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zdarma

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední vydání Týneckých listů
v roce 2010. Zároveň je to také první vydání
ve volebním období 2010-2014.

Chtěl bych poděkovat voličům za hlasy, které
dali Volbě pro město. Její významné vítězství je pro
mě signálem, že jsme snad dosud byli pro město
přínosem. Zároveň se cítím výsledkem voleb zavá-
zán. Rád bych, aby Týnec byl městem, kde se nám
bude dobře a spokojeně žít. I nadále od nás můžete
očekávat slušnost, pracovitost a vstřícnost.

Dále bych rád poděkoval panu Zdeňku Březino-
vi za jeho práci. Po 16 letech skončil ve funkci sta-
rosty. Myslím, že pod jeho vedením se Týnec vý-
razně proměnil. Udělalo se mnoho dobrých
a užitečných věcí a město funguje tak, jak má.

Rada pracuje od 8.11.2010 ve složení:
Mgr. Martin Kadrnožka – starosta, Adriana Bur-
sová - místostarostka a neuvolnění členové rady
Mgr. Galina Žďárská, Zbyněk Peša a František
Kašpárek. Místo třetího uvolněného radního pro
dotace a rozvoj města již nebylo zřízeno. Tuto
významnou a náročnou agendu bude muset úřad
zajistit jiným způsobem.

Rada mimo jiné:

• jmenovala do školské rady jako zástupce města
(zřizovatele) Janu Chroustovou, Bc. Miloše
Albla a Dagmar Kudrnovou

• schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26
v domě čp. 275 dle výsledku výběrového řízení

• schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3
v domě čp. 67 dle výsledku výběrového řízení

• schválila uzavření nové nájemní smlouvy na
užívání nebytového prostoru v suterénu domu
čp. 520

• poskytla příspěvek Tělovýchovné jednotě Zora
Praha, nevidomí sportovci, ve výši 1 000,– Kč

• poskytla MC Motýlek podporu ve výši
2 500,– Kč na uspořádání Martinského průvodu
2010

• poskytla příspěvek na vánoční koncert „Tichá
noc“ pro ZŠ Týnec nad Sázavou ve výši
3 570,– Kč

• schválila Plán zimní údržby pro období
2010/2011

• jmenovala komise: Sociální, Rozvoj města,
Zájmová činnost

• doporučila zastupitelstvu schválit pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2011

• navrhla zastupitelstvu složení Finančního
a Kontrolního výboru

Další informace

• Rozpočet města na rok 2011 se připravuje
a projednán by měl být zastupitelstvem na
přelomu února a března. Do té doby se bude
město řídit pravidly rozpočtového provizoria.

• Dalším důležitým úkolem je nový územní
plán. Je třeba získat poslední dokumenty (sta-
noviska), které posuzují celý projekt (posou-

zení vlivu na životní prostředí dle zákona
100/2001 – SEA, stanovisko Odboru životní-
ho prostředí krajského úřadu a následně pro-
běhne kontrola Odboru územního plánování
krajského úřadu – dokumenty na sebe navazu-
jí). Pokud bude vše v pořádku, pak bude vy-
hlášeno závěrečné veřejné projednání územ-
ního plánu a poté zastupitelstvo schválí
vyhlášku o novém územním plánu. Rádi by-
chom vše projednali do konce prvního polole-
tí 2011. Bohužel, byrokracie ve schvalování
územního plánu je ale složitá, nepřehledná
a někdy i nepředvídatelná, a tak se může celý
proces významně protáhnout.

• Výstavba nové školky je ve fázi přípravy.
Bylo dohodnuto prostorové a technické řešení
stavby a nyní se projektuje. Přes zimu se vyří-
dí nezbytná povolení a brzy na jaře bude za-
hájena stavba. Uvedení do provozu se předpo-
kládá v květnu 2011.

• Týnecké listy jsou od tohoto vydání zdar-
ma. Důvodem změny ceny bylo zjednodušení
distribuce u obchodníků. I nadále budou Tý-
necké listy k dispozici na obvyklých místech.

Milí čtenáři,
děkuji Vám za přízeň věnovanou Týneckým lis-

tům. Přeji Vám klidné a požehnané prožití vánoč-
ních svátků a mnoho zdraví a štěstí v roce 2011.

Martin Kadrnožka

starosta města
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PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat všem, kteří mi dali v komunálních volbách svůj hlas.

Snažila jsem se uvést na zdejší politickou scénu nový subjekt, Věci veřejné, a to
proto, aby veřejnost měla skutečnou možnost volby. Jak bude vypadat složení
radnice se stávající politické i zájmové subjekty domlouvají již před volbami.
Prosadit se na politickém poli je pro nový subjekt věc velice obtížná. Jednak
vzhledem k tomu, že pozice jsou tvrdě hájeny stávajícími politickými strana-
mi, které si své získané pozice snaží udržet, a to i za cenu ztráty své doposud
předstírané politické orientace. Potvrdil to i výsledek mnoha povolebních ko-
munálních koaličních dohod. Oficiálně skončila hra na pravici a levici, někte-
ré strany, jako ODS, si nyní budou muset nechat ušít nový ideový “kabát”. Dru-
hým důvodem je konzervativní přístup voličů a jejich nedůvěra k novým
tvářím. Doufám, že tento důvod se podaří překonat v nastávajícím volebním
období. Většina kandidátů za VV má nadále zájem pracovat v odborných ko-
misích při městském úřadu a věřím, že pokud jim stávající vedení města dá
šanci, tak své schopnosti předvedou jistě sami.

Dovolte mi ještě jednou, abych Vám všem poděkovala za podporu a po-
přála krásné a pohodové svátky vánoční a pevné zdraví v novém roce.

Alice Čečilová

......

Z důvodu, že v letošních volbách již nekandidoval pan Březina, děkuji
mu touto cestou za práci, kterou pro nás všechny dělal. Dále si zaslouží po-
děkování proto, že ať jsem přišla s problémy či kritikou, někdy to bylo ne
zrovna jednoduché, vždy člověka přijal, choval se korektně – nikdy nad-
řazeně, nedával najevo svoji moc, což se nedá říci o každém v jeho okru-
hu – někteří se chovali jako „mocipáni“.

Výsledky voleb

Dále děkuji p. Kadrnožkovi – rovněž má čas i pro obyčejné lidi, to jsou
pak také jeho potenciální voliči – pomáhá jim řešit problémy dle možností
i přes množství práce a starostí na MěÚ.

Závěrem sděluji, že se s mým poděkováním ztotožňují i jiní. Říkají:
„Napiš, zaslouží si velké díky!“

Marie Škopková

Povolební guláš
Neprodleně po volbách jsem zahájil jednání o složení rady

města. Mluvil jsem se zástupci všech volebních stran, vyslechl je-
jich požadavky a představy a hledal nejlepší řešení pro město. 

Moje vize široké podpory všech zastupitelů však ztroskotala.
Vzhledem k volebním výsledkům měly některé skupiny nepřimě-
řené požadavky. Nebyly ochotny přijmout kompromisní řešení,
a tak vytvoření široké podpory napříč celým zastupitelstvem ne-
bylo možné. 

Aby bylo zastupitelstvo práceschopné, zbývala jediná možná
koalice: VPM, ODS, TOP09 a KSČM s částečnou podporou
ČSSD. Jiné varianty by se opíraly o většinu jednoho hlasu, a to je
velmi problematické. Přestože jde o strany s rozdílnou politickou
orientací, dohoda vznikla hladce. Bez ohledu na název kandidátky
jsou to lidé, kteří ve veřejném životě města nejsou nováčci a i dle
volebních výsledků mají dostatečnou podporu veřejnosti. Myslím,
že složení rady je pro město opravdu nejlepší variantou. Věřím, že
to bude vidět jak na práci rady, tak i zastupitelstva. 

Přeji všem zastupitelům, aby je práce pro město
těšila a aby převládal pozitivní

a věcný přístup k jednání. 

Martin Kadrnožka 
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Složení zastupitelstva
jméno a příjmení polit. příslušnost funkce

v zastupitelstvu

Martin Kadrnožka, Mgr. VPM starosta 
Adriana Bursová TOP 09 místostarostka
Mgr. Galina Žďárská VPM radní
Zbyněk Peša ODS radní
František Kašpárek KSČM radní
Zbyněk Bartl HZHROM zastupitel
Alice Čečilová, MUDr. VV zastupitel
Roman Hudrlík ČSSD zastupitel

Komise rady města
Rada města na svém zasedání zřídila

3 komise a jmenovala jejich členy.

Sociální komise
Náplní práce je mimo jiné posuzování umístění
do DPS, řešení specifických problémů seniorů,
sociálně právní ochrana dětí.
Předseda: Lenka Žužiová, 
skupina pro DPS: MUDr. Miloslava Fumferová,
Marie Matějovská, Marie Koláčková, 
další členové: JUDr. Blanka Dalibová, Ing. Da-
niela Řemínková, MUDr. Erika Paroulková,
MVDr. Daniela Mustafa Ali, Helena Znamenáč-
ková, Eva Marvanová, Marie Flejberková, Jar-
mila Pochová, Eva Kajnarová

Komise pro rozvoj města
Náplní práce je především posuzování majetko-
vých převodů, oblast životního prostředí, tvorba
územního plánu.
Předseda: RNDr. Luděk Šefrna
členové: Mgr. Petr Korbel, Zdeněk Mrha, Zby-
něk Peša, Gustav Svoboda, Mgr. Ivan Zadražil,
JUDr. Petr Kadeřábek, Ing. Jaroslav Daliba,
Adriana Bursová

Komise pro zájmovou činnost
Náplní práce je mimo jiné oblast sportu, kultury
a využití volného času.
Předseda: Lucie Zadražilová
členové: Dana Kellnerová, Marie Pálová, Josef
Hruška ml., Ing. Miluše Burešová, Ing. Jindřich
Petrášek, Adriana Bursová, Dagmar Hadačová,

jméno a příjmení polit. příslušnost funkce
v zastupitelstvu

Věra Junová TOP 09 zastupitel
Petr Korbel, Mgr. NEZ zastupitel
Pavel Korec NEZ zastupitel
František Ptáčník KSČM zastupitel
Luděk Šefrna, RNDr., CSc. HZHROM zastupitel
Hana Váňová VPM zastupitel
Vlastimil Vanžura VPM zastupitel
Jitka Vnoučková ČSSD zastupitel
Lenka Žužiová ODS zastupitel

Věra Junová, Jaroslava Raková, František Ptáč-
ník, Marta Vrňatová, Roman Hudrlík, Roman
Plachta, Mgr. Renata Veselá, Pavel Franěk
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Tajemník Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou

vyh lašu je

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

referent sociálního odboru 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Předpoklady:
– státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým

pobytem v ČR)
– věk nad 18 let
– způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
– znalost jednacího jazyka
– vzdělání dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 o sociálních služ-

bách v platném znění (vyšší odborné nebo vysokoškolské se soci-
álním zaměřením)

– znalost práce na PC
– organizační předpoklady
– ochota dále se vzdělávat
– umění jednat s lidmi

Přihláška musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu
– profesní životopis
– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:
– platové zařazení v tarifní třídě 7 (dle zákona č. 564/2006 Sb. v plat-

ném znění)
– dobré pracovní prostředí
– stabilitu a perspektivu v zaměstnání

Konečný termín pro podání přihlášek je 13. 1. 2011 do 14.00 hod.
Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SOCI-
ÁLNÍHO ODBORU – NEOTVÍRAT.“
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sá-
zavou, k rukám Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41
Týnec nad Sázavou.
Účastníci, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni
k osobním pohovorům.
Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo vý-
běrové řízení zrušit.

Kontakt: MěÚ Týnec nad Sázavou
Bc. Miloš Albl
tel.: 317 701 612
nebo
Alena Voláková 
tel. 317 701 929
e-mail: volakova@mestotynec.cz

Bc. Miloš A l b l

tajemník MěÚ Týnec nad Sázavou

V Týnci nad Sázavou dne 01. 12. 2010

Tajemník Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou

vyh lašu je

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na uzavření mandátní smlouvy

na pozici
KASTELÁN HRADU A SPRÁVCE
MUZEA v Týnci nad Sázavou

Předpoklady:
– státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým

pobytem v ČR)
– středoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru
– výhodou – praxe v muzejnictví, znalost cizího jazyka
– OSVČ – práce na živnostenský list, věk nad 18 let
– zkušenost s administrativou, práce na PC, přehled v oblast

kultury
– kreativita, estetické cítění, nápaditost, manuální zručnost, samo-

statnost, organizační schopnosti 
– fyzická zdatnost odpovídající požadované práci
– vstřícný přístup k lidem

Přihláška musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu
– profesní životopis
– písemně vypracovaná představa, jak by měla práce kastelána

hradu a správce muzea vypadat (5-10 řádků i více)
– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:
– smluvní odměnu ve výši 16 600,– Kč/měsíc
– technické vybavení kanceláře

Konečný termín pro podání přihlášek je 13. 1. 2011 do 14.00 hod.
Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ–KASTELÁN HRADU
A SPRÁVCE MUZEA – NEOTVÍRAT“.
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sá-
zavou, k rukám Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41
Týnec nad Sázavou.
Účastníci, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni
k osobním pohovorům.
Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo vý-
běrové řízení zrušit.

Kontakt: MěÚ Týnec nad Sázavou
Bc. Miloš Albl
tel.: 317 701 612
nebo
Adriana Bursová
tel. 317 701 931
e-mail: bursova@mestotynec.cz

Bc. Miloš Albl

tajemník MěÚ Týnec nad Sázavou

V Týnci nad Sázavou dne 01. 12. 2010
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Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

vyp isu je

v rámci podpory sportovní,
tělovýchovné, umělecké a zájmové

činnosti dětí a mládeže
v Týnci nad Sázavou

program dotací na rok 2011
s cílem podpořit

1. pravidelnou sportovní a zájmovou činnost – vytváření podmí-
nek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné spor-
tovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad
Sázavou a podpora aktivit škol

2. konkrétní akce pořádané pro děti a mládež při sportovní, tě-
lovýchovné, umělecké a zájmové mimoškolní činnosti dětí
a mládeže do 18 let v Týnci nad Sázavou a akce škol

3. akce výrazně propagující město – určeno všem spolkům,
bez ohledu na počet registrovaných dětí, které chtějí kon-
krétní akcí propagovat historii a současnost Města Týnec
nad Sázavou

Program je určen:
• sportovním, tělovýchovným, uměleckým a zájmovým organiza-

cím s právní 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 hlav-
ní činnost uvedeno provozování sportovních, tělovýchovných,
uměleckých a zájmových činností.

• školám a školským zařízením 

Požadované materiály:
• popis činnosti a přehled úspěchů organizace
• popis konkrétní plánované akce včetně rámcové kalkulace na po-

užití 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 – pouze u první žádosti 
• prohlášení, že organizace vykonává pravidelnou celoroční práci

s mládeží 
• prohlášení, že neprovozuje sportovní, tělovýchovnou, uměleckou

či zájmovou činnost jako činnost podnikatelskou 

Podmínky:
• akce v bodě 2 a 3 můžou být podpořeny nejvýše částkou 5000 Kč
• vybrané subjekty musí mít vyúčtovány dotace z minulých let
• částka bude poskytnuta v roce 2011 a v témže roce musí být čer-

pána
• žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na www.mes-

totynec.cz nebo na podatelně MěÚ 

Kontakt: Adriana Bursová, tel. 317701431, 
bursova@mestotynec.cz.

Termín odevzdání žádostí: do 15.2.2011
– v podatelně MěÚ Týnec nad Sázavou

Mgr. Martin Kadrnožka 

starosta města

KÁCENÍ STROMŮ
Zimní období je pro stromy a keře doba vegetačního klidu, přesně od 1.11.

tohoto roku do 31.3. následujícího roku. Občané, kteří mají problém se starý-
mi nebo vzrostlými stromy a řádně požádají městský úřad o vydání povolení,
mohou v tomto období stromy kácet. Město Týnec spolupracuje s ČSOP Vla-
šim, která provádí odborné posouzení stavu jednotlivých stromů. 

Na fotografii zástupce ochranářů pan Lempochner se starostou města
při místním šetření stavu staré břízy v Chrástě. 

Adriana Bursova

OCENĚNÍ VÝZNAMNÉHO
OBČANA MĚSTA

Již po osmé byli i v letošním roce oceněni významní občané našeho
města. 

Marie Matějovská
Narodila se v Příbrami a v r. 1969 se s rodiči přestěhovala ze Sedlčan-

ska do Zbořeného Kostelce. Po ukončení základní školy odešla studovat
střední zdravotnickou školu, kterou absolvovala v r. 1985. Od té doby také
pracuje jako všeobecná zdravotní sestra – nejdříve v léčebně v Prosečnici
a poté v Agentuře domácí péče, založené r. 1994 MUDr. Tomášem Ma-
cháčkem v Krhanicích. Tuto agenturu v r. 1995 převzala. 

Svým pacientům poskytuje péči nad rámec svých povinností i mimo
svůj pracovní obor. Pacientům se neúnavně věnuje prakticky denně a po-
moci druhým věnuje většinu svého volného času.

Svoji náročnou práci může vykonávat i díky svému rodinnému zázemí,
díky pomoci rodiny Macháčkových z Krhanic a díky spolupráci s týnec-
kými praktickými lékaři a jejich sestřičkami.

Od dětství také aktivně pracuje v týnecké římsko katolické farnosti
a zúčastňuje se charitativních akcí, např. Tříkrálové sbírky.

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Stanislav Janda
S fotbalem začínal v Týnci na starém škvárovém hřišti za místní žáky,

v patnácti letech již hrál za týnecký dorost.
Vyučil se kovomodelářem v Liberci, kde hrával také závodně hokej.

Hokeji se věnoval i v Týnci na úrovni divize.
V letech 1961 – 1963 vojákoval v Táboře. Před vojnou i po ní oblékal

dres dospělých týneckých fotbalistů. Nastupoval v útoku B-týmu v okres-
ním přeboru a I. B třídy. Když bylo potřeba, hrál za A-tým I. A třídy. Ve
30 letech přestoupil do mužstva okresní soutěže Rozkvět Petroupim. 

Po skončení aktivní činnosti působil jako vedoucí mládežnických muž-
stev týneckých fotbalistů. Ve spolupráci s panem Petráškem trénoval stra-
ší žáky.

V 90. letech se stal předsedou fotbalového klubu TJ JAWA METAZ a po
jeho odtržení od TJ se stal prezidentem FK METAZ, nyní FK FERCOM,
kde působí dodnes. Stará se tak o chod celého fotbalového klubu již dlou-
hých dvacet let.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE …
Upozornění!

Vážení spoluobčané, v měsíci listopadu došlo
na úřadovnách Policie ČR ke zrušení státních te-
lefonních linek. Proto prosím volejte na nová
níže uvedená telefonní čísla nebo na linku 158.

Obvodní oddělení Benešov tel.č. 974 871 700
fax 317 721 059

Obvodní oddělení Čechtice tel.č. 974 871 710
fax 317 853 105

Obvodní oddělení Čerčany tel.č. 974 871 720
fax 317 776 115

Obvodní oddělení Sázava tel.č. 974 871 730
fax 327 321 144

Obvodní oddělení
Týnec n/S. tel.č. 974 871 740

fax 317 701 336
Obvodní oddělení Vlašim tel.č. 974 871 750

fax 317 842 444
Obvodní oddělení Votice tel.č. 974 871 760

fax 317 812 275

Dopravní inspektorát tel.č. 974 871 250
Komunikační inženýr tel.č. 974 871 253
Dopravní nehody tel.č. 974 871 261

Šoférovi bez řidičáku naměřili 2,46 promile
Rok ve vězení, peněžitý trest nebo zákaz čin-

nosti hrozí sedmadvacetiletému muži, kterého
v nočních hodinách 15. října kontrolovali poli-
cisté v Týnci nad Sázavou za volantem vozu
Ford Escort. Policisté šetřením v evidencích
zjistili, že je řidič v rámci Schengenského pro-
storu v pátrání a není držitelem řidičského
oprávnění. Navíc mu odborným měřením namě-
řili 2,46 promile alkoholu v dechu. Hledaný s na-
měřenou hodnotou souhlasil. Policisté mu ve
zkráceném přípravném řízení sdělili podezření
ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky a po provedených úkonech jej pro-
pustili.

Pachatelé zadrženi 
K dopadení pomohl náhodný svědek

Benešovští kriminalisté obvinili dva muže
a jednu ženu z několika přečinů, oba obvinění
muži byli vzati do vazby. 

Obvinění se v přesně nezjištěné době ze 4.
na 5. listopadu vloupali do rekreační chaty
v obci Libeč. Nejprve vykopli branku a vrata
vedoucí na pozemek a po neúspěšném vypá-
čení garážových vrat překonali zámek u vcho-
dových dveří vedoucích do chaty. Zde vše
prohledali a odcizili jeden prodlužovací
kabel. Po chvíli byli vyrušeni. Na místo přije-
la policejní hlídka z Obvodního oddělení
Týnec a z Obvodního oddělení Votice. Při
útěku byla trojice zlodějů zadržena.

Dvaadvacetiletý a sedmadvacetiletý muž
a dvaadvacetiletá žena jsou obviněni z přečinů
krádeže, porušování domovní svobody a poško-
zení cizí věci spáchané ve spolupachatelství. Za
své jednání, kterým způsobili majitelům chaty
škodu přes šestnáct tisíc korun, jim hrozí až
dvouletý pobyt ve vězení.

K dopadení pachatelů pomohla lidská všíma-
vost, kdy náhodný svědek zavolal na linku 158.

nprap. Diana Škvorová

Auta jezdí přetížená 
Policisté a celníci v akci

Společnou akci na kontrolu nákladních vozi-
del uskutečnili na Benešovsku 7. října v době od
osmi do osmnácti hodin dopravní policisté spolu
s pracovníky Celní správy Benešov. Ti na stano-

višti na silnici I/3 zjišťovali za pomoci technic-
kého zařízení, zda auta nejsou přetížená, řidiči
dodržují povinnosti při převozu nebezpečných
látek, nepřekračují dobu řízení a dodržují bez-
pečnostní přestávky a doby odpočinku. Dále se
zaměřili na technický stav vozidel, kontrolovali
tachografická kolečka a alkohol u řidičů. 

Policisté zkontrolovali celkem 27 vozidel
a zjistili 11 přestupků, za které uložili na místě po-
kuty ve výši 8 500 korun. Ve dvou případech ne-
byla vozidla ve správném technickém stavu,
jeden řidič nedodržel bezpečnostní přestávky
a jeden měl problém s tachografickým kolečkem.
Další řidič měl uprostřed předního okna pověšené
vlaječky, které mu bránily v dobrém výhledu.
Musel je na pokyn policisty sundat a navíc zapla-
til pokutu ve výši pěti set korun. Při vážení pak
celníci zjistili, že jedno nákladní vozidlo bylo pře-
tíženo. Řidiči uložili pokutu jeden tisíc korun. 

V rámci této akce jedna hlídka dopravních
policistů zjišťovala, jak řidiči jedoucí po silnici
I/3 dodržují vodorovné dopravní značení při
předjíždění vozidel. Několik neukázněných ři-
dičů policisté odhalili. Zastavili je a okamžitě
ukládali blokové pokuty. Například řidiči mo-
drého Peugeotu 406 za nebezpečné předjíždění
přes plnou čáru uložili blokovou pokutu ve výši
jeden tisíc korun. 

pokračování na následující straně
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Policisté kontrolovali bazary
Zajistili odcizené drahé kovy

Nesrovnalosti v technickém průkazu u osobního
vozidla a zajištění odcizených drahých kovů. S ta-
kovými výsledky skončila preventivní kontrola ba-
zarů, sběrných surovin, autobazarů a zastaváren,
které se 4. října zúčastnili kriminalisté a vlašimští
policisté. Na Benešovsku policisté navštívili cel-
kem devět provozoven, ve kterých zjišťovali, zda se
v nich nenachází věci pocházejících z trestné čin-
nosti. Při kontrole vozidel v autobazarech zjistili
u jednoho vozidla nesrovnalosti v technickém prů-
kazu. V provozovně sběrných surovin v Benešově
a na Voticku pak zajistili téměř 1 100 kilogramů
drahých kovů, které byly počátkem října odcizeny
na Benešovsku. Oba případy policisté v současné
době prověřují. 

Akce se také zúčastnili pracovníci Živnosten-
ského odboru Městského úřadu v Benešově. Po
své linii prověřovali, zda podnikatelé při své čin-
nosti dodržují příslušné zákony.

Další kontroly policisté plánují i v následují-
cích měsících. 

Bezpečnostní akce byla úspěšná
Na Benešovsku proběhla 26. a 27. října v době od

16 do 21 hodin další bezpečnostní akce. Zúčastnilo
se jí celkem 54 policistů z pořádkové a dopravní
služby spolu s kriminalisty. Kontrolovali vozidla,
věci a osoby, zda neprochází evidencí celostátního
pátrání. Dále pátrali po pobytech pachatelů. 

Policisté zkontrolovali celkem 441 osob a moto-
rových vozidel. Odhalili 96 dopravních přestupků,
za které vybrali 33 400 korun. Zjistili také dva řidi-
če pod vlivem alkoholu. Prvního kontrolovala 26.
října za Vlašimí, v místech u hvězdárny, čechtická
hlídka. Elektronický přístroj osmačtyřicetiletému
řidiči naměřil při dechové zkoušce hodnotu 1,53
promile alkoholu v dechu. Druhého řidiče pak kon-
trolovali dopravní policisté ve Vlašimi. Naměřili
mu hodnotu 1,69 promile alkoholu. V obou přípa-
dech jsou řidiči podezřelí z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. 

Dále policisté vypátrali tři osoby, po kterých pá-
trali. V Benešově a na Popovicku kriminalisté za-
drželi dva muže ve věku 33 a 35 let, na které bene-
šovský a kutnohorský soud vydaly příkaz k dodání
do výkonu trestu odnětí svobody. Oba pak ve ve-
černích hodinách eskortovali do pražské věznice. 

V rámci trestního řízení pak kriminalisté za-
hájili trestní stíhání mladistvého pro provinění
z krádeže a vlastním šetřením pak odhalili spá-
chání trestného činu na úseku omamných a psy-
chotropních látek. 

Policisté budou v dopravně bezpečnostních
a pátracích akcích v následujících měsících dál
ve zvýšené frekvenci pokračovat. 

Chataři se stěhují do měst
Blíží se zima, chataři zazimovávají chaty

a chalupy a stěhují se zpět do svých městských
bytů. Osady se začínají vylidňovat a prázdné re-
kreační oblasti se opět stanou terčem zlodějů. 

Na Benešovsku se nachází téměř deset tisíc
rekreačních chat a chalup. Za prvních devět mě-
síců letošního roku policisté evidují 109 vykra-
dených rekreačních objektů. 

K vloupání dochází nejvíce v podzimních a zim-
ních měsících. Chatařské osady jsou velmi často

dobře dostupné nejen osobními auty, ale také hro-
madnými dopravními prostředky. To samozřejmě
ovlivňuje možnost napadení těchto objektů. Zlodě-
ji se do nich nejčastěji dostávají vchodovými nebo
balkónovými dveřmi, ale také přízemními okny.
Chataři by proto měli těmto místům věnovat zvýše-
nou pozornost a objekt zabezpečit proti vloupání. 

Před opuštěním a zazimováním chaty by je-
jich majitelé měli uzavřít všechna okna a uzamk-
nout dveře. V okolí by neměli nechávat volně
položené žebříky, nářadí a další předměty, které
by zloději usnadnily vloupání do objektu. Cenné
a drahé věci by měli z chaty odvézt. 

Pokud i přes veškerá opatření chatař zjistí
vloupání do objektu, neměl by do něj vstupovat,
uklízet po zlodějích a manipulovat s věcmi.
Mohl by tak znehodnotit stopy, které jsou pro
objasnění případu velmi důležité. 

Pokud se uvnitř objektu nachází pachatel, chatař
by proti němu neměl zakročovat a snažit se ho za-
držet, ale měl by okamžitě zavolat policii. Policis-
tům při šetření případu může pomoci, pokud si bude
pamatovat popis pachatele, případně i typ vozidla,
kterým na místo přijel a jeho registrační značku. 

Policisté kontrolují střelce
Nastal čas honů

Nastal čas honů a pracovníci z benešovského
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní mate-
riál a policisté z obvodních oddělení budou
v měsíci listopadu a prosinci provádět namátko-
vé kontroly honů. Budou zaměřené na doklady
nutné k držení a nošení zbraní, jako jsou zbrojní
průkaz, průkaz zbraně nebo lovecký lístek. Dále
se policisté zaměří na technický stav zbraní
a také to, jakým způsobem byly zbraně na hon
přepravovány. Nebudou chybět samozřejmě ani
dechové zkoušky na zjištění, zda lovci nejsou
pod vlivem alkoholu.

Dne 6. listopadu policisté zkontrolovali na ho-
nech, které pořádala Myslivecká sdružení Drach-
kov, Maršovice, Bolina a Smilkov, třicet osm
lovců a jejich zbraně. Žádné závady či porušení
zákona o zbraních a střelivu však nezjistili. 

Odcizené vozidlo nalezeno 
Odcizené vozidlo vybaveno vyhledávacím sy-

stémem GPS nalezli 8. listopadu v ranních hodi-
nách týnečtí policisté. Podle informací poškoze-
né firmy byl výskyt Fordu Focus zaznamenán 7.
listopadu v ranních hodinách v ulici Družstevní
v Týnci nad Sázavou. 

Policisté provedli šetření a vozidlo na uvede-
ném místě našli zaparkované. Bylo uzamčeno
a nepoškozeno. Majitele vyrozuměli a vozidlo
mu poté předali. 

Spisový materiál pak policisté předali kole-
gům na Místní oddělení Praha Lhotka, kteří krá-
dež vozidla prošetřovali. 

Pozor na kapsáře! 
Blíží se Vánoce a mnozí lidé přemýšlejí, jaký

dárek by jejich blízkým udělal pod stromečkem
radost. 

Do obchodů začínají mířit stovky zákazníků
a kapsářům začínají žně. Využívají momentu,
kdy je nakupující zaujat vybíráním zboží a nevě-
nuje náležitou pozornost své kabelce či nákupní
tašce odložené v nákupním vozíku. 

Policisté šetří krádeže kabelek, peněženek,
dokladů či mobilních telefonů celý rok.
V předvánočním období jich však přibývá.
Kapsáři kradou nejenom na parkovištích před
supermarkety, ale zákazníky okrádají přímo
v prodejnách. 

Obětí kapsářů se například stal 26. října osma-
padesátiletý muž z Benešova, který v podvečer-
ních hodinách nakupoval v obchodním domě
Kaufland v Benešově. Neznámý pachatel využil
jeho nepozornosti a z nákupního košíku odcizil
volně odloženou pánskou příruční tašku, ve
které byly peníze, občanský průkaz, řidičský
průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce, platební
karta, mobilní telefon a další věci. Poškozený
škodu vyčíslil na dvacet tři tisíce korun. 

Stejný případ šetřili o několik dní dříve vla-
šimští policisté. V obchodním domě Billa ve
Vlašimi nakupovala 19. října třiašedesátiletá
žena. Neznámý pachatel jí z kabelky, kterou
měla pověšenou na nákupním vozíku, odcizil
peněženku s penězi, doklady, platební kartu, tři
kusy mobilních telefonů a další věci. Vše v cel-
kové hodnotě jednadvaceti tisíc korun. 

O své věci mohou lidé přijít nejen v obchodních
domech při nákupech, ale tak na parkovištích.
O tom se přesvědčil 29. listopadu i osmačtyřicetile-
tý cizinec. Nakoupené zboží přendal z košíku do
svého nákupu vozidla a toto pak nechal na krátkou
dobu bez dozoru neuzamčené na parkovišti před
obchodním domem Kaufland v Benešově. Než vrá-
til zpět nákupní vozík, neznámý pachatel mu mezi-
tím z auta odcizil malou brašnu s osobními doklady,
kreditní kartou a dalšími věcmi. Způsobil mu škodu
za tři tisíce korun. 

Co mají všechny případy, které policisté šetři-
li společného? Lidé podceňují pravidla bezpeč-
ného chování a na své věci si nedávají dobrý
pozor. Odkládají je na místo, odkud není prob-
lém je odcizit. Například kabelky a tašky odlo-
žené v nákupních vozících zloděje přímo vyzý-
vají, aby si pro ně sáhli. 

Zásady bezpečného chování
Pokud člověk nechce být okraden, měl by sobě,

svému okolí a zavazadlům věnovat náležitou po-
zornost. Nákupní tašky a kabelky by neměl odklá-
dat do nákupního vozíku, na prodejní pult či při
zkoušení zboží na zem. Kabelky pověšené přes ra-
meno by ženy měly nosit vždy uzavřené, těsně
u těla s rukou na zapínání. Pánové by v žádném pří-
padě neměli nosit peněženky v zadních kapsách
kalhot. Peníze, doklady a další cenné věci není
vhodné ukládat do zadních kapes batůžků. Tato
místa totiž majitel zavazadla nemá dostatečně pod
kontrolou. Rovněž tak není dobré nosit u sebe zby-
tečně velkou finanční hotovost. Postačí jen nutná
suma peněz. Pokud dojde k odcizení kreditní karty,
šekové knížky či sporožirové karty, je nezbytné
o tom co nejdříve informovat pobočku spořitelny
nebo banky a doklady zablokovat. Lidé by neměli
zapomínat ani na své mobilní telefony. I ty se stáva-
jí terčem zlodějů.

Policisté proto občany varují: dávejte si na
své věci dobrý pozor a nedávejte zlodějům
příležitost a šanci ke krádeži. 

por. Bc. Zuzana Stránská
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BYL JEDNOU JEDEN DOCELA ZAČAROVANÝ HRAD
Děti z druhých tříd se roz-

hodly, že hrad a v něm zakleté
pohádky osvobodí.

Čekala na ně spousta úkolů –
zlý čaroděj roztrhal knihy, a tak
děti musely najít zatoulaná pís-
menka a přečíst básničku, v ob-

razárně byly rozcupované vzácné obrazy a ty
musely zase složit, v hradní věži černokněžník
ukryl kouzelná zaříkávadla a ty potom děti mu-
sely přečíst tak, aby kouzlo zaletělo do všech
koutů.

A podařilo se a z hradního sklepení vyšly od-
čarované pohádkové postavy v čele s Královnou

pohádek. Ale to ještě nebyl konec – statečný
rytíř děti slavnostně pasoval na čtenáře, potom
dostaly medaile, diplom i pohádkovou knihu.
Teprve po složení čtenářského slibu odcházely
z osvobozeného hradu zase do školy.

I.N.

Svatomartinský průvod
11. 11. 2010

Tak tu máme opět podzim a s ním nejen krásně barevné lesy, které za
slunečného počasí přímo zvou na procházku, ale také zajímavé svátky.
Jedním z nich je dozajista 11. listopad. V tento den, jak praví pranosti-
ka, přijíždí sv. Martin na svém bílém koni. I když se každý rok 11. lis-
topadu nepokryjí města, pole a vesnice sněhovou peřinou, kterou by
měl sv. Martin přivézt, přesto je tento den důležitý. Podle pověsti totiž
Martin, v té době důstojník galského vojska, prokázal svým činem, že
má srdce na pravém místě a je vždy připraven pomoci svému bližnímu.
Za mrazivého dne, kdy jel se svou družinou, uviděl tuláka prokřehlého
zimou. Rozťal svůj teplý plášť a polovinu podal chuďasovi .Tento velmi
lidský čin se zapsal do naší historie tak silně, že si jej dodnes připomí-
náme. Slavíme den, kdy před 1620 léty Martin zemřel. Proto každý rok

v tento den naše Mateřské centrum Motýlek v Týnci nad Sázavou pořá-
dá průvod městem. Hlavní postavou je muž v dlouhém plášti na bílém
koni, za kterým jdou lidé s lampióny. Jelikož se v hojném počtu této
akce účastní děti, je pro ně na závěr průvodu na zahradě Společenského
centra připraven program. Samozřejmě si vyzkouší přetínání pláště.
Mohou si zde pohladit Martinova koně a nebo na různých stanovištích
plnit lehké úkoly. Po jejich splnění dostanou za odměnu Svatomartinské
rohlíčky ve tvaru podkovy. Při letošní oslavě Martinova příkladného
činu dokonce zazněla nová píseň. Byla složena konkrétně pro tento den
a její slova oslavují soucit a lásku, kterou franský biskup projevil oby-
čejnému člověku. A tento bohulibý čin nebyl jediný, kterým Martin po-
mohl potřebnému. Byl proto nazván Biskupem chudoby a chudých. Ná-
sledujme tedy Martinova příkladu a všímejme si lidí okolo sebe. Vždyť
jsou to lidé, jako my. A každý někdy potřebuje pomoci!

pokračování na následující straně
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Na přípravě této krásné akce pomáhala řada lidí a organizací. Všem za
pomoc velice děkujeme a těšíme se za rok na navázání spolupráce.

Jmenovitě děkujeme zejména:
Městu Týnec nad Sázavou – za finanční podporu akce a zapůjčení ozvučení
Pekařství Červený – za Svatomartinské rohlíčky
Společenskému centru Týnec – za uvaření čaje a poskytnutí zázemí
Městské policii – za zajištění bezpečného průchodu po silnicích města

dokončení z předchozí strany

SDH Týnec – za zajištění ohně k zahřátí i opékání dobrot
Skautskému oddílu z Týnce n/S – za velkou pomoc s organizací akce
Ochotnickému divadelnímu spolku Netopýr – za složení písně pro sv.
Martina a velkou pomoc s organizací akce
Maminkám z Mateřského centra Motýlek – za pomoc s organizováním
a zařizováním akce

Za pomoc Všem ještě jednou děkuje organizátorka akce Adéla  Svobodová

9. 10. 2010
Berchtesgaden – krkolomné, nic neříkající slovo.

Těžko si člověk umí představit, co ho čeká.
Proto když jsme v sobotu 9. října vyrazili na

výlet, mnozí z nás ani netušili, že to bude nezapo-
menutelný zážitek. Začátek jako u nás – mlha,
chmurné ráno. Dokonce ještě v samotném König-
see, kde nás čekala projížďka lodí po jezeře stejné-
ho jména, nic nenasvědčovalo tomu, že ta mlha,
která se válela nad korunami stromů, skrývá ještě
něco navíc. Tu překvapující nádheru a ohromující
velikost bavorských Alp, průzračnou vodu jezera,
barevnou krásu podzimních stromů ... to všechno se
zjevilo naráz, když se mlha zvedla. 

Projížďka po jezeře měla ale i jiná kouzla. Cestou
do sv. Bartoloměje, kde je půvabný stejnojmenný
kostel, jsme zažili překvapení – v nejužším místě je-
zera se loď na chvíli zastavila a my jsme ztichle nas-
louchali hlasu trubky, který se odrážel od skalna-
tých stěn a tvořil nádhernou ozvěnu. Bylo to
nečekané a krásné. Stejně nečekané bylo, když nás
míjela loď plně naložená kravami. Inu, jiný kraj,

jiný mrav – právě se konala slavnost „zahánění
krav“, kterou si místní skutečně užívali. 

Ve sv. Bartoloměji jsme si prohlédli kostel,
navštívili místní info centrum a když se koneč-
ně mlha zvedla, pokochali se nádherným oko-
lím. Škoda, že jsme měli tak málo času a mu-
seli se brzy vrátit do Königsee. Čekala nás
totiž soutěska ve Vimbachu. Po stezkách a dře-
věných vlhkých schodech jsme stoupali vzhů-
ru soutěskou kolem divokého horského poto-
ka, bylo to působivé, bylo to krásné. Cestou
zpátky do Vimbachu jsme ochutnali bavorské
pivečko a čekala nás ještě jedna zastávka, ko-
nečně městečko Berchtesgaden, kde jsme strá-
vili několik příjemných hodin. Někdo návště-
vou místních památek, někdo se vydal
křížovou cestou vzhůru k vyhlídce nad měs-
tem, někdo jen tak bloumal městem či poseděl
v kavárničce. Příjemně unaveni jsme se nave-
čer sešli u autobusu a cestou domů jsme
v duchu znovu prožívali nezapomenutelné zá-
žitky sobotního dne.

VÝLET DO BERCHTESGADENU Výlet se velmi vydařil, a to nejen díky krásné-
mu slunečnému počasí. Poděkování patří paní
Moravcové a průvodkyni paní Obrové, které se
o nás celou cestu pečlivě staraly a v neposlední
řadě také panu Peškovi a panu Jandovi, kteří nás
bezpečně dopravili tam i zpět. 

mn
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ADVENTNÍ ČAS
Probíhá adventní čas – ADVENT znamená PŘÍCHOD – období klidu,

půstu a očekávání, podle keltské kultury příchod velké hvězdy a podle cír-
kve narození Ježíše Krista. Advent má čtyři adventní neděle. Na týneckém
hradě se už letos po osmé společně setkáváme a připomínáme si tradice
a zvyklosti adventního období. Prvním adventem byla zahájena vánoční
výstava šikovných a tvořivých žen, mužů a dětí z Pecerad. Výstava se jim

VÝSTAVA V GALERII MUZEA
Velkou slavností první adventní neděle v galerii muzea byla společná

vernisáž obrazů pánů Ladislava Žížaly z Týnce a Milana Dřízhala ze Zbo-
řeného Kostelce. Atmosféra na vernisáži byla skvělá, malíře přišlo pod-
pořit a obrazy obdivovat mnoho příznivců. O umělecký zážitek se posta-
raly žačky flétnového souboru ze staré školy pod vedením Miloslavy
Hranostýlové. Děvčata zahrála vánoční skladby a sklidila velké ovace. 

opět velmi povedla, provoněla celým muzeem a pomohla navodit tu
správnou vánoční atmosféru. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat,
konkrétně manželům Janě a Josefu Dřízhalovým a Lence Útratové z Pe-
cerad, za každoroční spolupráci a pomoc při organizování výstav a akcí
v muzeu. Jsou to lidé, kteří jsou kdykoliv připraveni s nadšením pomoci.
Ještě jednou velké díky. Přijďte se podívat, vy všichni, kteří máte rádi staré
řemeslo, zvyklostní předměty a vánoční zvyky. Náš život je s tradicí spjat
silněji, než si to často uvědomujeme. 

Moc děkuji malířům, paní učitelce a děvčatům za spolupráci. Vánoční
výstava obrazů je přístupná každou adventní neděli do 14-18 hodin a je
prodejní, takže kdo ještě nemá dárek pod stromeček, možná je to ten
správný tip. 

Adriana Bursová
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Přehled kulturních akcí

prosinec 2010 – březen 2011

1.12.10 – 12.1.11 VÝSTAVA
„KOUZLO OKAMŽIKU“
Městský úřad Týnec
nad Sázavou
Výstava fotografií
Pavla Kadeřábka
Výstava je přístupná 
v době úředních hodin
podatelny Městské úřadu
Pondělí, středa
7.00 – 17.00 hod, 
úterý, čtvrtek 7.00 – 15.15, 
pátek 7.00 – 14.15
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

15.1. – 28.2.2011 VÝSTAVA „ZVÍŘATA, 
PŘÍRODA, LIDÉ“
Městský úřad Týnec
nad Sázavou
Výstava fotografií
Jitky Růžičkové
Vernisáž 15.1. od
16.00- vystoupí
klavíristka
Jitka Mihaliaková
Výstava je přístupná
v době úředních hodin 

podatelny Městské úřadu
Pondělí, středa
7.00 – 17.00 hod,
úterý, čtvrtek 7.00 – 15.15, 
pátek 7.00 – 14.15
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

13. – 16.1.2011 VELETRH GO
A REGIONTOUR
Brněnské výstaviště
13. – 14.1. pro odborníky,
15. – 16.1. pro veřejnost
Veletrh provede
návštěvníky po krásných
místech a turistických
zajímavostech celé České
republiky i Slovenska
Bližší informace: 
www.bvv.cz

25.3.2011 Zájezd do divadla
Hybernia – HELLO, DOLLY
zač.: 19.00 hod.
Slavný americký muzikál
s živým orchestrem! 
Zbrusu nové zpracování 
s Ivanou Chýlkovou
v titulní roli bez alternace!
Osoby a obsazení: 
Dolly Leviová
- Ivana Chýlková; 
Horác Vandergelder

- Josef Carda
/ Jaromír Dulava;
Kornelius Hackel
-  Kryštof Hádek
/ Michal Slaný;
Barnabáš Tucker
- Jan Meduna;
Irena Mollyová 
-Simona Babčáková 
/ Monika A. Fingerová; 
Minnie Fayová 
-  Berenika Kohoutová; 
Rudolf - Mojmír Maděrič
Vstupné: 599,-; 699,- Kč
Odjezd: 17.00 hod.
Rezervace nejpozději do
30.1.2011: 
Turistické informační
centrum, Klusáčkova 2,
Týnec nad Sázavou
Tel.: 317 729 050,
775 290 032,
email:
ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou

Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou

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

www.mestotynec.cz

4. Adventní neděle na týneckém hradě

Soutěž o NEJ – VÁNOČKU
Vánočky vystavíme od 14 hod. v muzeu a v 15,30 hod. je sníme.

Veškeré informace zodpoví Jaroslava Raková 728/ 231741

14 hodin – vystoupení dětí ze ZŠ (stará škola) – Anna Svobodová
VÁNOČNÍ HRA

14,30 hodin – vystoupí flétnový soubor ZŠ (stará škola) – 
Miloslava Hranostýlová

16 hodin – Tradice a zvyklosti Adventu –
společné povídání, hraní a zpívání, keltská spirála

na HARFU doprovází Ivana Pokorná z Národního divadla Praha

18 hodin – Vánoční koncert skupiny AGNATHA v rotundě
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15.  1. 2011 MYSLIVECKÝ PLES
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: Myslivecké sdružení
Háj Pecerady
Hraje: CODA
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC
Kontakt: p. Frischmann, 
tel: 721 978 970

21. 1. 2011 KVĚTINOVÝ PLES
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: TS Salta
Kontakt: Jitka a Karel
Maršálkovi, tel.: 317 724 940,
603 162 163,   603 553 900, 

e-mail:  tssalta.ben@tiscali.cz
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC

5.  2. 2011 PLES MĚSTA – 6. ročník
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou
Hraje: kapela PACHOLATA
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC
Kontakt: Turistické informační
centrum, tel: 317 729 050,
775 290 032

12. 2. 2011 HASIČSKÝ PLES
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: SDH Pecerady
Hraje: CODA
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC
Kontakt: R. Hudrlík,
731 217 218

13. 2. 2011 DĚTSKÁ MAŠKARNÍ
DISKOTÉKA
zač. 14.00 hod.
Pořadatel: SDH Pecerad
Hraje: CODA
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC
Kontakt: R. Hudrlík,
731 217 218

19. 2. 2011 RYBÁŘSKÝ PLES
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: Český svaz rybářů
Týnec nad Sázavou
Hraje: Horváth Band
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC
Kontakt: 603 234 692, 737 306 035

25.2. 2010 Maturitní ples Střední
zdravotnické školy Benešov
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: Střední zdravotnická 
škola Benešov
Bližší informace: kancelář 
školy, tel.: 317 722 571,
736 472 806,
email: szsbn@atlas.cz

26. 2. 2011 ŠKOLNÍ PLES
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: SRPDŠ při ZŠ Týnec
nad Sázavou
Hraje: kapela MUSIK
Josefa Kolorose
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC
Kontakt:Eva Toušová,
tel.: 739 668 311

8.  4. 2011 PLESOVÉ FINÁLE TANEČNÍ
SEZÓNY 2010
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: PaedDr. Blanka 
Takáčová a Společenské
centrum TÝNEC
Hraje: Horváth Band
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC
Informace a předprodej:
PaedDr. Blanka Takáčová,
775 615 503
Společenské centrum TÝNEC,
317 729 050, 775 290 032
CK Agria – Naďa Takáčová,
Ing. Fr. Janečka 511
(budova Metazu),
Týnec n. S.
Tel: 777 002 021
VSTUPENKY JIŽ
V PŘEDPRODEJI

15. 4. 2010 JARNÍ PLES
zač. 20.00 hod.
Pořadatel: TŠ Jitky a Karla 
Maršálkových
Místo konání: Společenské 
centrum TÝNEC
Kontakt: Jitka a Karel
Maršálkovi, tel.: 317 724 940,
603 162 163,   603 553 900
e-mail:  tssalta.ben@tiscali.cz
Místo konání: Společenské
centrum TÝNEC

Turistické informační centrum
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou,

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

www.centrumtynec.cz

Plesová sezóna 2011

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
Již deset let v našem městě existuje

a dobře funguje za pomoci Městského úřadu,
sponzorů a ochotných maminek Mateřské
centrum, místo, kde se maminky s dětmi se-
tkávají, povídají si, sdělují si zkušenosti a za-
pojují se do různých činností. 

V letošním roce jsme pro rodiny s dětmi při-
pravili pravidelné týdenní akce v herně MC
včetně Narozeninových párty, ale také Večerní
dílnu pro rodiče. Zde si vytvořili velikonoční
věnce, postavičky z květináčů, výrobky z ko-
rálků a jiné ozdůbky jako třeba adventní ka-
lendář z filcu a podobných látek. Ve spoluprá-
ci s Městským úřadem mohli rodiče navštívit
v Praze muzikál na ledě High school musical.
Pro malé neposedy nám MC Hvězdička z Be-
nešova zahrálo pohádku O Červené Karkulce.
Spolu s panem Němcem jsme na zahradě Kul-
turního domu připravili každoroční podzimní
Svatomartinský průvod. Také jsme se zúčast-
nili akce Čistá řeka Sázava, tedy úklidu řeky
Sázavy v Náklí a Zbořeném Kostelci, výletu

na lodích Vodníci z Motýlku, Cyklovýletu přes
hrady, zámky a zříceniny, dobrodružné Cesty za
pokladem a úklidu dětského hřiště u OD Nori.
Velmi přínosným byl letos Bazárek s dětskými
potřebami, pořádaný dvakrát do roka. V Hudeb-
ním pořadu paní Lenky Hamajdové si spolu se
školičkou Montesssori zazpívali i ti nejmenší.
S touto školičkou Montessori jsme také pořádali
přednášku, dvě ukázkové hodiny a schůzku pro
maminky, kde dostaly odpovědi na své otázky.
Velmi zdařilý byl letošní Masopustní karneval
plný krásných masek. Na výstavě Svatebních fo-
tografií mohli návštěvníci vidět, že i dnes existu-
jí fungující rodiny. Rodiče byli také pozváni na
seminář Rodinné konstelace, Bachovy esence
a Automatická kresba (rozkreslení osobnosti),
kde načerpali nové poznatky pro poznání sama
sebe a výchovu svých milovaných potomků. Na
louce za školkou na podzim opět vzlétli při Dra-
kiádě k nebi krásní dráčci a na provázku za
sebou táhli rozesmáté děti. Smích a radost naší
drobotiny je nám vždy tou nejlepší odměnou za

snahu a práci, když tyto akce připravujeme.
Proto MC chystá ještě letos další akce pro děti
i dospělé. Opět se školičkou Montessori při-
pravujeme pro děti pohádku O Koblížkovi
a pro maminky Adventní dílny s pečením per-
níčků a s výrobou vánočních svícnů. Termíny
těchto akcí budou zveřejněny na plakátech.
Dále spolu s paní J. Hložkovou připravujeme
na příští rok dva semináře o Síle mysli a emocí
na výchovu dětí, oslavu Tří králů a opět Maso-
pustní karneval. Jelikož je ale MC nevýděleč-
ná organizace, nemohli bychom fungovat bez
pomoci a podpory. Ráda bych tedy poděkova-
la všem, kdo nám pomáhají a vycházejí maxi-
málně vstříc ať už z moci svého úřadu, nebo
podporují naši činnost vlastní prací či sponzor-
skými dary. Těmto všem lidem, ale i ostatním,
přeje naše Mateřské centrum Motýlek krásné
prožití vánoc v rodinném kruhu a opravdu
šťastný a lepší nejen Nový, ale celý rok.

Blanka Sováková koordinátora MC Motýlek
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Ladislav Žížala

ROTUNDA
SV. VÁCLAVA V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Románská rotunda z 11. století sloužila pů-
vodně jako farní kostel. Má loď půdorysu
téměř pravidelného kruhu s chybějícím vý-
chodním segmentem v místě, kde navazuje
podkovovitá apsida. Vnitřní světlá výška
lodi je 980 cm. Kolem r. 1200 byla k severní
straně rotundy přistavěná hranolová věž
hradu. Dnes rotunda s věží patří nábožen-
ské obci církve československé husitské.

lavírovaná perokresba

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
– září 2010

V sobotu 25. 9. 2010 
• všichni uklízeli, barvili, natírali (nejen dřevě-

né prolézačky) a zatloukali hřebíčky
• finance na nákup všeho potřebného zajistilo

město Týnec nad Sázavou

Děkujeme všem dětem a rodičům, 
kteří se zúčastnili brigády. 

Seřazeno dle abecedy:
Bednárová Kristýna 3.B
Belovická Bára 3.B
Benák Jakub – školka
Benáková Jolana 7.B
Berkjová Sára 3.
Čubrová Anna 5.A
Duda Filip 3.B
Dušková Irena 3.A 
Dušková Katka – školka
Král Zdeněk – školka
Miškei Vojta 3.B
Miškovičová Viktorie 3.B
Pokorná Lucie – školka
Pokorný Dan 3.B
Rousová Šárka – školka 
Růžička Filip 3.A
Ryšánek Pepa  2.A
Slaba Jirka 2.B
Zicha Jenda 3.A
Žilková Eva – školka
Žilková Terezka  2.A

Tatínkové a maminky: 
Irena D., Petra B., Martina Ž., Monika M., Mo-
nika K., Jarda K., Jakub S., Dana P., Fanda P.

přeji Vám všem adventní čas plný sněhu, tradic, setkávání se s přáteli
a vánoční hudby. Děkuji Vám za dosavadní podporu jak při práci na hradě,
tak v letošních volbách. Budu se i nadále snažit být ku prospěchu dobré věci
a dobrému konání. Prožijte krásné a klidné Vánoce a pevné zdraví všem
do nového roku 2011                                   A driana Bursová, místostarostka

Drakiáda
10. 10. 2010 

Když se nám po roce opět začal ve vlasech pro-
hánět vítr, byl čas sejít se a bavit se společně se
svými dětmi při pouštění draků. Již tradičně naše
Mateřské centrum Motýlek pořádá každý podzim
Drakiádu a bylo tomu tak i letos. Akce ještě k tomu
vyšla na skoro magické datum. Zdálo se, že vítr
fouká teď každý den a akci bude přát. Nakonec jsme
se v neděli odpoledne sešli jako vždy na louce za
Mateřskou školou v Týnci nad Sázavou. Přivítalo
nás sice krásné počasí v podobě sluníčka, ale vítr
přestal takřka úplně foukat. Nezalekli jsme se toho
a přeci jen zkusili draky pouštět. A někteří opravdu
létali, a to i hodně vysoko. Záleželo na konstrukci
draka a na rychlých nohách tatínků, maminek a dětí.
V pouštění se vystřídaly celé rodiny, protože každý
potřeboval chvilku pauzu. Je dobré si vyzkoušet
nejen běh s drakem, ale i povzbuzování druhého.
Kdo potřeboval posilnit, opekl si na ohni buřtíka,
chleba, jablíčko nebo jinou donesenou dobrotu. Na
závěr akce byli všichni účastníci za své úsilí odmě-
něni diplomem a drobným dárkem. Kdo měl chuť

ještě chvíli zůstat, mohl se zapojit do dalších aktivit
jako chůze na chůdách, hry s padákem a míčem
nebo si vybarvit obrázek draka.

Všem, kteří se letošní Drakiády v Týnci
zúčastnili, moc děkuji, byla to opravdu pestrá
přehlídka různých druhů draků a k tomu velká
zábava. Za rok se těším na shledanou a to snad
i s podporou větru.

Pohádka O Červené
Karkulce 6. 11. 2010

Tak jsme si s maminkami říkaly, že jsme pro děti
již dlouho neuspořádaly žádné diva-
délko a napadlo nás požádat kolegy-
ně z Mateřského centra Hvěz-
dička v Benešově, které mají
s hraním pohádek pro děti již zkuše-

nost, jestli by k nám nepřijely na návštěvu s někte-
rým ze svých představení. Slovo dalo slovo a ma-
minky z Benešova nám přijely zahrát pohádku „O
červené Karkulce“. Pohádka byla doplněna písnič-
kami a texty od Zdeňka Svěráka a velice se líbila.

Především herecké ztvárnění vlka bylo úchvatné
a velmi zábavné i pro rodiče. Pohádku shlédlo asi
30 dětí se svými rodiči, a tak jsme se do prostor Ma-
teřského centra Motýlek tak akorát vešli. 

Maminkám z MC Hvězdička moc děkujeme
za pomoc, přejeme jim hodně sil do dalších po-
hádek a těšíme se na případnou další spolupráci.

Tvoření adventních
kalendářů 15. 11. 2010 

V dnešní době se již setkáváme v obchodech
často jen s čokoládovými adventními kalendáři. Při-
šlo nám to líto a z naší touhy nabídnout dětem i něco
více povznášejícího, nejen komerční čokoládky,
vzešla tato dílnička. Několik maminek i se svými
dětmi se sešlo v podvečer v MC Motýlek a začalo
tvořit. Inspirovaly jsme se v chráněné dílně Ignis.
Adventní kalendář jsme vytvořily z velkého kusu
modrého filcu, na který jsme našily 23 kapsiček
a technikou plstění ho ozdobily motivy nebe a země
– andílky, kostelíčkem, sněhem, hvězdičkami apod.
Do první kapsičky se vloží 1. prosince malé mimin-
ko – Ježíšek, který bude nebem sestupovat směrem
k zemi – každý den o jednu kapsičku. 24. den pak
vklouzne do jesliček v připraveném Betlémě ke
svým rodičům Marii a Josefovi. Práce se nám moc
líbila a děti se snažily pomáhat. Když už se nevešly
k šití, kreslily si alespoň stejný kalendář na papír.

Krásné prožití adventního času Vám všem

za MC Motýlek přeje Adéla Svobodová.
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Jak na děti ? 
Mateřské centrum – MOTÝLEK – zve

všechny rodiče a prarodiče, kteří by se rádi do-
zvěděli něco o vlivech emocí a mysli na výcho-
vu dětí, na přednášky paní Jitky Hložkové, se
kterou již v minulosti naše MC spolupracovalo.

První téma je „Síla emocí a výchova“ –
emoce (pocity) jsou důležitou součástí našeho
života. Ať se rozhodneme žít je naplno nebo je
skrýváme, mají silný vliv na náš život. Seminář
přinese informace o tom, jak pozitivně využít
znalostí o emocích (pocitech) při výchově dětí.

Jako druhé téma jsme zařadili „Síla mysli
a výchova“ – potřebujeme mít sílu, a proto
stojí za to pozorovat, jaké myšlenkové vzorce
a systémy přesvědčení v rodině používáme.
Dozvíte se, proč a jak se můžeme posílit, neboť
náš způsob myšlení rozhoduje o tom, jaký je
a bude náš život. Každá myšlenka může měnit,
a my chceme, aby pozitivně ovlivňovaly život
našich dětí.

Termíny přednášek jsou 29.1.2011.
a 26.2.2011 od 9.00 do 12.00 hod. v herně MC
Motýlek v Týnci nad Sázavou. Naše MC sídlí
v domě s pečovatelskou službou (žlutém).
Vstupné pro členy MC je 250,– Kč, pro nečleny

300,– Kč. Místo na přednáškách je třeba si pře-
dem rezervovat a zaplatit zálohu 100,– Kč.

Přijďte, jste srdečně zváni!! 
Informace na mailu SOOVAA@seznam.cz

Tel: 607 101 949

Seminář o stresu
a boji s ním

Mateřské centrum – MOTÝLEK – pořádá in-
teraktivní seminář o tom, jak na nás působí stres,
jaké jsou jeho důsledky na zdraví, spokojenost
a mezilidské vztahy s názvem 

„Stres, jeho důsledky a prevence – aneb jak
o sebe pečovat, abychom byli spokojeni“

Těžištěm povídání budou způsoby, jak čelit
stresu a jeho důsledkům psychologickými pro-
středky – relaxací, sebepoznáním, péčí o duševní
pohodu. Na závěr se můžete těšit na příjemnou
ukázku. 

Na seminář budou navazovat pravidelná večer-
ní sebezkušenostní setkávání, v nichž budeme
společně uvádět řečené v praxi – nácvik relaxačních
technik (autogenní trénink, Jacobsonova progresiv-
ní relaxace), sebepoznání prostřednictvím neverbál-
ních technik (arteterapeutické, muzikoterapeutické,

práce s imaginací apod.), zážitek skupinového řeše-
ní problémů a komunikace. 

Seminář i setkávání povede Mgr. Renata Ve-
selá, psycholožka s psychoterapeutickým vzdě-
láním a zkušeností. První setkání je plánováno
na 17.1.2011 a dále po 14 dnech vždy od 19.30
do 21.30 hodin v herně MC Motýlek .

Přijďte a nebudete litovat.
Informace na mailu : rena.vesela@seznam.cz

a SOOVAA@seznam.cz

Výuka
německého jazyka
Jistě všichni víte, že v našem městě již něko-

lik let úspěšně funguje Mateřské centrum Motý-
lek. V rámci jeho aktivit jsme získali ochotnou
maminku, která se rozhodla pomoci všem, kteří
tápou ve výuce německého jazyka. Takže pokud
Vy sami, nebo Vaše ratolesti, chcete věnovat čas
svému vzdělávání, uvítáme Vás v MC Motýlek
v DPS, a to děti v pondělí od 16,00 do 17,00
hodin a dospěláky ve středu od 18,00 do 19,00
hodin. Více informací naleznete přímo v MC
nebo na tel. čísle paní Jany Macháčkové –
774 124 759 – která vede tyto kurzy.

BISPORT A SÁZAVA 2010
Na začátku letošního roku byl celý tým Bisportu plný očekávání

a otázek – jakpak to letos dopadne? Uf, už je to skoro za námi. A děly
se věci. 

Sázava nám opět dokázala, že je to hravá řeka, která nemá ráda nudu
a stereotyp. Je plná tajemných překvapení, zajímavých barev, nálad
a hlavně změn stavu co se počtu centimetrů a průtoku týká (asi chce,
aby i ty kameny, co pokrývají její dno, si dobře prohlédly ten náš svět).

Po loňské vodě, příznivě nakloněné vodákům od dubna až do září, kdy
si na své přišel snad každý milovník vodáctví, jsme očekávali, že se letos
budeme korytem „Zlaté řeky“ spíše brodit. Snad každého napadlo, že není
možné, aby bylo letos opět dost vody jako loni. A ejhle, řeka šprýmařka
nám pro změnu přidala ještě víc vody.

Po nečekaně chladném májovém počasí, když se konečně slunce opřelo
svými paprsky do kraje Posázaví a nedočkaví vodáci mohli v červnu vyplout,
dostali jsme se na první a následně na druhý povodňový stupeň. Čili všichni
z vody – to bylo smutku. 

Pak se na chvilku řeka umoudřila a snad prvně si užívali na dolním úseku
i rafťáci. V letních měsících a na Sázavě poměrně věc nevídaná. Proč jezdit
do Alp na Salzu, když od Týnce až do Pikovic byly letos nevídané peřeje.
Bylo to fajn.

Ovšem ne nadlouho. 
V polovině srpna se opakovala situace podobná červnu, avšak s tím roz-

dílem, že povodně trvaly mnohem déle a řeka byla takřka čtrnáct dní ne-

splavná. I náš lanový park musel být z důvodu zatopení uzavřen a my, jen
s rukama v klíně a slzami v očích, čekali až voda opadne.

Vodákům se to snažilo vynahradit krásné babí léto v září, kterého mnozí
využili, ale ty zimomřivější už nikdo na vodu nedostal.

Co dodat – Děda Sázava již pro letošní rok řeku symbolicky zamkl, snad
nabere přes zimu dost sil, aby jí domluvil a zařídil optimální stav vody na
příští rok a domluvil i s patrony počasí svatým Petrem a Pavlem, slunečné
a teplé počasí na rok 2011 – abyste si Vy všichni dobří vodáci zase užili ten
nádherný pocit na kanoi, o kterou se lehce opírají peřeje.

Ahoj v roce 2011 – těší se na Vás Bisport
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MÍSTNÍ VÝSTAVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU
CHOVATELŮ V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Poslední říjnové dny nám ukázaly, že se již
blíží zima. To ale neodradilo místní chovatele
od každoroční výstavy drobného zvířectva, kte-
rou připravují v čase týneckého posvícení. Po-
časí jim vždy přálo a nebylo tomu jinak ani
letos, kdy se přihlásilo 49 vystavovatelů neje-
nom z místní organizace, ale i z širokého okolí.
V letošním roce bylo vystaveno 199 kusů králí-
ků, 100 kusů holubů jednotlivě v klecích, 23
voliér holubů (po pěti kusech ve voliéře) a 41
klecí drůbeže velké i malé (po třech kusech
v kleci). Návštěvníci mohli dále shlédnout
i velkou voliéru s názvem „selský dvůr“, menší
voliéru s ovečkami kvesanskými a v neposled-
ní řadě i menší výstavu okrasného ptactva. Celý
páteční den posuzovatelé bedlivě prohlíželi ex-
ponáty a přidělovali body.
A nyní, jak vše dopadlo.
• kategorie králíci – čestnou cenu získali:

př. L. Müller, francouzský beran albín; př.
Z. Zazvonil, velký světlý stříbřitý; př. F. Lu-
xemburk, německý velký stříbřitý černý;
př. T. Hromádko, činčila velká; př. A. Chotě-
tický, vídeňský modrý; př. P. Franěk, vídeň-
ský bílý; př. A. Chotětický, novozélandský

červený; př. J. Trka, novozélandský bílý; př.
V. Chobotský, burgundský; př. M. Červ, kali-
fornský černý; př. Z. Zazvonil, zaječí divoce
zbarvený ohnivý; př. M. Čurda, stříbřitý malý
žlutý; př. Z. Halas, holandský černý; př. L.
Kovárna, MCH zakrslý stříbřitý světlý
šampión v kategorii „králíci“ př. R. Barešová,
český červený

• kategorie holubi, klece – čestnou cenu získa-
li: př. J. Žalud, moravský pštros modrý; př.
P. Franěk, koborský skřivan bezpruhý; př.
V. Dub, gigant; př. J. Hřebíček, king; př.
P. Berka, benešovský selský modrý; př. L.
Müller, český stavák červený lysý; př. V. Cho-
botský, český stavák černý bělopruhý; př.
S. Host, brněnský voláč modrý

• kategorie holubi, voliéra – čestnou cenu zí-
skali: př. J. Kůt, benešovský selský žlutý a be-
nešovský selský černý; př. P. Berka, benešov-
ský selský modrý; př. E. Kyša, anglický
indián černý; př. P. Hrabec, český stavák
černý sedlatý; př. P. Pýcha, polský rys modrý
šupinatý
šampión v kategorii „holubi“ př. S. Sláma,
king

• kategorie drůbež velká, malá – čestnou cenu
získali: př. L. Müller, husa česká a kachna
pižmová; př. J. Holakovský, kachna rwand-
ská; př. M. Kovárna, rodajenka červená; př. T.
Kotková, MCH araukana; př. A. Hlínová, vy-
andotka žlutá Kolumbie a hedvábnička žlutá
a černá; př. J. Kůt, hempšíra zakrslá; př. A.
Trojánek, zdrobnělá bilefeldka rodobarvá
šampión v kategorii „drůbež“ př. J. Kůt, fé-
nixka zdrobnělá
Všem nositelům čestných cen a šampiónům

výstavy srdečně gratulujeme. Myslím, že letošní
výstava se velmi vydařila nejenom počasím, ale
i vysokým počtem vystavovatelů a vysokou
úrovní vystavených zvířat.

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich pří-
zeň a doufáme, že se všem výstava líbila a že
i příští výstava, která se bude konat 29. – 30. 10.
2011 splní jejich očekávání. Rádi bychom přiví-
tali mezi námi další nové chovatele jak mladé,
tak i ty starší. Nebojte se přijít mezi nás, dveře
jsou vám otevřeny.

Ještě jednou děkujeme všem návštěvníkům
a vystavovatelům a v roce 2011 na shledanou!

výstavní výbor ČSCH Týnec
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VYHODNOCENÍ
ANKETY 

Fitcentrum ANO/NE 

Odbor sportu pro všechny tělovýchovné jed-
noty o.s., Týnec nad Sázavou v jarních měsících
zveřejnil anketu, kterou chtěl zjistit, jaký zájem
by byl v Týnci o cvičení v novém fitcentru. Přes-
tože anketa byla zveřejněná na webových strán-
kách www.mestotynec.cz, www.tjtynec.cz,
v Týneckých listech, k dispozici byly anketní
lístky v tělocvičně, vyjádřilo se pouze 166 obča-
nů, z toho 41 mužů a 125 žen, z nich 149 bylo
pro zřízení fitcentra a 9 proti. 

Očekávali jsme daleko větší ohlas veřej-
nosti, ale bohužel, svůj zájem vyjádřilo mini-
mum občanů.

A jak dopadlo vyhodnocení? 
Ne všichni odpověděli na všechny otázky,

proto v některých případech součty hlasů ne-
souhlasí.

Nejvíce respondentů, 139, bylo ve věku 21 –
50 let, 16 jich bylo starších než 50 let, 11 bylo
mladších než 21 let. 

Bydliště v Týnci má 118, do 10 km od
Týnce 42 a více než 10 km od Týnce 6 re-
spondentů.

V místě bydliště cvičí 67 osob, do 10 km do-
jíždí cvičit 72 osob, nad 10 km 20 osob. 1x – 3x
týdně cvičí 89 osob, 4x – 5x týdně 14 osob a 6x
týdně 1 osoba. Další uvedli, že cvičí 1x – 3x za
měsíc. Téměř všichni, kteří sdělili dosavadní fre-
kvenci cvičení, předpokládali stejnou frekvenci
ve fitcentru. 

Největší zájem byl o aerobik a cvičení při
hudbě – 92 hlasů, o posilovnu – 64 hlasů, spin-
ning – 34 hlasů a ostatní hlasy se rozptýlily mezi
jiné pohybové aktivity. 

Cenu 50,– Kč za 1 lekci cvičení by zaplatilo
29 osob, 70,– Kč je ochotno platit 68 hlasujících,
100 Kč 57 hlasujících a nad 100,– Kč 8 hlasují-
cích. 

Při rozhodování hrála jednu z největších rolí
otázka „kolik jste ochotni za lekci zaplatit“. Roz-
hodně nás anketa nepřesvědčila, že fitcentrum
ano. Nemohli jsme brát příliš vážně hlasy těch,
kteří uvedli, že sice nikdy necvičili, ale do fit-
centra budou chodit pravidelně 3x v týdnu. Ne-
věrohodné je i takové tvrzení, že ten, kdo chodí
cvičit 2x měsíčně za 50 Kč, bude chodit 2x týdně
za 100 Kč. 

I takové informace jsme prostřednictvím an-
kety dostávali. 

Po vyhodnocení ankety bylo příliš riskantní
pouštět se do tak náročného a v Týnci nového
projektu, jako je provozování fitcentra. Moc,
moc jsme chtěli, zvažovali jsme několik mož-

ností a stále jen počítali a počítali. Nejnižší část-
ka, kterou se nám podařilo vykalkulovat, byla
82,– Kč za jednu hodinu – lekci při návštěvnos-
ti 200 osob týdně. Od září jsme „zkušebně“ zvý-
šili příspěvky na 50,– Kč za jednu hodinu. Po
prvních hodinách, po zvýšení příspěvků, se sní-
žila návštěvnost hodin, a to byl poslední „hřebík
do rakve“ našeho fitcentra. Kdo by byl ochoten
platit 85,– Kč, když je 50,– příliš??? Anketa, ani
první hodiny v tělocvičně ZŠ, nás nepřesvědčily
o tom, že bychom fitcentrum finančně „utáhli“.

Přestože fitcentrum, alespoň prozatím,
v Týnci nebude, připravili jsme několik novinek.
Od září jsme rozšířili nabídku o jumping (cviče-
ní na malých trampolínách). Po mateřské dovo-
lené se vrátila Martina Mlýnková a obnovila ho-
diny dance aerobiku. Od 18. 11. 2010 povede
v mateřské škole Iva Chmelařová aerobik pro
předškoláčky. Již od května mohly ženy cvičit
v tanečním rytmu Zumby. Nápadů, jak nabídku
pohybových aktivit pro nejširší veřejnost
v Týnci zpestřit, je spousta, ale chybí podmínky
pro jejich realizaci, zejména prostory, které by
vyhovovaly požadavkům a současně finančním
možnostem odboru sportu pro všechny TJ o.s.
Týnec n. S. i cvičící veřejnosti.

Věříme, že budete naše služby i nadále vy-
užívat, i když stále v prostorách tělocvičny ZŠ

v Komenského ulici.
V.J.

CVIČENÍ DOMA NEBO JINDE ANEB HOLUB
ČI VRABEC?

Dne 17.11.2010 se sice slavil státní svátek, ale
cvičitelky odboru ČASPV v Týnci nad Sázavou
si připravily trochu jiný program pro volný den
– cvičení všech žánrů a stylů. Navázaly tak na
tradici „Dnů pro ženy“, která začala už před ně-
kolika lety. Během zhruba tří hodin dřiny a potu
si příchozí cvičenky mohly vyzkoušet všechny
formy cvičení, které náš odbor pravidelně nabí-
zí. Tedy zdravotní cvičení, dance a step aerobik,
zumbu, kondiční cvičení na trampolínkách, zá-
klady hip-hopu (včetně ukázky tance od dětí),
posilování s pomůckami i bez nich a na konci
nezbytné protažení a relaxaci. Celá akce byla
naplánována v době státního svátku, aby si
mohly přijít zacvičit i ty slečny, dámy a paní,
které normálně nemají možnost si zacvičit kvůli
pracovním či rodinným povinnostem. Přesto si
čas pro sebe udělalo celkem 18 cvičenek, které
se zúčastňují i pravidelných hodin v odboru
ASPV. Soudě podle úsměvů na tvářích se jim
cvičení líbilo a dle jejich slov by se podobná
akce měla brzy opět opakovat. 

Splnila však tato akce svůj účel? Ano i ne.
Ano – ti, co přišli, si příjemně zacvičili. Ano –
úsměv na upocené tváři znamená, že to stálo za
to. Ano – většina cvičenek si normálně vybírá
pouze některé cvičební formy, ale zde si všech-
ny s chutí vyzkoušely i ostatní formy přizpůso-
bené tempem i obtížností úrovni všech. Ano –
samy cvičitelky, které si udělaly čas, si rády za-
cvičily a předaly trochu té radosti z pohybu
svým cvičenkám. Ano – děti z kroužku breake
dance mohly svým rodičům, kamarádům, zná-

mým a všem ostatním ve formě vystoupení
ukázat, co se od začátku školního roku naučily
a obdržely zasloužený potlesk a obdiv. Ne –
v odboru, který čítá více než 150 žen různého
věku a kondice si pouze 18 z nich našlo čas. Ne
– celá akce měla mít především propagační
charakter a měla nalákat nové tváře do tělo-
cvičny, ale objevili se pouze skalní příznivci,
které jsme zvyklí v tělocvičně vídat na pravi-
delných hodinách. Ne – někteří se prostě bojí,
že některá cvičení nezvládnou, nebo nedej bůh
nepotřebují, a proto raději vůbec nepřijdou ani
podívat se, i když plakátek lákal i diváky. Ne –
ani řekněme až extrémně nízká cena a široká
nabídka cvičení nedokázala nalákat širší veřej-
nost přijít si alespoň vyzkoušet, co se u nás v tě-
locvičně pravidelně děje. 

Poslední zmiňované NE je asi to nejsmutněj-
ší. Posledních několik měsíců došlo bohužel
k odlivu zájemců o cvičení, a proto se zde vtírá
jednoduchá otázka: PROČ? Proč čím dál tím
méně lidí chodí do tělocvičny, i když nabídka
cvičení je na tak „malé“ město opravdu široká
a neustále se rozšiřuje? Proč si spousta lidí
myslí, že cvičení nezvládne, i když náš odbor na-
bízí mimo jiné i různé formy zdravotního cviče-
ní, které je vhodné pro méně pohyblivé či starší
cvičence/ky? Proč si cestu do tělocvičny nenajde
víc lidí, když časy cvičení jsou různorodé
a každý by si mohl najít hodinu, která mu vyho-
vuje? Proč – je to snad kvůli tomu, že se všichni
těšili do fitness centra, které není, celkovému ne-
dostatku informací, nebo je to dokonce kvůli

ceně??? …. to vše je jeden velký omyl. Rozvrh
a seznam všech cvičení je vyvěšen hned na ně-
kolika veřejně přístupných místech, plakátova-
cích plochách či obchodech nebo na webových
stránkách www.tjtynec.cz. A cena? Možná zde
je zakopaný pes. V současné době totiž bohužel
panuje názor, že co je levné, je málo kvalitní.
Proto naneštěstí spousta cvičenek dává přednost
módním trendům, komplikovanému cestování
a placení vyššího vstupného před kvalitou a do-
stupností. Je pravda, že neznám jiné místo či fit-
ness centrum, kde po zakoupení permanentky by
stála jedna hodina cvičení POUHÝCH 30 Kč.
Pro mě osobně je zajímavější cvičitelka, které
cvičí srdcem a s chutí a hlavně pro lidi byť
i v malé tělocvičně, nikoliv pro peníze v super-
moderní hale s bezvadným zázemím. Cvičitelka,
která je motivovaná penězi, nemůže být dobrou
cvičitelkou. Dobrá a kvalitní cvičitelka je pro mě
taková, která necvičí jen pro sebe, ale umí
své vědomosti a zkušenosti předat cvičenkám,
cvičí pro jejich spokojenost tak, aby odcházely
příjemně unavené, s úsměvem na tváři a poci-
tem, že pro své tělo i duši něco dobrého udělaly.
Jsem přesvědčena, že právě takové najdete u nás
v odboru. Možnost placení nízkého vstupného je
na jednu stranu snaha vyjít cvičenkám maximál-
ně vstříc a na druhou stranu ochota cvičitelek
cvičit za naprosto minimální odměny. 

Proč se tedy sápat na střechu za dobře vypa-
dajícím barevným holubem, který podléhá
mnohdy nesmyslným módním trendům, když
máme v hrsti krásného a dobře živeného vrab-
čáčka s čistým peřím? 

Za odbor SPV Týnec nad Sázavou

Martina Mlýnková
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Chcete získat nebo si udržet dobrou kondici, posílit a protáhnout svaly,
být zdraví, pružní, bez bolavých zad, bojujete s obezitou, nebo snad chce-
te propotit nějaké to triko, nebo se jen pobavit pohybem a najít si nové přá-
tele v kolektivu stejně založených osob?

CHCETE CVIČIT?
JSME TU PRO VÁS! 

KDE? V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V TÝNCI NAD SÁZAVOU/SÍDLIŠTI

Pravidelně každý týden od pondělí do čtvrtka si můžete pod vedením
kvalifikovaných cvičitelek a cvičitelů odboru Sportu pro všechny TJ
o. s. Týnec n. S. zacvičit v tělocvičně základní školy v sídlišti.

STEP AEROBIK PONDĚLÍ 18,30 – 19,30 hodin
MARTINA Mlýnková

Je skupinové cvičení na stepech (bedýnkách), kdy cvičenci překonávají
výškový rozdí vystupováním na step a sestupováním zpět na podložku za do-
provodu rytmické hudby. Má pozitivní vliv na nervovou soustavu, díky uvol-
ňování endorfinů z těla. Zaměřuje se na vytvarování a vypracování dolních par-
tií těla (hýždí a dolních končetin).  Přispívá k celkovému procvičení těla i
k úbytku tělesné hmotnosti. Posiluje dýchací  a srdeční systém. Step aerobik
Vás pořádně zahřeje jednoduchými tanečními vazbami na  stepech a při krát-
kých sestavách lehce zaměstná i mozek. Na konci hodiny si protáhnete celé tělo
s domů se vrátíte příjemně unavené a dobře naladěné.

TRAMPOLÍNY PONDĚLÍ 18,30 – 19, 30 hodin
JUMPING JANA Smitková

STŘEDA 19,00 – 20,00
a 20,00 – 21,00 hodin
MÍŠA Daňková

Je skupinové cvičení na malých trampolínách, které probíhá za doprovodu
motivující hudby. Základem cvičení je kombinace rychlých a jednoduchých
poskoků, dynamických sprintů, balancování, silových prvků a strečinku.
Proč jumping?

Je zábavný a zlepšuje náladu. Spaluje tuky. Zlepšuje koordinaci a posilu-
je všechny svalové skupiny. Nezatěžuje klouby. Přispívá k získání a udržení
kondice. Snižuje riziko vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny choleste-
rolu v krvi. Zlepšuje schopnost soustředění. Jde o vydatné cvičení, které po-
siluje svaly zejména dolních končetin a oběhový a dýchací systém.

KONDIČNÍ CVIČENÍ PONDĚLÍ 19,30 – 20,30 hodin
BODY STYLING VĚRA Junová

Za doprovodu středně rychlé hudby budete formovat svou postavu, aby
byla ještě pěknější. Udržíte nebo vylepšíte svou fyzickou kondici a zdra-
ví. Zahřejete se jednoduchými kroky a pohyby. Posílíte svalstvo paží
a nohou, posilování břicha a hýždí je samozřejmostí. A nakonec celé tělo
pěkně protáhnete. Pro zpestření občas využijete náčiní, které pro Vás
máme připravené, např. různé druhy gum, míčů, činky, tyče.…. 

RODIČE S DĚTMI ÚTERÝ 16,00 – 17,00 hodin
VĚRA Junová

Hravé, veselé, zábavné, pestré cvičení s tradičním i netradičním ná-
činím, na nářadí i bez něj, které je zaměřené na zdravý vývoj vašich nej-
menších.

Cvičení učí správnému držení těla, rozvíjí dýchání, psychické i mo-
torické schopnosti, obratnost, koordinaci, prostorovou orientaci, kreati-
vitu, rychlost, sílu i vytrvalost. Zapojení do kolektivu vrstevníků napo-
máhá k přechodu dětí do MŠ i ZŠ, učí spolupráci, toleranci,
respektování druhých….. 

Cvičení je vhodné pro děti od nejmenších až do předškolního věku.
Využijte tuto hodinku, kdy se můžete plně věnovat svým nejmilejším. 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ÚTERÝ 17,00 - 18,00 hodin
VĚRA Junová

Zdravotně cílenými a nenáročnými cviky se zahřejete, protáhnete i po-
sílíte svaly, aby nedocházelo ke svalové nerovnováze a nebolela Vás záda.

Procvičíte si celé tělo, svaly i klouby, zlepšíte koordinaci, stabilitu i prostoro-
vou orientaci, uvolníte a zrelaxujete se,  po cvičení se budete cítit dobře a svěže.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie a nejen pro ženy.

DANCE AEROBIK ÚTERÝ 18,00 – 19,00 hodin
MARTINA Mlýnková

Kreativní aerobik plný tanečních vazeb, při kterých se pěkně zapotíte. Při
nácviku vazeb si zlepšíte prostorovou orientaci, koordinaci. Posílíte oběhový
a dýchací systém, ochabující partie, zejména břicho a hýždě. Budete si udržo-
vat a zlepšovat kondici. Lekce je vhodná pro pokročilejší cvičenky.

ZUMBA ÚTERÝ 19,00 – 20,00 hodin
GALINA Breburdová

STŘEDA 20,00 – 21,00 hodin
MARIE Pálová 

Zumba je inspirována dynamickou latinsko-americkou hudbou, spoju-
je aerobní prvky a exotické taneční pohyby salsy, merengue, cumbie, reg-
gaetonu, flamenca, kalypsa a dalších tanců. Cílem zumby je zformovat
a posílit celé tělo, spalovat tuky s úsměvem. Spálíte až 1000kcal za hodi-
nu a zanechá ve Vás skvělý pocit a dobrou náladu.

ŽACTVO ŠKOLOU POVINNÉ IRENA a JIRKA Čechovi
ČTVRTEK 17,30 – 19,00 hodin

ZORA Polášková
Máte-li doma neposedu, který nemá vyhraněný zájem o některá ze

sportovních odvětví, je tato hodina určená právě jemu. Zkusí cvičení v pří-
rodě a turistiku, táboření, atletiku, gymnastiku a další sporty. Při kolektiv-
ních míčových i jiných zábavných hrách a zdravém cvičení s kamarády
vybije nadbytečnou energii a ještě si posílí zdraví a kondici. Je-li vaše
dítko navíc soutěživé a bude mít zájem, může si občas změřit síly se svými
vrstevníky při sportovních soutěžích a závodech. 

KONDIČNÍ CVIČENÍ ČTVRTEK 19,00 – 20,00 hodin
BODY FORM MÍŠA Svobodová

Posilování velkých i malých svalových skupin, tvarování postavy i jed-
notlivých svalů ve středním tempu rytmické hudby. Ploché břicho, hezké
pozadí, pevné paže i nohy. To vše i s pomocí cvičebních pomůcek,  které
jsou Vám ve cvičebních hodinách k dispozici. Chcete si vylepšit postavu,
hubnete a chcete zpevnit tělo – využijte i tuto hodinu.

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC 
V SUTERÉNU DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

V UL. OKRUŽNÍ, V TÝNCI N. SÁZ.

CVIČENÍ SENIORŮ ČTVRTEK 15,30 – 16,30 hodin
od listopadu do března VĚRA Junová
V mateřském centru Motýlek, v DPS, si můžete protáhnout svaly a roz-
hýbat ztuhlé klouby, abyste se cítili lépe a pomohli si zdravým způsobem
od bolesti. Pokud máte pocit, že už Vám neslouží nohy, máte závratě,
zhoršený zrak, problémy s pohybovým aparátem, nebo jiné zdravotní
problémy, bojíte se, že cvičení nezvládnete, přijďte se přesvědčit, že je toto
cvičení opravdu pro každého – i pro Vás. Cvičit můžete v sedu na židli
nebo u opory pro lepší pocit jistoty. Vždy přizpůsobím cvičení přímo
Vám, abyste odcházeli s příjemnými pocity a s vědomím, že jste udělali
něco dobrého pro své zdraví. 

V jednotlivých lekcích se mohou cvičitelky, např. z důvodu nemoci, apod.
vzájemně zastupovat.

Protože účinky cvičení po cca 48 hodinách odeznívají, doporučujeme
Vám využít více cvičebních lekcí v týdnu!!!
Využijte možnost odreagovat se od denních starostí, hodit je aspoň na
chvíli za hlavu a věnovat se jenom sobě!

A BONUS: 
STANETE SE SOUČÁSTÍ BEZVADNÉHO SPORTOVNÍHO KOLEKTIVU

Další informace a aktuální změny můžete sledovat ve vývěsce odboru
proti prodejně LIDL, nebo na www.tjtynec.cz.
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„Jeden za všechny, všichni za jednoho“
sportovní gymnastika

Již tradiční závod pořádaný oddílem spor-
tovní gymnastiky ve Špindlerově Mlýně se
uskutečnil v sobotu dne 27.11.2010. Za náš
oddíl sportovní gymnastiky Týnec nad Sáza-
vou se zúčastnilo celkem 16 děvčat od nej-
mladších, to je ročník narození 2004, až po
zkušené závodnice narozené v roce 1997
v pěti kategoriích.

Tento závod nemá jen gymnastické zaměření
jako je kladina, prostná, přeskok, ale také závod
v obratnosti a orientaci v prostoru na čas. Naše
děvčata se umístila takto:

kategorie I. –  celkem 13 závodnic
6. místo – Stibůrková Andrea
8. místo – Havlíčková Ella

12. místo – Havránková Lucie

kategorie II. mistrovská – celkem 7 závodnic
5. místo – Bílková Zuzana
7. místo – Ungerová Barbora

kategorie III. – celkem 7 závodnic
1. místo – Rillichová Barbora
3. místo – Bílková Tereza

4.-5. místo – Součková Hana
Djurasovičová Sára

kategorie III. mistrovská
– celkem 10 závodnic

4. místo – Stibůrková Barbora
5. místo – Valentová Jana

kategorie IV. – celkem 9 závodnic
5. místo – Kazdová Barbora
6. místo – Škvorová Alžběta
9. místo – Čubrová Anna

kategorie V. – celkem 8 závodnic
5. místo – Vávrová Michaela
7. místo – Vávrová Kateřina

Některé závodnice z našeho oddílu byly na tako-
výchto závodech poprvé a zhostily se jich velmi
dobře. Děkujeme trenérům za dobou přípravu

47. ROČNÍK POCHODU NA NEŠTĚTICKOU HORU
V sobotu dne 18.12.2010 se vydají „pochod-

níci“ z Týnce nad Sázavou a okolí na Neštětic-
kou horu „Za vánočním jmelím“. Pochod, zcela
určitě nejstarší v regionu, se stal tradicí – letos se
půjde již po čtyřicáté sedmé!!

Všechny milovníky hezkých a předvánočních
výšlapů srdečně zveme.

A. K.

Z Týnce se vychází v sedm hodin ráno, sraz je
před Společenským centrem (dříve KD Metaz).
Odtud se jde přes Chářovice, Chrášťany a Černí-
kovice. Cílové shromáždění je na samém vrcho-
lu Neštětické hory pod pamětní rozhlednou.

Po krátkém odpočinku se vyráží do restaurace
v Tismi, kde je pro všechny připraven oběd
/letos knedlo-vepřo-zelo/ s country programem.
Tradičně hraje známá skupina K.O.

Na Neštětickou horu zamíří letos tři hlavní
proudy lidí z Týnce, Bukovan a Neveklova.
V loňském roce se dostavilo i několik manžel-
ských párů z Prahy.

Pochod si však vyžádá i motorizovaný do-
provod. Pamětní tablo, které bude jako vždy
vystaveno v Tismi, bude muset být převezeno
automobilem, neboť se stále rozšiřuje, přibý-
vají nové fotografie nových účastníků a tablo
těžkne.

a další změření sportovních sil proběhne v Týnci
nad Sázavou dne 11.12.2010 na „ Mikulášských
závodech“. J.Z.
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VOLEJBALOVÝ PODZIM
Na úvod nové sezóny Krajského přeboru II. třídy mužů jsme zajížděli pro

povinné body na hřiště TJ Tatran Sedlčany. Roli favorita jsme potvrdili v obou
zápasech a bez ztráty jediného setu si připsali první body do tabulky.

Poprvé na domácím hřišti jsme se představili začátkem září v okresním
derby proti TJ Sokol Vlašim. Po vyrovnaném prvním zápase, kde jsme o
vítězství rozhodli až v tie-breaku, jsme si ve druhém utkání vedli mnohem
lépe a potvrdili vítězství z prvního kola. 

Ve třetím kole nás přivítal SK Volejbal Kolín. Domácí volejbalisté nám
nedali šanci pomýšlet ani v jediném utkání na vítězství, a tak jsme se vra-
celi domů s prázdnou. 

V půlce září jsme na svém hřišti přivítali dosud tápajícího obhájce KP
II, tým TJ Bohemia Poděbrady. V obou zápasech hosté potvrdili své kva-
lity a trochu napravili své rozpačité výkony v probíhající sezóně.

Ze špatné výsledkové mizérie jsme se nedostali ani v Kutné Hoře. Po
debaklu v prvním zápase jsme se v následujícím klání doslova rvali o
každý míč, přesto z vytoužené výhry se opět radoval soupeř.

Zlom přišel konečně na domácím hřišti, kde jsme si pohráli s předpo-
slední Kostelní Lhotou. Hosté nekladli moc velký odpor, a tak jsme si v
tréninkovém tempu připsali dvě jasné výhry.

Podzimní část krajského přeboru jsme zakončili neúspěšným vystou-
pením u lídra soutěže TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. Domácí nám na cestu
domů přibalili dvě prohry 3:0 a my měli opět o čem přemýšlet.

Jarní část sezóny 2010-2011 začínáme 23. dubna domácím utkáním
proti TJ Tatran Sedlčany.

VÝSLEDKY NA PODZIM 2010:
28.8.  TJ TATRAN SEDLČANY- VK TÝNEC NAD SÁZAVOU 

0:3 (-20,-25,-21)
0:3 (-26,-22,-10)

4.9.  VK TÝNEC NAD SÁZAVOU   -  TJ SOKOL VLAŠIM
3:2 (22,16,-26,-18,10)
3:0 (19,19, 21)

11.9.  SK VOLEJBAL KOLÍN- VK TÝNEC NAD SÁZAVOU
3:1 (20,-22,22,11)
3:0 (17,21,23)

18.9.  VK TÝNEC NAD SÁZAVOU  -  TJ BOHEMIA PODĚBRADY
0:3 (-20,-21,-13)
1:3 (-22,-23,-23,-21)

25. 9.  TJ SPARTA KUTNÁ HORA - VK TÝNEC NAD SÁZAVOU
3:0 (16, 9, 21)
3:2 (-21,-15, -16, 17, 11)

2.10.  VK TÝNEC NAD SÁZAVOU- SK KOSTELNÍ LHOTA
3:0 (16,20,10)
3:0 (19,18,23)

9.10.  TJ JISKRA ZRUČ NAD SÁZAVOU - VK TÝNEC NAD SÁZAVOU
3:0 (16, 17, 12)
3:0 (20, 15, 10)

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2010-2011:
1. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 14 13 1 39 : 10 1168 : 932 27
2. TJ Bohemia Poděbrady 14 11 3 38 : 15 1228 : 1084 25
3. TJ Sparta Kutná Hora 14 10 4 34 : 25 1313 : 1210 24
4. SK Volejbal Kolín 14 9 5 31 : 19 1142 : 1082 23
5. VK Týnec nad Sázavou 14 6 8 22 : 26 1003 : 1061 20
6. TJ Sokol Vlašim 14 5 9 22 : 32 1118 : 1178 19
7. SK Kostelní Lhota 14 2 12 14 : 39 1050 : 1242 16
8. TJ Tatran Sedlčany 14 0 14 8 : 42 967 : 1200 14

V sobotu 4. září 2010 se vydala naše děvčata hromadně autobusem od MěÚ
Týnce n. Sáz. do Týnce nad Labem na volejbalový turnaj smíšených družstev,
který se konal v rámci Setkání Týnců. Turnaje se dále zúčastnila 2 družstva
Týnce nad Labem a Hrochův Týnec. Celý turnaj se odehrál v nedalekém Zá-
boří nad Labem, protože přímo v Týnci žádné volejbalové hřiště není. 

Hned po příjezdu do Týnce nad Labem se nás ujal organizátor pan
Kantůrek a my měly ještě čas, abychom si prošly jarmark na náměstí.
Potom jsme se značně posílené a v nebojácné náladě vydaly sólo autobu-
sem na antukové hřiště do Záboří. 

Hrálo se systémem každý s každým na dva hrané sety do 25 bodů. Naše
ryze dámská šestka mezi smíšenými týmy bojovala o každý míč. Na hřišti
vládla pohoda, a i když si soupeři původně mysleli, že nás trpaslice ,,SMÁ-
ZNOU“, museli mnohokrát hodně zabrat. 

S družstvy Týnce nad Labem jsme podlehly 2:0 na sety, ale s Hrocho-
vým Týncem jsme si zahrály vyrovnaný zápas 1:1 na sety. Po celkovém
součtu míčů jsme nakonec obsadily 4. místo. Každopádně jsme se staly
nejveselejším a nejoblíbenějším týmem.

Po výborném obídku jsme se vrátily do Týnce nad Labem, kde na ná-
městí probíhalo mnoho kulturních akcí a vystoupení. Slavností vyhlášení
celého dne a všech sportovních soutěží proběhlo večer na ostrově, kde ná-
sledoval koncert kapely BUTY. 
Výsledky vzájemných zápasů:
Týnec nad Labem I. – Hrochův Týnec 2 : 0
Týnec nad Labem I. – Týnec nad Labem II. 2 : 0
Týnec nad Labem I. – Týnec nad Sázavou 2 : 0
Týnec nad Labem II. – Týnec nad Sázavou 2 : 0 
Týnec nad Sázavou – Hrochův Týnec 1 : 1
Týnec nad Labem II. – Hrochův Týnec 2 : 0
Celkové pořadí:
1. Týnec nad Labem I.
2. Týnec nad Labem II.
3. Hrochův Týnec
4. Týnec nad Sázavou 
Na konec bych Vám všem chtěl popřát hodně úspěchů nejen ve sportovním
životě, ale i mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.

Za VK Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta

Družstvo Týnce nad Sázavou 

Horní řada zleva: Markéta Šašková, Naďa Zámečníková, Maruška Šle-

singerová, Petra Šašková Spodní řada zleva: Hanka Bártlová, Andulka

Zámečníková, Marika Steinová
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Občanské sdtužení TŘI Vás zve...
Občanské sdružení TŘI ve spolupráci s restaurací U MODRÉHO BE-

RÁNKA připravily na letošní zimu sérii jazzových koncertů. Nebojte se

zimy, neukládejte se k zimnímu spánku a přijeďte k nám na jazzové pře-
zimování do restaurace U MODRÉHO BERÁNKA v Hospici Dobrého
Pastýře. Sérii koncertů otevřela 10. prosince Veronika Vítová se svým
hudebním uskupením.

Příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti
přeje svým čtenářům

a dopisovatelům 

redakční rada Týneckých listů
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Změna
Od tohoto čísla

jsou Týnecké listy
k dostání 
ZDARMA!

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 28. ledna 2011
– termín uzávěrky je závazný!

<

Fot P. Vilímek
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Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150

950 891 111
POLICIE ČR 158 317 701 336

317 701 337
MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 
NEMOCNICE 317 756 111
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 222 785

ELEKTŘINA 840 850 860
PLYN nepřetržitě – 1239
VODA 608 241 037

777 241 036
KANALIZACE + DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE 608 241 044

777 241 036

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

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 800 123 456
(nepřetržitě)

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace 603 763 092
p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355

(mobil) 602 358 138

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.


