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5,- Kč

Vážení spoluobčané,

otevíráte červnové vydání Týneckých listů,

v jehož úvodu přinášíme již tradičně zprávy

z radnice. 

Z jednání rady města:

• schválila poskytnutí půjček z Fondu rozvoje

a modernizace bydlení na základě doporučení

výběrové komise 8 žadatelům v celkové výši

632 000,- Kč

• rozhodla opravit obecní domek v Podělusích

nákladem cca 320 000,- Kč

• rozhodla zajistit akci Týnecký střep 2006

s Uměleckou agenturou p. J. Pelíška v objemu

136 500,- Kč – bude hrazeno dotací z progra-

mu LEADER 

• stanovila měsíční výši úplaty za předškolní

vzdělávání pro školní rok 2006/2007 – částku

330,- Kč

• stanovila kriteria pro přijímání dětí k docház-

ce do Mateřské školy v Týnci n.S.

• rozhodla oslovit majitele pozemku 4396 v k.ú.

Týnec n.S. – Zb. Kostelec ve věci výkupu

části tohoto pozemku v souvislosti se zámě-

rem vybudovat lávku přes Sázavu

• vzala na vědomí informaci, že odvod výtěžku

z výherních hracích přístrojů za rok 2005 činil

celkem 314 072,- Kč. Tento výtěžek byl pou-

žit na veřejně prospěšné, kulturní a sportovní

akce

• vzala na vědomí informaci, že dle sdělení

Státního fondu životního prostředí byla zamít-

nuta žádost města o poskytnutí finančních

prostředků z Operačního programu Infras-

truktura – Priorita 3 pro rok 2005 na výstavbu

vodovodů. Žádost o podporu výstavby kanali-

zace byla zařazena do katalogu projektů pro

poskytnutí podpory v příštích letech. Jedná se

o výstavbu těchto sítí v místních částech.

• rozhodla vyhlásit výběrové řízení na obsazení

místa kronikáře města

• doporučila zastupitelstvu schválit zprávu

o přezkoumání hospodaření města a Svazku

obcí Týnecko za rok 2005, závěrečný účet

města a Svazku obcí Týnecko za rok 2005

a dále III. úpravu schváleného rozpočtu města

pro rok 2006 

• schválila uzavření smlouvy o dílo mezi měs-

tem a f. PROXIMA – Stavební společnost

spol. s r.o. s předmětem plnění „Oprava

komunikace-povodňová škoda“ (týká se části

cesty od mlýna k Brodcům) v objemu

124 159,27 Kč vč. DPH (je zahrnuto v návrhu

III. úpravy rozpočtu 2006)

• vyhlásila výzvu k podávání návrhů na oceně-

ní „Významný občan města 2006“

• rozhodla o realizaci odvodnění parkovací plo-

chy na pozemcích města před Společenským

centrem jako vynucenou akci v souvislosti se

stavbou „Komunikace PHARE II. etapa“

v objemu cca 295 tis. Kč vč. DPH (je zahrnu-

to v návrhu III. úpravy rozpočtu 2006) 

• doporučila zastupitelstvu ponechat počet

členů zastupitelstva pro volební období

2006–2010 na stávajícím počtu 17 

Z jednání zastupitelstva města:

• schválilo změnu (rozšíření) hranice katastrál-

ního území města Týnce nad Sázavou o ka-

tastrální území Čakovic, dosud místní části

obce Řehenice. Znamená to, že od 1. 7. t.r. se

zvětší správní území města a zvýší se počet

obyvatel o zhruba 130 lidí. Obyvatelé Čako-

vic se pro toto řešení rozhodli z důvodu zlep-

šení dostupnosti úřadů státní správy a naše

zastupitelstvo jim dle mého názoru moudře

vyhovělo. Pro naše město to znamená určitý,

ne závratný, finanční přínos, ale také nové po-

vinnosti při správě většího území a péči

o větší počet obyvatel. Sám za sebe a jistě i za

další kolegy ve vedení města mohu říci, že

tato důvěra Čakovických je pro nás určitou

poctou a závazkem. 

• rozhodlo o uvolnění částky 760 000,- Kč

z rozpočtové rezervy ve prospěch financování

výstavby kabin na fotbalovém stadionu

v Týnci n. S. – V Náklí 

Další informace:

– od 1.června byl zahájen provoz obřadní síně

na novém hřbitově v Týnci n. S. v novém re-

žimu. Město nyní provozuje tuto síň zcela ve

své režii a pronajímá ji pro každý obřad zvlášQ.

Obřadní síň byla při této příležitosti celkově

zrenovována a vybavena novým ozvučením. 

– s Úřadem práce v Benešově projednalo město

možnost zaměstnat dlouhodobé uchazeče

o práci na tzv. veřejně prospěšných pracích.

Předpokládáme spolupráci s těmito lidmi

především při drobné stavební údržbě, při

údržbě zeleně a při úklidu v místních částech. 

Vážení čtenáři, 

přeji Vám příjemné prožití léta.

Zdeněk Březina

starosta města

Hledáme ty nejlepší…
Rada města letos již popáté hodlá ocenit spoluobčany z našeho města, kteří se dlouhodobě

nebo v daném roce nejvíce zapsali do historie města svou prací a přínosem pro společnost.

Vyzýváme proto všechny profesní, zájmové i společenské 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. 2006. O konečném výběru oceněných spoluobčanů

bude rozhodovat rada města.

Děkuji Vám za spolupráci.

Zdeněk Březina, starosta města
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Místní části města Týnec nad Sázavou – Pece-

rady, Brodce, Zbořený Kostelec, Chrást nad Sá-

zavou (osada i sídliště), Podělusy a Krusičany –

mají své osadní výbory, které již tři roky spolu-

pracují s vedením města. Ne vždy byla spoluprá-

ce z časových důvodů tak pravidelná a efektivní,

jak bychom si přáli. Obyvatelé místních částí

znají život kolem sebe velmi dobře a přesně

vědí, co je trápí, kde by bylo potřeba něco změ-

nit a které investiční akce by jim běžný život

ulehčily a zkvalitnily. Proto se rada Města Týnec

nad Sázavou rozhodla uspořádat společná setká-

ní s osadními výbory a s obyvateli všech mís-

tních částí. Cílem bylo informovat přímo na

místě obyvatele o připravovaných nových ak-

cích, diskutovat o místních problémech a vy-

slechnout připomínky k naší práci i k životu

v dané lokalitě. Každá z místních částí má své

specifické problémy a všeobecně se velmi dis-

kutovalo o následujících.

Plynofikace 

V Peceradech a Zbořeném Kostelci jsme

mohli úspěšně konstatovat, že byla dokončena

plynofikace těchto dvou místních částí. Zájem

o připojení na ekologické medium pro topení

a vaření však velmi rychle klesá a lidé začínají

topit „postaru“ pevnými palivy. Bohužel počet

připojených nových objektů klesl pod potřebnou

hranici a městu hrozí, že bude muset vracet část

dotace, kterou dostalo od Státního fondu pro ži-

votní prostředí. Stačilo by ještě několik objektů

napojit na plyn alespoň plynovým sporákem

a celou situaci by to výrazně pomohlo vyřešit.

Zatímco v lokalitách, kde plyn je již zaveden,

klesá zájem o připojení, jiné místní části by roz-

vod plynu velmi rády uvítaly. Především Podě-

lusy a Chrást osada – tedy místní části, které leží

podél řeky a kde smog a kouř vytváří nepronik-

nutelnou „pokličku“. Obyvatelé jsou nuceni dý-

chat jedovaté zplodiny, které poškozují jejich

zdraví. Bohužel zatím není reálná šance na další

plynofikaci v těchto místních částech.

Kanalizace a vodovod

Dalším nedostatkem, kterým trpí téměř všech-

ny místní části, je absence splaškové kanalizace.

Při prvních schůzkách, které probíhaly, jsme

měli velmi nadějnou informaci o tom, že město

společně s jinými obcemi mikroregionu získá

ještě v letošním roce dotaci ze Strukturálních

fondů EU na vybudování splaškové kanalizace.

Společně s občany jsme plánovali trasy a hovo-

řili o typech kanalizace a vhodnosti použití

v dané místní části. Bohužel, počátkem května

jsme se dozvěděli, že náš projekt nebude podpo-

řen. Toto však nic nemění na situaci, že projekt

postupuje do dalšího kola a všichni věříme, že se

nám ho podaří do termínu, který vláda přislíbila

EU – do roku 2010, splnit.

Podzemní a povrchová voda byla častým té-

matem při jednáních. Jedné je málo či bývá ne-

kvalitní a lidé trpí v některých místních částech

jejím nedostatkem. Druhé je leckde tak mnoho,

že škodí. Na obojím se podepsal v minulosti

„člověk hospodář“. Neuvážené zemědělství

a hnojení v blízkosti domovních zdrojů, volně

vytékající přepady ze septiků na sousedovu za-

hradu či na ulici, … Tím vším jsou studny zne-

hodnocovány. Dále rozmary počasí či jarní po-

vodně devastují pozemky a cesty v místech, kde

dříve býval přirozený odtok vody do řeky. Člo-

věk v minulosti zasypal rokli či svedl vysychají-

cí potůček jinam a změnil odtokové podmínky.

Při suchém počasí se zdálo být vše v pořádku.

Stačily loňské a letošní vytrvalé deště a jarní tání

a voda z nich si nachází své staré koryto a škodí.

Když k tomu připojíme i neuvážené setí kukuři-

ce v brázdách kolmo na vrstevnice svahu, kdy

voda splavuje z polí vše na komunikace, je dílo

zkázy dokonalé. Dodávky pitné vody do horní

části Pecerad by mohly být v budoucnu realizo-

vány protažením stávajícího vodovodu v horní

části obce, který vede „Na Vrcha“.

Komunikace

Zdrcující kritice byly podrobeny všechny naše

místní komunikace. Jsou ve velmi špatném

stavu, leckde sjízdné jen s velkou mírou opatr-

nosti. Vedení města vybralo ty nejhorší lokality

a jejich opravu naplánovalo na několik let do-

předu. Tak mohly být v loňském roce opraveny

komunikace v Chrástě v sídlišti, v Týnci v síd-

lišti jedna krátká příjezdová z ulice Jílovské

a střed města – ulice Okružní a část Družstevní

a Pražská. Letos bude opravena místní komuni-

kace v Krusičanech, příjezdová cesta k rodin-

ným domům na Farském kopci a dlouhá léta

nejhorší lokalita Jílovská – Družstevní (u Cyk-

losportu). Ostatní komunikace v místních čás-

tech budou vzhledem k plánovanému budování

kanalizace pouze udržovány ve stavu sjízdném

s opatrností. Opět bude docházet jen k výspravě

těch nejhorších úseků. Dobrý hospodář nemůže

nejdříve opravit komunikaci a potom do ní uklá-

dat inženýrské sítě. V místních částech jsou ko-

munikace převážně mezi rodinnými domy a jsou

velmi úzké. Bude nanejvýš nutné přizpůsobit

jízdu stavu vozovky.

Zvláštní a specifickou kapitolou jsou příjez-

dové cesty do osad Větrov a Hůrka. Snažíme se

je udržet ve stavu alespoň sjízdném pro obyvate-

le těchto osad. Všichni víme, že tyto silnice slou-

ží jako zkratky do Poříčí a jako příjezdové ko-

munikace pro těžké vozy zemědělského

družstva na okolní pole. Bohužel ani okolní obce

ani zemědělské družstvo se nechce podílet na je-

jich společném udržování. Stav je velmi neutě-

šený a na kompletní opravu nemáme dostatek fi-

nancí. Výsledek po velké opravě by byl brzy

(vzhledem k pohybu těžkých nákladních vozů)

stejně velmi žalostný. I když tomu obyvatelé

Větrova a Hůrky nevěří, jsou v jiných místních

částech komunikace v daleko horším stavu.

Všechny komunikace budeme v nejbližší

době čistit, zametat a průběžně opravovat. Ve

spolupráci s Úřadem práce Benešov jsme oslovi-

li uchazeče o práci bydlící v Týnci a v místních

částech. Řada z nich se ochotně přihlásila

k údržbovým pracím na komunikacích, chodní-

cích a pomohou i s úpravou zeleně. 

Neudržované plochy

Velkým problémem jsou rovněž nesekané po-

zemky, zarostlé příkopy a neudržované okolí,

které způsobuje řadu alergií. Jsme v jednání se

Státní rostlinolékařskou správou a budeme

jednotlivé majitele upozorňovat na jejich povin-

nosti ve vztahu k péči o pozemky.

Autobusová spojení

Často bylo poukazováno na ukončení linky

Pražské integrované dopravy (339) v Týnci nad

Sázavou. Bohužel není možné zajistit „protaže-

ní“ této linky do všech místních částí. Musíme

i nadále očítat s tím, že místní části Týnce nad

Sázavou budou dopravně obslouženy autobusy

ČSAD Benešov. Týnec se nachází na rozhraní

dvou subjektů, které provozují autobusovou do-

pravu. To s sebou přináší řadu kladů (možnost

usednout, protože vyjíždíme z konečné), ale

i řadu záporů (občas časová nenávaznost). Pro-

bíhají jednání s oběma společnostmi a snažíme

se příjezdy a odjezdy koordinovat. 

Mateřská škola

Mnohé dotazy se týkaly také rozšiřování ka-

pacity mateřské školy. V Týnci nad Sázavou je

mateřská škola s pěti odděleními po 25 dětech.

Odloučené pracoviště v Chrástu nad Sázavou –

sídlišti navštěvují 22 děti. Celkem je tedy kapa-

cita mateřské školy 147 dětí. Rada města stano-

vila Pravidla pro přijímání dětí k docházce do

mateřské školy. Město má ze zákona povinnost

zajistit předškolní vzdělávání pouze pro děti

v posledním roce před nástupem školní docház-

ky. Zhruba třetina dětí, které jsou přijaty do MŠ,

jsou právě předškoláci. Město uzavřelo smlouvy

s okolními obcemi a zajišQuje předškolní do-

cházku i pro jejich děti. Ostatní místa jsou urče-

na pro děti, jejichž zákonní zástupci pracují.

V současnosti uvažujeme o přestěhování třídy

v Chrástu na Sázavou do náhradních prostor

a rádi bychom tak současně i navýšili kapacitu.

Jednání jsou zatím na počátku a tak nijak ne-

ovlivní nový školní rok 2006/2007.

Závěr

Setkání s obyvateli místních částí byla velmi

užitečná a přínosná. Rádi bychom v nich pravi-

delně pokračovali. Potvrdilo se, že dlouhá léta

neřešené problémy přerostly již leckde do ne-

udržitelných rozměrů. Výše popsané společné

problémy je třeba posuzovat v kontextu s fi-

nančními možnostmi města. Není možné máv-

nout kouzelným proutkem a dělat zázraky. Poža-

davků je mnoho a peněz se na všechny

nedostává. Mezi priority patří: zlepšení životní-

ho prostředí (kanalizace, doprava), údržba ma-

jetku města (komunikace, veřejná prostranství),

provoz a rozvoj příspěvkových organizací (zá-

kladní a mateřská škola a školní jídelna), vytvá-

ření podmínek pro kvalitní trávení volného času

dětí i dospělých. Je nutné zajistit efektivní výkon

státní správy, aby nemuseli obyvatelé dojíždět

na úřad do jiných měst.

Přínos pro většinu obyvatel by měl mít vždy

přednost před individuálními zájmy. 

rada města

Setkání s obyvateli místních částí
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Na podzim skončí čtyřleté volební období (2002–2006)

Připomeňme si tedy, co se za dobu čtyř let

v Týnci nad Sázavou podařilo vybudovat. Z vět-

ších akcí to byla:

• plynofikace ulic U Trati a V Náklí

• plynofikace lokality „Pražská“ + výměna vo-

dovodního řadu

• dokončena plynofikace Pecerad a Zbořeného

Kostelce

• výstavba domu s pečovatelskou službou II pro

seniory + 3 hotelové pokoje

• příprava rekonstrukce čističky odpadních vod

v Chrástě a vybudování splaškové kanalizace

na levém břehu Týnce

• vybudování nových povrchů komunikací v lo-

kalitě „Pražská“

• rekonstrukce komunikace s vybudováním de-

šQové kanalizace v sídlišti před a mezi domy

čp. 268–269 a domem čp. 294–297

• rekonstrukce komunikací v prostoru hradu,

u starého hřbitova, před kulturním domem

a před tenisovými kurty

• vybudování trafostanic v místních částech

Týnce – v Chrástě, Podělusích, Zbořeném

Kostelci a Peceradech

• oprava obecního domu v Podělusích

• oprava autobusové zastávky v krusičanech

a vybudování nových zastávek v Peceradech

a Zbořeném Kostelci (podobně budou v nej-

bližší době – během léta – vyměněny staré

plechové zastávky v celém Týnci za nové)

• rekonstrukce tenisových kurtů

• oprava obřadní síně na novém hřbitově

• největší investiční akce je bezesporu výstavba

sídliště Kněžina, kde vzniká 126 bytových

jednotek; ukončení výstavby bude v červnu

2006

• také v kultuře se leccos změnilo. Informační

středisko městského úřadu se nemalou měrou

podílí na kulturním dění v Týnci – rozšířila se

nabídka koncertů i dalších akcí v městském

muzeu, téměř každý měsíc se nabízí zájezd do

pražských divadel (dopravu hradí MěÚ) a je

tu i možnost účasti na zájezdech za poznáním

různých koutů naší země. Tradicí se staly i vá-

noční a velikonoční akce v městském muzeu.

V létě mohou občané i turisté navštívit diva-

delní a hudební produkce v zahradě Společen-

ského centra. K vydání je připravena rozsáhlá

publikace o minulosti i přítomnosti Týnce nad

Sázavou.

eb

Rada Města Týnec nad Sázavou hledá 

kronikáře města 

Požadavky:

Schopnost práce s textem a fakty 

Slohová zdatnost 

Kultivovaný písemný projev 

Spolehlivost 

Práce je honorována.

K psaní pomocných prvotních textů bude poskytnut počítač.

Přihlášky a krátký rukou psaný text na libovolné téma 

zasílejte do 31. 8. 2006 na adresu: 

Město Týnec nad Sázavou 

Ing. Burešová

K Náklí 404 

257 41 Týnec nad Sázavou

Bližší informace: Ing. Burešová 317 701 931
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Ze školy…

Přehled umístění našich absolventů

Letos nám z devátých ročníků vychází 55 dětí. Z toho jedna dívka ještě

nebyla přijata. 

Jeden chlapec vychází z osmé třídy.

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků

Gymnázium Benešov –osmileté 4

Gymnázium Benešov – čtyřleté 9

Gymnázium akademické, Praha 1

Obchodní akademie, Benešov 1 

Obchodní akademie, Vlašim 3

Obchodní akademie, Praha 1

Ekonomická akademie, Neveklov 9

Soukromá ekonomická škola, Benešov 1

Střední umělecká škola, Praha 2

Střední průmyslová škola, Praha 1

Střední průmyslová škola, Tábor 1

Střední rybářská škola, Vodňany 1

Střední zemědělská škola, Benešov 3

Střední zdravotní škola, Benešov 1

Střední odborná škola, Benešov 3

Soukromá podnikatelská škola, Kolín 1

Soukromá stř. škola reklamní tvorby, Praha 1

Integrovaná stř. škola technická, Benešov 4

Střední odborné učiliště Husova, Benešov 2

Střední odborné učiliště stavební, Benešov 4

Střední odborné učiliště Zámek 1, Vlašim 4

Střední odborné učiliště, Praha 1

Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové 1

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!

Volební komise ve Zbořěném Kostelci

Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR konané v roce 2006 

(uvedeny jsou pouze strany, které dostaly více 5 % platných hlasů)
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Návštěva novináře

Druhá strana se s výsledkem nechce smířit

(nechce se ani věřit, že jde o písek) a předkládá

stupňující se protinávrhy. Do tohoto bodu stan-

dardní zdržovací taktika a případ je řešen v ně-

kolika krocích, kde prosazení úzkého zájmu je-

dincem naráží na kolektivní schvalování nejprve

radou města a poté i celým zastupitelstvem.

Na scéně se však objevuje záhadný novinář,

téměř by se dalo říci, že investigativní, až z da-

lekého „okresu“. Zájem má jenom o tento pří-

pad, zdá se, že si dělá pečlivé poznámky, dokon-

ce i fotky a i detailní fotky. Někteří novináři mají

čich na případy. Hlavně, kdyby se narazilo na

nějaké nepravosti, vždyQ jich je u nás tolik a no-

vinář se může jejich rozkrytím zařadit mezi ty

opravdové hlídací psy demokracie. Po projedná-

ní této konkrétní záležitosti a jednoznačném

schválení zastupitelstvem se novinář odebírá

k tvůrčímu zpracování článku, aby ho měli čte-

náři okresního deníku (Benešovský deník, 24.

dubna 2006) k ranní kávě hned druhý den k dis-

pozici. Článek je však asi připraven předem,

protože se příliš průběhem zasedání nezabývá

a argumenty si vybírá podle zvláštního dešifro-

vacího kódu a uvážení. A to uvážení je vlastně

také zajímavé a těžko se dá odhadnout jeho cíl.

Podle klíčových slov článku – spolužák, bývalý

tajemník, přístup k informacím, naplnění obecní

pokladny, pracovní místa, zastupitelé neumějí

odpovědět, rozcapený poklopec – bych řekl, že

přes veškerou podjatost zastupitelů rozhodl ne-

dopnutý poklopec jednoho ze žadatelů a objek-

tivnost řešení věcí obecných zase dostala na

frak. Novinář pokračuje seriálem článků, ve kte-

rém pátrá po dřívějších rozhodnutích v těžbě

písku, což slibuje nový paprsek světla do tohoto

problému. Leč jednu stopu v pátrání po pravdě

ne a ne postřehnout. Tou je přece přímá informa-

ce od města a zastupitelů. 

Jenomže novinář se patrně vymkl z otěží a vý-

sledný dojem popuzuje obě strany, jak zastupite-

le, tak druhého žadatele. Ten poučen neúspě-

chem otevřeného dopisu zastupitelům vsází na

uhlazenější a sofistikovanější styl ve článku,

jehož hlavní stránkou je překrucování faktů

a z nich vyplývajících cenových kalkulací. Jen

náhodou je les s odhadní cenou 50 tis. Kč náhle

pozemkem za 200 tis. Kč a za pozemek okolo 3

000 m2 je možné dostat až půl milionu. A to vše

v místě, kde územní plán ani v budoucnu ne-

předpokládá radikální změnu.

Mně se vlastně reportáž líbila a i série článku

o pískovně na pokračování. Má jasný tah na bran-

ku, i když možná nechtěnou, a tou je dodržování

územního plánu a možné zákulisní machinace

s jeho uplatňováním či obcházením. Pískovna

vznikla před vypracováním prvního územního

plánu a že nebyla do tohoto plánu zahrnuta je jistě

pochybení orgánu města, protože příslušná schvá-

lení nadřízených orgánů existují. Plán na její likvi-

daci je však určitým zadostiučiněním vzhledem

k našim snahám o uchování rázu naší krajiny. Aby-

chom však nežili v klamu spočívajícím v dojmu, že

článek je pouze koupenou reportáží, snažili jsme se

vyčkat případného kontaktu s panem redaktorem

a podělit se s ním i o pohled z jiné strany, vždyQ

jednoznačné hlasování zastupitelů má také nějakou

váhu a všichni nejsou takoví prosQáčci či nastrčené

figurky, jak by se ze zmíněné reportáže mohlo zdát.

Leč pan redaktor o takový postup nemá zájem, je

přece nezávislý a ví své. Škoda, chtěl jsem mu také

říci něco, co jistě neví. Písek v pískovně je pleisto-

cenní a patrně v tomto prostoru bylo v dobách le-

dových jezero, kam se křížově usazovaly písčité

nánosy žulových zvětralin různé zrnitosti, podle

nedokonalého zaoblení transportované asi na po-

měrně krátkou vzdálenost. Píší o tom dokonce

v jedné diplomové práci.

Luděk Šefrna

Městská knihovna informuje…

I podle toho, které knihy čtenáři často požadu-

jí se dá odhadnout, co je patrně největším hitem

na knižním trhu a nebo, kterému spisovateli lidé

právě „ přišli na chuQ“.

A tak dnes velmi stručně – nejžádanějšími

knihami posledního půl roku v naší knihovně

byly:

– všechny knihy od Dana Browna

Šifra mistra Leonarda (Da Vinciho kód)
(v současné době často zmiňovaný titul o po-

tomcích Ježiše Nazaretského )

Andělé a démoni (napínavý román, ve kterém

se hrdinové snaží vystopovat prastarou

tajnou společnost a zabránit tak zkáze a ni-

čení.)
Digitální pevnost (i počítačové programy se

dají zneužít k velmi krutým zločinům – po-

daří se včas objevit tajný kód a zabránit tak

světové katastrofě?)

Pavučina lží (dobrodružný román, který se celý

odehrává v krutých podmínkách Antarktidy)

– všechny knihy od Magdy Váňové

Smrt milionáře
Tereza
Zapomeň na minulost
Sestra a sestřička
Když ptáčka lapají

Ve všech svých románech dokázala Magda

Váňová mistrně zachytit partnerské a manželské

vztahy se všemi svými peripetiemi aQ humorný-

mi nebo tragickými.

– všechny cestopisy od Pavly Jazairiové. Autor-

ka procestovala téměř celý svět a o svých po-

znatcích dokáže velmi poutavě vyprávět.

Cestou hvězdy
Sahara všedního dne
Setkání v buši
V Indii
V severní Indii

I.N.

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pondělí 31. července 2006

– termín je závazný!

G

Práce zastupitelů se stává ke konci volebního

období rutinní. Běžné věci jsou projednávány

jednou za pozornosti úzkého okruhu lidí, kteří

jsou vyburcováni připravovanými věcmi, někdy

bez pozornosti kohokoliv. Na posledním zasedá-

ní zastupitelstva Týnce se projednávala tři roky

se vlekoucí záležitost s prodejem malého obe-

cního pozemku přiléhajícího k pískovně v katas-

tru Krusičan. O pozemek usilují dva zájemci,

vše se řeší standardním způsobem. Majetková

komise věc projedná a navrhne řešení, které

schválí rada města a doporučí ke schválení za-

stupitelstvu. Veškerá rozhodnutí jsou v souladu

se „zásadami o nakládání s obecním majetkem“,

které zastupitelstvo přijalo, tzn. že navrhované

řešení je výhodné pro obec z dlouhodobého hle-

diska např. tím, že se získá maximální výnos

z prodeje anebo se výměnou získají vlastnická

práva k jinému pozemku. Nutné je při tom při-

hlížet k ochraně životního prostředí a krajiny

v intencích územního plánu.

Tento případ je však zvláštní v tom, že jeden

z žadatelů je časově první v podání žádosti, jeho

pozemky s požadovaným pozemkem sousedí, je

starousedlík a tím i spolužák mnoha místních

lidí. V plánu má ukončení těžby a zalesnění celé

plochy, byQ v časovém úseku 15 let. Druhý z hle-

diska podání žádosti časově „druhý“, nesousedí-

cí s pískovnou, se přistěhoval v nedávné době,

chce v těžbě průmyslově pokračovat v duchu

podnikatelského záměru a za tímto účelem skou-

pil okolní pozemky. Předkládá také otevřený

dopis zastupitelstvu, s jehož obsahem raději

nechci obtěžovat. Návrh majetkové komise se

po celou dobu tří let nemění, zájem je na regene-

raci krajiny v reálné době a majetkovém vypořá-

dání pro obec zajímavém, protože získává vlas-

tnické právo k lesnímu pozemku doposud

vlastnicky roztříštěnému na několik subjektů.
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Kniha o Týnci

Kroniky a kronikáři (pokračování)
Od srpna 1932 se ujímá funkce kronikáře opět

učitel týnecké obecné školy Antonín Vendr. Jeho

činnost a nejen jeho, ale všech kronikářů v če-

ských zemích, byla přerušena po obsazení Čech

a Moravy německými okupanty. Výnosem ze

dne 21.10.1940 bylo nařízeno kroniky uzavřít.

Byl to další krok k potlačení národního a vlaste-

neckého cítění lidu na okupovaném území.

V Týnci se dne 8. listopadu dne 1940 zavřela pa-

mětní kniha na téměř 5 let. V roce 1945 po po-

rážce hitlerovského Německa a osvobození naší

země se Antonín Vendr k pamětní knize vrátil

a neopustil ji dalších dlouhých 18 let. V roce

1963 se se zapisováním pamětí Týnce rozloučil

v pamětní knize zasvěceným vyprávěním o his-

torii své milované obce. Umírá ve věku 73 let

25. srpna 1965. Pomineme-li výluku v době

druhé světové války, pak se vedením pamětní

knihy zabýval 31 let.

Nový kronikář vzešel opět z týneckého učitel-

ského sboru. Stal se jím v roce 1964 fundovaný

učitel dějepisu a znalec týnecké historie Miroslav

Šafrata. V úvodu ke své kronikářské práci před-

stavil svoji osobu. Narodil se 5. 11. 1925 v Lu-

kavci v okrese Pelhřimov. Studoval na gymnáziu

v Pelhřimově, které bylo v roce 1941 Němci uza-

vřeno. Pokračoval tedy ve studiu na obchodní

akademii, odkud byl ale jako živel nespolehlivý

a Velkoněmecké říši nepřátelský ze studia vylou-

čen a zakázáno mu další studium. Vyučil se zá-

mečníkem. Po válce středoškolská studia dokon-

čil a zapsal se na Karlovu univerzitu. Ještě při

studiu začal učit v pohraniční obci Hrdlovka. Pe-

dagogické vzdělání dokončil dálkově v roce

1950. Od 1. 11. 1954 nastoupil na Základní školu

v Týnci. Po celý svůj život se věnoval studiu

a poznávání týnecké historie, byl aktivním čle-

nem vlastivědného kroužku, věnoval se kulturní

činnosti v obci a má obrovskou zásluhu na prosa-

zení archeologického výzkumu týneckého hrad-

ního areálu Archeologickým ústavem AV. Sám

se se svojí fyzickou pomocí podílel na odkrývání

základů staroslovanského paláce (monumentální

románské architektury) a slovanského pohřebiš-

tě. V roce 1987 po dvaceti třech letech psaní kro-

niky se s prací kronikáře rozloučil posledním zá-

pisem: „V životě všechno jednou začíná a také

končí. V roce 1964 to bylo poprvé a o Vánocích

1987 píši tento zápis poslední. Slovo „poslední“

bývá někdy smutné, ale… Do budoucích věků

přeji všem, co do kroniky nahlédnou, pohodu,

klid a mír, zdraví a spoustu věrných přátel, chu2

do života a radost z práce, z dětí, z vnuků, lásku

v rodině a úctu k moudrým lidem dobré vůle.

Kronikář Miroslav Šafrata“

Dožil se ještě svobodného života této země po

listopadové revoluci 1989, ale nebylo mu souze-

no jej dlouho užívat. Zemřel ve věku 65 let

19. 2. 1990. 

O dalších kronikářích se dočtete v připravova-

né knize o Týnci.

zpracoval ing. Ladislav Žížala

Na výletě

Mělník – město českých kněžen a královen,

kouzelný hrad Kokořín, Pokličky – skalní útvary

v Kokořínském dole, Vrátenská hora s rozhled-

nou, roubené statky v Nosálově a město Mšeno.

Všechna tato místa jsme navštívili během

celodenního výletu turistů z Občanského sdruže-

ní tělesně postižených, který se uskutečnil letos

11. května. 

První zastávka našeho putování patřila Mělní-

ku, kde jsme se zastavili nedaleko zámku na vy-

hlídce, odkud je krásný pohled na soutok Labe

s Vltavou. Po krátké procházce starou částí

města naše cesta pokračovala k romantickému

hradu Kokořín do stejně romantického údolí. 

Není bez zajímavosti, že v hradní věži se mezi

erby majitelů a správců tohoto hradu nalézá i erb

pánů Medků, kteří vlastnili i týnecký hrad.

Po vyšlápnutí 120 věžních schodů nás čekal

další, náročnější výstup na Pokličky – skalní útva-

ry, které vznikly zvětráváním. Pevnější vrstva s li-

monitem překrývá méně pevné pískovce a vytváří

nad nimi poklice. Až nahoru k Pokličkám si vy-

šlápla po více jak třista schodech ta zdatnější sku-

pina turistů. Ti ostatní nebyli ale také o nic ochu-

zeni, neboQ se vydali krásnou přírodou po méně

náročné cestě kolem mokřadu říčky Pšovky.

Společně jsme se sešli na obědě V Ráji – tak se

totiž jmenovala hospůdka na rozcestí. Odpočinuti

jsme vyrazili zdolat Vrátenskou horu (508 m n.m.)

s její železnou rozhlednou vysokou 42 metry.

Z vyhlídkové plošiny se nám naskytl panorama-

tický pohled na České středohoří, na Milešovku,

na Říp, na hrady Housku, Bezděz, Starý Bernštějn

i na Ralsko, kopec Sedlo, na Bukovou horu s vysí-

lačem a dále pak až na Ještěd a Jizerské hory.

Po pěkné lesní cestě jsme sestoupili do obce

Nosálov známé málo vídaným souborem dosud

obývaných roubených statků s malebnými pav-

lačemi a empírovýmí bránami.

Náš výlet jsme zakončili ve městě Mšeně.

Všichni jsme se těšili na posezení, kde jinde než

v cukrárně, abychom tak udělali sladkou tečku

za naším putováním.

Co dodat? Počasí nám přálo, byli jsme jen

mírně unaveni a už se zase těšíme na další výlet.

INV-DCH
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Zatím hlavně káva

Plody kávovníku

jsou po ropě druhou

nejobchodovanější

komoditou na světě.

Tento fakt samozřej-

mě přitahuje pozornost mnohých investorů, kteří

mají jediný cíl – zisk. Aby byl co nejvyšší, tlačí

ceny vstupních surovin co nejníže. Mohou si to,

díky monopolnímu postavení, dovolit. Zeměděl-

ci kvůli tomu ovšem ztrácejí jistotu svého živo-

bytí. Protože monopoly nabízely výkupní ceny

ve stejné výši jako o šedesát let dříve, přešlo

mnoho farmářů na pěstování drog – koky ve

střední i jižní Americe a kátu v severní Africe.

Aniž by šlo o charitu, Fair Trade vyplácí za stej-

né množství téže kávy dvakrát až čtyřikrát tolik.

Rozdíl mezi fair a volnou výkupní cenou před-

stavuje zisk, který si rozdělují nadnárodní mono-

poly, místní prostředníci a spekulanti na bur-

zách.

Fair Trade v Podblanickém ekocentru

Od května bude v nově otevřených prostorách

ekoporadny Podblanického ekocentra možné za-

Ekoporadna a obchůdek Podblanického ekocentra v nových prostorách

Český svaz ochránců přírody 

Podblanické ekocentrum ČSOP

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Spravedlivý obchod
Drobní zemědělci v Africe, Latinské Americe

a jižní a jihovýchodní Asii dnes dostávají za

svou úrodu často méně, než odpovídá vynalože-

ným nákladům a nejsou schopni uživit svou ro-

dinu. Fair Trade, neboli spravedlivý obchod, vý-

robcům zaručuje rovné obchodní podmínky. 

Pokud si člověk koupí výrobek označený

logem Fair Trade, dostane výrobek nejvyšší kva-

lity. Navíc si může být jist, že zaplatil poctivou

cenu, kterou nefinancuje zisky globálních

monopolů. 

Dětská práce je v případě Fair Trade zakázána

a příjmy rodičů např. umožňují, aby děti mohly

chodit do školy. Udílení ochranné známky a do-

držování principů spravedlivého obchodu je

pečlivě kontrolováno. Svým nákupem každý

spolurozhoduje, zda lidé ve třetím světě dosta-

nou za svou práci poctivě zaplaceno. 

Zajímá vás, jak ušetřit za elektřinu? Našli jste na

podzim mládě ježka? Jak se účinně bránit nevyžáda-

né reklamě ve schránce? Chcete si přečíst o přírodních

zajímavostech? Máte zájem o BIO potraviny? Nav-

štivte Podblanické ekocentrum ve Vlašimi!

Bezplatná ekoporadna

Ekologické poradny patří mezi subjekty, které

mohou významně pomáhat utvářet zodpovědnost

obyvatelstva vůči životnímu prostředí. Poradna je

od roku 1999 součástí také Podblanického ekocen-

tra Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Vla-

šim. Každoročně odpoví na 700 dotazů, které se

týkají nejčastěji péče o dřeviny, druhové ochrany,

ochrany krajinného rázu a možnosti získání fi-

nančních prostředků ze Státního fondu životního

prostředí a nadací. Mimo to mohou zájemci získat

informace z oblasti ekologického zemědělství

a biopotravin, domácí ekologie (nákup čistících

prostředků, ekologicky šetrné výrobky), alterna-

tivních zdrojů energie, třídění odpadů a odpadové-

ho hospodářství a podobně. 

Ekologická poradna je nyní pro osobní kon-

takt k dispozici v přízemí Podblanického eko-

centra ČSOP Vlašim (Pláteníkova 264, naproti

Vlašimské bráně), telefonicky na čísle

317 845 169, elektronickou poštou na adresu

vlasim@csop.cz nebo na internetových strán-

kách na adrese www.csopvlasim.cz.

Obchůdek

Prostory ekoporadny v přízemí budovy ekocen-

tra jsou využity také pro distribuci letáků, prodej

přírodovědných a pedagogických odborných pub-

likací, prodej vybraných řemeslných výrobků do

zahrad a tzv. Fair Trade potravin (káva, čaj, čoko-

láda, koření a další), které jsou většinou současně

také v BIO kvalitě. 

Knihovna

Návštěvníkům ekocentra je zdarma k dispozici

knihovna a videotéka s více než 3900 knižními svaz-

ky a s 60 časopiseckými tituly z přírodních věd, eko-

logie a dalších oborů. Návštěvním dnem je středa od

13:00 do 18:00, jindy po domluvě v kterýkoli pra-

covní den. Nabídku využívají jak studenti a přírodo-

vědci, tak i široká veřejnost se zájmem o přírodu

a ekologii. Studentům nabízíme konzultace k jejich

referátům, seminárním nebo ročníkovým pracím. 

Otevírací doba 

Obchůdek Pondělí – pátek 9–12 13–17

Sobota, neděle 10–16

Ekoporadna Pondělí 13–17

(konzultace) Středa 13–18

Knihovna Středa 13–18

Lucie Kropáčková, Markéta Sedláčková

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Indiánskou stezku vyhráli soutěžící z Benešova, Divišova a Týnce nad Sázavou

Již dvanáctým rokem se ve středu 31. května

2006 proměnil vlašimský zámecký park v indi-

ánské kolbiště. Mladí „indiáni” ze základních

a středních škol a dalších organizací dětí a mlá-

deže středních Čech si zde změřili síly v discip-

línách Indiánské stezky, soutěže zaměřené na

ochranu přírody a památek a na tábornické a tu-

ristické dovednosti.

Indiánská stezka je soutěž určena dětem a mlá-

deži ve věku od 7 do 19 let. Cílem soutěže je zlep-

šit vztah této generace k přírodě a atraktivní for-

mou podnítit jejich zájem o ochranu přírody

a kulturního bohatství naší země a prohloubit je-

jich znalosti v těchto oblastech. Regionální kolo

Indiánské stezky, které již tradičně ve Vlašimi po-

řádá zdejší Český svaz ochránců přírody, se letos

uskutečnilo 31. května 2006 v zámeckém parku. 

Soutěž dostala název podle trati dlouhé 1,5 až

5 km, v jejímž průběhu musejí soutěžící plnit

nejrůznější úkoly. Do soutěže se přihlásily dvou-

členné hlídky, zvlášQ dívky a chlapci. Soutěží se

ve čtyřech věkových kategoriích.

Účastníci kromě rychlosti a fyzické zdatnosti

museli prokázat své znalosti v zoologii, botanice,

mineralogii, astronomii, historii, ochraně přírody,

ale i v různých tábornických a turistických dove-

dnostech, jako například stavbě ohnišQ, uzlování,

topografii, znalostech turistických a ochranář-

ských značek apod. Mimo vlastní soutěž si účas-

tníci vyrobili upomínkové konopné náramky. 

První tři hlídky v každé kategorii obdržely

diplomy a hodnotné knižní ceny, vítězové

v jednotlivých kategoriích postupují do republi-

kového kola, které proběhne na podzim. 

Z týnecké základní školy se umístili: 

Daniel Škvor – kategorie mladší chlapci 
(10–12 let)

Jan Jiráň – kategorie starší chlapci 
(13–15 let)

Pavel Jakubův, garant soutěže

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.csopvlasim.cz

Pohotovostní telefon Stanice pro handicapované

živočichy: 777 800 460 (Lenka Šafránková)

koupit některé tzv. Fair Trade výrobky (káva, čo-

koláda, koření, čaj a další). 

Vedoucí ekoporadny Markéta Sedláčková

uvedla: „Návštěvníci mohou kromě výrobků

spravedlivého obchodu v prostorách ekoporad-

ny koupit také řemeslné výrobky z Podblanicka

a především v nové ekoporadně získáte bezplat-

nou odpověa na dotazy z oblasti životního pro-

středí, související materiály a kontakty. Těšíme

se na Vaši návštěvu!“

Zdroj informací: 

www.ekumakad.cz, www.fairtrade.cz
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MC MOTÝLEK uskutečnilo v rámci grantu Lea-

deru+ projekt „Rodiny rodinám – děti dětem“ od

ledna do června 2006 – jednalo se především o pra-

videlné zajištění tzv. tématických heren, kdy již nej-

menší děti spolu s rodiči zpívaly, cvičily, výtvarniči-

ly – snažili jsme se o podporu smysluplného

využívání volného času od raného věku; dále pak

o spolupráci MC s místní ZŠ – 9. A – děti připravo-

valy v rámci předmětu Rodinná výchova dvě akce –

Čarodějnice a Den dětí (viz články o akcích). Podle

slov jedné z nich – Renaty Zvěřinové – jim tato

forma spolupráce přinesla nepochybně změnu v je-

jich předmětu výuky – dodala jim nadšení z přímé

realizace něčeho konkrétního, z přípravy vlasního

programu akcí a jejich následného uskutečnění. Tře-

tím zaměřením našeho projektu byly různé tématic-

ké přednášky pro zlepšení informovanosti – další

vzdělávání dospělých. Uskutečnily se o Asertivním

jednání v rodině, Dentální hygiena – prevence u dětí

i dospělých, Numerologie – poznání dítěte a jeho

vlastností a Videotrénink – komunikace s dětmi.

Průměrná návštěvnost heren za 1. pololetí 2006

byla 6 – 8 rodičů + děti (středy 2x, pátky), Čaro-

dějnic se zúčastnilo na 50 dětí a Dětského dne 120.

Na přednášky přišlo 11 – 16 účastníků, z čehož je

patrno, že akce a aktivity projektu měly významný

smysl pro širokou veřejnost. 

Již nyní cítíme, že byQ je práce kolem projektu

poměrně náročná, zcela nepochybně nám tento za-

vedl určitý řád do naší činnosti a pevně věříme, že

tomu tak bude i po jeho ukončení.

Čarodějnice 30. 4. 2006

s MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou a ZŠ
Týnec nad Sázavou

V neděli dne 30.4.2006 uspořádalo MC MOTÝ-

LEK ve spolupráci se ZŠ Týnec nad Sázavou –

9.A již tradiční Slet čarodějnic v Náklí. Díky novým

nápadům dětí z 9.A, které připravovaly scénář akce,

byla tato určitě zajímavá a zábavná. Sešlo se na 50

dětí v doprovodu rodičů i prarodičů, aby plnily úkoly

jako čarodějnický slalom na koštěti, čarodějné hádá-

ní, strefování se do kotle a čarovného kruhu. Za

každý splněný úkol děti dostaly část čarodějnice, kte-

rou si pak slepily a následně upálily. Akce byla pořá-

dána v rámci projektu „Rodiny rodinám – děti

dětem“ z grantu Leaderu+.

Dětský den 1. 6. 2006

s MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou a 9. A ZŠ
Týnec nad Sázavou

Ve čtvrtek dne 1.6.2006 byl MC a 9.A uspořádán

Dětský den plný zábavy… v rámci projektu vzájem-

né spolupráce „Rodiny rodinám – děti dětem“

z grantu Leader+. Počasí nebylo sice příliš příznivé,

nicméně akce se i tak dobře vydařila a cca 120 dětí

přivedly fáborky až do nouzového lesa – respíria ZŠ,

kde mohly plnit všechny úkoly v suchu a poté si i za

získané „peníze“ nakoupit v obchůdku. Akce se

svou originalitou líbila jak malým dětem – návštěv-

níkům, tak i dětem –náctiletým, které ji chystaly –

což byl hlavní účel.

Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec nad Sáza-

vou touto cestou děkuje

všem dobrovolníkům, kteří se na realizaci pro-

jektu „Rodiny rodinám – děti dětem“ podíleli,

především aktivním maminkám Saše Škopkové,

Dance Dudkové, Květě Plachtové, Hance Čečerlo-

vé, Magdě Podané, Anetce Jůzové, Ivě Marvanové

a tatínkovi Vaškovi Škopkovi a dále pak paní uči-

telce Glazarové a celé 9.A za přípravu akcí pro děti

a za osobní účast na akcích Renatě Zvěřinové, Petře

Pěkné, Ivetě Markové, Renatě Milkové, Martinu

Pazderovi, Pavlu Božíkovi, Michale Doležalové,

Štěpánce Drábové, Kláře Zazvonilové, Rendovi

Cyrany, Janu Turkovi, Janu Kadeřábkovi, Davidu

Páclíkovi, Petře Váchové, Romanu Bumbálkovi

a Michalu Rohlíčkovi. Dále děkujeme všem partne-

rům, kteří se s námi na projektu též podíleli: Městu

Týnec nad Sázavou – KIS Týnec nad Sázavou, ZŠ

Týnec nad Sázavou, Multimediálnímu studiu Posá-

zaví, MC Hvězdička Benešov a samozřejmě spo-

lečnosti POSÁZAVÍ o.p.s., bez nichž bychom se do

tohoto projektu nikdy nemohli pustit.

…kromě projektu „Rodiny rodinám – děti

dětem“ MC MOTÝLEK uspořádalo v dubnu též

Přínos čerpání grantu Leaderu+ pro MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

Vynášení Moreny (17.4.06) – již tradiční loučení

se s paní Zimou a vítání Jara, dále pak Vlastnoruč-

ní šití panenek (1.5.06), kde si každý mohl vy-

zkoušet jaké to je vyrobit si sám hračku. Spolu

s Městem Týnec nad Sázavou jsme opět uspořáda-

li další výlet tentokrát na Mořský svět v Praze

(13.5.06) a dále Kurz Vázání a nošení dětí v šátku

(22.5.06), kde se především maminky mohly do-

zvědět, jak nejlépe šátky na děti používat.

Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec nad Sázavou

přeje všem

hezké léto a prázdniny

a nashledanou se opět těší v září 2006.

Srdečně také zveme kohokoliv, kdo by se chtěl

aktivně na činnosti MC podílet, na organizační

schůzky – 28. 6., 26. 7., 23. 8. 2006 vždy od

18,30 h v MC.

Za MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou: 

Marcela Krejčíková
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Kam v létě za kulturou do okolí?

VLAŠIM 

Zrekonstruovaný zámecký park s naučnou
stezkou – 16 zastavení s panely, kde jsou infor-

mace o přírodních architektonických zajímavos-

tech parku. Vlašimská brána a Starý hrad na

trase slouží jako galerijní prostory, Znosimská

a Domašínská jako místa k občerstvení.

Kromě výstav a stálých expozic Muzea Pod-

blanicka v zámku je nově zaveden sezónní pro-
hlídkový okruh zámeckým parkem s výkla-

dem o historii a současnosti. Trvá celkem

1 hodinu, začátky prohlídek jsou 10,30 hod.,

12,30 hod., 14,30 hod.

Cena za prohlídku včetně všech vstupů: 

dospělí – 75 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné

vstupné – 150,- Kč. Slevy (hromadné vstupy)

děti 30,- Kč, dospělí 50,- Kč.

Informace získáte v nové otevřeném infor-

mačním centru tel: 317 784 207

Kulturní akce: 

29. 7. FOLKOVÉ ODPOLEDNE – Letní kino
v zámeckém parku

Vlašimské pohádkové léto vždy v 18,30 hod.

v zámeckém parku, při dešti v zámku.

8. 7. Šípková Růženka – Divadlo dell’arte

15. 7. Zakletá princezna – Divadlo dell’arte

22. 7. Sněhurka – Divadlo dell’arte

29. 7. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Di-

vadlo dell’arte

5. 8. Popelka – Divadlo dell’arte

ČESKÝ ŠTERNBERK

8. července – HRNÍČKOVÝ JARMARK

25 stánků různých řemesel, prodej keramiky,

šternberské koláče po celý den, 3 pohádková před-

stavení nejen pro děti, dobová hudba na hradě.

JEMNIŠTĚ

Divadelní léto na Jemništi 5. ročník
Od 30.6. – v areálu každý pátek od 19,30

hodin pohádka pro děti i dospělé – až do 25. 8. 
Hraje se i v dešti ve foyer zámku. Pro velké je

k dispozici také kavárna a občerstvení. Malé potě-

ší rodinka klokanů a jiná fauna v zámeckém parku

28. července ŠTERNBERSKÁ NOC

Celovečerní kulturní akce s jezdeckým vy-

stoupením zakončené OHŇOVOU SHOW. 

NUTNÉ ZAKOUPIT VSTUPENKY PŘE-

DEM – možné také u nás v Týnci nad Sázavou

v KIS nebo na podatelně MěÚ.

KONOPIŠTĚ

22. 7. – LETNÍ HASIČSKÝ DEN – přírodní di-
vadlo 13,00 hod.

Přehlídka historických stříkaček, kulturní vy-

stoupení, večer dva koncerty.

SÁZAVAFEST – SÁZAVA

3.–6. 8. areál OSTROV
4 dny – 4 scény – 120 účinkujících 

Informace: 327 320 763

MRAČENÍ S COUNTRY RADIEM

19. 8. na tvrzi v Mrači od 10,00 hod.
Historické slavnosti na středověké tvrzi, celo-

denní kulturní program, dobové tržiště. Od

14,00 hod. bitva z období třicetileté války za

účasti sta šermířů.

PRO MILOVNÍKY TURISTIKY A CYKLO-

TURISTIKY 

Nově otevřené i starší naučné stezky, cyklot-
rasy: 
• „Historie apříroda KonopišQského zámeckého parku“

• „Po stopách bitvy u Jankova“ z Jankova k mo-

hyle bitvy u Jankova 1,5 km

• „Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu“

z Jankova do okolí soustavy rybníků 1,1 km

• „Stezka rytíře Jana Šice v Divišově“ z Divišo-

va do Českého Šternberka, délka 7 km

• „Naučná stezka vlašimským parkem“

• „Po stopách Blanických rytířů na kole i pěšky“

– naučná stezka a nová cyklotrasa. Stezka

v délce 2 km povede z Kondrace přes Krasovi-

ce k úpatí Velkého Blaníku, kde bude navazovat

na naučnou stezku na Blaník. Ve čtyřech zasta-

veních bude informovat o historii jednotlivých

míst a sérii legend o Blanických rytířích.
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Posázavské linky 2006 – parní vlak na Posázavském Pacifiku

V roce 2006 se opět vydá na svoji cestu po Po-

sázavském pacifiku parní vlak Posázavské linky.

V čele soupravy historických vozů 3. třídy poje-

de parní lokomotiva 434.2186 vyrobená v roce

1917, které železničáři říkají „Čtyřkolák“. Ve

vlaku bude zařazen vůz pro přepravu kol a vůz

bufetový, kde bude možno kromě občerstvení

zakoupit překrásné pohledy „Posázavského pa-

cifiku“ s příležitostným razítkem.

V roce 2006 vyjedou tyto vlaky zvané „Posá-
zavské linky“ o sobotách 1. a 8. července
a 19. a 26. srpna. Kromě jízdy po jedné z nej-

krásnějších tratí v historických dřevěných vo-

zech 3. třídy mohou cestující navštívit i mnoho

kulturních programů v okolí železničních stanic

a zastávek. 

• 1. 7. rekonstrukce středověké bitvy o brod
u Zbořeného Kostelce (výstup v žel. st.

Týnec nad Sázavou) 

• 8. 7. Sázavská pouR (výstup v žel. st. Sázava

– Černé Budy) 

• 19. 8. Kácovská pouR (výstup v žel. st. Kácov)

• 26. 8. Tankový den – ukončení sezóny ve
vojensko-technickém muzeu v Lešanech.
(výstup na zastávce Krhanice)

Kromě vyjmenovaných konkrétních progra-

mů lze v okolí železniční tratě navštívit i mnoho

kulturních a historických památek. Například

u dále vyjmenovaných stanic:

• zast. Petrov u Prahy: Posázavská stezka 

• Žst. Jílové u Prahy: Zlatá štola a Regionální

muzeum těžby zlata (tel.:241 950 791)

• Žst.. Krhanice: Vojenské technické muzeum

Lešany (vstup zdarma tel.: 973 236 902)

• žst. Týnec nad Sázavou: hrad Zbořený Kostelec 

• žst. Čerčany: středověká tvrz Mrač

• zast. Český Šternberk: hrad Český Šternberk

• žst. Kácov: Pivovar Kácov ( tel.: 327 324 691)

Parní vlak vyjíždí z Prahy hl.n. v 9.46 hod.
V Praze ještě zastaví ve Vršovicích (odj. 9.53

hod) a v Braníku (odj. 10.10 hod). Do Čerčan

přijíždí v 11.49 hod. Ve dnech 8. 7. a 19. 8. bude

parní vlak po dobrání vody pokračovat z Čerčan

ve 12.35 hod. do Českého Šternberka s příjez-

dem ve 13.54 hod a do Kácova ve 14.08 hod. Na

zpáteční jízdu z Kácova vyjíždí parní vlak

v 17.31 hod. a po jízdě po hlavním železničním

tahu přes Říčany příjede na pražské hlavní ná-

draží ve 20.16 hod. V termínech 1. 7. a 26. 8.

parní vlak nepokračuje z Čerčan do Kácova, ale

bude se v 15.55 hod vracet z Čerčan po nejkrás-

nějším úseku posázavského pacifiku přes Vrané

nad Vltavou do Prahy s příjezdem na hlavní ná-

draží v 17.53 hod. 

Nabídka jízdenek je široká od zpátečních po

jednosměnové až po jízdenky mezi sousedními

stanicemi na trase od 40,- do 200,- Kč. Děti do

6 let se vezou zdarma bez nároku na místo k se-

zení. Děti od 6 do 15 let mají 50 % slevu. Jíz-

denky je možno zakoupit přímo ve vlaku u prů-

vodčích nebo v předprodeji v žst. Praha
Braník (denně od 7 do 18 hodin). V Braníku je

možno zakoupit i místenku za 20,- Kč, která

Vám zaručí místo k sezení v místenkových

vozech. 

Podrobnější informace Vám poskytnou na tel.

224 628 853 (…855, …850) v žst. Praha Braník.

E-mail: pavlik@epos.cd.cz

www: parnijizdy.xf.cz

Za ČD a.s. srdečně zve dozorčí žst. Praha Braník 

Petr Pavlík 

POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM se nazývá že-

lezniční traQ z Prahy přes Vrané nad Vltavou

a Čerčany do Světlé nad Sázavou a měří 157 km.

Kolejovou úvratí v Čerčanech je rozdělena na

dva úseky, dolní a horní. Celá traQ byla budová-

na postupně po několika úsecích a v dobách

svého vzniku se jednalo o důležitou dopravní

tepnu v Posázaví. Největší slávy Posázavský

Pacifik pamatuje z dob po vzniku první samo-

statné Československé republiky ve 20 a 30 le-

tech 20. století. Pacifikem vyráželo za dobro-

družstvím takové množství cestujících, že až

12-ti vozové soupravy dřevěných vozů 3. třídy

vlaků jezdících v přepravní špičce jeden za dru-

hým nestačily. Někteří z trempů odmítali cesto-

vat v přeplněných vozech a cestovali na stře-

chách a náraznících železničních vozů. Ti co

chtěli vystoupit na zastávce v Libřici (u Davle)

museli nastupovat do prostředních vozů, protože

dlouhé soupravy vlaků stály přední a zadní částí

při zastavení na této zastávce v přilehlých tune-

lech. Právě v těchto dobách dostala železniční

traQ i své jméno „Posázavský Pacifik“

Dolní úsek z Prahy z Prahy do Davle sleduje

pravý břeh řeky Vltavy. Z Davle je pak traQ ve-

dena proti proudu řeky Sázavy. Za Davlí také za-

číná nejkrásnější úsek Posázavského Pacifiku do

Jílového u Prahy, který byl zprovozněn 1.května

1900. Území, kterým je traQ v tomto úseku vede-

na bylo pro stavbu dráhy velmi nepříznivé. Bylo

zde nutno vybudovat velmi mnoho nákladných

stavebních děl jako jsou vysoké náspy, hluboké

skalní zářezy, opěrné zdi, tunely a nespočet vo-

dních propustí. Mezi dvěma tunely byl u Jílové-

ho u Prahy vybudován v letech 1898–1899 jeden

z našich nejvyšších kamenných železničních

mostů dlouhý 109,33 m a vysoký 41,5 m. 

V okolí tratě se nachází mnoho kulturních pa-

mátek, včetně několika hradů (Zbořený Koste-

lec, Český Šternberk) a mnoho turistických tras

jak pro pěší turistiku, tak pro výlety na kolech.

Nejznámější z nich je Posázavská stezka (z Pet-

rova u Prahy do Kamenného Přívozu).

Jízdní řád Posázavské linky 

1. července a 26. srpna 2006

9.46 Praha hl.n. 17.53
9.53 Praha Vršovice 17.48

10.10 Praha Braník 17.36

10.31 Vrané nad Vltavou 17.13

10.47 Davle 17.03

10.53 Petrov u Prahy 16.50

11.03 Luka pod Medníkem 16.43

11.11 Jílové u Prahy 16.36

11.23 Krhanice 16.23

11.30 Týnec nad Sázavou 16.15

11.49 ČERČANY 15.55

Jízdní řád Posázavské linky 

8. července a 19. srpna 2006

9.46 Praha hl.n. 20.16
9.53 Praha Vršovice 20.11

10.10 Praha Braník I

I Praha Strašnice zast. 20.05

I Praha Hostivař 19.59

10.31 Vrané nad Vltavou I

10.47 Davle I

10.53 Petrov u Prahy I

11.03 Luka pod Medníkem I

11.11 Jílové u Prahy I

11.23 Krhanice I

11.30 Týnec nad Sázavou I

11.49 Čerčany 19.17
12.35 Čerčany 18.49
12.46 Hvězdonice 18.38

12.51 Chocerady 18.33

13.02 Samechov 18.27

13.06 Stříbrná Skalice 18.23

13.24 Sázava-Černé Budy 18.14

13.40 Ledečko I

13.54 Český Šternberk zast. 17.45

14.08 KÁCOV 17.31

Tarifní podmínky

cena specifikace

40,- Jízdenka mezi jednotlivými místy za-

stavení

80,- Úseková jízdenka mezi vyjmenova-

nými stanicemi Praha – Davle, Davle

– Čerčany, Čerčany – Kácov

120,- Úseková jízdenka mezi vyjmenova-

nými stanicemi Praha – Čerčany,

Čerčany – Praha

160,- Jednosměnová jízdenka Praha –

Kácov, Kácov – Praha

160,- Zpáteční jízdenka Praha – Čerčany

a zpět

200,- Zpáteční jízdenka Praha – Kácov a zpět

100,- Příplatek za přepravu sportovního

plavidla

40,- Příplatek za přepravu kola

20,- Místenka (pouze v předprodeji v žst.

Praha Braník)

50% Sleva pro děti od 6 do 15 let

Zdarma Děti do 6 let bez nároku na místo

k sezení
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Zprávy Asociace sportu pro všechny (ASPV)

Okresní lehkoatletické závody žactva

Ve školníma reálu našeho města proběhly

17.5.2006 okresní lehkoatletické závody žactva.

Závody se pořádají v Poříčí nad Sázavou, ale

z důvodu stavby nové sportovní haly byly letos

přesunuty do našeho města. 

Účastnící: Poříčí nad Sázavou, KK Benešov,

Sedlec-Prčice, Nesvačily a Týnec nad Sázavou

Disciplíny – mladší žactvo: 50 m běh, 400 m

běh, hod, skok do dálky

– starší žactvo: 60 m běh, 800 m běh,

hod, skok do dálky

Kategorie: mladší žákyně I a II, starší žákyně III

až IV, mladší žáci I a II, starší žáci III až IV.

Závody byly poznamenány neustálou změnou

počasí – prudký déšQ, dokonce i slabá bouřka se

střídaly se žhavým sluncem. A tak se žáci i žá-

kyně museli často schovat před deštěm a přeru-

šit tak závodění. Důležité ale bylo, že nikomu

počasí nevzalo chuQ závodit dál a vydat ze sebe

maximum.

Výsledky celkového umístění týneckých žáků

a žákyň

mladší žáci II: 12. místo – Vondrák Zdeněk

13. místo – Pelánek Jindřich

starší žáci IV: 4. místo – Mikeštík Jakub

mladší žákyně I: 5. místo – Vávrová Michaela

6. místo – Marvanová Jana

9. místo – Kazdová Barbora

12. místo – Vávrová Kateřina

mladší žákyně II: 4. místo – Šálková Andrea

5. místo – Jandová Martina

7. místo – Salátová Martina

8. místo – Slabová Veronika

starší žákyně III: 5. místo – Kohoutová Michaela

10. místo – Urbancová Aneta

starší žákyně IV: 7. místo – Salátová Denisa

9. místo – Pichovská Simona

11. místo – Pěkná Petra

12. místo – Povolná Dagmar

Celkem se okresních lehkoatletických závodů

zúčastnilo 89 závodníků, z toho 39 žáků a 50

žákyň. 

Jakub Mikeštík za starší žáky a Andrea Šálková

za mladší žákyně II postupují do krajského kola,

které se bude konat ve Vlašimi. Přejeme jim hodně

sportovního štěstí a úspěšnou reprezentaci.

Děkujeme všem cvičitelům ASPV, učitelům

a starším žákyním za pomoc při závodech a také

paní ředitelce mgr. Váňové, která nám umožnila

tyto závody uskutečnit v areálu školy.

•

Dětský den

ASPV TJ JAWA METAZ Týnec nad Sázavou

ve spolupráci s Městem pořádaly dne 2.6.2006

v zahradě Společenského centra Týnec oslavu

Dne dětí. Překvapením bylo vystoupení gym-

nastických skupin ze Skotska, které se líbilo

všem dětem i dospělým.

Pro děti byly v zahradě připraveny různé sou-

těže, při kterých nám na stanovištích pomáhala

starší děvčata. Všem jim děkujeme, že přišla

a svými novými a zajímavými nápady přispěla

k rozšíření počtu soutěží. 

Novou atrakcí bylo lyžování na trávě. Bylo

poznat, kdo má zkušenost s lyžováním na sněhu.
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Ti úplně nejmenší, na které byly i ty malé lyže

velké, alespoň proběhly dráhu s rodiči po svých.

Soutěžilo se na nové dráze s kuličkou, střílelo

se s praku s míčkem, na své si přišli i rybáři a na-

bízela se tu i řada dalších soutěží.

Na startu dostaly děti kartičku a na každém

stanovišti jim do ní cvičitelé dali razítko. Na

konci soutěží na děti čekala bohatá tombola. Ná-

sledovalo opékání buřtů u ohýnku. Děvčata měla

co dělat, aby nakrájela buřty a chleba pro cca

160 dětí s rodiči.

Po občerstvení následovalo již zmíněné vy-

stoupení gymnastů ze Skotska a dětská diskoté-

ka. Dětský den byl zakončen vystoupením coun-

try skupiny pod vedením J. Raka – no super!

Ještě jednou děkujeme všem děvčatům, zvláš-

tě Božence a Janě. Poděkování patří i Pavlu

Dvořákovi, který přivezl a zajistil aparaturu na

diskotéku, požárníkům, kteří zajistili bezpečnost

při táboráku a sponzorům: FAGGF (spolufinan-

covábo evropskou unií), MasterFoods, panu

Němcovi a také zkušeným vodákům, kteří byli

připraveni vozit děti po Sázavě.

Počasí nám přálo – nespadla ani kapka deště,

takže se letošní oslava MDD opravdu vydařila.

Nyní už je před námi jen poslední akce tohoto

školního roku – tábor pro děti v Arneštovicích ve

dnech 9. – 11. června, a pak už na děti čekají vytoužené prázdniny, do kterých ASPV přeje hodně

sportu a sluníčka.

E.U.
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Volejbalové jaro 2006

Volejbalové jaro jsme začali přípravou na

jarní část mistrovské sezóny v KP II turnajem ve

Vlašimi. Zde se konal VI. ročník Podblanického

poháru za účasti osmi týmů hrající KP II. a naše-

ho tradičního rivala Sokola Benešov, jenž letos

obsadil šesté místo v KP I. 

V turnaji jsme prošli bez větších problémů do

semifinále, když jsme ve skupině postupně pře-

hráli Zruč nad Sázavou, Štamgasty Vlašim a Tat-

ran Sedlčany shodně 2:0 na sety. Zejména vítěz-

ství nad lídrem KP II. Zručí nad Sázavou nás

potěšilo. V semifinále nás čekala Kutná Hora, se

kterou jsme sehráli vyrovnané utkání a prohráli

až v tie-breaku 12:15. V utkání o třetí místo jsme

narazili na Sokol Benešov. Zápas opět rozhodo-

val tie- break, ve kterém jsme měli trochu více

štěstí a radovali se z výhry 16:14. Ve finále pak

Zruč nad Sázavou po boji porazila Kutnou Horu

2:1 na sety. My jsme obsadili třetí místo a byli

jsme nad míru spokojeni.

Celkové pořadí:

1. Jiskra Zruč nad Sázavou

2. Sparta Kutná Hora

3. VK Týnec nad Sázavou

4. Sokol Benešov

5. Štamgasti Vlašim

6. Sokol Senožaty

7. Müller Team Vlašim

8. Tatran Sedlčany

9. Slavoj Český Brod

Jarní část sezóny KP II. jsme zahájili domá-

cím utkáním s TJ Slavoj Český Brod. Ve vyrov-

naném prvním utkání jsme dokázali vyhrát až

v pátém setu, kdy jsme odevzdaného soupeře po-

razili hladce 15:4. Druhý zápas byl opět drama-

tický a rozhodovaly v něm především koncovky

setů. Ty jsme zvládli až na jednu výjimku lépe

my a radovali jsme se z vítězství 3:1.

K druhému zápasu jsme zajížděli do Kutné

Hory. Ve velmi chladném počasí se nám podaři-

lo překvapivě vyhrát první zápas hladce 0:3. Ve

druhém utkání se soupeř již oklepal a vrátil nám

porážku z prvního zápasu. Po zlepšeném výkonu

vyhrál zaslouženě 3:1.

Ve druhém domácím dvojzápase jsme na

svém hřišti přivítali SK volejbal Kolín „B“. Po

nevydařeném začátku, kdy jsme prohráli první

set, jsme postupně převzali otěže do svých rukou

a zápas bez větších problémů dovedli do vítěz-

ného konce 3:1. Druhé utkání se nám příliš ne-

povedlo. Po divokých prvních setech, kdy jsme

my i Kolín dokázali uhrát pouze dvanáct, re-

spektive jedenáct bodů, se hosté dostali do větší

herní pohody a vyhráli nakonec 1:3 na sety.

V dalším domácím utkání jsme hostili lídra

soutěže TJ Jiskru Zruč nad Sázavou. Po dobrém

začátku, kdy jsme dokázali vyhrát první set, se

začala projevovat větší herní kvalita protivníka,

který s námi neměl tolik práce. Po jasném prů-

běhu vyhrál 1:3. Druhý zápas byl prakticky kopií

prvního utkání. Nám se podařilo soupeře přehrát

pouze ve třetím setu těsně 26:24, a tak se z ví-

tězství 1:3 opět radovala Zruč.

K dalšímu mistrovskému utkání jsme zajíždě-

li na hřiště Sokola Poříčany. Tento tým nedoká-

zal vyhrát v průběhu sezóny jediný zápas. Ani

s námi to nebyla výjimka. Po dobrém výkonu

jsme soupeře přehráli hladce dvakrát 0:3.

K následujícímu zápasu přijel na naše hřiště

TJ Tatran PMS Sedlčany. První zápas pro nás ne-

dopadl vůbec dobře a po nejhorším výkonu v se-

zóně jsme zaslouženě prohráli 0:3. Ve druhém

klání už byla naše hra o poznání lepší a po zlep-

šeném výkonu jsme soupeři oplatili porážku.

Duel jsme vyhráli 3:0.

V posledním utkání nás čekalo okresní derby

na hřišti Sokola Vlašim. V prvním zápase se hrál

vyrovnaný duel, který domácí ve svůj prospěch

rozhodli až v tie- breaku, kde vyhráli těsně

15:12. Ve druhém utkání jsme již převzali inicia-

tivu my a po nejlepším výkonu v celé sezóně

jsme zaslouženě vyhráli 0:3. Sezónu jsme za-

končili na pátém místě, což je po loňském boji

o první místo pro nás trochu zklamání. 

ChuQ si můžeme spravit v následujících let-

ních turnajích v trampské osadě Albatros u Vla-

šimi, na turnaji v Kolíně a především na desátém

ročníku Memoriálu Miroslava Kaliny, který po-

řádáme v sobotu 17. června od půl deváté. 

Dosavadní výsledky na jaře:

VK Týnec nad Sázavou – TJ Slavoj Český Brod 3:2 (21, -22, -22, 16, 4)

3:1 (23, 23, -22, 19)

TJ Sparta Kutná Hora – VK Týnec nad Sázavou 0:3 (-20, -14, -20)

3:1 (15, 17, -14, 14)

VK Týnec nad Sázavou – SK volejbal Kolín „B“ 3:1 (-20, 19, 16, 18)

1:3 (-12, 11, -22, -22)

VK Týnec nad Sázavou – TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 1:3 (18, -17, -21, -15)

1:3 (-12, -13, 24, -21)

Sokol Poříčany – VK Týnec nad Sázavou 0:3 (-19, -15, -18)

0:3 (-10, -14, -17)

VK Týnec nad Sázavou – TJ Tatran PMS Sedlčany 0:3 (-22, -23, -18)

3:0 (24, 17, 19)

Sokol Vlašim – VK Týnec nad Sázavou 3:2 (21,-13, 23, -21, 12)

0:3 (-18, -20, -22)

Tabulka před posledním kolem: sety míče body
1. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 28 25 3 78 : 19 2300 : 1858 53

2. TJ Sparta Kutná Hora 28 22 6 68 : 33 2366 : 2032 50

3. Sokol Vlašim 28 19 9 67 : 40 2396 : 2221 47

4. SK volejbal Kolín „B“ 28 18 10 56 : 42 2185 : 2118 46

5. VK Týnec nad Sázavou 28 14 14 53 : 50 2244 : 2185 42
6. TJ Slavoj Český Brod 28 7 21 36 : 68 2153 : 2344 35

7. TJ Tatran PMS Sedlčany 28 7 21 35 : 68 2068 : 2370 35

8. Sokol Poříčany 28 0 28 11 : 84 1722 : 2306 28

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na otevřený

beachvolejbalový kurt, který je v provozu každý

den od rána do večera. Stačí se objednat na tele-

fonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát. Stojí

to opravdu za to.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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Májová Vltava

Na začátku všeho byl jeden prozatím nesplně-

ný sen – splout Vltavu čistou, divokou, bez sto-

vek lodí a tábořišQ přecpaných vodáky a klienty

půjčoven. A když k tomu přispěje příroda…?

Zimní zásoba sněhu a deště způsobily, že se Vl-

tava až do 5. května držela na prvním povodňo-

vém stupni. Večer se průtok snížil na 50 m3.

Osazenstvo dvou raftů a jedné pálavy tvořili:

Dalibor Zíma, Pavel a Lenka Ouřadníkovi, Jar-

mila Faltusová, Jan Rak, Jana Skopcová, Alena

Šípková, kamarádi Zdeněk a Valina s Radimem. 

Sobota 6. května

– začátek v 8,15 hod. na benešovském nádraží ČD,

cíl Vyšší Brod (přes České Budějovice, Rybník).

Voda z Vyššího Brodu do Rožmberku byla velmi

rychlá, „voleje“ téměř zmizely. Jez U Bílého mlýna

měl svoji typickou „vlnku“ za propustí trochu delší

než obvykle, stejně jako většina následujících jezů.

Herbertov (šupna ještě nebyla) jsme jeli propustí.

Dole bylo pár lidí na plastových lodích a sanitka,

která přijela pro vodáka, co si při nastupování pod

a zarazili až nad jezem Pečkovský mlýn – Větř-

ní. Tento jez nás stál asi největší zkoumání a roz-

hodování – propust, která je vlevo od retardérky

a má kolmý skok 1,8 m, měla dost vody, a tak se

některým z nás zdálo škoda toho nevyužít i přes-

to, že dole byl docela velký kohout a několik

metrů různě šikmých vln. Nakonec jel modrý

raft a pálava retardérkou, zelený raft propustí.

Dobře to dopadlo a my „zelení“ jsme toho neli-

tovali. Než stačila klesnout hladina adrenalinu,

byl tu jez Konopa u Papouščí skály. Jako tradič-

ně propustí, ale poněkud vodnatější. A už tu byly

krumlovské jezy, a tak to šlo ráz na ráz. 

Rechle – po prohlídce skok propustí (výška

1,1 m), čochtan posádky pálavy

Lyra – obávaná (nedá se prohlédnout), průjezd

byl překvapivě hladší než při běžné vodě

Mrázkův mlýn (jez u gymnázia) – docela v po-

hodě, problémy měly s velkým množstvím vody

posádky především otevřených lodí

jez u Jelení lávky – sjízdný téměř v celé šíři (pře-

nášecí rampa pod vodou), v propusti obří kohout,

bylo to „to správné ořechové“, pálava jela po jezu

jezem tak nešQastně zaklínil nohu mezi kameny, že

mu ji při vyprošQování museli zlomit. Tento fakt

nám sice náladu příliš nezvedl, ale také nezkazil –

i to se někdy stane. Rožmberk byl v pohodě, jen tro-

chu vodnatější. Končili jsme v kempu u Nojdy, kde

byl stánek otevřený do pozdních nočních hodin

a asi nejvíc živo. Pod přístřeškem hrály již dvě party

a zvlášQ jedna docela pěkně, i když hudbu trošku ji-

ného zaměření. Zhodnotili jsme den, spláchli únavu

a těšili se na „akční“ krumlovské jezy.

Neděle 7. května

– voda opět rychlá, Na Cihelně otevřeno, U Fíka

dosud zavřeno, velmi rychle jsme minuli Zátoň

Tím skončila akční část plavby, konec nás

čekal až ve Zlaté Koruně. Po projetí propusti jsme

zakotvili přímo před hospodou. Takhle prázdné

tábořiště ve Zlaté Koruně asi mnozí z nás ještě ne-

zažili. Na vodě ujeto rekordních 39 km.

Pondělí 8. května

– výprava na KleQ. Klasicky, po červené nahoru

a zpět po žluté asi 18 km. Po návratu nás opusti-

li Zdeněk a Alča a my po kávě v novém obcho-

dě v kempu vyrazili na Dívčí kámen. Opět to byl

veget téměř bez pádlování. Na Dívčím kameni

nebyl vůbec nikdo, jen my, večerní táborák, buř-

tíky a fůra dobrot k jídlu i pití.

Úterý 9. května

– i když v noci byla na stanech jinovatka a zmrz-

lé kapky, ráno nás budilo sluníčko. Balení bylo

důkladnější a sušení věcí delší. Také další plav-

ba až do Boršova byla ve znamení odpočinku

a klídečku. Jez u Rybů jsme skoro nepostřehli,

jez u Zátkova mlýnu jsme po delší prohlídce

a zvážení situace (co kdyby…?) v klidu přenes-

li. A zbývalo jen vyfouknout, zabalit a vzhůru na

nádraží jako správní „bagážníci“. Vlak, co jel za

deset minut, jsme nechali pro jistotu ujet – ná-

sledoval pro mnohé největší zážitek celé akce,

a sice návštěva hospody U Kaštanu ve Včelné.

O pohádkové nabídce a cenách prodávaných

jídel a dobrot si raději nechte vykládat od pří-

mých účastníků.

Závěr:

Vodní stav cca 160 cm, průtok vody 50 m3. Po-

časí (s výjimkou půlhodinové přeháňky) krásné,

na vodě ujeto 70 km, pěšky našlapáno 18 km.

A tak se nám ten sen vlastně splnil.

Dali
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Gymnastika z Týnce již podruhé na přeboru v Brně

Děvčata z našeho odboru ASPV – sportovní

gymnastika změřila své sportovní umění již po-

druhé na přeboru Regionálního centra ASPV

v Brně dne 8.4.2006. Tohoto závodu se zúčastni-

lo celkem 15 děvčat našeho oddílu.

Děvčata závodila v těchto kategoriích: mladší

žákyně I., starší žákyně III. a starší žákyně IV.

Na programu byl čtyřboj – přeskok, hrazda,

kladina a prostná.

V mladších žákyních z 22 závodnic obsadila

pěkné 3. místo Vávrová Michaela a 17. byla

Vávrová Kateřina, která pro zranění nemohla

cvičit na hrazdě.

Ve starších žákyních III. – celkem 27 závodnic

a náš oddíl reprezentovalo 9 děvčat

2. místo Nováková Monika

3. místo Nováková Kamila o 0.05 bodu méně

Krajský přebor ve sportovní gymnastice opět v Týnci nad Sázavou

Dne 22.4.2006 byl náš odbor ASPV – oddíl

sportovní gymnastiky pověřen Středočeskou

krajskou asociací uspořádat Krajský přebor ve

sportovní gymnastice v Týnci n. Sázavou. Toho-

to závodu se zúčastnilo celkem 36 závodníků ze

4 okresů – z Mladé Boleslavi, Prahy východu,

Berouna a Benešova. Závodilo se v 7 kategorií

od nejmladších závodnic po ženy.

Za okres Benešov nás reprezentovalo celkem

9 děvčat ve 3 kategoriích. Do tohoto závodu po-

stupovaly 4 nejlepší závodnice v každé kategorii

z okresního přeboru.

V jednotlivých kategoriích se umístila naše

děvčata takto:

mladší žákyně II. – celkem 11 závodnic

3. místo Jalůvková Martina

6. místo Šamlotová Hana

starší žákyně III. – celkem 9 závodnic

1. místo Kovářová Radka

2. místo Křížková Barbora

3. místo Nováková Kamila

4. místo Nováková Monika

5. místo Křížková Barbora

6. místo Novotná Kateřina

9. místo Kokášová Veronika

10. místo Mrhová Aneta

11. místo Oktábcová Jitka

16. místo Součková Karolína

24. místo Urbancová Aneta

V kategorii starší žákyně IV. závodilo celkem

19 děvčat, Týnec nad Sázavou zastupovala 3

děvčata.:

Celkové umístění našich děvčat:

2. místo Škvorová Sára

3. místo Kazdová Eva

7. místo Součková Radka

V kategorii žen závodila jen v prostných Zídková

Martina.

Děvčata si na tomto závodě vyzkoušela svoje

sestavy, se kterými pak soutěžila na krajském

přeboru s postupem do republikového finále ve

sportovní gymnastice.

Další den v neděli dne 9.4.2006 absolvovalo

12 našich děvčat další závod „Gymteam“ v kate-

gorii juniorů. Závod se skládá ze skoků z tram-

políny, přeskoků z trampolíny přes koně, akro-

batických řad na koberci a pódiové skladby.

Naše děvčata si šla prvně tento závod vyzkoušet

v praxi. Mimo pódiové skladby, kterou z tech-

nických důvodů necvičila, si na ostatním nářadí

vedla velmi dobře. Obsadila 6. místo, ale příště

již přijedou s pódiovou skladbou a určitě obsadí

některé z předních, možná i medailových míst.

Je to pro ně další závodní zkušenost.

J.Z.

starší žákyně IV. – v této kategorii si to rozdala

mezi s sebou jen naše děvčata bez konkurence

a umístila se takto:

1. místo Škvorová Sára

2. místo Kazdová Eva

3. místo Součková Radka

Z tohoto závodu postupují do republikového

finále prvé tři závodnice z každé kategorie. Dr-

žíme palce našim děvčatům.

J.Z.
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Republikové finále ve sportovní gymnastice Doubí u Třeboně dne 13.–14. 5. 2006

Z krajského přeboru se do republikového finá-

le z našeho oddílu v Týnci nad Sázavou probo-

jovalo 7 děvčat, která zastupovala Středočeský

kraj ve 3 kategoriích.

V hezkém prostředí Sportcentra v Doubí

u Třeboně závodilo v ženských kategoriích cel-

kem 12 krajů z celé České republiky. Náš kraj

byl zastoupen 3 družstvy v žákovských katego-

riích a jedním družstvem dorostenek. 

Za oddíl sportovní gymnastiky Týnec nad Sá-

zavou cvičila v družstvu v kategorii mladší žá-

kyně II. jen Martina Jalůvková a obsadila 25.

místo z 38 závodnic. Svým výkonem pomohla

družstvu Středočeského kraje k pěknému druhé-

mu místu z 12 krajů.

V kategorii starší žákyně III. tvořily družstvo

Středočeského kraje jen týnecké závodnice. Z 36

závodnic uniklo Kamile Novákové 3. místo jen

o 0.05 bodu. I bramborová medaile je velkým

úspěchem. Shodným počtem bodů se dělí o 10.

místo Kovářová Radka a Křížová Barbora. Toto

družstvo Středočeského kraje obsadilo opět

druhé místo.

V kategorii starší žákyně IV. reprezentovala

Středočeský kraj jen týnecká děvčata. Z 36 závo-

dnic byla na 10. místě Škvorová Sára, na 14. místě

Kazdová Eva a na 19. místě Součková Radka.

V družstvech se děvčata umístila na 5. místě. Tento

horší výsledek způsobily dva pády z kladiny a bo-

dová ztráta na ostatním nářadí nešla již dohnat. 

Všechna naše děvčata zacvičila s maximálním

nasazením. Velkou pochvalu zaslouží nejen

všechny závodnice, ale i jejich trenérky za vzor-

nou reprezentaci Středočeského kraje. 

J.Z.
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Skotští gymnasté na Dětském dnu v Týnci n. Sázavou

V roce 2005 se 10 členů našeho oddílu sportovní gymnastiky v Týnci

nad Sázavou zúčastnilo zájezdu za sportovci do Skotska. V letošním roce

nám skotští gymnasté návštěvu oplatili ve dnech 1.6.–3.6.2006. 

Skotští sportovci byli přijati představiteli MěÚ Týnec nad Sázavou

panem starostou Březinou, paní místostarostkou Burešovou a panem Ka-

drnožkou. Při přijetí si vzájemně předali upomínkové předměty. Hosté si

dále prohlédli rotundu a muzeum.

Odbor ASPV při TJ Jawa Metaz Týnec dne 2.6.2006 pořádal oslavy

Dětského dne na zahradě společenského centra. Do oslavy se aktivně za-

pojili i skotští gymnasté. Svým vystoupení ukázali divákům nejen akro-

batická cvičení, ale i svůj folklór a hru na dudy. Pozadu nezůstaly ani míst-

ní gymnastky, a to od těch nejmladších až po ty nejstarší, které nás

reprezentují na jiných akcích a závodech. Oslavy Dětského dne se vydaři-

ly i zásluhou zlepšeného počasí.

Jsme moc vděčni za pomoc, která nám byla poskytnuta a chceme přede-

vším poděkovat za velmi pěkný přístup ze strany MěÚ Týnec nad Sázavou

a informačního střediska při MěÚ paní Němcové. Dále chceme poděkovat

majiteli společenského centra panu Němcovi, který nám umožnil přístup jak

na zahradu, tak i do vnitřních prostor společenského centra. Ke zpestření oslav

přispěla i svou country hudbou místní kapela a zpříjemnila tak večerní pose-

zení v zahradě společenského centra. J.Z.
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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

Škola Taekwon-Do ITF SILLA na Oblastních závodech

V neděli 23.4. proběhly v Praze Oblastní závo-

dy v Taekwon-Do ITF žáků, juniorů a seniorů.

Této akce se zúčastnilo 132 závodníků ze 6-ti od-

dílů z Prahy a Středních Čech. Trenéři naší školy

Silla na tuto akci nominovali rekordních 41 zá-

vodníků jak z řady zkušených závodníků s vyšší-

mi pásky, tak i nováčky z podzimního náboru.

Celkem naši závodníci vybojovali 41 medailí –

15 zlatých, 16 stříbrných a 10 bronzových. Čtyři

naši závodníci získali titul nejúspěšnějšího závo-

dníka/nice a to v kategori: seniorka kat.A – Ve-
ronika Kouřilová, senior kat.B – Martin Dro-
bek Konrád, juniorka kat.A – Veronika
Hasmanová a žákyně – Ivana Vatechová. Tyto

závody sloužily k výběru nových závodníků a zá-

rověň jako příprava na nadcházející Mistrovství

Čech, které se bude konat 20. května v Třeboni.

Našim závodníkům blahopřejeme a přejeme

hodně úspěchů do dalšího cvičení.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

ŽÁKYNĚ:
Vatechová Ivana 1.místo tul 1.kup, 

1.místo mats. –50 kg, 

2.místo tki

Bittnerová Kristýna 2.místo tul 3.kup, 

2.místo matsogi –50 kg

Hvězdová Pavla 2.místo tul 8.kup

Kokášová Veronika 3.místo tul 3.kup

Zavadilová Lucie 3.místo tul 4.kup

ŽÁCI:
Král Ondřej 1.místo matsogi –50 kg

Sedlák Filip 1.místo tul 7.kup

Hvězda Martin 2.místo tul 4.kup

KuQák Michal 3.místo tul 7.kup

JUNIORKY:
Hasmanová Veronika 2.místo tul 1.kup,

1.místo mats.+60kg,

.místo wir.

Kárníková Lucie 3.místo tul 8.kup

JUNIOŘI:
Novotný Jakub 2.místo matsogi +70 kg, 

1.místo wirok

Kokáš Michal 1.místo matsogi +70 kg

Novák Petr 1.místo tul 6.kup

Král Jan 3.místo tul 2.kup, 

2.místo matsogi –70 kg

Zahrádka Lukáš 2.místo tul 7.kup, 

3.místo tki

SENIORKY:
Kouřilová Veronika 1.místo tul 1.kup, 

1.místo wirok

Kaniová Eva 2.místo tul 7.kup, 

1.místo tki

Casková Denisa 2.místo tki, 2.místo wirok

SENIOŘI:
Konrád Martin 1.místo tul 6.kup, 

3.místo tki, 1.místo wirok

Sikáček David 2.místo tul 6.kup, 

2.místo tki, 2.místo wirok

Zahrádka Ondřej 2.místo tul 7.kup, 

1.místo tki

Heydušek Marcel 3.místo matsogi spojená 

kategorie +-80 kg

Heřmánek Jan 3.místo tul 7.kup

Heřmánek Jakub 3.místo tul 5.kup
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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

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 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 602 121 134

Uvádět číslo stožáru

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

Technické služby ing. Jahoda (mobil) 777 241 039

p. Peša (mobil) 777 241 036

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.


