5,- Kč
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Vážení spoluobčané,
otvíráte podzimní vydání Týneckých listů a já
Vám přeji příjemně strávené chvíle při jeho pročítání.
Zastupitelstvo města dne 19. 9. t.r. mimo
jiné schválilo

• V. VI. a VII. úpravu schváleného rozpočtu
města pro rok 2005
• nové znění stanov Svazku obcí Týnecko
• přijetí bankovního úvěru na financování výstavby inženýrských sítí pro bytové domy na
Kněžině ve výši 7,5 mil. Kč
• obecně závaznou vyhlášku o symbolech
města Týnce nad Sázavou a jejich užívání
Rada města mimo jiné
• doporučila podání žádosti o dotaci ze SROP
(Společný regionální operační program) –
Grantový program na podporu rozvoje regionální dopravní infrastruktury – místní komunikace
• schválila přechodnou výpomoc z Fondu rozvoje bydlení ve výši 4 mil. Kč pro úhradu faktur
za výstavbu sítí pro bytové domy na Kněžině
Další informace
Výstavba na Kněžině
Připomínám, že na zelené louce se staví 126
bytů včetně inženýrských sítí. Termín dokončení celé stavby je stanoven na 31.5.2006. Investorem je město Týnec nad Sázavou, které na základě smlouvy o sdružení spolupracuje
s Bytovým družstvem Bystřice. Dodavatelem je
firma AGS ASTRA Žatec, a.s. V deseti bytových domech budou byty typů 1+1, 2+kk, 2+1,
3+1. Všechny byty již jsou rezervovány pro budoucí nájemce. V současné době se dokončují
mezonetové domy, které by mohly být novým
uživatelům předány ještě do konce tohoto roku.

Plynofikace Pecerad a Zbořeného Kostelce
Stavby byla dne 3.10. t.r. zkolaudována. Nezbývá, než si přát, aby všichni uživatelé připojení na plyn skutečně plynové vytápění využívali
a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí ve
svém okolí. Věřím, že i ti, kdo se dosud pro plynofikaci svého objektu nerozhodli, pochopí výhodu čistšího a pohodlnějšího způsobu vytápění
a k plynofikaci se brzo přihlásí.
V rámci této akce byla připojena k plynu i sokolovna ve Zbořeném Kostelci a byt správce celkovým nákladem téměř 300.000,- Kč.
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Chrástě
sídlišti
Jedná se o nutnou vodohospodářskou akci.
Termín realizace byl z technických důvodů odložen o 1 rok, tj. do 31.12.2006. Náklady této

Vzkříšení Týnečanky. Foto V. Holas

akce převyšují 8 mil. Kč a tudíž představují
velmi významný zásah do rozpočtu města.
Infrastruktura mikroregionu Týnecko
Připravuje se jako asi nejnákladnější akce
v dějinách města a širšího okolí s velmi pozitivním dopadem na životní prostředí a úroveň bydlení. Jedná se o doplnění chybějících vodovodů,
kanalizací a čistíren odpadních vod. Je vydáno
územní rozhodnutí na celou lokalitu mikroregionu Týnecko, tzn. pro všechny obce, které se sdružily do Svazku obcí Týnecko – Bukovany, Chleby, ChrášHany, Chářovice, Krhanice, Lešany,
Netvořice,Václavice a Týnec nad Sázavou.
V současné době se pracuje na technickoekonomické analýze projektu v rámci přípravy žádosti
o podporu z fondů EU. Velkým otazníkem je, jak
tato analýza dopadne, jak naše záměry dopadnou
v porovnání s podmínkami, které jsou momentálně pro podání žádosti nastaveny. Obecně platí, že
peněz je vždy málo a tudíž i přísnost nastavených
podmínek této skutečnosti odpovídá. Více informací bude možno podat ke konci tohoto roku.

Škola
Během letních prázdnin byla ve škole provedena rekonstrukce šaten, takže žáci nyní mají
pro převlékání a uložení svršků daleko důstojnější prostředí než tomu bylo dosud. Náklady
hradila škola z provozního příspěvku města jako
zřizovatele školy. Dále byla na školním pozemku vybudována šedesátimetrová běžecká dráha
s umělým povrchem. Náklady na vybudování
dráhy činily 750.000,- Kč, z toho 500.000,- poskytl formou dotace Středočeský kraj.
Kvalita pitné vody
V posledních měsících v některých lokalitách
nepravidelně kolísá kvalita pitné vody v ukazatelích barva a zákal. Město jako majitel a Technické služby jako provozovatel vodovodu ve
spolupráci s odbornými firmami hledají příčiny
a připravují opatření k nápravě tohoto stavu.
Zdeněk Březina
starosta města

Výměna občanských průkazů
V průběhu září t.r. byl upraven zákon o výměně občanských průkazů. Občané narození do 31. 12. 1935 (tj. 70 let a více) nemusí své občanské průkazy vyměňovat. Přesto upozorňujeme, aby si i tito starší občané zkontrolovali své průkazy a data v nich uvedená.
Pokud některá z nich neodpovídají skutečnosti (např. vdovec, vdova, rozvedený, rozvedená, ženatý, vdaná) mají i tito občané povinnost svůj občanský průkaz vyměnit!!! S případným dotazem se obracejte na MěÚ v Týnci nad Sázavou oddělení matriky, tel. číslo
317 701484.
Odbor vnitřních věcí, matrika
Ing. Povolný, M. Vacková
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VÝŠE POPLATKU ZA ODPADY
Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou
v roce 2001 schválilo výši poplatku za provoz
systému shromažMování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 360,- Kč. Již čtvrtým rokem je tento
poplatek neměnný. Vedení města se po celou
dobu snažilo výši poplatku udržet a cenu nezvyšovat. Rozdíl mezi narůstajícími náklady na
sběr, třídění, odvoz a likvidaci odpadu a sumou
vybranou za poplatky byl hrazen z rozpočtu
města. Původně malé doplatky narostly za dobu
čtyř let do vysokých částek.
Velkou měrou se na narůstajících nákladech
podílí zvyšující se cena nafty, změna sazby DPH
z 5% na 19% a především téměř dvojnásobný
poplatek za ukládání na skládku. Výše tohoto
poplatku vyplývá přímo ze zákona. K němu jsou
připočítávány ještě náklady na „obsluhu“ skládky.V současné době platíme za uložení 1 tuny
730,- Kč. Pro následující roky je již schváleno
další navýšení zákonné platby.

Porovnání nákladů roků 2002 a 2005 je uvedeno v následující tabulce.
NÁKLADY ZA ODPADY
roku 2002 rok 2005
1. popelnice
1 557 000,- 1 983 000,2. separovaný odpad
241 000,- 417 000,3. jarní a podzimní úklid 55 000,91 000,4. hřbitov
30 000,56 000,5. svoz košů
74 000,- 119 000,Celkem:
1 957 000,- 2 666 000,Počet obyvatel+chaty
5500
5500
Náklady na 1 obyvatele
356,485,-

Od roku 2002 stouply náklady na likvidaci
odpadu o více než o jednu třetinu. Současný
stav, kdy je tento nárůst trvale dotován z prostředků města, je pro další období zcela neúnosný. Proto bude muset být naprosto nezbytně na nejbližším zasedání zastupitelstva
projednáno zvýšení poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2006.

Palivo rozhoduje o našem zdraví
Zemní plyn je ze všech fosilních paliv nejen
nejšetrnější vůči přírodě, ale také vůči lidem.

PO, ÚT, ST a PÁ od 8,00 – 14,00 hodin,
ČT 8,00 – 16,30 hodin
a od května do konce října také každou
s u d o u s o b o t u 10,00 – 12,00 hodin.

Lékařská
pohotovostní služba
Benešov
Telefon:
Ordinační doba:

Čeští vědci nedávno zkoumali dopad na lidské
zdraví při topení uhlím a odpady z domácnosti.
Topení těmito palivy, i kdyby to bylo nejkvalitnější černé uhlí, prokazatelně zhoršuje zdraví
lidí v okolí těchto zdrojů částicemi prachu a karcinogenních látek.
Podle Radima Šráma z Ústavu experimentální
medicíny největší riziko představují malé částice prachu, menší než 2,5 mikrometru a karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky.
Zdrojem těchto látek je kromě automobilové dopravy právě spalování uhlí a dalšího nekvalitního paliva. Vystavení škodlivinám způsobuje
u mužů přechodnou neplodnost a větší riziko rakoviny. U lidí, kteří se dlouhodobě pohybují ve
znečištěném prostředí, se až o 15 % snižuje
schopnost uzdravit svoji poškozenou DNA. To
se pak může projevit až za několik desítek let
např. vznikem nádorového bujení.
Pětiletý výzkum Státního zdravotního ústavu
zase porovnával úroveň kvality ovzduší ve třech
srovnatelně velkých českých obcích. Nejhůře
dopadly Havlovice nad Úpou i přes to, že se nacházejí v relativně čistém podhůří Krkonoš.
Jenže v obci je dominantním palivem hnědé uhlí
a čas od času někdo pálí i domácí odpadky. Naměřené hodnoty karcinogenních látek se blížily
údajům z průmyslové Ostravy.

317 756 355

Po-Pá 17,00-22,00 hod.
So-Ne 7,00-22,00 hod.
Návštěvní služba: ne
Místo:
areál nemocnice
(záchranná služba)

Lékárenská
pohotovostní služba
Benešov
Telefon:
Provozní doba:

Proč topit plynem…
• Topení a teplou vodu v domě nebo v bytě lze
snadno regulovat. Odpadá vybírání popela
nebo vymetání komína.
• Plynové kotle zabírají méně místa než kotle na
pevná paliva. Nepotřebujete skladovací prostory na uhlí či dřevo a zbavíte se špíny a prachu.
• Zemní plyn je lehčí než vzduch. Proto se v případě úniku snadno odvětrá. Propan-butan se
naproti tomu hromadí v nejnižších místech
objektů a tam je velmi nebezpečný.
• Topení uhlím ohrožuje životní prostředí
a zdraví lidí. Spalování zemního plynu je
mnohem méně škodlivé a přírodu nezatěžují
ani samotné plynovody.
• Spotřebu si můžete snadno a rychle ověřit na
plynoměru a výdaje můžete mít vždy pod kontrolou.
• Distribuční systém zemního plynu není závislý na počasí ani na dopravě. Proto je plyn
k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce.
• Zemní plyn je palivo s vysokým energetickým
obsahem. Kubický metr zemního plynu plně
nahradí ve vytápění 3 kg hnědého uhlí, 1,5 kg
koksu či 0,83 kg topného oleje.

Sběrný dvůr TS na Brodcích je určen pro
uložení objemných a nebezpečných
odpadů a je otevřen:

Místo:

317 727 815
Po-Čt 7,00-17,30 hod.
Pá 7,00 – 20,00 hod.
areál nemocnice lékárna

Ostatní lékárny zapojené do pohotovosti
střídavě
So-Ne 9,00 – 18,00 hod.
9,00 – 20,00 hod. – areál
nemocnice

Pohotovost
stomatologická
Praha 1, Palackého 5
Po-Pá 19,00-6,30 hod.
So, Ne, svátek 7,00-18,00
hod., 19,00-6,00 hod.

7

Tabulka: Srovnání vzniku škodlivin spalováním

Hnědé uhlí
Popílek (mg/MJ)

Koks

Topný olej

Zemní plyn

608,4

309,2

50,4

0,6

SO2 (mg/MJ)

1 129,4

398,9

426,7

0,3

CO (mg/MJ)

3 146,9

1 717,6

13,9

9,4

699,3

381,7

9,7

3,8

Uhlovodíky (mg/MJ)

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla
Týneckých listů bude
ve středu 30. listopadu 2005
– termín je závazný!
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Starý hřbitov v Týnci nad Sázavou
Malými kroky, ale viditelnými, postupuje obnova starého hřbitova v Týnci. Pro srovnání několik snímků.
Po polovině roku jsme získali i povolení na
obnovení provozování hřbitova. Na nejbližším
zasedání rady města by měla být odsouhlasena
cena za m2 a pak již nebude nic bránit, abychom
rozeslali smlouvy na pronájem pozemku a poskytované služby. V současné době jsme dokončili kompletní soupis hrobů, podle kterého bude
ve vývěsce u hřbitova vyznačené číslování a postup, jak hroby přihlásit či rušit.
Ing. Václav Povolný, Odbor vnitřních věcí

Policie ČR informuje…
V nočních hodinách ze 7. na 8. srpna se kdosi
vloupal do prodejny potravin v Týnci nad Sázavou. Za použití násilí si „otevřel“ dveře a navíc
rozbil skleněnou výplň ve vestibulu prodejny.
Zloděj sebral cigarety po kartonech, lahve alkoholu různých značek, finanční hotovost, stravenky. Majiteli prodejny vznikla škoda vyšší jak
200 000 Kč. Dále pachatel rozbil skleněnou
výplň stěny sběrny Sazky, která je součástí prodejny, odkud sebral finanční hotovost v mincích.
Provozovateli sběrny Sazky tak byla způsobena
škoda ve výši 4 940 Kč včetně poškození. Případ
šetří policisté z Obvodního oddělení Týnec nad
Sázavou.
Ve veřejném tábořišti na Nové Živohošti
i letos v létě řádili zloději. Týnečtí policisté prošetřovali několik případů vykradených stanů.

Dne 7. srpna jim oznámil šestadvacetiletý mladík, že v noční době kdy spal, někdo po rozepnutí zipu vstoupil do stanu a odcizil z něj doklady, platební karty, peníze, digitální
fotoaparát, dva mobilní telefony a další věci. Poškozeným způsobil škodu ve výši téměř 24 000
korun. Tentýž den oznámila na linku 158 odcizení věcí ze stanu také třicetiletá žena z Trutnova. I ona spolu s kamarádkou kempovala na
Nové Živohošti. V noci, když spaly, jim někdo
ze stanu odcizil ledvinky, tři mobilní telefony
a peníze. Škodu poškozené vyčíslily na 7 200
korun. Rovněž tak osmatřicetiletý muž z Rakovníka nebude na pobyt v kempu v Náklí v Týnci
nad Sázavou vzpomínat rád. I jemu byly v nočních hodinách ze 13. na 14. srpna odcizeny ze
stanu různé věci v hodnotě 2 800 korun.

Policisté proto kempařům radí, aby si na svoje
věci dávali lepší pozor, měli je neustále pod kontrolou a předešli tak krádežím.
Poštovní schránku a dvě osobní vozidla poškodil neznámý řidič, který jel 23. července
kolem čtvrté hodiny ranní s nezjištěným vozidlem ulicí Rákosníkova v Neveklově ve směru do
ulice Na Skalce. Vjel vlevo mimo silnici, kde
nejdříve narazil do poštovní schránky, kterou
zničil a poté do levého zadního boku vozidla
Škoda Favorit, které zde bylo zaparkováno. To
bylo nárazem odhozeno a narazilo do levé zadní
části dalšího stojícího vozidla Škoda. Řidič nehodu neoznámil a ujel. Svým jednáním majitelům vozidel a poštovní schránky způsobil hmotnou škodu ve výši 20 000 korun.
por. Zuzana Stránská
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Kniha o Týnci
Zastupitelstvo města se na svém zasedání dohodlo na vydání knihy o našem městě. Následně
bylo rozhodnuto, že zpracování publikace nebude zadáno odborné firmě, ale autorskému kolektivu z řad občanů města a odborníků z okresních
institucí.
Redakce Týneckých listů ve snaze přiblížit
občanům města obsah chystaného díla, bude počínaje tímto číslem, přinášet krátké výňatky
z jednotlivých kapitol. Jedněmi z autorů je dvojice týneckých občanů, ing. Ladislav Žížala
a dnes již zesnulý František Šípek. Z jejich společně zpracované kapitoly Řemesla, živnosti
jsme vybrali dvě prvá popisovaná místa levobřežní části města.
Levobřežní část Týnce
Začínáme u Sázavy
Převoznictví – Přívoz přes řeku Sázavu byl zřízen
po stržení prvního dřevěného mostu při velké povodni roku 1797 mezi břehy od Korbelovy hospody
k břehu dnešního parkoviště před městským úřadem.
Posledními převozníky byli J. Bažil s rodinou a po
něm převozník Škvor, který převoznictví ukončil v r.
1920 po postavení nového mostu T.G. Masaryka.
Pod Hradištěm
Korbelova hospoda čp. 3 a její historie – První záznam o hospodě u řeky je z roku 1654 v „berní rule“:
„…bývalá hospoda v Tejnici, nyní pustý domek
u řeky, který dříve býval pronajat židovskému koželuhovi…“. Berní rula byla soupisem vrchnostenského majetku a výše uvedený zápis říká, že tu hospoda
před rokem 1654 již byla, ale také, že před tímto letopočtem bylo v Týnci provozováno koželužství. Jako
hospodští byli vedeni: 1682 – Martin Jokl, 1732 –
Jan Jokl, 1758 – Josef Jokl. K převodu majetku v r.
1758 je v pozemkové knize č. 50 uvedeno: Léta Páně
1758 dne 24. Aprilis odevzdal jest dobrovolně při dobrém ještě zdraví a rozumu Jan Jokl tu ve vsi Tejnici
mající vlastní chalupu a hospodu svému synovi Josefu Joklovi se vším k ní patřícím příslušenstvím, jak
s rolema, stavením, nářadím a párem volů za 83
kop“. V roce 1824 se stal hospodským Jan Bučina,
který vedle hostince provozoval i řeznictví. Vypráví
se, že vedl bujný život a ve svých padesáti letech se
ženil podruhé s mladičkou dvacetiletou Marií Hovorkovou, dědičkou Kolandovského mlýna v Krusičanech. Majetek neudržel a rodina mlýn v Krusičanech prodala knížeti Janu z Lobkovic a Konopiště.
Od roku 1840 je uváděna jako majitelka Marie Bučinová. Posledním vlastníkem od roku 1895 byla rodina Františka Korbela. Hospoda byla rozšířena, vybudován kuželník a zejména pro velký sál v prvním
patře, v té době v Týnci jediný, stala se středem společenského života. Život této slavné týnecké hospody
ukončil rok 1948. Sloužila jako školní jídelna, sídlil
zde propagační útvar brodecké Jawy, po roce 1989
byla vrácena rodině Korbelových.
Týnecký mlýn čp. 4 a čp. 6 – V berní rule z roku
1654 se uvádí: „…mlýn pod týneckým hradem byl
z kamene a měl dvoje složení: 4 sloupy a byla u něho
pila … Prkna se vozila po řece na prodej do Prahy“.
Do 4. října 1760 je uváděn jako majitel hrabě František Václav z Vrtby. Po tomto datu jej vlastnil mlynář Tomáš Stárka, který jej koupil za 900 zlatých.
V roce 1793 uzavřela týnecká továrna na kameninu
s mlýnem smlouvu na mletí surovin pro výrobu ka-

meninového zboží. Ale to bylo již s novým mlynářem
Josefem Práškem. Od roku 1793 do roku 1880 se ve
mlýně vystřídala řada jmen: Václav Bylina – šenkýř
z Nespek, opět rodina Práškových, Jan a Karla Svobodovi, Jan Havl, v roce 1815 znovu v majetku hraběte z Vrtby, dále Karel Stárka, od roku 1865 je mlýn
majetkem rodiny Mickových. Poslední mlynář
z rodu Micků Jindřich jej vlastní do roku 1930, kdy
pro zadluženost mlýna došlo 3. října k dražbě, ve
které mlýn koupil Bohumil Dolejš.
Činnost mlýna byla ukončena v roce 1948 po uvalení národní správy na mlýn. Mlýn pak sloužil
především jako skladiště. Dnes je budova mlýna
v soukromých rukách.
Trojánkovo řeznictví čp. 72 – Dům postaven v roce
1927. Po Aloisu Trojánkovi provozoval řeznictví syn
Václav. Po roce 1948 byl dům vyvlastněn, obchodní
a výrobní prostory řeznictví a uzenářství převzala
Masna. K navrácení domu došlo v roce 1968 a prodejny až po sametové revoluci v roce 1989.
Kovář Jukl čp. 15 – Dne 20. listopadu 1846 Antonín Jukl, mistr kovářský z Chotýšan, žádal vrchnost
na Konopišti o souhlas s postavením kovárny na
vrchnostenském pozemku v Tejnici. Jako důvod uváděl: „V obci je jeden panský mlýn, dva panské dvory
(Tejnice a Požáry), továrna na přízi a kováři v Peceradech a Krhanicích již nestačí….“ Kovárna byla
skutečně postavena na místě, kde dnes stojí Juklův
dům. Okolo roku 1910 byla přestavěna na pekárnu,
pekařství provozoval Antonín, syn kováře, následně
pak syn Antonína Karel.
Stejným způsobem pak s autory projdete v knize
i ostatní městské ulice a místní části města.
Místní část – Chrást nad Sázavou
Na přelomu 18. a 19. století nebylo v Chrástu ani
v jeho okolí mnoho pracovních příležitostí. Jediným
velkým podnikem v okolí byla přádelna bavlny na
Brodcích, a tak lidé hledali práci v požárských lomech, v lese, u dráhy, na druhé straně řeky ve mlýnech, v Mališově pile a až teprve zahájení provozu
v Janečkově zbrojovce v Týnci a později i na Brodcích vytvořilo větší nabídku pracovních míst.
I když Chrást je již v roce 1150 připomínán mezi
čtyřmi obydlenými sídly v kraji, společně s Benešovem, Jílovým a Živohoští, větší rozvoj řemesel a živností přinesla až výstavba posázavské dráhy. První
vlak projel Chrástem už 18. ledna 1897, ale nezastavil. Zastávka v Chrástu byla otevřena až po 33 letech 1. července 1930.
Na začátku minulého století byly v Chrástu tři
hospody. Nejznámější byla hospoda „U Stárů“ čp.
54. Stojí dodnes u silnice na příjezdu od Týnce pod
železniční zastávkou. Původně menší domek postavený netvořickým stavitelem Špačkem, od něhož jej
koupil pan Konrád. Po první světové válce koupili
dům čp. 54 manželé Stárovi. Vedle pohostinství měl
pan Stára i řeznictví s porážkou dobytka a vlastní
výrobou některých uzenin. Paní Stárová (podle vyprávění) byla dobrou kuchařkou, a tak o hosty nebyla nouze. V letním období, kdy Chrást byl plný letních hostů, se podávalo denně až padesát obědů za
velice příznivé ceny. Telecí řízek s hovězí polévkou
byl za šest korun a k tomu, kdo si přál, porce dortu
netvořického cukráře Kůta za jednu korunu. V době
socialistické éry byl hostinec jako státní majetek
pronajímán, ale úroveň upadala a nyní je již delší
dobu uzavřen.
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Druhým hostincem (zřejmě nejstarším) byla Hládečkova hospoda čp. 18. Uprostřed Chrástu na
svahu nad obydlenou roklí stála hospoda, která
měla sál, za hospodou byl kuželník a při hospodě
bylo i menší hospodářství. Po smrti hospodského
a hospodáře pana Hládečka spravoval majetek
a provozoval hospodu jeho syn až do roku 1948.
Není bez zajímavosti, že hospoda neměla vodovod
a voda se musela do hospody nosit v putnách ze
studny na dně rokle pod hostincem.
Třetí byla hospoda „U Platilů“ čp. 10. Pamětníci
vzpomínají na nedělní bouřlivé debaty chlapů u kuželníku. Vzpomínají rovněž na časté kontroly německých policajtů z blízké Prosečnice s kovovými „slintáky“ na prsou. Tam sídlilo v době druhé světové
války vojenské velení cvičiště vojsk SS na území zabraném Němci. A zejména ke konci války se přicházeli do hospody povyrazit i ti, kteří měli v té době pracovat někde v německé zbrojní fabrice nebo kopat
kdesi u Ostravy protitankové zákopy. Těm pak při
těchto kontrolách nezbylo než opustit hospodu okny.
V době německého protektorátu vedl hospodu pan
Skružný z Prosečnice, kde byl jeho hostinec Němci
uzavřen. Činnost hospody skončila po roce 1948.
Mezi největší obchody patřil obchod Josefa Zikána, obchodníka tělem i duší. Jeho prodejna v čp. 2 na
místě dnešní samoobsluhy nesla název „Obchodní
dům – Božena Zikánová“. Živnostenský list znějící na
její jméno byl zapsán v živnostenském rejstříku v Jílovém dne 20. dubna 1928. Název Obchodní dům nebyl
nijak přehnaný. V obchodě bylo k dostání vše od potravin přes kuchyňské a hospodářské náčiní až po textil a obuv. Prodávalo se nejen ve vlastním krámě, ale
např. obuv i v soukromých místnostech rodiny. Obchod byl tak dobře zásoben, že k Zikánovým jezdila
prý nakupovat i manželka továrníka Janečka.
Menší, ale možná starší obchod s koloniálním
zbožím čp. 59 v domku u hlavní silnice pod hostincem pana Stáry vlastnil původně Josef Jirák. Od
něho jej získal Alois Trpišovský. Domek již neexistuje, byl zbořen v roce 1984.
V roce 1934 se přistěhoval do Chrástu do vlastního nového jednopatrového domu čp. 97 pekař Štěpán Novák. Kromě vlastních pekárenských výrobků
prodával i některé druhy potravin. Pekl chutný
chléb z vlastní i přinesené mouky, housky a rohlíky.
Specialitou pekárny byly „brejle“ ze sladkého těsta
sypané krystalovým cukrem. Pekárenské výrobky
rozvážel na vozíku taženém psy i do okolních vesnic.
V dřevěné boudě, která stála v místech dnešní
autobusové zastávky, měl Chrást svoji trafiku.
Zvláštností vesnice byli i dva holiči. Papírníkovo
dámské a pánské kadeřnictví v čp. 5 vzniklo po první
světové válce a jeho činnost byla ukončena s nástupem komunistů. Druhou provozovnu – pánské holičství – vlastnil pan Hladík. Byla za druhé světové
války pánským debatním klubem vesnice. Uzavřena
byla rovněž okolo roku 1948.
Malování pokojů a lakýrnické práce prováděl
Bohumil Prošek z čp. 63.
Boty se daly opravit u pana Šimka v čp. 39.
Jedním z nejstarších řemesel v Chrástě bylo převoznictví. Ve staré chalupě čp. 24 u řeky bydlel převozník pan Berka. O kus níže po řece pod podělusským
jezem převážel pan Sýkora z čp. 17 a u mlýna Brejlov
se převážely na prámu koňské a volské potahy.
Dnes, v době psaní knihy, je v Chrástu jediná prodejna v majetku vietnamské rodiny. A hospody? Otevřená ani jedna.
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Ze školy…
Ještě jedna vzpomínka na konec školního
roku 2004/2005
Díky nabídce Českého Červeného kříže jsme
se mohli zúčastnit se žáky naší školy ozdravného pobytu v Itálii v městě Missano. A protože se
našlo dost rodičů ochotných svěřit nám své děti
na týdenní pobyt u moře, mohli jsme 9. června
večer vyrazit. Pobytu se zúčastnilo 30 dětí od
první do sedmé třídy a dvě učitelky (Jana Vacková, Dana Oktábcová).
V hotelu na nás čekala česká obsluha, děti
z dalších českých škol a soukromá pláž pro náš
český hotel. Připadali jsme si tedy téměř jako
doma. Většinu času od snídaně do večeře jsme
trávili u moře. Nikdy se nám neomrzelo sbírání
mušlí, kamínků a dalších pokladů, které moře
vyplavilo do druhého dne. Také pískové stavby
nebyly nikdy tak velké, aby se druhý den nedaly
postavit ještě větší a dokonalejší. Téměř všechny účastníky pobytu se podařilo zahrabat do
jemného písku až po krk.
Moře nám předvedlo, že se umí stejně dobře
tvářit jako Svárovský rybník i jako správný přírodní živel. To pak z vln měli všichni patřičný
respekt.
Itálie se probouzí po osmé hodině, takže pokud
jsme chtěli něco vidět, museli jsme se přizpůsobit italskému rytmu života. Fontána v nedaleké
Cattolice začínala svůj program až v 21,30 hodin
a vrátit jsme se stihli před půlnocí. Delfinárium
v Rimmini, kam jsme jeli lodí, začínalo ve 22,00
hodin. Zpáteční cestu pak zejména mladší děti
prospaly a do hotelu jsme dorazili až v jednu hodinu ráno. To by se nám doma stát nemohlo.
Během našich výprav jsme zkoušeli na kolemjdoucí naši italštinu. Ta se sice omezovala jen na
pozdravy a prosím a děkuji, ale i tak vzbuzovala
pozornost všech okolo. Nedali jsme se přehlédnout. Noční život v Itálii má své kouzlo.
Stihli jsme navštívit i tradiční tržnici v Missanu a utratit tak peníze, které jsme do té doby nestihli promlsat na zmrzlině. Poslední večer se
s námi zaměstnanci hotelu rozloučili slavnostní
večeří, která začínala diskotékou a jídlo nám
roznášely havajské tanečnice.

První den ve škole. Foto V. Holas

Ráno jsme vyklidili pokoje a do večera, kdy
na nás už čekal autobus, jsme si ještě mohli užívat italského sluníčka, písku a moře. Zpátky
u maminek jsme byli v pátek 17. června v sedm
hodin ráno a moc jsme se těšili do svých pohodlných postýlek
Myslím, že děti budou dlouho vzpomínat na
tento týden s kamarády daleko od maminek.
Byla to pro ně zajímavá zkušenost. Týden
u moře se spolužáky vypadá přece jen jinak než
s rodiči.
Dana Oktábcová

Máte rádi překvapení?
Představte si, že končí něco tak krásného jako
jsou prázdniny. Celé dva měsíce bez školních
povinností a ranního vstávání. 1. září je však neúprosné.
Je konec lenošení a jdeme do školy. Nejprve
se musíme přezout v šatně a pak teprve zasednout do lavic. Ale co to? Nepohodlné drátěné
šatny připomínající klece jsou pryč. Místo nich
na nás čekají nové uzamykatelné skříňky. Třídy
i chodby září čistotou.

Jdeme ven a nás zajímá, zda-li se změnilo také
něco v areálu školy. Před družinou čeká další
překvapení. Nové basketbalové koše. Pro sportovní účely byla přes prázdniny na školním hřišti vybudována ještě nová běžecká dráha.
Všechny tyto novinky, ze kterých máme velkou radost, stály jistě mnoho úsilí i finančních
prostředků. Děkujeme, nové věci budeme rádi
užívat a těšíme se na další.
Dalibor Potůček, 8.A
Pobyt 6. tříd na Brejlově
(očima dětí)
Dne 14. září jsme šli společně s 6. B na třídenní pobyt. Sraz jsme měli u školy v 7,30 hodin. Jakubův tatínek nám odvezl zavazadla a my mohli
vyrazit. Šli jsme asi půl – tři čtvrtě hodiny. Když
jsme dorazili, rozdělovali jsme se do chatiček
a pokojů. Po chvíli paní učitelky přinesly klíčky
a my se mohli ubytovat. Chatičky měly topení,
lampičky, koupelnu (bez sprchy) a záchod. Když
jsme chatky uviděli, byli jsme velmi mile překvapeni. Také tam byly dvě ložnice a jedna společná místnost. Pokoje měly i sprchy. V chatičkách se spalo po pěti nebo šesti a v pokojích po
pěti. Hned po dobrém obědě jsme si odpočinuli
a hurá na hry! Hráli jsme vybíjenou, nohejbal,
volejbal, kluci si také zahráli fotbal a všichni dohromady myšky, myšky. Poté jsme šli na večeři.
A hurá k ohni! Večer jsme měli táborový oheň.
Opekli jsme buřtíky, zahráli a zazpívali písničky
a hurá do sprch. Po celém dni jsme byli trochu
unavení a tak jsme se trošičku těšili do postelí.
Druhý den se brzy vstávalo, také byla rozcvička. Společně jsme šli na snídani a po snídani
jsme vyrazili do Lešan. V Lešanech jsme navštívili muzeum a když jsme šli nazpátek, hráli jsme
stopovanou. Už jsme měli všichni hlad a hlavně
Petr se těšil, až si konečně lehne. Po obědě jsme
měli zase polední klid a pak další hry. Večer
měly obě třídy zvlášH takové posezení. A je ráno!
Sbalíme si všechny věci, uklidíme chatky a pokoje a vyhlásíme všechny soutěže!
Myslím si, že to byla dobrá věc a ráda bych si
to zopakovala. Poznala jsem úplně všechny ze 6.
B a našla jsem si spoustu nových kamarádů.
Kamila Nováková, 6. A
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Mateřská škola Týnec
Dne 7. 9. 2005 proběhlo ve Středisku služeb
školám v Benešově krátké slavnostní setkání ředitelů škol, zástupců měst a obcí a pracovníků
Střediska služeb školám Příbram, které v rámci
Středočeského kraje zajišHuje další vzdělávání
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. V rámci této činnosti organizuje vzdělá-

vací semináře, cykly i jednotlivé akce, zajišHuje
funkční školení ředitelů a další vzdělávání pedagogů na všech typech škol.
Při vyhodnocení aktivity jednotlivých školských zařízení v rámci benešovského okresu
byla vydaným certifikátem oceněna i naše Mateřská škola Týnec nad Sázavou jako jedna z de-
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seti škol na okrese, které se nejvíce účastnily
vzdělávacích akcí ve školním roce 2004/2005.
Toto ocenění převzala z rukou vedení Střediska
služeb školám ředitelka MŠ Dr. Janeta Jandová.
Bude jistě novou motivací pro další účast učitelek
na vzdělávacích akcích v dalším školním roce
a ve zkvalitňování pedagogické práce s dětmi.
Za MŠ Týnec nad Sázavou
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka

ANDĚLEM SNADNO A RYCHLE
Dobrovolníkem v nemocnici aneb Jak se státi andělem
Od dubna letošního roku docházím
jako dobrovolník do LDN Prosečnice, kde se účastním programu Dobrovolníci v nemocnicích. Docházím
tam jedenkrát týdně a trávím s pacienty 2-3 hodiny. V léčebně je asi 120 pacientů, mnozí jsou upoutáni na
lůžko, někteří měsíce i roky. Mnozí z nich již nemají nikoho, kdo by je navštívil a velice jim chybí možnost popovídat si s někým, kdo na ně má dostatek času a byl by aspoň chvilku „jen jejich“. A tak si povídáme o svých
starostech i radostech, snažím se je vždy povzbudit a dodávat novou naději, že zas bude líp. Někdy si zazpíváme, nebo si něco přečteme. Když
vcházím do pokoje, mnohdy mě vítají slzy, když odcházím, většinou mi
z postele mává usměvavý pacient se slovy: Tak zase za týden, budu se těšit!
Někteří pacienti nemohou sami ven bez doprovodu. I malá procházka je
pro ně velkým svátkem. Je to úžasná radost, pozorovat je, jak se z toho radují, jak vnímají čerstvý vzduch, stromy, zpěv ptáků, věci, které já v tom
věčném shonu někdy ani nepostřehnu. Jsem jim vděčná, že se s nimi mohu
zastavit a rozhlédnout se kolem sebe.
Začala jsem chodit do nemocnice, protože jsem chtěla aspoň trochu pomoci lidem v těžké životní situaci a myslela jsem si, že to budu já, kdo bude
dávat a že oni budou přijímat, ale zjišTuji, že to tak není. Láska je jako bumerang, čím víc jí dáváte, tím víc se vám vrací. Takže shledávám, že tím
obdarovaným jsem nakonec já.

Při minulé návštěvě jsem se setkala s pánem, který se doma staral
o svou nemocnou ženu. Pak mu amputovali nohu a jeho manželku zatím
umístili v Prosečnici. On ji tam za čas následoval. Hodlá o ni dál pečovat,
až se naučí chodit s protézou. V rozhovoru se zmínil, že neví, jak by nakoupil některé věci, které potřebují, tak jsem se nabídla, že mu nakoupím,
aT mi jen zavolá před mou příští návštěvou. Dala jsem mu svůj telefon
a řekla své jméno, ale on si k mému telefonnímu číslu napsal jen – Anděl.

Dobrovolnické centrum Lékořice působící ve FTNsP Praha Krč a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Prosečnici nad Sázavou nabízí zájemcům
o dobrovolnickou práci zapojení do programu Dobrovolníci v nemocnicích. Uvítáme spolehlivé lidi, se zájmem o dobrovolnictví a hezkým vztahem k starším a nemocným lidem, kteří by chtěli 2-3 hodiny týdně věnovat bezplatné práci se seniory.
Jedná se o práci společníků u lůžka – zajištění sociálního kontaktu, rozhovory, psychickou podporu pacientů a zpestření jejich pobytu na LDN.
Projekt je akreditovaný u MV ČR a dobrovolníci mají své administrativní, materiální a metodické zázemí.
Ros3a Krejčová
Pro další informace kontaktujte:
• sociální pracovnici ÚL TRN pí. Šlenkrtovou
224 282 513, 732 856 289 nebo
• koordinátorku DC Lékořice Karin Pospíšilovou
GSM: 774 860 800, dobrovolnici@ftn.cz

Milý dárek
Při příležitosti letošní letní návštěvy přivezli
naši holandští přátelé z města Hoevelaken dárky.

V prvních zářijových dnech předali zástupci
města knihy a drobné dárky našim nejmenším

z mateřského centra Motýlek, dětem z mateřské
školy a žákům základní školy.
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Týden knihoven
V posledních dnech bylo možné zaslechnout
slovo knihovna častěji než obvykle. Rozhlas, televize i denní tisk připomínaly „Týden knihoven“.
Je to období, které již několik let počátkem měsíce října upozorňuje, že téměř ve všech městech
a mnoha vesnicích pracují malé či větší knihovny.
V rámci této akce…
S předstihem jsme nechali zhotovit nové regály
do oddělení beletrie pro dospělé a ty nám umožnily umístit do volného výběru větší množství knih.
Police se uvolnily a řazení je přehlednější. Náruživí čtenáři si přišli na své, protože v tomto období
bylo nakoupeno více knih než je obvyklé.
Amnestií (osvobození od poplatku za pozdní
vrácení knih) nebylo letos příliš mnoho uděleno –
čtenáři je naštěstí příliš neuplatňují. Jen několika
jedincům vyrostl úsměv na rtech, když jim bylo
řečeno, že dnes nemusí vyndávat peněženku.
Zato bezplatného přihlášení do knihovny využilo několik nových zájemců, kteří tak získali
čtenářský průkaz platný do konce tohoto roku
bez zápisného.
Možnost nahlédnout do internetových stránek
zdarma využívali stálí návštěvníci, ale přišlo i několik zcela nových. Děti, stejně jako jiné dny, měly
možnost využít počítače k nahlédnutí do encyklopedií, výukových programů i dětských hříček.
Besedy nad knihou a setkání s dětskými čte-

Naše paní knihovnice. Foto V. Holas

náři se konají v průběhu celého roku, nejen jako
akce v rámci probíhajícího Týdne knihoven.

A my rádi uvítáme každého nového čtenáře
kterýkoliv den v roce.
in

Dětské sportovní odpoledne
V pondělí, dne 26.9.2005 připravilo Mateřské
centrum Motýlek v Týnci nad Sázavou Dětské
sportovní odpoledne. Akce byla pořádána na
hřišti v areálu základní školy, kde se soutěžilo ve
3 kategoriích rozdělených dle věku.
Děti vyzkoušely novou běžeckou dráhu, skákaly do dálky, házely tenisáky a nakonec musely na kole či odstrkovadle zvládnout slalom, kde
se jim také zaznamenával čas.
Celým odpolednem nás provázelo sluníčko
a skvělá sportovní nálada, kterou jistě umocnilo
i vědomí o vyhlašování vítězů a předávání cen
s diplomem.
Celkem soutěžilo 36 dětí, kdy nejmladší účastnicí, která vše poctivě splnila byla Andrejka
Plachtová (1,5roku).
Sportovci dostali za splněné úkoly sladkou
odměnu a doufám, že si všechny děti i dospělí na
příští rok zapamatují heslo: Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.
Vítězové v 1. kategorii (0-3roky včetně),
soutěžilo 13 dětí
1. místo Dan Pokorný (3,5 roku)
2. místo Viktorka Miškovičová (4 roky)
3. místo Bára Belovická (3,5 roku) a Filip
Láska (2 1/4 roku)
Vítězové v 2. kategorii (4-6 roků včetně),
soutěžilo 17 dětí
1. místo Pavlík Fico (6 roků)
2. místo Terezka Bílková (5,5 roku)
3. místo Ríša Ungr (5,5 roku)

Vítězové v 3. kategorii (7-10 roků),
soutěžilo 6 dětí
1. místo Petr Netolický (9 roků)
2. místo Dominika Krejčíková (7,5 roku)
3. místo Vojta Kukač (8 roků)
Za krásně strávené odpoledne děkujeme: základní škole za propůjčení prostorů, účastníkům,

žákům – pomocníkům základní školy: Jana Čubrová 8.C, Iveta Marková 9.A, Kristýna Kukačová 9.A, Jakub Mikeštík 9.A, Veronika Jiráková
6.A, Petra Pěkná 9.A, Simona Pichonská 7.B,
dále MC Motýlku: Dana Dudková, Marcela
Krejčíková, Lucka Kyptová, Dana Pokorná,
Saša Škopková a našim sponzorům: Obchodní
dům NORI a Pizzerie Nad řekou.

Týnecké listy

8 strana, číslo 5

ročník XV, říjen 2005

| } 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 ŘÍJEN 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
13.00 – 13.45 h
Masáže dětí a kojenců
Hravá angličtina II
Pro maminky s dětmi i bez dětí – pokračování
a pro nastávající maminky

ÚT

9.15 – 10.15 h
Angličtina pro maminky
– pokročilí
s dětmi v herně

10.45 – 11.45 h
13.30 – 14.15 h
Angličtina pro maminky
FLÉTNIČKA I
– začátečníci – pokračování – začátečníci
s dětmi v herně

14.30 – 15.15 h
FLÉTNIČKA II
– pokračování

ST

9.30 – 10.00 h
HERNA s možností hlídání
dětí

10.00 – 10.20 h
Hudební kroužek
pro nejmenší děti

10.30 – 12.00 h
HERNA s možností
hlídání dětí

NOVINKA!
16.00 – 18.00 h
HERNA

13.45 – 14.30 h
Hravá angličtina I
– pokračování

NOVINKA!
14.45 – 15.45 h
ŠIKULKOV

ČT

PÁ

14.00 – 14.45
Hravá angličtina III
– pokračování

NOVINKA!
15.30 – 16.15 h
Barevné cinkání
– začátečníci

NOVINKA!
19.00 – 20.30 h
S počítačem od
nuly k jedničce

9.30 – 12.00 h
Tematická HERNA

SPOLEČNÉ AKCE :

 ŘÍJEN
– Výlet do Podblanického ekocentra Vlašim
– aneb za výrem a krtkem – hry a povídání
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: v Sobotu 15.10.2005 – sraz v 15.00 h
u MŠ
– 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

Prohlídka skanzenu a povídání o Barborkách, Ambrožích, Luckách a klovcových bábách.
rezervace nutná!
Mikulášská besídka
Termín: v Pondělí 5.12. od 16.00 h v MC
Vánoční besídka – vánoční povídání, zpívání koled a ochutnávka cukroví
Termín: ve Čtvrtek 15.12. od 16.00 h v MC

 PROSINEC POZOR ZMĚNA!
– Výlet do Skanzenu v Kouřimi – Tajemné
postavy adventu
 LEDEN
Termín: v Sobotu 3.12. – doprava autobusem – Sněhové hrátky –
od MC (DSPS) – odjezd v 9.00 h od MC
Termín: bude upřesněn dle počasí
(DSPS I)

Podrobnější informace získáte buJ 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 chu1 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!

POZOR!! Informace k počítačovému kurzu pro dospělé na tel. č. 728 485 227, 317 704 887.

| } M | } M | } M | } M | } M |
Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou informuje:
Dne 8. 9. 2005 uspořádalo MC Motýlek STOPOVANOU pro děti v týneckém lese – akce se
zúčastnilo 22 dětí spolu s rodiči. Děti měly ve

dvojicích za úkol vystopovat úkoly – cestu
lesem a také poznat zvířátka dle stop. Na konci
cesty je pak čekal úkol nejtěžší – dle pokynů

najít bedýnku s pokladem. Všechny děti se staly
úspěšnými stopaři.
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Informace o službách, kroužcích a kurzech MC MOTÝLEK
Flétnička I / II (od 4 – 10 let)
Lektorka: Lucie Kyptová
Náplň: Seznámení se základními hmaty s pomocí pohádky

TALK 1“ – se zaměřením na schopnost
reagovat v běžných životních situacích.
Pokročilí: konverzace též dle „LET’s
TALK“

Barevné cinkání (od 4 let)
Lektorka: Lucie Kyptová
Náplň: Hra na xylofon – rozvíjí hudebnost,
poznávání barev,
soustředěnost,
paměH.

Masáže dětí a kojenců
Lektorka: Hana Čečerlová
Náplň: Masáže vhodné pro děti jakéhokoli
věku, k posílení vzájemných vazeb rodičů a dětí – dle Jany Hašplové

Hravá angličtina pro děti I / II / III (od 4 – 10
let)
Lektorka: Marcela Krejčíková
Náplň: Formou her, písniček a doplňování si
děti osvojují první anglická slůvka
a fráze.
– dle Marie Zahálkové a Mileny Kelly

S počítačem od 0 k 1
Lektor: F. Pokorný / Mgr. Kadrnožka
Náplň: Seznámení se základy práce na PC
ŠIKULKOV (od 4 – 7 let)
Lektorka: Pavla Ročárková
Náplň: Hodinka plná her a pestrých činností –
rozvoj smyslových orgánů, jemné
a hrubé motoriky, dechová cvičení,
koordinace pohybu, orientace v prostoru, komunikačních dovedností

Angličtina pro maminky – pokročilí / začátečníci
s dětmi v herně
Lektorka: Marcela Krejčíková
Náplň: Začátečníci: Čerpáme z učebnice pro
střední a jazykové školy „TIME TO

Tematická HERNA – od nejmenších dětí
Náplň: Na určité dané téma si hrajeme, tvoříme, skotačíme.

Hudební kroužek pro nejmenší
Lektorka Lucie Kyptová
Náplň: Hravou formou, s použitím jednoduchých nástrojů se děti seznamují s prvními písničkami.
Tematická herna i hudební kroužek pro nejmenší jsou určeny i pro nepravidelné navštěvování.
V herně je možné se s dětmi buU aktivně zapojit či si jen individuálně pohrát. Vše záleží na
iniciativě rodičů i dětí.
Pořádáme též další akce a výlety, rodinné dovolené, přednášky apod. Podrobnosti naleznete
v MC, DSPS, v MŠ, ZŠ, u dětských lékařů, na vývěskách MěÚ, v Týneckých listech…
Nabízíme hlídací službu avšak po předchozím tel. ohlášení pod vedením zkušené maminky
– pedagožky.
Dále knihovnu s tituly z oblasti výchovné
i tvořivé a inzertní službu.
Naše činnost je zmapována v kronikách, které
jsou k dispozici v MC.

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou

ve spolupráci s MěÚ Týnec nad Sázavou
již tradičně srdečně zve
všechny – malé i velké

ve spolupráci s MěÚ Týnec nad Sázavou
srdečně zve všechny – malé i velké
na

na

Vánoční koncert
CHOREA BOHEMICA

výlet do

Muzea lidových staveb v Kouřimi
za tajemnými postavami adventu
/poznáte Barborky, Ambrože, Lucky, klovcové báby/

v Míčovně Pražského hradu
v sobotu dne 3.12.2005
v sobotu dne 10. 12. 2005 od 11:00 hodin
/termín bude potvrzen 3 týdny před koncertem/

Odjezd autobusem: v 9:00 hodin
od DSPS I

Odjezd autobusem: v 9:00 hodin od DSPS I
Předběžná CENA: 130,- / 1 osoba
- splatná při rezervaci
- případný doplatek při vyzvednutí lístků
Cena zahrnuje lístek na koncert, dopravu hradí MěÚ Týnec nad Sázavou.

Zájemci se mohou hlásit na KIS MěÚ Týnec nad Sázavou
na tel.č. 317 701 923 nebo 724 258 032 – pí Němcová
Tento vánoční koncert je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Doporučujeme dětem od 2 let. Formou zpěvu,
tance a divadla jsou zde představovány nejznámější české koledy,
zvyky a obyčeje provázející krásný čas vánoční.
Děti se mohou při koncertě též přidat k tanci a jsou pro ně během
koncertu připravena mnohá překvapení.

Zvonečky a malé dárečky s sebou!
Po koncertě bude možné projít se vánoční Prahou.
Předpokládaný odjezd z Prahy kolem 17.00 h.

Cena:
Dopravu autobusem hradí MěÚ Týnec nad Sázavou.
Vstupné do skanzenu si platí každý sám – činí:
50,- Kč / dospělí
25,- Kč / děti, studenti, důchodci
125,- Kč rodinné vstupné
děti do 6 let zdarma
Rezervační poplatek:
20,- Kč / rodina / členové MC
30,- Kč / rodina / nečlenové MC
Zájemci se mohou hlásit v MC MOTÝLEK nebo
na tel.č. 317 704 887, 728 485 227 – M.Krejčíková
V Kouřimi si budete moci prohlédnout jedinečné muzeum
v přírodě prezentující lidové stavitelství celých
Čech ve vánoční atmosféře.
A dozvíte se též něco o tajemných postavách adventu.
Návrat kolem 16.00 h.

A proto neváhejte se zakoupením lístků, zážitek bude
nevšední a místa jsou omezená.

Neváhejte s přihlášením, zážitek bude nevšední a počet míst je omezený.
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Setkání mezinárodní sítě mateřských center MINE
Sarajevo 8.-11. 9. 2005
(očima zástupkyně – maminky z MC Motýlek
Týnec nad Sázavou)
Velice ráda bych se chtěla podělit o novou
zkušenost a krásné zážitky z pohledu obyčejné
26leté maminy, která navštěvuje MC jako dobrovolník se svým 3letým synem.
Dostala jsem nabídku jet do Sarajeva (hlavního města Bosny a Hercegoviny) ve dnech
8.-11. 9. 2005 na setkání mezinárodní sítě mateřských center MINE – v zastoupení jak našeho
MC MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou, tak i Sítě
MC v ČR. Ráda jsem přijala, i přesto, že jsem
přesně netušila, co mne čeká.
Letadlo odlétalo v 18,45 hodin z Prahy s mezipřistáním ve Vídni. Protože však sarajevské letiště Butmir bylo z důvodu oprav uzavřené,
skončil náš let na vojenském letišti ve
městě Tuzla, 80 km severně od hlavního města.
Poté jsme se drkotali 3 hodiny autobusem drsnou hornatou krajinou, ale cestu jsem si neužila,
neboH jsem cestovala sama, v noci a hladová.
Po půlnoci jsem zjistila, že v rodině, kde jsem
byla ubytovaná (a nakonec skoro v celém Sarajevu) nikdo nemluví jinak než bosensky nebo německy. Já, jako angličtinářka, jsem se dostala do
prekérní situace, neboH ruštinu jsem se učila jen
jeden rok před 16 lety na základní škole a německy umím jen pár základních slov jako dobrý den
a děkuji. Na řadu přišla improvizace a používání
rukou. Ještě, že i Bosňané jsou slovanský národ
a tudíž máme hodně slovíček podobných a nakonec nebylo zas tak těžké se s místními domluvit.
Další den (v pátek) bylo připraveno setkání
v místním Mateřském centru ReDo (nedaleko
centra města), kde se nás představilo asi 28 žen
(od slečen, maminek až po babičky – až jsem
byla překvapená spoluprací a perfektní souhrou). Tam jsem se i já poprvé seznámila s Rut
Kolínskou. Sarajevské hostitelky pro nás připravily výborná typicky bosenská jídla jako je
burek, sýrovnice a čevapčiči – vše pouze z hovězího nebo kuřecího masa. Ortodoxní muslimové nikdy v životě neochutnají vepřové maso
ani alkohol. Doopravdy se vám nepodaří sehnat

Účastnice setkání

je ani na místních trzích, kam jsem je při nákupu
doprovodila (kromě toho jsem město navštívila
jednou krátce, kdy jsem si musela přivstat kvůli
následné cestě domů). Bosenský národ je velice
pohostinný, na trhu vám dají ochutnat od každého sýra, na který ukážete a také jsem tam poprvé
v životě ochutnala čerstvé fíky.
A co se týče města samotného? I nyní, skoro 10
let po válce, zde najdete chátrající domy (někdy
i jen dvě pobořené zdi), ale hned naproti uvidíte
novou, krásnou, moderní budovu. Dominantou
města je stará část s typickým tržištěm a krásnou,
pro mne exotickou mešitou. Dojem bezstarostného města kazí velké množství poválečných hrobů.

Muslimský svatostánek

Cílem letošního setkání mezinárodní sítě
mateřských center MINE byla podpora bosenských maminek.
Hlavní zasedání se konalo v sobotu 10. září
2005 od 10 hodin na městské radnici, která propůjčila své prostory mezinárodní síti MC jako
první neziskové organizaci. Na toto místo dorazilo mnoho žen z Bosny, Německa (5), Slovenska (3) a Čech (2). Celkem nás tam bylo asi 45
účastnic. Bohužel nedorazily zástupkyně z Iráku
a Albánie, čímž se zkrátil i program zasedání.
Byla to škoda, myslím, že by bylo velmi zajímavé se s nimi už jen setkat.
Po slavnostním zahájení, kterým nás provedla
Mirella Mulalic a Monika Jackel, mluvila o důležitosti sítě mateřských center Rut Kolínská
(pro mne bohužel v němčině).
S dalšími příspěvky vystoupily slovenské kolegyně.
Na závěr jsme v malých skupinkách diskutovaly, jak vylepšit život našim dětem, co je pro
nás ve výchově důležité a co bychom rády změnily. Ve skupině, do které jsem se přidala já, byla
převaha bosenských žen. Většina z nich má poválečná traumata, téměř v každé rodině se stala
tragédie. Mnoho rodin v době války opustilo Sarajevo a po návratu muselo začínat život zcela od
začátku. Jejich domovy často již neexistovaly.

Odvrácená tvář města

V dnešním Sarajevu je 80% nezaměstnanost žen
a tudíž je pro ně pojem mateřské centrum chápán
„trošičku“ odlišně. Pro sarajevské ženy je to šance,
jak poznat a upevnit nově vzniklá přátelství, posílit
si sebedůvěru a řešit všední starosti a radosti ve
skupince s dětmi. Nejčastěji byla zmiňována touha
po nezávislosti a možnosti výběru školy. Dále potřeba kvalitnějšího vzdělání pro speciální pedagogy a tudíž i lepší šance pro děti s menšími, ale stále
častějšími „handicapy“ jako je dyslexie, dysgrafie,… a umožnění výuky v menších skupinách.
A jaká slova ženy nejčastěji spojují s pojmem mateřské centrum?
Jsou to: Rodina, Láska, Pochopení, Přátelství, Síla, …
Dana Pokorná,
MC Motýlek, Týnec nad Sázavou
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Podblanické ekocentrum – Vlašim
Nejen rodiny navštěvující MC Motýlek, ale i starší děti jeli 7.10. navštívit handicapovaná zvířata do Vlašimi. Výlet se velice podařil, celkem
jelo 26 dětí s rodiči nebo babičkami. Měli jsme možnost prohlédnout si
ekocentrum a jeho zahradu, kde se starají o nechtěná nebo poraněná zvířata. Dětem se nejvíc líbil Rys, Výr a Krkavec, ale viděli jsme i Volavky
a Káně bez křídla, které zůstane ve vlašimské zahradě již napořád. Ekocentrum sídlí u zámku, a tak jsme část dne strávili s krtkem, žábou a motýlem v parku. Zde jsme viděli nejstarší zámecký strom, který je již 300let
starý a nakonec jsme tipovali, kolik dětí se vejde do kmene jednoho stromu. Uhádnete to také? Celkem se do kmene namačkalo 11 dětí. Něž jsme
odjeli z krásného a poučného výletu domů, děti měli možnost vyzkoušet
a porovnat vlašimské dětské hřiště s tím naším v Týnci.
Dana Pokorná, MC Motýlek
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Dechovka Týnečanka
opět žije !
Někteří čtenáři si jistě vzpomínají na dětskou
dechovku Týnečanku, kterou založil pan Jaroslav Honzík a která několik let zpestřovala společenský život v našem městě. Orchestr před lety
svou činnost ukončil z důvodu nedostatku hudebního dorostu, protože ti hráči, kteří dospěli,
měli již ambice na samostatné účinkování v jiných hudebních souborech.
Pan Honzík již bohužel není mezi námi. Jistě
by však měl radost, kdyby věděl, že vznikla nová
dechovka, složená tentokrát převážně z dospělých zkušených hráčů z Týnce, Benešova
a okolí, která převzala jméno Týnečanka a hodlá
v týneckém kulturním životě opět najít svoje
místo. Tuto dechovku postavil na nohy kapelník
pan Vratislav Křivánek a pro spolupráci byli získáni i zpěváci manželé Víchovi.
Týnecké veřejnosti se Týnečanka představila
promenádním koncertem v sobotu 24. září a následně 28. září v restauraci Společenského centra při tanečním odpoledni.

Kde můžete Týnečanku opět vidět?
Při oslavách 28.10. zpestří dechovka zhruba od
15,30 hod. městské oslavy před budovou radnice.

V neděli 30.10. vystoupí Týnečanka od 15,00
hod. při posvícenské taneční zábavě v restauraci
Společenského centra v Týnci n.S.
PřijMte se pobavit při dobré dechovce !
zb

ROČENKA 2005 – VÝZVA
Vážení podnikatelé, vedoucí spolků, zájmových kroužků a sdružení pracujících v oblasti sportu, kultury, cestovního ruchu, kteří pořádáte společenské, kulturní, sportovní, zábavné a jiné akce pro veřejnost, děti a mládež.
Rádi bychom Vás informovali o možnosti spoluvytvořit přehled Vašich uspořádaných akcí za rok 2005 a popř.
inzerovat plán akcí na další rok v samostatné publikaci
ROČENKA 2005.
Nebojte se uveřejnit, co jste dokázali, kde všude jste se
prezentovali, kolik představení jste uspořádali, jak a kde
jste reprezentovali Týnec nad Sázavou, kolik lidiček
i dětí jste pobavili a pomohli aktivně vyplnit jejich volný
čas. Připravit jakoukoli akci dá velké úsilí, spoustu práce
a Vašeho volného času a každá stojí za zmínku. Možná
budete sami překvapeni, kolik pěkných činností jste
uspořádali, až uvidíte svůj přehled na bílé stránce.
Tato publikace může zároveň posloužit jako prezentace Vaší činnosti a Vašeho spolku při setkání s partnery
z jiných měst a pro budoucí generace bude mít jednou
i historický význam.
Pokud se budete mít zájem na této ROČENCE podílet,
přihlaste se osobně, telefonicky nebo e-mailem v Kulturním a informačním středisku na MěÚ:
tel: 317 701 923 nebo 724 258 032
e-mail: info@mestotynec.cz
nebo na podatelně MěÚ – tel: 317 701 431 – DO
KONCE LISTOPADU.
Po zjištění zájmu bude stanoven formát a velikost publikace.
Text Vaší prezentace může mít podobu sepsaného přehledu akcí s kontakty nebo formu závěrečné zprávy o činnosti – dle Vašeho uvážení může obsahovat i fotografie.
Takto zpracovaný materiál je nutno odevzdat do
30.12.2005 v elektronické podobě (na disketě, CD nebo
zaslat e-mailem), foto může být jen přiloženo.
Kulturní komise Města Týnce nad Sázavou
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25. 11.

30. 10.

5. 11.

11. 11.

12. 11.

19. 11.

„DĚTSKÁ DISCO“
Zač.: 14.00 hod.
Šantán DISCO CLUB zve malé
i velké na dětskou diskotéku, soutěže
o ceny a dobrou muziku.
Vstupné: 20,- Kč.
„POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA“
Zač.: 15.00 hod.
Restaurace U Kamenné konvice (Kulturní dům) ve Společenském centru
TÝNEC.
K tanci a poslechu hraje dechová
hudba TÝNEČANKA pod vedením
V. Křivánka.
„POSÁZAVSKÝ STŘEVÍC“
Celorepubliková a celodenní taneční
soutěž všech věkových kategorií
Společenské centrum TÝNEC
Vstupné 70,Zač.: 8,00 hod.

26. 11.

27. 11.

3. 12.

„SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD“
Začátek v 17,00 hodin u DPS I.

„PODZIMNÍ SERIÁL KONCERTŮ“
II.koncert
„JEDINEČNÝ JAZZOVÝ VEČER“
vystoupí Jakub Šafr Kvartet a Petra
Ernéyová
Společenské centrum TÝNEC
Vstupné 50,Zač.: 19,00 hod.
KOŇOBRANÍ – Společenský večer
nejen pro milovníky koní
Společenské centrum TÝNEC
Zač.: 20,00 hod.
Vystoupí divadelní soubor KOŇMO,
dále diskotéka 80. let.
Vstupné: 200,- včetně welcome drinku a ranní česnečky.

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

23. 11.

„DIVOTVORNÝ HRNEC“
Zač.: 19,30 hod.
Zájezd do DIVADLA NA FIDLOVAČCE na muzikál W+V
Zájemci se mohou hlásit v KIS MěÚ,
vstupenky budou zakoupeny jen závazně objednané cena 350,- Kč. Pěkná
místa 5. a 6. řada.
Předpokládaný odjezd z parkoviště
MěÚ v 18,00 hodin

24. 11.

PŘEDNÁŠKA VLASTIVĚDNÉHO KLUBU

Zájemci se mohou hlásit v KIS MěÚ,
vstupenky budou zakoupeny jen závazně objednané – předpokládaná
cena 130,- Kč (k zaplacení při rezervaci vstupenky).
Případný doplatek při předání vstupenky.

Předpokládané téma přednášky EGYPT,
bude upřesněno na plakátech.
Vstupné dobrovolné
Zač.: 17,30 hod.

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

29. 10.
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4. 12.

10. 12.

„TRAVESTI SHOW“
Zač.: 22.00 hod.
Šantán DISCO CLUB Vás zve na
DISKOTÉKU s vystoupením skupiny
CRAZY LADIES.
„PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
2005“
21. ročník hudebního festivalu
Vystoupí: M. NOSTITZ QUARTET
Městské muzeu v Týnci nad Sázavou
Vstupné 50,Zač.: 19,00 hod.
„ADVENTNÍ NEDĚLE V MĚSTSKÉM
MUZEU“
Tradiční vánoční trhy
Zač.: 14,00 hod.
Další bude upřesněno na plakátech.
„TAJEMNÉ POSTAVY ADVENTU“
Zájezd do Muzea lidových staveb
v Kouřimi.
Vstupné: 50,- Kč plné, 25,- Kč snížené,
125,- Kč rodinné, děti do 6 let zdrama.
Zájemci se mohou hlásit v MC Motýlek na tel: 317 704 887, 728 485 227.
Předpokládaný odjezd v 9,00 hodin.
Dopravu hradí MěÚ.
„ADVENTNÍ NEDĚLE a rozsvěcení
vánočního stromu“
Další bude upřesněno na plakátech.
Zač.: 14,00 hod.
„KONCERT CHOREA BOHEMICA
Zač.: 11,00 hod.
Zájezd do Míčovny Pražského hradu
na vánoční koncert s procházkou vánoční Prahou.
Předpokládaný odjezd v 9.00 hodin od
DPS I. Dopravu hradí MěÚ.

10. 12.

„PODZIMNÍ SERIÁL KONCERTŮ“
III. koncert
„ADVENTNÍ KONCERT“
Vystoupí Český komorní orchestr
Společenské centrum TÝNEC
Vstupné 50,Zač.: 19,00 hod.

11. 12.

„ADVENTNÍ NEDĚLE V MUZEU“
Tradiční vánoční trhy
Zač.: 14,00 hod.
Další bude upřesněno na plakátech.

12. 12.

„VÁNOČNÍ POHÁDKA PRO DĚTI“
Zač.: 13,00 hod.
Vánoční představení pro děti školního i předškolního věku v obřadní
síni MěÚ.
Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče,
školní družinu, mateřskou školu, mateřské centrum na pohádku hranou herci
Karlovarského hudebního divadla.
Vstupné hradí MěÚ.

18. 12.

„ADVENTNÍ NEDĚLE V MĚSTSKÉM
MUZEU“
Tradiční vánoční trhy
Zač.: 14,00 hod.
Další bude upřesněno na plakátech.

Vstup na všechny koncerty „Podzimního seriálu koncertů“je pro skupiny dětí a mládeže v doprovodu pedagogů nebo vedoucích zájmových
kroužků ZDARMA.
Změna programu vyhrazena.
Časy odjezdů autobusů budou upřesněny při
převzetí vstupenky do divadla, na výlety telefonicky – tímto žádáme o zanechání kontaktu na
Vás pro případ změny.
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TÝNECKÝM VOLEJBALISTŮM ZAČALA NOVÁ SEZÓNA
Po letní přípravě, kterou jsme absolvovali
v červenci a v srpnu, jsme zahájili novou sezónu
2005-2006 v krajském přeboru II. třídy. K prvnímu zápasu jsme zajížděli už 27. srpna na hřiště
Slavoje Český Brod. Tento tým postoupil letos do
KP II. z okresního přeboru. Čekal nás tedy relativně slabý soupeř, ale na druhou stranu volejbalově vyspělý. V prvním utkání se nám dařilo
podle našich představ a s přehledem jsme zvítězili 3:0. I ve druhém zápase jsme hráli velmi dobrý
volejbal a vítězstvím 3:1 jsme vstoupili rázně za
obhajobou druhého místa z předešlé sezóny.
V druhém klání jsme přivítali na svém hřišti
celek TJ Sparta Kutná Hora. V minulé sezóně
jsme tento tým třikrát porazili a jen jednou s ním
těsně prohráli v tie-breaku. Tentokrát jsme se nevypořádali s absencí dvou klíčových hráčů a soupeř nám vrátil porážky z loňska tentokrát 2:3
a 0:3.
Na třetí souboj jsme zajížděli do Kolína na hřiště místního „béčka“. K tomuto zápasu odcestovali především naši mladší hráči, kteří dostali šanci
ukázat co umí. V obou zápasech jsme se nemohli
pořádně dostat do tempa a soupeř nás vyprovodil
jasně s výsledkem 0:3 a 0:3 z našeho pohledu.
V následující sobotě nás nečekal o nic jednodušší soupeř. Zajížděli jsme do Zruče nad Sázavou, jenž v minulé sezóně hrála KP I. Výkonnostní rozdíl byl znát v obou zápasech, které jsme
prohráli 0:3 a 1:3. V těchto utkáních jsme se opět
museli obejít bez dvou klíčových hráčů základní
sestavy a na našem výkonu to bylo znát.
ChuH jsme si spravili až v sobotu 24. září, kdy
na naše domácí hřiště zavítalo družstvo Sokola
Poříčan. Nejslabší tým soutěže, jenž v minulé sezóně hrál okresní přebor jako Slavoj Český Brod,
nám nedělal sebemenší potíže a s přehledem jsme
zvítězili 3:1 a 3:0.
Po uzavírce Týneckých listů nás čekají na podzim ještě dva duely. Nejprve zajíždíme v sobotu
1. října na hřiště Tatranu Sedlčany a o týden později uzavřeme podzimní část domácím zápasem
s tradičním rivalem z Vlašimi.

Po těchto zápasech nás čeká fyzická příprava
v týnecké tělocvičně. Jako zpestření máme napláVýsledky na podzim 2005:
27. 8.
TJ Slavoj Český Brod
TJ Slavoj Český Brod
3. 9. VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
10. 9.
SK volejbal Kolín „B“
SK volejbal Kolín „B“
17. 9. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
24. 9. VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
1. 10. TJ Tatran PMS Sedlčany
8.10. VK Týnec nad Sázavou
Tabulka po 5. kole:
1. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
2. TJ Sparta Kutná Hora
3. SK volejbal Kolín „B“
4. Sokol Vlašim
5. VK Týnec nad Sázavou
6. TJ Slavoj Český Brod
7. TJ Tatran PMS Sedlčany
8. Sokol Poříčany

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10
10
10
10
10
10
10
10

nované tradiční zimní turnaje v Kutné Hoře, Komárově a Vlašimi.

VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Sparta Kutná Hora
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
VK Týnec nad Sázavou
Sokol Poříčany
Sokol Poříčany
VK Týnec nad Sázavou
Sokol Vlašim
10
8
7
6
4
4
1
0

0
2
3
4
6
6
9
10

0:3 (–23,–21,–22)
1:3 (–30,–15,16,–11)
2:3 (–20,–23,19,23,–13)
0:3 (–20,–22,–27)
3:0 (19,19,17)
3:0 (16,22,19)
3:0 (17,17,23)
3:1 (14,16,–24,22)
3:1 (22,–24,16,12)
3:0 (18,21,13)
rozhodčí Večeřa
rozhodčí Šlechta

30 : 5
860 : 688
20
24 : 11
831 : 693
18
21 : 11
747 : 674
17
23 : 16
864 : 815
16
15 : 20
769 : 785
14
15 : 22
767 : 811
14
11 : 27
723 : 888
11
3 : 30
621 : 828
10
Za VK Týnec nad Sázavou Jaromír Kuchta

Zápas Týnec – Poříčany

horní řada:
Miloš Kuboušek,
Marek Vávra,
Libor Prokeš,
Pavel Zdražil,
Martin Prokeš,
Ota Hadač,
Mirek Kalina
spodní řada:
Honza Kyselka,
Martin Soukeník,
Michal Kuchta,
Martin Kučera,
Jaromír Kuchta
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Příjemně strávený den týneckých vodáků
Na oslavu svatého Václava jsme vyrazili na
kolech. Počasí bylo příjemné, trasa vedla převážně po polních cestách a opuštěných silnicích.
Z Týnce přes Bukovany, Chlístov, bažantnici do
Jarkovic, Nesvačil, Radošovic až k jednomu

z cílů, což byla hospoda u andyho v Olbramovicích. Ta nás rozhodně nezklamala. Odtud jsme
se vraceli kolem rybníků přes Opřetice, Bystřici,
Mokrou Lhotu, Konopiště, Tužinku a Měsíční
údolí do Poříčí, Nespek a podle řeky domů.

Celkem jsme ujeli dle plánu cca 70 km. Výletu se zúčastnilo sedm vodáků a pan Ducháček.
Ostatním pokazily účast většinou choroby
a úrazy.
dz

Dovolená s Taekwondem opět v Poreči
Jak se již stalo tradicí, koncem srpna se opět
několik žáků Školy Taekwon-Do ITF Silla rozhodlo, že s námi stráví týden v chorvatské Poreči. Tato akce nebyla klasickým soustředěním, ale
stejně nám to nedalo a ležení na pláži jsme prokládali tréninky Taekwon-Do nebo se šli lehce

proběhnout. Tréninky probíhaly v klidném
tempu a přizpůsobovali jsme je počasí a náladě.
VždyH nejen cvičením živ je člověk a před nadcházející náročnou sezónou je zapotřebí také odpočinek. Hlavní cílem tohoto soustředění bylo
ulovit kromě klepítek z krabů, ježků a mušliček

zajímavé fotky do letní foto soutěže Českého
svazu Taekwon-Do ITF. Využili jsme příhodné
počasí a fotky pojali s velkou nadsázkou. Jestli
se nám to povedlo, posuMte sami. Na www.taekwondo.cz se můžete zúčastnit hlasování a poslat
hlas nejhezčí fotografii.
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LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ŠKOLY TAEKWON-DO ITF SILLA
Tak jako každý rok, tak se i letos prvních 14
dní v červenci konalo letní soustředění školy Taekwon-Do ITF Silla v rekreačním středisku
„U Starého rybníka“ ve Zbraslavicích. Přestože
hlavní náplní tohoto soustředění byly tréninky

Taekwon-Do, našlo se i dostatek času na koupání, hry, souboje v nohejbalu, večerní táboráky,
diskotéku i noční bojovou hru. Na konci každého týdne si žáci mohli změřit své síly v závodech

ve speciálních technikách, technických sestavách a sportovním boji.
Tréninky probíhaly dvakrát denně a žáci byli
rozděleni do skupin podle svých technických
stupňů. Dopolední tréninky byly zaměřeny na
základní techniky, technické sestavy, speciální
techniky a sebeobranu. V odpolední části se pak
žáci pořádně zapotili při nácviku sportovního
boje. Nechybělo ani populární posilování v pískovém hřišti či tradiční trénink závodníků v kopečku. Přestože po soustředění byli všichni náležitě unaveni, jasně převážila radost z nově
naučených technik, nezapomenutelných zážitků
a většina žáků vyžadovala ještě týden třetí.:-)
Letos se na soustředění sešla opravdu skvělá
parta, a to nejen z Týnce nad Sázavou, ale
i z nově založeného oddílu z Kolína a ze spřáteleného oddílu Ge-Baek Mladá Boleslav. Na podzim nás čeká řada významných akcí – zkoušky
na vyšší technické stupně, Oblastní závody, Mistrovství Čech, Mistrovství České republiky a tradiční Vánoční pohár mládeže. Věřím, že žáci zúročí náročnou přípravu během soustředění
a v podzimních soutěžích uspějí na jedničku.

Závěrečná fotka prvního turnusu, pohár nejúspěšnějšího závodníka získal Martin Konrád

K letošní novince patřily skoky v pytlích, vlevo
Veronika Hasmanová a vpravo Ondra Král

Závěrečná fotka druhého turnusu, pohár nejúspěšnějšího závodníka získal David Sikáček

Nechyběly skoky na jedné noze s technikou, žabáci popředu i pozadu a krokodýlí kliky. V popředí vlevo dole David Sikáček (Siky) a vedle
něj vpravo Mar tin Smejkal (Florida), za nimi
zleva Mar tin Konrád (Drobek) a Roman Procházka (na přezdívku ještě čeká… :-))

Společná chůze na lyžích není žádný med
a když k tomu bylo nutné, aby vždy dva a dva
byli obrácení o 180 stupňů, nebyla o komické
pády nouze! Zleva: Pavouk, Vodník, Drobek
a Siky

Závody ve speciálních technikách, Martin Konrád
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Oznámení
o otevření zubní
ordinace
Oznamujeme všem občanům,
že od 1. 9. 2005
otevřel MUDr. Jan Hvězda
zubní ordinaci v budově
Obecního úřadu
v Poříčí nad Sázavou
Ordinační hodiny:
Po, Út, Čt 8,00 – 17,30 hod.
St, Pá 8,00 – 14,00 hod.
Zaregistrování a objednání
je možné
na tel. čísle 317 729 376.

Hledáme brigádnici do restaurace –
nejlépe na mateřské dovolené.
Kontakt: 721 13 96 13

Moderní
ãistírna peﬁí
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

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
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Ing Michael Turek – Ski & Sport
Testovací centrum lyží Sporten, servis, prodejna a půjčovna lyží
– test centrum vybavené všemi aktuelními modely lyží Sporten pro sezonu 2005/2006
– servis lyží: montáže a nastavení bezpečnostních vázání, opravy, broušení a voskování skluznic lyží
– prodej nových modelů sjezdových lyží Sporten a Völkl, sjezdového vázání Marker
– prodej běžeckého vybavení Sporten a Botas, běžeckého vázání Salomon
– prodej ostatního lyžařského vybavení a doplňků: sjezdové a běžecké hole, vosky atd.
– služby půjčovny: půjčování sjezdových i běžeckých lyžařských kompletů (lyže, boty, hůlky)
– lyžařská škola, kurzy pro získání celostátně platné licence Instruktor a Cvičitel lyžování

Těšíme se na Vás!!
Otevíráme 1. listopadu
Otevírací doba:
út, čt 17:00-20:00

Adresa:
Ski & Sport Turek
Pecerady 177
Týnec nad Sázavou 257 41
Tel.: 317 705 020 (večer)
602 133 576

Důležitá telefonní čísla
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
POLICIE ČR
MĚSTSKÁ POLICIE

POHOTOVOST
NEMOCNICE
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

155
150
158

317 721 317
317 701 336
701 337
317 701 316
606 393 382
723 012 867
725 022 729
317 756 485
756 390
317 713 111
317 701 201

ELEKTŘINA
PLYN

VODA

R
Á
V
HA

IE

800 178 634
centrální ohlašovna – 1239
(v prac. době) – 317 722 044
(po prac. době) – 737 200 960

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s.
ČESKÝ TELECOM, a.s. (nepřetržitě)
TEPLÁRNA Týnec s.r.o.

777 241 039
800
602
800
317

101 109
121 134
123 456
704 300

p. Harvan – elektroinstalace
603 763 092
p. Maštalíř – kabelová televize (tel./fax) 317 855 355
(mobil)
723 487 873

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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