospráva nebo státní správa nemůže vyhovět.

Děkuji kolegům v zastupitelstvu a pracovníkům

městského úřadu za bezproblémovou a vcelku

radostnou spolupráci, stejně tak školám a všem

spravovaným organizacím. Zvláště však chci po-

děkovat těm z Vás, kteří se zabýváte mimo své

zaměstnání jakoukoliv dobrovolnou veřejnou

činností. Sportovci, zájmová občanská sdružení,

divadelníci, tanečníci, … mohl bych jmenovat

celou řadu lidí, kteří dělají něco pro ostatní

a zejména pro výchovu mladé generace. Myslím,

že Týnec do budoucna nebude mít nouzi o adep-

ty na ocenění „Významný občan města“.

Přeji Vám š2astné a veselé prožití vánočních

svátků a mnoho zdraví a štěstí v příštím roce.

Zdeněk Březina

starosta města
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Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

vypisuje
v rámci podpory sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže

v Týnci nad Sázavou

program dotací na rok 2006
s cílem podpořit

1. vytváření podmínek pro zapojení dětí
a mládeže do 18 let do pravidelné sportov-
ní, tělovýchovné, umělecké a zájmové čin-
nosti v Týnci nad Sázavou

2. konkrétní akce při sportovní, tělovýchovné,
umělecké a zájmové mimoškolní činnosti
dětí a mládeže do 18 let v Týnci nad Sázavou

3. akce výrazně propagující historii a součas-
nost Města Týnec nad Sázavou a podpora
aktivit škol

Program je určen:

• sportovním, tělovýchovným, uměleckým a záj-

movým organizacím s právní subjektivitou se

sídlem v Týnci nad Sázavou, které vyvíjejí čin-

nost podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování

občanů ve znění pozdějších předpisů a ve

svých stanovách mají jako hlavní činnost uve-

deno provozování sportovních, tělovýchov-

ných, uměleckých a zájmových činností.

• školám a školským zařízením 

Požadované materiály:

• popis činnosti a přehled úspěchů organizace

včetně rámcové kalkulace na použití případ-

ných přidělených finančních prostředků

• popis konkrétní plánované akce včetně rám-

cové kalkulace na použití případných přiděle-

ní finančních prostředků

• doklady o nabytí právní subjektivity – pouze

u první žádosti

• potvrzení o zřízení bankovního účtu – pouze

u první žádosti

• platný seznam členů k 1. 1. daného roku – od-

děleně děti a mládež do 18 let

• platné stanovy

• prohlášení, že organizace vykonává pravidel-

nou celoroční práci s mládeží 

• prohlášení, že neprovozuje sportovní, tělový-

chovnou, uměleckou či zájmovou činnosti

jako podnikatelskou činnost

Vybrané subjekty musí mít vyúčtovány dotace

z minulých let a bude s nimi sepsána smlouva o po-

skytnutí finančního příspěvku, částka bude poskyt-

nuta v roce 2006 a v témže roce musí být čerpána.

Termín odevzdání žádostí: do 31. 1. 2006 –

v podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou

Zdeněk Březina

starosta města

Informace: Ing. Miluše Burešová 317 701 931

Změny v autobusové
dopravě ve směru

z Prahy 

Po dlouhých a nelehkých jednáních s odbo-

rem dopravy KÚ a provozovatelem linky

č. 339 se podařilo v rámci nového jízdního

řádu platného od 11. 12. 2005 zařadit do

odjezdů z Prahy linku č. 369 s odjezdy
z Prahy – Budějovická v 15.00 a 17.00 jako
rychlostní spoj do Kamenice, který se
v Kamenici bez přesedání přemění na „za-
stávkovou 339“ s příjezdem do Týnce
v 15.52 či 17.52.

Nové jízdní řády jsou k dispozici 

na podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 31. ledna 2006

– termín je závazný!

�

Upozornění!

Zástupci města se společně se zástupci

Finančního úřadu v Benešově dohodli na ná-

sledujících termínech, ve kterých se na Měst-

ský úřad v Týnci n.S. dostaví pracovníci

správce daně, za účelem poskytnutí pomoci

občanům při vyplňování daňových přiznání

k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací

období roku 2005: 

22. 2. 2006 8,00 – 17,00 hod. ve velké zase-

dací místnosti městského úřadu

1. 3. 2006 8,00 – 17,00 hod. dtto

8. 3. 2006 8,00 – 17,00 hod. dtto 

Využijte již prvního termínu 22. 2., abys-

te omezili riziko delšího čekání v termínech

pozdějších. Ušetříte tak svůj čas!

Z.B.

Bezpečnost na městských komunikacích

V průběhu letošního roku získalo naše město

finanční dotaci KÚ (cca 400 000,-Kč) v rámci

akce Bezpečně do školy. Mělo být opraveno

a zvýrazněno svislé a vodorovné dopravní znače-

ní a měly být vybudovány bezbariérové přecho-

dy pro chodce. Součástí projektu měla být

i ochrana chodců v exponovaných úsecích – ve

starém Týnci u Heřmanů a na křižovatce u želez-

ničního přejezdu ČD. Zadavatelem a investorem

je Středočeský kraj. Bohužel výběrové řízení na

dodavatele bylo velmi zdlouhavé, skončilo kon-

cem listopadu a vzhledem k povětrnostním pod-

mínkám zimy není předpoklad, že by ještě letos

došlo k realizaci. Celá akce se týká především

hlavních silnic, které naším městem procházejí. 

Bezpečně bychom se jako chodci měli cítit a po-

hybovat i na našich místních komunikacích. Chod-

ci, cyklisti a řidiči motorových vozidel jsou rovno-

cennými účastníky silničního provozu se stejnými

právy a povinnostmi. Bohužel se nezřídka stává, že

řidiči se cítí v silničním provozu jako absolutní

páni. Největším problémem je rychlost. Všeobec-

ným trendem je zklidňování dopravy pomocí ome-

zení rychlosti. Je zcela jednoznačně dokázáno, že

neukázněný řidič přibrzdí pouze ze strachu o svoji

osobu či spíše o svoje vozidlo. Bohužel dopravní

značky omezující rychlost mu leckdy nic neříkají.

Stavební úpravy (retardéry, šikany, středové os-

trůvky pro chodce apod.) jsou velmi finančně ná-

ročné a leckde není možné je vzhledem k šíři vo-

zovky použít. V rámci zklidnění dopravy v Týnci

v sídlišti na místních komunikacích je návrh, zřídit

zde „zónu s předností zprava“ (s výjimkou kruho-

vého objezdu v ulici Okružní). Na všech křižovat-

kách by tedy každý řidič musel přibrzdit, ve vlas-

tním zájmu snížit rychlost a dát přednost zprava

přijíždějícímu vozidlu. 

Od tohoto opatření je očekáváno zklidnění do-

pravy i snížení počtu dopravních značek.Rádi

bychom znali názor občanů na „zavedení před-

nosti zprava“ v sídlišti. Argumenty pro i proti

mohou být různé. Náměty a připomínky je

možné vhazovat do schránky Městské policie ve

vestibulu obchodního domu Nori nebo předávat

na podatelnu MěÚ v Týnci nad Sázavou.

Nikdo není na silnici absolutním pánem

a nikdo by neměl být soustavně ohrožován. Zá-

roveň je nutné si vždy uvědomit, že všichni

účastnící silničního provozu by se měli po ko-

munikacích pohybovat opatrně, uvážlivě, ohle-

duplně a s určitou dávkou předvídavosti. Velmi

důsledně by na toto měly být upozorňovány děti

a velmi obezřetní by měli být i starší občané. 

Ing. M. Burešová
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Udržování sjízdnosti místních komunikací

Třídění odpadů je ekologické i ekonomické

Každý občan ČR vyprodukuje ročně

zhruba 150 až 200 kilogramů odpadů.

V celé republice to za jediný rok před-

stavuje stěží představitelné množství až

2 000 000 000 kilogramů, nebo-li

2 miliony tun odpadů všeho druhu. Jak

uniknout před odpadovou lavinou,

která doslova visí nad našimi hlavami?

Recept je snadný – třídit a tím odpad zredukovat

na polovinu.

Z analýzy domovních odpadů plyne, že ve 200

kilogramech odpadů, které ročně vyprodukuje-

me, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg

skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových kartonů.

Všechny tyto suroviny lze znovu využít, je-li

odpad správně tříděn. A nadějnou zprávou je, že

množství vytříděného odpadu každý rok stoupá.

Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je

papír. Celulózové vlákno v něm obsažené je

možné využít až sedmkrát, v papírnách se přidá-

vá do směsi na výrobu nového papíru. Recyklo-

vaný papír se používá na výrobu novin, lepenko-

vých krabic, toaletního papíru a podobně. Ještě

vděčnější surovinou je sklo, které lze používat

prakticky donekonečna. Z vytříděného a rozdrce-

ného skla se nejčastěji vyrábějí láhve na minerál-

ky a pivo. Velkého využití nalézají plasty, které

jsou zpracovávány různými technolo-

giemi podle druhu. PET lahve se po

rozemletí používají na výrobu koberců,

netkaných textilií či jako výplň do spa-

cáků a zimních bund. Z plastových

sáčků a tašek se vyrábějí různé fólie

a pytle. Polystyren je zase vhodný k vý-

robě speciálních izolačních cihel. S re-

cyklovanými směsnými plasty se setkáváme

v podobě U-ramp, stojanů na dopravní značky,

parkových laviček a odpadkových košů či proti-

hlukových stěn podél silnic. A u nápojových kar-

tonů se celulózová složka používá k výrobě papí-

ru a zbylé složky k ohřevu vody a výrobě páry.

Stále více měst je zapojeno v systému

EKO-KOM, který byl založen výrobci obalů

a balených výrobků roku 1997. Princip systému

je jednoduchý. Společnost EKO-KOM, a.s. vy-

bírá čtvrtletně od výrobců, dovozců a plničů

obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené

peníze systém přerozdělí ve formě odměn

obcím, a to přísně podle množství odpadu, které

jejich obyvatelé vytřídí. Třídit odpad se tedy

každé obci jednoznačně vyplácí. Z celorepubli-

kových průzkumů nicméně vyplývá, že zatímco

sběrná místa pro třídění odpadu jsou stále do-

stupnější, skutečné využití občany zatím zaostá-

(výňatek z Plánu zimní údržby Města Týnec nad

Sázavou)

Obvod města je rozdělen u místních komuni-

kací do 3 stupňů dopravní důležitosti:

Stupně dopravní důležitosti sjízdnosti vozo-

vek jsou zpracovány podle základních směrů

zimní údržby silnic a místních komunikací v ČR,

ve smyslu Zákona o pozemních komunikacích č.

13/97 Sb. a Vyhlášky č. 104/97 Sb.

1. pořadí: nejdéle do 4 hodin

2. pořadí: nejdéle do 12 hodin

3. pořadí: po zajištění sjízdnosti na komunika-

cích 1.a 2. pořadí, nejdéle však do 48 hodin.

1. pořadí dopravní důležitosti:

ul. K Náklí, Sadová, Příčná, Družstevní, Okruž-

ní, Na Hlinkách, Komenského, K Zeleným vra-

vá. Změnit tento stav by měla tříletá propagační

kampaň, která letos vstoupila do druhé fáze.

Symbolem ekologického i ekonomického na-

kládání s obaly se od roku 2000 stal takzvaný

Zelený bod, dvě propletené zelené šipky

v kruhu. Tato značka na obalech výrobků spotře-

biteli říká, že za recyklaci obalu byl uhrazen fi-

nanční příspěvek autorizované obalové společ-

nosti EKO-KOM. Koupě výrobku se Zeleným

bodem proto znamená, že obal patří do kontej-

neru na tříděný odpad, aby jeho další cesta vedla

k novému využití a recyklaci.

tům, autobusové nádraží vč. lávky k a.s. Jawa,

Pod Hradištěm, Klusáčkova, Pod Školou, Far-

ská, Brodecká, K. H. Máchy, nádvoří Hodějov-

ského, parkoviště u tržnice, nová tržnice u budo-

vy MěÚ, sídliště Na Kněžině.

2. pořadí dopravní důležitosti:

ul. Sázavská, Čakovická, V Koutech, K Jezu,

9. května, Husova, U Trati, U Hřiště, Jílovská –

mezi městskými domy, Krusičanská, U Janovic-

kého potoka, Krátká, Na Vinici, Mírová, Lípová,

Růžová, Sad přátelstí, 1.máje, Pod Lesem, par-

koviště u MěÚ.

Chrást – osada, Chrást sídliště, Pecerady –

Větrov, Hůrka, Brodce, Zbořený Kostelec.

3. pořadí dopravní důležitosti:

Podělusy, Krusičany, parkoviště u nového hřbitova.

Sjízdnost těchto vozovek bude zabezpečována

z větší části inertními materiály (kamenná drZ),

pouze kritická místa (výjezdy z místních komu-

nikací na hlavní silnice, přechody pro chodce)

budou ošetřovány chemickým posypem. Chod-

níky spadající do údržby TS Benešov, středisko

Týnec nad Sázavou, budou po odklizení sněhu

udržovány ve schůdném stavu – sypány a zdrs-

ňovány pouze inertními materiály. Přednostně

budou udržována všechna schodiště a Pěší ulice.

V případě potřeby bude prováděn zásah na

místních komunikacích a chodnících i vícekrát

za den. Při větším množství sněhu bude prová-

děno jeho odvážení z úzkých a frekventovaných

profilů vozovek.

Plán zimní údržby 2005-2006 schválila rada

města dne 14. 11. 2005 a je k nahlédnutí

na podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou. 

Z Vyhlášky č. 5/2005

Zastupitelstvo na svém zasedání dne
12. 12. 2005 schválilo Vyhlášku č. 5/2005,
která upravuje výši poplatku za provoz
systému shromaž9ování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálního odpa-
du. Nová výše poplatku je stanovena na
480,- Kč na osobu.

Vyhláška je vyvěšena na úřední desce
MěÚ a zveřejněna na internetových strán-
kách města.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V městské knihovně a v prodejně „Český

výrobek“ v Klusáčkově ulici je občanům

k dispozici záznam DVD a VHS městského

infokanálu. Aktualizace kazet bude kaž-

dých 14 dnů, půjčování zdarma.

•••

V podatelně Městského úřadu v Týnci

nad Sázavou je k nahlédnutí kniha „Sázava

milovaná“. Kniha vypráví nejen o řece Sáza-

vě, ale seznámí Vás i s městy a obcemi na

jejím toku od ŽFáru nad Sázavou až po

Davli. Je bohatě doplněna velkým počtem

krásných fotografií a třeba bude i vhodným

vánočním dárkem. 

•••

Vážení spoluobčané,

velmi pečlivě zvažujte, komu poskytujete in-

formace o své osobě, zdravotním stavu či

zvycích. V našem okolí se pohybují neznámí

lidé, kteří nabízejí různé „zvýhodněné“ zboží

a služby. 

V poslední době se velmi často objevuje

zjišHování informací po telefonu. Neznámá

osoba se představuje jako zdravotní sestra,

ptá se na Váš zdravotní stav, způsob léčby,

chce znát jméno Vašeho ošetřujícího léka-

ře. Nabízí levnější léky a návštěvu lékaře či

léčitele. Domluví si s Vámi schůzku, zeptá

se, kdy budete doma, kdy a kam chodíte

nakupovat atd.

Neposkytujte tyto informace cizím nezná-

mým lidem! Nenakupujte „cenově výhodné“

zboží od neznámých podomních prodejců.

BuFte velmi opatrní a nepouštějte neznámé

lidi do svých domovů! 

V případě podezření volejte ihned měst-

skou policii – tel.: 606 393 382!!!



4 strana, číslo 6 Týnecké listy ročník XV, prosinec 2005

Ocenění významných občanů města

zpravodajem okresní rady Junáka. V roce 1998

jeho aktivní skautská činnost vyvrcholila, když

byl zvolen předsedou okresní rady Junáka. 

Vedení Města Týnec nad Sázavou děkuje panu

Lumíru Richterovi za jeho práci při výchově

mladé generace a propagaci skautských život-

ních zásad, za činnost v turistickém odboru a za

ty stovky dobře značených turistických tras na

Týnecku a celém Benešovsku. Přejeme mu

k jeho letošním pětasedmdesátinám do dalších let

zdraví, životní elán a aZ ještě dlouhá léta se může

řídit svým osobním krédem: Kdo chce pracovat –

hledá způsob, kdo nechce – hledá důvod.

Marta Ducháčková

V březnu letošního roku tomu bylo 29 let, co

se paní Marta Ducháčková stala občankou naše-

ho města.

V roce 1990 ji turisté pověřili vedením kroni-

ky a tuto záslužnou činnost vykonává již patnáct

let. Podílí se velkou měrou na organizaci pocho-

dů pořádaných odborem turistiky, zajišZuje pro

členy kratší výlety a organizačně připravuje

schůze odboru.

Osm let je členkou týneckého Občanského

sdružení invalidů a společně s jeho vedoucí se

stará, aby do života našich postižených občanů

vnesly více radosti. S Jiřím Borovičkou organi-

zují pro členy sdružení, ale i pro všechny ty, kteří

Při příležitosti státního svátku 28. října byli

oceněni významní občané našeho města. K to-

muto slavnostnímu aktu došlo již po čtvrté. V le-

tošním roce byli oceněni tito občané:

Bohumil Kotouč

Od dětství ho přitahoval kopací míč. Brzy po

příchodu do Týnce začal hrát za žákovská muž-

stva, pak za dorost a už ve svých sedmnácti le-

tech nastupuje za týnecké „A“ mužstvo. Své nej-

úspěšnější fotbalové období prožíval „Bóža“, jak

ho spoluhráči a přátelé nazývali a nazývají, v le-

tech 1950 – 1960, kdy za týnecké „áčko“ sehrál

okolo tří set zápasů a nastřílel téměř stejný počet

branek. Byl vynikajícím útočníkem. Svojí aktiv-

ní hrou výrazně přispěl k postupu mužstva

z první „B“ třídy do krajského přeboru.

Ještě po třicítce, až do roku 1968, hrál za tý-

necké „béčko“. Tím však jeho činnost ve fotba-

lovém oddílu nekončila. Přišla druhá etapa jeho

působení a pro rozvoj týnecké kopané velice vý-

znamná. Stal se trenérem nejprve žáků, ale pak

řadu let trénoval úspěšně týnecký dorost. Za

dobu jeho trenérské práce prošly žákovskými

a zejména dorosteneckými mužstvy stovky

kluků z Týnce a okolí. 

Pan Bohumil Kotouč si tak zasluhuje velké

uznání za úspěšné působení v týnecké kopané.

Nejenom uznání, ale velký dík mu patří za jeho

práci s mládeží. Že to pan Kotouč s mládeží

uměl, dokazuje řada jím odchovaných hráčů tý-

neckých mužstev, hráčů ve vyšších třídách a do-

konce i hráčů ligových.

Lumír Richter

Letos je tomu právě 75 let, co se narodil občan

našeho města Lumír Richter. Do Týnce přišel

jako tříletý v roce 1933. Již ve škole se u něho

projevil zájem o přírodu a k tomu vedl i mladé

lidi. V roce 1944 založil s partou kamarádů krou-

žek Strážci zlaté řeky. V srpnu 1945 se stal

spoluzakladatelem prvního skautského oddílu

Junáka v Týnci. V roce 1948 byla činnost Juná-

ka v naší zemi zastavena, týnecké skautské stře-

disko Tysan mělo tehdy již sedmdesát členů. Do

této doby pracoval Lumír Richter jako skautský

rádce, kronikář a pokladník oddílu. 

Teprve po devatenácti letech v září 1968 začal

skauting v Týnci znovu ožívat v čele s Lumírem

Richterem. V roce 1970 měl Tysan již 120 členů.

Po normalizaci se skauting dostal opět na černou

listinu. Nebyl tu skauting, byl tu turistický odbor,

ve kterém začal s nemalým úsilím pracovat.

S jeho tehdejším předsedou Jaroslavem Pertlíkem

rozšířili počet dálkových pochodů, vedle známé-

ho pochodu Přes čtyři zámky přibyl další pochod

Posázavím, každý rok za jiným cílem k místům

slavných rodáků nebo významných událostí. Od

roku 1978 začal značkovat turistické trasy na Be-

nešovsku a do dnešního dne, podle pečlivě vede-

né evidence, označil celkově 1100 km. V roce

1997 jej ústředí Klubu českých turistů jmenovalo

vedoucím značkařů na celém Benešovsku.

Po roce 1989 nic nebránilo zahájit znovu čin-

nost Junáka. Začátkem roku 1990 byla obnovena

práce skautského střediska Tysan a opět s vedou-

cím Lumírem Richterem. V témže roce se stal

si chtějí vyjít do krásné přírody týneckého okolí,

každý druhý týden jednodenní pochody. Dvakrát

ročně připravuje paní Ducháčková jednodenní

nebo i dvoudenní zájezdy do některého ze zají-

mavých míst naší země. Členové občanského

sdružení si její obětavé práce, spojené s přípra-

vou a organizací výletů velice váží.

Je dlouholetou aktivní členkou vlastivědného

klubu města a podílí se na všech jeho aktivitách,

počínaje prací na výstavách pořádaných klubem

při instalaci exponátů, službou na výstavách

a konče velice záslužnou činností – péčí o re-

konstruovaný hrob prvého představitele role Je-

níka z Prodané nevěsty Karla Veselého na sta-

rém týneckém hřbitově.

Nelze opomenout ani její práci v šachovém

oddílu, jehož členkou je už 14 let. Pět let byla ka-

pitánkou družstva a působila i jako šachový roz-

hodčí.

Je těžké slovy popsat její obětavou práci, vy-

žadující mnoho volného času, kde odměnou je

spokojenost účastníků zájezdů a pochodů, dobře

uspořádaná a navštívená výstava nebo úspěšný

šachový turnaj. Děkujeme paní Martě Ducháč-

kové za práci pro lepší a bohatší život občanů

města a přejeme jí, i k jejímu významnému ži-

votnímu jubileu, které v letošním roce oslavila,

aby ji neopustilo zdraví a ještě dlouhá léta jí vy-

držel její životní elán.
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Policie ČR informuje… vozidla, šestadvacetiletému muži z Poříčí nad

Sázavou, tak vznikla škoda ve výši 71 000,-Kč. 

Na motockylu už se nesveze

Motocykl značky Yamaha zaparkoval osmat-

řicetiletý řidič z Prahy 24. září ve večerních ho-

dinách na parkovišti před kulturním domem

v Týnci nad Sázavou. Druhý den v dopoledních

hodinách zjistil, že ho někdo odcizil. Oznamo-

vatel uvedl, že motorka byla šedé metalické

barvy, na nádrži byl vyobrazen bojovník

s mečem a byla vybavena brašnami z černé kůže.

Další děti na Benešovsku budou v hodinách

prvouky pracovat s Ajaxovým zápisníkem 

Již čtvrtým rokem probíhá na Benešovsku

projekt prevence kriminality „Ajaxův zápisník“.

Od roku 2002 se do něj zapojilo téměř 1 700 dětí

z osmi základních a tří zvláštních škol. Zápisník

je určen dětem druhých a třetích ročníků základ-

ních škol. Jedná se o preventivně výchovnou

učební pomůcku, díky které se děti nenásilnou

formou, odpovídající jejich věku, seznámí se zá-

sadami bezpečného chování, s jevy, které je

v dnešní době ohrožují – drogy, alkohol, tabák

a hazardní hry. Jsou jim představeny činnosti

jednotlivých služeb policie, naučí se rozpozná-

vat, kdy je jejich jednání správné a kdy ne.

Dozví se také, jak mají mít správně vybavené

jízdní kolo nebo jak bezpečně a bez úrazu strávit

prázdniny. Zápisníkem malé školáky provází

policejní pes Ajax.

Ajaxův zápisník obdržely v průběhu měsíce

září z rukou tiskové mluvčí Okresního ředitel-

ství Policie ČR v Benešově děti druhých a třetích

tříd na Základních školách Jiráskova, Karlov

a Dukelská v Benešově, v Týnci nad Sázavou,

Netvořicích, Teplýšovicích a ve Vlašimi. O zá-

pisník projevily zájem také Zvláštní školy v Be-

nešově, Voticích a ve Vlašimi. Celkem se do

projektu zapojilo osm set dětí. 

Zajímavou soutěž pro své žáky připravili po-

čátkem května letošního roku pedagogové Zá-

kladní školy Dukelská v Benešově ve spoluprá-

ci s preventistkou Okresního ředitelství P ČR

v Benešově. 130 dětí, které se zápisníkem již

pracovalo si v soutěžním dopoledni nazvaném

Den s Ajaxem mohlo svoje vědomosti a znalos-

ti ověřit a vyzkoušet. Součástí celé akce byl i do-

provodný program. Ukázka výcviku služebních

psů a prohlídka služebního vozidla dopravních

policistů. Akce měla u dětí i rodičů velký ohlas.

•

Sedm osobních vozidel odcizil devětatřiceti-

letý muž v měsíci říjnu na Benešovsku. Převáž-

ně v inzertních novinách Annonce si vybíral in-

zerenty, kteří chtěli prodat svoje vozidlo.

Prodejce telefonicky kontaktoval. Přitom si

s nimi dohodl místo, kde se sejdou. 7. října krát-

ce po dvanácté hodině se dostavil do Mokré

Lhoty, kde si prohlédl Škodu Felicii. Poté maji-

tele požádal, zda by si mohl vyzkoušet spojkový

pedál. S jeho souhlasem usedl za volant. Než sta-

čil prodávající nastoupit do vozu, s autem okam-

žitě odjel pryč. Podobným způsobem odcizil

ještě dalších šest vozidel včetně věcí, které se

v nich právě nacházely. Ford Escort na parkoviš-

ti prodejny Kaufland v Benešově, Fiat Seicento

na náměstí v Neveklově, Škodu Felicii v Miličí-

ně, Peugeot 205 v Čechticích, Renault 5 a Re-

nault Clio ve Vlašimi. 

Jedna krádež se mu však nepodařila. Poškoze-

ná se rozjela svůj odcizený Renault Clio hledat.

Našla ho na benzinové čerpací stanici ve Vlaši-

mi. Když pachatel ženu uviděl, auto tam zane-

chal a z místa utekl. Čechtičtí policisté případy

prošetřovali a intenzívně na nich pracovali. Zís-

kané informace vyhodnocovali. Během necelé-

ho měsíce se jim podařilo vytypovat osobu po-

dezřelého. 1. listopadu v ranních hodinách zadr-

želi na vlakovém nádraží v Týnci nad Sázavou

muže, který odpovídal popisu. Chtěl odjet do

Mirošovic, kde měl u železničního mostu odsta-

vené vozidlo, které odcizil den předtím dvaapa-

desátiletému muži v Miličíně. Tento vůz policis-

té později zajistili a předali majiteli. Dále zjistili,

že muž čtyři auta prodal na vrakoviště na Kolín-

sku za částku pěti až osmi tisíc korun za jedno

vozidlo. Na místa činů se dopravoval vlakem,

autobusem nebo také použil taxík. Získané pení-

ze použil pro svoji potřebu. V minulosti byl od-

souzen za násilnou trestnou činnost. Poškoze-

ným svým jednáním způsobil hmotnou škodu za

343 000,- Kč. 

Zadržený muž se ke spáchání krádeží doznal.

Policejní komisař ho obvinil z trestného činu

krádeže a neoprávněného držení platební karty.

Trestní stíhání ještě rozšířil o další skutky. Muž

ve čtyřech případech uzavřel v prodejnách v Be-

nešově úvěrové smlouvy na nákup mobilního

telefonu a televizoru. Při sepisování smlouvy

úmyslně uvedl nepravdivé údaje o zaměstnava-

teli. Je tedy podezřelý z trestného činu úvěrové-

ho podvodu. 

Policisté podali návrh na jeho umístění do

vazby. Soudce jejich žádosti vyhověl. 

•

Půjčil si vozidlo a pak s ním havaroval

Z trestného činu ohrožení pod vlivem návyko-

vé látky obvinil policejní komisař sedmadvace-

tiletého muže z Benešova. Mladík jel 12. června

v ranních hodinách s vypůjčenou Škodou Felicia

po silnici třetí třídy ve směru od Neveklova na

Benešov. V levotočivé zatáčce v katastru obce

Přibyšice nezvládl jízdu, dostal smyk a havaro-

val mimo vozovku do stromu. Dechová zkouška

ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Rozborem

krve bylo zjištěno, že řidič měl v době nehody

nejméně 2,33 promile alkoholu v krvi. Majiteli

Vyrobena byla v roce 2003. Pražské firmě tak

vznikla škoda ve výši 300 000,- Kč. 

Hlídejte si své věci!

O látkovou ledvinku černé barvy přišla pětad-

vacetiletá žena z Týnce nad Sázavou. 24. září

navštívila ve večerních hodinách bar v Benešo-

vě. Ledvinku, ve které měla peněženku, doklady,

řidičský průkaz, mobilní telefon a další věci,

měla položenou na stole u baru. Když jí nevěno-

vala dostatečnou pozornost, tak ji někdo odcizil.

Poškozená škodu vyčíslila na více jak

5 300,- Kč. Policisté případ prošetřují jako po-

dezření ze spáchání trestného činu krádeže. 

Krajana bodl do zad

Po předchozí slovní rozepři a hádce fyzicky

napadl 27. října ve večerních hodinách třiadva-

cetiletý cizinec o čtyři roky staršího krajana.

Z kuchyně vzal volně ležící nůž a muže zezadu

bodl do oblasti zad. Zraněný byl sanitou převe-

zen do benešovské nemocnice, kde byl hospita-

lizován s předpokládanou dobou léčení asi pěti

až šesti týdnů. K události došlo na Týnecku,

v chodbě ubytovny pro zaměstnance soukromé

firmy. Policisté podezřelého muže zadrželi. Po-

licejní komisař ho obvinil z trestného činu poku-

su ublížení na zdraví a podal návrh na jeho umís-

tění do vazby. Soudce žádosti vyhověl a policisté

muže poté eskortovali do věznice v Praze. 

por. Zuzana Stránská
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Proč pít vodu z vodovodu?

Čas adventní, čas sněhových plískanic, 

čas mrazivý,

čas krátkých dnů a dlouhých nocí…

Koho z nás by teH napadlo toulat se přírodou

a kochat se krásami Posázaví…

A přece tuhle myšlenku se podařilo zrealizo-

vat naší týnecké škole ve spolupráci s Městským

úřadem Týnec nad Sázavou. Stalo se tak pro-

střednictvím výtvarné soutěže na téma: „Toulky

po kulturních a přírodních památkách Posáza-

ví“. Kromě týnecké školy se soutěže zúčastnily

ještě ZŠ Kácov, ZŠ Čerčany, ZŠ Český Štern-

berk a Gymnázium Vlašim.

Obrázky zaslané do soutěže byly výstižné

a nápadité, zkrátka povedené. Paní učitelky –

výtvarnice – z nich měly radost a rozhodly se po-

těšit i nás ostatní. Tak vznikla výstava obrázků

dětí různého věku – od nejmenších prvňáčků až

po deváZáky.

Výstava byla zahájena 29. 11. 2005 vernisá-

ží. V 16,15 hodin v zasedací síni MěÚ paní ře-

ditelka uvítala všechny přítomné a zároveň po-

děkovala těm, kteří se na uskutečnění výstavy

podíleli. Poté žákyně 6. třídy přednesly básně

myšlenkově doplňující téma výstavy – „Ryba“

od S. K. Neumana a „Domov“ od J. Pilaře. Vše

směřovalo k tomu nejdůležitějšímu – vyhláše-

ní nejpovedenějších prací a odměnění jejich

tvůrců.

Ještě před tím však něco na uvolnění – chvil-

ku oddechu vyplnila svým vystoupením skupina

Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku

a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté

vody – pitné z vodovodu (studny) nebo

balené kojenecké pramenité a slabě mi-

neralizované přírodní minerální vody

bez oxidu uhličitého. Přesto, že draž-

ší balená pitná voda nemá ve srovnání

s vodovodní vodou prakticky žádné

přednosti, její spotřeba všeobecně roste.

„Ano, je to tak – někdy naše voda mívá

stejnou kvalitu jako voda z vodovodu, ale jak se

říká, peníze až na prvním místě. Takže když jsou

lidé ochotni za to platit, tak proč bychom ji ne-

prodávali“, říká manažer pro jakost jednoho z tu-

zemských výrobců pramenité vody (který má

sice vlastní vrty podzemní vody, ale ze zákona

může vyčerpat jen určité množství, takže na

polovinu výrobků musí pak používat vodu z vo-

dovodu).

U pitné vody z vodovodu má dnes spotřebitel

řadu práv, o kterých často ani neví. Má např.

právo získat od vodárny aktuální výsled-

ky vody nebo informaci, jaké látky se

k úpravě používají. Informace o kvali-

tě vody Vám poskytne např. Vodo-

hospodářská společnost Benešov, tel.

317 723 371 nebo Technické služby

Benešov, tel. 317 723 311. V případě, že

má obec vlastní zdroj vody, bývá často pro-

vozovatelem vodovodu. V tomto případě infor-

mace získáte na příslušném obecním úřadě.

Pokud voda, která je jinak pod pravidelnou

kontrolou, v některém ukazateli nevyhovuje

a hygienický orgán dočasně udělí výjimku, musí

být spotřebitel o této skutečnosti informován

a rovněž o tom, nevyplývají-li z ní nějaká ome-

zení konzumace (např. pro kojence a těhotné

ženy). Obecně lze říci, že pitná voda z veřejných

vodovodů má v ČR velmi dobrou kvalitu. Prav-

dou je, že ne všude a vždy jsou vyhovující její

pach nebo chuZ. Pachuti chlóru ve vodě se dá

zbavit odstátím natočené vody v lednici. Základ-

ní údaje o složení tuzemských vyráběných koje-

neckých pramenitých a přírodních minerálních

vod najdete na etiketách nebo webových strán-

kách Státního zdravotního ústavu (SZÚ):

www.szu.cz/chzp/voda. 

Zajímavost na závěr: „Obyvatelům Paříže

byla nedávno představena nová značka balené

vody pod názvem „Eau de Paris“ – voda u vaše-

ho kohoutku, která má konkurovat stávajícím

baleným vodám. Jedná se o vodu z veřejného

vodovodu, kterou distribuují pařížské vodárny.

Společnost se k tomuto marketingovému tahu

rozhodla na základě nového průzkumu, který

zjistil, že až 53 % obyvatel Paříže preferuje draž-

ší balenou vodu před vodou z vodovodu.

Mgr. Lucie Kropáčková

Český svaz ochránců přírody Vlašim

Výtvarná soutěž

„Vo co ti de“ ve složení: zpěvačka M. Součková

(7. třída), hudebníci J. Svoboda (8. třída), V. Da-

liba a V. Nikrmajer (oba 9. třída). A pak nastala

ta slavnostní chvíle – ocenění těch nejlepších

z nejlepších. Radost a rozzářené oči úspěšných,

inspirace pro další nadané a šikovné, obdiv

všech ostatních. Tolik pocitů najednou.

A jestli někomu po takových toulkách vytrávi-

lo, mohl se tu občerstvit výbornými koláčky

i džusem.

Budete-li se i vy někdy v čase předvánočním

chtít projít Posázavím, zajděte si na městský

úřad. Zde se můžete toulat naším krajem, zaru-

čeně v teple a suchu, společně s obrázky žáků

posázavských škol.

Marie Potůčková, 6. A

Dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna – prodám. Tel.: 777 788 164.
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Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou informuje:
…a co se dělo v mateřském centru MOTÝLEK?

Dračí závody

V sobotu dne 22. 10. 2005 uspořádalo MC

Motýlek Týnec nad Sázavou již tradiční „Dračí

závody“. Akce se konala na louce za MŠ od

15,00 hod. Účast byla v letošním roce ještě

o něco vyšší než tomu bylo v roce loňském, což

znamená, že soutěžit a někdy i jen „okukovat“

přišlo přes 30 dětí s rodiči či prarodiči. Počasí

nám letos velmi přálo, bylo jasno, slunečno, ale

bohužel bezvětrno. Nás to ovšem nezaskočilo,

protože jsme měli pro děti připraven i náhradní

program v podobě kutilského koutku, kde mohli

děti i rodiče vyrábět obrázky z podzimních pří-

rodnin, a sportovních soutěží. Přestože draci pří-

liš vysoko nevzlétli (někteří bohužel ani nízko),

všechny zúčastněné děti dostaly diplom za účast

a sladkou odměnu. Vydařené sobotní odpoledne

jsme zakončili sbíráním dřeva, zapálením ohýn-

ku a opékáním čehokoli, co má kdo rád. Všem

účastníkům děkujeme a zveme je, a samozřejmě

i všechny ostatní, na shledanou příští rok. 

–SŠ–

3. regionální setkání mateřských center Be-

nešovska – Středočeského kraje v MC Hvěz-

dička – Bystřice, 8. 11. 2005

se uskutečnilo za laskavé podpory Bernard van

Leer Foundation

Účastníci: MC Kulíšek Bystřice, MC Hvězdička

Benešov a MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

Zástupkyně tří mateřských center působících

v okrese BN se dohodly na vzájemné spolupráci

týkající se:

– společného postupu pří žádání o finanční pro-

středky z různých grantů

– předání zkušeností z akcí

– spolupráce center se Společenským centrem

Týnec n. S.

– předání zkušeností v oblasti vedení účetnictví

a financování akcí

– dohodly se na využití regionálního příspěvku

na činnost MC Kulíšek Bystřice

– seznámily se s možností vstupního balíčku od

Sítě MC v ČR pro začínající MC

– předaly si zkušenosti z oblasti hlídání dětí

– informace o uzavírání pojistných smluv pro MC

– informace o projektu Děti dětem – dle MC

Klubíčko P 9 – nyní v podobné verzi realizo-

vaném MC Motýlek Týnec nad Sázavou

– důležitost tzv. organizačních řádů pro jedno-

tlivé dění v MC

– další setkání v MC Pohádka Votice – 02/2006

Vanda Pechová

3. Svatomartinský lampiónový průvod

v Týnci nad Sázavou

Již 3. znovuobnovení tradice Svatomartinské-

ho lampiónového průvodu se konalo v pátek

11. 11. 2005 v Týnci nad Sázavou. Akce se zú-

častnilo na 600 lidí.

V 17,00 hod. se průvod vydal od DSPS I přes

most do zahrady Společenského centra, kde bylo

připraveno představení o legendě svatého Marti-

na. Svatý Martin byl původně vojákem – legio-

nářem a jednoho dne se v třeskuté zimě rozdělil

o svůj plášZ s chudákem, jeho skromnost a poko-

ra ho dovedla až na biskupský stolec a později

byl prohlášen světcem. Na jeho památku tedy

slavíme svátek svatého Martina a naše lucernič-

ky – lampióny mají připomínat světlo, které svítí

v srdcích dobrých lidí. 

Po představení následovalo rozdávání svato-

martinských rohlíčků, o které se lidé mají podě-

lit stejně jako se Martin rozdělil o svůj plášZ

s chudákem.

V dřívějších dobách se také v předvečer svaté-

ho Martina scházeli přátelé a rodiny, aby spolu

naposledy hodovali před adventním půstem –

připravovala se tučná hus.

Letošní akci opět připravilo Mateřské centrum

MOTÝLEK ve spolupráci s Ochotnickým spol-

kem NETOPÝR a nově též se Společenským

centrem Týnec n. S. Děkujeme též KIS Týnec

nad Sázavou, Městské policii Týnec nad Sáza-

vou, Pekařství Červený a Sboru dobrovolných

hasičů Pecerady.

–MK–

Vyrábění vánočních ozdobiček 

V sobotu 26. 11. 2005 se v MC MOTÝLEK

sešlo celkem 9 dospělých a 12 dětí, aby společně

vyráběli netradiční vánoční ozdobičky – vykrajo-

valo se z keramické hmoty, vytvářely se papírové

a krepákové ozdobičky – svíčky, ptáčkové, andíl-

ci, řetězy, pracovalo se s ořechy – dělali se čertíci,

vytvářely se ozdobičky ze starých obalů od čajo-

vých svíček. Dílna to byla plná tvořivosti a před-

vánoční nálady pro všechny zúčastněné.

–MK–

Výlet do skanzenu v Kouřimi za tajemnými

postavami adventu

V sobotu 3. 12. 2005 uskutečnilo MC MOTÝ-

LEK ve spolupráci s MěÚ Týnec nad Sázavou,

který zajistil dopravu, výlet do skanzenu v Kouři-

mi. Zúčastnilo se 80 dětí a dospělých. V Kouřimi

jsme se dozvěděli, že všechny tajemné postavy

tohoto adventního období obcházely vždy v před-

večer svého svátku a převážně byly oblečeny

pokračování na další straně 
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v bílém. Barborky mívaly na hlavě věnečky

a byly předzvěstí Mikuláše. Kontrolovaly, zda

byly děti hodné, někdy i odměňovaly. Mikulášo-

vé s čerty a anděly pak prověřovali, jak se děti

celý rok chovaly. Pak obcházeli Ambrožové –

měli kouzelnickou čepici, roušku přes obličej,

většinou se pohybovali kolem kostela, kde

dětem házeli bonbónky. Když však děti bonbóny

sebraly, vypláceli je za to metličkou – vlastní vý-

znam není znám. Poté chodily Lucky – v bílém,

které měly za úkol hlídat, zda lidé dodržují ad-

ventní půst. Pokud ne, musely hříšníkům rozpá-

rat břicha, vyndat jim snědené dobroty a vycpat

je hrachovinou a zase zašít. Lucie noci upije,

říká se. Dále se objevovaly Klovcové báby –

s dlouhými nosy a pírky v ruce, aby zkontrolo-

valy, zda mají hospodyňky řádně uklizeno. Na

štědrý den pak obcházel Percht – v kožichu a se

psí tlamou, který měl zabavovat děti, aby rodiče

mohli vše v klidu přichystat.

Ve skanzenu jsme si pak prohlédli jednotlivé

chaloupky a stodoly – nejstarší z roku 1648.

Všude bylo k vidění nějaké zajímavé řemeslo

a byla i možnost zakoupení. Ve starodávné hos-

půdce pak k obědu vyhrávala lidová muzika.

Výlet měl krásnou předvánoční atmosféru.

–MK–

Čertovské hrátky v MC MOTÝLEK aneb pu-

tování za Mikuldou

Dne 5. 12. 2005 se v MC uskutečnily netra-

diční čertovské hrátky. Nejprve si děti s rodiči

zazpívali čertovské a mikulášské písničky, poté

si děti hrály na honěnou jednoho neposlušného

čertíka a Mikuldy, na tzv. mikulášskou pantomi-

mu a nakonec každý něco hezkého zazpíval, ale

to už se ozvaly „Křídla motýlí…“ a přiletěl

k nám krásný andělíček s dárky a poselstvím, že

nás Mikulda a čertíci čekají u Týneckého hradu,

a tak jsme se vydali na cestu. Na Hradě jsme si

pak všichni užili krásnou mikulášskou náladu.

Mateřské centrum MOTÝLEK 

Týnec nad Sázavou

přeje všem lidem

krásné a pohodové vánoce

a š4astný nový rok 2006!

dokončení s předchozí strany

MC MOTÝLEK nabízí široké veřejnosti:

V novém roce se v MC sejdeme od 2. týdnu v lednu, abychom si spo-

lečně opět, hráli, výtvarničili, sportovali, zpívali, něco nového vyzkoušeli

a poznali. 

Těšíme se, že přijdete mezi nás.

MC MOTÝLEK se v říjnu 2005 stalo členem společnosti Posázaví

o.p.s. Vidíme zde novou rozsáhlejší možnost spolupráce – získávání a pře-

dávání si informací a zkušeností přímo v regionu, aZ už s jinými nezisko-

vými organizacemi, podnikateli či státní správou. V rámci Posázaví o.p.s.

– podporovaného programu LEADER+ žádáme o finanční podporu naše-

ho MC.

MC MOTÝLEK se též snaží o rozvoj spolupráce s místní ZŠ Komen-

ského, a to v rámci tzv. projektu Děti dětem – dle již úspěšné realizace

v MC Klubíčko na Praze 9. Jedná se o podporu aktivní účasti dětí z 2. stup-

ně v rámci rodinné výchovy na činnosti a aktivitách MC. Výsledkem by

mělo být zlepšení pozitivních vztahů, vzájemné vstřícnosti a pochopení

mezi staršími a mladšími dětmi.

MC MOTÝLEK nabízí k dispozici svou knihovnu, která obsahuje

mnoho zajímavých titulů především z oblasti výchovné problematiky

a dále pak různé knížky s tvořivými náměty a hrami. Knihy jsou k zapůj-

čení v provozních hodinách v MC. 

Činnost mateřského centra je zmapována v kronikách, které jsou k na-

hlédnutí v MC.

Masáže dětí a kojenců

PřijHte se naučit masírovat své děZátko, seznámit se s aromaterapií, při-

vonět k léčivým silicím a vychutnat si masáž i na vlastní kůži. Toto a ještě

více vám nabízí náš 3dílný cyklus masáží dětí a kojenců, který začíná vždy

poslední pondělí v měsíci. Masírujeme v MC Motýlek v Týnci nad Sáza-

vou. Masáže jsou vhodné pro každý věk dítěte a je vhodné se je naučit už

v těhotenství. Zájemci hlaste se na tel. 776 006 814, počet ve skupině je

omezen.

Těší se na Vás Hanka Čečerlová

NOVINKA! Od ledna se v MC MOTÝLEK bude každé úterý od 18,00

– 19,00 h konat Relaxační cvičení na gymnastických míčích pod vedením

zkušené fyzioterapeutky. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 775 238 404 –

Květa Plachtová.

Za MC MOTÝLEK: 

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

PROGRAM ČINNOSTI A AKCÍ NA LEDEN AŽ ČERVEN 2006:
pro rodiče (i prarodiče a jiné rodinné příslušníky) s dětmi od 0 do cca 7 let, ale i starší včetně dětí handicapovaných

PO 9.30 – 11.00 h 13.00 – 13.45 h 14.00 – 14.45

Masáže dětí a kojenců Hravá angličtina II Hravá angličtina III

Pro maminky s dětmi i bez dětí – pokračování – pokračování

a pro nastávající maminky

ÚT 9.15 – 10.15 h 10.45 – 11.45 h 13.30 – 14.15 h 18.00 – 19.00 h 19.00 – 20.30 h

Angličtina pro maminky Angličtina pro maminky FLÉTNIČKA I Relaxační cvičení na S počítačem

– pokročilí – začátečníci – pokračování – začátečníci gymnastických míčích od nuly k jedničce

s dětmi v herně s dětmi v herně

ST 9.30 – 10.00 h 10.00 – 10.20 h 10.30 – 12.00 h 16.00 – 18.00 h

HERNA Hudební kroužek HERNA HERNA

pro nejmenší děti

ČT 13.45 – 14.30 h 14.45 – 15.45 h

Hravá angličtina I ŠIKULKOV

– pokračování

PÁ 9.30 – 12.00 h

Tematická HERNA

SPOLEČNÉ  AKCE :
� LEDEN 

– Výtvarná dílna pro děti i dospělé
Termín: v Pátek 13. 1. 2006 od 15.00 h v MC

� ÚNOR 

– Přednáška – Asertivní chování v rodině –
paní Mgr. Zdena Bednářová – ACORUS
Termín: bude ještě upřesněn – rezervace pře-

dem nutná!

– Výtvarná dílna pro děti i dospělé
Termín: v Pátek 10. 2. 2006 od 15.00 h v MC

� BŘEZEN 

– 6. narozeniny MC MOTÝLEK
Termín: v Sobotu 25. 3. 2006 od 16,00 h

v MC

� DUBEN

– Brigáda na hřišti
Termín: v sobotu 1. 4. či 8. 4. 2006 od 9,00 h

na hřišti

– Vynášení MORENY
Termín: v Pondělí 17. 4. 2006 – sraz v 15,00

h u MC – DSPS I

– Program Děti dětem – aneb děti z 2. stup-
ně ZŠ Komenského tvoří program pro
nejmenší
Termín: bude upřesněn

– Čarodějnice
Termín: v neděli 30. 4. 2006 od 16,30

v Náklí

� KVĚTEN 

– Výlet – Mořský svět

Termín: bude ještě upřesněn – rezervace pře-

dem nutná!

– Program Děti dětem – aneb Den Dětí na
hřišti
Termín: v neděli 28. 5. 2006 od 15,00 h na

hřišti v Týnci n. S.

� ČERVEN 

– Výlet ke dni dětí – PŘEKVAPENÍ
Termín: bude ještě upřesněn – rezervace pře-

dem nutná!

– Výlet statečných vodníků na kanoích –
z Týnce n. S. do Pikovic
Termín: v sobotu 24. 6. 2006 – odjezd

v 10,00 h od Bisportu – rezervace v lednu

nutná!

� ČERVENEC – SRPEN – MC MOTÝLEK
má prázdniny

Podrobnější informace získáte bu9 v MC – MOTÝLEK nebo na tel. 728 485 227, 317 704 887 – M. Krejčíková,
604 759 364 – Saša Škopková

Stále hledáme aktivní maminky, které by měly chu' 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 konají organizační schůzky v MC Motýlek.

Zveme všechny zájemce!
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V neděli 4. 12. 2005 byl v podvečer slavnostně rozsvícen v sídlišti vá-

noční strom. V rámci malého kulturního vystoupení se s koledami před-

stavily děti z mateřské školy, z mateřského centra Motýlek a dále pěvecký

a flétnový soubor základní školy. Po hlasitém odpočítávání byl za sou-

mraku stromeček rozsvícen. Děti jeho zář podpořily prskavkami a mnozí

Rozsvícení vánočního stromku

K Vánocům patří betlémy

Na Vánoce často vzpomínáme jako na to nej-

krásnější z našeho dětství. Je v nich ukryta láska,

štěstí a bezpečí. Patří k nim i lákavé vůně z kuchy-

ně, napjaté těšení na dárky i zpěv koled. Důležitá

je i čistá vánoční radost, která nás vždy znovu vy-

trhuje ze starostí všedních dnů. K českým Váno-

cům nerozlučně patří stromeček, koledy a betlém.

První betlém pravděpodobně vznikl už v r. 1223

v severní Itálii, kdy sv. František z Assisi (který

velmi miloval zvířata) tehdy v zasněženém lese

postavil jesle, ale prázdné, bez Ježíška. Z jedné

strany k nim přivázal oslíka a z druhé strany volka

a před udiveným vesničany zde sloužil mši.

U nás postavili první betlém jezuiti v praž-

ském kostele. V jesličkách byla loutka Jezulátka

a vedle nich postavy Josefa a Marie v životní ve-

likosti a nechyběl tu ani oslík a volek. Figury to-

hoto betlému byly oděny v drahocenná roucha

a i vůl měl pozlacené rohy.

Nový zvyk stavění betlému se Čechům velmi

zalíbil. Ve vánočním čase chodili chlapci po do-

mech s betlémem a hvězdou. V kostelích byly

k vidění krásné betlémy a prostí lidé si dělali po-

domácku své vlastní – ze dřeva, hlíny, z těsta

i třeba z vosku.

Později v žádném betlému nechyběl kromě Je-

žíška, Marie, Josefa a zvířátek ani pastýř a vesni-

čané přinášející Jezulátku dary. Dále se objevova-

li tři králové a další postavy vznikaly z lidové

fantazie. Někdy zde tvůrce zobrazil třeba i tvář ne-

návštěvníci přinesli i své vlastní ozdoby. Akci sponzorsky podpořili pá-

nové Libor Červený – pekařství a cukrářství a Roman Vrtiška – Restaura-

ce U Vrtišků a připravili návštěvníkům malé pohoštění.

Z této akce vám přinášíme několik fotografií, které zachycují atmosfé-

ru setkání.

oblíbeného souseda v nějaké nelichotivé figurce.

I autor známého Třebechovického betlému takto

prý trestal ty kluky, kteří mu chodili na hrušky.

V betlémech se objevovaly hlavně postavičky,

které mívaly tváře lidí z autorova okolí. O Vá-

nocích se tvůrci betlémů navštěvovali a navzá-

jem se chlubili i bavili svými výtvory, vlastně

karikaturami ne vždycky laskavými.

Betlémy se vyráběly snad ze všeho: z papíru,

z těsta, cukru, perníku, čokolády, plechu, hlíny,

perletě, na Kladensku dokonce z černého uhlí.

Z velkých betlémů je třeba zmínit ten v Jindři-

chově Hradci, který vyřezal v 19. století mistr

punčochář Tomáš Krýzo a je v něm 1 700 figu-

rek lidí a zvířat.

Týnečtí loutkáři

V Týnci nad Sázavou byla vždy tradice ama-

térských divadel, a to i loutkových. Našlo se

i pár nadšenců, kteří už přes dva roky hrají ma-

ňáskové divadlo. Začalo se hrát v městském

muzeu a nyní se scházíme v Mateřském centru

Motýlek. Hrají se staré hříčky: Kašpárek a baba

Jaga, Pyšná basa, Jak napálil Kašpárek vodníka,

Kašpárek v pekle a nyní připravujeme Lesní

duch a Kašpárek a Dušička z vodníkova hrníčka.

Za dobu činnosti bylo sehráno 16 hříček.

Loutkaři jsou registrování pod divadelním spol-

kem Netopýr. Byli jsme dvakrát hrát v dětských

domovech Pyšely a Racek. Dovezli jsme tam od

sponzorů Metaz a Tony dárky. Dětem se naše vy-

stoupení líbilo.

Zveme mezi nás všechny, kteří jsou ochotni si

udělat čas a mají chuZ hrát maňáskové divadlo

pro děti.

za loutkáře V. Kolář
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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

Kulturní program a plesová sezóna 

LEDEN – ÚNOR 2006

6. 1. BLBEC K VEČEŘI

jen omezený počet vstupenek

Zájezd do Divadla Bez Zábradlí

Vstupné 350,- Kč Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.00 hodin od spořitelny

12. 1. – 15. 1. – GO REGIONTOUR – prezentace

Posázaví a města Týnce nad Sázavou

na 16. mezinárodním veletrhu cestov-

ního ruchu v Brně.

Pro veřejnost otevřeno v sobotu 10.00

– 18.00 a v neděli 10.00 – 16.00 hod. 

Vstupné: plné 60,- Kč, zlevněné

30,- Kč, rodinné 120,- Kč, parkování

cca 140,- Kč/1 den 

14. 1. MYSLIVECKÝ PLES

Společenské centrum Týnec

Bližší informace MS Háj Pecerady

p. Chomát tel.: 317 701 408

16. 1. HABAĎŮRA

Zájezd do Divadla Na Fidlovačce

Vstupné: 280,- Kč Zač. 19.30 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 18.00 hodin od spořitelny

16. 1. KONCERT ČESKÉHO KOMORNÍHO

ORCHESTRU

Účinkují: Český komorní orchestr,

Yuki Saito flétna – Japonsko

Dirigent Ondřej Kukal

Společenské centrum Týnec

Vstupné 50,- Kč Zač. 19.00 hod.

21. 1. JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA

Výpravná pohádka pro děti 

Účinkují herci Divadelní agentury

Praha

Společenské centrum Týnec

Vstupné 30,- Kč Zač. 16.00 hod.

ÚNOR 2006

4. 2. II. PLES MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Společenské centrum Týnec

Vstupné: přízemí 150,- Kč, galerie
100,- Kč, zvýhodněné pro seniory
50,- Kč na galerii Zač. 20.00 hod. 

Předprodej vstupenek podatelna a KIS

MěÚ Týnec nad Sázavou.

11. 2. HASIČSKÝ PLES

Společenské centrum Týnec

Bližší informace SDH Pecerady

p. Roman Hudrlík tel.: 731 217 218 

12. 2. MAŠKARNÍ HASIČSKÝ PLES PRO DĚTI

Společenské centrum Týnec

Bližší informace SDH Pecerady

p. Roman Hudrlík tel.: 731 217 218

17. 2. POKORNÝ FELIX

Zájezd do Divadla na Vinohradech

Vstupné: 60-280,- Kč Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.30 hodin od spořitelny

18. 2. III. ŠKOLNÍ PLES 

Společenské centrum Týnec

Vstupné: 120,- Kč Zač. 20.00 hod. 

Předprodej vstupenek pí. Bláhová –

TRAFIKA Jílovská ul.

25. 2. RYBÁŘSKÝ PLES 

Společenské centrum Týnec

Bližší informace MO ČRS p. Zdeněk

Urban tel.: 737 306 035

23. 1. – 26. 1. – HOLIDAY WORLD – prezentace 

Posázaví a města Týnce nad Sázavou

na 15. středoevropském veletrhu ces-

tovního ruchu v Praze.

Areál Výstaviště – otevřeno čt + pá

10.00 – 18.00 a so + ne 9.00 – 18.00 hod. 

Vstupné: plné 100,- Kč, zlevněné

50,- Kč, rodinné 200,- Kč 

Zde jsou uvedeny akce známé ke dni 9. 12. 2005

Změna programu vyhrazena.

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny při

převzetí vstupenky do divadla.

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne před

datem pořádání akce!
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Knihovna v Peceradech

Pro mnohé z nás je kniha denním nezbytným

přítelem, pomocníkem a rádcem. Někdo čerpá

ze svých domácích zásob, jiný navštěvuje pravi-

delně knihovnu. A jsou knihovny velké, menší

a ty nejmenší.

Nedílnou součástí jedné takové maličké je pan

Josef Švec. Místní knihovna v Peceradech je

v jeho péči už od roku 1965 – jen si sami spočí-

tejte, kolik je to let.

Nedokážeme si asi ani přestavit, kolikrát ode-

mykal a zase zamykal dveře knihovničky, kolik

knih – nových i těch starších – mu prošlo ruka-

ma, kolikrát zapsal výpůjčku a za čas ji zase ode-

psal, s kolika lidmi se zde setkal.

A pan Švec, společně se svou knihovnou, ně-

kolikrát putoval z místa na místo – a stěhování

knih není žádná legrace, účastnil se knihovnic-

kých soutěží a akcí, ale hlavně dlouhá léta po-

máhal svým návštěvníkům.

Není už nejmladší a přesto obětavě shání

knihy, které lidé požadují, stará se o přísun časo-

pisů a udržuje knihovnu v pořádku. Zanedlouho

oslaví své narozeniny a my mu přejeme pevné

zdraví a ještě hodně, hodně let strávených s kni-

hou.

Všem našim čtenářům přejeme hezké Vánoce

a mnoho štěstí a zdraví v roce 2006.

I.N.

Z atmosféry týneckého posvícení Z výstavy obrazů, kterou pořádal vlastivědný klub
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Geologický základ Týnecka

(letmé nahlédnutí do kapitoly o přírodním

prostředí Týnecka z připravované knihy)

S horninami v podloží se to má jako s pod-

stavcem. Ten je stálejší, přežívá různé sochy,

vztyčované a strhávané podle momentální situa-

ce. Horniny v našem podloží také pamatují

v dávných geologických dobách jiný povrch,

řeky, moře, živočišstvo i rostlinstvo. Obrazně ře-

čeno horké pouště, pralesy i mrazivé nehostinné

pláně. Horniny, tento vpravdě fundament kraji-

ny, se tvořily dlouho i z pohledu geologických

dob, ve kterých lidský rod je pouhá nicota.

Základním prvkem horninové stavby je „žula“,

která je správně geologicky granodioritem. Je

součástí velkého Středočeského granitického plu-

tonu, který se táhne jihozápadním směrem od

Úval až do podhůří Šumavy k HoražHovicím

a Sušici. Tento pluton má mnoho místních zvláš-

tností podle mineralogického složení a naše hor-

nina se odborně jmenuje biotiticko-amfibolický

granodiorit či tonalit posázavského typu. Ten,

jakož i ostatní typy, vznikl utuhnutím hlubinného

magmatu v mladších prvohorách – tedy přibližně

před 350 mil. lety. Žula je nám důvěrně známá,

protože se s ní každý rodák dolního Posázaví stále

setkává aZ v různých lomech a lůmcích rozesetých

v kraji v podobě neporušené (nezvětralé) horniny

vhodné ke stavebním i dekoračním účelům a nebo

hrubě zvětralého a narezlého grusu v různých vý-

kopech či úvozových cestách. Také zaoblené žo-

kovité balvany na povrchu v lesích a v polních re-

mízcích jsou příznačné pro tuto krajinu a svědčí

o třetihorním tropickém intenzivním chemickém

zvětrávání.

Žula vtiskla charakter naší krajině, její genius

locií je vpravdě žulový. A není to jenom přirozený

charakter krajiny a půdy z ní vzniklé, ale i lidský

rod, který jí byl poznamenán. Mimo zemědělce

a voraře bychom jako prototyp starousedlíka naše-

ho kraje mohli vidět kameníka. Nejvíce tento typ

hornin proslavily Požárské lomy na Prosečnici

a v Mrači.

Popisovaná hornina není homogenní, ale je

hojně prostoupena žilami aplitů a porfyritů,

které se táhnou východo-západním směrem

v délkách až několik kilometrů. Jsou patrné jako

táhlé vyvýšeniny např. mezi Bukovany a Krusi-

čany. Také minety, které jsou tmavé díky bohaté-

mu obsahu slídy biotitu, lze najít až v desítkách

centimetrů mocných žílách. Jsou snadněji zvět-

ratelné a obsahují relativně hodně bazických

prvků jako vápníku, hořčíku a draslíku.

Do rodiny hornin jako je žula můžeme zařadit

i kamen, který nás nejvíce proslavil, i když po-

vědomost o tom se již vytrácí. Jde o gabro, hrubě

krystalickou tmavou horninu podobného stáří

a původu jako žula. Tmavá barva odpovídá slo-

žení minerálů jako biotitu, augitu, turmalínu

a amfibolitu, minerálů bohatých na živiny, ale

špatně zvětrávajících. V malých masívech os-

trůvkovitého charakteru prostupuje žulou a díky

odolnosti ke zvětrávání tvoří vyvýšeniny. Nej-

známější je peceradské gabro, které bylo v před-

válečné době těženo v lomu u peceradské želez-

niční zastávky. Nebylo ledajaké, jako dekarační

leštěný kámen ho najdeme nejen na hřbitovech

kladem, že naši předci o charakteru půd a zvět-

ralin věděli a využívali je.

Pro ty, kteří se nechtějí trmácet za jednotlivý-

mi horninami po okolí a zároveň trpí nedůvěři-

vostí v pravdivost předchozích řádků, mám

nápad. Navštivte naše nejstarší historické budo-

vy. Ve zdivu především rotundy a trosek hradu

Zbořený Kostelec budete mít pestrou mozaiku

místních hornin jako na dlani. 

Luděk Šefrna

v okolí v podobě náhrobních kamenů, ale dosta-

lo se i dále, např. do Prahy na Václavské náměs-

tí na obklad budovy Národní banky či až do Na-

ardenu na pomník J. A. Komenského. Díky

masivní konzistenci, neporušené tektonicky, by

i v dnešní době našlo jistě uplatnění. 

Žhavé magma středočeského plutonu pronik-

lo v mladších prvohorách do starších (starohor-

ních a staroprvohorních) sedimentů různých

břidlic a svou vysokou teplotou tyto horniny na

kontaktu metamorfovalo – přeměnilo. Takto me-

tamorfované horniny, tvořící nadloží žul, však

většinou podlehly po zvětrání erozi a vše bylo

odneseno vodou. Zůstaly z nich jenom torza

v podobě kopců, někdy nazývaných kontaktně

metamorfované ostrovy, tvořené rohovci. Jméno

získaly podle své homogennosti, připomínají ro-

hovinu. Budují většinou dominanty v krajině

jako chlumy na jih od Týnce s výškami nad

500 m n m., ale především skalnatý pravý nára-

zový břeh Sázavy s hradem Zbořený Kostelec.

Mimo jiné jsou stářím okolo 500 mil. let u nás

nejstaršími horninami.

Z ostatních hornin stojí za zmínku různé ne-

původní oblázky zaoblené transportem vodou

v korytě Sázavy a jejich přítoků, především Ja-

novického potoka. Jsou uloženy v nivách a nebo

v terasách a jsou nejvíce čtvrtohorního stáří.

Také usazeniny spraší, jemných hlinitých až jílo-

vitých, větrem unášených částic, u nás najdeme

a to hlavně na východních svazích údolí Jano-

vického potoka a západně od Krusičan. Možná

jste si všimli labyrintu až několik metrů hlubo-

kých strží, kterými jsou tyto východní svahy

brázděny. Dnes jsou porostlé lesem, ale při jejich

vzniku někdy ve vrcholném středověku se na

těchto svazích patrně páslo. Pomístní názvy jako

cihelna či pískovec (i nedaleké Jílové) jsou do-

Pasti, pastičky…

Když jsem ještě byla členkou zastupitelstva,

často jsem upozorňovala na poškození chodní-

ků, přechodů i ulic, na různé jamky a díry větší

či menší. Představovala jsem si, co by se mohlo

stát, kdyby nějaký starší člověk o ně zakopl nebo

do nich šlápl. A v pátek 25. listopadu t.r. se to na-

konec přihodilo mně samotné. Na chodníku před

bývalou poštou, který je už tradičně špatný, jsem

se propadla do bývalé jímky, která byla přikryta

nějakým starým plechem, už značně zrezivělým.

Byl to pro mě šok, protože jsem zpočátku nevě-

děla, kam jsem spadla. Naštěstí mi nějaký pán

pomohl dostat se ven. Když jsem zjistila, že

mám „jenom“ do krve odřenou nohu a pár mod-

řin, odkulhala jsem za původním cílem. Kdy-

bych si však zlomila nohu, kdo by za to nesl

zodpovědnost? Město nebo majitel domu

„U Micků“? Senioři, dávejte si pozor v těchto

místech, aZ nedopadnete jako já!

Věra Holasová

Kamenná rotunda v Týnci a pestré horniny použité na její stavbu.
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V Týnci je stále zamlženo

V Týneckých listech ročník XV., č. 4, str. 4

(srpen 2005), byl otištěn můj článek „Podivné

informace“. Již ve druhé větě tohoto článku byla

tisková chyba. Místo slova interpretace, bylo vy-

tištěno slovo „informace“, což změnilo význam

věty. Chyba se vloudí, to se stává. Chtěl bych

však mít jistotu, zda k chybě v tisku nedošlo

i v článku pana starosty, na titulní straně téhož

čísla TL. Zda místo vytištěného „vzalo na vědo-

mí“, nemělo být: (zastupitelstvo) „nevzalo“ na

vědomí petici „Chraňme naše životní prostředí“.

V případě, že se nejedná o chybu tisku, pro-

sím, aby pan starosta vysvětlil, jaký je v tom pro

občana rozdíl, když zastupitelstvo vezme nebo

nevezme na vědomí petici. Bývá totiž běžné, že

zastupitelstva o peticích hlasují. U nás (dle in-

formace přítomných občanů) se nehlasovalo.

Vystoupil prý pouze pan Hruška, který se k peti-

ci postavil tvrdě – po bolševicku, se slovy: „Jed-

nou jsme se tak rozhodli, tak se k tomu nebude-

me vracet.“

Pan starosta ve svém vyjádření k článku „Po-

divné informace“ (TL, roč. XV, č. 4, str. 4) říká:

„Nehodláme realizovat přivaděč přes centrum

města“ – pouze přípojnou komunikaci. Ptám se

proto pana starosty, proč jste dosud nevysvětlil

rozdíl mezi přivaděčem a přípojnou komunika-

cí? Jak zajistíte, aby veškeré hlavní komunika-

ce v centru Týnce a nová „pouze přípojná ko-

(10. listopadu 2005)

Když v roce 1888 hajný Antonín Dlabal pytláky chytit chtěl,

v nerovném boji byl tehdy zastřelen.

V lese pak na tom místě pomník mu postavili,

aby tak věčnou památku jeho uctili.

Je to dávno, dávno, skoro pět let, 

co jsme tady byli naposled.

Dnes proto oživujeme vzpomínku, 

výletem k Dlabalovu pomníku.

Tak se nám to po těch letech zase povedlo,

na dvacet turistů – důchodců se u Dlabala sešlo.

Někteří ponejprve tu jsou, 

jiní, co chodívali, ti jsou již za vodou.

munikace“ nesloužily pro řidiče z jiných loka-

lit jako přivaděč. Jak zajistíte, aby řidiči z D3,

nesjížděli na Týnec, když směřují do jiných lo-

kalit. Jak chcete řešit zhoršení životního pro-

středí v Týnci vlivem přivaděče (smog, zvýše-

nou prašnost, zvýšenou hlučnost a zhoršení

bezpečnosti občanů v silničním provozu). Dále

se ptám, kdo vykoupí pozemky a zaplatí „pří-

pojnou komunikaci“, když to nebude přivaděč.

Proč ani v den, kdy zastupitelstvo doporučilo

přivaděč přes centrum Týnce (varianta I.) ne-

byla tato varianta na stránkách MěÚ Týnec na

internetu. Svědčí to zřejmě o záměrně špatné

informovanosti občanů.

Je smutné, že pan starosta se uchýlil ke slo-

víčkaření (doporučili – odsouhlasili), obojí má

totiž přece stejný význam – souhlas, a významu

obsahu petice nechce rozumět. Člen zastupitel-

stva, pan Hruška, obsahu petice porozuměl

dobře, což plyne z jeho výroku. 

Pokud někdo má starost o několik jedinců,

kteří si možná v předstihu zajistili pozemky

(z důvodů spekulativních nebo i podnikatel-

ských), mezi Týncem a uvažovanou trasou D3,

je to zbytečná starost. Tím, že nebude realizova-

ná „přípojná komunikace“ tedy přivaděč, neutr-

pí tito lidé žádnou škodu. Na získaných pozem-

cích mohou pěstovat třeba kedlubny – vitamínů

není přece nikdy dost.

Občané, ptejte se na otázky, které Vás zajíma-

jí a které jsem zde zopakoval. Ptejte se, je to vaše

právo. Ptejte se pana starosty, ptejte se členů se

členů zastupitelstva, kteří hlasovali pro přivaděč

přímo přes centrum Týnce, zda by hlasovali stej-

ně i v případě, že by bydleli se svou rodinou tam,

kde bydlí na příklad MUDr. Říha nebo pan Bo-

rovička nebo další občané. Podle odpovědi po-

znáte, koho jste se to vlastně ptali. 

Svým spoluobčanům přeji do nového roku

hodně zdraví, optimismu a víry v zodpovědnost

projektantů dálnice, pracovníků hygieny a život-

ního prostředí.

Oldřich Zadražil

Vyjádření starosty:

Pro ty, kdo nečetli letošní srpnové vydání Tý-

neckých listů, kde je vývoj přehledně rozebrán,

znovu otiskujeme alespoň: 

Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2005:

„zastupitelstvo bere na vědomí petici „Chraň-

me naše životní prostředí“ a sděluje, že usnese-

ní v uvedeném znění nebylo zastupitelstvem

nikdy přijato – viz usnesení ze zasedání zastupi-

telstva města dne 1. 12. 2003“ 

Hlasování: pro 15, zdržel se 0, proti 0

V ostatním odkazuji na Týnecké listy ze srpna

2005. 

Zdeněk Březina

Alenka s Hankou udělali velkou vatru,

a zároveň nám připravily vuřtovou baštu.

Tady, vždy u ohně jsme vuřty pekli,

povídali, smáli se, až slzy tekly.

Bylo to milé a hezké setkání, 

došlo i na úsměvné vzpomínání.

Proto tuto dobrou tradici je třeba obnovit,

a k Dlabalovu pomníku častěji chodit!

Věru, že nikoho nezklamem …,

toto foto je toho důkazem!

Marta Ducháčková

Náš výlet k Dlabalovu pomníku 
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VOLEJBALOVÝ KONEC ROKU 2005

Letošní podzimní část sezóny v krajském pře-

boru II. třídy jsme zakončovali dvěma mistrov-

skými dvojzápasy v Sedlčanech a doma s Vlaši-

mí. V sobotu 1. října jsme nejprve zajížděli na

půdu sedlčanského Tatranu. I když bylo příjem-

né podzimní počasí plné hřejivého sluníčka, tak

nás sedlčanští hráči vzali překvapivě do těloc-

vičny i přes to, že venkovní kurt byl v dobrém

stavu. V prvním utkání nám tato změna dělala

značné problémy a vítězství jsme si vybojovali

až v pátém setu. V něm jsme soupeře přehráli

jasně 4:15. Druhý zápas už byl plně v naší režii

a po hladkém průběhu jsme si připsali zaslouže-

né vítězství 0:3.

V posledním podzimním klání jsme hostili na

svém hřišti celek Sokola Vlašim. V obou utká-

ních jsme smolně prohráli v prvním setu drama-

tickou koncovku v poměru 23:25, což se nega-

tivně odrazilo na našem výkonu. V dalším

průběhu obou utkání se nám totiž podařilo vla-

šimské volejbalisty porazit pouze v jediném

setu, a to na vítězství nestačilo. Soupeř si připsal

dvě výhry v poměru 1:3.

O týden později jsme oficiálně na svém hřišti

uzavírali venkovní sezónu exhibičním zápasem

„staří“ vs. „mladí“. V tomto utkání šlo přede-

vším o zábavu a také trochu o prestiž. Přesto byl

k vidění zajímavý volejbal a konečné vítězství

4:2 na sety nad mladšími ročníky si „staří“ velmi

považují.

Výsledky posledních dvou kol podzimní části

sezóny 2005/2006:

TJ Tatran PMS Sedlčany – VK TÝNEC NAD

SÁZAVOU 

2:3 (13, -19, 20, -19, - 4)

0:3 (-19, -25, - 19) 

VK TÝNEC NAD SÁZAVOU – Sokol Vlašim 

1:3 (-23, -15, 16, -13)

1:3 (-23, 18, -15, -15)

V sobotu 26. listopadu uspořádaly týnecké vo-

lejbalistky v místní tělocvičně jubilejní desátý

ročník Vánočního turnaje smíšených družstev.

Podmínkou bylo nastoupení minimálně třech

děvčat v jednom týmu. Turnaje se zúčastnilo šest

družstev, která byla rozdělena do dvou základ-

ních skupin, kde se střetla systémem každý

s každým. Vítězové skupin se pak utkali ve finá-

le o prvenství na turnaji, týmy na druhých mís-

tech sehrály zápas o třetí místo a poslední ve

skupinách bojovali o konečné páté místo.

Do skupiny „A“ byly vylosovány vedle Krha-

nic také dva týmy z Týnce – Týnec I. a Kuchtovi

& spol., kteří byli složeni převážně z rodinných

příslušníků rodiny Kuchtových. Oba dva týmy

jasně přehrály celek Krhanic a o vítězství ve sku-

pině se střetly ve vyrovnaném zápase, kde roz-

hodl pouze jediný bod o vítězství Týnce I. Tím se

vítězové dostali do finále proti Týnci II., který si

ve své skupině poradil se Zbořeným Kostelcem

i s Rasíky z Benešova shodně 2:0 na sety. Zboře-

ný Kostelec si poté spravil chuZ jistým vítězstvím

nad Rasíky a poté i v utkání o třetí místo nad

týmem Kuchtovi & spol., kde v pohledném utká-

ní dokázal zvítězit také 2:0 na sety.

Ve finále se tedy utkaly pořádající týmy Týnce

I. a Týnce II.. K vidění byl zajímavý zápas

s dramatickými a dlouhými výměnami. V prv-

ním setu měl převahu Týnec II., ale ta mu vydr-

žela pouze do koncovky, ve které měl přece jen

větší štěstí soupeř. Ve druhé sadě nezachytil

Týnec II. úvodní nástup protivníka, který si

během chvilky dokázal vytvořit slibný náskok

šesti bodů, jenž si udržel až do koncovky setu.

V té bezpečně vyhrál 25:19 a mohl se radovat

z celkového vítězství v turnaji.

Sestavy týneckých družstev:

Týnec I.:
nahrávačky: Hanka Bártlová, VlaHka Dudová

smečařky: Martina Hadačová, Eva Korbelová

blokaři: Ota Hadač, Jarda Kuchta ml.

Týnec II.:
nahrávačky: Linda Žampachová, Markéta Kali-

nová

smečařky: Kamila Pešanová, Eliška Kraftová

blokaři: Mirek Kalina, Michal Kuchta (stří-

davý start)

Kuchtovi & spol.:
nahrávačky: Jarka Kuchtová, Maruška Schlesin-

gerová

smečaři: Markéta Šašková, Jarda Kuchta st. 

blokaři: Petra Šašková, Michal Kuchta (stří-

davý start)

Výsledky:

Skupina „A“ 
Týnec I. – Krhanice 2:0 (25:5, 25:2) 

Kuchtovi – Krhanice 2:0 (25:9, 25:10) 

Týnec I. – Kuchtovi 1:1 (25:19, 18:25) 

Skupina „B“
Kostelec – Rasíci 2:0 (25:13, 25:12)

Týnec II. – Rasíci 2:0 (25:7, 25:19)

Týnec II. – Kostelec 2:0 (25:17, 25:20)

O 5. místo:
Krhanice – Rasíci 0:2 (7:25, 12:25)

O 3. místo:
Kuchtovi & spol. – Zbořený Kostelec

0:2 (17:25, 18:25)

Finále:
Týnec I. – Týnec II. 2:0 (25:21, 25:19)

Celkové pořadí:
1. Týnec I.

2. Týnec II.

3. Zbořený Kostelec

4. Kuchtovi & spol.

5. Rasíci (Benešov)

6. Krhanice

Velké poděkování patří všem zúčastněným

týmům za předvedenou hru a herní nasazení.

Zvláštní dík patří především organizátorkám

Vánočního turnaje a v neposlední řadě také rodi-

ně Korbelových, která se starala o výborné ob-

čerstvení. Věřím, že se Vám tento turnaj líbil

a příští rok se opět zúčastníte.

Týnecké volejbalistky čeká do konce roku

ještě exhibiční zápas proti týneckým fotbalistům

a v novém roce 2006 odstartují okresní soutěž

žen domácím turnajem 14. ledna v místní těloc-

vičně za účasti družstev z Benešova, Říčan

a Vlašimi.

Týnečtí volejbalisté zajíždějí na plánovaný

turnaj mužů 17. prosince do Zruče a po Novém

roce v sobotu 7. ledna jsme pozváni na turnaj

mužů do Benešova. V obou turnajích změříme

síly s týmy hrajícími Krajský přebor I. a II. třídy.

Na konec bych Vám všem chtěl popřát hodně

úspěchů nejen ve sportovním životě, ale i zdraví,

štěstí a spokojenosti v novém roce 2006.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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Úspěch Školy Taekwon-Do ITF Silla na Mistrovství Čech

O víkendu 15. – 16.10.2005 proběhlo v Tře-

boni Mistrovství Čech v Taekwon-Do ITF pořá-

dané Českým svazem TKD ITF. Této soutěže se

zúčastnilo 170 závodníků z deseti škol v Če-

chách. Naše škola nominovala na základě vý-

sledků z oblastních závodů, které se konaly mi-

nulý týden, 18 závodníků. Ve skvělé konkurenci

naši závodníci vybojovali celkem 30 medailí (8x

zlato, 11x stříbro a 11x bronz) a dokonce pohár

nejúspěšnějšího juniorského závodníka katego-

rie B. Ten vybojoval Martin Konrád z kolínské-

ho oddílu naší školy ziskem tří zlatých medailí.

Vyhrál technické sestavy, speciální techniky i si-

lové přerážení. Na sportovní boj si bude muset

ještě chvilku počkat – dle svazových pravidel do

získání modrého pásku. Radost nám však uděla-

li všichni závodníci, obzvláště naši junioři, kteří

se umístili na předních místech jak v jednotliv-

cích, tak i v týmu. Zejména překvapil Jakub No-

votný ve kterém se probudil ten správný bojový

duch a ve finále překvapivě porazil skvěle boju-

jícího, favorizovaného oddílového kolegu Jana

Krále. Ten zas prokázal své kvality ve finále tý-

mových bojů, kdy nastoupil k poslednímu roz-

hodujícímu zápasu proti favorizovanému repre-

zentantovi s černým páskem z Českých Budějo-

vic. Zápas probíhal v úchvatném tempu a náš

Honza neudělal ani krok zpět. Sice zápas pro-

hrál, ale když zvážíme fakt, že nastoupil proti

staršímu, většímu a o mnoho let tréninku zkuše-

nějšímu závodníkovi, musíme s radostí konsta-

tovat, že podal svůj zatím nejlepší výkon ve

sportovním boji. Obdobně skvělý výkon podal

v juniorské kategorie do 52 kg Jan Šteiger, který

podlehl po velmi vyrovnaném boji až ve finále. 

Pochvalu si zaslouží i naši senioři, kteří se na

těchto závodech poprvé prali v áčkové kategorii.

Oběma našim závodníkům los přiřadil dlouhole-

té a zkušené reprezentanty, a tak hlavním cílem

tentokrát nebylo rovnou vyhrát, ale nedat kůži

lacino a získat cenné zkušenosti. Rozdíl mezi ka-

tegorií A a B je opravdu veliký – obzvláště ve

sportovním boji. Jak je vidět na fotografiích, cíle

jsme splnili a zjistili, že dobré bloky jsou občas

opravdu důležité. Dokonce Marcel Heydušek

svým stylem boje svého soupeře tak fyzicky

„vyždímal“, že bylo soupeřovo velké štěstí, že

zápas nepokračoval ještě chvíli dál, protože od

půlky zápasu Marcel získával čím dál víc převa-

hu. Pro všechny závodníky to byla veliká zkuše-

nost a motivace do dalších tréninků a přípravy na

každoročně největší akci – Mistrovství České re-

publiky.

Výsledková listina:

Martin Konrád 1. místo tul, 1.místo tki,

1.místo wirok – nejúspěš-

nější junior kategorie B

David Sikáček 1.místo tul, 2.místo tki,

2.místo wirok

Ladislav Vyhnálek 1.místo tul, 2.místo tki,

3.místo matsogi

Ivana Vatechová 1.místo matsogi, 3.místo

tul, 3.místo tki

Jakub Novotný 1.místo matsogi, 3.místo tul

Eva Kaniová 1.místo tki, 3.místo tul

Jan Král 2.místo tul, 2.místo matsogi

Martin Husák 2.místo wirok, 3.místo tul

Kristýna Bittnerová 2.místo matsogi, 3.místo tul

Marcel Heydušek 2.místo tul

Jan Šteiger 2.místo matsogi

Pavla Hvězdová 3.místo tul

Jitka Haisová 3.místo tul

Martin KouHa 3.místo tul

Tým junioři 2.místo matsogi, 2.místo

wirok, 3.místo tki

Slavnostní zahájení se 170 závodníky Marcel Heydušek vpravo – 2. místo v technických sestavách

Jitka Haisová vpravo – 3. místo v technických sestavách Martin Konrád (Drobek) při silovém přerážení – vítěz
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Z činnosti Asociace sportu pro všechny (ASPV)

Pochodu Přes čtyři zámky se v měsíci září

účastnila naše děvčata a cvičitelky, patnáctikilo-

metrovou trasu jsme zvládly za poměrně sluneč-

ného počasí.

Les voněl smolou z těženého dřeva a téměř

podzimní krajina nás okouzlila svojí krásou,

takže do cíle jsme dorazily v dobré náladě.

Dík za skvěle vyznačenou a připravenou akci

patří odboru českých turistů z Týnce nad Sáza-

vou.

V měsíci říjnu jsme opět připravili pro všech-

ny děti a rodiče s dětmi zájezd do plaveckého

areálu na Měřín. Odjížděli jsme dvěma autobu-

sy, protože tato akce se stala opravdu velmi po-

pulární. Děti jsou nadšené, když si mohou zapla-

vat v bazénu a jezdit na tobogánu. Škoda, že

takový areál není v našem městě – určitě by byl

obsazen v jakékoliv roční době.Všichni se už

těší na jaro, kdy ASPV tuto akci zařadí opět do

svého programu.

Soutěže ve vybíjené na Karlově v Benešově se

zúčastnila 19. října za ASPV dvě družstva (star-

ší a mladší žákyně). Družstvo mladších žákyň

mohlo být smíšené, a tak za ně bojovali i Michal

a Martin Křížovi, kteří byli tahouny družstva.

Obě družstva se umístila na druhém místě.

Všem děkujeme za sportovní reprezentaci – jen

tak dál!!!

eu

Kladina „Soni Dubské“ patřila děvčatům z Týnce 

Opět nás zlákalo změřit si síly na kladině v memoriálu „ Soni Dubské“

ve sportovní gymnastice pořádané pražskou TJ Motol dne 5. 11. 2005.

Celkem za náš oddíl závodilo 12 děvčat ve 4 kategorií od nejmladších

po nejstarší.

Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 14 oddílů převážně pražských TJ

a dva oddíly mimopražské. Tento závod byl velmi úspěšný pro náš oddíl,

kde děvčata získala ve 

4 kategorii tři 1. místa, dvě 2. místa a jedno 3. místo.

Je vidět, že i oddíl z Týnce nad Sázavou dokáže s přehledem porazit

i pražské týmy s podstatně lepšími tréninkovými možnostmi..

V kategorii žákyně I. – celkem 20 závodnic

1. místo Vávrová Michaela

5. místo Vávrová Kateřina

V kategorii žákyně II. – celkem 21 závodnice

1. místo Šamlotová Hana

V kategorii žákyně III. – celkem 28 závodnic

2. místo Kovářová Radka

3. místo Nováková Kamila

V kategorii žákyně IV – celkem 24 závodnice

místo Kazdová Eva

místo Škvorová Sára

Svým poctivým přístupem ke sportovní gymnastice dělají naše závo-

dnice radost nejen svým trenérkám, které jim věnují hodně svého volného

času, ale zároveň velmi dobře reprezentují město Týnec n. Sázavou.

J.Z.
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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

Ze Špindlerova Mlýna opět gymnastické stříbro

Již tradičně pořádá oddíl při ZŠ ve Špindlero-

vě Mlýně gymnastické závody. Účast týneckých

gymnastek se stal již pravidelností. I tentokrát,

t.j. 26.11.2005, se naše děvčata tohoto závodu

zúčastnila. Cvičilo se zde v prostných, na kladi-

ně a byl zde závod i v obratnosti. Všechny závo-

dnice musely předvést též společnou pódiovou

skladbu. Pódiovou skladbu zacvičila děvčata

velmi dobře a přesto v této disciplině obsadila

2. místo za pořádajícím oddílem. Naše děvčata

jako družstvo opět obsadila 2. místo z 6 zúčas-

tněných oddílů.

V kategorii dívky II. – celkem 14 závodnic ze

6 oddílů

4. místo Kokášová Veronika

10. místo Šamlotová Hana

V kategorii dívky III: – celkem 17 závodnic ze

6 oddílů

1.místo Nováková Kamila

3. místo Mrhová Aneta 

4. místo Součková Radka 

5. místo Kohoutová Michaela

7. místo Kovářová Radka

9. místo Oktábcová Jitka

16.místo Urbancová Aneta

V kategorii dívky IV. – celkem 7 závodnic ze

4 oddílů

1. místo Škvorová Sára

3. místo Kazdová Eva

Po gymnastické stránce si naše děvčata vedla

velice dobře, ale obratnost velmi zamíchala po-

řadím na jednotlivých místech. Některým našim

děvčatům dělala disciplina v obratnosti větší po-

tíže a tím je odsunula jak z dobrého umístění

v celkovém pořadí, tak i některé z medailových

míst.

Za dobré výkony byla děvčata odměněna již

tradiční návštěvou plaveckého bazénu.

J.Z.
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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

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 777 241 036

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109

602 121 134

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.


