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Vážení spoluobčané,

dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním roce a současně

prvním v novém volebním období 2006–2010.

V prvé řadě bych rád poděkoval za Vaše hlasy, které jste dali Volbě pro

město a mně osobně v říjnových komunálních volbách. Bezpečné vítězství

Volby pro město nám dalo jistotu, že jsme snad dosud dobře pracovali

v zájmu města a že od nás očekáváte i do budoucna dobrou práci, slušnost,

pracovitost, nové myšlenky. Čeká nás toho opravdu hodně a ne vždy jde

o jednoduché a snadno řešitelné věci.

Dále bych chtěl poděkovat paní Ing. Burešové za její práci v roli místo-

starostky města a popřát novému místostarostovi panu Mgr. Kadrnožkovi

hodně úspěchů v jeho práci. Role místostarosty není jednoduchá, protože

jeho pracovní náplň má široký záběr a řadu nepopulárních prvků. Paní Ing.

Burešová bude pracovat v roli uvolněného radního pro oblast rozvoje

města a dotací. Má s touto prací již své zkušenosti a pro město bude jistě

i v této roli přínosem. 

Informace z jednání rady města

Rada pracuje od 1.11 t.r. ve složení:

Z. Březina starosta, Mgr. M. Kadrnožka místostarosta, Ing. M.Burešová

uvolněná členka rady pro oblast rozvoje města a dotací, Mgr. G. Ž�árská

a Ing. J. Petrášek neuvolnění členové rady.

Rada 

• jmenovala na návrh tajemníka MěÚ do funkce vedoucí finančního od-

boru městského úřadu p. Evu Černou s platností od 1.1.2007 

• schválila návrh vypsat v rámci podpory sportovní, tělovýchovné, umě-

lecké a zájmové činnosti dětí a mládeže v Týnci nad Sázavou Program

dotací na rok 2007. Lhůta pro odevzdání žádostí je do 31.1.2007. 

• schválila příjem dotace od Středočeského kraje na financování vodo-

hospodářských akcí v obcích svazku obcí Týnecko 

• schválila uzavření Dodatku k obstaravatelské smlouvě mezi městem

a Technickými službami Benešov s.r.o. pro rok 2007. 

• rozhodla 
a) předložit zastupitelstvu do jednání dne 11.12.2006 návrh rozpočtové-

ho provizoria pro začátek roku 2007

b) současně předložit návrh výdajových priorit pro rok 2007 a přehled

splátek úvěrů a finančních výpomocí na roky 2007–2014

c) předložit návrh rozpočtu města do jednání zastupitelstva dne

12.2.2007

• rozhodla vypsat výběrové řízení pro rok 2007 na použití účelových

prostředků z Fondu modernizace a rozvoje bydlení viz dále v tomto

vydání 

• rozhodla uspořádat III. ples města dne 3.2.2007

Z jednání zastupitelstva města

• schválilo Zadání územního plánu města a uložilo úkoly směřující k po-

řízení další fáze – konceptu územního plánu

• vyhlásilo výběrové řízení na prodej pozemků p.č. 3107/3 a 3107/4 v k.ú.

Týnec n.S. (pro výstavbu rodinných domků u hájenky) 

• schválilo podání žádosti Středočeskému kraji o převod pozemku, který

by měl zčásti sloužit pro vybudování chodníku mezi Týncem n.S. a Bu-

kovany

Další informace

• bylo zadáno zpracování projektu modernizace a rozšíření školního

stravování a přístavby budovy pro školní družinu včetně prostor pro

jednu třídu mateřské školy (variabilní prostor) 

• na základě získání dotace byly provedeny následující úpravy školních

budov

• výměna oken za plastová v jednom učebním pavilonu nové školy

• rekonstrukce sociálního zařízení žen a mužů u tělocvičny nové školy

• instalace vzduchotechniky na sociálním zařízení dívek a chlapců a vý-

stavba nového oplocení od silnice ve staré škole v celkové ceně přes 2,5

mil. Kč

• bylo rozhodnuto osadit filtrační stanici do vodojemu v Chrástě n.S. pro

zlepšení kvality pitné vody 

• v jednání zastupitelstva dne 12.2.2007 by měl být schválen rozpočet
města pro rok 2007 a následně Vás o schváleném rozpočtu budeme po-

drobně informovat. Již dnes je jisté, že zhruba polovina disponibilních

finančních prostředků bude určena pro splátky úvěrů, které v minulých

letech město využilo pro důležité investiční akce, zejména z oblasti ži-

votního prostředí. Dále bude nutné přednostně zajistit finance pro re-

konstrukci školního stravování a nejdůležitější vodohospodářské akce.

Zachování dobré úrovně provozu všech městem zřizovaných organizací

doufejme bude samozřejmostí.

Vážení spoluobčané,

v době, kdy píši tyto řádky, panuje teplé, téměř jarní počasí. Zima si nás

však jistě brzy najde a proto mi dovolte, abych Vám popřál š�astné a ve-

selé prožití Vánoc a mnoho štěstí a zdraví v příštím roce.

Zdeněk Březina

starosta města
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Složení zastupitelů města pro volební období 2006–2010

Jméno Počet hlasů Volební strana
Březina Zdeněk 966 Volba pro město

Vanžura Vlastimil 745 Volba pro město

Ž�árská Galina, Mgr. 730 Volba pro město

Bartl Zbyněk 704 SNK Za harmonické Týnecko

Kadrnožka Martin, Mgr. 644 Volba pro město

Žužiová Lenka 615 Občanská demokratická strana

Šefrna Luděk, RNDr., CSc. 612 SNK Za harmonické Týnecko

Korec Pavel 595 Volba pro město

Šimonová Alice, MUDr. 594 ČSSD

Fumferová Miloslava, MUDr. 579 Občanská demokratická strana

Korbel Petr, Mgr. 556 SNK Za harmonické Týnecko

Petrášek Jindřich, Ing. 552 SNK Za harmonické Týnecko

Kašpárek František 550 KSČM

Burešová Miluše, Ing. 516 Občanská demokratická strana

Hudrlík Roman 473 ČSSD 

Ptáčník František 467 KSČM

Povolná Milena, Ing., CSc. 430 KSČM

Složení rady města pro volební období 2006–2010

Březina Zdeněk – starosta města
Kadrnožka Martin, Mgr. – místostarosta
Burešová Miluše, Ing. – 1. člen rady města
Ž�árská Galina, Mgr. – 2. člen rady města
Petrášek Jindřich, Ing. – 3. člen rady města

Složení výborů a komisí

a) finanční výbor
předseda: p. Ing. Milena Povolná, CSc.

členové: p. Jana Zelenková

p. Ing. Zuzana Žilinská

p. Ing. Vlastimil Novák

p. Ing. Jiří Koehler

b) kontrolní výbor
předseda: p. František Kašpárek

členové: p. Jiří Nedra

p. Zdeňka Drábová

p. Ing. J. Kohan

p. Mgr. P. Korbel 

Sportovní komise 
předseda p. Ptáčník, členové pp. St. Janda, R. Plachta, Ing. M. Turek, 

V. Junová, J. Zídková, M. Pálová 

Sociální komise 
předseda MUDr. A. Šimonová, členové pp. MUDr. M. Fumferová, MUDr.

D. Bumbálková, E. Králiková, E. Brejlová, M. Pálová

Komise sociálně právní ochrany dětí
předseda p. L. Žužiová, členové pp. H. Znamenáčková, JUDr. Dalibová,

Ing. Řemínková, Mgr. Schůtová, B. Štikarová 

Kulturní komise:

předseda PaedDr. Vrtišková, členové pp. Ing. Burešová, A. Bursová, 

J. Raková, R. Hudrlík

Komise pro projednávání přestupků
předseda J. Pošmurná, členové pp. JUDr. Fr. Skružný, V. Liška, J. Švestka,

M. Vacková

Komise pro převody majetku
předseda RNDr. L. Šefrna, CSc., pp. Mgr. M. Kadrnožka, Z. Kuchta

Složení osadního výboru Čakovice

předseda: Jan Randýsek

členové: Martin Chrudimský

Petr Kadeřábek

Petr Mergeš

Ladislav Zahradník

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 2007
s cílem podpořit

1. vytváření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravi-
delné sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti 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

2. akce výrazně propagující historii a současnost Města Týnec nad Sá-
zavou a podpora aktivit škol

Program je určen:

• sportovním, tělovýchovným, uměleckým a zájmovým organizacím s práv-

ní subjektivitou se sídlem v Týnci nad Sázavou, které vyvíjejí činnost podle

zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů

a ve svých stanovách mají jako hlavní činnost uvedeno provozování spor-

tovních, tělovýchovných, uměleckých a zájmových činností

• školám a školským zařízením 

Požadované materiály:

• popis činnosti a přehled úspěchů organizace včetně rámcové kalkulace

na použití případných přidělených finančních prostředků

• popis konkrétní plánované akce včetně rámcové kalkulace na použití

případných přidělení 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 – odděleně děti a mládež do 18 let

• platné stanovy

• prohlášení, že organizace vykonává pravidelnou celoroční práci s mládeží 

• prohlášení, že neprovozuje sportovní, tělovýchovnou, uměleckou či záj-

movou činnost jako podnikatelskou činnost

Vybrané subjekty musí mít vyúčtovány dotace z minulých let a bude

s nimi sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku. Částka bude

poskytnuta v roce 2007 a v témže roce musí být čerpána. Žádosti se podá-

vají na formuláři, který je k dispozici na www.mestotynec.cz nebo na po-

datelně MěÚ. Kontakt: Mgr. Martin Kadrnožka, mail: kadrnozka@mesto

tynec.cz, tel: 317 701 431; Ing. Miluše Burešová, tel: 317 701 431, bure-

sova@mestotynec.cz.

Termín odevzdání žádostí: do 31. 1. 2007 – v podatelně MěÚ 

Týnec nad Sázavou

Zdeněk Březina, starosta města
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Rekonstrukce místních komunikací k podnikatel-
ským objektům v Týnci nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou získalo dotaci Ev-

ropské unie z 3. kola tzv. grantových schémat,

do jejichž rozpočtu přispívá i kraj.

Město řeší opravu povrchů ulic K Náklí

a U Trati, které zajiš	ují dopravní napojení firem

v místě na stávající silniční sí	. Dotace předsta-

vuje částku přes 2.300.000,- Kč. Akce byla pro-

vedena v listopadu 2006. Z celkových nákladů

projektu hradí Evropská unie 75 % a Středočes-

ký kraj 15 %. Zbylých 10 % finančních pro-

středků jde na vrub žadatele – města Týnec nad

Sázavou.

Cílem projektu je zrekonstruovat povrchy vo-

zovek tak, aby bylo zajištěno vytvoření podmí-

nek pro hospodářský rozvoj obce a zlepšení ži-

votního prostředí. Místní obyvatelé nebudou

obtěžováni hlukem z aut projíždějících po rozbi-

té silnici, návštěvníci a zákazníci firem nebudou

riskovat poškození vozidla vjetím do výmolu

a turisté budou vidět upravené městské komuni-

kace, což jistě posílí prestiž města v turisticky at-

raktivním regionu Posázaví.

Místní komunikace kromě mnoha podnikatelů

využívá také turistické infocentrum, kemp na

řece Sázavě a půjčovna lodí a kol Bisport. Právě

tyto pro turisty významná místa mohou zajistit

dopad projektu nejen na obyvatele místní

a z blízkého okolí, ale téměř na každého náv-

štěvníka malebného Posázaví ze všech koutů ČR

i ze zahraničí.

Jde o další důležitý krok k pomoci napjatým

rozpočtům obcí, které nejsou schopny ze svého

rozpočtu plně financovat nutné projekty do obno-

vy a rozvoje infrastruktury. Projekt „Rekonstruk-

ce místních komunikací k podnikatelským objek-

tům v Týnci nad Sázavou“ připravil pro město

Týnec nad Sázavou Mgr. Martin Kadrnožka. 

I v jiných částech města jsou komunikace,

které nezbytně potřebují opravy. Zde však nej-

sou splněny podmínky pro přiznání dotace. Tyto

silnice budou postupně opravovány z vlastních

zdrojů. Opravy městských cest jsou jednou z pri-

orit vedení města. 

Město získalo z fondů Evropské unie za po-

slední období pro své projekty téměř

8 milionů Kč.

MĚSTO Týnec nad Sázavou

nabízí
k prodeji volné pozemky v zahrádkové osadě v Týnci nad Sázavou „Kozlovicích“.

1.Popis pozemků

• 2 pozemky, každý o výměře cca 320 m2. Spolu s pozemkem se kupuje spoluvlastnický podíl na přístupové cestě.

• V územním plánu města je pozemek určen jako plocha pro zahrádkové osady. (Plochy pro zahrádkové osady jsou určeny pro speciální příměstské drob-

né formy zemědělského využití pozemků. Na pozemcích v zahrádkových osadách lze umístit stavby kůlen a zahrádkových chat o výměře do 25-ti m2)

2. Cena pozemku

Cena za 1 m2 pozemku činí 200,- Kč/m2 + podíl na nákladu na vypracování geometrického plánu + kolek v hodnotě 500,- Kč pro katastrální úřad

k návrhu na zápis vlastnického práva.

Případné informace o prodeji na tel. č. 317701434.
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Město Týnec nad Sázavou
v y p i s u j e

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
I. kolo pro rok 2007

na použití účelových prostředků ke zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města v souladu s Pokynem Města Týnec nad Sázavou

č.3/2003 o vytvoření a využívání „Fondu rozvoje bydlení“.

Podmínky výběrového řízení:

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

deného pokynu mohou získat z fondu na zá-

kladě výběrového řízení půjčku na finanční

krytí svých aktivit vyjmenovaných v čl. IV.

odst. 4. pokynu.

2. Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na

úřední desce Města a ve vývěskách jeho mís-

tních částí.

3. Žádost o účast na výběrovém řízení musí
být podána na předepsaném formuláři
městskému úřadu do 20. 4. 2007 do 14,00
hod. Formulář obdrží žadatel v podatelně
městského úřadu.

4. Žádost musí obsahovat vždy tyto údaje:

a) jméno nebo název žadatele, popř. statutár-

ního zástupce vlastníka bytového fondu

b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

c) přesné označení předmětného bytového

domu

– adresa, číslo popisné (pokud je již vydá-

no), parcelní číslo

– doklad o vlastnictví domu či stavby (list

vlastnický)

– stavební povolení či jiný příslušný doklad

o přípustnosti akce, na niž je žádáno

o půjčku

– příslušnou projektovou dokumentaci

d) dohodnutou cenu s dodavatelem akce, na niž

se půjčka poskytuje nebo při provádění akce

svépomocí odhad nákladů, které budou při

realizaci doloženy fakturami a účty

e) podrobný popis účelu, na který je půjčka

nebo při možném souběhu půjčky požado-

vány (při kumulaci titulů je třeba popis pro-

vést odděleně pro jednotlivé tituly)

f) předpokládaný termín dokončení předmět-

né akce

g) požadovaná částka úvěru podle údajů v čl.

III pokynu

5. Vyhodnocení výběrového řízení s konečným

výběrem návrhu uchazečů a stanovení výše

jednotlivých úvěrů provede komise určená

pro rozhodování o užití fondu bytového roz-

voje do 30. 4. 2007.

6. O výsledku výběrového řízení rozhodne měst-

ská rada 7. 5. 2007 a s výsledkem seznámí za-

stupitelstvo Města na nejbližším zasedání.

Výběrové řízení bude ukončeno nabídkami

uchazečům na uzavření úvěrových smluv do

25. 5. 2007.

Výsledek nepodléhá právu odvolání se.

Právo uzavřít úvěrovou smlouvu po 15 dnech

ode dne výzvy k jejímu uzavření propadá.

7. Uchazeči, kteří ve výběrovém řízení neuspěli,

budou vyrozuměni neprodleně.

8. Vzhledem k rozhodování o všech předlože-

ných žádostech společně v jednom termínu

nebudou žádosti chybně zpracované vráceny

k doplnění nebo přepracování a budou z výbě-

rového řízení vyřazeny.

Žadatel může před podáním žádosti v případě

nejasností konzultovat obsah žádosti s vedoucím

investiční výstavby a vedoucí ekonomického

úseku v úředních dnech.

V Týnci nad Sázavou 27. 11. 2006 

Zdeněk Březina, starosta města

Co se děje v „Ruském ráji“?

Nezastavěná oblast v sídlišti – tzv. Ruský ráj –

byl dlouhou dobu cílem častých připomínek oby-

vatel města. Je to oblast zarostlá plevelem a zcela

neudržovaná. Město se proto dohodlo s vlastní-

kem pozemku o způsobu údržby. V současné době

probíhá vyčištění a urovnání terénu. Účelem úprav

je umožnit údržbu pomocí mechanizace, přede-

vším letní sekání trávy. Nevzhledný střed sídliště

by se měl změnit v další zelenou oázu města.

Mgr. Martin Kadrnožka

Vandalové jsou všude

Zbořený Kostelec byl vždycky hezkou částí

Týnce. Obyvatelé si tady hledí svých domků a za-

hrádek a je radost se tu procházet a dívat se na za-

hrádky rozkvetlé od jara do podzimu. Ale nedá mi,

abych neupozornila na několik vad na kráse.

Nedávno byla v Kostelci postavena nová

autobusová zastávka a byla zpočátku „jako

z cukru“, i když k ní někteří obyvatelé měli vý-

hrady. Malí vandalové zapracovali už i zde. Dře-

věná lavička, která je postavená tak, aby nešla

vyvrátit, je ošklivě poškrábaná. Na průsvitném

materiálu, ze kterého je zastávka postavena, je

v zadní části provrtáno několik otvorů. Jízdní

řád, který byl zprvu vyvěšen na sloupku mimo

zastávku a pak kvůli dešti převěšen dovnitř, zmi-

zel. A – jak jinak – na zastávce a v jejím blízkém

okolí se hromadí papíry a různé odpadky, okolí

zarůstá travou a plevelem.

A je tu i jiná věc, která mne (a nejen mne)

mrzí. Na hřišti u sokolovny, které je z části sou-

kromé a z části majetkem města, je vysekávána

pravidelně jenom ta soukromá část. V letošním

roce se část, patřící městu, sekala jen jednou.

V Kostelci je te� opět více dětí, se kterými ma-

minky většinou pendlují po silnici, což už ani

v Kostelci není příliš bezpečné. Nebylo by urči-

tě od věci, aby se hřiště upravilo tak, aby si tam

mohly děti za dozoru maminek hrát (pro ty nej-

menší pár prolézaček, pro větší třeba možnost

hrát volejbal). Pak by se děti, které te� z dlouhé

chvíle ničí zastávku, mohly zabavit.

Co vy na to, páni zastupitelé?

Věra Holasová, Zbořený Kostelec
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Měření rychlosti
v Týnci nad Sázavou

Dne 16.11.2006 proběhla na území Týnce nad

Sázavou kontrolní akce Městské policie, při

které bylo kontrolováno dodržování nejvyšší po-

volené rychlosti. Tato akce probíhala od

08,00–10,00 hodin a od 13,00–16,00 hodin.

Radar byl umístěn v ulici Jílovská a v ulici Praž-

ská. Byl nastaven tak, aby zachycoval rychlost

od 55 km/hod. a více. Přesto bylo za uvedenou

dobu naměřeno celkem 41 překročení povolené

rychlosti.

Podle ulice: Podle rychlosti:

Jílovská – 18 x 55–60 km/h – 15 přestupků

Pražská – 23 x 60–70 km/h – 26 přestupků

Tomáš Klenovec, ved. MP

– Spoluobčankám a spoluobčanům města

Týnec nad Sázavou

– Starostovi a zastupitelům města Týnec nad

Sázavou

– Ing.Evě Tylové, místopředsedkyni Společnos-

ti pro trvale udržitelný život

– Redakci Týnecké listy ke zveřejnění

Vážení,

v příloze přikládáme vyjádření „Sdružení obča-

nů proti devastaci životního prostředí Týnec nad

Sázavou“. Naše stanoviska jsou trvalá a opako-

vaně zveřejňována. Tato stanoviska opakujeme

po vyjádření v tisku ke stavbě dálnice D3, hlav-

ně po zapůsobení fotografie výřezu dálnice

a mostu přes část posázavského regionu, který

působí velmi skličujícím, ba až děsivým doj-

mem, jak dálniční lobby hodlá tuto krajinu pří-

štím generacím zničit. Stejně tak bude devasto-

vat naši lokalitu oplývající nezaměnitelnými

krásami navrhovaná přípojka plánovaná před-

staviteli našeho města. Naše stanoviska jsme

předali ing. Evě Tylové místopředsedkyni Spo-

lečnosti pro trvale udržitelný život, nyní i kandi-

dátce do senátu za benešovský region.

Využíváme a nadále budeme využívat všech

dostupných a možných prostředků k prezentaci

našich negativních stanovisek k výstavbě dálni-

ce D3 a hlavně k navrhované přípojce k dálnici

jdoucí naším městem.

Oznámení

Stejně jako v loňském roce se 

na Městský úřad v Týnci nad 

Sázavou dostaví pracovníci 

Finančního úřadu v Benešově

– správce daně za účelem 

poskytnutí 

pomoci občanům při 
vyplňování daňových 

přiznání k dani z příjmu
fyzických osob za zdaňovací 

období roku 2006.

Termíny přítomnosti pracovníků

FÚ Benešov budou ještě upřesněny

ve vývěsních skříňkách.

Otevřený dopis občanského sdružení „Sdružení občanů proti
devastaci životního prostředí Týnec nad Sázavou“

Víme, že naše připomínky nejsou opakovaně

akceptovány a jsou vydávány za názor úzké sku-

piny spoluobčanů, ale ty jsou tak pádné a závaž-

né, že by měly trvale burcovat a změnit schvále-

ný názor představitelů města v navrhovaném

územním plánu města Týnec nad Sázavou ke

zřízení přípojky na dálnici D3.

Doufáme, že všichni pochopíme o jak závaž-

ný problém se jedná.

Za „Sdružení občanů proti devastaci životního

prostředí Týnec nad Sázavou“ 

MUDr. Jiří Říha

předseda sdružení

Emeritní primář chirurgie

Negativní stanovisko Sdružení občanů proti devastaci životního prostředí Týnec nad Sázavou k výstavbě dálnice D3 a odsouhlasenému zřízení

přípojky k dálnici D3 městem Týnec nad Sázavou radou a zastupitelstvem města Týnec nad Sázavou, která má navazovat na průjezd městem

Zásadně nedoporučujeme výstavbu dálnice D3 přes Posázaví, pro její nevratné postižení našeho posázavského regionu a připojujeme se k argumen-

tům, které uvádějí jeho systémové a ekologické postižení.

Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou přípojkou na dálnici D3, která je navrhována představiteli – tj. radou a zastupitelstvem města Týnec nad

Sázavou. Navrhovaná přípojka je vedena z dálnice D3 v návaznosti na silnici jdoucí výstavbou staré části tohoto města. Tato přípojka se nás velmi

dotkne svými negativními dopady. 

Jsou jimi:

Provoz na této přípojce se zvýšení již tak vysokou průjezdnost automobilovou dopravou – dnešních 3 500–4 000 automobilů se zvýší minimálně 

o dalších 1–2 000 automobilů a zajisté i nákladní dopravu (mýtné na dálnicích) 

– Všechny negativní dopady její dopravy – hluk, prašnost, výfukové zplodiny, nebezpečí dopravy před starou školou v její bezprostřední blízkosti

– Velmi negativně ovlivní zplodiny automobilů zdravotní stav veškerého obyvatelstva, zejména dětskou populaci

– Město Týnec nad Sázavou se nachází v lokalitě s výrazným inversním dopadem a tak všechny tyto uváděné negativní jevy ještě tuto situaci podtrhují

– Vedení přípojky oblastí blízkých rybníků a velmi příznivé krajinné oblasti kolem Týnecka ji nenávratně postihne, hlavně pak jeho okolní ekosystémy

– Dojde k výraznému zásahu do tradičního města s turistickým a rekreačním ruchem

– Navrhovaná varianta připojení města Týnec nad Sázavou je vedena přes soukromé zahrádkářské kolonie a to i přes zásadní nesouhlas majitelů těchto

pozemků

Města se snaží průjezdy centrem města odklonit, ne tak rada a zastupitelé města Týnec nad Sázavou. Ti naopak volí a doporučují projektantům z na-

vrhovaných 3–4 variant přípojky na D3 právě tu svou variantu procházející městem, místo těch, které město míjejí, či dokonce ji vůbec nepotřebují.

Doufáme, že v konečném návrhu budou naše připomínky akceptovány.

MUDr.Jiří Říha

předseda občanského sdružení

Emeritní primář chirurgie
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Jak se daří prvňáčkům

Ještě před pár týdny to byly rozdováděné děti,

které vnímaly jen svou zábavu a nekonečné hry

doma nebo v mateřské škole. Dnes to jsou by-

tosti, na které jsou kladeny každý den nové

a nové nároky vyplývající z povinností žáka

první třídy. Ne každý svůj úděl, podrobit se škol-

nímu režimu, zvládá dobře. Většina si zvykla na

rozvrh školy, přestávky mezi učením a kolektiv

dětí rychle, téměř bez problémů. Někteří s nej-

různějšími obtížemi nebo nemilými příhodami

během vyučovací hodiny. Společně je, tak jak

děti postupně chápou své místo v kolektivu třídy,

citlivě řešíme. 

Co je pro mě velice potěšující, je to, že se nám

společně daří vytvořit dobrý tým. Partu malých

dětí, které si navzájem pomáhají, nezávidí si, ne-

pomlouvají se a nelžou. Zde se rychle ukázalo ro-

dinné zázemí a výchova toho kterého dítěte. Věřte,

ne každé dítě je z rodiny zvyklé jednat upřímně

a čestně. Ne všechny děti si proto našly mezi

spolužáky kamarády. Obecně je však atmosféra

mezi dětmi velice pěkná, přátelská a radostná. 

Velkou radost nám například udělalo to, že

jsme se v hodinách prvouky učili o podzimních

pracích na zahrádkách či na poli. Vyprávíme si

a děti popisují zkušenosti, jak pomáhají dědeč-

kovi nebo babičce na zahrádce nebo popisují, jak

tatínek oral pole. A hle, odpoledne jdeme

v rámci prvouky na procházku do lesa pozorovat

podzim a hned vedle školy pán ošetřuje stromy,

sklízí krásná zralá jablíčka, v dálce na poli brum-

lá traktor provádějící orbu. A támhle na louce –

no, vždy	 to je krásný drak, který se pohupuje

v podzimním vánku. Děti jsou š	astné, vše, co se

učily v lavicích, zde vidí ve skutečnosti a podo-

bného draka jsme minulý týden malovali.

Děti a zvláště prvňáčky zajímá vše. Jsou do-

slova nažhavené na nové informace. Vždy	 si to

pamatujeme i ze svého dětství. Co vidím a sly-

ším, na co si mohu sáhnout – to existuje. Celý

život si pak budu pamatovat, k čemu to je, jak se

to vyrábí či k jaké činnosti to slouží. 

Mgr. Lucie Randulová, třídní učitelka 1. B

Plavecký výcvik

V průběhu září, října a listopadu se žáci druhých a třetích tříd týnecké

školy zúčastnili plaveckého výcviku, který je součástí hodin tělesné vý-

chovy. Pro tře	áky to již nebyla žádná novinka, ale ti mladší, druháčci, se

mnohdy setkali s prostředím plaveckého bazénu poprvé. Právě pro ně bylo

plavání zpočátku často náročné; především z hlediska poznávání něčeho

nového, překonání vlastního strachu a obavy z toho, zda to všechno zvlád-

nou. Celkem v deseti 1,5 hodinových lekcích se děti učily nebát se vody,

mít radost z vlastních krůčků, které je dovedou k cíli na cestě za plaváním.

Naučily se splývat na vodě, plavat různými plaveckými styly – s ohledem

na předchozí zkušenosti, kdy byly děti rozděleny na neplavce, poloplavce

a plavce; mnohé z dětí se dokázaly ponořit pod vodní hladinu a vylovit

puk, někteří již také bez obav skočí do hloubky nebo se sklouznou z ně-

kolikametrové skluzavky. K plaveckému výcviku paní cvičitelky použí-

valy velké množství pomůcek – pěnové rukávky, destičky, pěnové pásky

k připevnění kolem pasu, „žížalky“, míčky a mnoho dalších. 

Věřím, že plavecký výcvik i přes počáteční obavy – a někdy i slzy – při-

nesl dětem jen ty hezké zážitky a že mokré vysvědčení je pro ně zaslou-

ženou odměnou i radostí. Pro rodiče a	 je plavecký výcvik „vstupní bra-

nou“ k dalšímu sportovnímu vyžití celé rodiny.

Mgr. Zuzana Krajánková, třídní učitelka 2. B
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Týden knihoven

Nastal Týden knihoven. Ve čtvrtek 5. října

jsme se vydali do naší knihovny, která měla na-

rozeniny (Týden knihoven). První úkol nás

čekal na Pěší zóně. Obstáli jsme, dostali jsme

sladké překvapení. Druhý úkol nás čekal

u stánku se zeleninou. Uspěli jsme a též jsme

dostali sladkou odměnu. Třetí úkol nás překva-

pil u trafiky. Odpověděli jsme dobře, darovali

nám sladkou odměnu za správnou odpově�. Od

mostu jsme zazpívali písničku Co to tam šupo-

ce. Ve dveřích na náš čekala paní knihovnice

a v knihovně na nás čekala beseda o spisovatel-

ce paní Astrid Lindgrenové. Ke krásnému vy-

pravování nás doprovodila pohádka Pipi dlou-

há punčocha. Po besedě nám paní knihovnice

rozdala papírky. Na papírky jsme měli napsat

naše vysněná přání. Napsala jsem, že bych jela

s celou rodinou a kamarádčinou rodinou do Pa-

říže. Paní knihovnice nám řekla přání jednoho

chlapce z předchozí třídy. Chtěl, aby se mu

uzdravil bratříček. Přišlo mi to líto. Myslím, že

bych tam měla chodit častěji. Doporučuji to

všem. Uvolníte se tam a přijdete na jiné myš-

lenky. 

Děkuji paní knihovnici za mě i celou třídu.

Muselo jí to dát práci a moc se jí to povedlo.

Mariana Dalibová, 4.A

Vánoční čas…

Už delší dobu mám intenzivní pocit, že je nám

přímo vnucováno, že předvánoční čas je obdo-

bím chvatu, stresu a nervového zhroucení.

Ale tak to přece není, nebo docela jistě být ne-

musí. No uznejte – zhroutí se svět, když neumy-

jete okno, nebo nenablýskáte nábytek do oslni-

vého lesku? Budou Vánoce zrušeny, když

upečete jen pět druhů cukroví místo obvyklých

24 (které mimochodem po vánocích už ani nikdo

nechce jíst)? Zavrhne Vás rodina, když nevyže-

nete pavouky ze všech koutů svého domova?

Však ono to nebude ani tak hrozné, vždy	

každý z nás uklízí pravidelně a pavouky prohání

každý den.

Čas Adventu je obdobím, které si můžeme vy-

chutnat a hezky užívat. Procházky lesem pročistí

hlavu a ještě si přinesete voňavou nádheru do vázy

a když ji pěkně nazdobíte, jistě si nikdo toho ne-

umytého okna nevšimne. Když večer společně

s dětmi uplácáte ze slaného těsta svícínky a ty Vám

potom ozáří prostřený stůl … no není to lepší pro-

žití večera než kýbl s mýdlovou vodou a hadr?

Byt provoněný cukrovím, které mají všichni

rádi (a na které vám tajně chodí už 2 týdny pře-

dem – mňam, takhle to chutná mnohem víc) je

lepší, než 12 krabic někde na skříni.

Jo, jo, Vánoce se dají prožít hezky – jen

k tomu tu a tam potřebujeme malou inspiraci –

a my Vám ji můžeme nabídnout.

Výzdoba bytu, ozdoby, dárky, pečivo, dekora-

ce, zvyky a tradice – v našich knihách si vybere

docela určitě každý z Vás:

Čas adventu, čas vánoc

Sváteční moučníky a pečivo

Výrobky ze slaného těsta

Lidová tvorba

Knížka plná nápadů

Od Adventu do Vánoc

Vánoční kniha

Vánoční koledy

Vánoce v české kultuře

Vánoční pečivo

Velká kniha Vánoční

Ozdobné balení dárků

Barvy na sklo – vánoční nápady

Dekorace svíček

Š	astné a veselé

Vánoce přicházejí

Adventní kalendář

Perníčky

Ubrousková technika

Adventní čas

Kniha dárků z peněz

Svíčky

Malá encyklopedie Vánoc

Nápady pro sváteční chvíle

Přejeme všem krásné Vánoce a mnoho štěstí

a spokojenosti v dalším roce.

IN

Vánoce se blíží …

První adventní koncert se uskutečnil v neděli 3.12.2006. Účinkovaly žá-

kyně Marie Veselé – emeritní sólistky ND za klavírního doprovodu Mi-

roslava Šalamouna.V krásně vyzdobeném muzeu jste mohli slyšet barok-

ní hudbu a vánoční koledy v podání týneckých dětí pod vedením Mgr.

Jany Vackové. 

Nejstarší vánoční trh v Dráž�anech

Město Týnec nad Sázavou – Kulturní a informační středisko v závěru

letošního roku uspořádalo zájezd do Dráž�an na vánoční trh (s tradicí již

570 let) a prohlídkou města s průvodcem. 

Program zájezdu

V sobotu 2.12. v pět hodin ráno jsme odjížděli z Týnce od přes Prahu

a Cínovec do Dráž�an – hlavního města Saska. Cesta trvala přibližně 4 ho-

diny a počasí nám více než přálo. Studený, ale slunečný den sliboval

úspěšný průběh našeho vánočního výletu. 

Prohlídka starého města s průvodkyní dr. Danou Obrovou vedla od

Zwingerské galerie podél nejdelšího obrazu světa k rezidenčnímu zámku,

radnici a obnovenému kostelu Frauenkirche, který byl více než 40 let pa-

mátníkem na závěr poslední války. Nálet v noci na 14. února 1945 z něj

udělal ruiny a teprve na jaře 2005 byl dostavěn a znovu vysvěcen. Dále

procházka pokračovala okolo Albertina a Akademie výtvarných umění

k pomníku Gottfrieda Cempera – tvůrce dráž�anské opery, na Brühlskou

terasu s výhledem na Labe a na přístav dráž�anské bílé flotily. Konec pro-

hlídky byl u divadelního náměstí s Cemperovou operou, pomníkem krále

Jana opět před budovou Zwingerské galerie, kde jsme navštívili expozici

starých mistrů. Společná cesta tohoto dne byla na Altmarktu v blízkosti do

kostela Kreuzkirche, kde vánoční trh byl již v plném proudu. 

Kromě mnoha vyzdobených stánků s vánočním zbožím jsme viděli

i největší vánoční pyramidu na světě vysokou 14 metrů a na mnoha mís-

tech jsme si pochutnali na svařeném víně. 
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Ocenění významných občanů města a křest knihy o Týnci

V pátek 27.10. 2006 v 17.00 hodin se ve Společenském centru

TÝNEC uskutečnila již po páté tradiční akce OCENĚNÍ VÝZNAMNÉ-

HO OBČANA MĚSTA. 

Oceněny byly tentokrát dvě osobnosti:

p. Josef Švec

– narozen 1.1.1919 ve Smolči na okrese Písek. V roce 1948 nastoupil na

poštu do Divišova a následného roku 1949 se oženil do Pecerad. Od pošty

však neodešel, a tak nastoupil jako poštmistr do Týnce nad Sázavou. Tady

pracoval až do důchodu. Ale i jako důchodce poště vypomáhal jako poš-

tovní doručovatel. V průběhu let se věnoval mnohým záslužným činnos-

tem – pracoval v kampeličce v Peceradech a dělal pokladníka hasičům.

V roce 1965 se upsal knihovně – stal se peceradským knihovníkem,

a tak ho už neuvěřitelných 41 let znají snad všechny generace čtenářů z Pe-

cerad i z okolí – ti nejstarší i ti nejmladší. Od prvních dnů svého knihov-

nictví začal neúnavně pracovat – zapisovat, balit, řadit i vyřazovat a hlav-

ně půjčovat knihy, později i časopisy. Zažil se svou knihovnou časy dobré

i méně dobré, prodělal několikero stěhování a ne vždy to bylo k lepšímu.

Ale svědomitě a ochotně pracuje dál a poskytuje své knihovničce vše-

možnou péči. Zapojil se i do několika knihovnických akcí a soutěží, které

si vyžádaly hodiny práce navíc, ale on nikdy svého času nelitoval.

Nabízí své služby každý páteční podvečer – připravuje pro čtenáře

knihy nové i starší, stará se o přísun časopisů – dokonce poskytuje čtená-

řům i své vlastní. Během roku ho tak navštíví více než 600 čtenářů a vy-

půjčí si téměř 3 000 knih.

Za tuto práci mu patří náš dík, uznání a přání ještě mnoha let zdraví a vi-

tality, aby mohl ve své záslužné činnosti ještě dlouho pokračovat.

p. Lubomír Houška

– narozen 15.3.1927 ve vídni českým rodičům. Ve čtyřech letech se s ro-

diči odstěhoval do Čech – nejprve do Dobříše, později do Týnce nad Sá-

zavou, kde také později začal chodit do školy a žije zde dodnes. 

V roce 1942 se začal učit v tehdejší zbrojovce Ing. Fr. Janečka a zde se asi

poprvé zamiloval – do motocyklů, které ho pak provázely celým životem.

Svůj první závod jel na Jawě 250 (pérák) v lese za Týncem, ten vyhrál,

a tak se stal továrním závodním jezdcem Jawy Týnec nad Sázavou. Když

po ukončení vojenské služby začal závodit, přicházely úspěchy a vítězství.

Reprezentoval československý motokros i v zahraničí – bývalém Sovět-

ském svazu, Belgii, Anglii, Holandsku a Polsku. Působil i jako trenér, vy-

choval špičkového závodníka Jana Němečka a řadu dalších. V motokrosu

pracoval v různých funkcích i po ukončení aktivního závodění, např. jako

ředitel Autokrosu ME, vedoucí Krajského metodického střediska pro

TSM-ENDURO při Automotoklubu Jawa a předseda Automotoklubu

Jawa – AČR.

V roce 2001 byl zvolen prezidentem nově se tvořícího Svazu českého EN-

DURA při AČR. Za sportovní činnost mu byl udělen titul Mistr sportu.

V Týnci se věnoval i dalším aktivitám. Již po válce vstoupil do Hasič-

ského sboru, kde vykonával práci strojmistra a řidiče. Nyní pracuje jako

člen výboru. Za svoji dlouholetou práci ve sboru byl již několikrát oceněn

různými medailemi.

Pan Lubomír Houška žije stále pestrým aktivním životem.

Za dosavadní práci patří i jemu náš dík s přáním zdraví, osobní pohody

a neutuchajícího elánu do další jeho činnosti.

Součástí této společenské akce byla další mimořádná a pro město vý-

znamná událost KŘEST KNIHY O TÝNCI.

Tato publikace je první samostatnou knihou věnovanou historii, přírodě,

současnosti a životu ve městě. Na jejím vzniku se podílel celý kolektiv

autorů. S některými z nich bylo možné se tento den setkat a zakoupenou

knihu za zvýhodněnou cenu si na místě nechat podepsat.

Tvorba knihy byla společně s doprovodnými akcemi nosným pilířem

projektu „K historickým kořenům města“. Tento Projekt byl spolufinan-

cován Evropskou unií, Evropským zemědělským orientačním a záručním

fondem (EAGGF). Proto bylo možné takto nákladnou publikaci vydat

a prodávat ji za velmi příznivou cenu. 

Program byl zpestřen vystoupením dětského flétnového souboru při ZŠ

Týnec nad Sázavou vedený pí vychovatelkou Miloslavou Hranostýlovou

a dechovou hudbou TÝNEČANKA. Mluveným slovem nás celý večer

provázela pí PaedDr. Alena Vrtišková. 

Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této společenské

akce a těšíme se za rok zase na shledanou. 
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Informace: 317 701 923, 317 701 431,
724 258 032, www.mestotynec.cz 

Informace o kulturních akcích v Týnci a okolí

LEDEN 2007

13. 1. MYSLIVECKÝ PLES

Společenské centrum TÝNEC – velký

sál, Zač.: 20,00 hod.

Bližší informace MS Háj Pecerady, 

p. Chomát tel.: 317 701 408

11. 1. – 14. 1. GO REGIONTOUR – prezentace 

Posázaví a města Týnce nad Sázavou

na 17. mezinárodním veletrhu cestov-

ního ruchu v Brně.

Pro veřejnost otevřeno v sobotu 10–18

a v neděli 10–16 hod. 

16. 1. ČECHOMOR

Koncert folk-rockové skupiny 

Zač.: 19,30 hod., KC Kamenice 

V případě velkého zájmu zprostředku-

jeme dopravu BUSEM!

27. 1. KONCERT ROCKET ENGINES

Společenské centrum TÝNEC – velký

sál, Zač.: 19,00 hod., Vstupné: 70,- Kč

ÚNOR 2007

3. 2. III. PLES MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Společenské centrum Týnec

Vstupné: přízemí 150,- galerie 100,- 
zvýhodněné pro seniory 50,- na ga-
lerii, Zač. 20,00 hod. 

Předprodej vstupenek podatelna a KIS

MěÚ Týnec nad Sázavou.

10. 2. HASIČSKÝ PLES

Společenské centrum Týnec

Bližší informace SDH Pecerady, 

p. Roman Hudrlík tel.: 731 217 218 

11. 2. MAŠKARNÍ HASIČSKÝ PLES PRO DĚTI

Společenské centrum Týnec

Bližší informace SDH Pecerady, 

p. Roman Hudrlík tel.: 731 217 218

17. 2. IV. ŠKOLNÍ PLES 

Společenské centrum Týnec

Zač. 20,00 hod. 

Bližší informace na plakátech

18. 2. HODINA ZPĚVU JAROSLAVA UHLÍŘE

Písničkový pořad pro děti

Společenské centrum Týnec

Zač. 16,00 hod. 

Bližší informace na plakátech

15. 2. – 18. 2. HOLIDAY WORLD – prezentace

Posázaví a města Týnce nad Sázavou

na 16. středoevropském veletrhu ces-

tovního ruchu v Praze. Areál Výsta-

viště – otevřeno PRO VEŘEJNOST

Pá 10–18 a So + Ne 9–18 hod. Vstup-

né: plné 150,- Kč rodinné 300,- Kč 

Změna programu vyhrazena. Bližší infor-
mace na plakátech a na www.mestotynec.cz

Uvedeny jsou akce známé ke dni 6. 12. 2006. 

Sledujte plakátovací plochy a vývěsní skříně před

parkovištěm METAZ a obchodním domem NORI. 

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny 

při převzetí vstupenky. 

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne

před datem pořádání akce. 

Nevyzvednuté vstupenky budou poskytnuty

dalším zájemcům.

DĚTSKÉ POŘADY KC Kamenice

19. ledna 2007 od 9.00 hodin

ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK

Pohádka pro děti od 3 do 10 let.

Hraje divadelní společnost GORDIA Praha

30. ledna 2007 od 9.00 hodin

„Jak elektrofonická kytara naučila divadélko

hrát a zpívat“

Činoherní hudební představení, el.kytara zpívá,

hraje, napodobuje zvířátka, hlasy lidí a jiné hu-

dební nástroje. Pořad je určen žákům I.st.ZŠ.

7.února 2007 od 9.00 hodin

„SPLNĚNÁ PŘÁNÍ“

Veselá hudební výpravná pohádka, určena

dětem od 3 do 10 let. Hraje divadlo MAZEC

PLESY V KD KAMENICE

2. února 2007

SPORTOVNÍ PLES

Hraje kapela ČEJKA BAND

10. února 2007

MYSLIVECKÝ PLES

17. února 2007

KAMENICKÝ PLES

Hraje taneční orchestr KARAVEL

2. března 2007

15. REPREZENTAČNÍ PLES PODNIKATELŮ

A PŘÁTEL TANCE

Hraje kapela UNISONO

Mikuláš u rotundy
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Na odhozenou gumičku málem doplatil životem

Foto Ing. Pokorná: Vyléčený ježek při vypouštění.

„Nepohazujte, prosím, žádné odpadky (!!!)“,

volala by jistě všechna malá zvířata žijící okolo

nás, kdyby jen mohla mluvit. Neumíte si před-

stavit, jak mnoho dokáže ublížit třeba jen bezdě-

ky odhozená vlasová gumička, která zkříží ma-

lému zvířeti cestu.

Málem životem tuto skutečnost zaplatilo
mládě ježka, které si v listí te� na podzim shá-

nělo potravu v zahradní části centra Benešova.

Na pohled s drobnou rankou na boku jej na konci

září přijala do své péče Stanice pro handica-
pované živočichy Českého svazu ochránců
přírody ve Vlašimi. „Ránu vyčistíme, vydesin-

fikujeme a ježek bude v pořádku“, říká nálezky-

ni poraněného mláděte pracovnice Stanice při

Českém svazu ochránců přírody ve Vlašimi.

Zcela jinému zjištění však dospěla na ošetřovně,

kdy po důkladnější kontrole již rozvinutého

ježka se ukázala hluboká a rozsáhlá rána za před-

ními končetinami téměř kolem celého tělíčka

sotva 200 gramového ježčího mláděte. Rána

byla plná hnisu a muších larev. Způsobila ji oby-

čejná gumička do vlasů, kterou někdo ztratil

nebo bezmyšlenkovitě odhodil a ježek si ji při

shánění potravy nechtěně navlékl až za přední

končetiny. „Nebýt okamžitého důkladného vy-

čištění rány, desinfekce a aplikace antibiotik,

hrozila by mláděti sepse a smrt“, říká Lenka Šaf-

ránková, která se ve Stanici pro handicapované

živočichy stará o veterinární péči. 

mou dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIRE
V NOUZI VLASIM na číslo 87777.

Do dnešního dne Stanice pečovala téměř o 70

ježků. Většina z nich byla mlá�ata z pozdního

vrhu, a tím i s nízkou hmotností a nejedno z nich

z počátku vypadalo velmi neutěšeně. Při inten-

zivní péči v ideálních podmínkách Stanice rych-

leji rostla, téměř 40 z nich dosáhlo již během

podzimu hmotnosti dostačující pro přečkání

zimy a bylo vypuštěno. 

V případě nálezu zraněného zvířete volejte

pohotovostní telefon 777 800 460.

Další kontakty:
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
E-mail: vlasim@csop.cz
URL: http://www.csopvlasim.cz

Mgr. Daniela Mročková

Díky pravidelnému čištění rány a další inten-

zivní péči se mládě z akutního stavu infekce po

10 dnech dostalo a začalo intenzivně přijímat

potravu. Během rekonvalescence a pak péči ve

venkovním výběhu dosáhl ježek na konci října

hmotnost 750 gramů, což je postačující pro pře-

čkání zimy a na počátku listopadu byl vypuštěn

zpět na místo nálezu. 

Vypouštění probíhalo za účasti nálezkyně,

která přislíbila ježka stále přikrmovat, pokud se

na její zahradě objeví. Je to další člověk, který

svou činností pomáhá Stanici ČSOP Vlašim

v péči o její zvířecí pacienty. Pomozte nám, pro-
sím, i Vy pokračovat v záchranných akcích ma-

teriálním darem nebo finančním příspěvkem for-

Výstava zahrádkářů

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 31. ledna 2007

– termín uzávěrky je závazný!

7

Ve dnech 28. a 29. 10. 2006 v době týneckého

posvícení a výročí vzniku Českého státu se ko-

nala již tradiční výstava Českého zahrádkářské-

ho svazu Týnecka.

Zúčastnění členové zde předvedli své pěstitel-

ské a aranžérské umění, které bylo návštěvníky

velmi kladně ohodnoceno.Výstavy se rovněž zú-

častnili i žáci Základní školy v Týnci nad Sáza-

vou pod vedením pí Vyskočilové. Školáci obo-

hatili tuto akci velmi zajímavými exponáty.

Jménem výboru ZO ČZS Týnec bychom rádi

poděkovali všem vystavovatelům za úsilí při re-

prezentaci činnosti naší organizace.

Výbor ZO ČZS Týnec nad Sázavou
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V herně je možné se s dětmi bu� aktivně zapojit či si jen individuálně

pohrát. Vše záleží na iniciativě rodičů i dětí.

Pořádáme též další akce a výlety, rodinné dovolené, přednášky apod.

Informace naleznete též v MC, DSPS, v MŠ, ZŠ, u dětských lékařů, na vý-

věskách MěÚ, v Týneckých listech a na webu: www.mestotynec.cz.

Dále knihovnu s tituly z oblasti výchovné i tvořivé a inzertní službu.
Nabízíme též výpomocnou hlídací službu po telefonické dohodě.

Naše činnost je zmapována v kronikách, které jsou k dispozici v MC.

Srdečně také zveme kohokoliv, kdo by se chtěl aktivně na činnosti MC

podílet, na organizační schůzky – vždy 4. středu v měsíci od 18,30 h v MC.

Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec nad Sázavou
Pravidelné aktivity ve 2. pololetí 2006

Pravidelný program na září 2006 – leden 2007

CO SE DĚLO v MC Motýlek: 
22.10.2006 se na louce u týneckého lesa konala již tradiční Drakiáda.

Děti pouštěly draky domácí výroby i zakoupené a kromě toho si mohly vy-

robit ježka z listí nebo větrníček. Také se soutěžilo v běhu na chůdách

a mezi překážkami. Všichni si užili krásný podzimní den.

4.11.2006 proběhla v MC burza dětského zimního oblečení a vybavení

včetně sportovního. Rodiče měli možnost již nepoužívané věci pro děti

prodat, či si zde naopak něco jiného vybrat. Zájem byl již tradičně velký.

11.11.2006 – Svátek svatého Martina. Opět jsme se sešli – malí i velcí, aby-

chom si společně připomněli jeho památku – jak se uměl rozdělit o svůj pláš	

s chudákem a vykonal i mnoho jiných dobrých skutků, na jejichž připomínku

posvítily děti světýlky lampiónů. Cesta světýlek vedla od DSPS I do zahrady

Společenského centra, kde všechny čekalo povídání o svatém Martinovi, dět-

ská pantomima, Svatomartinská koleda a samozřejmě rohlíčky a čaj.

Zvláštní poděkování patří: Městu Týnec nad Sázavou, Městské policii

Týnec nad Sázavou, DHS Pecerady, Adrianě Bursové, dětskému pěvecké-

mu sboru paní učitelky Vackové, dětem za pantomimu, Pekařství Červený

a Společenskému centru Týnec nad Sázavou

AKTUALITY z MC Motýlek:
POWER JÓGA

v MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

(protahovací, posilovací a dechová cvičení, relaxace, meditace)

Trápí Vás bolesti zad a kloubů, cítíte se podrážděně nebo vyčerpaně,

chcete udělat něco pro své tělo i mysl, aktivně si odpočinout…

…pak přij�te mezi nás do MC Motýlek každý čtvrtek od 18,00–19,30 h
(Společenská místnost žlutého domu s pečovatelskou službou, Okružní

520, Týnec nad Sázavou)

S sebou: karimatku, pohodlné sportovní oblečení. Cvičí se naboso.

Doporučuje se nejíst alespoň 1 hodinu před cvičením. 

A jak probíhá samotné cvičení? 

* Prvních 15 minut věnujeme přípravným cvičením k zahřátí organismu

(pozdrav Slunci). 

* Přibližně hodinu přecvičujeme jednotlivé asány – cviky.

* Závěr je relaxační s uvědomováním si správného dýchání.

Srdečně Vás zve

MUDr. Erika Paroulková

tel. 777 859 495, e-mail: erikayogi@centrum.cz

Relaxační cvičení na balonech

…nejen pro maminky navštěvující MC

– jedná se o cvičení zaměřené na správné držení těla, posilování zádových

a břišních svalů

– prevence bolestí hlavy z důvodu zkrácených svalů šíje, zad.

– intenzivní strečink svalů celého těla a nácvik relaxací

– využíváme cvičebních pomůcek – gymnastické míče různých velikostí,

posilovací gumy (vše k dispozici)

– z důvodu kapacity herny doporučuji předchozí telefonický kontakt na č.

775 238 404

– cena: 20,- Kč / člen 30,- Kč / nečlen MC Motýlek

– ÚTERÝ od 18,30–19,45 h v herně MC Motýlek (společenská mís-

tnost DSPS I)

Přij�te si s námi zacvičit – těším se na Vás!

Květa Plachtová – fyzioterapeut

Dále připravujeme: 

– kromě Masáží dětí a kojenců dle Jany Hašplové budou v MC probíhat

též tzv. Míčkové masáže dětí

– chystá se též výuka francouzského jazyka

– přednáška o sourozencích

– meditace v MC

Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

přeje všem lidem☺
krásné � a pohodové vánoce��
a� š�astný nový rok 2007�!

Za MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou – Marcela Krejčíková
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Vyhlížení konce

Začátky jsou většinou zajímavější, zábavnější a napínavější než konce.

Vždy	 který z diváků v kině vydrží před plátnem až do posledního titulku

se jménem režiséra? Komu by se chtělo zdržovat se čtením knižního do-

slovu? A kdo by nebyl mrzutý, když nastane poslední den dovolené nebo

prázdnin?

Zdá se mi, že ke koncům našich příběhů se někdy chováme macešsky!

Nebylo by lépe všechny konce jednoduše ignorovat? Anebo aspoň slavit

jako nějaké nové začátky? Ano, mnozí to takovým způsobem, milí čtená-

ři a čtenářky, už dávno zkoušíme praktikovat. Výročí narození slavíme da-

leko spíše jako začátek nového období, než jako konec toho uplynulého.

A často navíc se slovy: „Ani nechci pomyslet, že už je zase další rok pryč!“

Některé prožitky, některá životní období, jako bychom vůbec nenecha-

li skončit. Vlastně je jen přeléváme někam dál. Často je necháme jen tak

odeznít, vytratit se do neurčita. Bez starosti, bez lítosti, bez poděkování.

Ale ono je vždy za co poděkovat! Za to dobré, i za to zlé.

Konec stojí za to, aby si jej člověk užil! Co může být příjemnějšího než

labužnicky vychutnat poslední sousto a sklenku vína dopít až na dno!

Anebo se ještě na okamžik uvelebit v měkkém, pohupujícím se sedadle

rozjetého vlaku či autobusu, před tím než zastaví v poslední zastávce! To

ovšem platí nejen o rozjetém vlaku, ale i o rozjetém životě, o každoden-

ním jednání, shánění a podnikání. Činnost, ve které se lze před jejím ukon-

čením svým způsobem uvelebit, vychutnat její přínos pro druhé, taková

činnost je dobrá, a	 je její náplň jakákoli.

Blíží se konec roku a já si představuji, že se pohodlně rozkládám na se-

dadle jeho pomyslné vlakové soupravy, jejíž dvanáctý vagón už vjíždí do cí-

lového nádraží. Rád bych za oknem pozoroval oblé křivky zasněžené kraji-

ny a rozvzpomínal se na zajímavé scenérie všech krajů, míst a cest, kterými

jsem při tom dvanáctiměsíčním putování projížděl. A rád bych také podě-

koval. Za setkání s různými spolucestujícími, za rozhovory, v nichž jsem na-

hlédl do jiných starostí, jiných radostí a jiných životních příběhů, než jsou

ty mé. Chci poděkovat za příjemnou cestu i výmoly na trati. Za okamžiky,

kdy cesta měla spád, i za výluky na trati a zdlouhavá čekání.

Když jsem jednoho rána odjížděl z týneckého vlakového nádraží o dva-

cet minut později než ohlašoval jízdní řád, přistoupil ke mně průvodčí a na

Zamykání Sázavy

Čas letí neuvěřitelným způsobem, a tak než

jsme se stačili vzpamatovat z povodní a letních

dovolených, už je tu zase dědek Sázava a vyhá-

ní nás ze řeky, že chce jako spát a odpočívat. No,

co se dá dělat.

můj dotaz po příčině zpoždění bez rozpaků odpověděl: „No a co má být! Ne-

říkejte, že vy pracujete na sto procent.“ Nevím, na kolik procent pracuji, ale

jsem vděčný i za setkání s tímhle lhostejným a omezeným hlupákem. Tím

spíše pak mohu mít radost, když se prodavačka v obchodě nebo úřednice na

poště i přes zástupy nervózně přešlapujících lidí chová laskavě, když se do-

zvím, že lidé ve volbách nepodporují toho, kdo se k nim chová povýšeně.

Děkuji za to. Vím, že za každou opravenou silnicí, podařenou dostavbou

domu (i když třeba komplikovanou), povedenou kulturní akcí, je práce úřed-

níka, kterou také vykonat nemusel a mohl říci: „No a co!“ Je mi příjemné,

když pod nohama cítím městem nově zbudovanou dlažbu v okolí hradu

a děkuji za to. I za ochotu několika bratří a sester, kteří pro všechny náv-

štěvníky církevní hradní věže a rotundy pracovali na novém osvětlení a vy-

tápění, které snad bude všem sloužit ještě řadu příštích let.

Za chvíli se budeme loučit se starým rokem. A tak vyhlížím jeho konec

a současně vzpomínám na začátek. Abych mohl poděkovat ještě za mnohé

jiné věci. A abych to, za co děkuji, dokázal odlišit od toho, co teprve přij-

de. Totéž přeji i Vám všem!

Jiří Chvála

husitský farář v Týnci nad Sázavou

V sobotu 21.10.2006 proběhlo tradiční zamy-

kání Sázavy za hojné účasti vodáků, dětí a při-

hlížející veřejnosti.U Bisportu stál stánek s buř-

tem a pivem, a tak k dokonalosti chyběla jen

účast Jardy, který je na cestách. Počasí bylo pa-

rádní a voda, zvláště pro některé, studená.

Vzhledem k hlášenému stavu 49 cm jsme měli

obavu, že budeme více tlačit než pádlovat, ale

kupodivu to nebylo tak zlé. Jenom na místech,

kde vodu kradou náhony, bylo nutno intenzivně

kličkovat mezi kameny. Jediná přeháňka nás za-

stihla v hospodě na Kameňáku a přinutila dát si

o jedno pivo navíc. Dole pod Žampachem už to

jelo skoro jako obvykle až na dlouhý „volej“

v Pikovicích.

Dali
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Cesta kolem Blaníku

Teplota slabě pod nulou, ale ani sněhový poprašek nemohl zabránit skupi-

ně tělesně zdravých a odhodlaných v plánovaném cyklovýletě. V sobotu

4.11.2006 jsme vyrazili směrem na Krusičany, Václavice, Kožlí, Jírovice do

Bystřice. V hospodě bylo teplo, příjemně, dobrá polévka i obsluha. Tato

etapa byla bohužel jediná bez sněhu a deště. Hustá chumelenice nás prová-

zela přes Louži, Kopaninu, Novou Ves se zavřeným penzionem až do Popo-

vic. Tam jsme pomalu opouštěli civilizaci, abychom po pár desítkách metrů

narazili na bandu rozveselených rybářů, stánek s pivem, grogem, bramborá-

kem a pečenými rybami. Nevím, pro koho to bylo větší překvapení. Náš od-

jezd po občerstvení, který jim byl asi zcela nepochopitelný, komentoval

jeden zcela nevěřícně slovy: „Oni ty blbci, snad opravdu jedou“.

Sníh se postupně měnil v déš	, a tak jsme s radostí zakotvili v hospodě

v Louňovicích. Vzhledem k postupujícímu soumraku, špatné viditelnosti

a stálému dešti jsme si odpustili výstup na Blaník a vydali se raději do

Kondrace, kde už nás čekala paní správcová a roztopený krb. Večeře

u Matoušků neměla chybu a večerní hraná, na kterou přijeli ještě Bingoš,

Hadka, Honza a Jarka včetně nástrojů, také ne.

V neděli 5.11.2006 pršelo už od rána. Nepřízeň počasí jsme ohodnotili

2–3 dFi (decifíčava). Další zastávka byla v Postupicích, kde jsme se čás-

tečně usušili a pak už jen Benešov a domů. Celkem jsme ujeli cca 85 km,

doufám, že všichni přežili ve zdraví.

Závěr: To počasí nás ale pěkně hnětlo.

Dali

Šachovnice znovu ožily

DANONE, která též sponzorovala tuto akci

a v neposlední řadě zaslouží dík i organizátoři

turnaje, bez kterých by to prostě nešlo.

V soutěžích družstev, kde jsou odehrána první

tři, resp. čtyři kola, se našim zatím poměrně daří.

I když jsme se rozhodli neposilovat hráči z ji-

ných, úspěšnějších oddílů, kteří měli zájem u nás

hostovat, a spoléháme čím dál více na naše

mladé odchovance, tak A družstvo i B družstvo

mají na svém kontě zatím pouze jednu porážku

a to ještě poměrně neš	astnou. Áčko, které hraje

krajský přebor, dokázalo porazit Poděbrady

a céčko Říčan, prohrálo však vyhraný zápas se

Struhařovem, který je nabit pražskými hráči.

Béčko, které hraje o třídu níže, tedy regionální

přebor, se vypořádalo s béčkem Kostelce n.Č.l.,

béčkem Benešova a Neveklovem a prohrálo

pouze s déčkem Říčan. Zde jsou výsledky jedno-

tlivých zápasů:

Jawa Brodce 6 – 2 Bohemia Poděbrady 
Body za Brodce: Vyhlídal, Fialka, Vávra, Fe-

ierfeil, Procházka J. 1, Chmiel, Holub 1/2 

Sokol Struhařov 5 – 3 Jawa Brodce 
Body za Brodce: Holub, Feierfeil, Svoboda 1

Jawa Brodce 5 – 3 Biomedica Říčany C 
Body za Brodce: Procházka P., Feierfeil, Hro-

ník 1, Holub, Vávra, Procházka J., Svoboda 1/2 

Tabulka po 3. kole: 

Por. Tým MP3 PtsV Body 
1 Stadion Kutná Hora 9 14 16“
2 Kostelec n. Č. l. 9 13 16 

3 Biomedica Říčany B 6 12 14“
4 Jawa Brodce 6 11 14 

5 Sokol Kolín B 6 8 12“
6 Sokol Struhařov 4 11 12“
7 Bohemia Poděbrady 3 8 11“
8 Joly Lysá n.L. C 3 8 11 

9 Sokol Sendražice 3 6 9“
10 Sokol Nymburk 3 5 11 

11 TJ Sokol Benešov 1 5 8 

12 Biomedica Říčany C 0 4 7 

TJ Sokol Benešov B 3 – 5 JAWA Brodce B 
Body za Brodce: Hroník, Jukl, Černý 1,

Holub, Smolka, Frischmann, Dvořák 1/2 

JAWA Brodce B 4 1/2 – 3 1/2 ŠK Kostelec
n. Č. l. B 

Body za Brodce: Feierfeil, Svoboda, Smolka,

Hroník 1, Holub 1/2 

BIOMEDICA Říčany D 5 – 3 JAWA Brodce B 
Body za Brodce: Smolka 1, Holub, Hroník,

Jukl, Patzner 1/2 

JAWA Brodce B 6 – 2 Sokol Neveklov 
Body za Brodce: Holub, Smolka, Hroník,

Frischmann, Černý 1, Feierfeil, Patzner 1/2 

V druhé části podzimu pravidelně začínají ša-

chové soutěže družstev. Začíná dlouhá šachová

sezóna, které patří většina víkendů až skoro do

konce jara. V letošní sezóně se kromě mistrov-

ských soutěží družstev opět rozeběhla žákovská

liga, která v intervalu 2 týdnů umožňuje našim

dětem nejen si porovnávat a zvyšovat šachovou

výkonnost mezi svými vrstevníky z celého kraje,

ale též poznávat různá místa našeho a několika

dalších okresů kraje. V letošním roce se nám

vrátili někteří mladí, kteří si načas dali posilova-

cí oddech a začalo dost malých nadějí, kteří sice

začínají od píky, ale rychle se do soutěží zapoju-

jí. A výsledky, které zatím ještě sice nedosahují

těch vyšších postů, se vylepšují, a tak věříme, že

nám opět vyroste dobrá mládežnická základna,

jak bývalo v minulosti zvykem. Pěknými vý-

sledky již se blýskli Radek Bumbálek a Martin
Hruška a prvních úspěchů se již dočkali

i Christian Kratochvíl a Oldřich Krejčí.
V sobotu 25.listopadu 2006 jsme uspořádali,

jako každoročně, kolo regionální žákovské ligy

ve velkém sále Společenského centra v Týnci

n.S. V pěkném prostředí za účasti 97 dětí se do

první poloviny dostal na 42. místě Radek Bum-
bálek již s pěkným ziskem 50% bodů a 52. Mar-
tin Hruška zůstal půl bodu pod hranicí 50%.

Ostatní zatím sbírali zkušenosti. Děkujeme

tímto panu Němcovi za propůjčení sálu, kterýž-

to patří v celé regionální lize k nejlépe hodnoce-

ným, Městu Týnec nad Sázavou za poskytnutí

sponzorského daru ve formě cen pro děti, firmě

pokračování na následující straně
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Volejbalový podzim

Letošní sezónu v Krajském přeboru II. třídy jsme zakončovali dvěma

mistrovskými zápasy. Nejprve jsme zajížděli na horkou půdu do Kolína,

kde nás nečekal lehký zápas. V úvodním klání jsme hráli se soupeřem vy-

rovnanou partii. O osudu utkání rozhodoval až tie- break, ve kterém měli

více štěstí domácí a radovali se z výhry 15:11. Ve druhém duelu se nám

začalo více dařit na síti a po velmi dobrém výkonu jsme zaslouženě vy-

hráli hladce 0:3 na sety.

K poslednímu mistrovskému utkání zavítal na naše hřiště nováček KP

II., tým TJ Jiskra Zruč „B“. V prvním zápase jsme dokázali unést roli fa-

vorita a přes jedno zaváhání ve třetím setu, jsme dovedli utkání do vítěz-

ného konce 3:1. Ve druhém souboji jsme sehráli se Zručí vyrovnaný zápas,

který se nám podařilo vyhrát až v pátém setu poměrem 15:9.

Podzimní část sezóny jsme zakončili na lichotivém třetím místě s dvou-

bodovým mankem na vedoucí Bohemii Poděbrady.

Zbylé výsledky podzimu:

SK volejbal Kolín „B“ – VK Týnec n. S. 3:2 (17, -22,-15,28,11)

0:3 (-23, -23, -16)

VK Týnec n. S. – TJ Jiskra Zruč n. S. „B“ 3:1 (19, 20, -23, 18)

3:2 (18, -17, 23, -23,9)

Tabulka po podzimní části KP II.: sety míče body
1. TJ Bohemia Poděbrady 14 12 2 37 : 13 1166 : 1006 26

2. TJ Sparta Kutná Hora 14 10 4 35 : 17 1215 : 1066 24

3. VK Týnec nad Sázavou 14 10 4 36 : 20 1283 : 1161 24

4. TJ Sokol Vlašim 14 9 5 28 : 20 1078 : 1044 23

5. SK volejbal Kolín „B“ 14 7 7 24 : 25 1077 : 1045 21

6. TJ Jiskra Zruč n. S. „B“ 14 4 10 23 : 32 1175 : 1264 18

7. SK Kostelní Lhota 14 3 11 10 : 36 905 : 1098 17

8. TJ Tatran PMS Sedlčany 14 1 13 9 : 39 941 : 1156 15

Na úplný závěr „venkovní“ sezóny jsme uspořádali na svém hřišti tra-

diční souboj generací Staří vs. Mladí. Za pěkného počasí se předvedla

především starší generace, která neztratila nic ze svého umění a svým ná-

stupcům uštědřila pořádnou lekci. Bez větších problémů vyhrála 5:1 na

sety a mohla úspěch pořádně oslavit na večerní společenské akci. 

Výsledek: STAŘÍ – MLADÍ 5:1 (25:15, 25:16, 19:25, 25:22, 25:21)

Sestavy: STAŘÍ – nahrávači: Venca Trojánek, Ota Hadač

smečaři: Martin Prokeš, Pavel Zdražil

blokař: Libor Prokeš

MLADÍ – nahrávači: Marek Vávra, Martin Kučera

smečaři: Honza Kyselka, Martin Soukeník

blokaři: Michal Kuchta, Jarda Kuchta

Jako zpestření v zimní přestávce jsme přivítali možnost účasti na akci

85. let výročí volejbalového svazu, která se konala 29. října v Sazka

Aréně. K vidění byla prezentace historie volejbalu od jeho založení v roce

1921 až po současnost. Po ukázce z historie jsme shlédli poslední pří-

pravný zápas naší reprezentace před odletem na Mistrovství světa do Ja-

ponska. Soupeřem jí bylo Rusko, které si dokázalo poradit s naším výbě-

rem 1:3 na sety. Přesto jsme odjížděli z haly spokojeni a doufali, že jsme

něco z volejbalového umění pochytili. 

V zimním období nás čeká několik přípravných turnajů. Nejdříve zajíždí-

me v sobotu 2. prosince na turnaj do Modřan, kde se budou hrát smíšenky

(4+2) a poté jsme přijali pozvánku od kamarádů ze Zruče, kteří pořádají pátý

ročník Velké ceny Zruče nad Sázavou. V novém roce by jsme měli ještě ab-

solvovat 6. ledna turnaj v Benešově a o týden později turnaj v Kolíně.

Naše děvčata rovněž v zimě nezahálejí. V neděli 26. listopadu odstarto-

vala okresní přebor turnajem v Benešově. Po velmi dobrém výkonu si do-

kázala poradit s KK Benešov hladce 3:0 na sety a ve druhém utkání zdo-

lala Říčany 3:1. 

Další turnaje je čekají po Novém roce. Termín a místo bude ještě upře-

sněno.

Výsledky:

VK Týnec nad Sázavou – KK Benešov 3:0 (13, 23, 23)

VK Týnec nad Sázavou – Tourist Říčany 3:1 (13, 13, -16,18)

Tourist Říčany – KK Benešov 3:2 (16,-16, 21, -20,11)

Tabulka po prvním turnaji: sety        body
1. VK Týnec nad Sázavou 2 2 0 6 : 1 4

2. Tourist Říčany 2 1 1 4 : 4 4

3. KK Benešov 2 0 2 2 : 6 2

Na konec bych Vám všem chtěl popřát š	astné svátky, hodně zdraví,

štěstí a spokojenost v novém roce 2007.

Za VK Týnec nad Sázavou 

Jaromír Kuchta

Plavání s ASPV na Měříně

Ve středu 11.10.2006 si rodiče s dětmi i starší děti mohli opět jet zapla-

vat na Měřín. ASPV zajistila autobus, kdo měl zájem a přihlásil se, byl ur-

čitě spokojený.

Tobogán je pro starší děti vždy velká atrakce, a tak se na něj těší. Nej-

menší děti zase nezklame skluzavka pod muchomůrkou.

Plavání na Měříně se zúčastnilo celkem 16 rodičů včetně cvičitelů

ASPV, kteří mají děti na starost, aby se jim nic nepřihodilo. No a dětí včet-

ně těch nejmenších bylo 43.

Středeční odpoledne s ASPV bylo určitě pro všechny zúčastněné velkou

vodní radovánkou. Díky.

E.U.

Pořadí po 4. kole:

Por. Tým Part. + = – MP3 Body 

1 Sokol Český Brod A 4 4 0 0 12 25 

2 BIOMEDICA Říčany E 4 3 1 0 10 20 1/2 

3 Sokol Kolín C 4 3 0 1 9 20 

4 TJ Spartak Vlašim B 4 3 0 1 9 19 1/2 

5 JAWA Brodce B 4 3 0 1 9 18 1/2 
6 TJ Stadion Kutná Hora B4 2 1 1 7 18 1/2 

7 ŠK Kostelec n. Č. l. B 4 2 0 2 6 19 

8 TJ Sokol Pečky B 4 1 1 2 4 12 1/2 

9 BIOMEDICA Říčany D 4 1 0 3 3 13 1/2 

10 Sokol Neveklov 4 0 1 3 1 11 

11 TJ Sokol Benešov B 4 0 0 4 0 9 

12 ŠK Medvědi Zvole A 4 0 0 4 0 5 

O.S.

dokončení z předchozí strany
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VODA – TOPENÍ

REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

montáž rozvodů vody a kanalizace – montáž topných 

systémů z Cu, oceli atp. – revize domovních, 

průmyslových plynovodů a spotřebičů do 50 kW a nad 50 kW

Roman SKOPEC
Podělusy 33

257 41 Týnec nad Sázavou 1

mobil: +420 603 901 782

N O N - S T O P
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Do Supermarketu potravin Kamenice u Prahy

přijmeme zaměstnance 
na tyto pozice:

• prodavačky do úseku zeleniny, lahůdek, pečiva

• pokladní

• skladníka-řezníka

Požadujeme pracovitost, spolehlivost, bezúhonnost.

Nabízíme zajímavé platové hodnocení, placené přesčasy.

Kontaktní telefon: 323 67 27 34

O z n á m e n í
o vyhlášení výběrového řízení podle § 7, odst.b), zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, dále jen „zákon o úřednících“

Obec Kamenice, IČ 240273, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
prostřednictvím vedoucí úřadu oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní

místo stavebního technika.

Název pracovního místa: stavební technik
Místo výkonu práce: Stavební úřad, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice
Platová třída *): 9 
Předpoklady: státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem

a má v ČR trvalý pobyt, věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání českého jazyka

Požadavky na uchazeče: SŠ vzdělání stavebního směru
Flexibilita a pracovní nasazení
Znalost práce s PC

Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení a titul uchazeče
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Místo trvalého pobytu
Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu cizího
státního občana
Datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí: Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a od-
borných znalostech
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tři měsíce
Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeč podá písemnou přihlášku s požadovanými doklady osobně na podatelnu Obecního úřadu 
v Kamenici nebo zašle na adresu: Obecní úřad Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice.
Obálku viditelně označí nápisem „Výběrové řízení – Úředník“
Lhůta pro podání přihlášek: 31.1.2007. O termínu a místu výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni.

*) stupeň platové třídy bude vybranému uchazeči stanoven dle započitatelné praxe

Dubové podlahy, schody, stupně, 

podstupně, parapety a střešní 

okna – prodám. 777 788 164

Poděkování
Chtěla bych poděkovat sestrám rehabili-

tačního oddělení nemocnice v Benešově

včetně MUDr. Mrvové a MUDr. Mohylové

za pěkný přístup k nám, pacientům.

Zvláště děkuji sestře Obstové a sestře Na-

gyové za vzornou péči, které se mně od nich

dostalo.

Šímová Květa

Týnec nad Sázavou

Oznámení

Pan Jaromír Kříž 

se v prosinci dožívá 76 let.

Hodně zdraví a hezkých chvilek
s námi v dalších letech přeje

rodina Křížova a přátelé
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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 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 602 121 134
Uvádět číslo stožáru

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
Technické služby ing. Jahoda (mobil) 777 241 039

p. Peša (mobil) 777 241 036

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.

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

„Podnikání: www.vydelekzdomu.cz“„Hubnutí: www.zdravehubnout.cz“.

Redakční rada Týneckých listů přeje všem čtenářům 
i přispěvatelům krásné a klidné Vánoce, hodně štěstí 

a životní pohody v roce 2007.


