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Vážení spoluobčané,

v dnešním vydání Vás chceme seznámit s rozpočtem města pro rok 2006.

Předkládáme Vám jeho zhuštěnou verzi. Nahlédnout do rozpočtu podrob-

něji je možno na úřední desce městského úřadu, případně přímo v ekono-

mickém odboru úřadu.

Příjmy Výdaje

Vodní hospodářství, životní prostředí 2 000 8 552 000
z toho: 

– pitná voda 0 1 706 000

– odvádění a čištění odpad. vod 0 3 047 000

– sběr a svoz komunálních odpadů 0 3 599 000

– ostatní 2 000 200 000

Lesy 62 974 0

Doprava 0 11 355 450
z toho: 

– místní komunikace 0 5 490 000

– dotace na dopravní obslužnost 0 459 450

– komunikace v historické části města 5 006 000 5 406 000

Školství 1 153 000 5 252 324
z toho: 

– dotace od státu a obcí 1 153 000 0

– mateřská škola 0 1 401 329

– základní škola 0 2 550 000

– školní stravování 0 900 000

– základní umělecká škola 0 51 000

– příspěvek jiným obcím na školy 0 350 000

Kultura, sport, zájmová činnost 934 000 3 607 750
z toho: 

– knihovna 40 000 1 093 150

– muzeum 42 000 436 700

– sdělovací prostředky 30 000 50 000

– kultura 15 000 1 175 500

– sokolovna ve Zbořeném Kostelci 36 000 118 200

– sportovní hala 750 000 0

– rekreační zařízení 21 000 34 200

– fond porodnosti 0 100 000

– dotace sportovním klubům 0 500 000

– dotace společenským organizacím 0 100 000

Vlastní správa 2 550 000 17 172 100
z toho: 

– městská policie 0 1 353 450

– hasiči 0 138 000

– zastupitelé 0 2 135 800

– činnost místní správy 2 550 000 13 544 850

Sociální věci 4 800 000 5 256 000
z toho:

– sociální dávky 4 800 000 4 800 000

– pečovatelky 0 456 000

Místní hospodářství 11 547 900 9 596 200
z toho: 

– byty a nebytové prostory 6 898 480 5 126 800

– veřejné osvětlení 1 700 1 550 000

– veřejná zeleň 0 1 344 000

– pohřebnictví 126 200 252 000

– komunální služby a územní rozvoj 3 100 000 673 400

– územní plán 0 650 000

Stavebnictví 488 000 730 000
z toho: 

– plynofikace 488 000 730 000

Všeobecná pokladní správa 38 533 000 1 508 000
z toho:

– daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 7 695 130 0

– daň z příjmů fyz. osob sdílená 3 568 950 0

– daň z příjmů fyz. osob dle zvláštní sazby 591 400 0

– daň z příjmů právnických osob 8 052 540 0

– daň z příjmů z právnic. osob za obce 810 000 0

– daň z přidané hodnoty 12 260 000 0

– daň z nemovitostí 1 629 980 0

– správní poplatky 544 000 0

– ostatní poplatky 3 261 000 0

– příjmy z úroků 120 000 0

– platby daní a poplatků 0 840 000

– převody vlastním fondům 0 606 000

– ostatní 0 62 000

Finanční vypořádání minulých let dosud dosud 

neznáme neznáme

Přebytek z roku 2004 –
Rezerva 1 550 000 3 597 050

C e l k e m 66 626 874 66 626 874

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 4 319 000 4 319 000
z toho:

– splátky, převody, úroky 2 819 000 0

– zůstatek z minulého roku 1 500 000 0

– půjčky 0 3 254 000

– rezerva, služby ČS a.s. 0 1 065 000

Rozpočet sociálního fondu 274 000 274 000

Přehled příjmů a výdajů dle kapitol

Příjmy Výdaje

pokračování na následující straně
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 31. března 2006

– termín je závazný!

}

Nové webové stránky města 
Týnce nad Sázavou

Městský úřad se rozhodl obnovit své internetové stránky, které již delší dobu ne-

plnily svoji funkci. Důvodem je snaha lépe informovat občany o aktuálním dění ve

městě a na městském úřadu. Webovou prezentaci můžete najít na adrese www.mes-

totynec.cz. Byla postavena na moderním redakčním systému, který umožňuje správ-

né zobrazení informací bez ohledu na použitý prohlížeč návštěvníka stránek, ale

také snadnou aktualizaci zveřejňovaných zpráv.

Významnou částí internetových stránek je Úřední deska. Zde jsou zveřejňovány

informace a zprávy z dění na úřadu – vyhlášky, rozpočet města, usnesení zastupitel-

stva, pronájmy a prodeje majetku, …

Dalším z užitečných odkazů je Kalendář, kde můžete najít nabídku přehledně se-

řazených kulturních, sportovních a dalších akcí. V sekci Podatelna jsou pro náv-

štěvníky stránek připraveny on-line formuláře, ze kterých lze odeslat zprávu nebo

žádost o informace přímo na MěÚ. V části Společnost jsou zveřejněny nekomerční

prezentace místních organizací.

Do budoucna se počítá s vytvořením jazykové mutace a přidáním diskusního fóra.

Věříme, že se vám bude nový web našeho města líbit a potřebné informace na něm

snadno naleznete. 

Martin Kadrnožka

Rozpočet jako každý rok je připraven tak, aby především zajistil bezproblémový

chod města ve všech oblastech. Dále jsou zajištěny splátky úvěrů, které město bylo

nuceno využít pro krytí investic do důležitých akcí z oblasti životního prostředí.

Nové investice směřují opět hlavně do vodního hospodářství. 

V Týneckých listech se až do komunálních voleb budeme setkávat nad jednotli-

vými akcemi podrobněji.

Zdeněk Březina

starosta města

dokončení z první strany

Jarní úklid 2006

Přistavování kontejnerů v rámci letošního jar-

ního úklidu bude organizováno opět způsobem,

který umožní kontrolu při ukládání odpadů.

Kontejnery budou přistavovány na stanoviště

v omezeném čase – viz rozpis níže – a příjem od-

padu bude kontrolován pracovníky technických

služeb a pověřenými pracovníky města. Bude

nanejvýš nutné dbát jejich pokynů a respek-
tovat jejich rozhodnutí o uložení či neuložení
odpadu do kontejnerů. 

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

barev a nádoby od nich, nádoby s vyjetým ole-

jem, pneumatiky a podobně – tj. odpady klasifi-

kované jako nebezpečné odpady. Pouze tyto

nebezpečné odpady budou zdarma přebírány
v areálu Technických služeb Benešov na
Brodcích. 

v sobotu 8. 4. 2006 v době 

od 8,00 – 12,00 hod.

Ostatní odpad podléhá zpoplatnění.

Případné vytváření černých skládek bude

pečlivě monitorováno a přísně pokutováno!

Rozestavění kontejnerů

Týnec – střed Sadové ulice Po – 3.4.2006 16,00-18,00 hodin

Týnec – pod KD – u tenisových kurtů Po – 3.4.2006 16,00-18,00 hodin

Týnec – Kozlovice – u kontejnerů Út – 4.4.2006 16,00-18,00 hodin

Týnec – Farský kopec – střed Út – 4.4.2006 16,00-18,00 hodin

Týnec – Čakovická – K Jezu St – 5.4.2006 16,00-18,00 hodin 

Týnec – garáže St – 5.4.2006 16,00-18,00 hodin

Chrást osada – u obchodu Čt – 6.4.2006 16,00-18,00 hodin 

Chrást sídliště – střed spodní ulice Čt – 6.4.2006 16,00-18,00 hodin

Zbořený Kostelec – hospoda „U Holubů“ Pá – 7.4.2006 16,00-18,00 hodin 

Pecerady – u obchodu Pá – 7.4.2006 16,00-18,00 hodin

Brodce – sběrný dvůr – zdarma So – 8.4.2006 8.00-12.00 hodin 

Nebezpečný odpad

Týnec – 9. května Po – 10.4.2006 16,00-18,00 hodin 

Týnec – Družstevní u čp. 270 Po – 10.4.2006 16,00-18,00 hodin

Podělusy – u hasičské zbrojnice Út – 11.4.2006 16,00-18,00 hodin 

Krusičany – u hasičské zbrojnice Út – 11.4.2006 16,00-18,00 hodin

Pecerady – u hřiště St – 12.4.2006 16,00-18,00 hodin

Poděkování
Občanské sdružení zdravotně postižených

v Týnci nad Sázavou srdečně děkuje všem

sponzorům, kteří přispěli do tomboly pořáda-

né na Mikulášské členské schůzi OSZP dne

7. prosince 2005. Přispěli tak nemalou měrou

ke zdaru této akce a hlavně ke spokojenosti

našich zdravotně postižených občanů.

Ukázka webových stránek města Týnce nad Sázavou
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Z městské 
matriky…

• Počet obyvatel v Týnci nad Sázavou dosáhl

k 8. 2. 2006 čísla 5 072, v roce 2005 se při-

stěhovalo 60 nových občanů.

• V roce 2005 se narodilo 50 dětí a zemřeli

62 občané.

• Bylo uzavřeno celkem 35 manželství.

• Nejstarším občanem města je pan Josef

Zicha, který dovršil v minulém roce 99 let.

Město Týnec nad Sázavou

vypisuje

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í  
I. kolo pro rok 2006

na použití účelových prostředků ke zlepšení

úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu

města v souladu s Pokynem Města Týnec nad

Sázavou č.3/2003 o vytvoření a využívání

„Fondu rozvoje bydlení“.

Podmínky výběrového řízení:

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

deného pokynu mohou získat z fondu na zá-

kladě výběrového řízení půjčku na finanční

krytí svých aktivit vyjmenovaných v čl. IV.

odst. 4. pokynu.

2. Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na

úřední desce Města a ve vývěskách jeho mís-

tních částí.

3. Žádost o účast ve výběrovém řízení musí
být podána na předepsaném formuláři
městskému úřadu do 28.4.2006 do 14,00

hod. Formulář obdrží žadatel v podatelně
městského úřadu.

4. Žádost musí obsahovat vždy tyto údaje:

a) jméno nebo název žadatele, popř. statutár-

ního zástupce vlastníka bytového fondu

b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

c) přesné označení předmětného bytového

domu

– adresa, číslo popisné (pokud je již vydá-

no), parcelní číslo

– doklad o vlastnictví domu či stavby (list

vlastnický)

– stavební povolení či jiný příslušný do-

klad o přípustnosti akce, na niž je žádáno

o půjčku

– příslušnou projektovou dokumentaci

d) dohodnutou cenu s dodavatelem akce, na niž

se půjčka poskytuje nebo při provádění akce

svépomocí odhad nákladů, které budou při rea-

lizaci doloženy fakturami a účty

e) podrobný popis účelu, na který je půjčka
nebo při možném souběhu půjčky poža-
dovány (při kumulaci titulů je třeba popis
provést odděleně pro jednotlivé tituly)

f) předpokládaný termín dokončení předmět-

né akce

g) požadovanou částku úvěru podle údajů

v čl. III pokynu

5. Vyhodnocení výběrového řízení s konečným

výběrem návrhu uchazečů a stanovení výše

jednotlivých úvěrů provede komise určená

pro rozhodování o užití fondu bytového roz-

voje do 2.5.2006.

6. O výsledku výběrového řízení rozhodne rada

města 3.5.2006 a s výsledkem seznámí zastu-

pitelstvo Města na nejbližším zasedání.

Výběrové řízení bude ukončeno nabídkami

uchazečům na uzavření úvěrových smluv do

19.5.2006.

Výsledek nepodléhá právu odvolání se.

Právo uzavřít úvěrovou smlouvu po 15 dnech

ode dne výzvy k jejímu uzavření propadá.

7. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli,

budou vyrozuměni neprodleně.

8. Vzhledem k rozhodování o všech předlože-

ných žádostech společně v jednom termínu

nebudou žádosti chybně zpracované vráceny

k doplnění nebo přepracování a budou z výbě-

rového řízení vyřazeny.

Žadatel může před podáním žádosti v případě

nejasností konzultovat obsah žádosti s vedoucím

investiční výstavby a vedoucí ekonomického

úseku v úředních dnech.

Zdeněk Březina

starosta města

Zajímá Vás budoucí podoba prostoru mezi paneláky uprostřed sídliště?

PřijSte si vyzkoušet roli architekta projektu

a společně se zástupci města ovlivněte konečnou

podobu projektu rekonstrukce Vašeho sídliště.

Setkání se koná v Domě s pečovatelskou
službou, v sobotu 4. března od 13,00 hodin.

Program:

Předprogram jen pro zájemce od 13,00 hod. –

Znáte svoje sídliště? Bude probíhat venku s in-

strukcemi formou hry s fotografiemi.

14,00 hod. – Zahájení plánování

– Úvodní slovo zástupců města

– Představení účastníků a moderátorů, sezná-

mení se s principy setkání

– Náhodné rozdělení do pracovních skupin

– Práce ve skupinách – umístění laviček, stromů

a dalších prvků do plánů

– Představení současného záměru architekta –

Ing. arch. Hana Vokrouhlecká

– Zapracování vlastních návrhů obyvatelů síd-

liště do současného návrhu projektu

– Představení výsledků práce ve skupinách

– Diskuse

– Ukončení, hodnocení

Program bude ukončen v 18,00 hodin.

Pro děti je připraven paralelně program, kde si

i ony vyzkouší roli architekta formou her. 

Občerstvení bude pro všechny po celou dobu

akce zajištěno.

Žádáme Vás, abyste svoji účast oznámili:
v podatelně Městského úřadu v Týnci nad Sáza-

vou (telefon 317 701 431, e-mail: 

kadrnozka@mestotynec.cz), 

nebo slečně Knotkové (telefon 604 540 583,

e-mail: rknotkova@podblanickem.net)

Informace o počtu účastníků je důležitá pro

zajištění odpovídajících podkladů, občer-

stvení a kancelářských potřeb.

Těšíme se na společné setkání

UPOZORNĚNÍ 
OBČANŮM

Znovu připomínáme občanům, že
v městské knihovně, kulturním a infor-
mačním středisku na městském úřadě
a v prodejně „Český výrobek“ v Klusáčko-
vě ulici je k dispozici záznam DVD a VHS
městského televizního infokanálu. Aktuali-
zace kazet bude každých 14 dnů.

•

Zástupci města se společně se zástupci
Finančního úřadu v Benešově dohodli na
následujících termínech, ve kterých se na
Městský úřad v Týnci n.S. dostaví pracov-
níci správce daně, za účelem poskytnutí
pomoci občanům při vyplňování daňových
přiznání k dani z příjmu fyzických osob za
zdaňovací období roku 2005: 
1.3.2006 8,00 – 17,00 hod ve velké zasedací

místnosti městského úřadu
8.3.2006 8,00 – 17,00 hod. ve velké zaseda-

cí místnosti městského úřadu

•

Právě vydanou Týneckou ročenku 2005
je možno zakoupit v podatelně MěÚ
v Týnci nad Sázavou. Cena 20,- Kč.
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Z činnosti městské policie v Týnci nad Sázavou

Ohlédnutí za silvestrem 2005

Silvestr 2005 probíhal vzhledem k tomu, že většina restauračních zařízení byla uza-

vřena, v relativním klidu. Strážníci, kteří sloužili o silvestrovské noci, nemuseli řešit

nijak zvlášV závažné případy, ani zranění způsobená zábavnou pyrotechnikou.

Jako každý rok fungovala spolupráce s PČR Týnec nad Sázavou, která je už od roku

1997, kdy byla městská policie založena, na velmi vysoké úrovni.

16,35 hod. – hlídka MP přijala telefonické oznámení ohledně fyzického napadení obča-

na v ulici Mírová. Jelikož se jednalo o „kamarádskou“ hádku, vše bylo na místě vyřešeno

domluvou.

1,00 hod. – při pochůzkové službě zjistila hlídka MP dva ulomené koše na pěší zóně.

Zřejmě šlo o následek „siláckého“kontaktu s bezbranným košem.

4,25 hod. – nalezena v prostorách autobusového nádraží v Týnci nad Sázavou leží-

cí značně podnapilá osoba, která byla hlídkou MP probuzena a vykázána z prostor za-

stávky. 

Záchrana labutí v našem městě

Častou akcí naší městské policie je také záchrana labutí. V podstatě jde o to, že měst-

ská policie v Týnci nad Sázavou reaguje na každou žádost občanů o pomoc a případy

se zvířaty nevyjímaje. Přestože tato činnost je určitým způsobem specifická a mnohdy

může být i nebezpečná, zatím si strážníci i ve spolupráci s hasiči vždy poradili.

Činnost strážníků je skutečně různorodá a řešení jednotlivých situací vyžaduje, aby

strážníci byli odborně připraveni na téměř každou situaci. 

Tomáš Klenovec, ved. MP

Policie ČR informuje…

Řidič se snažil policistům ujet

Řidiče pod vlivem alkoholu zjistili 7. ledna

v nočních hodinách týnečtí policisté. Na křižovat-

ce v obci Krhanice stavěli při silniční kontrole vo-

zidlo tovární značky Citroen ZX. Řidič však na

jejich znamení nereagoval a nezastavil. Policisté

ho proto pronásledovali a v nedalekém Týnci nad

Sázavou ho zastavili. Řidič na požádání nepředlo-

žil žádné doklady. Policisté šetřením zjistili, že je

držitelem řidičského průkazu. Provedená decho-

vá zkouška však byla pozitivní. Převezli ho tedy

do benešovské nemocnice, kde se podrobil lékař-

skému vyšetření a odběru krve na zjištění množ-

ství alkoholu v krvi. Další jízdu mu zakázali. Pří-

pad po zadokumentování postoupili k projednání

do správního řízení na příslušný městský úřad. 

Podnapilý řidič přehlédl protijedoucí auto 

K čelnímu střetu dvou vozidel došlo 5. prosin-

ce asi třicet minut po poledni. Jedenadvacetiletý

mladík jel s autem Škoda Favorit po silnici ve

směru od Benešova na Bukovany. Za obcí Chlís-

tov předjížděl před ním jedoucí vozidlo. Přitom

však v protisměru přehlédl vůz Škoda Octavia.

V levém jízdním pruhu se s ním čelně střetl a utr-

pěl přitom lehké zranění. Lékařské ošetření od-

mítl. Policisté u řidičů na místě provedli decho-

vé zkoušky. Elektronický přístroj řidiči Favoritu

naměřil hodnotu 1,68 promile alkoholu v krvi.

Po řádném poučení se v benešovské nemocnici

podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve.

Hmotná škoda byla vyčíslena na 170 000,- Kč. 

Brokovnici držel načerno

Z trestného činu nedovoleného ozbrojování

obvinil policejní komisař osmačtyřicetiletého

muže z Prahy. Ten od roku 2002 do poloviny září

roku 2005 neoprávněně přechovával v dřevěném

altánku na pozemku rekreační chaty na Týnecku

střelnou zbraň. Na brokovou dvojku tov. značky

Hamerless ráže 12/12 neměl zbrojní průkaz a ani

průkaz zbraně. Podle zákona o střelných zbra-

ních a střelivu je k držení této zbraně nutná její

registrace na příslušném policejním útvaru. 

Odborným zkoumáním z oboru balistiky od-

borníci zjistili, že zbraň je střelby schopná.

por. Zuzana Stránská



ročník XVI, únor 2006 Týnecké listy číslo 1, strana 5

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho

trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.

Kácet nebo nekácet…strom

Stromy mají nenahraditelné místo v přírodě,

ale i v kulturní krajině. Dřeviny rostoucí mimo

les jsou chráněny zejména zákonem č. 114/1992

Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Ve většině případů musí ke kácení vydat po-

volení příslušný orgán ochrany přírody, což je

v zásadě obecní (městský) úřad. O povolení ke

kácení může požádat jenom vlastník pozemku

nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Povolení

ke kácení (zpravidla mimo vegetační dobu –

tedy od 1. 11. do 31. 3.) není nutné pouze

u fyzických osob za těchto podmínek:

• jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm měře-

ného ve výšce 130 cm nad zemí a keřový po-

rost do rozlohy 40 m2 (nesmí jít o chráněné

druhy, památné stromy, registrované význam-

né krajinné prvky či břehové porosty, porost

nesmí být ani biotopem chráněných druhů)

• jde-li o údržbu břehových porostů či zeleně

podél liniových staveb (železnic, silnic, elek-

trického vedení apod.) – nutno předem ozná-

mit na obecní (městský) úřad 

• u lesních porostů z pěstebních důvodů (za

účelem obnovy porostu), z důvodů zdravot-

ních nebo při provádění výchovné probírky.

Toto se musí ohlásit 15 dnů předem na obecní

(městský) úřad 

• jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě

a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo

hrozí-li škoda značného rozsahu. Po pokácení

takového stromu je povinnost ohlásit tuto sku-

tečnost do 15 dnů od jeho pokácení na obecní

(městský) úřad 

Chystá se někdo bez povolení pokácet živý

strom nebo jste svědky ničení veřejné zeleně?

Kácení bez povolení mimo výše uvedené vý-

jimky je protiprávní. Je-li nutný okamžitý zásah,

volejte:

• Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Plá-

teníkova 264, tel. 317 845 169, 317 845 965

• Městskou policii nebo Policii ČR 

• Obecní úřad/ městský úřad, OŽP

V ostatních případech, např. při výkopových

pracích nebo při poškozování kořenového systé-

mu, volejte:

• ČIŽP, Dělnická 12, 170 00 Praha 7, tel. 266

793 370

• Obec s rozšířenou působností, OŽP (mimo

území CHKO Blaník) 

• Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území

CHKO Blaník), tel. 317 852 654

Myslíte, že je nutné pokácet strom ohrožují-

cí život nebo majetek?

Tuto možnost lze využít ve zcela výjimečných

případech, např. rozštípla-li se lípa při vichřici

a hrozí bezprostředně pádem. Ten, kdo provede ká-

cení, musí to do 15 dnů oznámit místně příslušné-

mu obecnímu či městskému úřadu. Důvodem tedy

není např. zanášení okapů listím. Také to, že je

strom poškozen již řadu let, není důvodem k okam-

žitému pokácení. Škodou značného rozsahu není

např. hrozba, že strom spadne na automobil (mů-

žeme ho přeparkovat) nebo na plot apod. Před ká-

cením doporučujeme stav stromu zdokumentovat

(např. fotograficky), aby posléze nebylo sporu

o tom, že šlo o „bezprostřední“ stav ohrožení. 

V konkrétním případě se obraVte na:

• Obecní úřad / městský úřad, OŽP

Chcete-li odbornou radu, můžete se obrátit na:

• Obec s rozšířenou působností, OŽP

• Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Plá-

teníkova 264, tel. 317 845 169, 317 845 965

• Správu CHKO Blaník, Louňovice 8 (na území

CHKO Blaník), tel. 317 852 654

Další informace získáte v Publikaci Praktický

rádce – Jak chránit životní prostředí na Podbla-

nicku, která je k dostání v Podblanickém eko-

centru ČSOP, ke stažení na internetových strán-

kách v sekci ekoporadna. Na požádání Vám ji

rádi pošleme. 

Mgr. Lucie Kropáčková

�, fax: 317 845 169, -965 

E-mail: vlasim@csop.cz 

Internet: www.csopvlasim.cz 

Účet: ČS a.s. Vlašim, 322147339/0800 

Reg. ÚVR ČSOP MV ČR č.j. VSP/1-123/90-R,

ZO ČSOP 19.8.1991 č-1604/91 1/1 

DIČ: CZ18595677 IČ: 18595677

Vstup dítěte do školy je jedním z důležitých

kroků v životě dítěte.Je známkou toho, že dítě

dosáhlo určitého stupně vývoje jak v oblasti tě-

lesné, psychické, tak i sociální.

Při zápisu do prvního ročníku budoucí žák

prokazuje své znalosti, jakožto i schopnost na-

vazovat sociální kontakty s dospělými, zejména

tedy s učitelem.

Jednotlivé úkoly předškoláčků jsou zaměřeny

na oblast komunikativní, jazykovou a matema-

tickou. Konkrétní forma těchto úkolů již závisí

na každé škole.

Zápis prvňáků v Týnci nad Sázavou probíhal za-

jímavou pohádkovou formou, děti s vodníkem po-

čítaly pentle, šaškovi vysvětlily, jak vypadá čtverec

a pyšné princezně Krasomile vázaly střevíček.

Přesto, že příprava zápisu dala učitelkám i ostatním

žákům dost práce, odměnou za tuto námahu jim ur-

čitě byly rozzářené dětské oči a překvapení rodičů.

Rozhodnutí zda dítě nastoupí do první třídy či

nikoli, je volbou rodičů, kteří svého potomka

znají nejlépe.Vždy je ale třeba přihlédnout k mí-

nění učitelů MŠ, nebo se o vhodnosti zařazení

dítěte do školního procesu poradit s odborníky

psychologické poradny.

Těm letošním předškoláčkům, kteří v září po-

prvé zasednou do školních lavic nezbývá než po-

přát mnoho úspěchů a hodnou, trpělivou paní

učitelku.

Multimediální studio Posázaví

Zápis prvňáčků
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Přehoupl se konec roku, už jsem se naučili

psát šestku na konci letopočtu, a tak můžeme

trošku bilancovat. Čísla si málokdo z nás pama-

tuje, ale přesto mám mnoho napoví:

V roce 2005 navštívilo knihovnu skoro 6 000

návštěvníků, kteří si odnesli domů 36 497 knih.

Časopisů se pročetlo 10 657.

Není to málo, ale přesto cítíme citelný úbytek

dětských čtenářů. Doufáme, že tento stav je pouze

přechodný, vždyV bez knihy to přece nejde a s ná-

vykem pravidelné četby je třeba začít už v dětském

věku. Maminky a tátové, zamyslete se nad tím,

jestli vaše dítě vezme do ruky také jinou knihu než

učebnici. U nás v knihovně, v dětském oddělení, na

ně čekají desítky překrásných, zcela nových knih. 

Průměrná cena jedné nové knihy byla asi

168 Kč (knihy naučné a dětské jsou podstatně

dražší, průměrnou cenu knihy nám výrazně sni-

žují nákupy v Levných knihách) a my jsme jich

v roce 2005 doplnili 1 377.

Takže v současné době si naši návštěvníci

mohou vybírat z téměř 36 000 svazků.

Také časopisů máme připraveno hodně – více

než 70 titulů z nejrůznějších zájmových oborů.

Nahlédnutí do seznamu nejvíce žádaných

a půjčovaných knih nám napoví, že ženy čtou

přece jen víc než muži: vyhrávají historické mi-

lostné romány, jen mírně prostřídané knihami

dobrodružnými a detektivkami.

Mezi nejčtenějšími knihami ovšem nechybí

ani klasikové – Čapek, Němcová, Neruda a Jirá-

sek – ale tady víme, že je to zásluhou mimočí-

tankové a doplňkové četby našich dětí. 

V seznamu populárně naučné najdeme “mišmaš“

– čte se úplně všechno, i když přece jenom malinko

předbíhají knihy pro šikovné ruce a zahrádkáře.

Děti dětem

Kdybyste v úterý 20. prosince po velké pře-

stávce nahlédli do tříd prvního stupně, našli

byste je prázdné. Všechny děti se totiž nacháze-

ly v respiriu, kde pro ně byla připravena vánoč-

ní besídka. Ale neměli bychom předbíhat …

Už týden před besídkou bylo v kuchyňce

školy rušno. To se žáci usilovně snažili, aby sami

napekli to nejlepší cukroví.

Po krátkém úvodu Aničky Biolkové zahájily

besídku děti z 5. A vánoční scénkou o narození

Ježíška. Poté žáci 3. a 4. tříd u nazdobeného stro-

mečku zazpívali krásné koledy, které hrou na

harmoniku doprovázel Adam Novák a na flétny

Martin Skalický, Maruška Kyptová a Natálka Ší-

mová. Nezapomnělo se ani na vánoční zvyky.

Házelo se škrpálem, lil se vosk do vody a roz-

krajovala se jablíčka. Všichni jsme se už těšili na

Vánoce, stromeček, dárky a krásné sněhové

prázdniny.

H. Kadrnožková, M. Jalůvková, žákyně 5. A

Městská knihovna informuje… Podle už letité tradice nás navštěvovaly děti

základních i mateřských škol a seznamovali

jsme se s knihami a spisovateli. Nezapomněli

jsme ani na rukodělnou činnost – malovali jsme

keramiku a kameny.

Těchto setkání se v průběhu celého roku usku-

tečnilo asi 30.

Internet je u nás připojen na čtyřech stanicích

a je volně přístupný každému – nemusí to být

evidovaný čtenář knihovny. Internet u nás nav-

štěvují všechny věkové kategorie, ale především

hodně mládeže.

Ostatně zaevidování do knihovny za stálého

čtenáře je zcela jednoduché – stačí přijít a před-

ložit občanský průkaz. Roční poplatky jsou mi-

nimální a docela určitě rodinný rozpočet nezatí-

ží. A můžete přečíst knih kolik zvládnete,

množství výpůjček neomezujeme.

Knihovna je otevřena každý den kromě středy.

I.N.
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Ukázka z připravované knihy o Týnci

(Mgr. Povolný – z historie týnecké slévárny)

Původní vybavení slévárny sestávalo ze 4 naf-

tových (vyměněny v r.1936) a jedné elektrické

pece. Předpokládala se výroba slitin hořčíku,

mědi a hliníku na součástky pro motocykly,

automobily, letadla, textilní stroje, kinematogra-

fická a zvuková kinematografická zařízení.

V r.1932 byly instalovány kelímkové grafitové

pece vytápěné koksem.

V r.1934 ve slévárně přibyla první indukční

kelímková pec v ČSR, 100kg bezjaderná tavící

pec německé firmy Siemens s 2 kelímky, která

zlepšila kvalitu tavení, přesnost technologického

postupu a snížila námahu taviče.

Bouřlivý růst dosvědčuje i popis z r.1935.

„Odštěpný závod (Zbrojovky ing.F.Janeček –

pozn.aut.) v Týnci nad Sázavou pozůstává ze tří

továrních objektů. V hlavním z nich jest umístně-

na slévárna lehkých kovů, ocele a specielních

slitin, dále pak pomocná oddělení, v druhé bu-

dově nacházejí se mechanická dílna, elektrická

centrála a skladiště. Třetí budova určena jest

pro opravnu zboží a pro skladiště odlitků.

V tomto závodě používá se asi 60 elektrických

motorů, 50 obráběcích strojů, většího počtu

elektrických tavících pecí, formovacích a třídí-

cích strojů a strojů sušárenských.“

V r.1936 vzniklo samostatné oddělení pro hoř-

číkové slitiny s 3 el. tavícími pecemi. Pro výro-

bu magnetických slitin a odlitků sloužila indukč-

ní pec Siemens. V provozu dále byly 2 vanové

a 2 kelímkové el. pece k tavení slitin hliníku, pec

na tavení bronzu, vanová el. pec pro zpracování

odlitků ze speciálních slitin, žíhací pec na ocelo-

vé odlitky a výrobky z magnetické oceli, el. su-

šárna jader a forem a automatická přípravna

písku. Špičkou ve vybavení slévárny byla jedno-

tunová vysokofrekvenční indukční pec ASEA

s 2 kelímky, šlo totiž o první pec, kterou tato pro-

slulá švédská firma vyvezla do zahraničí.

V r.1937 se realizovala 1. patrová přístavba

dílen. V přízemí byla cídírna ocelových odlitků

a zámečnická dílna, do 1. patra se z Prahy pře-

stěhovala výroba kulometných pásů a vešla se

tam i výroba kovových modelů se skladem dře-

věných a kovových modelů. Téhož roku byl také

instalován přístroj na prozařování odlitků rent-

genovými paprsky, kterým se daly odhalit dříve

nezjistitelné vady materiálu. V ČSR tehdy byly

jen 3-4 takové přístroje. Také byla zbudována

zápustková kovárna oceli.

V r.1938 slévárna objednala u Škodových zá-

vodů malou válcovnu oceli za 1 413 000 Kč,

jejíž stavba skončila v r.1940.

V r.1939 slévárna oceli a litin disponovala již

zmíněnými pecemi (indukční pec ASEA, 100kg

pec Siemens) a jednou 50kg vlastní výroby. Vý-

roba se prováděla ve třech halách. První byla pro

odlitky z hořčíku, druhá pro slitiny hliníku a třetí

pro litinu a ocel. Celý průběh tavby se kontrolo-

val el. teploměry a chemickými přísadami se do-

sahovalo žádané čistoty. Rozměry a jakost odlit-

ku se kontrolovaly pomocí chemických,

mechanických, mikroskopických, rentgenových

a elektromagnetických zkoušek. Neúspěšně se

zkoušelo na svou dobu unikátní protiběžné ko-

vací zařízení (nápad ing.F.Janečka).

V r.1930 Janeček koupil od německé firmy IG

Farbenindustrie licenci na elektron. Jeho lehkost

a tvrdost našly uplatnění v letadlech a automobi-

lech. Janeček přemýšlel o jeho použití u svých

motocyklů a automobilů a vážně uvažoval o vý-

robě motoru z elektronu, který by byl podstatně

lehčí než motor hliníkový, který se používá do-

dnes a o litých kolech u motocyklů, která už

tehdy měl např. motocykl Böhmerland – Čechie.

V r.1932 získal Janeček další monopol v ČSR.

Toho roku totiž Japonci T. Mishima a Honda ob-

jevili, že slitina velmi čistého železa s niklem

a hliníkem se po silném zmagnetizování sama

stává trvalým magnetem. Janeček, kterému se

zamlouvala nižší hmotnost potřebného odlitku

i celého magnetického zapalování proti dosud

užívanému kovanému magnetu, proto ihned za-

koupil licenci od nositele patentových práv pro

Evropu – fy. R. Bosch.

Přes znalost základního postupu výroby litých

Al-Ni magnetů si Janečkovi podřízení museli po-

radit s řadou technologických potíží a nejen

s nimi, protože po představení magnetů veřejnos-

ti v r.1933 začala obchodní konkurence šířit

fámy, že magnety svůj velký výkon ztratí. Bu-

doucnost ale dala Janečkovi plně za pravdu. Pů-

vodní slitina pro lité trvalé magnety „…na bázi

Al-Ni byla postupně dále zlepšována až její mag-

netická energie koncem 40. let vzrostla 10x, což

umožňovalo pro žádaný magnet. výkon násobně

snížit hmotnost odlitku. Toto zvýšení magnet. vý-

konu bylo umožněno zvyšováním obsahu kobaltu

s eventuální příměsí titanu a také změněnou tech-

nologií při následném tepelném zpracování.“

Slévárna tak do r.1936 téměř ovládla domácí

spotřebu magnetů pro ampliony. Sama je použí-

vala do magdynam Jawy 175 a 250. Provedenou

standardizaci tvarů převzali domácí odběratelé

a téměř beze změny i zahraničí „.. takže jsme

položili základ k evropské standardisaci typů

amplionových magnetů.“

PřijGte si zatančit…

Od února se v Týnci n. S. opět budou učit tan-

čit dospělí i pokročilí.

– tančíte rádi společenské i netradiční tance?

– nemáte si je kde zatančit, protože přestože je

plesová sezóna v plném proudu, málokterá

kapela vám zahraje třeba pěknou rumbu nebo

boogie?

– zdá se vám, že se na plesech neuplatní vaše

kroky, figury a variace, které jste se již někde

v tanečních naučili? 

– nebo se chcete naučit tančit od úplných

základů? 

Tak pokud jste na některou z těchto otázek od-

pověděli kladně, je právě pro vás určena široká

nabídka kurzů tance Dr. Blanky Takáčové,

která vyučuje v příjemném prostředí Kulturního

a společenského centra v Týnci nad Sázavou.

Zde je přehledný rozvrh právě připravova-

ných i celoročně probíhajících kurzů, ze kterého

si můžete vybrat i vy:

– kurz pro pokročilé – 1. lekce pátek 10.2.
2006 od 19,00 hod. a dále každý pátek (kromě

17. března a 14. dubna) až do 28. dubna 2006

– kurz pro dospělé (pokročilé i začátečníky –

podle množství zájemců bude kurz rozdělen)

– 1. lekce čtvrtek 9.2. od 20,00 hod. a dále

každý čtvrtek (kromě 16. března a 13. dubna)

až do 27. dubna 2006

– kurz břišních tanců pro mírně pokročilé –

probíhá, ale po dohodě se lze přidat i v prů-

běhu kurzu každou středu od 20,00 – 21,30
hod. (kromě 15. března) 

– kurz břišních tanců pro začátečnice –

1. lekce středa 8. 2. od 18,45 – 19,45 hod.
a dále každou středu (kromě 15. března)

– kurz pro děti školního věku – probíhá, vstu-

puje do 2. pololetí, po dohodě lze přijímat do

konce února další zájemce (věk od 7 do 13 let)

– čtvrtek 15,30 – 17,00 hod. (kromě 16. břez-

na a 13. dubna)

– kurz pro děti z mateřských škol – probíhá
v MŠ Týnec, vstupuje do 2. pololetí, po doho-

dě lze přijímat do konce února další zájemce (

věk od 4 do 7 let) – čtvrtek 14,10 – 15,00 hod.

– přípravný kurz pro žáky 9. ročníků základ-

ní školy „předtaneční“ – 1. lekce v pátek

24. března v ZŠ Týnec n.S.

PaedDr. Blanka Takáčová, 

tel. 317 701 516, mobil 775 615 503.



8 strana, číslo 1 Týnecké listy ročník XVI, únor 2006

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

Přehled akcí BŘEZEN 2006

9. 3. PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO

KLUBU

Téma bude upřesněno na plakátech

Zasedací síň MěÚ Týnec nad Sázavou

Zač.: 17.30 hod.

Vstupné dobrovolné.

13. 3. – 19. 3. JARNÍ PRÁZDNINY

25. 3. ODEMYKÁNÍ SÁZAVY

Vodácké a turistické centrum BISPORT

Zač.: 10.30 hod.

25. 3. NAROZENINY MC MOTÝLEK

6. NAROZENINY – oslava v prosto-

rách MC Motýlek. Zač.: 16.00 hod.

25. 3. MAŠKARNÍ PLES 

Společenské centrum Týnec

Bližší informace FK METAZ p. Janda

tel.: 721 355 969

26. 3. DĚTSKÁ DISKOTÉKA

Šantán DISCO CLUB

Zač.: 14.00 hod.

26. 3. „TANEČNÍ ZÁBAVA“

K tanci a poslechu hraje TÝNEČANKA

pod vedením V. Křivánka

Restaurace Kulturní dům

Zač.: 15.00 hod.

26. 3. SERIÁL KONCERTŮ

Společenské centrum Týnec

Účinkuje: Camerata Filarmonica
Praga
Sólista: Dimitrij Askenazy – klarinet;
dirigent: Jiří Havlík

Uslyšíte díla J. Myslivečka, H. Purcella,

W.A. Mozarta, ad.

Vstupné: 50,- Kč Zač.: 19.00 hod.

30. 3. JISTĚ, PANE MINISTŘE

Zájezd do Divadla na Vinohradech

Vstupné: 70-280,- Kč

Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.30 hodin od spořitelny.

DUBEN 2006

1. 4. ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2006 

V MĚSTSKÉM MUZEU 

15. 4. POSÁZAVÍM – krajem Svatopluka

Čecha

29. ročník turistického pochodu

trasy: 16, 24, 35, 50 km

start: 7.00 – 10.00 hodin od BISPORTu

16. 4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE V MUZEU

17. 4. VYNÁŠENÍ MORENY

Akce MC Motýlek, sraz v 15.00 hod.

u MC  - DSPS I

22. 4. BUBENICKÁ SHOW

MARIMBA JUNIOR CLUB – koncert

malých bubeníků ZUŠ Sedlčany

Společenské centrum TÝNEC

Vstupné : děti 50,-  dospělí 80,- Kč.

Zač.: 18.00 hod.

23. 4. SERIÁL KONCERTŮ

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

Koncert k výročí narození W. A.

Mozarta

30. 4. ČARODEJNICE MC MOTÝLEK

V prostoru NÁKLÍ 

Zač.: 16.30 hod.

30. 4. „TANEČNÍ ZÁBAVA“

K tanci a poslechu hraje TÝNEČANKA

pod vedením V. Křivánka

Restaurace Kulturní dům

Zač.: 15.00 hod.

V měsíci dubnu plánujeme zájezd na některé

představení divadla Na Jezerce – bude upřesně-

no na plakátech.

KVĚTEN

31. 5. CYRANO Z BERGERACU

Zájezd do Národního divadla

Vstupné: 350,- Kč

Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.00 hodin od spořitelny

Změna programu vyhrazena.

Uvedeny jsou akce známé ke dni 9. 2. 2006. 
Případné změny programu a další zde neinze-

rované akce jsou vyvěšovány na plakátovacích

plochách a ve vývěsní skříni před parkovištěm

METAZ a obchodním domem NORI. 

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny při

převzetí vstupenky do divadla.

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne před

datem pořádání akce!

Městské muzeum v Týnci n. Sázavou zahajuje sezonu 1. dubna 2006

A NENÍ TO APRÍL
Srdečně vás zveme na akce konané v muzeu.

Sobota 1. dubna 2006 od 14,00 hodin – vernisáž

výstavy obrazů pod názvem „Všechno kolem

nás“ autorky Evženie Němcové z Prahy v ga-

lerii muzea

Neděle 16. dubna 2006 – neděle před Veliko-

nočním pondělím  – ten, kdo navštíví v neděli

muzeum a překvapí velikonoční koledou, do-

stane od kastelánky velikonoční vajíčko

Neděle 23.dubna 2006

WOLFGANG AMADEUS MOZART sklada-

tel – MOZART člověk… 

Koncert na počest 250. výročí narození W. A.

Mozarta (1756 – 1791) – ukázky Mozartových

oper zpívají: Iveta Rysová, Dáša Novotná, Eva

Veselá,Veronika Keiřová, na klavír doprovází

korepetitor Národního divadla pan Miroslav

Váchal, slovem provází emeritní sólistka Ná-

rodního divadla paní Marie Veselá. Začátek

koncertu v 16,00 hod. v sále městského muzea. 

Připravené výstavy pro letošní sezonu:

Květen:

– po celou sezonu výstava fotografií autora

p. Kadeřábka ve věži

– v galerii muzea výstava obrazů autorky pí

Šmídové z Netvořic

Červen:

– výstava obrazů autorky pí Útratové v galerii

muzea

Červenec – Srpen:

– společná výstava obrazů v galerii muzea auto-

ra p. Andreje Nehmetha z Kutné Hory a uměl-

kyně až z dalekého Japonska

Září:

– výstava obrazů a keramiky autorky pí Svozilové

v galerii muzea

Bližší a podrobnější program akcí na letošní

rok uveřejníme v dalších – dubnových Týnec-

kých listech. Sledujte také, prosím, vývěsky

a poutače ve městě. 

Těšíme se na vaši návštěvu v muzeu.

AB
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V roce 2005 se děvčata odboru ASPV – SG zúčastnila mnoha závodů

doma, v rámci kraje i závodů mimo region.

„Minizávody v akrobacii“ Benešov – Ve dvou kategoriích soutěžily

naše starší žákyně a obsadily 1x 1. místo, 1x 3. místo ze 13 závodnic. Dále

závodily v kategorii vyspělé žákyně a obsadily 1x 1. místo, 1x 2. místo.

5. března 2005 se opět konaly v Týnci n.S. „ Týnecké tandemy“, které

velmi propagují naše město a jsou velmi zajímavé jak pro závodníky, tak

i pro diváky. Závodí se na lavičce, kladině a v prostných v dívčích kate-

goriích a chlapci na prostných a kruzích. Díky pochopení MěÚ v Týnci

nad Sázavou a Středočeského kraje byly děti odměněny za své výkony

pěknými dárky. Celkem byli 62 závodníci.

Umístění našich děvčat:

Ml. žákyně I. – 4.,7., místo 7 tandemů

Ml. žákyně II. – 2., 4., 5. místo 5 tandemů

St. žákyně III. – 1., 3., 4., 6., 7., místo 7 tandemů

St. žákyně IV. – 1., 2., místo 2 tandemy

Zlaté tandemy – 1., 2., 4., 7., místo 7 tandemů

Démantové tandemy zastoupil pouze jeden tandem, a to z naší TJ.

„Přebor města Brna“ se konal 2.4.2005 v Brně.

Závodilo zde 59 závodníků z 11. oddílů.

Umístění naších děvčat:

Ml. žákyně II. – 4., 7., 12., místo celkem 19 závodnic

St. žákyně I. – 8., 9., 14., 15.,16., 18., 22., místo

celkem 23 závodnice

Starší žákyně II. – 5., 11., místo celkem 13 závodnic

„ Jarní závod v SG“ se konal v Týnci n. S. dne 23.4.2005

Tento závod se konal místo okresního přeboru v SG a byl jím pověřen

náš oddíl.

Ml. žákyně I. – 7 místo celkem 10 závodnic

Ml. žákyně II. – 2., 4., 5., místo celkem 10 závodnic

St. žákyně III. – 1., 2., 4., 6., 7., 10., 11., 15., místo 

celkem 15 závodnic

St. žákyně IV. – 1., 2., 4., 5., místo celkem 5 závodnic

V poslední kategorii se utkala naše děvčata mezi s sebou.

Dne 7.5.2005 byl náš oddíl v Týnci n. S. pověřen OV ASPV k uspořá-

dání, namísto krajského přeboru, závodu s názvem „ Meziokresní závo-

dy“, protože v letošním roce se nepostupovalo do republikového finále.

Zúčastnilo se ho celkem 57 závodníků ze 4 okresů.

Umístění našich děvčat:

Ml. žákyně II. – 3., 6., místo celkem 16 závodnic

St. žákyně III. – 1., 2., 4., místo celkem 10 závodnic

Rekapitulace činnosti odboru Asociace sportu pro všechny
(ASPV) – sportovní gymnastiky za rok 2005

St. žákyně IV. – 2., 8., místo celkem 8 závodnic

Dále náš oddíl na začátku července odcestoval na pozvání skotských

gymnastů na týdenní pobyt ve Skotsku v oblasti Renfrewshire. Náš oddíl

reprezentovalo celkem 7 děvčat a 3 vedoucí. Pro děvčata to byl velký zá-

žitek, protože některá ještě v cizině vůbec nebyla a měla možnost pro-

hlédnout si také různé památky z dějin Skotska. Děvčata předvedla 2 pó-

diové skladby, cvičení na kladině, prostná a zatančila krátkou ukázku

polky na píseň Škoda lásky. Společně si zacvičila se skotskými gymnast-

kami jak pod vedením našich, tak i skotských trenérů. Dobře reprezento-

vala nejen náš oddíl, ale i město Týnec n. S. Díky pochopení MěÚ mohla

děvčata předat svým skotským kamarádům a trenérům drobné dárky pro-

pagující naše město. 

„Memoriál Soni Dubské“ Praha dne 5.11.2005.

Tohoto závodu se zúčastnily celkem 93 závodnice při cvičení na kladi-

ně a na lavičce. Jednalo se především o pražské a 4 mimopražské oddíly.

Naše děvčata velmi překvapila všechny závodnice, protože vyhrála ve 3

kategoriích a porazila tak zkušené pražské oddíly.

Ml.žákyně I. – 1., 5., místo celkem 20 závodnic

Ml. žákyně II. – 1. místo celkem 21 závodnice

St. žákyně III. – 2.,3.,10.,11.,12.,15., místo celkem 28 závodnic

St. žákyně IV. – 1.,2., 4., místo celkem 24 závodnice

V listopadu již tradičně je pořádána soutěž „ Špindlerovští mušketýři“.

Soutěž se skládá ze cvičení na kladině, prostných a závodu obratnosti. Za

náš oddíl závodilo celkem 11 děvčat ve 3 kategoriích. Při této soutěži musí

všechna děvčata zacvičit ještě společnou pódiovou skladbu.

Umístění našich děvčat:

Dívky II. – 4.,10.,místo celkem 14 závodnic

Dívky III. – 1., 3., 4., 5., 7., 9., 16., místo

celkem 17 závodnic

Dívky IV. – 1., 3., místo celkem 7 závodnic

Ze 7 oddílů se naše děvčata umístila již tradičně v celkovém pořadí na

2. místě.

17.12.2005 se konal v Týnci n. S. již 32. ročník „ Mikulášských závodů“

pořádaných našim oddílem SG – viz další článek. 

Z této zprávy je vidět naše práce s dětmi zajímajícími se o sportovní

gymnastiku. O ně se stará 6 dobrovolných trenérů, kteří 3x v týdnu do-

cházejí ve svém volném čase do tělocvičny a připravují závodnice na

různé závody, na kterých děvčata velmi dobře propagují město Týnec n. S.

i Středočeský kraj.

Za ASP-SG Zídková J.
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32. ročník „Mikulášských závodů“ ve sportovní gymnastice 

Je to již tradicí pořádat v prosinci závody ve

sportovní gymnastice v Týnci nad Sázavou

a tímto závodem ukončit sportovní činnost

v uplynulém roce.

Letošní ročník se konal dne 17.12.2005 v tě-

locvičně ZŠ. Zúčastnilo se ho celkem 9 oddílů,

a to Gymstar Praha, Dobříš, DDM Benešov,

ASPV Netvořice, Sokol Benešov, KK Benešov,

Luka Praha, Mládí Brno a samozřejmě oddíl

z Týnce nad Sázavou. Závodníků bylo celkem 67

v 11 kategoriích od nejmladších po dorostenky.

Pro cvičení prostných si starší děvčata zvolila

hudební doprovod, což je velmi zajímavé hlavně

pro diváky. Na kladině děvčata předvedla řadu

zajímavých cviků, ale byly vidět i pády. Naštěs-

tí se nikomu nic nestalo, jen rozhodčí zazname-

nali větší bodové srážky.

Pořadím ale velmi často zamíchá šplh. Tato

disciplina má za úkol rozvíjet u závodnic sílu,

rychlost a obratnost, ale některé, bohužel, právě

šplh připravil o drahocenné body do závěrečné-

ho hodnocení. Hoši se svých disciplín zhostili po

svém.

Děvčata z týneckého oddílu závodila ve 4 ka-

tegoriích podle výkonnosti i podle věku.

Umístění:

Mladší žákyně I. – celkem 11 závodnic

10. místo – Vávrová Michaela

11. místo – Vávrová Kateřina

Mladší žákyně II – celkem 11 závodnic

2. místo – Kokášová Veronika

6. místo – Jalůvková Martina

9. místo – Šamlotová Hana

Starší žákyně III.– celkem 11 závodnic

4. místo – Mrhová Aneta

5. místo – Kohoutová Michaela

6. místo – Součková Karolína

8. místo – Urbancová Aneta

Vyspělé starší žákyně – celkem 4 závodnice

1. místo – Nováková Kamila

2. místo – Kovářová Radka

3. místo – Součková Radka

4. místo – Kazdová Eva

Ve vyspělých žákyních si změřila výkony jen

děvčata z našeho týneckého oddílu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem spon-

zorům: Petru Novákovi – Kovoobrábění za zho-

tovení diplomů, Zelenině Křížová-Kříž, kteří vě-

novali pro všechny závodníky zdravé odměny,

Aleně Součkové – Bukovany, Pekárně Červený

a Obchodnímu domu NORI, kteří věnovali ceny

pro vítěze. Na medaile a ostatní ceny pro vítěze

přispěl též MěÚ v Týnci nad Sázavou. Zejména

bychom chtěli poděkovat Středočeskému kraji za

finanční podporu tohoto závodu. 

V budoucnu budeme nadále pořádat gymnas-

tické závody, při kterých si mohou děti z našeho

oddílu změřit své dovednosti s dětmi z jiných

oddílů a tímto zároveň i propagovat město

Týnec nad Sázavou. 

Ještě jednou všem děkujeme a doufáme, že

nám zachováte přízeň.

J.Z.

Hodnocení činnosti ASPV za rok 2005

Poslední akce, kterou ASPV pro děti připravi-

la, byla „Vánoční svíčková cesta“ dne 16. pro-

since. Začínala v 15,30 hod. u školní jídelny, kde

si děti vyzvedly startovací lístky. V areálu školy

byly umístěny kryté svíčky a na každém stano-

višti obrázek, který děti zakreslily do své starto-

vací karty. Než oběhly všechna stanoviště, byly

pořádně vymrzlé (zrovna v tento den se přehna-

la přes naše území studená vlna s vichřicí), a tak

se rády ohřály ve školní jídelně, kde pro ně byla

připravena druhá část „svíčkových hrátek“. 

Tou bylo zdobení vánočního stromku ozdoba-

mi z papíru, které si děti samy vytvořily. Násle-

dovalo chytání ledové kostky – rybáři, lití teplé-

ho vosku do vody – kde vznikaly různé obrazce,

posílání svíčky umístěné ve skořápce z ořechu po

vodě, malování vánočních motivů atd. Nejvíce

děti bavilo zdobení perníčků ušlehaným sladkým

sněhem. Perníčky napekla p. Iva Novotná, cviči-

telka ASPV. Děti si je s chutí snědly a některé si

své výtvory nesly ukázat domů. Nakonec, po

odevzdání startovací karty u vánočního stromeč-

ku, dostaly všechny děti balíček sladkostí. 

Vyvrcholením „svíčkových hrátek“ byl ohňo-

stroj spojený s pálením prskavek, což byla krás-

ná podívaná nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Bohužel díky nepřízni počasí se letos této

akce zúčastnilo méně dětí než obvykle. Ale těm,

co přišly, se jistě hrátky líbily. 

Během roku 2005 jsme pro děti připravili ještě

spoustu dalších akcí (většinou jsme o nich psali

v Týneckých listech) a věříme, že tomu tak bude

i v roce 2006.

Poděkování patří všem, kteří nám s akcemi

pro děti ochotně pomáhají po celý rok. A tak

všem přejeme hodně zdraví v roce 2006 a také

mnoho sportovních úspěchů.

za cvičitele ASPV 

Eva Uhrincová
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VOLEJBALOVÁ ZIMA 

V sobotu 7. ledna jsme přijali pozvání na tur-

naj od volejbalistů z Benešova. Do turnaje se

přihlásilo šest družstev, které hrála na dva hrané

sety systémem každý s každým. O celkovém ví-

tězi pak rozhodovala konečná tabulka.

V prvním zápase jsme nastoupili proti místní-

mu „béčku“. Po vyrovnané úvodní sadě, kterou

jsme prohráli až v samotné koncovce, jsme zlep-

šenou hrou v poli a větším důrazem na síti doká-

zali soupeře porazit a získat tak alespoň bod za

remizu 1:1.

V dalším utkání nás čekali dorostenci extrali-

gového Vavexu Příbram. Zápas měl podobný

průběh jako utkání s Benešovem „B“ a skončil

rovněž 1:1. Po prvním vyhraném setu jsme ne-

zachytili náskok v polovině druhé sady a soupeř

toho dokázal využít k vyrovnání zápasu.

Ve třetím zápase nás čekaly České Budějovice.

Soupeř hrající Krajský přebor I. třídy měl po celý

zápas převahu a zaslouženě nad námi zvítězil 0:2.

V předposledním duelu jsme změřili aktuální

formu s týmem Sedlčan, který hraje jako my KP

I.. V zápase jsme působili unaveným dojmem,

ale přesto jsme oba sety dovedli do úspěšného

konce a s přehledem vyhráli 2:0.

Do posledního zápasu na turnaji jsme nastu-

povali proti Sokolu Benešov „A“. V tomto utká-

ní téměř o nic nešlo. Domácí již měli vítězství

v turnaji jisté a my neměli naději na lepší umís-

tění než čtvrté místo. Začátky setů byly v našem

znamení a těsné vedení jsme drželi až do polovi-

ny setů. Pak jsme špatným příjmem a neefektiv-

ností na síti nechali soupeře poodskočit na rozdíl

dvou až tří bodů. V koncovce se nám manko již

smazat nepodařilo a soupeř si vítězstvím 2:0 po-

jistil celkové prvenství v turnaji. Na naše druž-

stvo zbylo nepopulární čtvrté místo. 

Výsledky našeho družstva:

VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Benešov „B“ 

1:1 (21:25, 25:17)

VK TÝNEC nad Sázavou – Vavex Příbram 

1:1 (25:21, 21:25)

VK TÝNEC nad Sázavou – České Budějovice 

0:2 (18:25, 21:25)

VK TÝNEC nad Sázavou – Tatran Sedlčany 

2:0 (25:22, 25:19)

VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Benešov „A“ 

0:2 (23:25, 20:25)

Konečná tabulka:

1. Sokol Benešov „A“ 8-2 233:216 8b

2. České Budějovice 7-3 234:208 7b

3. Vavex Příbram 7-3 237:225 7b

4. VK TÝNEC nad Sáz. 4-6 224:229 4b

5. Sokol Benešov „B“ 3-7 213:242 3b

6. Tatran Sedlčany 1-9 190:242 1b 

O týden později jsme zajížděli na volejbalový

turnaj do Kolína. Zde se sešlo osm družstev,

ktera byla rozdělena do dvou skupin. Ze skupin

pak postupovali první dva do semifinále a zbylé

týmy se utkaly ve skupině o 5. - 8. místo. V prv-

ním zápase jsme narazili na pražský tým Přírod-

ní vědy. Toto utkání se nám vůbec nepovedlo.

Soupeř nás přehrával ve všech herních činnos-

tech a zaslouženě zvítězil 2:0.

Do druhého utkání jsme nastoupili proti do-

mácímu Kolínu „B“ s úkolem vyhrát, pokud

jsme chtěli pomýšlet na solidní umístění v turna-

ji. Po zlepšené hře především v útoku, se nám

tento záměr dařilo naplňovat. Vítězstvím 2:0

jsme se vrátili zpátky do hry. 

V posledním zápase ve skupině nás čekala

Mladá Boleslav. Hrál se vyrovnaný volejbal

a o vítězi utkání musel rozhodnout až tie- break.

V něm jsme nezachytili začátek a po chvilce pro-

hrávali 1:6. Tento náskok si zkušenější soupeř už

pohlídal a radoval se z vítězství 2:1.

Ze skupiny jsme nakonec postoupili ze druhého

místa do semifinále, díky lepšímu poměru setů.

V něm nás čekalo domácí „áčko“. Se soupeřem se

nám dařilo celý zápas držet vyrovnaný krok až do

koncovek obou setů. V nich jsme smolně prohráli

o pár bodů a byli odsouzeni hrát o třetí místo.

V zápase poražených semifinalistů jsme nara-

zili na tým Zruče nad Sázavou. Tento duel byl

dost vyrovnaný a o osudu opět rozhodoval až tie-

break. Ten tentokrát vyšel lépe nám a my se

mohli radovat z konečného třetího místa. Ve fi-

nále si poradila Mladá Boleslav ve třech setech

s domácím Kolínem „A“ a radovala se z celko-

vého vítězství.

Sestava na turnajích: 

smečaři: Michal Kuchta, Honza Kyselka,

Martin Soukeník

nahrávači: Ota Hadač, Mirek Kalina

blokaři: Jarda Kuchta, Libor Prokeš

Skupina „A“:

VK TÝNEC nad Sázavou – Přírodní vědy 

0:2 (42:50)

VK Kolín „B“ – Mladá Boleslav 0:2 (33:50)

VK TÝNEC nad Sázavou – VK Kolín „B“ 

2:0 (50:41)

Mladá Boleslav – Přírodní vědy 2:0 (50:44)

VK TÝNEC nad Sázavou – Mladá Boleslav 

1:2 (51:61)

VK Kolín „B“– Přírodní vědy 2:0 (53:47)

Tabulka skupiny „A“:

1. Mladá Boleslav 6-1 161:128 6b

2. VK TÝNEC nad Sáz. 3-4 143:152 4b

3. VK Kolín „B“ 2-4 127:147 4b

4. Přírodní vědy 2-4 141:145 4b

Semifinále:

VK Kolín „A“ – VK Týnec nad Sázavou

2:0 (25:21, 25:23) 

Zruč nad Sázavou – Mladá Boleslav 

0:2

O 3. místo:

Zruč nad Sázavou – VK Týnec nad Sázavou

1:2 (22:25, 25:19, 11:15) 

Finále:

VK Kolín „A“ – Mladá Boleslav 1:2

Konečné pořadí:

1. Mladá Boleslav

2. VK Kolín „A“

3. VK TÝNEC nad Sázavou 

4. Zruč nad Sázavou

5. VK Kolín „B“ 

6. Lysá nad Labem 

7. Český Brod

8. Přírodní vědy (Praha)

V sobotu 14. ledna zahájily prvním turnajem

naše volejbalistky sezónu v okresním přeboru.

V místní tělocvičně hostily týmy Sokola Vlašim

a Říčan. Turnaje se hrají systémem každý s kaž-

dým na tři vítězné sety. 

V prvním zápase nastoupila naše děvčata proti

družstvu Sokola Vlašim. Po velmi dobrém vý-

konu a pestré hře nedal soupeřkám moc šancí na

úspěch a po necelé třičtvrtě hodině se radovala

z vítězství 3:0.

Ve druhém utkání čekal náš tým celek Říčan.

I v tomto utkání ukázaly týnecké volejbalistky

Společné foto volejbalistek z Týnce a Říčan
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svoji kvalitu a po přesvědčivém výkonu slavily

opět vítězství 3:0.

V duelu Říčan s Vlašimí byl vidět vyrovnaný

a dramatický volejbal se šVastným koncem pro

Vlašim, která dokázala vyhrát až v tie-breaku 3:2.

Sestava:

nahrávačky: VlaSka Dudová, Markéta Kalino-

vá, Maruška Schlesingerová

blokařky: Eva Korbelová, Petra Šašková

smečařky: Hanka Bártlová, Martina Hadačová,

Eliška Kraftová, Jarka Weisheitelová

Výsledky turnaje:

VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Vlašim 

3:0 (25:22, 25:17, 25:9)

Říčany – Sokol Vlašim 2:3 (20:25, 25:19,

22:25, 25:22, 11:15)

VK Týnec nad Sázavou – Říčany 

3:0 (25:10, 25:9, 25:19)

Tabulka:

1. VK TÝNEC nad Sázavou 6:0 150:86 4b

2. Sokol Vlašim 3:5 154:178 2b

3. Říčany 2:5 141:181 0b

Další kolo okresního přeboru hrály týnecké vo-

lejbalistky v neděli 5. února v Benešově, kde po-

řádal turnaj tým Říčan a poslední kolo je plánová-

no na březen, kdy se turnaj uskuteční ve Vlašimi.

Za VK Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta

Večerní posezení se vydařilo, kamarádi hráli

a zpívali, ti, co se už dlouho neviděli, probrali

novinky, znovu jsme projížděli zasněženými

pláněmi a těšili se na druhý den. A že bylo na co!

Nedělní ráno nemělo chybu. V noci přituhlo,

teplota klesla na mínus osmnáct, ale sluníčko se

snažilo již od rána. Zářilo a hřálo, čerstvě napa-

daný sníh vrzal pod nohama, obloha neskutečně

modrá, znovu jsme vyrazili do té krásy. První za-

stávka byla opět na Pláních, konečná tentokrát

na Kvildě. Někdo vyrazil k pramenům Vltavy,

někdo na Horskou Kvildu, sjezdaři zůstali na

Kvildě, každý zvolil trasu do možnosti svých sil.

I když se odpoledne opět zatáhlo, celkový dojem

nám to zkazit nemohlo.

Odjížděli jsme ve tři odpoledne unavení pří-

jemně prožitým dnem a vůbec jsme se netěšili

domů. Za sebou jsme nechali všechnu tu krásu,

a tak nám nezbývá, než se těšit na příště.

Zájezd se opravdu vydařil, všichni účastníci si

do sytosti užili zimních radovánek. Díky patří

vedoucímu zájezdu Jirkovi Nedrovi za to, že zá-

jezd připravil, zajistil nám „nahoře“ krásné po-

časí a udržoval dobrou náladu, a také panu Peš-

kovi, že s námi poslal skvělého pana řidiče, který

o nás pečoval jak o vlastní a neustále měl situaci

pod kontrolou. Škoda, že s námi nemohl jet

Pepík Reichl, a tak jsme mu alespoň poslali po-

hlednici.

Tak přesně takhle jsme si připadali v sobotu

4. února, když jsme vyrazili na Šumavu za

sportem.

Ještě v šest ráno při odjezdu z nevlídného za-

mlženého Týnce málokdo věřil, že by to tentok-

rát dopadlo dobře. Rozpačité pocity zesílily ve

Vimperku, kde už to přestávala být legrace,

protože na Kvildu je to odtud coby dup. Jak jsme

však stoupali výš, naděje vzrůstala, sněhu přibý-

valo a na Pláních, kde vystupovali první nadšen-

ci a také sjezdaři, jsme se uklidnili – sněhu kvan-

ta. Jenom to počasí … No a v tom to je. Než jsme

dojeli na Kvildu, kde vystoupila druhá skupina

běžkařů, nastala ta pravá, skoro „ruská“, zima.

Sluníčko se prodralo z mraků, svítilo a hřálo,

obloha zářivě modrá bez mráčku, sníh jiskřil,

zafoukané stromy, rampouchy na střechách, …

krása.

Autobus jako obvykle dojel až na Modravu

a nebyl nikdo, kdo by se netěšil do bílých plání.

S nadšením jsme vyrazili do stopy a plnými dou-

šky užívali čerstvého vzduchu a kochali se krá-

sami okolní přírody. I když se odpoledne zatáh-

lo a začal padat sníh, to ranní přivítání nás hřálo

dál. Při odpoledním návratu po známé trase

Modrava – Kvilda – Pláně, jsme posbírali spo-

kojeně unavené kamarády a těšili se na večerní

posezení v Nových Hutích, kde jsme opět noco-

vali. Tentokrát v druhé části chaty „Škola“. 

Vodáci na běžkách – šumavská pohádka

HLEDÁME PANÍ NA MYTÍ NÁDOBÍ, ÚKLID
A MANDLOVÁNÍ

na Zbraslavi na dobu 8 měsíců v roce. Pohyblivá pracovní doba.

Kontakt: p. Spiegl 602 641 151.OPĚT OTEVŘENÉ JEDNATELSTVÍ 
České pojiš$ovny v Týnci nad Sázavou

!!! NOVINKA !!!
INVESTIČNÍ FONDY – dceřinná společnost ČP INVEST a.s.

Chcete zabezpečit sebe a svou rodinu pro případ úrazu, nemoci, …? 

Chcete si splnit svůj sen? Žádáte o hypotéku?

Koupili jste auto, dům či byt?

Pro tyto a mnoho dalších případů je pro Vás opět otevřeno

jednatelství České pojiš3ovny na adrese:

K Náklí 501, Týnec nad Sázavou (v budově zdravotního střediska)

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí 8,00 – 12,30 13,00 - 17,00

Úterý 8,00 – 12,30

Středa zavřeno

Čtvrtek 8,00 – 12,30 13,00 - 17,00

Pátek 8,00 – 12,30 13,00 - 17,00

Přij�te se informovat, rád Vás uvidím. Připravím pro Vás 

nezávazné  návrhy podle Vašich potřeb.

Nemůžete přijít? Nevadí, přijdu za Vámi!!! Kontaktujte mě 

a objednejte si schůzku (tel., e-mail, SMS)

Těší se na Vás: 
Tomáš Čermák – výhradní pojiš-ovací agent

Kontakt: mobil: 775 162 409
e-mail: tcermak@servis.cpoj.cz
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Vánoční pohár v Taekwon-Do ITF

Jako každý rok, tak i letos první víkend v prosinci se konal již tradiční

Vánoční pohár Školy Taekwon-Do ITF Naeryo chagi v Českých Budějo-

vicích, který byl letos poprvé rozšířen o kategorii seniorů. Soutěžilo se

tedy ve všech věkových kategoriích ve dvou disciplínách – technických

sestavách a sportovním boji. Závodů se zúčastnilo celkem 206 závodníků

z 16 oddílů (10 českých a 6 slovinských). Tyto závody jsou výjimečné tím,

že zde mohou závodit v kategorii sportovního boje i začátečníci s nižším

páskem. Je to tedy vynikající příležitost pro ty žáky, kteří nechtějí čekat na

dosažení modrého pásku, od kterého se již mohou oficiálně „prát“ na

všech závodech (přibližně po dvou letech cvičení), ale své schopnosti si

mohou vyzkoušet dříve. Tuto příležitost využila i naše škola Silla, která

nominovala celkem 26 závodníků, převážně začátečníků, kteří měli chuV

nejen na sestavy, ale hlavně do sportovního boje. Losy jim určily většinou

soupeře s vyššími technickými stupni, takže hlavním reálným cílem ne-

bylo rovnou vše vyhrát, ale získat cenné a samotným tréninkem nedosaži-

telné zkušenosti ze sportovního boje. 

Musím pochválit všechny naše závodníky, neboV předvedli velmi pěkné

výkony a nastupovali do všech zápasů i proti černým páskům se lvím srd-

cem a předvedli své maximum. Pokud jim tato chuV a píle vydrží, tak jistě

na budoucích závodech budou nastupovat v rolích favoritů. Chtěla bych

pochválit výkon Josefa Doležala (červený pásek), který ve sportovním

boji do 80 kg v prvém kole vyřadil slovinského závodníka, držitele dru-

hého Danu a postoupil tak do druhého kola. Zde ho ale čekal úřadující

mistr světa Jan Mraček, kterému nikdo neřekne jinak než „Drak“. Pepa na-

stoupil do zápasu odvážně a dokonce po první minutě jsme zaslechli radu

soupeřova kouče „přitvrdíme Draku“, což byla pro Pepu poklona na jedné

straně a přepnutí úrovně boje ještě tak o dva stupně. Škoda, že Pepovi ke

konci nevydržela fyzička … Zápas to byl ale velmi pěkný, Pepa nedal kůži

lacino, avšak do „Drakova“ mistrovství mu ještě trošku schází. VždyV

„Drak“ cvičí Taekwon-Do 15 let a ve sportovním boji získal 5x titul Mis-

tra Evropy, 2x vicemistra světa a 2x titul Mistra světa! Co k tomu dodat?!

Největším překvapením a úspěchem bylo druhé místo ve sportovním

boji ve stejné „váhovce“ Marcela Heyduška (červený pásek), který postu-

poval pavoukem z druhé stany. Do finále musel porazit tři soupeře, dva

české a jednoho Slovince, všechny držitelé prvního Danu. Po náročných

zápasech následovaly dvě minuty pauzy a pak hurá do závěrečného finále

3 ZLATÉ PRO ŠKOLU TAEKWON-DO ITF SILLA NA MISTROVSTVÍ ČR

O víkendu 5.-6.11.2005 proběhlo ve sportov-

ní hale v Třeboni Mistrovství České republiky

v Taekwon-Do ITF. Na tuto vrcholnou soutěž se

přihlásilo 411 závodníků z 20 škol z celé repub-

liky. Po celý víkend se soutěžilo ve všech čty-

řech disciplínách – technické sestavy, sportovní

boj, speciální techniky a silové přerážení – a to

jak v jednotlivcích, tak i v týmech. Škola Silla

získala celkem 15 medailí – 3 zlaté, 4 stříbrné

a 8 bronzových. 

„Zlatá medaile z technických sestav byla pro

mě opravdu velikým překvapením „ říká 24letý

David Sikáček z Kolína a dodává “spíše jsem

věřil v medaili ze silového přerážení, kde jsem

nakonec skončil třetí. Pokud bych měl prozradit,

co se mně honilo hlavou na stupních vítězů, tak

snad hlavně to, že obhájit zlatou medaili příští

rok bude pro mě asi mnohem obtížnější…“ Další

dvě zlaté vybojovali Jan Šteiger (14 let) ve spor-

tovním boji a Martin Konrád (17) v technických

sestavách.

Výsledková listina:

Martin Konrád 1.místo tul, 3.místo wirok

David Sikáček 1.místo tul, 3.místo wirok

Jan Šteiger 1.místo matsogi

Jitka Haisová 2.místo tul

Ladislav Vyhnálek 2.místo matsogi

Josef Doležal 2.místo tul

Edita Morkovcová 2.místo matsogi

Eva Kaniová 3.místo tul, 3.místo tki, 

Jan Král 3.místo matsogi

Jakub Novotný 3.místo matsogi

Marcel Heydušek 3.místo tul

Radka Heydušková 3.místo wirok

s „Drakem“. Své pocity ze zápasu Marcel shrnul takto: „ Zápas to byl sice

pro mě tvrdý, ale zcela regulérní. Po dlouhé době se mi opět stalo, že jsem

občas ani nevěděl odkud přiletí další rána. Jindy se na sebe zlobím, když

vypadnu z ringu do autu, ale tentokrát jsem byl občas i rád … A tuhle zku-

šenost bych nevyměnil ani za první místo, které bych asi získal, kdyby se

„Drak“ nerozhodl na poslední chvíli startovat. Při závěrečném podání

rukou koučům, když jsem „Drakovi“ prozradila Marcelův věk (letos osla-

vil čtyřicáté narozeniny a cvičí 4 roky), tak se podivil, a uznale žertem pro-

nesl, že to on už bude třeba na vozíku…“

Všichni naši závodníci odjížděli ze závodů s nadšením a velikou chutí

do dalšího cvičení. Všem blahopřeji a přeji hodně dalších úspěchů jak ve

sportu, tak i v osobním životě.

Ing. Radka Heydušková, IV. Dan, 

trenér a kouč Školy Taekwon Do Silla

Z Vánočního poháru
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Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou informuje

…a co se dělo v mateřském centru MOTÝLEK?

Výtvarná dílna pro děti i dospělé
V pátek dne 13.1.2006 se v MC uskutečnila vý-

tvarná dílna – sešlo se 8 dětí v doprovodu rodičů,

aby si společně nejprve zacvičily a zjistily, jak se

jim celé tělo hýbe pomocí kloubů a aby se poté po-

kusily vyrobit pohyblivé panáčky s klouby – ty na-

hradily patentky. Nejprve se kreslilo, poté stříhalo,

spojovalo a nakonec se všichni panáčci i panenky

pěkně rozhýbali jako předtím děti. –MK–

Oborové setkání Posázaví o.p.s. – Mateřská
centra a organizace zabývající se mládeží

30.1.2006 se MC MOTÝLEK zúčastnilo výše

uvedeného setkání, které bylo velmi cenné z po-

hledu výměny jak positivních tak i negativních

zkušeností jednotlivých účastníků – pro pomoc

při řešení různých problémů a záležitostí, vzá-

jemnou provázanost a informovanost i do bu-

doucna. Další zúčastnění: OS Pramen Benešov –

pro děti s handicapem, Dětský domov Racek,

MC Hvězdička Benešov, MC Kulíšek Bystřice,

K-centrum Benešov, DDM Benešov, MC Permo-

níček Jílové u Prahy, Svazek obcí Malé Posáza-

ví, Multimediální studio Posázaví. –MK–

MC MOTÝLEK nabízí a připravuje:

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.

Nabídka kroužků a kurzů – bližší informace na tel. 728 485 227 – od
února 2006 začínáme nové pololetí

Flétnička I (od 4 – 10 let)

Lektorka: Lucie Kyptová

Náplň: Seznámení se základními hmaty s pomocí pohádky

Relaxační cvičení na gymnastických míčích (pro dospělé)

Lektorka: Květa Plachtová

Náplň: Relaxační cvičení využívající gymn. míčů pro uvolnění pohybo-

vého aparátu, nácvik správného držení těla

Hudební kroužek pro nejmenší – středa dop.
Vedení: Danka Dudková

Náplň: Hravou formou, s použitím jednoduchých nástrojů se děti sezna-

mují s prvními písničkami.

Hravá angličtina pro děti I / II / III (od 4 – 10 let)

Lektorka: Marcela Krejčíková

Náplň: Formou her, písniček a doplňování si děti osvojují první anglická

slůvka a fráze.

– dle Marie Zahálkové a Mileny Kelly

Angličtina pro maminky – pokročilí / začátečníci
s dětmi v herně
Lektorka: Marcela Krejčíková

Náplň: Začátečníci: Čerpáme z učebnice pro střední a jazykové školy

„TIME TO TALK 1“ – se zaměřením na 

schopnost reagovat v běžných životních situacích.

Pokročilí: konverzace též dle „LET’s TALK“

Masáže dětí a kojenců
Lektorka: Hana Čečerlová

Náplň: Masáže vhodné pro děti jakéhokoli věku, k posílení

vzájemných vazeb rodičů a dětí – dle Jany Hašplové

S počítačem od 0 k 1
Lektor: Mgr. Martin Kadrnožka

Náplň: Seznámení se základy práce na PC

ŠIKULKOV (od 4 – 7 let)

Lektorka: Pavla Ročárková

Náplň: Hodinka plná her a pestrých činností – rozvoj smyslových orgánů,

jemné a hrubé motoriky, dechová cvičení, koordinace pohybu, orientace

v prostoru, komunikačních dovedn.

Tematická HERNA – středa odp. – od nejmenších dětí

Vedení: Saša Škopková

Náplň: Na určité dané téma si hrajeme, tvoříme, skotačíme.

Páteční dílnička + Houpeme se na balónech – od nejmenších

Vedení: Květa Plachtová

Náplň: Viz tématická herna + pohybová hra rodičů s dětmi na gymnastic-

kých míčích

Tematická herna, Hudební kroužek, Páteční dílnička i Houpeme se na

balónech jsou určeny i pro nepravidelné navštěvování.

Dále připravujeme mnoho zajímavých přednášek, výlety a další
akce – viz náš program. Aktuální informace naleznete vždy též na naší ná-

stěnce u dětského hřiště, ve foyeru DSPS I, u dětských lékařů, v MŠ, ZŠ,

vývěskách MěÚ Týnec nad Sázavou a na www.mestotynec.cz

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 BŘEZEN 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 19.00 – 20.30 h

Angličtina pro maminky Angličtina pro maminky FLÉTNIČKA I S počítačem

– pokročilí – začátečníci – pokračování – začátečníci 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 13.30 – 14.15 h 14.45 – 15.45 h 18.00 – 19.30 h

Hravá angličtina I ŠIKULKOV Relaxační cvičení

– pokračování na gymnastických 

míčích

PÁ 9.00 – 11.30 h

Páteční dílnička + 

houpeme se na balónech

SPOLEČNÉ  AKCE :
� BŘEZEN

– Přednáška – Pevné objetí jako životní
forma – terapie pevným objetím dle Jiřiny
Překopové
Termín: v Pondělí 6.3.2006 od 18,30 h v MC

– paní Mgr. Jana Šeborová – lépe rezervace

– 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

– Jarní bazárek dětského oblečení a potřeb

Termín: v Sobotu 8.4.2006 od 9,00 h v MC

– Vynášení MORENY
Termín: v Pondělí 17.4.2006 – sraz v 15,00

h u MC – DSPS I

– Přednáška – NUMEROLOGIE – poznání
dítěte a jeho vlastností – paní Květa Beni-
šová
Termín: ve Čtvrtek 20.4.2006 od 16,45 h

v MC – lépe rezervace účasti

– Program DĚTI DĚTEM – Čarodějnice
Termín: v Neděli 30.4.2006 od 16,30 v Náklí

� KVĚTEN 

– Výlet – Mořský svět

Termín: v Sobotu 13.5.2006 – odjezd v 9,00

h od DSPS I – rezervace v MC či na tel.!

– 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

– 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!

� ČERVENEC – SRPEN – MC MOTÝLEK
má prázdniny

Podrobnější informace získáte bu] 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 chuA 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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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

Cílem MC MOTÝLEK je:

Zlepšování základního vybavení a služeb
v obci + podpora vzniku nových služeb –

smysluplné využívání volného času již od nej-

menších dětí v rámci tématických heren a nových

možností vzdělávání a zvýšení informovanosti
místní veřejnosti v rámci odborných přednášek

a seminářů.

Podpora vzájemné komunikace a rozvoje

pozitivních vztahů mezi staršími a mladšími

dětmi, ale i mezi dospělými a též mezi partne-
ry projektu – spolupráce na tvorbě programů

MC s místní ZŠ – aktivní účast žáků 2. stupně
ZŠ; výměna informací a zkušeností s dalšími

MC; výměna informací a mediální spolupráce

Sociální prevence – v důsledku jejího působe-

ní předcházení či eliminování budoucích poten-

ciálních sociálních problémů ve společnosti – ne-

zanedbatelné ušetření peněz státního rozpočtu.

I nadále pozitivně působit na společnost,
rozvíjet své aktivity dle poptávky a svých mož-

ností, podporovat tradice, kulturní a spole-
čenský život – hodnotné využívání volného

času v rámci rodiny spolu s MC již od nej-
menších dětí v Týnci nad Sázavou a okolí.

Jak je možné MC MOTÝLEK podpořit:

• finanční, materiální či morální podporou pro-

vozu MC – ten zahrnuje např. výtvarné potře-

by, různé hrací a sportovní vybavení, ceny na

akce a soutěže, administrativní potřeby, nákla-

dy na telefon, e-mail, kopírování, bankovní

a účetní náklady a další;

• darováním či slevou z poskytovaných služeb.

Poděkování za rok 2005:

Děkujeme za finanční, materiální či morální

podporu našeho občanského sdružení:

MěÚ Týnec nad Sázavou, KIS Týnec nad
Sázavou, Síti MC v ČR, Městské Policii Týnec

nad Sázavou, Týneckým listům, Benešovskému

Deníku, Jiskře, MF DNES, Rádiu Blaník, Mul-

timediálnímu studiu Posázaví, Ing. Horákové –

účetní, JUDr. Krejčíkovi, BISPORTu spol. s r.

o., BONVER WIN, a.s., Dr. Vrtiškové – AV Ser-

vis, Econnectu, Masterfoods, MC Hvězdičce

Benešov, MUDr. Zemánkovi a MUDr. Hvězdo-

vé, MUDr. Šedivkové – Hoffmannové, Nábytku

Bernat, OD NORI, Ochotnickému spolku Neto-

pýr, panu Františkovi Pokornému, Mgr. Kadr-

nožkovi, Ing. Jůzovi, paní Morvaiové, Světlaně

Drábové, VlaOce Dudové, Pekařství Červený,

Pizzerii Nad řekou, Posázaví o.p.s., Potravinám

Trojánek, Sboru dobrovolných hasičů Pecera-

dy, Skupině PT Styl, Simbě Netvořice, Spole-

čenskému centru Týnec nad Sázavou, STASTU

automation, s. r. o., Školní jídelně, ZŠ Týnec

n.S. – dětem ze ZŠ, MŠ Týnec n. S., Těhotenské

módě PAVLI Benešov, Truhlářství Padevět,

VIATRIS s.r.o., Zámečnictví Salátek

a všem maminkám a jejich rodinám, 

které se dobrovolně a bez nároku na jakouko-

li odměnu starají o bezproblémový chod MC.

Marcela Krejčíková – předsedkyně

představenstva, Mateřské centrum MOTÝLEK

Bezbariérové přístupy
pro vozíčkáře a invalidy

Moc se o tom mluví i píše, ale vysvětlete nám,

jak se může sám vozíčkář dostat na městský úřad

či nakoupit v obchodech v Týnci i Benešově.

Nástupem nových ministrů se vždy otázka roz-

víří, ale skutek utek! Vše končí u financí, ale

zvažte, že třeba na městský úřad by se dalo vjet

přes ambulanci či ze strany zrušením kanceláře.

Ne každý má asistenta a tolik peněz pro jeho

platbu. Objevily se totiž již některé tramvaje

i autobusy se zvedáky. Benešov zase nic! Proč

jim ale tisk maže těmi sliby med kolem úst! 

Dočkají se tito postižení občané alespoň slibů,

že se budou moci v Týnci pohybovat bezbarié-

rově a sami! Mohla by zdravotní komise města

zde pomoci!

Jiří Konvička
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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.


