
Týnecké listy
noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad srpen 2005, ročník XV, číslo 4

5,- Kč

Vážení spoluobčané,

srpnové vydání Týneckých listů k Vám opět při-

chází s cílem informovat a snad i trochu podnítit

k úvahám o životě našeho města.

Zastupitelstvo města dne 13. 6. t.r. mimo jiné

schválilo

• zprávu o přezkoumání hospodaření města

a svazku obcí Týnecko za rok 2004

• závěrečný účet města a svazku obcí Týnecko

za rok 2004

• III. a IV. úpravu schváleného rozpočtu města

pro rok 2005

• doplnění osadního výboru v Chrástě sídlišti

o paní Lubicu Jáglovou a současně její zvole-

ní předsedkyní osadního výboru

souhlasilo 

• se zastavením stavebních parcel a bytových

domů na Kněžině a dále pohledávek z nájem-

ních smluv k bytům v těchto domech. Všech-

na výše uvedená zástavní práva se vztahují

k hypotečnímu úvěru, který bude poskytnut

Bytovému družstvu Bystřice na výstavbu výše

uvedených domů.

vzalo na vědomí 

• petici „Chraňme naše životní prostředí“ a sdělilo,

že usnesení v uvedeném znění nebylo zastupitel-

stvem nikdy přijato (viz dále v tomto vydání)

projednalo 

• návrh investičního záměru na výstavbu centrál-

ních garáží, parkoviště pro nákladní dopravu

a areálu služeb na pozemku č. 3126/1 v k.ú.

Týnec nad Sázavou a uložilo tajemníkovi MěÚ

vypracovat investiční záměr do konce roku 2005

Rada města mimo jiné

• doporučila zastupitelstvu schválit V. a VI.

úpravu rozpočtu města pro rok 2005

• schválila poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,-

Kč Občanskému sdružení zdravotně postiže-

ných v Týnci n.S. s tím, že pro rok 2006 musí

toto sdružení v případě zájmu o podporu žádat

v rámci pravidel pro přidělování dotací 

• vzala na vědomí uzavření smluv o poskytnutí

dotací z Fondu kultury Středočeského kraje na

uspořádání Letní divadelní scény Posázaví

(20 000,- Kč), Týneckého střepu (10 000,- Kč)

a seriálu koncertů (20 000,- Kč)

• vzala na vědomí přípravu návrhů obecně zá-

vazných vyhlášek a nařízení MěÚ:

– O udržování čistoty ulic a jiných veřejných

prostranství, O ochraně životního prostředí,

veřejné zeleně a O užívání zařízení slouží-

cích potřebám veřejnosti 

– Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2004

o znaku a vlajce města Týnce n.S. a jejich

užívání Z výstavby na Kněžině

– Nařízení č. 1/2005, kterým se vymezují

úseky místních komunikací a jejich úseky

v obytné zóně, které nelze užít ke stání ná-

kladního vozidla nebo jízdní soupravy

• schválila přechodnou výpomoc z Fondu roz-

voje bydlení ve výši 950 000,- Kč ve prospěch

„účtu Phare“, aby se hned po podpisu smlou-

vy s dodavatelem mohlo požádat o podporu

1,5 mil. Kč z fondu Phare v rámci akce „Re-

konstrukce turistické infrastruktury“ – pro rok

2005

• vzala na vědomí informaci o připravovaném

MOTO srazu v Týnci n. S. ve dnech 23. až 25.

září letošního roku 

Poslední informace: ve 31. týdnu byl uveden

do předčasného užívání (zkušebního provozu)

středotlaký plynovod v místních částech Pecera-

dy a Zbořený Kostelec. Završuje se tak další

etapa plynofikace s cílem zlepšit životní prostře-

dí a zvýšit kulturu bydlení.

Zdeněk Březina, starosta města
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Jak dál s městskými komunikacemi

Jedním z nejbolavějších míst našeho města je

bezesporu stav komunikací. O mnohých z nich

se nedá říci nic jiného, než že jsou v havarijním

stavu. Ovšem komplexní rekonstrukce všech

městských komunikací by dle odborných odha-

dů stála více jak 150 miliónů korun. To je část-

ka, kterou město ani při rozložení oprav do

mnoha let není schopno investovat. Komunikace

je možné rekonstruovat tedy pouze postupně

s ohledem na existenci a stav uložených inže-

nýrských sítí a záměry jejich správců. 

Tam, kde jsou sítě kompletně uloženy v zemi,

jejich správci v nejbližší době neplánují opravy

a technologická pauza od posledních výkopů je

dostatečně dlouhá, je možné přistoupit ke kom-

pletní rekonstrukci komunikace. Tak jsme mohli

loni v létě za necelých 9 mil. Kč opravit celou

čtvrK Pražská, kde neutěšený stav vozovek trval

dlouhých 20 let. V letošním roce se podařilo do-

končit dešKovou kanalizaci v sídlišti mezi domy

č.p. 294-297 a č.p. 413-416 a bylo možné opra-

vit „na čisto“ příjezdovou komunikaci od ulice

Jílovská. Tato akce si vyžádala 0,75 mil Kč. Pro

letošní rok jsme uvažovali v případě dostatku fi-

nančních prostředků ještě s kompletní rekon-

strukcí komunikace z Jílovské kolem Cyklos-

portu až do ulice Družstevní včetně úprav

parkových stání podél bloků domů a oprav de-

šKových vpustí. Bohužel finanční situace města

nedovolila uvolnit cca 1,2 mil. Kč a tento záměr

uskutečnit. Stále je v jednání i odkoupení části

pozemku v této lokalitě podél ulice Družstevní

(pruh cca 2 m), aby mohl být upraven příjezd

k domům č.p. 282-284 a č.p. 285-288.

V rámci dotačního titulu Phare 2003 budou

opraveny komunikace v hradním areálu a dále

plocha před kostelem, Klusáčkova ulice, celé

prostranství kolem Společenského centra, scho-

diště a parkoviště u tenisových kurtů. Na tuto

akci byla vybrána již ve výběrovém řízení doda-

vatelská firma a jsme před podpisem smlouvy.

Náklady jsou odhadovány na necelých 6 mil. Kč,

město se bude podílet částkou cca 1,5 mil. Kč.

Ve starém Týnci a v Kozlovicích jsme slíbili

po položení plynu a kanalizace konečné úpravy

komunikací. V ulici u Janovického potoka stále

ještě počítáme s položením nového vodovodní-

ho potrubí a ostatní komunikace jsou (ve srov-

nání se stavem komunikací třeba kolem již popi-

sovaného Cyklosportu a v ulicích 9. května či

Husova) v relativně dobrém stavu.

Na jaře letošního ruku byly částečně provizor-

ně opraveny místní komunikace na příjezdu od

Pražské, celá Okružní, dále kolem obchodního

domu do ulice Družstevní až k napojení na ulici

Jílovskou za cca 150 tis. Kč. 

Zcela samostatnou kapitolou jsou komunika-

ce v našich místních částech. Jejich obyvatelé se

právem dožadují zlepšení špatného a nevyhovu-

jícího stavu. Zde není v žádném případě možné

z důvodů současných či budoucích investic do

infrastruktury přistoupit ke kompletním rekon-

strukcím. V Peceradech a Zbořeném Kostelci je

právě dokončována plynofikace a zahrnuté vý-

kopy si budou nějakou dobu tzv. „sedat“. Ve

všech místních částech je plánováno ještě vybu-

dování kanalizace a vodovodu. Tak nám to naři-

zuje direktiva EU. V současné době je již připra-

veno územní rozhodnutí a společně s ostatními

obcemi v mikroregionu Týnecko je vypracová-

ván projekt. Důkazem závažnosti celého problé-

mu je i finanční podpora Středočeského kraje,

který na právě probíhající přípravné fáze vyčle-

nil částku 5 mil. Kč. Celá akce by měla řádově

dosáhnout částky více jak 300 mil. Kč a částeč-

ně se na ní budou muset podílet i dotčené obce

mikroregionu – tedy i naše město.

V Chrástě sídlišti je naplánována oprava ko-

munikace z hlavní silnice dolů a částečná oprava

i ulic kolmých. V Chrástě osadě byl opraven ha-

varijní stav komunikace nad přejezdem. V ně-

kterých místních částech se budeme snažit ještě

do zimy opravit největší a nejkřiklavější díry.

Nebudou to nijak super opravy, ale dojde k zale-

pení děr tak, aby se dala komunikace s přiměře-

nou mírou opatrnosti použít. Vzhledem k trvalé-

mu nedostatku finančních prostředků se snažíme

opravovat skutečně jen to nejakutnější.

Bylo by jistě přáním nás všech mít kolem sebe

krásné silnice a místní komunikace, bohužel není

možné ze současného stavu najednou vykouzlit

náš sen. Již jedenáct let trvá celková postupná re-

konstrukce zanedbaných inženýrských sítí –

elektrorozvody, teplo, voda, kanalizace a ČOV

v Týnci a postupné zavádění plynu i rekonstruk-

ce elektro a plánovaná voda a odkanalizování

v místních částech. To vše stálo a stojí město

nejen mnoho lidského úsilí, ale hlavně finanč-

ních prostředků. Více jak 70 mil. Kč muselo být

v průběhu těchto let investováno a uloženo do

země, abychom všichni mohli pohodlně a důstoj-

ně žít, abychom chránili životní prostředí a aby-

chom se mohli počítat k vyspělé části Evropy. 

Větší města, která měla to štěstí, že infrastruk-

tura byla již vybudovaná, mohou směle velké

částky investovat do zkrášlení ulic, nových ko-

munikací či kruhových objezdů. Mají to poně-

kud jednodušší. Jejich výsledky práce jsou

denně na očích a lidé je snáze ocení. Naše sna-

žení, úsilí a desítky miliónů korun jsou uloženy

v zemi. Věříme, že rozumný občan toto rovněž

ocení a pochopí, že všechno má svůj čas. 

Zároveň hledáme i další možnosti dotací, aby

se mohlo přistoupit ke komplexním rekonstruk-

cím. Dle prvotních informací by jistá možnost

měla být z fondů EU, které počítají s investicemi

do dopravní infrastruktury. Zda na tyto dotace

dosáhneme, bude z velké části záležet nejen na

našich schopnostech vypracovat kvalitní pro-

jekt, ale i na našich finančních možnostech se na

opravách podílet.

Ing.Miluše Burešová

místostarostka

Program LEADER+ v regionu Posázaví

V rámci programu LEADER+ podalo město 3 žá-

dosti o podporu svých projektů. Všechny tři žádosti

úspěšně prošly administrativní kontrolou a nyní se

chystá jejich realizace. Projekty jsou spolufinanco-

vány Evropskou unií Evropským zemědělským

orientačním záručním fondem (EAGGF).

Cílem projektu Zelené sídliště je vypracování

projektové dokumentace úprav veřejného pro-

stranství mezi panelovými domy v centru města.

Dokumentace bude sloužit jako podklad pro sta-

vební povolení a další žádost o dotaci. V rámci

úprav dojde ke změnám v trasách chodníků, vy-

buduje se odpočinková zóna a rozšíří se množ-

ství zeleně. Díky připravovanému komunitnímu

plánování budou mít obyvatelé možnost vyjádřit

svůj názor na budoucí vzhled prostranství. Rea-

lizací úprav dle projektové dokumentace se zlep-

ší životní prostředí ve městě a veřejné prostran-

ství získá nový vzhled, který zvýší atraktivitu

města nejen pro letní hosty. Projekt je podpořen

částkou 120 000 Kč.

Další žádost se týká vypracování projektové
dokumentace sportovní haly, která bude sloužit

jako podklad pro stavební povolení. Již je vydáno

územní rozhodnutí. Hala bude po výstavbě sloužit

především mladým lidem pro jejich sportovní ak-

tivity. Parametry haly budou vyhovovat požadav-

kům pro pořádání vrcholových soutěží. Realizací

stavby se rozšíří možnosti sportovního a rekreač-

ního využití volného času dětí a mladých lidí a tím

se i zvýší přitažlivost regionu právě pro mladé lidi.

Projekt je podpořen částkou 750 000 Kč.

Dalším projektem jsou koncerty profesionál-

ních umělců, které se snažíme již druhým rokem

pravidelně pořádat v našem městském muzeu.

Tento projekt naváže na dřívější akce nyní pod ná-

zvem „Podzimní seriál koncertů“, proběhne od

října do prosince 2005. Uslyšíte špičkové umělce,

kteří vystupují na světových pódiích a program

bude sestaven z různých hudebních žánrů. Cílem

projektu je navázat na klasický hudební cyklus,

podpořit kulturní dění ve městě, nabídnout vyžití

pro všechny věkové kategorie. Doufáme, že na-

bídka koncertů osloví také mladou generaci. Pro-

jekt je podpořen částkou 100 000 Kč.
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Budoucnost Farského kopce

Podzimní úklid 2005

Vzhledem ke špatným zkušenostem s neukáz-

něností našich občanů při jarních a podzimních

úklidech, bude přistavování kontejnerů v rámci

letošního podzimního úklidu organizováno opět

způsobem, který umožní kontrolu při ukládání
odpadů. Kontejnery budou přistavovány na sta-

noviště v omezeném čase – viz rozpis níže –

a příjem odpadu bude kontrolován pracovníky

technických služeb a pověřenými pracovníky

města. Bude nanejvýš nutné dbát jejich poky-
nů a respektovat jejich rozhodnutí o uložení
či neuložení odpadu do kontejnerů. 

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

barev a nádoby od nich, nádoby s vyjetým olejem,

pneumatiky a podobně – tj. odpady klasifikované

jako nebezpečné odpady. Pouze nebezpečné od-

pady budou zdarma přebírány v areálu Tech-
nických služeb Benešov na Brodcích v sobotu
22.10.2005 v době od 8,00 – 12,00 hod. Ostatní
odpad podléhá zpoplatnění.

Případné vytváření černých skládek bude
pečlivě monitorováno a přísně pokutováno!

Rozestavění kontejnerů

Týnec – střed Sadové ulice Po – 17.10.2005 16,00-18,00 hodin

Týnec – pod KD – u tenisových kurtů Po – 17.10.2005 16,00-18,00 hodin

Týnec – Kozlovice – u kontejnerů Út – 18.10.2005 16,00-18,00 hodin

Týnec – Farský kopec – střed Út – 18.10.2005 16,00-18,00 hodin

Týnec – Čakovická x K Jezu St – 19.10.2005 16,00-18,00 hodin

Týnec – garáže St – 19.10.2005 16,00-18,00 hodin

Chrást osada – u obchodu Čt – 20.10.2005 16,00-18,00 hodin

Chrást sídliště – střed spodní ulice Čt – 20.10.2005 16,00-18,00 hodin

Pecerady – u hřiště Pá – 21.10.2005 16,00-18,00 hodin

Pecerady – u obchodu Pá – 21.10.2005 16,00-18,00 hodin

Brodce – Technický dvůr – zdarma So – 22.10.2005 8,00-12,00 hodin 

Nebezpečný odpad

Týnec – 9. května Po – 24.10.2005 16,00-18,00 hodin

Týnec – Družstevní u B3H Po – 24.10.2005 16,00-18,00 hodin

Podělusy – u hasičské zbrojnice Út – 25.10.2005 16,00-18,00 hodin

Krusičany – u hasičské zbrojnice Út – 25.10.2005 16,00-18,00 hodin

Zbořený Kostelec – hospoda „U Holubů“ St – 26.10.2005 16,00-18,00 hodin

sobem využívat. Poničenou část komunikace

provizorně opravíme. Ke konečné úpravě komu-

nikací bude možné přistoupit až po realizaci

možného nového záměru.

Územní plán města dovoluje v této lokalitě

stále ještě postavit řadu rodinných domů. Naše

představa je však taková, že by nově vytvořená

rovná plocha mohla sloužit i jiným účelům. Je

možné zbudovat park s odpočinkovou a rekreač-

ní zónou, dětské hřiště, sportoviště apod. 

Abychom učinili správné rozhodnutí o využi-

tí nové plochy, budeme chtít znát samozřejmě

Společně s panem starostou jsme v červenci

navštívili Farský kopec a prohlédli si skládku ze-

miny. Bohužel jsme museli konstatovat, že hro-

mady hlíny a kameny nijak na kráse této lokali-

tě nepřidají. 

V současné době slouží nejnižší část kopce

jako mezideponie materiálu z nově budovaného

sídliště Kněžina. Ukládání materiálu by mělo již

v těchto dnech končit a postupně, jak budou pro-

bíhat dokončovací terénní práce na Kněžině,

bude část hmoty odtěžena pryč. Zbylá zemina

bude rovnoměrně rozhrnuta a vznikne tak rovná

plocha, kterou bude možné nějakým novým způ-

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 5. 9.-29. 9. 2005 bude postup-
ně probíhat oprava železničních přejezdů
v místní části Chrást nad Sázavou a dále
čištění a výměna pražců na trati.

Dojde ke krátkodobým i delším uzavír-
kám jednotlivých železničních přejezdů!

Popis železničních přejezdů na trati
v k.ú. Týnec nad Sázavou ve směru od
Týnce nad Sázavou do Krhanic a doby je-
jich uzavírky:
a)přejezd na silnici II. tř./106 na začátku

osady bude zcela uzavřen v noci z 15. 9.
na 16.9 a ze 16. 9. na 17. 9. vždy od 23,00
do 4,00 hod. – objízdná trasa povede po
silnicích II. třídy přes Podělusy po
levém břehu Sázavy do Krhanic

b)následující přejezd – přechod ve směru
na Krhanice bude uzavřen od 14. 9. 2005
od 7,00 hod. do 18. 9. 2005 do 20,00 hod. 

c) přejezd na místní komunikaci přímo
v osadě bude uzavřen od 14. 9. 2005 od
7,00 hod. do 20. 9. 2005 do 20,00 hod. –
objízdná trasa povede přes místní ko-
munikace v osadě

d)následující dva přejezdy v katastru
Týnce ve směru na Krhanice budou
uzavřeny po celou dobu rekonstrukce,
tj. od 5. 9. 2005 od 7,00 hod. do
29. 9. 2005 do 20,00 hod. 

i názor obyvatel Týnce nad Sázavou a především

obyvatel Farského kopce. K tomu slouží tzv. ko-

munitní plánování. Probíhá formou ankety

a potom společné schůzky, kde je možné jedno-

tlivé názory předkládat, diskutovat o nich a vý-

sledkem je společný návrh řešení. 

Byli bychom rádi, kdyby se občané zamysleli

nad budoucností této části Týnce a vyjádřili se

k ní. Je zajisté naším společným přáním, aby se

zde všem dobře bydlelo a okolí bylo upravené. 

Anketu připravíme do dalšího vydání Týnec-

kých listů a budeme se těšit na spolupráci. 

Ing. Miluše Burešová

místostarostka

Z výstavby na Kněžině
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Podivné informace

Sázavou na prosincovém zasedání v roce 2003,

kterým byla odsouhlasena dálnice D3 s dálnič-

ním přivaděčem přímo přes centrum města.

Realizace tohoto dálničního přivaděče by ka-

tastrofálně a nevratným způsobem zhoršila ži-

votní prostředí v Týnci nad Sázavou pro nás

a naše potomky.

Žádáme proto zrušení rozhodnutí o souhlasu

s přivaděčem k dálnici D3 přímo přes centrum

města Týnec n. S. nad Sázavou.“

C) Informace starosty v Týneckých listech

v červnu 2005:

Rada mimo jiné:

• projednala obsah petice občanů, která poža-

duje zrušení usnesení zastupitelstva z prosin-

ce 2003 o „výstavbě dálničního přivaděče

přímo přes centrum města“. Usnesení tohoto

znění ovšem nikdy nebylo přijato ani projed-

náváno. S výstavbou jakékoliv komunikace

v centru města se ve vztahu k budoucí dálni-

ci nepočítá. V této věci odkazuji na své před-

chozí příspěvky v Týneckých listech, kde byla

problematika připojení města k dálnici D3

podrobně rozebrána.

D) Usnesení zastupitelstva ze dne 13. 6. 2005:

„zastupitelstvo bere na vědomí petici

„Chraňme naše životní prostředí“ a sděluje, že

usnesení v uvedeném znění nebylo zastupitel-

stvem nikdy přijato – viz usnesení ze zasedání

zastupitelstva města dne 1.12.2003“. 

Připouštím, že ve své informaci citované

v bodě C) jsem uvedl slovo „výstavba“ namísto

slova „realizace“, které bylo uvedeno v petici.

V ostatním mohu svůj dva měsíce starý text opět

podepsat. Nehodláme realizovat „přivaděč přes

centrum města“, pouze přípojnou komunikaci

II. třídy (přivaděč?) z prostoru křižovatky u tzv.

Janečkovy vily k dálniční křižovatce u Duná-

vic. Centrum města naopak chráníme tím, že

jsme zamítli varianty připojení, které by přivá-

děly dopravu z dálnice od Benešova (Krusičan)

přes frekventovaný a dopravně nevyhovující

starý Týnec. Výběrem shora uvedené varianty

I jsme rovněž uchránili Podělusy a Chrást n.S.

od průjezdu vozidel z Týnce směrem k dálnici

a zpět.

Zdeněk Březina

poskytuje článek pana starosty o petici „Chraň-

me naše životní prostředí“ (v úvodníku v TL č. 3

– červen 2005).

Jedná se o nepřesnou informaci textu petice

a slovíčkaření (doporučeno – odsouhlaseno).

Text petice nehovoří o výstavbě nové komuni-

kace přes centrum Týnce, ale o hrozivém nárůs-

tu počtu projíždějících vozidel, po starých ko-

munikacích přes centrum města, která by měla

směřovat na novou komunikaci.

Tato nová komunikace by měla od „Janečko-

vy vily“ směřovat přes zahrádky mezi rybníky

u Dunáviček, přímo na nájezd na D3 – tedy jde

o přivaděč (viz mapa z KÚ).

Občany zajímá, proč a pro koho zastupitelstvo

dne 1. 12. 2003 doporučilo D3 a přivaděč přes

Týnec, když tato varianta ani v den zasedání za-

stupitelstva nebyla uvedena na internetu na

stránkách MěÚ Týnec.

Občanům také dosud nikdo nevysvětlil rozdíl

mezi připojením a dál. přivaděčem. 

Proč je opomíjena možnost příjezdu na D3

u Netvořic, po mostu přes Sázavu u bývalé voj.

posádky – Lešany.

Zadražil O.

Vyjádření starosty k příspěvku pana Zadražila

Byl bych nerad, kdyby na čtenáře mé infor-

mace působily podivně. Snažím se informovat

pravdivě a věcně a proto uvedu celý sled po-

sledních událostí ve věci projednávání dálnice

D3 a připojení našeho města k této dálnici v do-

slovných citacích.

A) Usnesení zastupitelstva ze dne 1. 12. 2003:

– „zastupitelstvo bere na vědomí koncept

(2. verzi) územního plánu velkého územ-

ního celku okresu Benešov“

– „zastupitelstvo doporučuje výstavbu dálni-

ce D3 ve variantě „stabilizovaná“ a napo-

jení Týnce n.S. na dálnici D3 ve variantě I,

označené D14, tj. samostatné napojení

z mimoúrovňové křižovatky u Dunávic“

B) Petice občanů doručená městu dne 25. 5.

2005:

„Chraňme naše životní prostředí“

„Zastupitelé města Týnec n. S. nad Sázavou!

My, níže podepsaní občané města Týnec nad

Sázavou nad Sázavou, nesouhlasíme s rozhod-

nutím zastupitelstva a Rady MěÚ Týnec nad

Hledáme 

ty nejlepší…
Rada města letos již počtvrté hodlá ocenit

spoluobčany z našeho města, kteří se dlouhodo-

bě nebo v daném roce nejvíce zapsali do historie

města svou prací a přínosem pro společnost. Vy-

zýváme proto všechny profesní, zájmové i spo-

lečenské organizace a další širokou veřejnost

k podávání návrhů. Návrh by měl obsahovat

jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém

působí a odůvodnění návrhu.

Své návrhy, prosím, posílejte do 30. 9. 2005.

O konečném výběru oceněných spoluobčanů

bude rozhodovat rada města.

Děkuji Vám za spolupráci.

Zdeněk Březina

starosta města

Informace 
pro zemědělce

Ministerstvo zemědělství ČR udělilo statut

Krajskému informačnímu středisku Středočeské-

ho kraje o.p.s. (KIS), které vzniklo v reakci na

potřebu zlepšení přístupu k informacím pro ze-

mědělce a obyvatele venkovského prostoru kraje. 

KIS poskytuje bezplatné informace prostřed-

nictvím svých webových stránek, e-mailů, SMS

i tištěnou formou dopisem, k některým tématům

i formou semináře.

Webová adresa: www.kis.stredocesky.cz
E-mail: kis.stredocesky@atlas.cz
Kontaktní adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram II

Tel. (GSM): 721 315 260

Tel., fax: 318 638 248

Kontaktní osoba: Gabriela Jeníčková

Týnecká pošta mimořádně bez fronty…
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Návštěva z Holandska

Ve dnech 4.-7. 8. 2005 navštívila naše město

delegace z holandského partnerského města Ho-

evelaken. Návštěva se uskutečnila tentokrát ne-

tradičně v letním termínu, protože při minulých

rozhovorech projevili hosté přání shlédnout naše

městské slavnosti – Týnecký střep. Takto pojaté

historické slavnosti nejsou v Holandsku obvyklé. 

V pracovní části pobytu jsme projednali kon-

krétnější kontakty v oblasti sportu, kultury a za-

pojení školní mládeže. Bohužel se nedaří navá-

zat na prvotní „porevoluční“ nadšení obou stran.

Z velkého množství aktivit a kontaktů, které se

slibně rozvíjely, nezbylo téměř vůbec nic. Již

před dvěma lety jsme požadovali po holandské

straně konkrétní zástupce za jednotlivé druhy

sportů či zájmové skupiny. Česká strana je při-

pravena komunikovat zcela samostatně v rámci

jednotlivých druhů sportů, avšak nejsou partneři

na druhé straně. Bohužel dodnes jsme neobdrže-

li konkrétní odpověZ a jména spolupracovníků

z Holandska. Jediným pozitivem jsou kontakty

Základní školy v Týnci nad Sázavou a školy

v Holandsku přes emailové dopisování v němči-

ně. Určité sliby jsou pro spolupráci sportovních

gymnastek. Holandské straně jsme předali výti-

sky Týneckých listů. Některé zajímavé články

budou uveřejněny i v regionálním tisku v Ho-

landsku. Holandští hosté přivezli s sebou milý

dárek – velké množství knížek pro mateřské cen-

trum, mateřskou školu i základní školu. Všechny

budou slavnostně školám a mateřskému centru

předány při zahájení školního roku. Knihy jsou

určeny převážně pro výuku cizích jazyků.

Hosté z Holandska v pátek navštívili zámek

Český Šternberk a večer poseděli na folkovém

koncertě v zahradě Společenského centra. Sobo-

ta byla celá věnována Týneckému střepu.

Během dopoledne z podia pozdravili přítomné

a předali pozdravy z partnerského města. Jeden

z účastníků byl v průběhu tanečního vystoupení

zapojen do děje a společně s dámami v historic-

kých kostýmech dokonce k překvapení všech

Na průběhu návštěvy se výrazně podílela

i mladá generace z Týnce. Zástupci se účastnili

pracovního setkání a pomáhali jako tlumočníci

a průvodci. Právě mladým bychom rádi předali

žezlo k udržování vzájemných vztahů. Mladí

lidé jsou otevřenější, vstřícnější, nemají jazyko-

vé bariéry, ovládají moderní komunikační tech-

niku a mají své představy o uspořádávání růz-

ných setkání. Doufáme jen, že stejným způso-

bem bude přistupovat k budoucí spolupráci i ho-

landská strana. 

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám po-

mohli při přípravě i v průběhu návštěvy holand-

ských přátel v Týnci nad Sázavou. Výrazně se

podíleli na průběhu Ing. Jiří Šlesinger, Mgr.

Blanka Schůtová, Věra Junová, Zuzana Němco-

vá, správce DPS II paní Dvořáková, pan Němec

se svými stravovacími a ubytovacími kapacitami

a spolupracovníky. Jen díky jejich pomoci jsme

mohli toto setkání uspořádat. 

i tančil. Všechna představení se velmi líbila

především díky trpělivému tlumočení Honzy

Raka a Slávka Jelínka. Večer jsme přijali pozvá-

ní majitele Společenského centra pana Němce

k prohlídce celé budovy. Hosté se již dříve in-

tenzivně zajímali o možné využití této dlouho

chátrající a nesloužící budovy. Dokonce jeden

z nich vypracoval podnikatelský projekt pro její

využití. Bohužel není možné tento projekt dost

dobře v našich podmínkách využít. Pan Němec

vyprávěl o začátcích, rekonstrukci i o plánech do

budoucnosti. Hosté uznale ocenili velké změny,

které výrazně přispěly k oživení této části Týnce.

Ve srovnání s minulými „zážitky“ z této budovy

při dávné návštěvě kulturního přestavení letos

nešetřili chválou a obdivem. Večer jsme se ještě

vrátili na Týnecký střep a společně shlédli ohňo-

vou show i půlnoční překvapení. 

Holan)ané na Šternberku

Holan)ané na Týneckém střepu

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 30. září 2005

– termín je závazný!

0



6 strana, číslo 4 Týnecké listy ročník XV, srpen 2005

Týnecko na starých mapách

Zachycení prostoru, kde se člověk pohybuje,

bylo životně důležité od pradávna. Orientace

v okolí sídel či lovišK zajišKovala hledání potravy

a především úspěšný návrat domů z loveckých či

průzkumných výprav. Není snad neuctivou nad-

sázkou, že muži mají lepší orientační smysl

a s mapou si více rozumějí díky své prastaré roli

lovce, válečníka a průzkumníka. Jak člověk stále

zvětšoval akční rádius svého pohybu v krajině,

vyvstávala potřeba její obraz zachytit a uchovat

s možností ho předat někomu jinému ve srozu-

mitelné podobě. První pokusy o grafické zachy-

cení okolního prostoru najdeme vyryté na růz-

ných materiálech již z prehistorické doby –

kostech, dřevu i pálené hlíně.

Opravdové mapy kreslili Řekové, kteří pro

obchod a kolonizaci středozemí nejen systema-

ticky mapovali známý svět, ale prováděli i výpo-

čty pro pochopení tvaru Země a měření poloh

pro mořeplavce – délek rovnoběžek i poledníků.

Značně tím předběhli dobu, znovuobjeveny byly

až ve středověku. Bez jejich existence by se ob-

jevení Ameriky patrně odsunulo na pozdější

dobu. Nejznámější mapa světa antiky byla Pto-

lemaiova mapa. Ta např. v prostoru střední Ev-

ropy, tam kde žili naši dávní předci, ke kterým se

tak rádi přirovnáváme – keltští Bojové, uvádí

různé geografické názvy sídel, pohoří a důleži-

tých obchodních křižovatek či brodů. Jejich zto-

tožnění s dnešními názvy je dost spekulativní,

ale přesto stojí za to uvést některé z nich – Gab-

reta (Šumava?), Askiburgion (Severní hory,

Krkonoše?), Kasurgis (Rataje?), Strevinta (Bla-

ník?), Nomisterion (opidum Závist?).

Tento široký úvod k tématu v nadpisu ještě do-

plním několika historickými sondami do počátků

mapového zobrazování Evropy a rakouské říše,

které jsme byli součástí. Rozvoj kartografie nastal

v 15. století, kdy jednak došlo k významným zá-

mořským objevům (s názorem na to, co bylo první,

jestli moderní přesné mapy a nebo uskutečněné

cesty; to je podobně jako s otázkou co bylo dříve,

vajíčko a nebo slepice?) a kdy byla znovuobjevena

díla antických geografů dochovaná v arabských

přepisech. KřesKanská scholastika a ideologie

dosud úspěšně odmítala kacířské názory na tvar

Země a její kosmický původ. Portugalci a Španělé

v tomto směru byli průkopníky a předními tiskaři

a vydavateli map byli HolanZané. 

Naše území se přirozeně objevuje na mapách

Evropy, ale zatím jenom malých měřítek. Samo-

tné České království je poprvé zachyceno na

mapě Klaudyánově z r. 1518, následuje Crigin-

gerova mapa v r. 1568 a konečně Aretinova

mapa z r. 1619, která v přibližném měřítku

1:504 000 zaznamenává 1157 míst a 15 krajů

tehdejšího administrativního členění. I když

značně nepřesná, tak to byla jediná mapa, která

mohla sloužit vojenským operacím za třicetileté

války. Hory jsou jako u následujících map zob-

razovány kopečkovou metodou. 

Nejznámější mapou nakreslenou bez přesné-

ho geodetického zaměřování byla mapa M@lle-

rova, opravdový kartografický skvost, nesoucí

název Mapa geographica regni Bohemiae, má

již i pro Týnecko svůj význam. Je to díky již po-

drobnějšímu měřítku 1: 132 000, které umožnilo

zaznamenat 12 495 sídel v 19 kategoriích k roku

1720. Rozměr mapy mírně přesahuje možnosti

současného průměrného sběratele, protože se

jedná o obdélník 282 x 240 cm složený z 25

sekcí. Do konce 2. světové války bylo používá-

no německých ekvivalentů k českým pomístním

názvům právě z této mapy. Tvůrcem mapy byl

císařský vojenský kartograf M@ller, mapující

ve službách císaře Karla IV. Měřil vzdálenosti

při cestě kočárem a jednoduchým způsobem ur-

čoval také úhly při změně směru jízdy. Protože

mapy té doby byly zároveň uměleckým dílem,

tak byly doprovázeny alegorickými, ručně kolo-

rovanými obrazy po okrajích, tzv. parergonem.

V tomto případě od významného barokního ma-

líře a rytce Reinera. Nás jistě zaujme personifi-

kace českých řek, které jsou přirovnány k lepým

dámám neurážejícím zbytečnou štíhlostí.

A nyní několik místopisných zajímavostí pro

naše širší okolí zachycené na přiloženém výřezu.

Zaujme nás jistě obec Malensko na dnešním ka-

tastru Krusičan, která v dalších letech zanikla

a další samostatné, v té době významnější obce

jako Hrusice, Chrást, Brodce (Brodetz) či Vidlá-

kova (Mydlakova) Lhota. Možná překvapivě jsou

jen tři obce významnější, tedy s kostelem (pagi

cum templum) – Chrást, Václavice (Watzlawitz)

a Týnec (Teinitz) – ostatními bez kostela (pagi sine

templum). I když se tvarově řeka i její přítoky po-

dobají obrazu na dnešních mapách, tak zjevně

chybně je uvedena obec Brodce na pravém břehu

a Janovický potok je veden v trase Tloskovského

potoka. Také možná překvapí rybniční soustavy

na Peceradském a Brejlovském potoce. Krajsky

jsme v té době náleželi do Berounského kraje.

Dostáváme se k dalším důležitým mapám, které

následovaly, a to k mapám 1., 2. a 3. vojenského

mapování. Technický pokrok v měřičské technice

a naléhavá potřeba znát dokonale území pro vede-

ní válečných operací a pro zásobování a ubytová-

ní vojska můžeme hledat na počátku velkolepého

mapování někdy ve druhé polovině 18. stol.

Personifikace řeky Sázavy na rytině od Reinera ve výřezu parergonu Müllerovy mapy.
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První vojenské mapy zaznamenávají vojensky

důležité objekty a mají písemné přílohy, vše

k létům 1764 – 1767. Polohopis vychází z Mülle-

rovy mapy, to znamená, že ještě nebyly geodetic-

ky zaměřeny a měřítko bylo odvozeno od jedno-

ho palce na mapě, který byl ve skutečnosti 400

sáhů, to odpovídá dnešnímu měřítku 1:28 800.

2. vojenské mapování z let 1819 – 1858 již

bylo skutečně moderní a přesné, protože mu

předcházela geodetická triangulace a využilo

také katastrální mapování z počátku 19. stol. Zá-

kladní trigonometrický bod byl pro Čechy

v Gustenbergu v Horních Rakousích, pro Mora-

vu a Slezsko Sv. Štěpán ve Vídni. Výškopis byl

zachycen šrafami. Tato dvě mapová díla stejné-

ho měřítka jsou uložena v originále ve vídeň-

ském vojenském archivu a po digitalizaci jsou

dnes celkem běžně dostupná i na internetu.

3. vojenské mapování bylo nejpřesnější a ni-

velací byly určeny důležité výškové body a kóty.

Bylo již použito metrického měřítka 1:25 000

a na základě těchto map byly sestaveny speciál-

ní mapy 1:75 000, které byly do druhé války

používány generálním štábem naší armády. Jako

jediné jsou v originále uloženy v mapová sbírce

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jestliže si podrobně prohlédneme výřezy těch-

to map, upoutá nás asi stále zanedbatelná veli-

kost Týnce, hlavně vzhledem k okolním sídlům.

Na levém břehu hrad s několika okolními domy

a kostel, na pravém břehu velký čtvercový dvůr,

který později ustoupil stavbě městského úřadu.

Když se tak dívám na dnešní architektonický

„skvost“ městského úřadu, tak si říkám „škoda

nedostatku osvícených hlav v nedávné minulos-

ti“. Doufám, že podobný osud nepotká např. sta-

rou poštu na levém břehu. Dále je jako význam-

ný orientační bod zaznamenán na všech mapách

vrch Zádušní mezi Podělusy a Chářovicemi

(kóta 329), mlýn Kolanda nad Krusičany a tex-

tilka Brodce. Také z pouze letmého srovnání se

současnou mapou a znalostí našeho kraje asi

překvapí malý rozsah lesů ve všech částech zob-

razené krajiny. Ten, kdo rád paušalizuje a pou-

kazuje na neúměrné kácení lesů a v důsledku

toho na následné ekologické problémy, by si měl

udělat jednoduché srovnání, které nevyžaduje

zvláštní analytické postupy a speciální znalosti.

Poslední mapou, které se budeme věnovat je

mapa katastrální. Ta vznikla pro naši obec v r.

1839 a je zachycena na třech tehdejších katas-

trech se samostatnou mapou – Krusičan, Pecerad

a Krhanic. Tyto původní katastry zahrnovaly ve-

škeré plochy, které dnes náležející pod město

Týnec. Vlastní Týnec byl součástí krusičanské-

ho katastru, podobně jako místní osada Chrást

byla součástí krhanického katastru. Také jistě

zaujme daleko větší rozloha území, které k nám

patřilo – Dunávice, Chářovice a Ledce. Je také

v sáhovém měřítku, je barevná a zachycuje teh-

dejší majetkovou držbu. Protože se jedná o tzv.

Císařský otisk, jeden z originálů, který byl ulo-

žen a nesloužil k zaznamenávání změn v dalších

letech, jedná se o zajímavý historický dokument,

věrně zachycující podobu krajiny v té době. Tyto

mapy jsou uloženy v Ústředním archivu země-

měřičství a katastru na Zeměměřičském ústavu

v Praze, který nám je poskytl k digitalizaci.

Mimo tehdejší držbu půdy je pečlivě zachyceno

využití půdy, a proto se můžeme velice podrob-

ně seznámit se změnami, ke kterým u nás za po-

sledních téměř 170 let došlo. Ostatně při resti-

tučním navracení majetku se s mapou

odvozenou od této – mapou stabilního katastru –

pracovalo nejvíce. Rakousko si nechalo tyto

mapy, a nebyl to žádný levný počin, pořídit veli-

ce zištně. Výběr daní z nemovitostí podle sku-

tečných výměr pozemků a dokonalá evidence

majetku, aniž by cokoliv uniklo ze zorného pole

berního úředníka, přece brzy mohlo a také na-

hradilo náklady na toto podrobné mapové dílo.

To se stalo v Evropě vzorem. Dodnes je platné

číslování parcel a také se stále používají stejné

kategorie využití půdy.

Luděk Šefrna

Občanské sdružení zdravotně postižených v Týnci nad Sázavou

Jmenuji se Vendula Písaříková a jsem vozíčkářka. Už několik let jsem

členkou Občanského sdružení zdravotně postižených v Týnci nad Sáza-

vou, a proto také bydlím se svojí mamkou v pečovatelském domě, kde

mám bezbariérový vstup. Druhým rokem studuji Střední katolickou školu

v Praze 1, obor pečovatelství, se zaměřením na charitativní služby. Přes

týden bydlím v areálu Jedličkova ústavu a na víkendy jezdím domů do

Týnce.

Ve škole máme také hodiny tělocviku a náš pan učitel je zároveň naším

trenérem. Naučil nás hrát speciální hru pro vozíčkáře bocciu/boču. Máme

také plavání, lukostřelbu, cyklistiku, stolní tenis, z atletiky například běh,

skok, hod a jiné. Mě nejvíce zaujal, a je zároveň mojí doménou, závěsný

kuželník.

Akce, o kterou se s vámi chci podělit, je nápadem našeho výše zmiňo-

vaného trenéra Pavla Martínka a nazývá se

HORYMÍRŮV SKOK.

Skvělý nápad se zrodil velmi rychle, ale realizace a příprava zabrala ně-

kolik měsíců. Celé akci předcházela nejprve zkouška v lanovém centru na

Palmovce, kde jsme spolu s kamarády trénovali slaňování, navazování vo-

zíků, a také jsme prověřovali všechny detaily, aby nás při samotné akci nic

nezaskočilo.

Den „D“ byl určen na 21. květen 2005. Pro akci byl vybrán jak jinak než

VYŠEHRAD, kde se startovalo. Druhý konec lana byl zakotven na pro-

tějším břehu na Císařské louce. Hlavními aktéry pro Horymírův skok nás

bylo vybráno pět – dva kluci, tři děvčata a mezi nimi jsem byla i já. Ne-

byla to moje první akce, podobné slaňování jsem absolvovala již čtyřikrát.

Při příjezdu bylo již vše připraveno. Kamarádi z horolezeckého oddílu

netrpělivě přešlapovali, lana byla již napnuta, čluny čekaly na Vltavě.

Tentokrát zde navíc byli ještě novináři. Kluci jeli s vozíčky a my dívky

jsme měly horolezeckou výstroj – „sedák“ a „prsák“. Ještě nezbytné kon-

troly a akce mohla vypuknout. Každý z nás byl postupně připevněn na

lano a na povel odstartován. Nyní přišla řada na mě. Celková kontrola –

sedák, prsák, karabina. Připevnění na lano. Slyším povel: “Připravena?“

„Ano,“ odsouhlasila jsem a START. A už bylo jen lano, já a výška. Rych-

pokračování na následující straně
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lost se stále zvyšovala a pode mnou byly temné vody Vltavy. Mojí povin-

ností bylo držet karabinu a hlavu v mírném záklonu a hlavně – hlavně si to

užívat. Jízda trvala několik krátkých, ale krásných minut. Kluci z horole-

zeckého oddílu nás po celou dobu jízdy přibrzZovali dalším lanem, aby-

chom se příliš nerozjeli.

Přistání bylo hladké, těsně nad hladinou Vltavy. Nejprve předcházelo

brzdění a pak konečné zastavení o koncové lano STOP. Z přístavu Yach-

tclubu „Marine“ okamžitě vyrazil motorový člun. Najel pode mě a hned

mě odepnuli z lana. Následovala příjemná cesta na člunu do přístavu a po

té do internátu.

Tato akce s horolezeckým oddílem nebyla pro mě a mé spolužáky první

a věřím, že také nebyla poslední. Při slaňování Vyšehradu jsem tentokrát

už nepociKovala žádný strach. To na několika předchozích akcích, které

pro nás vozíčkáře připravuje náš trenér, ten strach ještě byl. Na vybraných

akcích s námi zkouší slaňovat i zdravá mládež, děti i dospělí. Například na

akci „Vysoko, výše, Vyšehrad“, pořádané jednou za rok v květnu.

Takové sportovní akce nás velmi baví. Moc dobře ale víme, že vše za-

leží na dobré vůli trenéra, kamarádů a ještě více na našich sponzorech, bez

nichž by nebylo vůbec nic. A za to jim patří VELIKÝ DÍK.

Příště je v plánu Petřínská rozhledna.

Vendula Písaříková

Jak nám můžete pomoci – finanční dary a materiální pomoc

Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme poro daňové účely potvrze-

ní či darovací smlouvy (zák. ČNR č. 586/92 Sb. o daních z příjmů, § 20

pro právnické a § 15 pro fyzické osoby, § 628 občanského zákoníku).

Úhradu finančního daru doporučujeme provést bankovním příkazem

výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je u fyzic-

kých osob rodné číslo a u právnických osob IČO. Dalším způsobem je

platba složenkou typu C, které jsou k dispozici na každé poště. 

Minimální členský příspěvek na rok je 60,- Kč.

Bankovní spojení Občanského sdružení zdravotně postižených: ČSOB,

a.s., Praha, č. ú. 189 502 441/300

Členové OSZP v Týnci nad Sázavou všem dárcům velmi děkují.

Mateřské centrum MOTÝLEK na prázdninách

Tyto prázdniny vyrazilo MC MOTÝLEK na

zcela nové místo – do Červené u Kašperských

Hor na Šumavě. Rodiče s malými turisty podni-

kali průzkumné výlety do Srní, z Modravy na

Tříjezerní slaK, kolem Kamenného moře na Po-

pelnou. Změnili jsme se také na cyklisty a úspěš-

ně jsme dojeli z Kvildy k pramenu Vltavy, který

je ukryt mezi 300 let starými smrky. Velmi zají-

mavá byla též prohlídka hradu Kašperk, který

založil Karel IV. v roce 1356 a který je nejvýše

položeným hradem v České republice –

886 m/nm. Navštívili jsme také Muzeum hraček

v Kašperských Horách – děti byly nadšeny.

A v samotné Červené se nám podařilo zastihnout

stádo bizonů i s nejmladšími přírůstky. Sbírali

jsme borůvky, hráli jsme stopovanou, míčové

hry a výtvarničili. Opět jsme si užili týden plný

zážitků v prima partě kamarádů (ač někteří se se-

známili až v Červené).

Už nyní se těšíme, kterou část naší krásné

země příští rok prozkoumáme – zatím se však

zdá, že Šumavu ještě neopustíme. – Již nyní je

možné předběžné přihlášení v MC.

Za Motýlky: Marcela Krejčíková

dokončení z předchozí strany

Nabídka kroužků a kurzů pro děti i dospělé v MC MOTÝLEK 
Týnec nad Sázavou od září 2005

Nepřehlédněte novinky!

S počítačem od nuly k jedničce, Šikulkov

a Barevné cinkání

Barevné cinkání 

Hra na xylofon pro nejmenší. /od 4 let/

Rozvíjí hudebnost, poznávání barev, soustředě-

nost, paměK.  /asi 10 lekcí na pololetí /

Kouzelná píš?alka

hra na flétnu – začátečníci /od 5 let/  – pokročilí 

Zpívání pro nejmenší

každou středu od 10,00 h. 

Zápis do hudebních kroužků v úterý

13. 9. 2005 od 14,30 – 15,30 hod.

Kontakt: Lucie Kyptová – tel. 317 701 568, 

604 798 280

•

Hravá angličtina pro děti – pokročilí,  – dle

zájmu i začátečníci

Formou her a písniček si děti osvojují první

anglická slova a fráze.

Angličtina pro maminky s dětmi v herně

– pokročilí – konverzace též dle učebnice

„LET’s TALK“

– začátečníci – dle učebnice „TIME TO TALK 1“

Kurz je zaměřen na schopnost porozumění

a reakce v běžných životních situacích.

Zápisy do kurzů angličtiny:

děti ve čtvrtek 15. 9. od 15,30 – 16,30 hod. v MC

dospělí v úterý 13. 9. od 9,15 – 10,15 hod. v MC

Kontakt: Marcela Krejčíková – tel. 317 704 887,

728 485 227

•

Masáže dětí a kojenců

V pondělí 26. září opět začínáme nové
kurzy dětských masáží. Budou probíhat ve
3 setkáních vždy v pondělí dopoledne a je po-
třeba se hlásit předem na tel. 776 00 68 14. 

Další kurzy budou začínat vždy 3. pondělí
v měsíci. Náplní je technika masáže, základy
aromaterapie a další doprovodné techniky. 

Těší se na vás Hanka Čečerlová
•

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou – informuje

Pro své příznivce se znovu otevře v pátek 9. 9. 2005 – tematická herna a poté se od 12. 9. 2005

budou konat zápisy do kroužků. Většina kroužků a kurzů pak bude začínat v týdnu od 19. 9. 2005.
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S počítačem od nuly k jedničce

– získáte základní poznatky o stavbě počítače

a o principu jeho činnosti.

– seznámíte se se základy ovládání nejrozšíře-

nějších operačních systémů Windows

– vyzkoušíte si základy zpracování textu a zá-

kladní princip tabulkového procesoru

– získané dovednosti mohou maminky využít

k nástupu do zaměstnání po RD

– délka kurzu – tři měsíce (říjen – prosinec,

další kurz: leden – březen)

– každou středu od 19,00 do 20,30 hod.,
poprvé: 5. 10. 2005 (orientační den a čas)
Pro bližší informace a přihlášku, prosím,

kontaktujte Fandu Pokorného.
osobně, e-mailem na fadcz@centrum.cz, nebo
telefonicky na: 777 27 47 67

•

Šikulkov

Kroužek pro děti od 4 do 7 let.

Hodinka plná nejrůznějších her a pestrých čin-

ností zaměřených na rozvoj všech smyslových

orgánů, jemné motoriky ruky a mluvidel, rozvoj

hrubé motoriky se zařazením dechového cvičení,

zlepšení koordinace pohybu a orientace v prosto-

ru a rozšiřování komunikačních dovedností.

U tohoto kroužku zjiš8ujeme předběžný zájem.

Kroužek by probíhal odpoledne – bude ještě

upřesněno – též dle zájmu a dle možností paní

lektorky Pavly Ročárkové.

Předběžný zájem – kontakt: Dana Pokorná
– tel. 777 284868

Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec 

nad Sázavou se těší na setkání s Vámi!

|  }  M  |  }  M  |  }  M  |  }  M  |  }  M  |

|  }  M  |  }  M  |  }  M  |  }  M  |  }  M  |

Mateřské centrum - MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou
se sídlem ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou

PROGRAM ČINNOSTI A AKCÍ NA ZÁŘÍ 2005 AŽ LEDEN 2006:
pro rodiče (i prarodiče a jiné rodinné příslušníky) s dětmi od 0 do cca 7 let, ale i starší včetně dětí handicapovaných

PO 9.30 – 11.00 h

Masáže dětí a kojenců Hravá angličtina II Hravá angličtina III

Pro maminky s dětmi i bez dětí – pokračování – pokračování

a pro nastávající maminky hodina bude ještě upřesněna hodina bude upřesněna

ÚT 9.15 – 10.15 h 10.45 – 11.45 h NOVINKA! 15.15 – 16.00 h

Angličtina pro maminky Angličtina pro maminky 14.30 – 15.15 h FLÉTNIČKA II

– pokroč., s dětmi v herně – zač. pokrač. FLÉTNIČKA I – pokračování

s dětmi v herně – pokračování hodina bude upřesněna

hodina bude upřesněna

ST 9.30 – 10.00 h 10.00 – 10.20 h 10.30 – 12.00 h 19.00 – 20.30 h

Herna s možností hlídání Hudební kroužek Herna s možností FLÉTNIČKA III S počítačem od 

dětí pro nejmenší děti hlídání dětí – pokračování nuly k jedničce

hodina bude upřesněna bude upřesněno

ČT 15.30 – 16.15 h

Hravá angličtina I

– pokračování

hodina bude upřesněna

PÁ 9.30 – 12.00 h

Tematická herna

SPOLEČNÉ  AKCE :
� ZÁŘÍ

– Lesní hra – stopovaná
Termín: ve Čtvrtek 8.9. od 16.00 h – sraz

u laviček u Týneckého lesa

– Atletické odpoledne pro děti
Termín: v Pondělí 26.9. od 16.00 h – místo

konání bude upřesněno

� ŘÍJEN

– Výlet do Podblanického ekocentra Vlašim
– aneb Šustíme si se zajíčkem Šustou
Termín: v Pátek 7.10. – sraz ve 14.00 h u MC

– doprava autobusem – rezervace nutná!

– Podzimní burza dětského oblečení
Termín: v Sobotu 22.10.2005 v MC

– Dračí závody
Termín: Bude upřesněn

– Regionální schůzka MC Benešovska
a okolí v Bystřici
Termín: Bude upřesněn.

� LISTOPAD

– Svatomartinský lampiónový průvod 
Termín: v Pátek 11.11. od 17.00 h – bude

ještě upřesněno na plakátech

– Vyrábíme si vánoční ozdobičky
Termín: v Sobotu 26.11. od 15.00 h v MC –

zajímavé nápady vítány

� PROSINEC

– Mikulášská besídka 
Termín: Bude upřesněn 

– Vánoční koncert CHOREA BOHEMICA
– v míčovně Pražského hradu, 

Termín: v Sobotu 10.12. – doprava autobu-

sem od MC (DSPS)

Vhodné pro děti od 2 let, dále pak pro všech-

ny věkové kategorie. Zábavnou formou jsou

představovány staré vánoční zvyky a tradice

– zvonečky a malé dárečky s sebou. – rezer-

vace nutná!

– Vánoční besídka – vánoční povídání, zpí-

vání koled a ochutnávka cukroví

Termín: Bude upřesněn 

� LEDEN

– Sněhové hrátky
Termín: bude upřesněn dle počasí

Podrobnější informace získáte buP v MC – MOTÝLEK nebo na tel. 728 485 227, 317 704 887 – M. Krejčíková, 317 701 568, 
604 798 280 – Lucie Kyptová, 604 759 364 – Saša Škopková, 777 284868 – Dana Pokorná.

Stále hledáme aktivní maminky, které by měly chuJ jakkoli se zapojit při činnosti s dětmi či rodiči v MC. V případě zájmu nás, prosím, 
kontaktujte či můžete přijít na organizační schůzku MC.

Každou 4. středu v měsíci od 18.30 h se konají organizační schůzky v MC Motýlek. Zveme všechny zájemce!
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Jak dobře nakoupit

Při koupi výrobku se často rozhodujeme

především podle obalu. Ty bývají opatřeny sym-

boly a značkami, jejichž významu často nerozu-

míme a nad jejichž vysvětlením mávneme rukou

nebo jejich smysl odhadujeme a spoléháme, že

jsme dobře nakoupili. V případě, že zákazník

vedle ceny výrobku zvažuje také kvalitu, zdra-

votní nezávadnost a nízkou zátěž na životní pro-

středí, značky na obalech by mu mohly být do-

brým pomocníkem. 

Z pohledu vlivu na životní prostředí existují

pouze dvě státem garantované ekoznačky a ně-

kolik značek mezinárodních. Ostatní značky

mají jiný význam.

Ekologicky šetrný 

výrobek 

Značka vypovídá

o tom, že daný výrobek

je k přírodě šetrnější

než ostatní obdobné vý-

robky. Další informací pro

spotřebitele je, že výrobek je svými funkčními

vlastnostmi plně srovnatelný s konkurenčními

výrobky a byl vyroben v souladu se všemi plat-

nými zákony a předpisy. Tedy, že „ekologičnos-

ti“ nebylo dosaženo na úkor kvality.

Označení „Ekologicky šetrný výrobek“ dosta-

nou pouze produkty, které splňují přísné ekolo-

gické požadavky. Značku propůjčuje od roku

1994 Ministerstvo životního prostředí ČR. Posu-

zuje se „provoz“ výrobku (emise, spotřeba ener-

gie, uvolňování prchavých látek), jeho životní

cyklus (z čeho je výrobek vyroben, jak se likvidu-

je, spotřeba energie a surovin na výrobu) i obal.

Produkt ekologického zemědělství

Značka BIO (která

je zároveň nositel-

kou státního označe-

ní „Česká kvalita“)

je pro spotřebitele

zárukou, že při jejich produkci nebylo použito

umělých hnojiv, pesticidů, geneticky modifiko-

vaných organismů ani jiných stimulátorů, hor-

monálních látek či jiných chemických látek

uměle vylepšujících barvu, vůni či chuK potra-

vin. U živočišného produktu pak značí mimo

jiné, že se zvířaty bylo slušně zacházeno. Tato

značka také zaručuje, že produkty byly kontro-

lovány na každém kroku od výrobce až ke ko-

nečnému spotřebiteli. Značka je udílena pod zá-

štitou Ministerstva zemědělství ČR. Pravé

a certifikované biopotraviny jsou označené gra-

fickým znakem BIO s nápisem “Produkt ekolo-

gického zemědělství”. 

Oficiální zahraniční ekoznačky

Na celém území Evropské unie

platí evropská ekoznačka „The

Flower“. Kromě toho mají jedno-

tlivé země své národní značení.

Tyto značky jsou sice důvěry-

hodné, ale platné především ve

svých domovských zemích.

V některých případech se dá říci, že existuje-li

k dováženému výrobku český ekvivalent, je

vhodnější dát přednost výrobku českému (zej-

ména v případě dovozu zboží na velké vzdále-

nosti, kdy se výrazně zvyšuje ekologická stopa

daného výrobku). 

Zdroj informací: www.ceu.cz

Mgr. Lucie Kropáčková
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Tel. /fax: 317 845 169, 317 845 965

E-mail: vlasim@csop.cz
URL: http://www.csop.cz
Pohotovostní telefon Stanice pro handicapované

živočichy: 777 800 460 (Lenka Šafránková)

Podzimní seriál koncertů v Týnci bude 

– proběhne od října do prosince 2005. Uslyšíte

špičkové umělce, kteří vystupují na světových

pódiích a program bude sestaven z různých hu-

debních žánrů. Cílem projektu je podpořit kul-

turní dění ve městě, nabídnout vyžití pro všech-

ny věkové kategorie. 

Doufáme, že díky finanční dostupnosti najde

projekt své příznivce i u mladé generace, která

může navštívit koncerty a utvořit si tak vlastní

názor na jednotlivá hudební provedení a sezná-

mit se s méně známými hudebními nástroji. 

Součástí tohoto projektu je rovněž snaha

o oživení kulturních památek, kde se koncerty

pořádají a které se v našem městě nacházejí.

V areálu městského muzea, které je kulturní pa-

mátkou, započne v září úprava komunikací,

proto jsme stávající projekt situovali do obnove-

ných prostor Společenského centra Týnec – rov-

něž kulturní památky. 

Program koncertů byl rovněž vybírán s ohle-

dem na tuto skutečnost. Měli jsme tedy možnost

oslovit hudební tělesa, která by jen těžko vy-

stoupila v komorním sále městského muzea. 

Předpokládaný program: 

Pátek 21. 10. 2005 v 19 hod. 

„Písně, které vracejí čas“

Liturgická a milostná gotika 

Renesance – tančím, zpívám…

Písně třicetileté války – sbírka F. Ditfurtha 

z Heidelbergu

Lidové písně českého baroka a klasicismu

v podání Chairé Příbram – vokálně instru-
mentálního souboru dobových nástrojů
umělecký vedoucí – Josef Krček

Josef Krček – klarinet, niněra, zobcové flétny,

cimbál, krumhorn, přenosné harmonium, zpěv

Miluše KošSálová – lyra, cimbál, trumšajt,bicí

nástroje,zobcová flétna,měděné zvony, zpěv

Eva Káčerková – sólový zpěv, lyra, niněra, zob-

cová flétna, měděné zvony, dudy, bicí nástroje

Jitka Šimánková – violoncello, měděné zvony,

zpěv

Dominika Pilecká – sólový zpěv, měděné zvony,

zobcové flétny

Jitka Romanutti – lyra, zobcová flétna, měděné

zvony, bicí nástroje, zpěv

Dagmar Krčková – lyra, zobcové flétny, niněra,

měděné zvony, zpěv

Vladimír Matějka – sólový zpěv, chrotta, hous-

le, měděné zvony

Karel Brynda – sólový zpěv, měděné zvony, bicí

nástroje

Rostislav Riško – loutna, kytara, zobcové flétny,

měděné zvony, zpěv

Sobota 12. 11. 2005 v 19 hod. 

„Jedinečný jazzový večer“

Liza, It’s Only a Paper Moon, Undecided, They

Can’t Take That Away From Me, Goody Goody,

Nuages, Gold Digger’s Song, You Turn The Tab-

les On Me, These Foolish Things, Eeny Meeny

Miny Mo, Sweet Lorraine, How Could You, Ho-

neysuckle Rose, More Than You Knot, I Got

Rhythm

v podání 
Jakub Šafr Kvarteta a Petry Ernéyové

Jakub Šafr – klavír

Tomáš Černý – klarinet, saxofon

Marek Rejhon – kytara, zpěv

Martin Zpěvák – kontrabas 

Petra Ernyeiová – zpěv

Sobota 10. 12. 2005 v 19 hod. 

„Adventní koncert“

Franz Schubert/Gustav Mahler
Smyčcový kvartet č. 14 d moll 

„Smrt a dívka“ D 810

Pavel Josef Vejvanovský
Sonata Vespertina

Petronio Franceschini
Sonata in D

Georg Friedrich Händel
Concerto grosso c-moll, op. 6, č. 8, HWV 326

Pavel Josef Vejvanovský
Serenada in C 

v podání Českého komorního orchestru

Zdeněk Šedivý a Jiří Šedivý – trumpety

Jiří Havlík – lesní roh

Břetislav Kotrba – tenorový trombon

Karel Kučera – basový trombon

dirigent Andreas Sebastian Weiser

Vstupné na koncerty bude 50,- Kč. 

Místo a čas budou ještě znovu upřesněny na

jednotlivých plakátech. 

jj
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Týnecký střep 2005

K měsíci srpnu již neodmyslitelně patří „Týnecký střep“ – slavnosti

města Týnce nad Sázavou. Letošní, v pořadí již šestý ročník, proběhl

v areálu týneckého hradu opět první srpnovou sobotu. Bohatý celodenní

program složený z představení šermířů, tanečnic, žongléra, sokolníka

a dalších umělců byl doplněn tržištěm a všude jste mohli spatřit dobově

oděné pořadatele, prodejce i účinkující. 

Firma Mefis – zastoupená panem LuZkem Menhartem z Tábora – byla

druhým rokem organizátorem tohoto nelehkého úkolu. Kvalitní a pečlivá

příprava, sestava programu dle přání a připomínek vedení našeho města

i volba jednotlivých účinkujících vedla k úspěšnému a reprezentativnímu

kulturnímu zážitku. Bavili se nejen dospělí, ale především i děti, kterým

bylo vyhrazeno místo v areálu pro středověké zábavné hry a soutěže. 

Novinkou bylo divadelní představení. To letošní vzal na svá bedra náš

týnecký ochotnický divadelní spolek NETOPÝR. V premiérovém prove-

dení zahrál divadelní hru „Zločin na Zlenickém hradě“. Herci v dobových

kostýmech museli čelit značnému náporu větru během přestavení. Účast

diváků však byla hojná. 

Večerní blok zpestřila ohňová show, která byla zkombinována s šermíř-

ským vystoupením. Závěrečné hodiny programu vyplnila hudební skupi-

na „TANEC V JETELI“ a poté jako v loňském roce „TÁBORSKÁ JAZ-

ZOVÁ SEŠLOST“, které již déšK bohužel komplikoval vystoupení. 

Akce „Týnecký střep“ posloužila jako pěkná prezentace města Týnce

nad Sázavou, zviditelnila jeho historii a kulturní památky, neboK tento den

byl také dnem otevřených dveří našeho městského muzea bez vstupného.

Dalším smyslem této akce je rovněž podpora cestovního ruchu ve městě

i v rámci celého regionu Posázaví. 

Finanční podpory na úhradu kulturního programu se nám dostalo opět

ze Středočeského kraje a mediálním partnerem bylo Rádio Blaník. 

Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří se podíleli finančně, dále pak

firmám i jednotlivcům za pomoc a spolupráci před i při akci. Jmenovitě:

PaedDr. Aleně Vrtiškové, která se ujala zahájení a slovem provázela celý

program, členkám kulturní komise, městské policii, divadelnímu spolku

Netopýr za pořadatelskou činnost, údržbě Městského úřadu Týnec nad Sá-

zavou za veškeré přípravné práce, Technickým službám v Týnci nad Sá-

zavou, manželům Adámkovým, SDH Pecerady, členkám ČČK a Měst-

skému muzeu v Týnci nad Sázavou.

Samozřejmě velký dík patří především obyvatelům okolí týneckého

hradu za trpělivost a vstřícnost s tímto již tradičním kulturním děním

v Týnci. Těšíme se na další 7. ročník 2006.

zn
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404

257 41 Týnec nad Sázavou

Informace: 317 701 923 nebo 317 701 431
E-mail: info@mestotynec.cz

ZÁŘÍ 2005

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou 
Otevřeno denně 10.00-12.00 13.00-17.00
kromě pondělí.

Jako jiná muzea i naše městské muzeum se

připojilo k realizaci sbírky

„VSTUPENKA PRO ASII“

projekt prodloužen do října 2005.

Sbírku zajišKuje „Člověk v tísni“ a výtěžek

půjde na obnovu zničeného MUZEA NÁMOŘ-

NÍ ARCHEOLOGIE v Galle na Srí Lance.

SAMOTNÁ SBÍRKA PROBÍHÁ FORMOU

PRODEJE POHLEDNIC V MĚSTSKÉM

MUZEU do konce září.

Během září ještě můžete shlédnout výstavu
horké a studené batiky Ljuby Vitkovské.

2. 9. „FOLKOVÉ PÁTKY“

ŽALMAN a spol.

Společenské centrum v Týnci nad

Sázavou 

Vstupné 120,- Zač.: 19.30 hod.

9. 9. „FOLKOVÉ PÁTKY“

AGNATHA

Společenské centrum v Týnci nad

Sázavou 

Vstupné 50,- Zač.: 19.30 hod.

16. 9. „FOLKOVÉ PÁTKY“

FARMÁŘI

Společenské centrum v Týnci nad

Sázavou 

Vstupné 50,- Zač.: 19.30 hod.

17. 9. „PŘES ČTYŘI ZÁMKY“

41. ročník pochodu – pořadatel KČT

JAWA-METAZ Týnec n.S.

Trasy: 16, 25, 35, 50 km.

Start: 7.00 – 10.00 hod. BISPORT

Kontakt: 317 701 765 p. Šípek

22. 9. PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO

KLUBU

Téma bude upřesněno na plakátech.

Vstupné dobrovolné

Zač.: 17.30 hod. 

8. 10. „VÝLET – HORNICKÉ MUZEUM 

PŘÍBRAM A ZÁMEK BŘEZNICE“

Dopoledne expozice Hornického

muzea, jízda důlním vláčkem. Odpo-

ledne návštěva interiéru zámku Břez-

nice a při zájmu možnost návštěvy Pa-

mátníku Antonína Dvořáka ve Vysoké

u Příbrami. Další bude upřesněno na

plakátech. 

Předpokládaný odjezd od MěÚ 

v 9.00 hod. 

Maximální částka na vstupném:

plné do 250,- snížené do 200,-

Přihlášky osobně nebo telefonicky

v KIS MěÚ nebo na podatelně MěÚ.

20. 10. PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO

KLUBU

Téma bude upřesněno na plakátech.

Vstupné dobrovolné

Zač.: 17.30 hod. 

21. 10. „PODZIMNÍ SERIÁL KONCERTŮ“

I. koncert

„Písně, které vracejí čas“ 

vystoupí vokálně instrumentální sou-

bor Chairé z Příbrami

Společenské centrum v Týnci nad Sá-

zavou 

Vstupné 50,- Zač.: 19.00 hod.

22. 10. „ZAMYKÁNÍ SÁZAVY“

Vodácké a turistické centrum
BISPORT Zač.: 10.30 hod.

27. 10. „VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI“

Zač.: 19.00 hod.

Zájezd do divadla Na Vinohradech

Hrají: V. Vydra, J. Jirásková, 

S. Skopal, J. Marková, J. Satoranský,

O. Brousek, ad.

Předpokládaný odjezd od spořitelny

v 17.30 hod. Vstupné: 70 - 280,- Kč

5. 11. „POSÁZAVSKÝ STŘEVÍC“ 

Celorepubliková a celodenní taneční

soutěž všech věkových kategorií 

Společenské centrum Týnec

Vstupné 70,- Zač.: 8.00 hod.

12. 11. „PODZIMNÍ SERIÁL KONCERTŮ“

II.koncert

„JEDINEČNÝ JAZZOVÝ VEČER“ 

vystoupí Jakub Šafr Kvartet a Petra

Ernéyová

Společenské centrum Týnec

Vstupné 50,- Zač.: 19.00 hod.

26. 11. „PODBLANICKÝ HUDEBNÍ 

PODZIM 2005“

21. ročník hudebního festivalu

vystoupí Pavel ŠPORCL

Městské muzeu v Týnci nad Sázavou 

Vstupné 50,- Zač.: 19.00 hod

20. 11. „LUCERNA“

Zač.: 11.00 hod.

Zájezd do ND na dopolední představení 

Vstupné: přízemí 160,- 

Předpokládaný odjezd z parkoviště

MěÚ v 9.00 hodin

10. 12. „PODZIMNÍ SERIÁL KONCERTŮ“

III. koncert

„ADVENTNÍ KONCERT“

vystoupí Český komorní orchestr

Společenské centrum Týnec

Vstupné 50,- Zač.: 19.00 hod.

Změna programu vyhrazena.

Časy koncertů a místo pořádání bude upřesně-

no na plakátech.

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny při

převzetí vstupenky do divadla, na výlety telefo-

nicky – tímto žádáme o zanechání kontaktu na

Vás pro případ změny.

Pozvánka do regionálního muzea v Jílovém

u Prahy

23. 7. – 2. 10. 2005
Výstava „Lidové umění Gudžarátu“

autorů PhDr. Hany Knížkové a MUDr. Jana Pet-

ránka, představí textilní tvorbu, šperky gudžarát-

ských žen, plastiky ze dřeva a kovu a votivní ke-

ramiku toho převážně zemědělského státu

západní Indie.

6. 8. – 30. 10. 2005
Výstava „Duhový svět kanafasu“

Současné kanafasy ak. mal. Evy Jandíkové

a histoprické ukázky ze sbírky PhDr. Jitky Staň-

kové.

Vlastivědný klub – Týnec nad Sázavou

Vás zve na

4. ROČNÍK  VÝSTAVY 

„MALÍŘI TÝNECKA",
který se bude konat v zasedací síni 

MěÚ Týnec n.S.
v období posvícení

od soboty 29.10. – 30.10.2005.

Výstava bude zahájena vernisáží 

v sobotu v 10.00 hodin.

INFORMACE

Velké fotografie 

Týnce nad Sázavou, Chrástu 

a Podělus 

o velikosti 40 x 30 cm v laminaci 

si můžete objednat 

na Městském úřadě 

v Týnci nad Sázavou za 300,- Kč
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Knihy na dovolenou

Dvacáté století přineslo knihám mnoho kon-

kurence – rádio, film, televizi a internet. Možná,

že je kousíček pravdy v tom, že náruživých čte-

nářů ubylo, ale nabídka knih je tak široká a růz-

norodá, že si stále nalézá své věrné zájemce. 

No, a aby ne! VždyK knížka je vždy při ruce

když…

…nás déšK zažene pod střechu

…sníh a mráz nakukují do oken 

…máme hnusnou náladu a celý svět je protivný

…sice máme kupu práce, ale ani trošku se nám

do ní nechce

…potřebujeme oživit školní znalosti, nebo udi-

vit své okolí, jak jsme chytří

…další doplňte sami

…a také během dovolené ji máme většinou při

ruce. AK už si ji přibalíme na cestu vlakem nebo

autobusem, nebo do tašky na koupaliště, případ-

ně do kufru, s nímž vyrážíme za hranice všed-

ních dnů, nikdy nás nezklame. Tak si zkuste vy-

brat i z naší nabídky:

Sto největších Čechů

Kdo tvoří stovku nejvýznamnějších Čechů,

které vybralo veřejné hlasování v průběhu roku

2005, to asi zajímá každého. A medailónky his-

torických osobností, našich politiků, nejlepších

literátů, vynálezců, herců či hudebních skladate-

lů se jistě stanou vítanou pomůckou nejen stu-

dentů a soutěžících v televizních kláních.

Utrpení jiných

Série krutých vražd zaměstnala detektiva Ty-

lera na mnoho týdnů. A když už si myslel, že vše

vyřešil, objevila se další mrtvá a způsob jejího

zabití připomíná loňské vraždy. Jak je to možné,

když usvědčený vrah je za mřížemi?

Orel a lev 

Šestidílný historický epos o životě a době čes-

kého krále a římského císaře Karla IV. začíná

Karlovým mládím, které strávil v Itálii a Koruta-

nech. Po příchodu do Čech přebírá po svém otci

správu království. 

Více než dva tisíce stránek románového vyprá-

vění o nejslavnějším českém panovníkovi, který

učinil Prahu navždy srdcem Evropy, zaujme čte-

náře bohatstvím dějů a historie, velkým počtem

zajímavých postav, romanticky napínavými pří-

běhy i porozuměním dávným lidským osudům.

V trojdílné Kronice katů Mydlářů nahlédne-

me do tajemství života Jana Mydláře, vzdělance

a doktora medicíny, jenž řízením osudu, ale

hlavně kvůli lásce k povětrné Dorotce se stal

staroměstským katem.

I přes svůj ponížený stav a opovržení společ-

nosti byl uznávaným mistrem popravčím a téměř

zázračným lékařem, který ošetřil a vyléčil

mnoho nemocných a zraněných a stal se známou

osobností nejen v Praze, ale i dalších králov-

ských městech.

Domov pro Kathy

Po manželově tragické smrti věnuje Grace ve-

škerý volný čas své dceři Kathy. Svou rostoucí

únavu připisuje na vrub nedostatku spánku a vel-

kému pracovnímu vytížení – avšak výsledky lé-

kařského vyšetření jsou šokující – má naději jen

na rok života. 

Grace napře všechny své síly k tomu, aby se

postarala o Katčinu budoucnost, především se

snaží najít člověka, který by se o osiřelou dívku

postaral … přece někde musí existovat lidé,

s nimiž bude Kathy šKastná…

a z nejnovějších knih Vám dále můžeme nabídnout:

detektivky a dobrodružné

Cornwell – Černý oběžník

Slaughter – Mrazivý strach

Caldwel – Pravidlo čtyř

Kernick – Vražedná výměna

Ducher – Vlci u dvěří

Watt – Papua

Villiers – SAS – Bagdád – Expres

Follet – Kavky

Va šíček – Strážce duší

Preston – Mayský kodex

Silva – Anglický zabiják

a další

pro ženy

Roberts – ZávěK a úklady

Green – Chůva na inzerát

Camberlain – Dar moře

Higgins– Clark – Ještě se setkáme

Bártů – Rodinná pouta

Erskine – Království stínů

a další

zájmy, koníčky,cestování

Paličkování

Grafické techniky pro každého

Keramika pro malé i větší

Malujeme na sklo

Za strašidly na hrady a zámky

Vznik knihy Genessis

Batikujeme bytový textil

Atlas ryb

Nejznámější mýty

Kam značky nevedou

Toulky kolem Třemšína

Péče o kotě, andulku, psa

a další

in

LETNÍ  DIVADELNÍ  SCÉNA  2005

II. ročník Letní divadelní scény  2005  

KONČÍ  PŘEDSTAVENÍM  „Zločin na Zlenickém hradě“ V SOBOTU  27. 8. v 18.00 hodin

Vstupné 40,- Kč

POZOR ZMĚNA !! 
PŘEDSTAVENÍ SE ODEHRAJE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ V ZAHRADĚ  SPOLEČENSKÉHO CENTRA TÝNEC
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VOLEJBALOVÉ LÉTO V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Druhou sobotou v červnu jsme ukončili sezó-

nu 2004/ 2005. V posledním utkání jsme na

svém hřišti hostili v okresním derby celek Soko-

la Benešov. Tento duel byl vyvrcholením úspěš-

ného roku, ve kterém se nám velmi dařilo a do

posledního zápasu jsme bojovali o první místo

v tabulce. 

První zápas jsme odehráli v sobotu 4. června

a po dramatickém průběhu jsme dokázali zvítě-

zit 3:1. Odvetu jsme bohužel museli posunout

kvůli vytrvalému dešti až na úterý 7. června.

V tomto utkání nám soupeř z Benešova vrátil

předchozí porážku a zvítězil 1:3. V konečné ta-

bulce jsme nakonec obsadili druhé místo, právě

za Sokolem Benešov, který postoupil do Kraj-

ského přeboru I. třídy. Tato soutěž se hraje sys-

témem podzim-zima, a to navíc v hale, takže

i v případě zisku prvního místa v tabulce by-

chom postup museli přenechat Benešovu, proto-

že místní tělocvična nevyhovuje předepsaným

rozměrům.

Konečná tabulka sezóny 2004/ 2005:

1. TJ Sokol Benešov 28 22 6 74:34 47

2. VK Týnec n. S. 28 21 7 68:41 43
3. Slovan Lysá n. L. „A“ 28 16 12 60:51 37

4. TJ Sparta Kutná Hora 28 16 12 56:49 34

5. TJ Sokol Vlašim 28 12 16 49:59 28

6. TJ Bohemia Poděbrady 28 10 18 48:64 25

7. FK Kolín, a.s. „B“ 28 9 19 40:62 21

8. Sokol Poděbrady 28 6 22 36:71 16

Po sezóně již tradičně pořádáme Memoriál

Miroslava Kaliny ve volejbale mužů. Ten letoš-

ní, již devátý ročník, připadl na sobotu 18. červ-

na. Na turnaj přijalo pozvánku sedm týmů hrají-

cí Krajský přebor I. třídy nebo II. třídy.

Výjimkou byl celek z Havlíčkova Brodu, který

hrál v této sezóně dokonce Národní ligu. O do-

brou úroveň tedy bylo postaráno a bylo vidět

hodně kvalitních zápasů. Hrálo se nejspravedli-

vějším systémem každý s každým na dva hrané

sety do dvaceti bodů. O celkovém vítězi měla

rozhodnout konečná tabulka.

Náš klub do turnaje přihlásil dva týmy. Prv-

ním nominovaným bylo týnecké áčko, které na

jaře do poslední chvíle bojovalo o prvenství

v KP II. a druhý tým dali dohromady veteráni,

kteří se letos zúčastnili Mistrovství České repub-

liky hráčů nad 40 let. 

V týnecké áčku dostali šanci především mladí

hráči, kteří se perou o stabilní místo v sestavě.

Do turnaje vstoupili remizou s pražským týmem

S Milošem. Ve druhém utkání proti rivalovi z KP

II. Vlašimi, se hned v úvodu zranil na bloku

Jarda Kuchta a naši hráči se poté na hřišti dost

často hledali. Po dvou porážkách od Vlašimi

a Benešova horko těžko vydřeli alespoň remizu

s Havlíčkovým Brodem a s Těptínem. ChuK si

mohli spravit v posledním zápase proti týnec-

kým veteránům. V utkání, ve kterém šlo jen

o prestiž, Týnec „A“ nakonec sice zvítězil, ale

obzvláště druhý set byl velmi vyrovnaný a skon-

čil výsledkem 29:27.

Veteráni vstoupili do turnaje s velkou chutí do

hry a plni energie. Hned v úvodu zaskočili

jednoho z favoritů – Havlíčkův Brod, když do-

kázali uhrát jeden set. Ve zbývajících zápasech

hráli vyrovnané partie, ve kterých jim scházelo

kousek pověstného štěstí a prohráli s Vlašimí,

Benešovem a S Milošem shodně 0:2. ChuK si

spravili s týmem Těptín, kdy uhráli remizu 1:1.

Největší smůlu si ovšem vybrali ve zmiňovaném

derby s Týncem „A“. I tak je obdivuhodné, že po

šesti zápasech ve třicetistupňovém vedru dokáží

hrát vyrovnaný duel. 

Sestavy: 

TÝNEC „A“ 

blokaři: Libor Prokeš, Jarda Kuchta

smečaři: Martin Soukeník, Honza Kyselka

nahrávači: Pavka Zdražil, Marek Vávra

libero: Michal Kuchta

VETERÁNI:

blokaři: Martin Prokeš, Pepa Semerád

smečaři: Roman Žák, Jarda Havelka

nahrávači: Ota Hadač, Venca Trojánek

střídal: Milan Stibůrek

Konečná tabulka:

1. Vlašim

2. Benešov

3. S Milošem (Praha)

4. Havlíčkův Brod

5. Týnec „A“
6. Těptín

7. Veteráni Týnec

Od začátku července se připravujeme na

novou sezónu. K přípravě využíváme především

plážové hřiště, na kterém pilujeme techniku a na-

bíráme fyzickou kondici. Zkusit si tento populár-

ní sport samozřejmě můžete také. Stačí se do-

předu objednat na telefonním čísle 607 114 169
a přijít si zahrát. Stojí to opravdu za to. 

Novou sezónu začínáme prvním utkáním

27. srpna, kdy nás čeká cesta do Českého Brodu

a o týden později se představíme poprvé doma

proti týmu z Kutné Hory. Pokud budete mít chuK

a náladu, přijZte povzbudit náš tým a oddych-

nout si od dopoledního shonu. Začátek utkání je

vždy od deseti hodin a druhý zápas začíná něco

málo po dvanácté hodině. Vstup je zdarma.

Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vás. 

ROZPIS UTKÁNÍ NA PODZIM 2005

27. 8. TJ Slavoj Český Brod – VK TÝNEC

nad Sázavou

3. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sparta

Kutná Hora

10. 9. SK Kolín „B“ – VK TÝNEC nad Sáza-

vou 

17. 9. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – VK

TÝNEC nad Sázavou

24. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Poří-

čany

1. 10. Tatran Sedlčany – VK TÝNEC nad Sá-

zavou

8. 10. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sokol

Vlašim

Výsledky, zprávy ze zápasů a další aktuality

z dění ve volejbalovém klubu, si můžete 

přečíst na našich internetových stránkách

www.sweb.cz/tynec.volejbal/ nebo na vý-

věsce před Metazem.

Za VK Týnec nad Sázavou 

Jaromír Kuchta

Hledám ke koupi rodinný dům v Týnci nad Sázavou a okolí. Cena do 2 mil. Kč. Tel.: 608 136 539.
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Meziokresní závody ve sportovní gymnastice opět v Týnci nad Sázavou

Již podruhé byl náš oddíl sportovní gymnasti-

ky při odboru ASPV TJ Týnec nad Sázavou po-

věřen Středočeskou krajskou asociací sportu pro

všechny uspořádat i v roce 2005 závod ve spor-

tovní gymnastice pod názvem „Meziokresní

závod“. Uskutečnil se v tělocvičně II. ZŠ Týnec

nad Sázavou.

Do tohoto závodu postupují první čtyři závo-

dnice/závodníci za každý okres, kteří jsou vybí-

ráni v okresních kolech. Okresní kolo pro Bene-

šovsko se také konalo v Týnci nad Sázavou, kde

samozřejmě nechyběla hojná účast z našeho od-

dílu. Meziokresního závodu se zúčastnilo cel-

kem 55 závodnic a závodníků z okresů Praha –

východ, Mladá Boleslav, Beroun a také pořáda-

jícího okresu Benešov ve čtyřech dívčích a dvou

chlapeckých kategoriích. 

Umístění závodnic a závodníků okresu Benešov:

V kategorii mladší žákyně I. – celkem 15 – bez

týneckých závodnic

3. místo Vavrousová Lucie

4. místo Růžičková Kristýna

6. místo Crháková Lucie

7. místo Fialová Kristýna

V kategorii mladší žákyně II. – celkem 16 zá-

vodnic

1. místo Křížková Barbora

2. místo Nováková Monika

3. místo Kubásková Hana – Týnec

5. místo Šamlotová Hana – Týnec

V kategorii starší žákyně III. – celkem 10 zá-

vodnic

1. místo Nováková Kamila – Týnec

2. místo Kovářová Radka – Týnec

4. místo shodným počtem bodů

Mrhová Aneta – Týnec

Honzíková Markéta

V kategorii starší žákyně IV. – celkem 8 závod-

nic

2. místo Kazdová Eva – Týnec

8. místo Kohoutová Nikola – Týnec

V kategorii dorostenek Benešov neměl zastou-

pení.

V kategorii mladší žáci I. – celkem 2 závodníci

1. místo Polesný Jan

2. místo Havelka Zdeněk

V kategorii mladší žáci II. – celkem 4 závodníci

4. místo Soukup Martin

V soutěži družstev

mladší žákyně I. – celkem 3 družstva

1. místo okres Benešov

mladší žákyně II – celkem 3 družstva

1. místo okres Benešov

starší žákyně II. – celkem 3 družstva

1. místo okres Benešov

Chceme poděkovat všem, kteří se na přípravě

tohoto závodu podíleli a především chceme po-

děkovat za finanční podporu Středočeskému

krajskému úřadu. Věříme, že krajský úřad i na-

dále bude podporovat sportovní vyžití v tomto

krásném sportu, který přinesl naší vlasti tolik

olympijských medailí.

J.Z.

B. Křížková – hrazda H. Šamlotová – koberec

K. Nováková – kladina A. Mrhová – hrazdaB. Křížková – prostná
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Česká gymnastika ve Skotsku

Už v roce 2004 počala první jednání s Ianem

Lynchahonem, předsedou skotské organizace

Sportrenfrewshire, o možnosti výměnného po-

bytu pro české gymnasty a gymnastky. Cílem to-

hoto projektu bylo přivézt do Skotka zástupce

několika českých klubů, předvést vystoupení

a ukázky svého cvičení a hlavně navázat kontak-

ty pro další spolupráci. 

Nakonec se pod vedením Martiny Zídkové

a Michala Mlýnka na počátku července 2005 vy-

dali do Skotska zástupci klubů TJ Jawa-Metaz

Týnec nad Sázavou, DDM Benešov, TJ ZŠ Cho-

mutov, ŠTJ Mládí Brno a Moravská Slávia Brno. 

Všech 48 účastníků bylo sice po cca 40 hodi-

nové cestě velice unavených, a proto na první

zastávce v Dumfries velice ocenilo malé smoče-

ní v moři. Některé nejmladší účastnice z našeho

klubu byly vůbec poprvé v zahraničí a u moře,

proto si hned z této zastávky odnesly plné kapsy

mušlí a částí krabů. 

Hned první večer se nás ujali místní hostitelé

Bob a May, kteří nám k večeři připravili tradiční

skotské jídlo – zeleninovou polévku a guláš z mle-

tého masa s bramborami. Už první spaní v těloc-

vičně bylo pro všechny velkým dobrodružstvím.

Následující den (pondělí) už byl naplněný aktivita-

mi. Nejprve nás všechny čekalo vystoupení v míst-

ní hale. Podmínky sice nebyly nejoptimálnější, ale

šikovní vedoucí si se vším bez problémů poradili. 

Samotné vystoupení nakonec trvalo téměř hodi-

nu a půl a skládalo se z různých forem gymnastic-

kého cvičení. Děvčata z Týnce a Benešova se

představila se společnou pódiovou skladbou na

gymnastickém koberci, pódiovou skladbou s teni-

sáky a stuhami, ukázkou české polky, cvičením na

gymnastických kladinkách a s individuálními

a tandemovými sestavami na gymnastickém pásu.

Klub ŠTJ Mládí Brno přinesl pódiovou skladbu

Euroteam starších žákyň a společnou skladbu star-

ších žákyň a dospělých na populární hudbu včelka

Mája, kterou prezentovaly také na mezinárodním

festivalu v Alicante ve Španělsku v roce 2003. Vy-

loženě pánskou záležitostí bylo vystoupení z Cho-

mutova, které všem ukázalo, že i gymnastika se dá

dělat netradiční a velice zábavnou formou. Po-

sledními vystoupeními byly hromadné skladby

Euroteam na trampolíně a akrobatickém pásu, kte-

rých se zúčastnily tři kluby z Brna a Chomutova. 

Celé vystoupení mělo obrovský úspěch a vy-

datný potlesk byl zaslouženou odměnou za tvr-

dou práci nejen při vlastním vystoupení, ale také

při jeho přípravě. Milou odměnou byly i drobné

dárky v podobě triček a čepic od místních zastu-

pitelů města. 

Odpoledne už bylo vyloženě relaxační. Nejpr-

ve se celá výprava přesunula na romantické

místo zvané Sweet Heart Abbey, kde si všichni

nejen příjemně odpočinuli, ale také udělali

spoustu krásných i zábavných fotografií. Pozdní

odpoledne pak bylo vyhrazeno pro koupání

v místním bazénu, které bylo příjemným osvě-

žením po dlouhém parném dnu. Posledním zá-

žitkem pro všechny zúčastněné byla hra s míčky

či koulemi ne nepodobná petanque. Místní hřiš-

tě všechny natolik okouzlilo, že se nikomu ani

zpátky do tělocvičny nechtělo. 

pokračování příště

Martina Zídková

Gymnastky ve Skotsku
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Slovensko Polsko 2005

Ve dnech 1.-9. července 2005 uspořádal oddíl

kanoistiky TJ JAWA METAZ Týnec nad Sáza-

vou letní zájezd na slovenské a polské řeky. Zá-

jezdu se zúčastnilo 29 vodáků, kajakářů, kanois-

tů a raftařů. Sjížděli jsme slovenské řeky Váh

a Oravu, v Polsku Dunajec a Bialku. Celkem

jsme najezdili 126 km na řekách a 1 700 km

autobusem. Počasí nám přálo, bylo slunečno,

pouze jeden den při přejezdu autobusem ze Slo-

venska do Polska, nás zastihl déšK. Řeky měly

dobré vodní stavy, nikde jsme nedřeli lodě o ka-

meny. Všude jsme se setkávali s autobusy če-

ských vodáků. Mimo činností na vodě jsme též

provozovali kulturně poznávací činnost – navští-

vili jsme skanzen v Rožnově pod Radhoštěm,

hrad Strečno a Oravský hrad, někteří odvážlivci

podnikli pod vedením horského vůdce Standy

Harryho Šípka výstup do hor.

Zájezd jsme všichni zhodnotili jako velmi vy-

dařený, neboK nedošlo k žádným úrazům, nemu-

seli jsme lepit lodě, autobus se nám nerozsypal

a mezi účastníky vládla pohoda.

Rekapitulace:

2. 7. 2005 Váh peřej Margita – Strečno ZWC/WW1 7 km

2. 7. 2005 Váh 2 km nad peřejí Margita – Strečno ZWC/WW1 9 km

3. 7. 2005 Orava kemp Gäceĺ D. Kubín – ústí do Váhu ZWC/WW1 18,5 km

4. 7. 2005 Orava Podbiel – kemp Gäceĺ D. Kubín ZWC/WW1 33 km

7. 7. 2005 Dunajec Stromowce Wyžne – Kroscienko ZWC/WW1 25 km

8. 7. 2005 Dunajec Kroscienko – most na Stary Sacz ZWC/WW1 33 km

8. 7. 2005 Bialka most na Jurów – ústí do Dunajce WW1–3 18 km

Celkem rafSáci a kanoisti (bez Bialky) 125,5 km
kajakáři (bez Dunajce 33 km) 110,5 km

vedoucí zájezdu Jiří Nedra
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Rekonstrukce koupelen, kuchyní, bytů, bytových jader, 

obklady, dlažby, elektroinstalace, opravy komínů, omítky, 

vodoinstalace, konstrukce ze sádrokartonů a veškeré další 

zednické práce.

Martin Šíma

Jílovská 418

257 41 Týnec nad Sázavou
e-mail: martinsima@seznam.cz

Tel.: 317 701 820, mob.: 603 801 215

www.rekonstrukcekoupelen.com

Moderní 
ãistírna pefií 

zhotovuje pol‰táfie a pro‰ívané
pfiikr˘vky do 24 hodin z na‰í

sypkoviny rÛzn˘ch barev. 
Pfii vût‰í zakázce sami 
pfiivezeme a odvezeme 

zdarma.

Adresa: 
Janeãek, âsl. armády 333

Jílové u Prahy 
tel.: 606 312 174

241 952 354 – veãer

Poděkování

Upřímně děkujeme za 

květinové dary, projevy 

soustrasti a všem, 

kteří se přišli rozloučit 

s naší drahou maminkou, 

babičkou a prababičkou 

paní Marií Řehákovou.

rodina Pokorných

Nejdříve slova předsedy ČMFS: „Jistě se

mnou budete souhlasit, že fotbal je nejkrásnější

kolektivní hrou a současně i nejmasovějším spor-

tem naší planety. Díky jeho přitažlivosti pro hráče

a diváky se hraje prakticky na celém světě a snad

žádný z jiných sportů nedoznal takové popularity

a rozmachu, jako právě on. Je jedním ze sportů,

jímž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých

zemí, jedním ze sportů, který smazává hranice

mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami.“

Historie kopané se začala psát v Týnci nad Sá-

zavou v roce 1932, kdy byl založen SKS JAWA

Týnec nad Sázavou (sportovní klub slévárny) –

dnes FK Metaz, který využívá od roku 1978 sta-

dion s travnatou plochou „V Náklí“. Součástí

sportoviště jsou i šatny sestavené z mobilních

buněk. FK Metaz v současné době registruje 130

členů mládeže. Mladí fotbalisté procházejí sys-

témem soutěží, počínaje přípravkami, přes žá-

kovská a dorostenecká mužstva. Nejde však jen

o to. Fotbal je silnou alternativou pro využití

volného času a prevencí v boji s alkoholismem,

drogami, kouřením, gamblerstvím a kriminali-

tou a je tedy zcela jasné, že se vyplatí oslovit

mladou kategorii prostřednictvím fotbalu. Pří-

pravky FK Metaz startují v okresních přeborech.

Starší a mladší žáci hrají pod kvalifikovanými

trenéry krajskou soutěž I. A třídy, oba dorosty

krajský přebor. Je nutno říci, že bez finanční po-

moci Města Týnec nad Sázavou by toto bylo ne-

možné. Tato mužstva zajíždějí ke svým mistrov-

ským utkáním po celém Středočeském kraji

a samozřejmě hostí na svém kvalitním trávníku

taktéž mužstva z celého kraje. Všichni si po-

chvalují naši hrací plochu, ale nad sociálním za-

bezpečením a kabinami se velice pozastavují,

neboK oni tyto naše dlouholeté starosti nemají.

Naše kabiny (mobilní buňky) slouží totiž již

dlouhých 27 let!!! (životnost buněk dle výrobce

je cca 10 let) a jejich stav je v rozporu s naříze-

ním fotbalového svazu (Stadiony 2004/2005)

a tudíž je již vážně ohrožena samotná činnost

FK. Sám fotbalový klub nemá možnost projekt

výstavby nových šaten uskutečnit, hledaly se

proto cesty, jak věci pomoci. Ve spolupráci

s MěÚ v Týnci nad Sázavou jsou připraveny

všechny náležitosti se zahájením stavby, ale fi-

nanční prostředky z dotačního grantu jsou, jak to

vypadá, v nedohlednu. Naskýtá se tedy otázka,

co dále? Fotbalový svaz neuděluje výjimky do

nekonečna, a tak 130 dětí může v dohledné době

přijít o možnost sportovního vyžití. Nebo snad

předvolební sliby některých politických stran

v Týnci nad Sázavou této naší bezvýchodné si-

tuaci pomohou? Jsme přesvědčeni o tom, že dů-

stojné fotbalové zázemí přivede ke sportování

další mladé adepty fotbalového kumštu. A o to

snad všem v dnešní době jde.

za FK Metaz 

vedoucí mládeže Gustav Votánek

Důstojné šatny s potřebným vybavením fotbalistům stále chybí

Činnost ASPV v červnu 2005

ASPV zdraví všechny sportovně založené děti

i dospělé.

Další zprávy naší základny se týkají krajského

kola v lehké atletice, které se konalo 5.6.2005 ve

Vlašimi. Za starší žákyně II. nás zastupovala Mi-

chaela Doležalová – získala pěkné 5. místo

a mohla nás zastupovat v „republice“ v červenci

v Olomouci. Bohužel, zdravotní problémy jí tuto

šanci zmařily, ale i tak je to krásný úspěch! Za

mladší žákyně II. nás zastupovala Michaela Kož-

narová a to, že se probojovala do krajského kola

a získala 7. místo, je krásný výsledek. Proto

oběma Michaelám přejeme hodně ctižádosti

a síly do dalších sportovních bojů a hlavně hodně

zdraví! Děkujeme za pěknou reprezentaci.

Na závěr pololetí jako vždy čekal na naše dět-

ské členy ASPV víkendový tábor. Letos prvně se

konal 10. – 12. 6. v „ouči“ ve sportovním areálu

za Mnichovým Hradištěm. Autobus pobral 43

dětí s cvičiteli ASPV. Odjezd byl 10.6.2005

v 15,30 hod. z Týnce nad Sázavou – a hurá do

přírody! Spalo se v chatkách o třech místnos-

tech, v hlavní budově byla jídelna a umývárky.

Během víkendu proběhly soutěže družstev

i s noční hrou. Táborák s pečením buřtů nemohl

chybět! V sobotu ráno trochu zapršelo, ale pak se

počasí umoudřilo a až do neděle bylo sluníčko.

V neděli jsme se rozloučili dopolední procház-

kou a pohledem na vzdálený Ještěd. Po obědě

proběhlo vyhodnocení soutěží se sladkou odmě-

nou. A pak už zase zpátky autobusem domů.

Tábor, až na pár žaludečních nevolností, při kte-

rých nám pomáhala sestřička NaZa Chaloupko-

vá, se určitě dětem líbil. Příští rok se všichni tě-

šíme do Arneštovic, kam se vždy rádi vracíme

tak, jako když se vracíme z toulek domů.

Hodně sluníčka, sportu a v září zase AHOJ

v tělocvičně! 
eu
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Obec Bukovany vyhlašuje výběrové řízení na prodej stavebních pozemků č. 2188/8 o výměře 1755 m2, č. 2188/9 o výměře 1701 m2,

č. 2193/3 o výměře 1378 m2 a 2193/4 o výměře 1471 m2 v lokalitě u vodojemu Taranka v obci Bukovany u Týnce nad/Sázavou. 

Bližší informace na tel. č. 317 701 236.
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 317

POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337

MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

723 012 867

725 022 729

POHOTOVOST 317 756 485 

756 390

NEMOCNICE 317 713 111

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 317 701 201

ELEKTŘINA 800 178 634

PLYN  centrální ohlašovna – 1239

(v prac. době) – 317 722 044

(po prac. době) – 737 200 960

VODA 777 241 039

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109

602 121 134

ČESKÝ TELECOM, a.s. (nepřetržitě) 800 123 456

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

p. Harvan – elektroinstalace 603 763 092

p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355

(mobil) 723 487 873

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie na plynovodních místních sítích a přípojkách, případně

regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:

1. Jméno a příjmení občana, ktetrý únik, poruchu nebo havárii hlásí.

2. Název obce nebo města s únikem, poruchou nebo havárií.

3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice, upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).

4. Zpětné číslo volaného.


