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5,- Kč

Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Vám přinášíme přehled rozpočtu města pro rok 2008.

Nahlédnout do rozpočtu podrobněji je možno v ekonomickém odboru

městského úřadu.

Přehled příjmů a výdajů dle kapitol

– veřejné osvětlení 1 800 000

– veřejná zeleň 2 682 000

– pohřebnictví 97 000 361 000

– komunální služby a územní rozvoj 9 152 000 289 232

– územní plán 700 000

Stavebnictví 6 000 9 835 000
z toho: 

– příjmy z pronájmu plynovodů 6 000 835 000

– infrastruktura pro RD u studánky 9 000 000

Všeobecná pokladní správa 48 500 800 1 300 000
z toho:

– daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 8 028 000

– daň z příjmů fyz. osob z podnikání 3 900 000

– daň z příjmů fyz. osob dle zvláštní sazby 381 000

– daň z příjmů právnických osob 11 370 000

– daň z příjmů z právnic. osob za obce 750 000

– daň z přidané hodnoty 18 517 000

– daň z nemovitostí 1 500 000

– správní poplatky 430 000

– ostatní poplatky 3 541 800

– příjmy z úroků 83 000

– platby daní a poplatků 1 000 000

– převody vlastním fondům 240 000

– ostatní 60 000

Přebytek z roku 2007 1 500 000

C e l k e m 71 910 550 71 910 550

Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 5 276 000 5 276 000
z toho:

– splátky, převody, úroky 2 060 000

– zůstatek z minulého roku 3 216 000

– půjčky 1 500 000

– služby ČS a.s. 40 000

– rezerva 3 736 000

Rozpočet sociálního fondu 241 462 241 462

Rozpočet Svatebního fondu 50 300 50 300

Příjmy Výdaje

Vodní hospodářství, životní prostředí 2 000 12 280 714
z toho: 

– pitná voda 1 753 350

– odvádění a čištění odpad. vod 6 037 364 

– sběr a svoz komunálních odpadů 4 340 000

– ostatní 2 000 150 000

Lesy 81 250

Doprava 5 832 750
z toho: 

– místní komunikace 5 292 000

– dotace na dopravní obslužnost 540 750

Školství 1 290 000 6 236 096
z toho: 

– dotace od státu a příspěvky od obcí 1 290 000

– mateřská škola 1 601 324

– základní škola 3 260 000

– příspěvky jiným obcím 361 620

– školní stravování 650 000

– rekonstrukce školního stravování 352 152

– základní umělecká škola 11 000

Kultura, sport, zájmová činnost 246 000 3 838 180
z toho: 

– knihovna 3 000 1 175 300

– muzeum 30 000 518 500

– sdělovací prostředky 30 000 60 000

– kultura + památky 40 000 990 000

– sokolovna ve Zbořeném Kostelci 65 000 237 480

– rekreační zařízení 21 000 36 900

– fond porodnosti 100 000

– dotace sportovním klubům 500 000

– dotace společenským organizacím 100 000

– dětská hřiště 120 000

Vlastní správa 3 475 000 19 910 328
z toho: 

– městská policie 1 617 450

– hasiči 361 810

– zastupitelé 2 253 200

– činnost místní správy 3 475 000 15 677 868

Sociální věci 1 300 000 2 040 000
z toho:

– pečovatelská služba 740 000

– soc. dávky 1 300 000 1 300 000

Místní hospodářství 15 509 500 10 637 482
z toho: 

– byty a nebytové prostory 6 260 500 4 805 250

Příjmy Výdaje

pokračování na následující straně dole
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Všechny akce zařazené do rozpočtu se teprve

rozbíhají. O vývoji těch nejdůležitějších Vás bu-

deme v Týneckých listech během roku pravidel-

ně informovat. 

Zdeněk Březina

starosta města

dokončení z titulní strany

Prodej stavebních pozemků
Město Týnec nad Sázavou vypisuje výběrové

řízení na prodej pozemků pč. 3107/6, 3107/7,

3107/11, 3107/13, 3107/17. Pozemky se nachází

v Týnci nad Sázavou v lokalitě pod hájenkou –

Hlinka. Pozemky budou zainvestované inženýr-

skými sítěmi (vodovod, kanalizace, elektřina,

Rušení TV vysílání
Od poloviny ledna se po zprovoznění vysílače

U:fon objevilo rušení televizního vysílání. Ruše-

ní je povinen odstranit

U:fon na své náklady

zásahem do vašeho an-

ténního systému. Vysí-

lač U:fon je dočasně

(cca do konce února)

ve sníženém výkonu.

Rušení je tedy menší.

Je možné, že zmizelo

úplně. U domácností, které nahlásily rušení na

MěÚ, proběhne úprava anténního systému. Po

dokončení úprav bude spuštěn vysílač U:fon

opět na plný výkon. 

Pokud se u vás rušení také projevilo, ohlas-
te to neprodleně na podatelně MěÚ (telefon
317 701 431, mail urbanova@mestotynec.cz).
Získané údaje budou předány na U:fon a ten
zajistí odstranění rušení.

komunikace). V územním plánu jsou pozemky

určeny jako plocha pro bydlení (výstavba rodin-

ných domů).

Podmínky výběrového řízení:

• minimální nabídnutá částka za prodej činí

1200,- Kč/m2

• nabídky s cenou pod 1200,- Kč/m2 a neúplné

nabídky budou z výběrového řízení vyřazeny 

• účast na veřejném otvírání obálek dne

5. 3. 2008 v 16,00 hod. (z důvodu výběru po-

zemku v případě vybraných žadatelů). Ne-

účast je důvodem k vyřazení nabídky.

Obsah nabídky:

• jméno, příjmení a datum narození předkladatele 

• adresa trvalého bydliště a telefonní spojení 

• nabízená cena za 1m2 pozemku 

• ostatní dle vlastního uvážení

Nabídky se podávají v zalepené obálce ozna-

čené výrazně Koupě pozemku lokalita Hlinka
– neotvírat do podatelny městského úřadu

v Týnci nad Sázavou do 4. 3. 2008 do 15,00 hod.
Více informací: www.mestotynec.cz

Změna poplatku za
likvidaci odpadu

Zastupitelstvo města na svém zasedání

dne 17.12.2007 schválilo obecně závaznou

vyhlášku č. 4/2007, kterou se mění poplatek

za sběr a svoz komunálních odpadů. Popla-
tek pro rok 2008 je 500 Kč na osobu. Po-

platek se tak zvyšuje o 20 Kč.
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Zpráva matriky…
MěÚ v Týnci nad Sázavou má v současné

době 4 matrikářky. Jejich práci kontroluje a hod-

notí nadřízený Městský úřad Benešov.

V roce 2007 bylo uzavřeno 56 sňatků. Uzaví-

rány byly nejen v naší obřadní síni, ale také

v kapli rotundy hradu v Týnci n.S., na zámku

v Lešanech a farmě Michael v Nedvězí. Kromě

našich občanů uzavřelo u nás manželství i 5 ci-

zinců.

Dále vyřizovaly matrikářky změnu jména

a příjmení, určování otcovství; ve 2 309 přípa-

dech prováděly legalizaci a vidimaci (ověření).

Něco z další činnosti matričního oddělení:

• matrikářky přijímají žádosti o vystavení ob-

čanských průkazů a zároveň předávají nové

občanské průkazy občanům 

• vedou evidenci občanů v našem městě a za rok

2007 evidují:

– 77 narozených dětí

– 62 úmrtí

– přistěhoval se 131 občan

– odstěhovalo se 106 občanů

• dále pravidelně zasílají gratulace k životnímu

jubileu.

Program dotací na rok 2008
Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257

41 Týnec nad Sázavou vypisuje v rámci podpo-

ry sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové

činnosti dětí a mládeže v Týnci nad Sázavou

program dotací na rok 2008 s cílem podpořit 

1. vytváření podmínek pro zapojení dětí a mlá-

deže do 18 let do pravidelné sportovní, tělo-

výchovné, 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 

3. akce výrazně propagující historii a současnost

Města Týnec nad Sázavou a podpora aktivit

škol 

Program je určen:

• sportovním, tělovýchovným, uměleckým a záj-

movým organizacím s právní subjektivitou se

sídlem v Týnci nad Sázavou, které vyvíjejí čin-

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

občanů ve znění pozdějších předpisů a ve

svých stanovách mají jako hlavní činnost uve-

deno provozování sportovních, tělovýchov-

ných, uměleckých a zájmových činností. 

• školám a školským zařízením 

Požadované materiály:

• popis činnosti a přehled úspěchů organizace

včetně rámcové kalkulace na použití případ-

ných přidělených finančních prostředků 

• popis konkrétní plánované akce včetně rám-

cové kalkulace na použití případných přiděle-

ní finančních prostředků 

• doklady o nabytí právní subjektivity – pouze

u první žádosti 

• potvrzení o zřízení bankovního účtu – pouze

u první žádosti 

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

děleně děti a mládež do 18 let 

• platné stanovy 

• prohlášení, že organizace vykonává pravidel-

nou celoroční práci s mládeží 

• prohlášení, že neprovozuje sportovní, tělový-

chovnou, uměleckou či zájmovou činnosti

jako podnikatelskou činnost 

Vybrané subjekty musí mít vyúčtovány dotace

z minulých let a bude s nimi sepsána smlouva

o poskytnutí finančního příspěvku, částka bude

poskytnuta v roce 2008 a v témže roce musí být

čerpána. Žádosti se podávají na formuláři, který

je k dispozici na www.mestotynec.cz nebo na

podatelně MěÚ. Kontakt: Ing. Miluše Burešová,

tel: 317 701 431, buresova@mestotynec.cz.

Termín odevzdání žádostí: do 29. 2. 2008 –
v podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou

Zdeněk Březina

starosta města

Finanční úřad v Týnci
Město Týnec nad Sázavou oznamuje obča-

nům, že na základě dohody s Finančním úřadem

Benešov ve věci poskytnutí pomoci občanům

v rámci projektu „Aktivního přístupu daňové

správy k veřejnosti“ se dostaví do budovy MěÚ

Týnec nad Sázavou (velká zasedací místnost) ve

dnech

5. března 2008 od 13,00 – 18,00 hodin

12. března 2008 od 13,00 – 18,00 hodin

19. března 2008 od 13,00 – 18,00 hodin

pracovníci správce daně za účelem poskytnu-

tí pomoci občanům při vyplňování daňových

přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zda-

ňovací období roku 2007.
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Tarásky v kolonce – vyhodnocení ankety
Na základě podnětů z řad obyvatel byla provedena anketa o dalším

osudu zídek v ulici Husova a 9. května. V lokalitě je celkem 16 domů (72

bytů). Zpět se vrátilo 8 dotazníků. Zpravidla byly vyplněny za celý dům. 

Anketa probíhala od 14. do 31. 12. 2007.

Vzhledem k malému počtu vyplněných dotazníků nejsou výsledky

jednoznačné. Převažuje názor, že by se zídky měly opravit do původního

stavu. Vlastníci bytů však nejsou ochotni se na opravě podílet. Argumen-

tují tím, že nejsou vlastníky zídek. Město však také není vlastníkem.

V lokalitě byla dokončena rekonstrukce vodovodu, probíhá výměna elek-

trického vedení. Tyto práce mají významný vliv na vzhled této části města

včetně zídek. Lidé tak nesprávně spojují komunikace a zídky v jeden celek. 

Vlastníci domů již dlouhá léta bezplatně užívají cizí pozemky. S vlas-

tníkem pozemků nedošlo dosud k dohodě o převodu pozemků za podmí-

nek výhodných pro vlastníky domů, ani nebyl dohodnutý postup opravy

zídek. Situace tedy není snadno řešitelná a město nemá nástroj, kterým by

řešení urychlilo.

V roce 2008 by měla proběhnout oprava chodníků i komunikací. Část

zídky, která byla při práci na vodovodu poškozena, firma uvede do půvo-

dního stavu. 

Přehled odpovědí:

Číslo udává počet odpovědí u vybrané možnosti.

1. Jaký postup byste zvolili pro zajištění opravy
a) jednat s vlastníkem o opravě 1

b) nechat město opravovat pouze části v havarijním stavu 3

c) zajistíme opravu před naším domem sami 0

d) jiné řešení – vypište: 2

celková oprava hrazená městem 

celková oprava hrazená městem

2. Co by se mělo se zídkou udělat:
a) opravit do původního stavu v celém rozsahu 4

b) opravit pouze rozpadlé části 1

c) opravit pouze opěrné zídky, ostatní poškozené části odstranit 2

d) neprovádět opravu 0

e) jiné řešení – vypište: 0

3. Pokud byste měli hradit opravu sami, jaký rozsah byste prováděli:
a) opravit do původního stavu v celém rozsahu 1

b) opravit pouze rozpadlé části 2

c) opravit pouze opěrné zídky, ostatní poškozené části odstranit 1

d) neprovádět opravu 0

e) jiné řešení – vypište: 0

4. Jak vysokou částkou by byl Váš dům (jako celek) ochoten podpořit
opravu zídek (např. jako příspěvek z fondu oprav, váš osobní návrh)
a) do 5 000 Kč 2

b) 5 000 – 10 000 Kč 0

c) 10 000 – 15 000 Kč 0

d) 15 000 – 20 000 Kč 0

e) více než 20 000 Kč 0

f) nejsem ochoten podpořit opravu zídek 2

5. Popište stav zídky před Vaším domem:
a) opěrná zídka v dobrém stavu 0

b) opěrná zídka ve špatném stavu 8

c) okrasná zídka v dobrém stavu 0

d) okrasná zídka ve špatném stavu 2

Další připomínky:
Kdo může investovat do cizího majetku? Město asi ne. Vlastníci domů

možná. Pokud bude zájem jednat o prodeji pozemků ze strany jejich maji-

telů, měla by být cena opravy započtena proti ceně pozemku, pak bychom

mohli opravu hradit. Uváděná cena za opravu se zdá příliš nízká.

Město opraví opěrné zídky, ostatní odstraní a nahradí obrubníky. Již

opravené části byly zbytečně utracené peníze.

Město by mělo opravit zídky jako celek. Proč město nehlídalo firmu

opravující vodovod? Zídky, které poškodili, by měli opravit. Byl špatný

stavební dozor města.

Nechceme posuzovat dění na cizích pozemcích. Ulice Husova a 9. květ-

na jsou v dezolátním stavu.

Nesouhlasím s příspěvkem na opravu. Zídka spadla zaviněním firmy při

opravě vodovodu. Opravu by měla hradit tato firma (před domem 209).

Proč bychom měli opravovat a platit za cizí majetek. O pozemky a chod-

níky se staráme (úklid, hrabání, sekání). Slibovali jste dohodu s vlastníkem

při prodeji domů. Podruhé se oklamat nedáme. Komunikace i zídka jsou

v havarijním stavu, tak čekáme, že je opravíte z městských peněz, jak je to

obvyklé. Až budeme vlastnit pozemky, zkuste anketu znovu.

M.K.

Informace ze školy…
Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO)

ve školách v roce 2007 a Základní škola Týnec nad Sázavou

Od září 2007 má ZŠ Týnec nad Sázavou

v rámci svého školního vzdělávacího programu

(ŠVP) zapracováno environmentální vzdělávání

průřezově do osnov jednotlivých předmětů. Pro-

gram průřezově zapojuje jednotlivé žáky a učite-

le při výuce všech předmětů do problematiky

ochrany životního prostředí, rozvíjí porozumění

souvislostem v přírodě, vztahům člověka a pro-

středí.

Vyhlášením rozvojového programu MŠMT ze

dne 20. června 2007 naše škola ve spolupráci

s Ing. Miluší Burešovou vypracovala projekt

„Poznejme přírodu a naše nejbližší okolí a snaž-

me se je uchránit před negativním vlivem člově-

ka“ a začala se tak ucházet o poskytnutí finanč-

ních prostředků ze státního rozpočtu na podporu

EVVO.

Dne 31. října 2007 jsme tímto způsobem pro

naši školu získali 100 000 Kč, škola z vlastního

rozpočtu přidala 33 000 Kč (podmínka progra-

mu). Peníze na realizaci projektu musely být

utraceny do konce roku 2007. 

Cílem celého projektu je především posílit

pozitivní postoj žáků k přírodě a k životnímu

prostředí. Pomocí různých aktivit usilujeme

a motivujeme žáky v rámci učebního procesu

k uvědomění si sounáležitosti člověka s příro-

dou, posilujeme zájem dětí o ochranu životního

prostředí a učíme žáky odpovědnému jednání

a chování vůči přírodě a životnímu prostředí. Ve-

deme žáky k návykům, postojům, k jednání, ži-

votnímu stylu a hodnotám, které jsou nutné pro

zachování dlouhodobě udržitelné společnosti.

Učíme žáky aktivně ovlivňovat své nejbližší

okolí v oblasti ochrany životního prostředí.

V rámci projektu spolupracujeme s mateřskou

školou.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou všich-

ni žáci a učitelé ZŠ. Žáci 6. ročníků se podíleli na

výuce třídění odpadů dětí mateřské školy. V celé

šíři projektu se zaměřujeme především na získá-

vání základních návyků pro třídění odpadů. Pro-

střednictvím školy budou následně ovlivněni

i rodiče a rodinní příslušníci žáků a dětí.

Vymezení aktivit a materiálního zabezpečení

projektu

1) Navštívili jsme v rámci přípravy biologické

olympiády PP Vlčí rokli.

2) Dne 28. 9. 2007 jsme byli u vyhlašování pa-

mátného stromu. Kozlovický dub se tak stal

prvním památným stromem našeho města.

3) V říjnu jsme se s družinou podívali také do

Votic do stanice na ochranu fauny ČR.

4) V průběhu října jsme ve školním areálu vy-

sadili nové stromky. Aktivně se podílíme na

údržbě a obnově školní zahrady.

5) Ve dnech 13. a 14. 11. žáci 1. stupně navští-

vili skládku a třídírnu odpadů Přibyšice.

6) Během listopadu si žáci 6. ročníků připravi-

li pro MŠ vystoupení na téma „TŘÍDÍME

ODPAD“. Formou hry jsme v prosinci

s dětmi týnecké mateřské školy zopakovali

zásady správného třídění odpadů.

7) Během listopadu žáci 9. ročníků připravili

fotosoutěž na téma „NEŽIVÁ PŘÍRODA“.

Zúčastnit se mohli všichni žáci 9. ročníků.

Po velmi těžkém rozhodování se na 1. místě

umístila M. Biolková (9. A), na 2. místě

P. Macháček (9. A), na 3. místě L. Pošmurná

(9. A) a na 4. místě J. Klenovec (9. A)

a J. Jiráň (9. B).
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8) Pro žáky 1. stupně byla připravena výtvarná

soutěž na téma „TŘÍDÍME ODPADY“.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. 1.–2. třída

a 3.–5. třída. Autoři nejlepších obrázků byli

odměněni při slavnostním vyhlášení výsled-

ků. Knižní odměny převzali z rukou zástup-

ců města. V kategorii 1.–2. třída se na 1.

místě umístila: A. Adámková (2. A), A.

Čubrová (2. A), K. Dudová (2. A), M. Po-

lášková (2. A), 2. místo získala: N. Trčková

(2. B), 3. místo vybojoval F. Čepl (1. B).

V kategorii 3.–4. třída zvítězil M. Havelka

(5. B), na 2. místě skončila E. Krejčíková (5.

A) a 3. místo vybojoval A. Nerad (3. A).

9) V pondělí 3.12. žáci 6. a 7. ročníků navštívi-

li stálou expozici „MOŘSKÝ SVĚT“

v Praze Holešovicích.

10) V úterý 4. 12. pro 8. B a v pátek 7. 12. pro 8.

A se ve vlašimském ekocentru uskutečnil

program „O VLNĚ A KONOPÍ“, kdy žáci

pátrali po původu oděvů. Žáci si také pro-

hlédli stanici pro handicapované živočichy.

11) V prosinci jsme zakoupili nádoby na třídění

odpadu do tříd, aby žáci získali základní

návyk pro třídění odpadů.

12) Nakoupili jsme učební pomůcky a materiá-

ly: Největší položkou je videomikroskop,

který je propojen s interaktivní tabulí. Dále

hydrobiologické pomůcky (lupy, pinzety,

planktonky), které dosud chyběly. Pro po-

drobnou fotodokumentaci všech aktivit pro-

jektu jsme si opatřili digitální fotoaparát.

Dále jsme zakoupili literaturu s tématikou

související s EVVO.

13) Pro výstavbu přírodní učebny v areálu školy

byl vypracován projekt.

14) Část peněz byla použita na vyškolení koor-

dinátora EVVO.

Náklady s realizací projektu spojené:

Exkurze žáků 28 786,9 Kč

Návštěva skládky a třídírny 

odpadů Přibyšice 6 980,6 Kč

Nákup nádob na tříděný odpad 33 234,5 Kč

Projekt přírodní učebny 5 000,- Kč

Nákup učebních pomůcek 

a materiálů do knihovny 56 216,- Kč

Environmentální vzdělávání 

koordinátora EVVO 4 422,- Kč

Nákup materiálu pro výtvarnou 

soutěž 5 156,- Kč

CELKEM 139 796,- Kč

Díky získané finanční podpoře MŠMT se žáci

všech exkurzí zúčastnili zdarma. Pokud by Vás

zajímalo, jak exkurze probíhaly, můžete navští-

vit galerii fotek na nových stránkách školy:

www.zstynec.cz Pro školu byly zakoupeny

různé pomůcky a materiály, které na základních

školách nejsou běžně dostupné. Výuka bude ná-

zornější a zajímavější. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se

o realizaci projektu jakkoliv zasloužili. Za for-

mální zpracování projektové dokumentace patří

dík především Ing. Miluši Burešové.

Za ZŠ Týnec nad Sázavou 

Mgr. Petra Šašková
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Odstavené vozidlo někdo zapálil

Jedenačtyřicetiletá žena oznámila 31. prosince

krátce po půlnoci nález hořícího auta u kameno-

lomu u osady Ouštice. Lokalizaci požáru vozidla

Audi A6 provedli profesionální hasiči z Benešo-

va. Policisté spolu s vyšetřovatelem hasičů prove-

dli ohledání požářiště. V zavazadlovém prostoru

vozidla nalezli kovový předmět, který připomínal

vojenskou munici. Byl 25 centimetrů dlouhý a 8

centimetrů silný. Cestou operačního střediska

proto přivolali pyrotechnika. Ten na místě zjistil,

že se nejedná o žádnou pyrotechniku nebo vojen-

skou munici. Jde o neznámý předmět, který není

nebezpečný. Policisté z vozidla ještě zajistili re-

gistrační značku. Podle této pak zjistili majitele

auta, dvaatřicetiletého muže z Prahy, kterého

o události vyrozuměli. Vrak vozidla, který poško-

zený den před tím kolem šesté hodiny večer od-

stavil z důvodu jeho poruchy, zajistili. 

Jako předběžnou příčinu požáru vyšetřovatel

hasičů stanovil technickou závadu. Týnečtí poli-

cisté případ dále prošetřují. Hmotná škoda byla

vyčíslena na čtyři sta tisíc korun. 

Ženu přepadli dva chovanci

Krátce po sedmé hodině ranní byla 3. ledna

u školní jídelny v Piaristické ulici v Benešově, ne-

daleko základní školy Jiráskova, přepadena pěta-

padesátiletá žena. Nejdříve na ni zaútočila dívka,

která se jí snažila strhnout z ramene kabelku. Pak

se přidal i mladík, který ji doprovázel a údery

pěstí do obličeje chtěl napadenou donutit k vydá-

ní kabelky. Žena však začala křičet o pomoc. Mla-

dík na nic nečekal a z místa utekl. Dívka se ještě

chvíli pokoušela kabelku ženě ukradnout, když se

jí to nedařilo, tak se také dala na útěk. Poškozené

útokem nevznikla žádná majetková škoda, utrpě-

la však šok a zranění v obličeji, se kterým byla

ošetřena v benešovské nemocnici.

Benešovští kriminalisté na případu intenzivně

pracovali a objasnili ho. Podezřelými jsou čtr-

náctiletá dívka, chovankyně dětského domova

na Benešovsku, a sedmnáctiletý mladík, chova-

nec výchovného ústavu na Ostravsku. Oba byli

v té době na útěku. Protože neměli žádné finanč-

ní prostředky, opatřovali si je protiprávním jed-

náním. Na svědomí však neměli pouze loupežné

přepadení v Benešově. O den později, tedy 4.

ledna, se stejného jednání dopustili v Mimoni na

Českolipsku, kde byli policisty zadrženi. V té

době už ale benešovští kriminalisté věděli, že

loupeže v Benešově se dopustili právě oni. 

Případ nezletilé dívky benešovský policejní

komisař služby kriminální policie a vyšetřování

odloží, protože dívka není pro nízký věk trestně

odpovědná. Spisový materiál chovance pak

z důvodu jeho současného pobytu postoupili ko-

legům do Ostravy.

Po odvysílání reportáže se muž přihlásil poli-

cistům

Při loupežném přepadení zaznamenaly bezpeč-

nostní kamery osobu nemaskovaného pachatele.

Ten 11. ledna krátce po třinácté hodině vstoupil do

pobočky banky GE Money Bank ve Vlašimi. Po-

čkal, až odejde poslední zákazník, a pak přistoupil

k přepážce. Na pult položil lístek s nápisem PENÍ-

ZE, sáhl pod bundu a povytáhl pistoli s tím, že

chce peníze. Poté co mu žena z pokladny vydala

peníze, vzal lístek a odešel směrem k zámeckému

parku. Netušil však, že jeho jednání zachytila bez-

pečnostní kamera. Ve spolupráci s benešovskými

policisty pak část záznamu 4. ledna v ranních ho-

dinách odvysílala TV Nova v pořadu Snídaně

s Novou. Televizi si ten den ráno pustila i jedna

žena na Benešovsku. Shlédla uvedenou reportáž

a v pachateli poznala svého muže. Ten se pak sám

přihlásil benešovským kriminalistům. Třicetiletý

muž se k loupeži ve Vlašimi přiznal. Jako důvod

svého jednání uvedl finanční problémy v podniká-

ní. Peníze, které si odnesl z vlašimské pobočky,

však ale do podnikání neinvestoval. Prohrál je

v automatech. Zbraň, plynovou pistoli, kterou

k loupeži použil, policistům dobrovolně vydal. 

Dalším šetřením vyšlo najevo, že má na svě-

domí ještě jednu loupež, a to na okrese Praha-

-venkov, které se dopustil už počátkem prosince

loňského roku. Z toho důvodu se benešovští kri-

minalisté s pražskými kolegy dohodli, že případ

dál budou šetřit policisté z okresu Praha-venkov.

Zadrženého pak na tento útvar eskortovali. 

nprap. Zuzana Stránská

Policie České republiky informuje… Z Městské knihovny…
Jak vypadal průměrný čtenář v roce 2007:

„Žena v důchodovém věku, popřípadě stu-
dentka středoškolačka, která si půjčuje hodně
zájmové literatury a mimočítankovou četbu,
pravidelně navštěvuje internet a vyžaduje
hlavně nové knihy a nepohrdne ani časopisy.“

Nejvíce navštěvují naši knihovnu důchodci,

více žen než mužů, hned potom středoškoláci

a děti ze základní školy (ale děti čtou bohužel

stále méně a méně).

Nejstaršímu čtenáři je 87 let, nejmladšího nemá-

me zaregistrovaného, ale jsou to děti kolem dvou

let, kterým maminky půjčují první dětské knihy.

Nejvíce žádanou knihou roku 2007 byla kniha

o Týnci, která za rok 2007 

opustila naši knihovnu 33x, dále potom Staré

řecké báje a pověsti a Povídky malostranské –

26x. Romantické a dobrodružné romány jsou

půjčovány v průměru 28–23x do roka.

Z populárně naučné literatury byly požadová-

ny nejrůznější knihy a příručky pro šikovné ruce,

akvaristika, chovatelství a zahrádkaření.

V průběhu roku bylo nakoupeno 1 071 nových

knih (818 beletrie 253 naučné) a průměrná cena

jedné knihy je asi 165 Kč. Snadno si tedy spočí-

táte, že jsme do nových knih investovali asi 160

tisíc. Velký výběr je i v časopisech – více než 50

různých titulů.

Naši pilní čtenáři během roku uskutečnili

32 551 výpůjček, z toho bylo 9 607 výpůjček ča-

sopisů a v knihovně se vystřídalo přes 7 tisíc lidí.

Využití veřejného internetu výrazně stouplo

po zrušení poplatků – skoro o dvě třetiny – asi

700 nových zájemců za rok. Díky několika gran-

tům jsme mohli rozšířit přístup k internetu o ně-

kolik dalších míst, a tak jsme schopni uspokojit

větší množství žadatelů.

Těšíme se na Vás i v roce 2008. 

IN

Dne 20. 2. 2008 oslavil své životní 

jubileum 77 let pan Ondřej Kečkeš. 

Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví

do dalších let přeje Petr s rodinou.

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 28. března 2008

– termín uzávěrky je závazný!

}
Na Podhajáku
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4. PLES MĚSTA 
V sobotu 2. února 2008 se ve velkém sále Spo-

lečenského centra TÝNEC uskutečnil ples města

Týnce nad Sázavou. Rádi bychom touto cestou

poděkovali všem návštěvníkům, hostům, účinku-

jícím a pořadatelům za účast, pomoc a přípravu

akce. K tanci a poslechu hrál Taneční orchestr

PACHOLATA, předtančení připravil TK QUAT-

RO Benešov, o zpestření programu se postaral

Pražský Hradčanský orchestr pod vedením Jose-

fa Kocůrka se staropražskými písněmi a kuplety.

V letošním roce si připomínáme 690 let od první

písemné zmínky o Týnci. Toto jubileum jsme při-

pomněli i v průběhu večera krátkými hereckými

etudami ze života významných osobností Týnce

v podání herců České barokní společnosti. Celý

večer slovem provázela Alena Vrtišková. 

Nejen bohatý kulturní program, ale také tombo-

la přispěla ke zpestření této společenské události.

Velký dík tedy patří především sponzorům plesu

z řad podnikatelů i jednotlivců, kteří se každoroč-

ně podílejí na reprezentativnosti tohoto večera. 

Seznam sponzorů 

Alena Součková – kosmetika MARY KAY

AV SERVIS

B3H, s.r.o.

BOTOSERVIS Korbel

BRAMAL s.r.o.

CYKLOSPORT – Jan Novotný

ČESKÝ VÝROBEK – Ing. Milena Povolná

DVD Půjčovna MODRÝ SLON – R. Šípek

ELEKTRO – Bohumil Harvan

FOMIKO – Jaroslav Mikoláš

HODINÁŘSTVÍ – Vlastimil Vanžura

JAWA Moto spol.r.o

Kamil HOLEČEK – Husquarna

KVĚTINY IVETA

KVĚTINY Zdena Kaprálková

LÉKÁRNA K Náklí

LÉKÁRNA Pod Hradem

Marie Dvořáková

MASO-UZENINY – Pavel Šubrt

MASO-UZENINY – Trojánek Václav

MASO-UZENINY TYNA – Jiří Šebek

METAZ a.s.

MONTANA – Martin Brzybohatý

ND MOTO Pecerady s.r.o

NORI s.r.o. – Milan Ehrlich

OBUV – Dagmar Mudrončíková

OSVĚTLENÍ TÝNEC

OTTA s.r.o.

OVOCE ZELENINA – Ludmila Křížová

P-BUS TOUR – Josef Pešek

PEKÁRNA – Libor Červený

PILA Podělusy

PIZZERIE „Nad Řekou“

PROEXPO plus, s.r.o.

REHA STUDIO – Adriana Bursová

Restaurace U VRTIŠKŮ

Rodina ŠKRÉTOVA

SAXOFON s.r.o. 

SDRUŽENÍ O+Z, J. Drahokoupil

SKLENÁŘSTVÍ – Pavel Macháček

Společenské centrum TÝNEC 

SPORTBAR – Vladimír Smolík

STASTO automation, a.s.

STAVEBNINY – Vladimír KIŠA

SYPOS – Ing. Jindřich Petrášek

Technické služby BENEŠOV s.r.o.

TEPLÁRNA TÝNEC

TEXTIL – Ivana Pospíšilová

TEXTIL – Marie Stejskalová 

TEXTIL – Vlasta Chuová

Tiskárna ROCK MÉDIA

TRAFIKA – Alena Bláhová 

TRUHLÁŘSTVÍ – Pavel Padevět

URBEX – Václav Urbanec

Vodácké a turistické centrum BISPORT

WIFCOM s.r.o.

Město Týnec nad Sázavou děkuje všem sponzorům za vytvoření
bohaté tomboly a kulturního programu



8 strana, číslo 1 Týnecké listy ročník XVIII, únor 2008

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404;

Týnec nad Sázavou; 257 41; 

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

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍCH V TÝNCI

NAD SÁZAVOU

BŘEZEN 2008

8. 3. RANGERS COUNTRY SALOON

Zač.: 20:00 hod.

Hudební představení legendární kapely

s JEHO HOSTY

První host: JAN NEDVĚD s kapelou
Společenské centrum TÝNEC

Vstupné: 150,- Kč 

Rangers Band vznikl v prosinci 2005. Je

pokračováním skupiny Rangers ve slo-

žení Jiří Kaleš, Jan Podjukl a Luboš

Řehák. Spolu s novými členy Mirkem

Čamajem a Martinem Černým pokračují

v tradici, která vznikala v období posled-

ních 20–25 let.

9. 3. HRAVÁ KINA

Zač.: 15:00 hod.

Pokračování nedělních hravých kin, ob-

čerstvení a koutek pro děti v místě 

Společenské centrum TÝNEC

Vstupné: 40,- Kč / dospělí jako dopro-

vod 15,- Kč

14. 3. TROPICKÉ OSTROVY

Odjezd: 04:00 hod.

Zájezd do největšího evropského aqu-
aparku u Berlína. 
Rezervace i telefonicky do 20. 2. 2008,

úhrada částky do 7. 3. 2008. 

Cena zájezdu na osobu: 500,- Kč (dopra-

va a průvodce)

S sebou – platný cestovní doklad – pas

nebo OP, doporučujeme připojištění lé-

čebných výloh na cestu do zahraničí ve

vlastním zájmu, kapesné na vlastní útra-

tu a občerstvení. Na vstup cca 25 EUR,

děti do 20 EUR, děti do 3 let zdarma. 

16. 3. JOSEFSKÁ DECHOVKA

Zač.: 14:00 hod.

Společenské centrum TÝNEC

Vstupné: 30,- Kč 

26. 3. A JE TO V PYTLI!

Zájezd na divadelní komedii v Divadle

Na Fidlovačce.

Vstupné: 340,- Kč

Odjezd v 17:30 hod od spořitelny

Zač.: 19:30 hod.

29. 3. MAŠKARNÍ PLES 

Společenské centrum Týnec

Zač. 20.00 hod. 

Bližší informace Stanislav Janda tel:

721 355 969

DUBEN 2008

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2008 V MĚSTSKÉM

MUZEUM

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ na téma KRAJINA

AKRAJINNÉ DETAILY s názvem „POHLEDY“

autorky Moniky Kubecové v kamenné věži

VÝSTAVA OBRAZŮ Petra Hejného – hudeb-
níka a violoncellisty, výstava bude zahájena
VERNISÁŽÍ SPOLEČNĚ S KONCERTEM
PRO DVĚ VIOLONCELLA.

5. 4. KONCERT DVOU VIOLONCELL

Koncert proložený povídkami a ilustra-

cemi Ludmily Vernerové

Účinkují: Petr Hejný a Jitka Vlašánková

– violoncellové duo povídky Ludmily

Vernerové čte Dana Pilařová

Program: Luigi Boccherini, Joseph

Haydn, Antonín Kraft, Wolfgang 

Amadeus Mozart

14. 4. FAMÍLIE, aneb Dědictví otců zachovej

nám, pane

Zájezd do Divadla Na Vinohradech

Ceny vstupenek 320,- 290,- 240,- 200,-

190,- 80,- Kč

Odjezd v 17:30 hod od spořitelny

Zač.: 19:00 hod.

Změna programu vyhrazena 

Sledujte vývěsní a plakátovací plochy

a www.mestotynec.cz, ww.centrumtynec.cz

Kontakty:

Turistické informační centrum Týnec – tel:

317 729 050, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz

Kulturní informační středisko a podatelna
MěÚ – tel: 317 701 923, 724 258 032,

info@mestotynec.cz

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny
při převzetí vstupenky. 

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne
před datem pořádání akce. 

Nevyzvednuté vstupenky budou poskytnu-
ty dalším zájemcům.
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Jak se žilo na vesnici
(Ladislav Skupa)

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Pecera-

dech byl založen již v r. 1922. Od svého vzniku

byl tmelovým pojítkem mezi všemi občany.

Záhy si pořídil stříkačku, samozřejmě ruční,

a postavil proti Troníčkovům požární zbrojnici

a hned vedle dřevěnou konstrukci na sušení

hadic. Nepsané sídlo měl v hospodě „Nahoře“,

jejíž majitel Antonín Hruška byl zakládajícím

členem sboru. SDH svojí činností ovlivňoval

společenský život na vsi. Pořádání každoročních

plesů a hraní divadel se stalo samozřejmostí.

Slavnostní setkávání s okolními sbory do toho

rovněž patřilo.

Jednotliví členové si pořídili uniformy, helmy

a sekerky. Velitel se odlišoval helmou zlatou.

Zásluhou pana Jardy Matějíčka jsme jako jediní

na okrese měli hasičský dorost. Děvčata měla

modré skládané sukýnky a bílé blůzičky s maš-

ličkou a cvičila s praporky. Kluci měli modré ko-

šile a černé trenýrky, cvičili s dřevěnými seker-

kami. Potud k základnímu vybavení.

Prvním bojem s ohněm bylo hašení stodoly

občana Bašty, který stavení koupil od A. Micky.

Když v krátké době u něho za podivných okol-

ností hořelo opět, vyjádřil se sedlák Hruška –

Palas: „Čert nám ho byl dlužen!“ Další účast

byla při hašení ohně v Bukovanech. Posledním

požárem byl dům pana Pačese. Střechu měl po-

krytou došky, uhasit oheň nebylo možné, tak se

alespoň stříkalo na vedlejší domy, aby se požár

nerozšířil. Po vyhodnocení zásahu a obětavosti

hasičů byl přijat závěr, pořídit si motorovou stří-

kačku. Tak se také stalo, stříkačku předváděla

firma Smekal. Vodu čerpala z prvního rybníka

a bez problému ji dostříkla až za kapličku. Byla

použita pouze jednou při hašení stohu obilí pana

Adámka, stojícího na poli za Podhajským rybní-

kem. Všichni kvitovali správnost nákupu stří-

kačky, nebo
 svým výkonem v několika minu-

tách oheň uhasila.

Jak jsem v úvodu uvedl, hasiči se vzájemně

setkávali na cvičení pořádaných každoročně

v jiné vesnici. Začnu u nás v Peceradech. Přípra-

vy na tento den byly konány několik týdnů pře-

dem. Dorost pilně nacvičoval a dospělí vše orga-

nizačně zajiš
ovali. Konečně nastal tento

slavnostní den. Dopoledne bylo vítání hostů –

hasičů z okolních vesnic. Když přicházeli k hos-

podě, na povel velitele se seřadili a pevným kro-

kem došli před družstvo domácích hasičů, kde se

zastavili, vzájemně se pozdravili a šlo se na pivo.

Tak probíhalo celé dopoledne. Odpoledne bylo

zahájeno nástupem všech přítomných hasič-

ských sborů. Hasiči byli přivítáni projevem

a pak prostor opustili. Pak jsme nastoupili my,

dorost. Hvězdicovým pochodem za doprovodu

hudby jsme došli na vytyčené mety. Naše vy-

stoupení se líbilo. Po nás nastoupili naši hasiči.

Bez hudby a za zpěvu Šly panenky silnicí, … Je-

jich vystoupení nebylo cvičením, ale volnou

hrou. Předváděli se, jak jsou mrštní a když se ně-

který tatík ocitnul na zemi, bylo to přijímáno

s úsměvem.

Zlatým hřebem slavnosti byl nálet na Pecera-

dy. Franta Drábků, bratr kapelníka Josefa, měl

pilotní výcvik. Nejdříve zakroužil nad cvičištěm

a z letadla shodil kouřovou bombu na Troníčko-

vu stodolu. Byl vyhlášen poplach a hasiči před-

váděli své umění, co v takových případech dělat.

Že taková slavnost končila tancovačkou, bylo

samozřejmostí.

Další vystoupení dorostu bylo v Úročnici.

Tam jsme přijeli na žebřiňáku ozdobeném bříz-

kami a pestrými papírovými fábory. Slavnost

jsme zahajovali my. Došli jsme na mety a chvíli

jsme čekali, až muzikanti začnou hrát. Po něko-

lika taktech však hudba utichla. Byli jsme zděše-

ni, co se stalo. Přítomní velitelé hasičů šli na pó-

dium a tam nastala ostrá slovní potyčka s panem

kapelníkem Dvořákem. Asi po deseti minutách

se vše uklidnilo a my za velkého potlesku jsme

cvičení dokončili. Čekala nás sladká odměna –

koláče a kakao. Tak nás pohostili všude tam, kde

jsme cvičili.

Jednání kapelníka bylo odsouzeno širokým

okolím. Jak se později zjistilo, byla to pomsta za

to, že na posledním hasičském plese v Pecera-

dech místo jeho kapely hrála kapela Lešanka, ří-

zená kapelníkem Sládkem. Pan Dvořák záhy

předal taktovku panu Josefu Drábkovi, který pak

kapelu dlouho řídil. 

Ještě jednu perličku. Bylo to v Poříčí nad Sá-

zavou na fotbalovém hřišti vedle potoka. Stáli

jsme již na metách, připraveni cvičit. Najedou se

přihnali Jarda Hruška – Palas a Tomáš Havlíčků,

oba z Pecerad s obručemi, které před sebou po

zemi poháněli klacky. Proběhli kolem nás, nikdo

jim v tom nebránil.

Léta běžela, dorost zestárl, sbor sice existoval

dál, ale nebyl už nijak aktivní. Až s nástupem

nové generace. Pan Roman Hudrlík kolem sebe

soustředil mladé kluky a stal se velitelem hasičů.

Začali velmi aktivně. Postupně se vybavili mo-

derní protipožární technikou, Zahradníčkova

stodola byla přestavěna na novou zbrojnici. Za

fotbalovým hřištěm byl vybudován taneční par-

ket a jsou tam pravidelně pořádány oslavy ke

Dni dětí i k dalším příležitostem. Určitě některé

z těchto dětí budou dorostenci a později členy

sboru. Peceradští hasiči jsou jednou z nejlepších

jednotek na okrsku tak, jako tomu bývalo v mi-

nulosti. Vyslovím jedno přání, aby se opět stali

tmelicí pojistkou v obci, jak jsem uvedl v úvodu.

Proč to připomínám? V obci působí dvě aktivní

organizace – hasiči a fotbalisté. Těžko mluvit

o nějaké spolupráci. Nejen, že z těchto mladých

hasičů nikdo kopanou nehraje, ale ani nefandí.

Tak na každý zápas se díváme tři dědkové –

Danda, Novák a já, Ladislav Skupa.

(pokračování příště)

Regionální muzeum
v Jílovém u Prahy

Vás zve…
2. 2. – 6. 4. 2008

Od Masopustu k Velikonocům – výstava klubu

lidové tvorby. 15. 3. 2008 předvádění řemesel

1. 3. – 20. 4. 2008

Osobnosti Jílovska – komorní výstava věnova-

ná 110. výročí narození Olgy Barvířové

15. 3. 2008

Velikonoční předváděcí den

5. 4. 2008

Závist – autobusový zájezd na naše největší

keltské oppidum s odborným archeologic-

kým doprovodem

12. 4. – 15. 6. 2008

Životní prostředí Středočeského kraje – výstava 

12. 4. – 25. 5. 2008

Jílovští včelaři – výstava ke 100. výročí založení

včelařského spolku 

26. 4. – 22. 6. 2008

Osobnosti Jílovska – komorní výstava věnovaná

120. výročí narození spisovatele Jana Morávka

Mateřské centrum – MOTÝLEK – 
Týnec nad Sázavou

Obecné a shrnující údaje MC za rok 2007

Co mateřské centrum umožňuje? 
– Posilování prvořadé a nezastupitelné role ro-

diny a rodičovské výchovy – tématické herny;

spolupráce s místní ZŠ v rámci rodinné vý-

chovy, pracovního vyučování apod.

– Získávání a předávání odborných poznatků

o výchově, zdraví, psychologii rodinného ži-

vota a výtvarné, hudební a rodinné výchově –

odborné přednášky a semináře

– Umožňuje rodičům vzájemně se společensky

i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat

vlastních schopností či znalostí ku prospěchu

ostatních členů či ostatní veřejnosti – herny,

přednášky, kurzy

– Obohacuje děti o nové kamarády, vztahy a zku-

šenosti, nabídka prostředí vzájemné důvěry –

tématické herny; spolupráce se ZŠ; kroužky

– Poskytuje prostor pro vzájemnou pomoc

a předávání zkušeností – herny; spolupráce se

ZŠ, přednášky a semináře; kroužky a kurzy

– Spolupracuje s místní samosprávou, regionál-

ními MC, s místní ZŠ. Dále spolupracuje se

Sítí MC v ČR, Posázaví o.p.s., médii a další-

mi partnery.

Krátce z historie MC MOTÝLEK:
Mateřské centrum Motýlek zahájilo svou čin-

nost v březnu 2000. 

V roce 2002 bylo MC MOTÝLEK zakládají-

cím členem Sítě MC v ČR, která v současnosti

sdružuje asi 250 MC. Sí
 MC v ČR je členem
mezinárodní sítě MC MINE. V roce 2002 zís-

kala MINE Dubajskou cenu za přínos zkuše-
ností ve své oblasti působení a zlepšování ži-
votních podmínek.

Dalším významným počinem MC MOTÝ-
LEK bylo iniciování výstavby chybějícího
dětského hřiště v Týnci nad Sázavou a sháně-
ní finančních prostředků za tímto účelem.

pokračování na následující straně
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Hřiště bylo dokončeno v květnu roku 2003.

Nyní MC zajiš
uje jednorázovou údržbu – for-

mou brigády vždy 1x ročně, dále MC podporuje

údržbu hřiště Městem Týnec n. S. a ve spoluprá-

ci se ZŠ též pomoc dětí v rámci pracovního vy-

učování.

1. 10. 2004 získalo MC MOTÝLEK certifi-
kát Společnost přátelská rodině z rukou Rut

Kolínské – zakladatelky MC v ČR a Ženy Evro-

py 2003 na pražském magistrátu. Pro MC MO-

TÝLEK je to velká pocta.

V říjnu 2005 se MC MOTÝLEK stalo členem
MAS – místní akční skupiny Posázaví o.p.s.

Pro 1. pololetí 2006 získalo MC MOTÝ-
LEK úspěšně grant Evropské unie, Evropské-
ho zemědělského orientačního a záručního
fondu.

V roce 2007 pokračovalo MC MOTÝLEK
ve třech hlavních liniích nastavených Leade-

rem+, a to v tématických hernách, ve spolu-
práci s místní ZŠ – zapojení školních dětí do

aktivit MC v rámci předmětů Rodinná či Pra-

covní výchova a dále vzdělávání dospělých.

Stručně o MC MOTÝLEK:
– ke 31.12.2007 mělo MC 32 registrovaných

dospělých a 45 dětí jako členů
– v roce 2007 navštívilo pravidelné aktivity

MC 62 dětí a 55 dospělých týdně, 8 dosp.
měsíčně a 10 dětí a 24 dospělých ročně

– návštěvnost 25 mimořádných akcí v roce
2007 činila 722 dětí a 701 dospělých, podíle-

lo se na nich 61 dospělých a 29 dětí – dobro-
volníků a 5 placených lektorů

– měsíčně bylo pro MC odpracováno 160
hodin, na čemž se podílelo 11 dobrovolníků
a 11 symbolicky placených sil

– užívané prostory udržujeme v pořádku a sna-

žíme se dle možností MC dovybavovat zají-

mavou literaturou, sportovními, hudebními,

výtvarnými pomůckami a didaktickými hrač-

kami

– nabízíme pravidelný program (viz dále)

– organizujeme mimořádné akce dle ročních

období, zájezdy, společné výlety, přednášky

atd. dle nápadů a zájmů členů sdružení

– nabízíme občerstvení pro rodiče a děti, kni-

hovničku s literaturou pro děti a o dětech, in-

zertní službu, naše činnost je zmapována

v kronikách, které jsou k nahlédnutí v MC

– k dispozici máme různé zajímavé informace

o kulturním a společenském dění ve městě

i okolí

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 no-

vých možností vzdělávání a zvýšení informova-
nosti 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. didaktické hrač-

ky, sportovní, hudební, výtvarné vybavení;

ceny na akce a soutěže; tematická literatura;

přednášky – další vzdělávání dospělých; zajiš-

tění celkového fungování MC;

– darováním či slevou z poskytovaných služeb.

Děkujeme všem našim sponzorům, podporo-
vatelům a partnerům, kteří dosud MC Motýlek

pomohli a pomáhají.

Marcela Krejčíková – předsedkyně 

představenstva, Mateřské centrum MOTÝLEK

dokončení z předchozí strany

Aktuálně z MC Motýlek:
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Připravujeme

Srdečně vás zveme na seminář fyzioterapeut-

ky Bc.Veroniky Noskové

VÝVOJ KOJENCE

– psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce

života

– nácvik motorických dovedností

– etapy vývoje

– princip motoriky

– důležitost her v dětském věku

– volnost pohybu

– ukázky vhodných a nevhodných pomůcek, hra-

ček, obuvi a oblečení (můžete přinést s sebou)

Přednáška se uskuteční v MC Motýlek,

Okružní 520, DSPS I – společenská místnost,

v úterý dne 26. 2. 2008 od 16,30 h.
Parkování kočárků, přebalovací pult a občer-

stvení pro maminky zajištěno.

Herna bude uzavřena. Vstupné ZDARMA
Více informací a rezervace na tel 777 28 48 68;

dannapokornna@seznam.cz

Srdečně vás dále zveme na seminář fyziotera-

peutky Bc.Veroniky Noskové

VÝVOJ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

– základní motorické dovednosti

– zaměření na volnočasové až sportovní aktivity

– rozvoj koordinace a rovnováhy

– otázka vývoje stoje, chůze, běhu, skoků, chy-

tání míče 

– vývoj cílené motoriky hrubé i jemné

Přednáška se uskuteční v MC Motýlek,

Okružní 520, DSPS I – společenská místnost,

v úterý dne 1. 4. 2008 od 16,30 h. 
Vstupné ZDARMA
Více informací a rezervace na tel 777 28 48 68;

dannapokornna@seznam.cz

Těšíme se na setkání s vámi na některé z na-

šich akcí či v rámci pravidelného programu MC

Motýlek.

Máte-li zájem dostávat informace (programy
heren, mimořádné akce) z MC Motýlek mai-
lem, prosím, napište nám na mcmotylek@se-
znam.cz

Aktivní rodiče či prarodiče s novými nápady či

připomínkami též rádi přivítáme na našich pra-

videlných organizačních schůzkách – vždy 4.

středu v měsíci od 18,30 h v MC. (DSPS I) – Víc

hlav víc ví aneb každá schůzka posouvá MC Mo-

týlek pokaždé o kus cesty dál. 

Koordinátorka MC Motýlek

Marcela Krejčíková
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Zimní období rovná se topné období. Ze zpráv

o stavu životního prostředí bohužel zcela jedno-

značně vyplývá, že se již několik let stav ovzduší

v České republice zhoršuje. Nemalou měrou je to

způsobeno i malými zdroji znečištění ovzduší –

lokálními topeništi. V ovzduší se zvýšily emise

tuhé, oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusíku

(NOX) i oxidu uhelnatého (CO). V důsledku zvy-

šujících se cen zemního plynu a elektrické energie

se část domácností opět vrátila, bu� zcela nebo

částečně, od ekologicky šetrného topení, k topení

uhlím nebo dokonce uhelnými kaly. Samostatnou

kapitolou je zcela bezohledné a trestuhodné spa-

lování odpadů některými občany. Bu� ve snaze

ušetřit, nebo si spíše myslím, že z lenosti odpad

třídit, je někdo schopen do kotle naházet igelity,

PET lahve a další jakékoliv znečištěné odpady.

Látky, které jsou tímto nedokonalým spalováním

odpadů uvolňovány do ovzduší, a které musí dý-

chat všichni, jsou jedovaté, dráždivé, často i kar-

cinogenní (dioxiny, furany a fosgeny) a zcela

jednoznačně zdraví velmi škodlivé!

Ani lakovaná a barvená dřeva nebo

překližky nemají v kotli co pohledávat, protože

se jedná rovněž o odpad, ke spalování v lokál-

Je možné dýchat čistý vzduch?
(pokus o fejeton)

Na banální otázku komplikovaná odpově�.

Jistěže lze, ale … jak kde, kdy a v sousedství

koho či čeho? V Týnci se situace díky rostoucí-

mu spalování tuhých paliv a především věcí ne-

patřících do kamen znatelně zhoršila. Asi to

může potvrdit hodně lidí i bez důkazů v podobě

záznamů měřicích čidel a sofistikovaných ana-

lýz vzduchu.

Legislativně je naše snaha o získání tepla

v chladné části roku dobře ošetřena a mantinely

pro naše konání v tomto směru jsou jasně vyme-

zeny. Upřednostněny jsou energie „čisté“ – na-

pojení na centrální zdroj vytápění, lokálně elek-

třina a plyn. Důraz je kladen díky jednotlivým

zvýhodněním pomocí dotací a daňových výhod

také na obnovitelné zdroje slunce, vítr, geoter-

mální teplo a tepelná čerpadla a pak na pasivní

úspory konstrukčního charakteru budov jako za-

teplení, vhodné stavební materiály a umístění

v terénu. Naopak je cenově znevýhodněno spa-

lování uhlí, lignitu a jejich dalších podob, které

uvolňují při spálení mnoho prachu, síry, těžkých

kovů a CO2. Město věnovalo otázce čistoty

vzduchu pozornost za nemálo peněz, především

investicemi do rozvoje dálkového vytápění a za-

vedení plynu do domácností.

Jaká je naše každodenní realita? Žijeme v glo-

balizovaném světě a jsme tedy ve vleku trendů,

které z našeho města neovlivníme a jestliže se ne-

naučíme na ně racionálně reagovat, uškodíme

jenom sobě. Hořekování nad zkažeností světa

můžeme číst od doby, kdy se člověk naučil psát

a to nepomáhá. Růst cen elektřiny a plynu musí-

me kompenzovat individuální cestou. Někdo

bydlí přes zimu v jedné místnosti, někdo zakoupí

vlněné svršky i spodky, někdo spací pytel z kaj-

čího peří, jiný les a využívá z něho dřevo, někdo

alespoň část zimy stráví v teplých krajích místo

letní dovolené, někdo zvýšenou pílí vydělá více

peněz a tyto problémy ho nepálí. Vše samozřej-

mě vyžaduje určité investice a při jejich volbě zá-

leží na důvtipu a vynalézavosti každého z nás.

Menší část z nás se z tohoto pohledu chová aso-

ciálně a pálí veškerý odpad včetně plastů. Pod

svícnem je tma, jedovatý kouř si užijí sousedi

a při „příhodné“ inverzi celý Týnec. Navíc ve ve-

černí či noční tmě, kdy konspirační vhazování

plastů do kotle má nádech adrenalinové honičky,

kdy dopadení pachatele je velmi nepravděpodob-

né. Do podobné kategorie nezodpovědného čině-

ní spadá i pálení starých železničních pražců, vy-

jetých olejů a vůbec topení v topeništích ve

špatném technickém stavu. Jestliže není daleko

doba, kdy dýmající komín byl symbolem pokro-

ku a hrdě se na něho ukazovalo, dnes platí opak.

Komín bez kouře a nebo s minimem oxidu uhli-

čitého je příslibem společnosti nové doby a čím

více lidí to pochopí, tím lépe. 

Naše dilema v komisi životního prostředí a za-

stupitelstvu, zda udělat vyhlášku o topení v lokál-

ních topeništích, je velké. Vyhláška města upra-

vující topení v domácnostech by opakovala

různá, již stejně platná zákonná ustanovení

a především její kontrola by byla nedostatečná.

Čidla do domovních komínů hlídající stav spalin

či spektrální analýza kouře ze satelitních snímků

je hudba budoucnosti. Jediné, co je smysluplné, je

vysvětlení a pochopení závažnosti vdechování

jedů, které vznikají tímto pálením všem, kdo má

kotel na pevná paliva, výchova nové generace,

která bude lépe vzdělaná a lépe si uvědomí všech-

ny souvislosti a odvaha poukázat na toho, kdo se

v tomto evidentně zpronevěřuje. (Ukázka rozho-

voru s takovým sousedem inspirovaná Rychlými

šípy „Dobrý den sousede, jak jste se vyspal?“

ních topeništích zcela nevhodný. Je sice pravda,

že se v současné době jen velmi obtížně takové-

to jednání a porušování zákona a vyhlášky doka-

zuje, ale při jeho prokázání, hrozí podle vyhláš-

ky fyzickým osobám pokuta až do výše 30

tis. Kč a právnickým osobám podle zákona do-

konce až do výše několika desítek nebo set

tisíc. Odpady lze spalovat pouze ve spalovnách

komunálních či průmyslových odpadů, kde je

zaručená vysoká spalovací teplota po celou dobu

spalovacího procesu a účinné čištění spalin.

Proto znovu vyzýváme všechny majitele ne-

movitostí a provozovatele kotelen – spalujte

v kotlích jen paliva pro daný kotel určená, odpa-

dy tři�te a ukládejte tam, kam patří a nezhoršuj-

te ovzduší sami sobě, svým dětem ani nám všem

ostatním.

Petr Korbel

Lokální malé zdroje způsobují velké znečištění ovzduší

„Dobře, a jak vy?“ „Špatně, bolela mě hlava

a byl jsem na vás naštvaný. Včera jste pálil PET

lahve a já jsem z toho ještě přiotrávený.“ „Ale

vždy� mi pěkně rozpálí plotýnku a i dobré kafe si

na ní uvařím. A vůbec, starejte se o sebe a neob-

viňujte mne z ničeho, na co nemáte důkaz. Byl jste

snad u mne doma?“ „O sebe se starám, nechci

umřít na rakovinu. Důkazy mám nepřímé, žlutavý

kouř z vašeho komínu a směr větru přinášející do

mých oken zápach, srovnatelný se zákopy po

útoku yperitem. Jestli se to bude opakovat, napíši

o vás do Týneckých listů a budete mít z ostudy

kabát“ „Hymbajs šimbajs sousede, tak já ty lahve

dám příště raději do kontejneru s plasty“)

Občanská společnost by se měla o sebe více

starat, poukazovat na chyby a nutit zastupitele

k nápravám a předcházení chyb. Čistotu vzdu-

chu ovlivňuje i doprava – možná za inverze stej-

ně závažně. Proč se veřejně nediskutuje o vhod-

nosti výstavby supermarketu uprostřed města,

kam bude svedena doprava? Jak nás ovlivní dál-

nice? Proč se netlačí na modernizaci železnice,

nežádají dotace na solární kolektory na veřejné

budovy a mnoho dalších. Měli bychom se naučit

hledět za horizont naší zahrady a problémy řešit

vlastní iniciativou, která má v demokratické spo-

lečnosti tak malé omezení.

Luděk Šefrna

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 2.–8. ledna 2008 probíhala na

území České republiky Tříkrálová sbírka,

která byla určena na pomoc lidem v nouzi.

Děkujeme Vám všem, kteří jste nám při-

spěli do pokladniček.

koledníci
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Vánoční akademie
Tělovýchovná jednota JAWA-METAZ Týnec

n.S., odbor ASPV pořádal dne 17.12.2007 vánoč-

ní akademii. Vánoční akademie se konala v těloc-

vičně nové školy, která byla vánočně vyzdobena

cvičitelkami ASPV a začátek byl v 16,30 hod.

Diváci – v podobě rodinných příslušníků

a všech, kteří mají rádi sport – byli vítáni. Na za-

čátku akademie se předvedla děvčata z gymnas-

tiky pódiovou skladbou, pak pokračovala vy-

stoupením na koberci a skoky s odrazem na

trampolíně. Ukázkou ze svých hodin v tělocvič-

ně se předvedli také rodiče s dětmi.

Vystoupení byla moc pěkná a určitě se líbila.

Pak následovaly soutěže pro všechny děti, které

na akademii přišly. Za každou soutěž dostaly

děti sladkou odměnu z vánočního stromečku.

Vánoční akademie se povedla a všichni od-

cházeli domů vánočně naladěni.

E.U.

Úcta k životu na Zemi
rybkám, morčatům či andulkám, veškeré poko-

jové rostliny nevyjímaje.

Úcta k životu celé planety Země není jen zále-

žitostí pragmaticky uvažujícího rozumu, nýbrž

také otázkou citu, pokory a dobré a pevné vůle.

Svoji odpovědnost za současný i budoucí stav

životního prostředí projevujme každodenními

skutky. Vzájemná ohleduplnost a dobré mezilid-

ské vztahy nejsou projevem slabosti, ale neod-

myslitelně patří ke zdravému životnímu prostře-

dí. Proto pečujme o volnou přírodu, mějme úctu

k životu a dobré mezilidské vztahy.

Tedy, mysleme na Zemi, ale začněme u sebe.

Nejlépe ihned, ještě dnes.

Jan Urban, ekoporadce Podblanického 

ekocentra ČSOP Vlašim

Každý den se na nás ze sdělovacích prostřed-

ků valí informace o násilí všude na světě. Velké

násilí však vzchází z násilí malého. Proto dbáme

na to, abychom my i naše děti neubližovali zví-

řatům a rostlinám. Laskavé zacházení a pravi-

delná péče patří nejen typickým domácím miláč-

kům, tedy psům a kočkám, ale také akvarijním
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Vodáci na Vysočině
Letošní zima nás zatím moc nerozmazluje.

Sníh nikde, kvetou kočičky, lyže zahálí ve skle-

pě. Přesto jsme v sobotu 26. ledna ráno vyrazili

za sněhem, cíl – Milovy pod Devíti skalami,

ubytovací zařízení Poslední míle. Autobus vezl

dvacet osm lyžařů bez lyží – nač nosit dříví do

lesa. Vždy
 jsou i jiné aktivity, jak řekl náš ka-

marád. A tak jsme zájezd věnovali turistice. 

Rozprchli jsme se krajem ve třech skupinách.

Největší turisté se vydali na Podlesí, Buchtův

kopec, Sněžné, Kadov, Samotín a zpět. Trasa

druhé skupiny vedla přes okolní skály – Drátník,

Malinská skála, Devět skal a přes Křižánky na

Čtyři palice, třetí skupina se vydala do kopce za

rybníkem zmrzlou silničkou přes Blatka na

Kadov, Krátkou, Samotín, Drátník a Blatinami

zpátky. Den se vydařil, i když silný vítr nebyl

zrovna dvakrát příjemný. Navečer jsme se vráti-

li rádi do tepla Poslední míle a večer zakončili

hranou. Znovu jsme přetřásali zážitky dne, mu-

zikanti vytáhli nástroje (bylo jich devět) a hrálo

se a zpívalo, jedlo, pilo a povídalo.

Nedělní ráno však bylo smutné. Šedivá, zata-

žená obloha, déš
, silný vítr, občas poletovaly

mokré vločky. Návrh, abychom v teple restaura-

ce vydrželi do oběda a pak rovnou domů, nepro-

šel. Vedoucí zavelel k odjezdu a abychom nezvl-

čili, zvolil pro tento den kulturně poznávací

činnost. Navštívili jsme SKI areál v Novém

Městě na Moravě – dějiště Zlaté lyže. Zrovna

PŘÍPRAVA NA JARNÍ SEZÓNU
V sobotu 12. ledna 2008 jsme přijali pozvání na turnaj od volejbalistů

z Benešova. Do turnaje se přihlásilo deset družstev, která hrála ve dvou

skupinách na dva hrané sety systémem každý s každým. První dvě druž-

stva poté postupovala do semifinále, kde se utkala křížem o postup do fi-

nále.

V prvním zápase jsme nastoupili proti béčku extraligových dorostenců

Vavexu Příbram. Po vyrovnané úvodní sadě, kterou jsme vyhráli až v sa-

motné koncovce 25:22, jsme zlepšenou hrou v poli a větším důrazem na

síti dokázali soupeře porazit rozdílem třídy 25:15.

V dalším utkání nás čekal domácí hostitel Benešov „B“. V tomto duelu

jsme bez větších problémů dokázali zvítězit v obou setech 25:18 a nadále

si udržovali neporazitelnost.

O tu jsme přišli v duelu s českobudějovickým týmem „B“. V úvodní

sadě jsme se nemohli dostat pořádně do tempa a zaslouženě jsme prohrá-

li jasně 16:25. Ve druhém klání jsme se soupeřem drželi krok a podlehli až

v samotné koncovce, kde se radoval soupeř po vítězství 27:29.

V posledním zápase jsme bojovali o druhé postupové místo ze skupiny

proti Sokolu Netolice. V nervy drásající bitvě prvního setu jsme nedoká-

zali využít dva mečboly a z výhry 32:34 se radovaly Netolice. Ve druhé

sadě si protivník již průběh pohlídal a zajistil si místo v semifinále. Pro nás

účinkování na turnaji touto prohrou skončilo, přesto jsme byli s naší hrou

celkem spokojeni.

Do finále se nakonec probojovalo českobudějovické áčko, které si po-

radilo s naším přemožitelem ze skupiny Sokolem Netolice. V utkání o třetí

místo nestačilo domácí áčko na České Budějovice „B“ a „pochutnali“ si

na bramborové medaili.

Sestava: 

smečaři: Michal Kuchta, Honza Kyselka

nahrávači: Martin Prokeš, Pavka Zdražil

blokaři: Jarda Kuchta, Libor Prokeš

Naše výsledky:

VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Netolice 0:2 (32:34, 18:25)

VK TÝNEC nad Sázavou – Vavex Příbram „B“ 2:0 (25:22, 25:15)

VK TÝNEC nad Sázavou – České Budějovice „B“0:2 (16:25, 27:29)

VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Benešov „B“ 2:0 (25:18, 25:18)

Tabulka skupiny „A“:

1. České Budějovice „B“ 4 4 0 0 8:0 8b

2. Sokol Netolice 4 2 1 1 5:3 5b

3. VK TÝNEC nad Sázavou 4 2 0 2 4:4 4b

4. Vavex Příbram „B“ 4 1 1 2 3:5 3b

5. Sokol Benešov „B“ 4 0 0 2 0:8 0b

Konečné pořadí: 

1. České Budějovice „A“

2. Sokol Netolice 

3. České Budějovice „B“ 

4. Sokol Benešov„A“

5.–6. VK TÝNEC nad Sázavou a Sokol Tábor

7.–8. Vavex Příbram „A“ a Vavex Příbram „B“

9.–10. Sokol Dobříš a Sokol Benešov „B“ 

Na další turnaj se chystali především naši veteráni. Ti přijali pozvání od

dlouholetých kamarádů z Vlašimi, kde se v sobotu 9. února 2008 uskuteč-

nil 2. ročník veteránského turnaje ve volejbale mužů. Tohoto turnaje se zú-

častňují hráči, kteří dosáhli hranice 40 let a ročníky starší. Naše družstvo

jelo obhajovat loňské prvenství. Tento turnaj jim slouží jako příprava na

kvalifikační turnaj Veteránské ligy, jenž se bude konat v průběhu března

v Českých Budějovicích.

Nezahálejí ovšem ani týnecké volejbalistky. Ty uspořádaly v neděli 3.

února 2008 poslední kolo okresního přeboru žen v benešovské tělocvičně

na Karlově. Turnaje se bohužel nezúčastnil tým KK Benešov, a tak naše

děvčata odehrála pouze jediný zápas, ve kterém podlehla týmu Říčan cel-

kem snadno 1:3 na sety. Touto prohrou zakončily naše volejbalistky ne-

příliš vydařený ročník, ve kterém skončily na chvostu tabulky. Přesto chtě-

jí na tuto sezónu co nejrychleji zapomenout a pečlivě se připravit na další

ročník.

Sestava: 

smečařky: Petra Kotoučová, Hanka Bartlová

nahrávačky: Markéta Kalinová, Maruška Šlesingerová

blokařky: Petra Šašková, Jarka Wesheitelová

Výsledek:

VK Týnec nad Sázavou – TJ Sokol Říčany 1:3 (16:25, 25:23, 14:25, 18:25)

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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probíhaly závody, ale nezáviděli jsme závodní-

kům ani ten mokrý sníh a vůbec ne déš
. Postáli

jsme na tribuně, v autobuse však bylo lépe. Další

zastávka ve Ž�áře nad Sázavou na Zelené hoře

(unikátní Santiniho stavba poutního kostela sv.

Jana Nepomuckého) také nebyla dlouhá. Oběd

v restauraci Tálský mlýn u Pilské nádrže nám

nevyšel – bylo nás moc. A tak jsme se cestou

domů snažili sehnat místo, kde bychom se naj-

edli. Je až s podivem, jak je těžké skloubit poža-

davek na parkování pro autobus a otevřenou re-

stauraci, kde by se dobře najedlo třicet lidí!

Nakonec jsme vzali zavděk párkem v rohlíku

a bagetami na první velké pumpě a domů dora-

zili před pátou.

Zájezd jsme hodnotili jako velmi vydařený.

Sice bychom na lyžích najezdili více kilometrů,

ale počasí nelze objednat. V duchu jsme děkova-

li alespoň za tu pěknou sobotu, za útulné hos-

půdky a večerní hranou, za příjemné lidi, se kte-

rými jsme se setkali. Kdyby se nám nezranil

kamarád a byl i sníh, tak by to bylo úplně doko-

nalé. Takže příště poručíme větru, dešti…?

mn

Rekapitulace činnosti odboru ASPV – SG v roce 2007
V roce 2007 se děvčata z našeho oddílu ASPV

– SG zúčastnila mnoha závodů, a to jak místních

v rámci okresu, tak krajských a dokonce se zú-

častnila i republikové soutěže.

Dne 18. 3. 2007 se v Benešově konaly závody

v „ Akrobacii“. Z našeho oddílu SG se tohoto

závodu zúčastnilo celkem 5 závodnic v mladších

kategoriích.

Kategorie I – celkem 3 závodnice

3. místo Šamlotová Hana

Kategorie II – celkem 8 závodnic

1. místo Jelínková Sylvie

Kategorie II. – celkem 12 závodnic

2. místo Kazdová Barbora

4. místo Škopková Kateřina

10. místo Málková L.

Dne 4. 3. 2007 se konal v Týnci n. S. „Kraj-
ský přebor v SG“ pořádaný naším oddílem SG.
Zúčastnili se ho celkem 63 závodníci v 7 kate-

goriích.

Mladší žákně I – celkem 24 závodnice

8. místo Kazdová Barbora

14. místo Marvanová Jana

16. místo Škopková Kateřina

Mladší žákyně II – celkem 15 závodnic 

8. místo Vávrová Michaela

11. místo Vávrová Kateřina

Starší žákyně I – celkem 10 závodnic 

1. místo Nováková Monika

2. místo Křížková Barbora

10. místo Kliková Martina

Starší žákyně II – celkem 8 záovdnic

1. místo Nováková Kamila

2. místo Kovářová Radka

5. místo Součková Radka

Do republikového finále z našeho oddílu po-

stoupila a reprezentovala Středočeský kraj 4

děvčata.

V Brně se opět závodilo v sestavách SG

o „Pohár města Brna“, a to 20.–22. 4. 2007.

Náš oddíl reprezentovalo celkem 13 děvčat.

Mladší žákyně II – celkem 10 závodnic

8. místo Vávrová K. 

9. místo Vávrová M.

11. místo Kokášová V.

Starší žákyně III – celkem 12 závodnic

3. místo Nováková M.

4. místo Křížková B.

Starší žákyně IV – celkem 14 závodnic

3. místo Kovářová R.

7. místo Součková R.

8. místo Oktábcová J.

9. místo Kohoutová M.

10. místo Novotná K.

12. místo Nováková K.

13. místo Urbancová A.

14. místo Stěhulová E.

Poslední tři děvčata kvůli zranění nezávodila

ve všech 4 disciplinách pokračování na následující straně

Krajský přebor – K. Nováková Krajský přebor – R. Kovářová

Krajský přebor – R. Součková



16 strana, číslo 1 Týnecké listy ročník XVIII, únor 2008

V Doubí u Třeboně se ve dnech 11.–13. 5.

2007 konalo „Republikové finále“ ve sportovní

gymnastice.

Starší žákyně III – celkem 37 závodnic 

7. místo Nováková M.

12. místo Křížková B.

Starší žákyně IV. – celkem 37 závodnic

11. místo Kovářová R.

21. místo Nováková K.

V družstvech Středočeský kraj z 12 družstev

obsadil 6. místo. 

Dorostenky – celkem 28 závodnic

10. místo Škvorová S.

V družstvech obsadil Středočeský kraj z 8

krajů republiky pěkné 3. místo.

dokončení z předchozí strany

Dne 2. 6. 2007 se v tělocvičně II. ZŠ Týnec

nad Sázavou uskutečnily „Týnecké tandemy“,
které již tradičně pořádá náš oddíl za finanční

podpory MěÚ Týnec a sponzorů.

Celkem cvičily 52 tandemy, a to nejen

z Týnce, ale i ze Špindlerova Mlýna, Gymstaru

Praha, DDM Benešov, Dobříše a Netvořic.

Mladší žákyně I – celkem 10 tandemů 

4. místo Škopková K. – Kazdová B.

5. místo Marvanová J. – Kazdová B.

9. místo Novotná K. – Lubinská T., Škvorová

A. – Šíma K.

10. místo Rellichová B. – Martínková M.

Mladší žákyně II – celkem 8 tandemů

4. místo Vávrová K. – Vávrová M.

8. místo Marvanová J. – Šímová N. 

Starší žákyně III – celkem 4 tandemy

4. místo Kliková M. – Jelínková S.

Starší žákyně IV – celkem 4 tandemy 

1. místo Nováková K. – Kovářová R.

3. místo Součková R. – Kokášová V.

4. místo Součková R. – Urbancová A.

Zlaté tandemy – celkem 11 tandemů

tj. dospělí a cvičenka

1. místo Nováková J. – Nováková K.

4. místo Vávorvá K. st. – Vávrová M.

7. místo Vávrová K. st. – Vávrová K. ml.

Démantové tandemy – celkem 2 tandemy

2. místo Vávrová K. – Nováková J.

Dobrovolná kladina – celkem 3 tandemy

2. místo Součková R. – Kokášová V.

Dne 17. 11. 2007 byla naše děvčata na závo-
dech ve Špindlerově Mlýně.
Dívky II – celkem 13 závodnic

1. místo Kazdová B.

Republikové finále – dorostenky

Republikové finále

Týnecké tandemy – K. Nováková, R. Kovářová

Týnecké tandemy – K. Škopková, B. Kazdová

Týnecké tandemy – R. Urbancová, R. Součková

Špindlerův Mlýn – B. Kazdová
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2. místo Škopková K.

Dívky III – celkem 14 závodnic

1. místo Vávrová M.

4. místo Vávrová K. 

6. místo Marvanová J.

7. místo Jelínková S.

8. místo Šímová N.

Dívky V – celkem 4 závodnice

2. místo Nováková K. 

3. místo Kovářová R.

Již tradiční „Mikulášské závody“ v SG

v Týnci n. S. se konaly 1. 12. 2007 za účasti 69

startujících.

Nejmladší žactvo – celkem 15 závodnic 

3. místo Kazdová B.

5. místo Škopková K.

6. místo Škvorová A.

12. místo Lubinská T.

16. místo Marvanová J.

Mladší žákyně I – celkem 16 závodnic

9. místo Jelínková S.

10. místo Vávrová M.

12. místo Šímová N.

15. místo Vávrová K.

V této kategorii zamíchal pořadím šplh. 

Vyspělé starší žákyně – celkem 5 závodnic

1. místo Kovářová R.

2. místo Škvorová S.

5. místo Nováková K.

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

Špindlerův Mlýn – K. Škopková Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn – nástup Mikulášské závody – K. Vávrová
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Teamgym rok 2007
Děvčata z oddílu sportovní gymnastiky zabý-

vající se cvičením v akrobacii, skocích na tram-

políně a pódiové skladbě, tak zvaný „TEAM-

GYM“, se zúčastnila mnoha závodů s různými

úspěchy.

Dne 22. 4. 2007 závodila o „ Černopolní

pohár“ v Brně. Ve své kategorii junior II. obsa-

dila z osmi družstev 7. místo. Začínala na těchto

závodech sbírat zkušenosti.

Dne 5. 5. 2007 se zúčastnila „ Poháru ZŠ Bar-

tuškova“ v Třebíči a z devíti družstev ve velké

konkurenci skončila na 8. místě. Dne

13. 10. 2007 se opět zúčastnila závodu v Třebíči

s mezinárodní účastí a tam již z devíti družstev

skončila na 7. místě a porazila i italské družstvo.

V závodech „Oblast Praha“ dne 25. 11. 2007 už

ve své kategorii z osmi družstev obsadila pěkné

2. místo a nechala za sebou všechny pražské

kluby. Z tohoto závodu se probojovala do Re-

publikového finále ASPV v teamgymech.

Středočeský kraj reprezentovaly 2 kluby –

z Týnce a Kamenice. Z deseti družstev obsadila

děvčata pěkné 5. místo a mají možnost reprezen-

tovat Středočeský kraj na Festivalu v Olomouci

v červnu roku 2008.

J.Z.
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
756 390

NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

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

VODA 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109
602 121 134

Telefónica O2 Czech Republic, 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.


