zdarma
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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám nové informace o městě.
Z činnosti rady a starosty:
• Byla uzavřena smlouva s firmou Ekotakt na
odchyt holubů ve městě. Holubům se zalíbilo
na 2 střechách bytových domů a je nezbytná
jejich plošná redukce.
• Proběhla jednání a byl schválen dodatek pro
rok 2011 k Obstaravatelské smlouvě s Technickými službami Benešov. Technické služby
zajišťují svoz odpadu (komunálního i tříděného), drobné opravy komunikací, sekání trávy,
zimní údržbu, čištění města a provoz hřbitovů. Celková částka za rok 2011 bude
7,8 mil Kč. Z toho největší díl je za likvidaci
odpadu (4,7 mil Kč).
• Byla schválena smlouva s firmou AD-Net
o umístění 10 ks reklamních laviček.
• Byly podány žádosti o dotace z fondů Středočeského kraje na rok 2011. Žádosti jsme podali do
téměř všech krajských fondů – jde o projekty na
podporu hasičů, kultury, opravy sportovních zařízení. Jak jsme byli úspěšní, Vás budu informovat v některém z dalších čísel.
• Zastupitelstvo bude projednávat název nové
ulice „Pod Hájovnou“ v zástavbě rodinných
domů Na Hlinkách.
• Byly stanoveny nové ceny pro ubytování
v hotelových pokojích v DPS.
• Byla schválena závěrečná úprava rozpočtu
pro rok 2010. V roce 2010 jsme hospodařili
s přebytkem přes 5 mil Kč.
• Sociální komise navrhla a rada schválila kritéria
k posuzování naléhavosti umístění do DPS.
Dosud taková pravidla chyběla. Návrh vycházel
především z praktických zkušeností lidí, kteří
mají se „staroušky“ nejvíce zkušeností. Kritéria
jsou hlavně pomocný materiál. Mimo to jsou vyžadována stanoviska lékaře a sociálního odboru.
Každý žadatel o byt v DPS se posuzuje individuálně a v době, kdy je volný byt. Dlouhodobě jsou
všechny byty obsazeny.
• Bylo vyhlášeno výběrového řízení na využití
prostředků „Fondu rozvoje bydlení“. Žádosti
se podávají na předepsaném formuláři do
21.4.2011 na MěÚ.
• Město se připojí k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“. 10.3.2011 vyvěsíme tibetskou vlajku před budovou úřadu.
• Byla vyhlášena dvě výběrová řízení. V prvním jsme hledali referenta sociálního odboru.
Vybrána byla Bc. Jitka Šebková a ve druhém
kastelána týneckého hradu. Na hradě budete
vídat Magdalenu Timplovou.
Zastupitelstvo mimo jiné:
• schválilo pravidla rozpočtového provizoria na
počátek roku 2011
• zřídilo finanční a k ontrolní výbor

•
•
•
•

upravilo obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích (měnily se odkazy na nové zákony,
výše poplatků se nemění)
schválilo mimořádnou splátku úvěru ve
výši 2 mil. Kč
stanovilo radě kompetence pro úpravy rozpočtu
určilo zástupce města na valné hromady obchodních společností, ve kterých má město
majetkovou účast

Další informace
Autobusy
Od 1.2.2011 došlo k úpravám jízdních řádů. Na
Benešovsku bylo navrženo na zrušení 154 spojů.
Z toho přímo Týnce se týká 12 spojů. Důvodem
jsou úspory Středočeského kraje v oblasti dopravy.
A podle zatím dostupných informací bude následovat od 6.3.2011 další omezení …
Oproti obvyklým změnám jízdních řádů nebylo
toto opatření ze strany Kraje s obcemi projednáno.
Prostým oznámením nám bylo dáno v lednu na
vědomí, že vybrané spoje od 1.2.2011 nevyjedou.
Po celém kraji se zvedla mezi starosty vlna odporu.
Byla snaha o jednání s Krajem, dokonce mělo být
mimořádné zastupitelstvo Kraje. Vše bylo marné.
Kraj příspěvek na dopravu nenavýší. Zato nabízí
obcím, ať si rušené spoje objednají sami … To v případě Týnce může znamenat navýšení o téměř 1 mil
Kč! V tuto dobu probíhají jednání s dopravcem
o optimalizaci spojů. Výsledek se ukáže počátkem
března.
Nemohu si k tomu odpustit poznámku. Kraj
omezuje výdaje na dopravní obslužnost, a proto
ruší spoje. Žákovské jízdné zdarma (na které má
nárok každý student) však nijak neomezuje. Jen
aby se studenti měli čím dostat do školy …
Rozpočet
Rozpočet na rok 2011 byl počátkem ledna připraven a předán k projednání finančnímu výboru
a radě města. 28. února by ho mělo projednávat za-

stupitelstvo. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný,
přednostně byly zahrnuty splátky úvěrů. Provozní
výdaje byly plánované úsporně. Zbylé prostředky
budou využity na obnovu majetku a investiční akce.
Tou největší a v rozpočtu významnou položkou je
stavba nové školky.
Územní plán
Koncem roku jsme zadali zpracování posledního dokumentu (SEA) nezbytného pro další
projednávání územního plánu. Studie již byla
dokončena a v nejbližší době budou výsledky tohoto dokumentu zapracované do návrhu územního plánu. Poté bude požádán Krajský úřad
o posouzení a bude-li vše v pořádku, bude vyhlášen termín veřejného projednání.
Nová školka
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Warex.
Ta by měla postavit 2 nová oddělení mateřské školy
pro celkem 50 dětí. Stavba bude umístěna v prostoru mezi školkou a školou. Smlouva o dílo je již podepsaná a nyní se pracuje na projektové dokumentaci. Právě při projektování vyšlo najevo, že
příprava stavebního místa si vyžádá přeložku teplovodu, při které bude nezbytné na 2 dny přerušit dodávku tepla do celého sídliště. Tento výpadek tepla
není možný v zimních měsících, proto bude zahájení vlastní stavby, oproti původnímu předpokladu,
bohužel možné nejdříve začátkem dubna. Budova
školky se bude provádět montovanou technologií
a její dokončení se předpokládá v průběhu prázdnin
. Provoz nové školky by měl být zahájen 1.9.2011

Milí čtenáři,
o vývoji a průběhu všech významných akcí se Vás
budeme snažit opět celý rok informovat na stránkách Týneckých listů a prostřednictvím webových
stránek.
Martin Kadrnožka
starosta města
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Tajemník Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce
referenta odboru výstavby
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 SŠ, popřípadě VŠ (přednost stavebního směru)
– znalost práce na PC
– ochota dále se vzdělávat
– umění jednat s lidmi
– praxe v oboru a ZOS výhodou
– řidičský průkaz B
Přihláška musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu uchazeče, číslo telefonu
– 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 dle zákona 564/2006 Sb. ve znění dalších předpisů
– dobré pracovní prostředí
– stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek je 3. 3. 2011 do 12.00 hod.
Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-REFERENT ODBORU
VÝSTAVBY “ – NEOTVÍRAT.
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Bc. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41
Týnec nad Sázavou.
Účastníci, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni
k osobním pohovorům.
Nástup dle dohody.
Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Kontakt: MěÚ Týnec nad Sázavou
p. Bc. Miloš Albl
tel.: 317 701 612
nebo
p. Voláková Alena
tel.: 317 701 929
e-mail: volakova@mestotynec.cz
Bc. Miloš Albl
tajemník MěÚ Týnec nad Sázavou
V Týnci nad Sázavou dne 1. 2. 2011

ročník XX, únor 2011

FINANČNÍ ÚŘAD V TÝNCI
Město Týnec nad Sázavou oznamuje, že na základě dohody s Finančním úřadem Benešov v rámci projektu „Aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti“ budou na MěÚ Týnec nad Sázavou (velká zasedací místnost) ve dnech
9. března 2011 od 15:00 do 17:00 hod.
16. března 2011 od 15:00 do 17:00 hod.
pracovníci správce daně za účelem poskytnutí pomoci občanům při
vyplňování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 2010.
Zároveň upozorňuje občany, že vzhledem k omezenému množství
tiskopisů, je možno tyto stáhnout přímo z internetu.

Červené kontejnery ve městě
usnadní lidem třídit drobný
elektroodpad a baterie
Týnec nad Sázavou má nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Nezisková společnost
ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu, totiž
v ulicích města k tomuto účelu rozmístila dva speciální kontejnery.
Jde o další krok, jak občanům usnadnit třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou.
Třídění elektroodpadu se u nás zlepšuje každým rokem. Jestliže v roce 2006
každý občan ČR průměrně odevzdal k recyklaci zhruba půl kilogramu nepotřebných elektrozařízení, loni už to bylo více než 4,5 kg, tedy devítinásobek. Stálým problémem však zůstávají drobné spotřebiče jako mobilní telefony, kalkulačky, elektrické hračky apod., které lidé kvůli malým rozměrům stále spíše
házejí do popelnice nebo je v případě mobilů skladují doma.
„Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako
jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový
osud má například více než polovina elektrických hraček,“ vysvětluje regionální zástupce společnosti ASEKOL pro Středočeský kraj a Prahu Mgr. Marek
Holinka.
Kontejnery se osvědčily
Kontejnery, které ASEKOL v Týnci
rozmístil, mají i speciální kapsu určenou
na baterie. „Přestože naše společnost
sběr baterií přímo nezajišťuje, díky dostupné technologii jsme se od začátku letošního roku rozhodli kontejnery využít
i k tomuto účelu. Lidé dosud příliš nedokáží odlišit baterie od elektroodpadu,
a házeli je i do našich sběrných nádob.
Kapsu jsme použili již v několika městech a velmi se osvědčila,“ vysvětluje
Holinka.
Jeden červený kontejner je umístěný ve starém Týnci u Heřmanů,
druhý v sídlišti u Montany. Cílem bylo umožnit co největšímu počtu obyvatel snadný přístup. „Kontejnery na drobný elektroodpad od společnosti ASEKOL vítáme jako vynikající doplněk naší stávající sběrné sítě. Občané teď budou mít možnost vracet elektroodpad zpět k recyklaci. Tuto
možnost kromě sběrného dvora zatím neměli. Kontejnery jistě podpoří
sběr elektroodpadu v Týnci.“ říká Martin Kadrnožka, starosta města.
Do stacionárního kontejneru je možné vyhazovat malá elektrozařízení,
například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod.
Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Větší elektrozařízení – například televizory – mohou občané i nadále odevzdávat na sběrných dvorech nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Náklady na svoz a zpracování, stejně jako
náklady na pořízení nádob hradí ASEKOL.
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Sběrný dvůr Týnec nad Sázavou
– Brodce

číslo 1, strana 3

drobnosti v osobním
automobilu
přívěsný vozík za osobní
automobil a užitkové vozidlo
přívěsný vozík za osobní
automobil a užitkové vozidlo

ZDARMA
do hmotnosti odpadu 100 kg
(nábytek a koberce ZDARMA)
hmotnost odpadu nad 100 kg
do max. hmotnosti 300 kg

50,– Kč

Sběrný dvůr je zajištěné místo, kam mohou občané města v provozní
200,– Kč
době odevzdávat odpady:
• Nebezpečný odpad – do určitého množství a druhu zdarma. Jedná se Max. dovezená uložená hmotnost odpadu je 300 kg. Nad uvedenou hmotnapř. o zbytky barev, vyjeté oleje, olověné akumulátory, zbytky ředidel, nost 300 kg je nutné odpad uložit na skládku.
rozpouštědel.
• Bezplatně je možné odevzdat i kompletní elektrozařízení. Jedná se o ledni- Otevírací doba:
ce a mrazáky, televizory, počítače, vysavače, elektronářadí, výbojky, zářivky.
Pondělí 6,00 - 10,00
12,00 - 14,30
• Pokud je elektrozařízení nekompletní, bude požadován poplatek za odeÚterý
6,00
10,00
12,00 - 14,30
vzdání nekompletního elektrozařízení – jedná se již o odpad.
12,00 - 14,30
• Ostatní odpad – nábytek, koberce, objemný odpad, bioodpad, tonery Středa 6,00 - 10,00
z tiskáren
Čtvrtek 6,00 - 10,00
12,00 - 16,30
Orientační ceník
platí pro týnecké občany
firmy a podnikatelé ukládají odpad pouze na skládku z důvodu evidence
odpadu
podrobný ceník je k dispozici na sběrném dvoře a na www.tsbenesov.cz

ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
•

•

•
•

•
•

•

•

•

27.12.2010 – Dopravní nehoda na železničním přejezdu v Chrástě
nad Sázavou. Řidič Škody Fabie se plně nevěnoval řízení svého vozidla a vjel přímo pod vlak. Strážníci na místě kyvadlově řídili dopravu.
27.12.2010 – V 16.00 hodin byli přivoláni strážníci městské policie
do restaurace „U Vrtišků“, kde žena ve značně podnapilém stavu obtěžovala hosty této provozovny. Na místě hlídka MP ženu vykázala
z restaurace a celou záležitost vyřešila blokovou pokutou.
28.12.2010 – Strážníci ve spolupráci s technickými službami kyvadlově řídili dopravu v Týnci nad Sázavou, ulici Fr. Janečka, kde probíhalo k odklízení sněhu z vozovky za pomoci techniky.
3.1.2011 – Zjištěn vrak osobního automobilu Trabant v Týnci nad
Sázavou za garážemi, který byl značně upraven a byly z něj odstraněny registrační značky. Majitel bude upozorněn na nutnost vozidlo
zlikvidovat.
7.1.2011 – V nočních hodinách strážníci ve spolupráci s hlídkou
PČR Týnec n.S. provedli kontrolu narušeného objektu v Chrástě
n.S. Zjištěno na místě, že se jedná o planý poplach.
8.1.2011 – V nočních hodinách přijali strážníci upozornění občana
na podezřelý pohyb osob ve vozidle Ford Fiesta v ulici Sadová. Po
příjezdu hlídky na místo zjistili strážníci zaparkované vozidlo
a stopy ve sněhu směřující do areálu Metazu. Pak už si jen strážníci
počkali, až zloději přijdou i s lupem zpět k vozidlu, kde byli zadrženi. Jednalo se o dva mladíky, kteří odcizili z nákladních vozidel
patřících Metazu autobaterie, a to hned tři kusy. Ihned byla kontaktována hlídka PČR Týnec, která se dostavila na místo a celou věc si
převzala k dalšímu k šetření.
14.1.2011 – Z důvodu značně zvýšené hladiny řeky Sázavy prováděli strážníci kontrolu povodí. Pod zříceninou hradu Zbořený Kostelec zjištěny ucpané průtoky pod mostem přes Čakovický potok.
Došlo k ucpání větvemi a různým jiným materiálem. Na místo byli
ihned přivoláni hasiči z Pecerad, kteří vše uvedli do původního
stavu a voda mohla dále téci pod mostem a ne přes most. Tímto bychom chtěli poděkovat za okamžitou a profesionální spolupráci
s jednotkou dobrovolných hasičů.
15.1.2011 – Ve spolupráci s PČR Týnec řízena doprava v Bukovanech z důvodu dopravních nehod 4 vozidel způsobených výtluky ve
vozovce. Na místě řízena doprava až do příjezdu SÚS Benešov,
která vzniklé výtluky ihned opravila.
20.1.2011 – Přijala hlídka telefonické oznámení dopravní nehody na
parkovišti u Sport baru. Na místě se nacházel pouze majitel poškozeného vozidla, který hlídce oznámil, že po příchodu ke svému vozidlu zjistil poškození na svém automobilu.Viník této nehody
z místa ujel.

Pátek

6,00 - 10,00

12,00 - 14,30

Sobota

každá sudá od 1.5. do 31.10.

10,00 - 12,00

Neděle

ZAVŘENO
Zdroj: TS Benešov

•

21.1.2011 – V 16.00 přijali strážníci telefonickou žádost o zákrok
proti zadržené osobě v prodejně Lidl, která odcizila zboží. Po příjezdu na místo zadržena slečna, která odcizila 5 kusů instantních
káv. Z důvodu, že tato osoba neměla u sebe žádné doklady, byla převezena na OO PČR v Týnci nad Sázavou k dalšímu šetření.
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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MIKROREGIONŮ
v Posázaví
Na území regionu Posázaví dlouhodobě
a s velkým prospěchem působí svazky obcí.
Ty jsou významným pomocníkem veřejné
správy. Zejména malým obcím poskytují poradenský servis, pomáhají jim také s vypracováním žádostí o dotace.
Vzhledem k tomu, že každý pracuje trochu
jiným způsobem a na jiné úrovni, proběhlo
setkání, kde jednotlivé svazky představily
sebe, svoji činnost a také se podělily o své
zkušenosti.
„Jsme si vědomi důležitosti existence těchto svazků, na které je potřeba nahlížet jako na
nepostradatelného partnera pro rozvoj obcí
v regionu Posázaví. Jejich nezastupitelná role
je patrná také pro příjemce dotací.“ Těmito
slovy přivítala ředitelka společnosti Posázaví
o.p.s. Bohuslava Zemanová zástupce obcí.
Setkání se zúčastnili představitelé devíti mikroregionů z regionu Posázaví. Hovořili
mimo jiné o tom, jak efektivně rozjet činnost
svazku, jak přesvědčit obce, aby přistoupily
na spolupráci a přispěly na jeho činnost. Důležitým podle nich je také to, aby svazek obcí
měl svého manažera.
Na setkání se otevřeně diskutovalo.

„Dokud máme chuť být kolektiv, buďme
jím,“ řekl starosta Neveklova Jan Slabý. Mikroregion Neveklovsko podle něj prošel určitým
vývojem, v posledních letech ale o sobě příliš
nedával vědět. „Podmínkou změny je, aby měl
mikroregion svého manažera,“ uvedl Slabý.
Podobné zkušenosti má i mikroregion Týnecko. Jeho předsedkyně, místostarostka
Týnce nad
Sázavou Adriana Bursová řekla, že přístup jednotlivých obcí ke svazku je ale značně odlišný,
některé volají po jeho zrušení. „Něco zrušit jde
hned, ale co to zkusit jinak a pořádně?,“ ptá se.
Václav Pošmurný ze společnosti Posázaví
o.p.s. připomněl, že mikroregiony vznikly
v 90. letech na základě poptávky obcí. Jejich
prostřednictvím si vyměňují názory, nápady
i zkušenosti, řeší administrativní záležitosti.
V poslední době se ale objevily také otázky
spojené s financováním svazků. Zatímco
v počátcích je podporovalo Ministerstvo pro
místní rozvoj, v současnosti dostávají dotace
na svou činnost minimálně. Každý mikroregion má ale své financování nastaveno jinak.
Většinu jeho nákladů obvykle pokrývají příspěvky obcí. Vycházejí přitom z počtu obyva-

RADNICE BUDE ŽADATELE DO DPS BODOVAT
Dne 10.1.2011 byl na zasedání rady města
Týnce n. S. jednohlasně (jak uvedeno v zápise) schválen návrh „Kriterií k posuzování naléhavosti umístění do Domu s pečovatelskou
službou“.
Tento návrh předložila sociální komise,
nicméně na jejím jednání byl tento návrh členům již předán hotový s tím, že byl vypracován užší skupinou pro DPS.
V tomto dokumentu je uveden bodovací systém, pomocí kterého bude žadatel o umístění
v Domě s pečovatelskou službou upřednostněn ve výběru mezi ostatními žadateli.
K textu však chybí jakékoliv další vysvětlení, takže není zcela jasné, zda budou takto bodováni všichni žadatelé, či jen někteří, které
má tento systém zvýhodnit. Body v tomto
„sazebníku“ jsou přidělovány podle několika
kriterií.
Prvním z nich je zdravotní stav. Je překvapivé, že žadatel, který je zdráv (tedy nález
přiměřený věku, jak uvedeno) je zvýhodněn 1
bodem. Platná legislativa ale říká, že pro
umístění žadatele do DPS je nutnost splnit 2
podmínky, a to zdravotní a sociální potřebnost! Obdobná situace je i u dalšího kriteria,
a tím je pohybové omezení.
Třetím hodnotícím kriteriem je „sociální situace“, kde je rozlišeno, zda je žadatelem muž
(2 body) nebo žena (1 bod) nebo občan krátce
ovdovělý (3 body). Tudíž, dle těchto „kriterií“, je sociální situace dána pohlavím žadatele. Nestačím se divit. Chápala bych, že autor
tohoto návrhu má zřejmě kladný vztah
k mužům, nicméně kvůli tomu není třeba dis-

kriminovat ženy, kterých je také ve vyšším
věku více než mužů. Také mi není jasné zvýhodnění osoby krátce ovdovělé oproti osobě,
která např. žije dlouho sama a na umístění do
DPS čeká delší dobu (i několik let).
Pokud bydlíte sám v rodinném domku ve
městě, máte 1 bod, pokud na vesnici, máte
body 2, pokud topíte v kamnech, máte body 3.
Pokud bydlíte v jakémkoliv bytě, máte smůlu,
nemáte bod žádný. Pokud jste někdy v minulosti odmítl přidělení bytu v DPS, máte stržen
1 bod. Přitom důvody k odmítnutí převzít nabízený byt v DPS jsou mnohdy pro žadatele
velmi závažné a nelze je „trestat“ za to, že se
v minulosti takto zachoval.
Z vlastní zkušenosti dobře vím, že vybrat
z mnoha žádostí tu, o které jsem přesvědčena,
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tel – v Posázaví se pohybují od zhruba 10 do
170 korun na obyvatele ročně.
„Je to obrovský rozdíl a záleží na tom, kolik
obcí se pak dá dohromady,“ poznamenal Pošmurný. Dalším zdrojem příjmů mohou být procenta z dotace, kterou manažer mikroregionu pro
obec získá; tuto možnost ale všude nevyužívají.
Týnecko – svazek obcí vznikl 26.6.2000
a sdružil 9 obcí s celkovým počtem 9 819
obyvatel. Největší z nich je město Týnec
n. Sázavou s 5 463 obyvateli. Další jsou Bukovany (736), Chářovice (176), Chleby (59),
Chrášťany (195), Krhanice (941), Lešany
(649), Netvořice (1 111) a Václavice (489).
Předmětem činnosti svazku je mimo jiné regionální marketing a podpora investování do regionu, podpora rozvoje malého a středního
podnikání, společná péče o památky, budování image regionu, podpora turistiky a cestovního ruchu, společné získávání informací
a zkušeností potřebných pro další rozvoj
území atd. Zástupci tohoto svazku jsou Adriana Bursová – Týnec n.S., Aleš Papoušek –
Krhanice a Miroslav Šiška z Bukovan. V této
době probíhají jednání s možnými zájemci
o práci managera svazku pro dotace a rozvoj
území. Podrobnější informace najdete na web
stránkách svazku www.regiontynecko.cz.
PhDr. Jaroslava Tůmová,
Adriana Bursová

že je nejnaléhavější, není lehké. Když vyberete jednu, mohou mít ostatní pocit, že jim bylo
ukřivděno. Proto se dříve k výběru žadatelů
vyjadřovali všichni členové sociální komise
společně se sociální pracovnicí a sporné případy byly řešeny hlasováním. Každý z přítomných nesl tedy svoji osobní zodpovědnost, čemuž se zřejmě autor nového
„bodníku“ chce vyhnout. Je jednoduché se
schovat za kus nesmyslného papíru, nehledě
k tomu, že papír toho dost přikryje.
Domnívám se, že je celá řada důležitějších
věcí, které si zaslouží pozornost sociální komise a je třeba na nich pracovat. Jednou
z nich, týkající se právě DPS, je skutečnost,
jak málo klienti DPS čerpají ze spektra služeb
pečovatelské služby.
A. Čečilová

Poznámka k článku Radnice bude žadatele
do DPS bodovat
Způsob přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou se nemění. K výběru žadatelů se vyjadřují všichni členové sociální komise, sekce pro DPS, a vedoucí pracovnice
sociálního odboru městského úřadu. Hlasování zůstává též. Přidělení bytu schvaluje rada
města.
Bodování si sestavila sociální komise,
sekce pro DPS, jako pomůcku při rozhodování mezi stejně akutními žadateli do DPS.
Marie Matějovská, členka sociální komise
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GULÁŠ NEBO BORŠČ?
(k uspořádání sil na radnici podle článku
„Povolební guláš“ v minulém čísle)

Opozice vznikla po volbě do rady města
a jak jinak než že tahá za kratší konec provazu a nezbývá jí než glosování některých činů
koalice. Snad se ujme v našich Týneckých listech opoziční „stránka“, kde bude možné sdělovat názory nás čtyř až šesti zastupitelů, stojících mimo hlavní proud. Tato skupinka není
nikterak ostře ohraničena a může se přirozeně
měnit. Když si však uvědomíme, že zastupuje
přibližně čtvrtinu voličů, tak asi má právo na
existenci. Ke cti tohoto periodika nutno říci,
že dosud umožňovalo vyjádření širokého
spektra názorů.
Aniž bych se chtěl iniciativně vracet k povolebnímu uspořádání na radnici, tak mi rozbor situace po obecních volbách, shrnutý
v článku „Povolební guláš“ od pana starosty,
nedá nesáhnout do klávesnice. Má pravdu, že
jsme měli větší ambice na zastoupení v radě.
Požadované dva z pěti je sice menšina, ale koalici tzv. pravicových stran se nezdála převaha jednoho hlasu. Nemá sice valnou cenu si

Týnecké listy
v obci říkat pravice či levice, ale některé kandidátky jsou takto jasně vymezené. Protože
jejich členové alespoň v některých případech
své činy konzultují se svými nadřízenými politickými orgány a i mají jakousi povinnost
sledovat hlavní ideologickou linii svých
stran, pak je málo pochopitelné povolební vyjednávání. A že soupeření stran o vliv na dění
v obci např. podle členství v radě města existuje, je nasnadě. Zažili jsme to těsně po volbách do orgánů města při prvním zasedání
všech zastupitelů ve formě procítěných děkování některých nově zvolených radních jménem svých stran. Body jsou tedy stranám celostátně přiděleny, zdravice z ústředí je jistě
na cestě. A častá politology zdůvodňovaná
výtka na adresu tzv. nezávislých, že nejsou řízeni a že se tedy od nich můžeme dočkat nevypočitatelných názorových „kotrmelců“
jaksi vyvanula, když se podíváme např. na
koalici na pražském magistrátu. Také asi musíme číst s rezervou (např. Lidové noviny
z 19. 1. 2011), různá prohlášení stran jako
ODS a TOP 09 o nepřípustnosti koalic jejich
zastupitelů s levicí.
Shrnu-li vše do stručného vyjádření, tak nás
toto nové uspořádání nijak nevyvedlo z míry,
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chuť pracovat pro město zůstává. Mírná kocovina z prvního zasedání zastupitelstva, kdy
jsme si uvědomili, že jsme méně přijatelní
než komunisté, je ta tam. Co podporuje toto
tvrzení? Když jsme neměli dostat dvě přehnaně troufalá místa v radě, tak proč ne ani
jedno? Návrhy na obsazení místa v radě jsme
trpělivě předkládali při každém hlasování
a získávali hlasy jen od sebe samých. Takže
když jsme u tohoto kulinářského symbolismu
v povolebním uspořádání sil na naší radnici,
tak lépe situaci vyjadřuje slovní spojení povolební boršč. Ten je červenější. Samozřejmě
že od řepy.
Jsme činní v kontrolním i finančním výboru, sociální komisi, v komisi pro rozvoj města
i komisi pro zájmovou činnost. Rád bych, aby
jejich činnost a rozhodnutí byla inspirována
názory našich občanů. Stačí přijít a nebo napsat elektronicky na město s určením pro tyto
výbory a komise. Nejlepší je však osobní
účast na zasedání zastupitelstva. Bez vzájemné komunikace to jinak bude i nadále končit
u tvrzení, že „oni“ si tam na radnici zase dělají co chtějí.
Luděk Šefrna

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLKY V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Mateřská školka v Týnci n.S. bude o prázdninách uzavřena na dobu maximálně 3 týdnů,
naplánován je termín od 18.7. do 7.8. 2011.
V tomto období je nutná odstávka školní kuchyně z hlediska provedení běžné údržby, úklidu, ale také částečné rekonstrukce z důvodu
rozšíření kapacity strávníků od 1. 9. 2011, kdy
bude otevřena nová stavba MŠ s dalšími 50
dětmi a odpovídajícím dospělým personálem.
Jedná se především o přestěhování současných
skladů do větších místností, jejich úprava, vymalování, zednické práce – dlažba, dovybavení
klimatizačního zařízení a další úpravy požadované hygienou v souvislosti s navýšením kapacity MŠ a školní jídelny.

V době uzavření školní jídelny automaticky
nefunguje ani provoz MŠ, který podle současných hygienických a organizačních předpisů
platných pro státní školství není možný bez
zajištění celodenního stravování dětí. Proto
plánujeme uzavření MŠ právě na období těchto 3 týdnů. Nutné případy, kdy rodiče mají
problémy s hlídáním, budou projednány individuálně a mohou být řešeny přes mateřskou
školu jedině v případě zajištění náhradního
stravování. Tato možnost je z hlediska přísných hygienických norem poměrně komplikovaná.
Zbylých 5 týdnů o prázdninách může fungovat částečný provoz MŠ. Důležitý je ale

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PODĚKOVÁNÍ
Letos opět vyšly
na Týnecku skupinky koledníků se
zapečetěnými pokladničkami, aby
pomohly projektu,
který už jedenáct
let probíhá v celé České republice. Tím
projektem je Tříkrálová sbírka. Stejně jako
v předchozích letech jste mohli letos tyto
skupinky nebo jednotlivce potkat v obcích
spadajících pod duchovní správu našeho faráře p. ThDr. Krzysztofa Drzazgy, který
nad sbírkou převzal záštitu. Jsou to Týnec
nad Sázavou, Chrást nad Sázavou, Zbořený
Kostelec, Pecerady, Václavice, Přibyšice,
Krhanice, Netvořice, Lešany a Břežany.

Nesmírně si vážím všech dospělých, kteří jako
vedoucí skupinek byli ochotni v nepříznivém a deštivém počasí vyrazit se svými nebo „půjčenými“
dětmi, aby mohli zaklepat na dveře a na vaše srdce
s prosbou o příspěvek. A za to jim patří veliký dík.

zájem z řad rodičů. Pokud bude zájem o školku min. u 10 dětí, pak částečný provoz zajistíme. V mateřské školce budou na nástěnkách
od konce dubna 2011 vyvěšeny seznamy, kde
mohou rodiče přihlásit dítě k docházce
o prázdninách.
Provoz MŠ Chrást bude uzavřen ve stejném
termínu odstávky školní jídelny MŠ. Děti
z chrástecké školky mohou navštěvovat
o prázdninách školku v Týnci. Seznamy
budou taktéž vyvěšeny na nástěnkách v MŠ
Chrást od konce dubna 2011.
Janeta Jandová, ředitelka MŠ Týnec
Adriana Bursová, místostarostka Týnce

Poděkování patří i Městskému úřadu Týnec
nad Sázavou za úřední pečetění pokladniček,
kontrolu a pomoc při rozpečetění pokladniček
a sčítání vybraných peněz.
V neposlední řadě patří, stejně jako každý rok,
veliké poděkování všem, kteří dokázali věnovat
část svých finančních prostředků na dobrou věc.
Za malý zázrak se dá považovat výtěžek
sbírky, který byl opět výrazně vyšší, než předchozí rok. Celková vybraná částka na Týnecku činila 64.768,– korun (loni to bylo 55 441,–
). Tato částka byla uložena 14. ledna na účet
Tříkrálové sbírky u České spořitelny.
Všem ještě jednou velice děkuji a velice se
těším na setkání při sbírce v roce 2012.
Pavel Špunda
Více informací o sbírce (vybrané prostředky, záměr sbírky, aj.) je možno získat na adrese www.trikralovasbirka.cz.
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KDYŽ JE NOUZE NEJVYŠŠÍ, POMOC BOŽÍ NEJBLIŽŠÍ …
I tak by se dalo nazvat řešení naší nezáviděníhodné situace ze 13. na 14. ledna tohoto roku. Jenomže tentokrát nepomáhal jen bůh, ale především lidé.
Rychlá obleva a déšť způsobily, že voda, stékající z nezoraného pole nad obecním domkem
v Podělusích, si velmi rychle našla ničím nechráněnou cestu do domku, kde máme pronajaty
prostory pro hospůdku a krámek.
Pronikající voda zaplavila sociální zařízení,
lokál, sklad, chodbu, hasičskou zbrojnici – prostě byla všude. Byl už večer a přesto na naše nešťastné volání přijeli nejen hasiči z Pecerad, ale

i zastupitelé Městského úřadu v Týnci pan Korec
a pan Hudrlík a také dva z našich stálých hostů.
Všichni – ozbrojeni hrablem, lopatou a košťaty –
pomáhali vymetat vodu z prostor hospůdky. Ale
byla to sysifovská práce, protože voda prosakovala zdmi domku nerušeně dál. Pozdě večer
jsme to vzdali – mokří a unavení.
Na druhý den ráno pomohli pracovníci
technických služeb. Ti přijeli s bagrem
a v poli nad domkem vyhloubili provizorní
drenáž pro vodu z tajícího sněhu a deště. Po
půl hodině přestala voda ze zdí prýštit. A pak
znovu hrablo a koště a vymetat a vytírat. Byla

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE ….
Policisté kontrolovali řidiče
Devatenáct policistů z pořádkové a dopravní
služby kontrolovalo řidiče při dopravně bezpečnostních akcích, které se uskutečnily ve dnech 14.,
16. a 18. prosince na Benešovsku. Akce byly zaměřené především na dodržování zákazu požívání alkoholických a jiných návykových látek před
a během jízdy a rovněž na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č.361/2000Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. Policisté
zkontrolovali celkem 329 vozidel a zjistili 43 přestupků v dopravě. Dvacet tři jich projednali na místě
v blokovém řízení a vybrali za ně osm tisíc čtyři sta
korun. Dvanáct přestupků za sedm tisíc pět set
korun řidiči na místě nezaplatili a dalších osm pak
policisté postoupili k vyřízení do správního řízení
na příslušný městský úřad. Šestnáct vozidel nebylo
v předepsaném technickém stavu, čtyři řidiči byli
pod vlivem alkoholu a další tři nebyli připoutáni
bezpečnostními pásy.
Přepadená žena skončila v nemocnici
Benešovští kriminalisté vyšetřují loupežné přepadení, ke kterému došlo v brzkých ranních hodinách 22. prosince v Benešově, v místech odstavného prostoru u lávky v Benešově, nedaleko
benzínové čerpací stanice. Pět mladíků ve věku 18
– 20 let obstoupilo mladou ženu, dva z nich jí každý
chytil z jedné strany za ruku, další dva mladíci stáli
ze zadu a pátý jí rozepnul kabát, vytáhl vystřelovací nůž a beze slov poškozené rozřízl mikinu a tričko. Následně ji prohledali, nic neodcizili a z místa
utekli. Přepadená dívka utrpěla řezné zranění v oblasti břicha, které si vyžádalo lékařské ošetření a následnou hospitalizaci v nemocnici.
Lupičům za tento zločin hrozí až desetiletý
pobyt ve vězení.
Podnapilý řidič havaroval
Jednadvacetiletý řidič Peugeotu se v odpoledních hodinách 14. prosince při jízdě obcí Krhanice ve směru na Týnec nad Sázavou dostal na
zasněžené vozovce s autem do smyku, vjel vpravo mimo komunikaci a narazil do kovového
sloupku oplocení tenisových kurtů. Po nárazu se
vozidlo převrátilo na pravý bok. Řidič vyvázl
bez zranění. Policisté u něj provedli dechovou
zkoušku s naměřenou hodnotou 2,72 promile alkoholu v dechu. Muž je podezřelý z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu

hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři
léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Letošní první smrtelná nehoda
na Benešovsku
Smrtelné zranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo v dopoledních hodinách 10.
ledna nedaleko obce Čtyřkoly.
Osmatřicetiletá řidička vozidla Renault Megane
Scenic jela po silnici č. I/3 ve směru od Prahy na
Benešov. Asi pět kilometrů před odbočkou na
obce Pyšely a Čtyřkoly projížděla mírně pravotočivou zatáčkou, kde z dosud nezjištěných příčin
přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím osobním vozidlem VW Passat. Čtyřiapadesátiletý řidič Passatu ač brzdil a uhýbal co
nejvíce ke svému pravému okraji vozovky, nedokázal již střetu zabránit. Následkem dopravní nehody utrpěl těžká zranění, se kterými byl letecky
transportován do pražské nemocnice. Jeho pětapadesátiletá spolujezdkyně svým zraněním na místě
podlehla. Řidička Renaultu utrpěla zranění, se kterým byla převezena do benešovské nemocnice,
kde byl hospitalizován na pozorování i její dvouletý spolujezdec. Policisté u ní provedli dechovou
zkoušku s negativním výsledkem. Příčiny nehody
jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Syn nechodil do školy, matce hrozí vězení
Z přečinu ohrožování výchovy dítěte je podezřelá osmatřicetiletá žena z Týnecka, která
z nedbalosti nezajišťovala řádnou školní docházku svého čtrnáctiletého syna. Ten od začátku loňského školního roku zameškal 156
vyučovacích hodin, z nich je 53 neomluvených. Na chování svého dítěte byla matka opakovaně upozorňována jak základní školou, tak
i Odborem sociálně právní ochrany dětí Měst-

to velká úleva, když jsme zase viděli reliéfy
na dlaždicích a boty už necachtaly ve vodě.
Navíc nám peceradští hasiči ochotně zapůjčili odvlhčovač, a tak jsme už třetí den mohli
hospůdku opět otevřít.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli při likvidaci této náhlé události a zabránili tak vzniku
ještě větších škod, které by voda způsobila. Děkujeme panu Korcovi za jeho nevšední angažovanost a lidský přístup.
vedoucí hospůdky Lenka Zdeňková
a Všetečkovi z Podělus

ského úřadu Benešov. Bohužel bez kladného
výsledku. Neomluvené absence nadále pokračovaly. Matce, která synovi umožňovala vést
zahálčivý život, hrozí v případě odsouzení až
dvouletý pobyt ve vězení.
nprap. Diana Škvorová
Muž exekutory ohrožoval nožem
Ze zločinu násilí proti úřední osobě je podezřelý sedmašedesátiletý muž. Při výkonu exekuce ve svém domě na Benešovsku se nožem pokusil napadnout dva pracovníky Exekučního
úřadu z Přerova.
Po předchozí slovní rozepři a drobném postrkávání mezi ním a jeho manželkou a pracovníky
exekučního úřadu si došel do kuchyně pro nůž
a v předsíni domu mezi vstupními dveřmi do
domu a chodbou se pokusil oba muže nožem napadnout. Ti, aby neutrpěli zranění, a útok odvrátili, dům opustili. Nikdo z přítomných neutrpěl
žádné zranění. Sedmadvacetiletému exekutorovi
však byla poškozena jeho zimní bunda.
Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení. Muži hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do šesti let.
Na své věci si dávejte dobrý pozor
Hned dvě ženy přišly 7. ledna při nákupu o svou
kabelku. Devětačtyřicetiletá nakupovala před pátou
hodinou odpolední v obchodním domě Kaufland
v Benešově. Nehlídala si přitom kabelku, kterou
měla položenou v nákupním vozíku. Toho využil
neznámý pachatel a kabelku odcizil. Žena kromě
kabelky ještě přišla o peníze, doklady, mobilní telefon a další věci v hodnotě téměř osmi tisíc korun.
Stejným způsobem přišla o kabelku i další
žena, která v podvečerních hodinách nakupovala v benešovské Bille. Odcizeny jí byly peníze,
doklady, platební karta, mobilní telefon a další
věci. Sedmapadesátiletá poškozená škodu vyčíslila na čtyři tisíce korun.
Policisté občany upozorňují, aby si při nákupech dávali na své věci dobrý pozor, věnovali
pozornost také okolí a lidem, kteří se v jejich
blízkosti pohybují.
Plané výjezdy na požáry bude muset mladík
zaplatit
Celkem čtyřikrát zavolal na linku tísňového
volání 112 osmnáctiletý mladík a oznámil požár.

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany
První případ oznámil 26. září 2010 před půl
osmou večerní. Měla hořet konírna u Neveklova. Na místo přijela hlídka týneckých policistů,
dva vozy hasičů z Benešova a dva vozy dobrovolných hasičů z Neveklova. Společně propátrali oblast Netvořice – Všetice, Heroutice a Neveklov – Nová Živohošť. Požár ani pohyb
podezřelých osob nezjistili.
Následující den ve večerních hodinách policisté
přijali další dvě oznámení o požárech. Nejdříve
měla hořet blíže neurčená věž ve směru jízdy autem
z Netvořic na Kamenný Přívoz a pak kravín u Netvořic. Tam se podle oznamovatele mělo nacházet
osobní vozidlo a dvě osoby s kanystry, které manipulovaly s otevřeným ohněm. Policisté, profesionální idobrovolní hasiči opět propátrávali oblast
u Netvořic, Dunávic a Vojtěchova, silnice a zemědělské objekty. Výskyt požáru nebo podezřelých
osob opět nezjistili.
Dne 4. listopadu po osmé hodině večerní pak
policisté byli informováni o dalším požáru. Tentokrát měl u obce Chleby hořet les. Jak se později ukázalo, i v tomto případě se jednalo o planý
poplach.
Kriminalisté prošetřováním případů zjistili, že
muž ve všech čtyřech případech na linku tísňového volání zavolal ze stejného telefonního čísla
a vždy se představil pod jiným jménem. Případ
objasnili a osmnáctiletému mladíkovi z Týnecka
ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy. Za
toto jednání mu hrozí trest odnětí svobody od
šesti měsíců do tří let.
Hasiči škodu za plané výjezdy vyčíslili na čtyřicet sedm tisíc korun. Středočeská policie se také připojila k trestnímu řízení s náhradou škody. Po mladíkovi bude požadovat uhrazení nákladů spojené
s výjezdy na místa údajných požárů.

Řidič skončil v pražské nemocnici
S těžkým zraněním skončila dopravní nehoda, ke
které došlo 27. ledna krátce po čtvrté hodině odpolední. Jednatřicetiletý řidič vozidla Škoda Octávia
jel po silnici první třídy číslo tři ve směru od Mrače
na Benešov. Z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde levou přední stranou narazil do levého
boku protijedoucího nákladního auta DAF s návěsem. Jeho řidič se střetu snažil vyhnout, a proto
najel na pravou krajnici. Auto prorazilo kovové
svodidlo, které je umístěno za pravým okrajem vo-

zovky a souprava zůstala stát částečně šikmo přes
oba jízdní pruhy vyznačené směrem na Benešov.
Řidič Octávie byl s těžkým zraněním transportován
leteckou záchrannou službou do pražské nemocnice. Zde mu lékaři odebrali krev, protože na místě
dopravní nehody nebyl vzhledem ke svému zranění schopen provedení dechové zkoušky na alkohol.
U druhého řidiče byla dechová zkouška provedena
na místě dopravní nehody. Byla negativní.
Protože jízdní pruh ve směru Praha Benešov byl
neprůjezdný, provoz na místě nehody policisté řídili kyvadlově. Silnice byla zcela zprůjezdněná až
kolem půl deváté večer. Úklid komunikace provedli benešovští profesionální hasiči.
Hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na
šest set třicet tisíc korun.

PŘEDSTAVUJEME VÁM …..
Na základě výběrového řízení bylo ve čtvrtek 27. ledna 2011 rozhodnuto o nové kastelánce našeho hradu. Ta nastoupí do své funkce před začátkem letošní sezony 2011 a bude jí vykonávat po dobu trvání volené
funkce místostarostky Adriany Bursové. Ta by poté měla nastoupit zpět do
muzea a pokračovat ve své práci.
ab
Mé jméno je Magdalena Timplová a jsem nová
kastelánka a správce muzea na Týneckém hradě.
Již od dětství jsem vyrůstala v rodině obklopené
uměním a historií. Po vzoru mého dědečka a otce
jsem vystudovala uměleckou školu a celý život se
aktivně věnuji umění – ať už sama jako malířka, tak
jako nadšený divák mnoha výstav a kulturních akcí.
Proto jsem byla šťastná, když se mi před lety naskytla příležitost na týneckém hradě pomáhat a spolupracovat. Zde nejsem nováčkem, v průběhu uplynulých osmi let jsem se aktivně účastnila mnoha
akcí, které se zde pořádaly. Několikrát jsem měla na týneckém hradě samostatné výstavy a mnohokrát se podílela na výzdobě. Pro letní divadelní scénu
v Posázaví jsem vytvořila grafickou podobu loga a plakátu a namalovala veliký poutač na plátně. Pro divadelní spolek Netopýr, který s týneckým hradem
úzce spolupracuje a podílí se na mnoha projektech, jsem vytvořila jejich logo
a namalovala celou řadu kulis.
Jako kastelánka hradu bych především chtěla pokračovat ve stávajících
akcích – udržet jejich úroveň a prestiž. Proto diváky kulturních akcí pořá-
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Řidič převážel drogy
Náklad odhalili celníci
Při běžné silniční kontrole, kterou 18. listopadu v nočních hodinách prováděli pracovníci mobilního dohledu Celního úřadu Praha na 44. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno, odhalili
krabice s rostlinami konopí. V nákladovém prostoru dodávkového vozidla Iveco je převážel třicetiletý řidič cizí národnosti. Policisté ho na Dálničním oddělení v Bernarticích vyslechli. Řidič
ve své výpovědi uvedl, že je pouze zaměstnancem přepravní společnosti a náklad, který vezl,
naložil v Holandsku a v Německu. Co do Maďarska převážel, nevěděl. Po provedení potřebných úkonů řidič služebnu opustil a pokračoval
v jízdě.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení. Neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. V případě odsouzení mu hrozí za
tento přečin trest odnětí svobody od jednoho
roku do pěti let.
Policisté zajistili celkem 1205 kusů sazenic
konopí. Specializované policejní pracoviště
provede chemickou expertízu na zjištění obsahu drogy (látky THC) v rostlinách.
por. Bc. Zuzana Stránská

daných na Týneckém hradě mohu ubezpečit, že se na všechny programy,
na které tak rádi chodí, mohou těšit i nadále.
Sezónu 2011 zahajujeme 1. dubna vernisáží paní Libuše Fraňkové z Tábora. Na své výstavě s názvem Carte Noire - Černá karta, představí své obrazy plné fantazie, vizí a snů. Paní Fraňková je nadšená sběratelka starožitností, tak věřím, že se jí u nás na hradě bude líbit.
23. a 24. dubna na Bílou sobotu a neděli velikonoční proběhne na hradě Velikonoční jarmark s kulturním programem. Jeho součástí bude tvořivá dílna pro
děti a ochutnávka velikonočních pokrmů. Kdo bude mít chuť, může se také
zúčastnit soutěže o nejkrásnější a nejoriginálnější velikonoční kraslici.
V sobotu 11. června se připojíme k celostátní akci Muzejní noc 2011.
Hrad ožije duchem středověku, a tak budou moci diváci v celém jeho
areálu spatřit živé obrazy z naší historie. Možná, že se setkají i s Františkem Josefem hrabětem z Vrtby, který zde roku 1791 založil manufakturu
na zboží z jemné kameniny, díky které naše město proslavil. Hrad bude
otevřen do pozdních nočních hodin a diváci budou mít možnost ocitnout
se alespoň na chvíli v jiné době. Nebo můžete přijít na hrad jen tak ... Podívat se co je zde nového a zda k nám opět přiletěli naši netopýři. Na letošní rok pro Vás dále připravujeme výstavu historických a starožitných
hraček “Jak si hráli naše babičky a dědečkové” (Pokud nějakou doma
máte a chtěli byste ji muzeu zapůjčit, budeme velice rádi. Kontaktujte prosím paní Dagmar Hadačovou – tel. 731 716 349, která se za Vlastivědný
klub města Týnce na pořádání výstavy podílí). A tak se již nyní těším na
setkávání s Vámi při našich kulturních akcích, výstavách, koncertech
a mnohém dalším. Otevřeno máme od dubna do září každý den (kromě
pondělí) od 10. 00 – 17. 00 hodin.
Magdalena Timplová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE …
Konec jednoho roku a začátek následujícího s sebou obvykle přináší řadu rekapitulací. Co se povedlo a co ne, co vylepšit, co dělat či nedělat.
Tak jen pár čísel pro ilustraci.
V roce 2010 naši knihovnu navštívilo 13 044 návštěvníků, a to fyzicky i virtuálně. Ti, kteří přišli osobně, si vypůjčili 27 911 knih. Měli
z čeho vybírat, protože náš fond v současnosti činí 39 677 knih.
K tomu se může připočíst i několik tisíc krátkodobých brožur (večery
pod lampou, rodokapsy, atd.), které se také hojně půjčují a samozřejmě i celá řada časopisů, které si zájemci také mohou odnést domů. Internet využilo 1 251 lidí, kteří pilně vyhledávali nejrůznější informace. Pro děti z místních škol bylo uspořádáno na 50 akcí, při kterých se
děti seznamovaly s nejrůznějšími spisovateli, jejich životem a nejzajímavějšími knihami.
Proběhla také už tradiční Noc s Andersenem, které se zúčastňují děti ze
„staré školy“ , i Zlatá brána (pasování na čtenáře) pro všechny druháčky.

Přehled kulturních akcí

25. 3. 2011

JOSEFSKÁ DECHOVKA
zač. 14.00 hod.
Tradiční odpoledne
s dechovou hudbou
Hraje TÝNEČANKA
Hosté: Blanka Tůmová
a Milan Černohouz
Vstupné: 50,- Kč
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

8. 4. 2011

HELLO, DOLLY
odj. 17.00 hod.
Zájezd na muzikálové
představení v Divadle Hybernia
Začátek představení: 19.00 hod.
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

26. 3. 2011 ODEMYKÁNÍ SÁZAVY
zač. 10.30 hod.
Tradiční akce, kterou Dědek
Sázava u sportovního centra
Bisport zahajuje vodáckou
sezonu. Vybavení - loď a vybavení pro WW2 - pro tuto akci půjčuje Bisport ZDARMA, nutno
dopředu objednat, kapacita
půjčení vodáckého vybavení
je omezená
Informace: Martina Svobodová,
email: info@bisport.cz,
tel. 317 701 460, 777 335 618
Pořadatel: Bisport, s. r. o.

9. 4. 2011

DUBEN
1. 4. 2011

2. 4. 2011

ZAHÁJENÍ SEZONY NA HRADĚ
TÝNEC A V MĚSTSKÉM MUZEU
Vernisáž obrazů
paní Libuše Fraňkové z Tábora
POSÁZAVSKÝ STŘEVÍC
zač. 9.00 hod.
Taneční soutěž ve standardní

Jistě by se toho dalo vyjmenovat více, ale pro základní informaci
tohle stačí.
Jen na závěr chci pozvat i ty, kteří na knihovnu zatím neměli čas – zkuste to a přijďte.
I.N.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20. 2. 2011 oslaví své 80. narozeniny

pan Ondřej Kečkeš.
Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví
do dalších let mu přeje

a latinsko-amerických tancích
Společenské centrum TÝNEC
Pořadatel: Posázaví o. p. s.,
Historický klub o. s.

březen
20. 3. 2011
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16. 4. 2011

PLESOVÉ FINÁLE TANEČNÍ
SEZÓNY
zač. 20.00 hod.
Ukončení plesové sezóny
2011 ve Společenském centru
TÝNEC
Hraje HORVÁTH BAND
v ukázkách a předtančeních
vystoupí žáci Taneční školy
Blanky Takáčové
Bohatá tombola
Vstupné: 150,- Kč,
slosovatelné vstupenky
Předprodej a informace:
Informační centrum,
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
Tel.: 317 729 050, 775 290 032,
email: ic@centrumtynec.cz,
Blanka Takáčová,
Tel.: 775 615 503,
email: takacova@seznam.cz,
CK Argia Travel,
Ing. Fr. Janečka 551 (budova
Metazu), Týnec nad Sázavou,
tel.: 775 162 409
POSÁZAVÍM – KRAJEM
SVATOPLUKA ČECHA
turistický pochod
Start: 7:00 – 10:00 hod.
od Bisportu
Trasy: 12, 24, 35 a 50 km
Informace: Milan Šípek,
tel. 317 701 765,
email: sipkova@bri.cz
Pořadatel: Klub českých turistů
OKRESNÍ PŘEBOR
V GYMNASTICE
zač. 9.00 hod.
Tělocvična ZŠ, Komenského 265,
Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Tělovýchovná
jednota, o. s.

Petr s rodinou

23. 4. 2011 VELIKONOCE NA HRADĚ TÝNEC
a 24. 4. 2011 zač. 10 – 17.00 hod.
Tradiční velikonoční slavnosti
Pořadatel: Městské muzeum
a Město Týnec nad Sázavou
23. 4. 2011

POSÁZAVSKÁ TRILOGIE
– XVIII. ROČNÍK
Závod v běhu (15 km), splutí
úseku Týnec – Pikovice
(16 km) – jízdě na kole (25km)
registrace závodníků:
7:15 – 8:15 hod. ve sportovním
centru Bisport
Start: 9.00 hod.
Bližší informace: Bisport s. r. o.,
tel.: 317 701 460,
email: info@bisport.cz,
www.bisport.cz/trilogie
Pořadatel: Bisport spol. s r. o.

30. 4. 2011

ČARODĚJNICKÁ SÁZAVA
start: 9.00 – 12.00 hod.
Všichni, kdo v tento den úsek
Týnec nad Sázavou – Pikovice
splují v masce, budou zařazeni
do slosování o "kouzelné" ceny.
Rezervace:
email: info@bisport.cz,
tel. 317 701 460, 777 335 618
Pořadatel: Bisport spol. s r. o.

30. 4. 2011

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA
V GYMNASTICE
zač. 9.00 hod.
Tělocvična ZŠ, Komenského 265,
Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Tělovýchovná
jednota, o. s.

Připravuje se na KVĚTEN a ČERVEN
9. 5. 2011

MÍSTNÍ PŘEBOR V ATLETICE
ŽACTVA
zač. 15.00 hod.
Areál ZŠ, Komenského 265,
Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Tělovýchovná
jednota, o. s.
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10. 5. 2011

ATLETICKÉ ZÁVODY
PŘEDŠKOLÁKŮ od 3 let
zač. 16.00 hod.
Areál ZŠ, Komenského 265,
Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Tělovýchovná
jednota, o. s.

21. 5. 2011

ZÁJEZD DO RAKOUSKA
– SOLNOHRADSKO
odj. 5.00 hod.
Celodenní zájezd, prohlídka
jezer a zajímavostí oblasti
Solnohradska - JEZERA
Cena zájezdu: 700,- Kč
vč. průvodce
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

22. 5. 2011

27.5.2011

DEN HUDBY
Společenské centrum TÝNEC
Tradiční odpoledne s dechovou
hudbou
Hraje: kapela TÝNEČANKA
Pořadatel. Město Týnec
nad Sázavou
DĚTSKÝ DEN V TÝNCI NAD
SÁZAVOU
zač. 17.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti se
soutěžemi a odměnami, letos na
téma „Říše zvířat“. Na zahradě
Společenského centra
Pořadatel: Tělovýchovná
jednota, o. s.
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28. 5. 2011

DĚTSKÝ DEN V ČAKOVICÍCH
zač. 14.00 hod.
Zábavné odpoledne pro děti na
místním hřišti
Bližší informace: p. Mergeš,
email: petr.merges@centrum.cz
Pořadatel: OS Čakovicko
Týnecko

11. 6. 2011

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
zač. 13.00 hod.
Dětský den v Peceradech
Soutěže o pěkné ceny - v běhu,
trojboji, vrhu koulí i šipkami,
lovu rybiček, v závodě v jízdě na
kole, koloběžce i s kočárky ad.
Pořadatel: SDH Pecerady

4. 6. 2011

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Zábavné odpoledne se Základní
školou v Týnci nad Sázavou
– žáci všech tříd školy
předvedou zábavná vystoupení
nastudovaná pod vedením svých
třídních učitelek
Společenské centrum TÝNEC
Pořadatel: Základní škola
Týnec nad Sázavou

18. 6. 2011

PŘEHLÍDKA DECHOVEK
zač. 9.00 hod.
Před Domem s pečovatelskou
službou I., Okružní ul.
Pořadatel: Město Týnec
nad Sázavou

25. 6. 2011

VODNÍCI Z POSÁZAVÍ
start: 9.00 – 12.00 hod.
Splutí úseku Týnec nad Sázavou
– Pikovice provázené setkáními
s vodníky, vodnicemi
a vodními vílami
VČASNÁ rezervace nutná
Bližší informace:
Bisport spol. s r. o.,
tel.: 317 701 460,
email: info@bisport.cz,
www.bisport.cz
Pořadatel: Bisport spol. s r. o.

4. 6. 2011

POHÁDKOVÁ SÁZAVA
start: 9.00 – 12.00 hod.
Na nejmenší vodáky budou
čekat princezny, víly, vodníci,
skřítci, rarášci a další
pohádkové postavy.
Zajímavé soutěže během plavby
a malý dárek nakonec.
VČASNÁ rezervace nutná
Bližší informace:
Bisport spol. s r. o.,
tel.: 317 701 460,
email: info@bisport.cz,
www.bisport.cz
Pořadatel:
Bisport spol. s r. o.

Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032,
mail: ic@centrumtynec.cz
www.mestotynec.cz
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ZAČÍNÁ SEZÓNA

KVĚTEN

Růžová zahrada
(skleníky)

Út – Ne
9.00 – 12.00
skupiny od 5 osob,
na požádání
10.00 – 13.00
13.30 – 16.00

JEMNIŠTĚ

zámek

So, Ne., sv. 9.00 – 16.30

9.00 – 16.30

ČESKÝ ŠTERNBERK

zámek

Út - Ne

9.00 – 17.00

REGIONÁLNÍ MUZEUM
JÍLOVÉ U PRAHY

muzeum

Út – Ne

KONOPIŠTĚ

DUBEN

Růžová zahrada
(skleníky)

Út – Ne
10.00 – 12.00
skupiny od 5 osob,
na požádání
So, Ne, sv. 10.00 – 13.00
13.30 – 16.00

JEMNIŠTĚ

zámek

So, Ne, sv.

ČESKÝ ŠTERNBERK

zámek

So, Ne, sv.

KONOPIŠTĚ

REGIONÁLNÍ MUZEUM
JÍLOVÉ U PRAHY

zámek
Muzeum sv. Jiří

muzeum

9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
So, Ne, sv 9.00 – 16.00

Út – Pá

Štola Halíře
Štola sv. Josefa a
Štola
So, Ne, sv. 10.00 – 17.00
A. Paduánského
LOUŇOVICE
p. BLANÍKEM

MUZEUM
PODBLANICKA
VLAŠIM

muzeum

Út – So

rozhledna

Út – Ne

9.00 – 12.00
12.30 – 15.30
10.00 – 17.00

expozice
Út – Ne
9.00 – 12.00
v zámku Vlašim
13.00 – 16.00
expozice
na objednávku,
Růžkovy Lhotice
tel. 317 842 927

VRCHOTOVY JANOVICE

zámek

SÁZAVA

klášter

zámek
Muzeum sv. Jiří

9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
So, Ne, sv. 9.00 – 15.00

9.00 – 17.00

9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
So, Ne, sv 9.00 – 16.00

Štola Halíře,
Štola sv. Josefa a
Štola
So, Ne, sv. 10.00 – 17.00
A. Paduánského
LOUŇOVICE
p. BLANÍKEM

muzeum

Út – So

rozhledna

Út – Ne

9.00 – 12.00
12.30 – 15.30
10.00 – 17.00

MUZEUM
PODBLANICKA
VLAŠIM

expozice v zámku Út – Ne

VRCHOTOVY JANOVICE

zámek

Út - Ne

9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

SÁZAVA

klášter

Út- Ne

9.00 – 17.00

expozice
Růžkovy Lhotice

9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
na objednávku,
tel. 317 842 927

So, Ne

NÁVRHY NA BLANICKÉ RYTÍŘE
V roce 2011 bude již potřinácté udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické
osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka.
Ocenění udělují třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka, konkrétně Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (administrátor ceny),
občanské sdružení Chlum Čerčany, Vlastivědný klub P.A.N. Vlasáka Vlašim,
Vlastivědný klub Votice, Vlastivědný klub Český Merán, o. p. s. Český Merán,
Klub mladých Sedlec-Prčice, Sdružení Přátel Chotýšan, Český svaz ochránců
přírody Benešov, Český svaz ochránců přírody Kladruby, Český svaz ochránců přírody Sázava, Český svaz ochránců přírody Střítež, Český svaz ochránců
přírody Votice, Vlastivědný klub Šternberk, Vlastivědný klub Týnec nad Sázavou a okolí, Podblanický vědeckotechnický klub železniční, Podblanické infocentrum, občanské sdružení Podblanickem, Posázaví o.p.s., Posázavský pacifik, Vlašimské hudební mládí a Vlašimská astronomická společnost.
Návrhy lze podávat do 31. března 2011. Nominována může být fyzická
(nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu
a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in
memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či
zájmový spolek písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Nominace musí obsahovat titul,
jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace
a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba podat písemně
s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci.
I tentokrát bude ocenění udělováno na Velký pátek, letos tedy 22. dubna
2011 od 13 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.
Jan Urban, ZO ČSOP Vlašim

BEZPLATNÁ SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ PORADNA
Už několik let je občanům k dispozici bezplatná poradna Věcí veřejných. Na bezplatné telefonní lince je možné se poradit o jakémkoliv problému, a to nejen z oblasti sociálně právní. Pokud se obrátíte s Vaším problémem na pracovnici linky a nedostane se Vám pomoci ihned, bude Vaše
záležitost předána k odborné konzultaci, eventuelně si smluvíte osobní
schůzku. Veškeré úkony jsou pro klienty BEZPLATNÉ.
Tato poradna slouží zejména těm, kteří nemají finanční prostředky, či
z jiných důvodů nejsou schopni hájit své zájmy.
telefonní linka poradny: 800 879 709
Věci veřejné, Týnec n. S.
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NEPŘÍJEMNÁ ZKUŠENOST
Ráda bych se s vámi podělila o jednu zkušenost – bohužel smutnou.
Šest let dojíždím do zaměstnání z Chleb přes
Týnec nad Sázavou směrem na Jílové. Jezdím
autem, a protože v Týnci mám několik kolegyň,
svážíme se společně. Když jedu já, vezu ostatní,
pokud jede jiná kolegyně, parkuji naproti prodejně krmiv na Pražské ulici – šest let.
Doposud to nikomu nevadilo. Teprve letos
v lednu jsem našla na skle svého auta přilepené oznámení, že zde nemám parkovat, protože
toto místo je soukromým parkovištěm. Upozornění bylo bez adresáta, a protože ani prostor, kde parkuji (a nejen já) není označen jako
Zákaz parkování, ani nemá parkovací rezervé,
hned následující týden jsem tam stála znovu.
Při návratu z práce jsem se nestačila divit.
Přední kolo u auta bylo zcela prázdné a stálo

v podstatě na ráfku. Auto vedle mě bylo zaparkováno asi 10 cm od mého předního blatníku,
asi abych neměla ani možnost opravovat. Naštěstí u provozovny pana Červeného KLEMPO
– EUROOKNA, bylo rušno a jeden z přítomných mužů – pan Urbanec – mi ochotně nabídl
pomoc. Nemohl se ke kolu dostat, ale protáhl
mezi auty ruku s natlakovanou ruční pumpičkou, po paměti odšrouboval ventilek a kolo mi
nahustil. Vyžádala jsem si řidiče auta, které
bylo „nalepené“ u blatníku mého auta. Řekla
jsem tomu mladíkovi, proč parkuje až u mě,
když z druhé strany má víc jak metr místa. Byl
arogantní a utrhl se na mě, že mi do toho nic
není a že tam nemám co dělat. Upozornila jsem
ho, že nevidím nikde značku s parkovací rezervací. „To si vyřiďte se šéfem“ – prý. Nevím,
proč bych řešila svoje parkování na neoznače-
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ném místě. Přesto jsem následující den šla za
panem Červeným. Byl velmi slušný. Vysvětlil
mi, že opravdu toto místo má dohodnuté pro
své zaměstnance. Namítla jsem, že „parkoviště“ je bez jakéhokoliv označení a že tady parkuji bez problémů šest let. Pan Červený se mi
omlouval za své zaměstnance, že mi vypustili
kolo, prý vyhrožují i prořezáním kol zaparkovaným autům a on jim může jen domlouvat.
Mladíkovi od pana Červeného jsem řekla, že
příště budu podobný incident řešit s policií, ale
jen se mi vysmál, a to i před panem vedoucím.
Je mi líto, že čtyři roky před důchodem jsem se
musela setkat s takovým jednáním. Nebudu riskovat zničení auta nějakým chudákem, jehož
rodičům se nezadařila výchova.
Chci tímto jen varovat obyvatele Týnce
a okolí, jak nebezpečné se jim může stát parkování na Pražské ulici proti prodejně krmiv.
Vladimíra Dřízhalová

INFORMACE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
– SLUŽBY OSOBNÍHO ASISTENTA
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje se sídlem v Benešově zavedlo od 15.
září 2010 službu osobní asistence. Služba je určena především těm, kteří pro svůj nepříznivý
zdravotní stav potřebují pomoc druhé osoby.
Péči o tyto osoby zajišťuje ve většině případů jejich rodina, ale někdy dojde k situaci, že péči
o svého blízkého musí z nejrůznějších důvodů
svěřit profesionálnímu poskytovateli této služby.
A právě těmto občanům je naše služba určena.
Osobní asistentka nebo asistent na základě
uzavřené smlouvy s klientem vykonává práce,
které jsou v této smlouvě sjednány. Zajišťuje
např. dohled nad dodržováním správné životo-

správy – pitný režim, zajištění stravy, ohřátí či
příprava příloh. Dále pak dohlíží na správné podávání léků, zajistí menší úklid, jde s klientem
na procházku a stará se o to, aby měl smysluplně vyplněn svůj volný čas. Klientovi např. čte,
vypráví, hraje s ním nějaké hry, doprovází ho
k lékaři, na úřady, ke kadeřníkovi, zajišťuje sám
nebo s klientem nákupy.
Čím více hodin péče má klient s asistentkou či
asistentem sjednáno, tím menší je úhrada za poskytování služby. Nejnižší úhrada v letošním roce činí
65,– Kč/1 hod. a podmínkou je péče, která je klientovi poskytována ve více než 80 hodinách měsíčně.
Při péči, která je méně než 80 hodin za měsíc, se

DOKUMENTACE VOLEB V ČESKÝCH ZEMÍCH
VE DVACÁTÉM STOLETÍ
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se
žádostí o pomoc při sběru dokumentů, fotografií
a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních
VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou rovněž využité na výstavě Národního muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude konat
v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Posléze budou uloženy v depozitářích NM a budou přístupné pro badatele i pro využití na dalších výstavách. Žádáme ty, kteří mají ve
svém vlastnictví některý z níže uvedených artefaktů a byli by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další
generace, aby takové předměty věnovali Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.
I) Hmotné artefakty
1. „Volební“ předměty – např. volební urny,
slavnostní výzdobu volebních síní, odznaky
a další předměty spojené s konáním voleb
i s předvolební kampaní.
2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb – volební letáky, velkoformátové

volební plakáty, volební brožury, volební lístky,
„lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky,
texty básní a písní apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb
II ) Fotografická dokumentace
1. Dobové fotografie všech aktivit spojených
s konáním voleb – fotografie volebních dnů,
předvolebních kampaní, volebních místností,
voličů, atd.
2. Nápisy na veřejných místech – veršované či
jinak standardizované.
III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické poznámky, nahrané či nafilmované (audio/video) záznamy a vzpomínky
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu vytvořené v období let 1918–1992.
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat kdykoliv.

částka úměrně zvyšuje a je účtována dle ceníku,
který Vám na požádání zašleme.
K úhradě služby lze využít příspěvek na péči,
o který může osoba, pokud jí již příspěvek nebyl
přiznán a která potřebuje pomoc druhé osoby,
požádat na MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Benešově, Vlašimi a ve Voticích.
V případě zájmu klientů o službu osobního
asistenta se obraťte na Centrum pro zdravotně
postižené Středočeského kraje se sídlem v Benešově, Vlašimská ulice 1922, ředitelka centra
Jana Zajíčková, telefon 317 723 506, mobil
603 715 316, kde Vám budou poskytnuty i další
doplňující informace.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Bursík; email: tomasbursik@nm.cz;
tel.: (+420) 222 781 676;
mobil: (+420) 725 371 054
PhDr. Ivan Malý; ivan_maly@nm.cz
tel.: (+420) 222 781 676
Národní muzeum
Oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

SKONČÍ ODS V TÝNCI?
„Jakákoliv spolupráce s komunisty je pro nás
nepřijatelná. Ten problém se řešil řadu let, nyní už
jsme dali sdružením poslední čas na nápravu”,
uvádí manažer ODS Jan Kočí pro Lidové noviny
ze dne 19.1.2011.Tímto komentuje rozhodnutí vedení ODS netolerovat spolupráci ODS s KSČM na
libovolné úrovni, tedy i komunální. Na kongresu
ODS v roce 2006 strana uzavírání těchto koalic zakázala. Toto se však doposud týkalo pouze případů, kdy za ODS byl zvolen straník. Nyní by se na
pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany
popud premiéra Nečase měl tento zákaz vztahovat
i na případy, kdy za ODS byl zvolen nestraník,
který nyní spolupracuje s komunisty. Zajímavé je,
že bezprostředně po komunálních volbách ale
ještě tyto koalice obhajoval i P. Bendl, představitel
ODS za Středočeský kraj.
Za porušení tohoto zákazu by místnímu sdružení měla být odebrána licence. Mezi “provinil-

ce” ve Středočeském kraji patří kromě např. Zlonic, Divišova i Týnec nad Sázavou. Tito “provinilci” mají čas do konce února, aby spolupráci
s KSČM přerušili.
Dočkáme se tedy změn i na Týnecké radnici?
Pokud se Týnecká ODS bude držet nařízení ze
strany vedení, bude muset opustit místo v radě,
jinak o licenci přijde. Mezi námi, ono to tak
horké asi nebude. Pokud se licence zruší, tak se
za čas znova vystaví a jedeme vesele dál .... Jen
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mimoděk člověka napadá otázka, proč by vlastně měl k těm volbám jít. Scénář je ve většině
obcí stejný. Před volbami se sejde místní
“mafie”, rozdělí si kandidátky, Pepa za ODS,
Jarda za TOP 09, Karel za...... a stále je nás
málo? Tak ještě nějakou kandidátku vyrobíme
a to by bylo, abychom se všichni pak nedohodli,
jak z toho něco mít.
A. Čečilová (zdroj–Lidové noviny 19.1.2011)

Dobrovolníci letos opět vyčistí řeku Sázavu
Dobrovolníci letos opět z lodí
a břehů vyčistí řeku Sázavu. Úklid
úseku ze Střechova do Pikovic,
dlouhého téměř 100 kilometrů, tradičně organizuje společnost Posázaví o.p.s.
a uskuteční se od 15. do 17. dubna 2011. Další
úseky řeky vyčistí místní akční skupina Lípa pro
venkov a občanské sdružení Sázava 21, řekla
manažerka projektu Denisa Cibulková.
Patronát nad projektem nazvaným Čistá řeka
Sázava převzala stejně jako loni zpěvačka Aneta
Langerová. "Aneta s námi opět jeden den na
řece pojede. Velice se těší a já věřím, že to bude
i pro dobrovolníky příjemné setkání," dodala
manažerka projektu.
Organizace akce se od loňska nebude příliš
lišit. Řeka bude opět rozdělena na pět úseků,
každý z nich bude mít svého vedoucího a svůj
zásobovací tým.

OTVÍRÁNÍ SÁZAVY
Ahoj,
bílá zima nám pomalu zamává na rozloučenou a vodáci už zase s radostí vezmou do
rukou pádla, naleští své kánoe a s kamarády
vyrazí na kouzelnou Sázavu. Pevně věříme,
že se tak stane, za podpory hřejivých jarních
paprsků.
Jako již tradičně, rádi bychom slavnostně
odemkli s Dědou Sázavou tuto řeku v sobotu
26.3.2011 v 10:30 hod.
Pokud se nám podaří Dědu Sázavu vzbudit ze
zimního spánku, bude řeka odemknutá kouzelným klíčem, na kterém si poté pochutnají malí

V loňském roce se řeka Sázava uklízela už popáté. Více než 1000 dobrovolníků tehdy vyčistilo úsek řeky dlouhý přes 150 kilometrů. Sesbírali přes 37 tun odpadků, především plastových
lahví, igelitových obalů, ale také starých lednic,
sudů, torz rybářských lodí, koleček, jízdních kol
či pneumatik.
Projekt je nekomerční aktivitou založenou
na dotacích a dobrovolnosti všech. Tedy
nejen lidí, kteří odpadky sbírají z lodí a břehů,
ale také obcí, měst, sponzorů a partnerů.
„Oslovíme obce podél Sázavy, aby poskytly
finanční příspěvek, uvítáme i materiální
pomoc v podobě úklidových prostředků nebo
stravy pro dobrovolníky,“ dodala Cibulková.
Pomoci může každý – třeba zasláním drobného příspěvku na sbírkový účet číslo
1249-326666339/0800.

Organizátoři letos chtějí do úklidu více zapojit základní školy. „Děti by měly hlavně pomáhat
čistit řeku z břehů, loni jich byl nedostatek,“
uvedla manažerka. Všichni dobrovolníci bez
rozdílu věku se mohou hlásit přímo jí, a to na telefon 733 710 012 nebo e-mail cibulkova@posazavi.com. Kontaktovat se mohou i přes facebook. Podrobnosti o celé akci jsou uvedeny na
www.posazavi.com.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová,
e-mail: tumova@posazavi.com,
tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová,
e-mail: zemanova@posazavi.com,
tel. 723 881 081

i velcí účastníci. Pak již stačí si první letošní vodácké splutí užít, nejlépe s partou dobrých, stejně nedočkavých kamarádů – vodáků.

•
•
•
•

Sjížděný úsek – z Týnce nad Sázavou (říč. km
19,7) do Pikovic (říč. km 3,5)
Vybavení pro tuto akci – loď a vybavení pro
WW2 – půjčuje Bisport zdarma; nutno
dopředu telefonicky objednat
Startovné – neplatí se
Informace – info@bisport.cz, tel. 317 701 460,
mob. 777 335 618, www.bisport.cz
Všichni jste srdečně zváni.
Těší se na Vás tým Bisportu.

ROK 2010 V KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
Rok 2010 zahájili členové KČT Týnec spolu
s ostatními zájemci tradičním „Novoročním pochodem na Medník“ a dále do Třebsína, kde se
v restauraci „U Dolejšů“ jako každý rok 1. ledna
konaly zabíjačkové hody. Účastnící pochodu si
tu pochutnali na výborných vepřových specialitách a nabrali síly na další kilometry do Kamenného Přívozu a odtud vlakem do Týnce.
14. ledna 2010 se konala výroční členská
schůze KČT Týnec, na které se zhodnotil uplynulý rok 2009 a plánovala se činnost na rok
2010.
17. dubna 2010 se uskutečnil 33. ročník pochodu „Posázavím-krajem protifašistického odboje“, jehož pořadatelem je KČT Týnec n. S. Po-

chodníci si mohli vybrat ze čtyř tras – 12, 24, 35
a 50 km.
Nejdelší trasa vedla přes obec Libohošť u Neveklova, kde je památník 24 obětí zastřelených
nacisty.
Pochodu se zúčastnilo 128 turistů, nejvíce
z Prahy, dále pak z Benešova, Vlašimi, Čerčan,
Říčan, Liberce a dalších míst.
24. dubna zorganizoval KČT Týnec pro své
členy i nečleny zájezd do Lipnice nad Sázavou
a na Čeřínek – vrch mezi Pelhřimovem a Jihlavou, kde je turistická chata, sjezdovky s vleky
a naučná stezka. V Lipnici jsme si prohlédli hrad
a tzv. „Památník odposlechu“. Jsou to reliéfy na
skalních stěnách u zatopených žulových lomů,

znázorňující symboly komunikace mezi lidmi –
oči, uši, ústa a zároveň i symboly monitorování
lidské činnosti a soukromí – sledování, odposlouchávání a udávání. Reliéfy se jmenují
Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý
voči, jsou vytesány v nadživotní velikosti a jsou
velice působivé. Autorem je havlíčkobrodský
sochař Radomír Dvořák a v realizaci reliéfů mu
pomáhali žáci kamenického učiliště v Lipnici.
Na Čeřínku jsme si prošli naučnou stezku
v délce asi 10 km s cílem v Dolní Cerekvi.
18. září 2010 se konal již 46. ročník týneckého pochodu „Přes čtyři zámky“, který patří mezi
pokračování na následující straně
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nejstarší pochody v republice. I přes pěkné počasí byla účast malá (61),
zato nás potěšilo, že přišlo více Týnečáků, zejména školní mládeže. Nejmladším účastníkem byl pětiměsíční Péťa Dymák z Vlašimi, který absolvoval trasu 14 km uvelebený v šátku na maminčině hrudi.
Rok 2010 jsme zakončili tradičním pochodem „Za jmelím na Neštětickou horu“ (47. ročník).
Účast byla veliká, sešlo se 42 pochodníků, neodradilo je ani velké
množství sněhu. Ani tady nechyběl Péťa Dymák, už osmiměsíční, a náročnou trasu zvládly i nejstarší účastnice – pí Ducháčková a Karkošová.
Jako každý rok se končilo v restauraci v Tismi, kde bylo připraveno občerstvení a pro dobrou náladu hrála country kapela K. O.
Tak jako na naše pochody přijíždějí turisté z blízkých i vzdálených
míst, jezdí i členové KČT Týnec na různé turistické akce v republice.
V minulém roce to byl např. pochod Čertova podkova v Sedlci Prčici, Povidlový koláč v Benešově, Čechtická luna, pochod Praha-Prčice, třídenní etapový pochod Krajem pětilisté růže ve Frymburku na Lipně, Krajem
kamenů v Petrovicích u Sedlčan, Podzim pod Zelenou horou u Nepomuku a Sraz turistů v Poličce.
Někteří naši členové se pravidelně zúčastňují čtvrtečních vycházek se
Svazem invalidů a akcí pořádaných vodáky. Pomáhali jsme také se zajišťováním Orientačního závodu, který se loni konal v Týnci za účasti družstev z celé republiky.
Věříme, že i rok 2011 bude dobrý a úspěšný. Přejeme členům KČT
Týnec nad Sázavou a všem milovníkům pěší turistiky zdraví, pohodu
a hodně hezkých kilometrů.
Za KČT Týnec Ela Keselyová

?
Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla
Týneckých listů bude

v pátek 31. března 2011
– termín uzávěrky je závazný!

Zima v Týnci
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10 LET TAEKWON-DO ITF ŠKOLY SILLA V TÝNCI NAD SÁZAVOU
V pátek 21. ledna 2011 tomu bylo již neuvěřitelných 10 let, kdy do Týnce nad Sázavou, tehdy ještě z Prahy, zavítala Ing. Radka
Heydušková (roz. Dlouhá), IV. Dan, se svou
exhibicí. Na té se tato několikanásobná
mistryně Evropy a mistryně světa snažila občanům Týnce a blízkého okolí představit
jedno z moderních bojových umění, TAEKWON-DO ITF. Nejspíše také jeho rozmanitostí a pohledností uchvátila mnohé z těch,
kteří tuto exhibici shlédli a Radka právě zde
založila svou novou školu. Té dala název,
podle předposlední korejské dynastie, Silla.
Možná to bylo příjemným, až rodinným prostředím, které vytváří i přes to, že vyžaduje
disciplínu, možná to bylo tím, že do Týnce
přinesla tato pohledná trenérka něco nového,
ale ať to tenkrát bylo jakkoliv, její škola se začala rychle rozvíjet.
Z původního náboru, tedy po celých 10 let
působení této školy v Týnci nad Sázavou, zde
pravidelně cvičí například bronzová medailistka z ME 2008 Ivana Vatechová (I. Dan),
kvalifikovaná národní rozhodčí a asistentka
trenérky Blanka Hrubá (I. Dan) a současná juniorská mistryně světa ve speciálních přerážecích technikách Veronika Kokášová
(I. Dan). Mezi další významné „prvonáborové“ svěřence Rádi, jak trenérce „Silláci“ familiérně říkají, patřili v minulosti mezi jinými
i Jan Král (I. Dan), bývalý člen české reprezentace, který na ME ve Slovinsku v roce
2009 pomohl svými dvěma skvělými zápasy
získat seniorskému týmu bronz ve sportovním
boji a v neposlední řadě i Edita Morkovcová
(I. Dan), dvojnásobná juniorská mistryně Evropy z let 2004 a 2005 a více-mistryně světa
z roku 2004.
Pořád jsme zde mluvili pouze o tom prvním
náboru, o první vlně nadšenců. To ale neznamená, že už jsou všichni nadějní sportovci
této školy vyčerpáni. Ani v nejmenším!

Jenom z týneckých svěřenců je tu v současnosti například Martin Hvězda (I. Dan), aktuální juniorský reprezentant a asistent trenérky, který pomáhá vést některé tréninky
v Týnci. Škola se v průběhu let rozšířila ještě
do Kolína a Kutné Hory a pod vedením zku-

šené Radky Heyduškové se začala rozrůstat
i tam. Nově otevřel také pobočku této školy se
souhlasem hlavní trenérky ještě Michal Bor
(III. Dan) v Kolovratech. I přes více míst půpokračování na následující straně
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sobnosti patří škola Silla stále spíše do kategorie menších škol, tady však stojí za to podotknout, že pouze počtem jejích žáků. Navzdory tomuto handicapu si totiž vede velice
úspěšně i v celorepublikové konkurenci všech
škol TAEKWON-DO ITF. O tom svědčí například v loňském roce získané poháry
pro nejúspěšnější školu Mistrovství Čech
2010 nebo pro třetí nejúspěšnější školu
na mezinárodní soutěži CZECH OPEN 2010.
Zdá se Vám, že na školu s celkem 171 aktivními cvičenci je to slušný úspěch? Nebo se
Vám naopak zdá, že je to málo? Ať tak či tak,
můžete i Vy rozšířit řady těchto sportovců

číslo 1, strana 15

a případně se na soutěžích podílet na úspěších
této školy. Brány jsou otevřeny. Věk ani současná fyzická kondice není rozhodující. Důležité je pouze odhodlání začít cvičit a chuť pravidelně se cvičení i nadále věnovat.
Více informací o této škole, nejčastěji kladené
otázky a informace o tomto bojovém umění naleznete na stránkách , případně na stránkách Českého svazu TAEKWON-DO ITF (), který je členem
International Taekwon-Do Federation, tedy původní mezinárodní Taekwon-Do federace založené v roce 1966 legendárním jihokorejským generálem Choi Hong Hi. Nikoli tedy olympijské
varianty taekwondo WTF, která se odtrhla od ITF
počátkem sedmdesátých let dvacátého století.
Autor: Jakub Heřmánek

KONEČNÉ TABULKY – PODZIM 2010 / 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Starší přípravka B – OS
Benešov C
11 11 0 0 79: 5
Bystřice
11 9 1 1 50: 9
Vlašim B
11 8 0 3 51:16
Nespeky B
11 8 0 3 31:17
Čechtice
11 7 2 2 40:16
Sedl.-Prčice 11 5 2 4 35:27
Křivsoudov 11 4 1 6 18:30
Týnec n.S.B 11 3 2 6 20:39
Olbramovice 11 2 1 8 20:37
Myslíč
11 2 1 8 9:55
Krhanice
11 1 1 9 18:50
Úročnice
11 0 1 10 9:79

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Starší přípravka A - OP - čtyřkolově
Benešov A
10 10 0 0 81:10
Týnec n.S.A 10 6 1 3 49:37
Vlašim A
10 5 2 3 35:32
Votice
10 3 2 5 41:41
Benešov B
10 1 2 7 25:53
Nespeky A
10 1 1 8 17:75

30
19
17
11
5
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mladší žáci 7+1 – OP sk.A
Týnec n.Sáz. 8 8 0 0 64: 8
Sedl.-Prčice
8 7 0 1 81: 7
Pyšely
8 5 1 2 55:21
Neveklov
8 4 1 3 25:22
V.Janovice
8 3 1 4 31:28
Maršovice
8 3 1 4 32:31
Kosová Hora 8 3 0 5 29:42
Soběhrdy
8 1 0 7 16:34
Křečovice
8 0 0 8 5:145

24
21
16
13
10
10
9
3
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Starší žáci – I.A.tř.sk C
Jesenice
13 9 2 2 47:17
Sp.Kladno
13 9 2 2 46:16
Čáslav B
13 9 1 3 41:20
FK Kolín
13 8 3 2 45:16
Týnec n.S.
13 8 2 3 36:21
Sedl.- Prčice 13 6 2 5 22:29
Benešov
13 5 3 5 38:32
Sázava
13 5 3 5 29:28
Kostelec n.Čl. 13 5 1 7 29:44
Votice
13 4 1 8 18:38
Kouřim
13 2 5 6 10:13
Uhl.Janovice 13 3 1 9 18:35
Sedlčany B
13 3 0 10 15:51
Čerčany
13 2 0 11 11:45

29
29
28
27
26
20
18
18
16
13
11
10
9
6

33
28
24
24
23
17
13
11
7
7
4
1

Dorost B – OS
Chocerady
8 7 0
Chotýšany
8 6 0
Tichonice
8 6 0
Poříčí n.S.
8 4 1
Ratměřice
8 4 0
Radošovice
8 3 2
Týnec.n.S. B 8 3 1
Bystřice
8 1 0
Heřmaničky
8 0 0

1
2
2
3
4
3
4
7
8

38:13
47:12
24:15
12:15
16:22
9:19
20:26
9:29
11:35

21
18
18
13
12
11
10
3
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dorost A – I.A.tř.sk D
Jankov
13 9 1 3
Podlesí
13 8 2 3
Týnec n.S.A 13 8 0 5
Petrovice
13 7 2 4
Hostomice
13 6 4 3
Benešov B
13 7 1 5
Jílové
13 7 1 5
Votice
13 5 4 4
Rožmitál
13 6 1 6
Teplýšovice 13 5 2 6
Sedl.- Prčice 13 5 1 7
Měchenice
13 4 0 9
Nový Knín
13 3 0 10
Mirošovice
13 1 1 11

51:19
42:26
36:18
39:31
42:23
39:29
33:31
25:24
26:37
36:38
23:34
18:36
26:45
15:60

28
26
24
23
22
22
22
19
19
17
16
12
9
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

B mužstvo dospělých – III.tř. sk.A
Neveklov
14 11 2 1 44:19
Úročnice
14 11 0 3 48:17
Krhanice
14 9 1 4 37:26
Soběhrdy
14 8 2 4 42:22
Ostředek
14 8 2 4 37:21
Bystřice
14 7 1 6 30:31
Týnec n.S. B 14 6 3 5 32:27
Netvořice
14 6 3 5 35:31
Nespeky B
14 6 3 5 25:33
Chocerady B 14 5 2 7 28:40
Myslíč
14 3 1 10 31:51
Zaječice
14 3 1 10 23:43
Václavice
14 3 0 11 25:43
Čerčany
14 1 1 12 29:62

35
33
28
26
26
22
21
21
21
17
10
10
9
4

1.
2.
3.
4.

A mužstvo dospělých – I.A.tř.sk.B
Louňovice
15 9 3 3 28:19
Nymburk
15 9 1 5 31:20
Zásmuky
15 8 3 4 23:17
M.Hradiště
15 8 2 5 26:20

30
28
27
26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Týnec n.S. A
Benešov B
Semice
Bakov n.J.
Jílové
Poděbrady
Radim
U.Janovice
Brandýs n.L B
Zeleneč
Č.Pečky
Mělník

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

8
6
7
6
6
6
6
6
5
4
4
3

1
5
2
4
2
2
2
2
1
3
2
3

6
4
6
5
7
7
7
7
9
8
9
9

27:25
22:16
27:27
23:20
26:25
29:29
27:29
14:20
30:33
21:31
24:29
18:36

25
23
23
22
20
20
20
20
16
15
14
12

Po vcelku úspěšném podzimu zahájí mužstva
FK FERCOM Týnec n.S.již v březnu jarní část
soutěžního ročníku 2010/2011.A přípravka dosáhla na podzim pod vedením p.Bartla na druhou
příčku, B přípravka pod vedením p.Skalického
na pěkné osmé místo.Mladší žáci po nesmyslné
reorganizaci hrají okresní přebor,kde mají snad
jediného konkurenta v mužstvu Sedlec Prčice.Starší žáci předvádějí doposud vyrovnané výkony,když na první příčku „pokulhávají“ pouze
o tři body.O kategori žáků se starají pánové
– Kavoň,Štech
Trantina,ing.Petrášek.V letošní sezóně byl
po dlouhé době opět ve spolupráci se Sokolem Krhanice přihlášen do soutěže B-dorost o
který se starají pánové Steinh bel,Stejskal,Paseka.A-dorost si vede úspěšně pod taktovkou
Vildy Kalfase a G.Votánka.Od přezimování
na první příčce si zbytečnou prohrou doma s
Jankovem dorost zasloužil nakonec třetí
místo.Trochu více se čekalo po dobrém rozjezdu od B mužstva dospělých pod vedením
p.Kouřila a p.Petráška J.st.Sedmá příčka je
nakonec tedy malým zklamáním.To nejlepší
nakonec.A mužstvo dospělých po jalových letech podává pod vedením p.Žížaly překvapivě dobré výkony.Páté místo je zasloužené a je
dobrým odrazovým můstkem pro nadcházející jarní část soutěže. Po malé podzimní rekapitulaci bych ještě chtěl poděkovat všem trenérům,vedoucím a lidem kolem fotbalu za
jejich neocenitelnou a prospěšnou práci pro
klub.
Gustav Votánek
vedoucí mládeže
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TRADICE TÝNCE NAD SÁZAVOU – „MIKULÁŠSKÉ ZÁVODY“
VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Dne 11. prosince 2010 se na počest sv. Mikuláše v tělocvičně ZŠ Týnec nad Sázavou
uskutečnily závody ve sportovní gymnastice.
Na tyto závody se přihlásilo celkem 110 závodníků. Nakonec jich závodilo celkem 104,
což je velmi dobrá účast, která dokazuje
zájem o tento závod. V Týnci nad Sázavou je
to již tradice a stejné oddíly se sem rády vracejí a dokonce se hlásí i nové. Celkem se
zúčastnilo 11 oddílů ze 4 krajů, tedy jmenovitě z Prahy Vršovice a Bohemians, z Královohradeckého kraje Špindlerův Mlýn, z Plzeňského kraje Klatovy a ze Středočeského
Netvořice, Dobříš, DDM Benešov, Sokol Benešov, Bělá pod Bezdězem, Zdice a Týnec
nad Sázavou. Závodilo se ve šplhu, v prostných a dle kategorií na lavičce, kladince, kladině a na kruzích.
pokračování na následující straně
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Naše děvčata z Týnce se umístila takto:
Nejmladší žákyně I. – celkem 21 závodnice
1. místo Havlíčková Ella
10. místo Nejslarová Klaudie
11. místo Havránková Lucie
15. místo Fedorová Lucie
16. místo Novotná Eliška
19. místo Stejskalová Tereza
20. místo Berková Viktorie
21. místo Kreminová Alice
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Dorostenky – celkem 3 závodnice
1. místo Součková Radka
2. místo Novotná Kateřina
Za oddíl v Týnci nad Sázavou závodilo celkem
22 děvčat, a to od začínajících, které byly prvně na
závodech, až po dorostenky, které si také zazávodily a ukázaly těm začínajícím, co se mohou ještě při
tréninku naučit. Pořadím velmi zamíchal šplh, protože někteří tuto disciplinu vůbec neumějí.

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli, aby tento
závod mohl být uskutečněn i s věcnými cenami
pro závodníky, a to MěÚ Týnec nad Sázavou,
RC Benešov a věčnému sponzoru – pekařství
Červený. Moc děkujeme a doufáme, že budou
i nadále podporovat sportovní dění a především
sportovní gymnastiku v našem oddílu a propagovat tím toto město.
J.Z.

Nejmladší žákyně II. – celkem 22 závodnice
6. místo Bílková Zuzana
15. místo Šubrtová Kateřina
16. místo Ungerová Barbora
23. místo Součková Hana
Mladší žákyně I.– celkem 23 závodnice
12. místo Rillichová Barbora
14. místo Djurasovičová Sára
17. místo Valentová Jana
Mladší žákyně II. – celkem 9 závodnic
6. místo Škvorová Alžběta
8. místo Kazdová Barbora
9. místo Čubrová Anna
Starší žákyně III. – celkem 4 závodnice
3. místo Vávrová Michaela
4. místo Vávrová Kateřina

VOLEJBALOVÁ ZIMA
Jako zpestření na závěr kalendářního roku 2010
uspořádala naše děvčata v sobotu 27. listopadu tradiční vánoční turnaj smíšených družstev. Tohoto
v pořadí čtrnáctého vánočního turnaje se zúčastnilo
pět týmů, které hrály systémem každý s každým na
2 hrané sety do patnácti bodů. Vše se uskutečnilo
v tělocvičně Základní školy v Týnci nad Sázavou.
Družstva hrála velice vyrovnaně.

1.
2.
3.
4.
5.

Konečná tabulka:
pořadí
Týnec II.
Zbořený Kostelec
Týnec I.
Korbelovi
Znamenáčkovi

body
7
6
4
3
0

ZNAMENÁČ- ZBOŘENÝ
KOVI
KOSTELEC

9 : 15
4 : 15
0:2

ZNAMENÁČKOVI
ZBOŘENÝ
KOSTELEC
TÝNEC I.

KORBELOVI

TÝNEC ii.

TÝNEC i.

KORBELOVI

TÝNEC II.

9 : 15
12 : 15
0:2
15 : 11
15 : 12
2:0

6 : 15
9 : 15
0:2
15 : 11
15 : 4
2:0
14 : 16
15 : 9
1:1

6 : 15
11 : 15
0:2
9 : 15
14 : 16
0:2
9 : 15
15 : 13
1:1
12 : 15
4 : 15
0:2

15 : 9
15 : 4
2:0
15 : 9
15 : 12
2:0
15 : 6
15 : 9
2:0

11 : 15
12 : 15
0:2
11 : 15
4 : 15
0:2

16 : 14
9 : 15
1:1

15 : 6
15 : 11
2:0

15 : 9
16 : 14
2:0

15 : 9
13 : 15
1:1

15 : 12
15 : 4
2:0

BODY

KONEČNÉ
POŘADÍ

0

5.

6

2.

4

3.

3

4.

7

1.
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Korbelovi

Zbořený Kostelec

Velké poděkování patří všem
zúčastněným týmům za předvedenou
hru a herní nasazení.
Zvláštní dík patří především
organizátorkám.
V neděli 19. prosince 2010 jsme si s našimi
volejbalovými nadějemi jeli užít do Příbrami
první kolo Krajského přeboru v minivolejbale.
Pro mnohé to byl první velký turnaj, kterého se
zúčastnili.
Na turnaji měřilo síly celkem 25 týmů, z nichž
do naší kategorie byly počítány pouze výsledky
s ročníky 1997 a mladší. Hrálo se systémem na
jeden set na 7 minut.
Naše děvčata se „rvala“ doslova o každý míč,
nedokázala získat jediné vítězství. I když v některých zápasech chybělo opravdu málo.
Nicméně nevěšíme hlavu. V následujícím
kole v Benátkách nad Jizerou zkusíme zúročit
nabrané zkušenosti z tohoto turnaje a pokusíme
se získat alespoň dílčí vítězství. Určitě na to
máme.
Sestava
TÝNEC „A“

Sestava
TÝNEC „B“

Sestava
TÝNEC „C“

Míša
Vávrová

Kačka
Vávrová

Jana
Marvanová

Valča
Pešanová

Kačka
Součková

Kačka
Dudová

Nikol
Míčková

Marika
Pálová

Lucka
Frauknechtová

Barča
Korbelová

Denisa
Vicanová

Adélka
Znamenáčková

Znamenáčkovi

Kurt č. 2

Kurt č. 1

Kurt č. 3

– SKUPINA „B“

– SKUPINA „A“

– SKUPINA „C“

Týnec „A“ – Hlinovka „B“ 8:19 Týnec „B“ – Dem nejdem

6:22 Týnec „C“ – Benešov „A“ 11:21

Týnec „A“ – Čudlíci

5:20 Týnec „B“ – Benešov „C“ 12:13 Týnec „C“ – Kladno „C“

10:20

Týnec „A“ – Sněhulky

8:22 Týnec „B“ – Pachatelé

10:20

Týnec „A“ – Patláci
Týnec „A“ – Dobříš „A“

13:15 Týnec „B“ – Matláci

5:28 Týnec „C“ – Miss 2011
5:24 Týnec „C“ – Retrívři

9:21 Týnec „B“ – Mirošov „B“ 10:19 Týnec „C“ – Rokycany
43:97

38:106

6:21
6:24
43:106

pokračování na následující straně

ročník XXI, únor 2011

pokračování z předchozí strany

Týnecké listy

číslo 1, strana 19

12. VK Benešovská 1. volejbalová „B“
Julie Weissová, Blanka Fejtková,
Ilona Boťová

1. VO Příbram „B“
Petr Klouček, Radek Suda, Václav Velát

6. VO Příbram „D“
Tomáš Kortus, Šimon Láni,
Aleš Havelka
7. TJ Baník Příbram „B“
Nicole Vosátková,
Nikoleta Vinohradská,
Pavlína Zelenková

2. VO Příbram „C“
Jiří Suda, Adam Pechar,
Tomáš Dlouhý

8. TJ Baník Příbram „D“
Kateřina Šťastná, Sára Štochlová
Barbora Obrazová

3. TJ Baník Příbram „A“
Petra Tošovská, Petra Čebišová,
Daniela Urešová

9. TJ Baník Příbram „E“
Daniela Podzimková, Karolina Nová,
Kateřina Eisová

14. TJ o. s. Týnec nad Sázavou „B“
Jana Marvanová,
Kateřina Dudová,
Adéla Znamenáčková,
Lucie Frauknechtová

4. TJ Baník Příbram „C“
Karolina Urešová, Karolina Šťastná,
Markéta Kadlecová

10. VO Příbram „E“
Aleš Furch, David Procházka,
Lukáš Váňa

5. VO Příbram „A“
Tadeáš Peterka, Šimon Bacík,
Adam Rosenbaum

11. VK Benešovská 1. volejbalová „A“
Tereza Minaříková, Tereza Skalická,
Lucie Rendová

Celkové pořadí mladších žáků a žákyň
(ročník 1997 a mladší):

13. TJ o. s. Týnec nad Sázavou „A“
Michaela Vávrová, Nikol Míčková,
Valerie Pešanová, Barbora Korbelová

15. TJ o. s. Týnec nad Sázavou „C“
Kateřina Vávrová, Marika Pálová,
Kateřina Součková,
Denisa Vicanová
16. VK Benešovská 1. volejbalová „C“
Dominika Rumlová, Veronika Jelínková,
Eliška Matějková,
Tereza Zahradníčková

Týnec A.

Týnec B.

Týnec C.

Valča Pešanová, Míša Vávrová,
Nikol Míčková, Barča Korbelová

Kačka Dudová, Jana Marvanová,
Adéla Znamenáčková

Marika Pálová, Kačka Vávrová,
Kačka Součková

V neděli 26. prosince 2010 jsme přijali
pozvánku na smíšený turnaj 4+2 O pohár
města Přibyslavi v tamní tělocvičně TJ
Sokol Fontána Přibyslav. Turnaje se účastnilo devět družstev a hrálo se na dva hrané
sety do pětadvaceti bodů. Náš tým byl nalosován do pětičlenné skupiny A.

Ve druhém utkání jsme svedli boj s družstvem Sokolíci. Oba sety jsme měli pod kontrolou a dokázali je shodně vyhrát 25:18. Po
výhře 2:0 jsme si připsali další dva body do
tabulky.
V následujícím klání jsme bojovali proti
Volejofkám. Po vyrovnaných začátcích se
nám podařilo soupeře doslova deklasovat
a vyhrát 25:16, resp. 25:13.
V posledním zápase ve skupině jsme hráli
o první místo ve skupině. Začátky obou setů
jsme však prospali a marně se snažili celou
dobu dotahovat. V jednotlivých sadách jsme

uhráli pouze 18 bodů, což se ukázalo málo
v konečném počítání jednotlivých míčů.
Ve skupině nám uteklo o pouhé tři míče
druhé místo, zaručující postup do semifinále. Do něj prošel na úkor nás tým Fontána,
jenž v posledním zápase uštědřil „vánoční
nadílku“ 25:15 a 25:9 družstvu Sokolíci.
Na nás zbyl boj o páté místo proti mančaftu Mazec. Po menší tahanici v úvodní sadě,
jsme si následující klání bez problémů pohlídali a zakončili turnaj vítězstvím.

V úvodním zápase jsme nastoupili proti
týmu Fontána. Po rozpačitém začátku, kdy
jsme si nechali utéct první set, jsme se otřepali a zlepšenou hrou dokázali domácí porazit 25:21.

pokračování na následující straně
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Naše sestava:
Nahrávačky:
Smečaři:
Blokaři:

Petra Šašková, Naďa Zámečníková
Honza Kyselka, Milan Náplava
(kmenový hráč týmu Jupí Štoky)
Jarda Kuchta, Libor Prokeš

Naše výsledky:
Skupina „A“
Týnec – Fontána
Týnec – Sokolíci
Týnec – Volejofky
Týnec – Našrot

(24:26, 25:21)
(25:18, 25:18)
(25:16, 25:13)
(18:25, 18:25)

1:1
2:0
2:0
0:2

Tabulka „A“:
1. Našrot
2. Fontána
3. Týnec
4. Volejofky
5. Sokolíci

4
4
4
4
4

6:2
5:3
5:3
3:5
1:6

6b
5b
5b
3b
1b

O 5. místo : (hráno pouze do 20 -ti bodů)
Týnec – Mazec
2 : 0 (22:20, 20:15)
O 3. místo :
Našrot – Fontána

1:2

Finále:
Šipky – Aero

0:2
Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

Zima v Týnci

JIěÍ NEDRA

603 295 994, jiri.nedra@tiscali.cz

Služby v oblasti ekologie pro firmy, podnikatele:
- poradenství v odpadovém hospodáĜství
- evidence odpadĤ vedená v programu INISOFT
EVI 8 vþetnČ roþních hlášení
- likvidace odpadĤ kategorie ostatní a nebezpeþný
- pro domácnost i prĤmysl prodej ekologických
þistících prostĜedkĤ
- úklidové práce, þistČní podlah, kobercĤ suchou
a mokrou cestou


NONSTOP

STROJÍIŠT NÍKANALIZACE
A
DEŠeOVÝCHSVODp
40Ͳ250mm
VODAͲTOPENÍͲPLYN
VODAͲ

opravy,rekonstrukce,novostavby,
výmĢnyel.spotƎebiēƽ,baterie,WCatd.
TOPENÍͲ opravyrozvodƽ,výmĢnyradiátorƽ,
montáže,železo,mĢě,plastatd.
PLYNͲ
opravyaēištĢníplynospotƎebiēƽvšech
znaēek,výmĢny,rekonstrukcerozvodƽ,
železo,mĢě,revize
ZEDNÍCIͲ veškerézednicképráce


NABÍZÍMENEJLEPŠÍCENY

TEL.:776787094
PRAHAAOKOLÍ
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Důležitá telefonní čísla
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

155 950 891 111
150

POLICIE ČR

158 974 871 740

MĚSTSKÁ POLICIE

317 701 316
606 393 382

POHOTOVOST
NEMOCNICE
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

317 756 485
317 756 111
972 222 785

ELEKTŘINA
PLYN
VODA
KANALIZACE

E
840 850 860
I
R nepřetržitě
– 1239

Á
V
HA

+ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
(nepřetržitě)
TEPLÁRNA Týnec s.r.o.
p. Harvan – elektroinstalace
p. Maštalíř – kabelová televize

608
777
608
777

241
241
241
241

037
036
044
036

800 101 109
602 121 134
800 123 456
317 704 300

603 763 092
(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.
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