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5,- Kč

Vážení spoluobčané,

Týnecké listy jsou opět zde, aby Vám zpříjemni-

ly chvíle odpočinku a poskytly užitečné infor-

mace.

Z jednání rady města:

• rozhodla vypsat anketu v místní části Čakovi-

ce s cílem ustanovit tam osadní výbor

• schválila příjem dotace z Fondu kultury

Středočeského kraje na akce Týnecký střep

2006 – 20 000,- Kč a Kulturní rok v muzeu –

35 000,- Kč a dále příjem dotace z Fondu ži-

votního prostředí Středočeského kraje na akci

„Čistírna odpadních vod Chrást nad Sázavou“

ve výši 1,5 mil. Kč

• stanovila uzávěrku předvolebního vydání Tý-

neckých listů na 20. 9. t.r.

• rozhodla přidělit zůstatek dotačních prostřed-

ků pro rok 2006 ve výši 15 000,- Kč Tělový-

chovné jednotě JAWA METAZ Týnec n.S.,

odbor Asociace sportu pro všechny (ASPV),

oddíl sportovní gymnastiky, jako spoluúčast

k dotaci získané od Středočeské krajské ASPV

• rozhodla přidělit funkci kronikáře města paní

Aleně Kyzlinkové

Z jednání zastupitelstva města:

• projednalo a schválilo závěrečný účet a zprá-

vu o přezkoumání hospodaření města a Svaz-

ku obcí Týnecko za rok 2005

• schválilo III. úpravu rozpočtu města pro rok

2006

• schválilo Dohodu o změně hranic obce Řehe-

nice a města Týnce n.S.

• stanovilo počet členů zastupitelstva pro období

2006–2010 na 17 členů 

Další informace:

Výstavba na Kněžině
Dle smlouvy měla být stavba dokončena do

31. 5. 2006. K 31. 7. se tak dosud nestalo. Doda-

vatelská firma navrhla uzavřít dodatky k přija-

tým smlouvám, které dle názoru města bezdůvo-

dně navyšují cenu díla, proto město na tyto

návrhy nepřistoupilo. Trváme na dodržení

smluvních podmínek a požadujeme urychlené

dokončení stavby v odpovídající kvalitě, aby-

chom byty mohli předat budoucím nájemníkům.

Rekonstrukce komunikací ve starém Týnci
V červnu tohoto roku byla ukončena rekon-

strukce turistické infrastruktury v Týnci – levém

břehu. Je mou povinností poděkovat místosta-

rostce Ing. Burešové za odvedený kus práce. Na

této dotované akci se podílela intenzivně od sa-

mého začátku – od získání dotace v době, kdy

ještě na radnici nepůsobil Mgr. Kadrnožka, který

tyto věci má dnes na starosti, přes desítky kon-

trolních dnů až po závěrečné vyúčtování a audit

této akce. Možná někdo vytkne asfaltové povr-

chy tam, kde mohla být dlažba, možná někomu

chybí něco jiného, ale na větší rozsah už zkrátka

nebyly peníze. Uvedenou akci chápu jako velký

přínos tzv. starému Týnci, přínos pro stálé oby-

vatele i pro turisty. 

Rychlý přehled toho, co se ještě ve městě děje: 
Rekonstruuje se topení a vodovod v horním

pavilonu základní školy, opravovaly se podlahy

v základní umělecké škole, poněkud se zvelebu-

jí venkovní prostory v mateřské škole, opravoval

se obecní domek v Podělusích, pracuje se na

projektu rozšíření obecního domku (hasičské

klubovny) v Krusičanech, připravuje se montáž

několika nových autobusových čekáren, jsou

hotové studie lávky přes řeku ve Zbořeném Kos-

telci a areálu parkování a služeb pro motoristy

v Týnci, byla zrekonstruována poslední část vo-

dovodu v Chrástě Na Potočině a bude zde polo-

žen nový asfaltový koberec. Budeme mapovat

novou místní část Čakovice a plánovat systém

péče o tuto část našeho města. Dále samozřejmě

pokračují práce na územním plánu a po prázdni-

nách bude třeba připravit hrubý návrh rozpočtu,

aby si s ním nové zastupitelstvo dokázalo v krát-

kém čase poradit. Do závěrečné fáze vstoupila

příprava knihy o Týnci. V sobotu 9. září se zú-

častníme Setkání Týnců ve Velkém Týnci u Olo-

mouce, ještě předtím navštíví dosud nesestavená

týnecká delegace holandské město Hoevelaken.

V rámci festivalu Podblanický podzim k nám

v listopadu zavítá špičkové Kocianovo kvarteto. 

Vážení spoluobčané,

příští vydání bude věnované především komu-

nálním volbám a bude tedy poslední ve voleb-

ním období 2002–2006. Do té doby však pro-

běhne ještě řada investičních, ale také zajíma-

vých kulturních akcí, o nichž jste průběžně in-

formováni.

Zdeněk Březina

starosta města
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Městský úřad v Týnci nad Sázavou sděluje všem občanům, že končí

s přijímáním žádostí o vystavení cestovních dokladů (pasů).

Od 1. 9. 2006 bude přijímat tyto žádosti pouze Městský úřad v Benešo-

vě, oddělení cestovních dokladů.

Sdělení občanům

Podzimní úklid 2006

Vzhledem ke špatným zkušenostem s neukáz-

něností našich občanů při jarních a podzimních

úklidech, bude přistavování kontejnerů v rámci

letošního podzimního úklidu organizováno opět

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

noviště v omezeném čase – viz rozpis níže –

a příjem odpadu bude kontrolován pracovníky

technických služeb a pověřenými pracovníky

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

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

barev a nádoby od nich, nádoby s vyjetým ole-

jem, pneumatiky a podobně – tj. odpady klasifi-

kované jako nebezpečné odpady. 

Pouze tyto nebezpečné odpady budou zdar-
ma přebírány v areálu Technických služeb
Benešov na Brodcích 

v sobotu 14. 10. 2006 v době od 8–12 hod.

Ostatní odpad podléhá zpoplatnění.

Případné vytváření černých skládek bude
pečlivě monitorováno a přísně pokutováno!

Rozestavění kontejnerů

Týnec – Střed Sadové ulice Po – 9.10.2006 16.00–18.00 hodin

Týnec – pod KD – nad Trojánkovými Po – 9.10.2006 16.00–18.00 hodin

Týnec – Kozlovice – u kontejnerů Út – 10.10.2006 16.00–18.00 hodin

Týnec – Farský kopec – střed Út – 10.10.2006 16.00–18.00 hodin

Týnec – Čakovická x K Jezu St – 11.10.2006 16.00–18.00 hodin

Týnec – garáže St – 11.10.2006 16.00–18.00 hodin

Chrást osada – u obchodu Čt – 12.10.2006 16.00–18.00 hodin

Chrást sídliště – střed spodní ulice Čt – 12.10.2006 16.00–18.00 hodin

Pecerady – u hřiště Pá – 13.10.2006 16.00–18.00 hodin

Pecerady – u obchodu Pá – 13.10.2006 16.00–18.00 hodin

Brodce – Technický dvůr – zdarma So – 14.10.2006 8.00–12.00 hodin 

Nebezpečný odpad

Týnec – 9.května Po – 16.10.2006 16.00–18.00 hodin

Týnec – Družstevní u B3H Po – 16.10.2006 16.00–18.00 hodin

Podělusy – u hasičské zbrojnice Út – 17.10.2006 16.00–18.00 hodin

Krusičany – u hasičské zbrojnice Út – 17.10.2006 16.00–18.00 hodin

Zbořený Kostelec – hospoda „U Holubů“ St – 18.10.2006 16.00–18.00 hodin

Čakovice – náves St – 18.10.2006 16.00–18.00 hodin
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Rekonstrukce kolem památek je ukončena

V období od října 2005 do června 2006 probí-

hala rekonstrukce přístupových cest ke kulturním

památkám v našem městě. Tato akce proběhla na

základě úspěšné žádosti na čerpání prostředků

z Evropské unie z programu Phare 2003 část II.

Cílově určené finanční prostředky byly v našem

městě použity především na odvodnění celého

areálu hradu, na vybudování dlážděných cest

a nákup mobiliáře. V historickém centru byly

opraveny chodníky, místní komunikace, odpočí-

vadla a schody ke kostelu. Bylo odvodněno

a opraveno parkoviště před Společenským cen-

trem a veřejné osvětlení bylo přesunuto nad stráň

nad křižovatkou. Bylo vybudováno nové parko-

viště nad tenisovými kurty a nový přechod pro

chodce s nejmodernějšími parametry. Celá akce

je v hodnotě cca 6 mil Kč. Podíl města Týnec nad

Sázavou činil 25 %, příspěvek z EU a ze Státní-

ho rozpočtu České republiky tvoří 75%. 

V průběhu celé akce jsme intenzivně spolu-

pracovali s pracovníky Národního památkového

ústavu. Bylo nutné respektovat jejich připomín-

ky. Tak mohlo být velmi citlivě opraveno scho-

diště ke kostelu včetně bočních zídek. V Klusáč-

kově ulici si majitelé domů vyměnili vodovodní

přípojky ke svým objektům. ČEZ Benešov od-

stranil nepěkné „nástřešáky“ na rodinných do-

mech a uložil své vedení do komunikace. 

Děkuji všem za vynikající spolupráci a přede-

vším občanům, kterých se rekonstrukce dotkla

v jejich běžném denním životě, patří velký obdiv

za trpělivost. 

Akce skončila včas před hlavní turistickou se-

zónou a tak mohou obyvatelé města i návštěvní-

ci a turisté projít kolem památek po pěkných ko-

munikacích, zaparkovat svá auta na nových

parkovištích a v klidu si odpočinout v historic-

kém centru našeho města. Opravy v této lokalitě

zdaleka nekončí. Pro další léta bude nutné věno-

vat našim památkám velkou péči. Na jejich údrž-

bu a opravy se budeme i nadále snažit získat pe-

níze z dotačních titulů. Týnecké památky jsou

součástí našeho města a naší historie. Zanechali

nám je naši předkové, kteří si tento krásný kraj

vybrali za sídlo již v dávných dobách. Je naší po-

vinností o jejich odkaz pečovat.

Ing. M. Burešová

místostarostka

Světový běh harmonie 

Městem Týnec nad Sázavou proběhl v pondě-

lí 17. 7. 2006 nejdelší štafetový běh na světě,

World Harmony Run (Světový běh harmonie).

K účastníkům se na hranicích města připojili

i zástupci týneckých sportovců a pan František

Kašpárek s bratry Staňkovými přivedli celou

skupinku k budově Městského úřadu v Týnci

nad Sázavou. 

Zde byli zástupci z mnoha evropských zemí

přivítáni místostarostkou Ing.Miluší Burešovou.

Jako symbol harmonie předali na několik

okamžiků hořící pochodeň a po zpěvu hymny

Světového běhu harmonie vyslovili naději

a přání, aby se v srdcích obyvatel města uchová-

vala harmonie a přátelství. 

World Harmony Run si klade za cíl podpořit

dobrou vůli mezi lidmi a překonat přitom kultur-

ní, národnostní a politické hranice. Je to nesou-

těžní běh, jehož cílem je posílit mezinárodní

pokračování na další straně
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Policie ČR informuje…

autem. Policejní komisař třiačtyřicetiletého muže,

který si v současné době odpykává trest odnětí svo-

body za majetkovou trestnou činnost spáchanou na

okrese Pelhřimov, obvinil z trestného činu krádeže,

porušování domovní svobody a loupeže spáchané

ve spolupachatelství. Po druhém spolupachateli po-

licisté pátrají. 

Mladíci s lupem nestačili odjet

Dva mladíky ve věku 19 a 22 let zadrželi týnečtí

policisté na místě činu poté, co chtěli s připraveným

lupem odjet. Dne 24. února v dopoledních hodi-

nách se v osadě Brodce nedaleko Týnce nad Sáza-

vou vloupali do objektu budovy Jawa v úmyslu od-

cizit železný šrot. Rozbili okno a vnikli dovnitř.

Zde z generátoru elektrického proudu demontovali

kovový disk motoru. Ten společně s motorem vyn-

dali oknem ven a naložili do připraveného osobní-

ho auta Ford Escort. Následně byli zadrženi hlíd-

kou policistů. Prošetřováním případu vyšlo ještě

najevo, že mladíci mají na svědomí další majetko-

vou trestnou činnost, opět v Týnci nad Sázavou.

O několik dní dříve v dopoledních hodinách, opět

za účelem krádeže železného šrotu, přelezli drátěný

plot u zahradní chaty v zahrádkářské kolonii zvané

Višňovka. Na pozemku odcizili patnáctimetrové

kolo smotaného elektrického drátu o váze 10 kilo-

gramů. Přehodili ho přes plot na cestu. Byli přitom

však vyrušeni majitelkou sousedního pozemku.

Lup nechali na místě a z místa utekli a odjeli při-

praveným autem. Svým jednáním napáchali celko-

vou škodu za 16 500 korun. Policejní komisař mla-

díky obvinil z trestných činů krádeže a porušování

domovní svobody spáchané ve spolupachatelství.

Stíhá je na svobodě. Spisový materiál s návrhem na

podání obžaloby postoupil koncem měsíce května

na Okresní státní zastupitelství do Benešova. 

Čtyři kompletní kola z osobního auta odcizil

v noční době z 11. na 12. června neznámý pachatel.

Volkswagen Polo měl majitel zaparkovaný v Týnci

nad Sázavou v Okružní ulici před domem. Ohledá-

ním vozidla policisté zjistili, že pachatel z vozidla

navíc odcizil autorádio s přehrávačem. Přitom ještě

poškodil zpětné zrcátko na straně řidiče. Dále zjisti-

li skutečnosti, které vedly k vypátrání podezřelých

osob. Jedná se o tři mladíky z Benešova ve věku 21,

19 a18 let. Ke spáchání skutku se doznali a odcize-

ná kola policistům dobrovolně vydali. Ti případ za-

dokumentovali a podle místní příslušnosti jej po-

stoupili kolegům na Službu kriminální policie

a vyšetřování do Benešova. 

Řidič skončil ve vazbě

Přestože osmnáctiletý mladík z Prahy-východ

nevlastní řidičský průkaz, od poloviny dubna le-

tošního roku ho čerčanští a týnečtí policisté dva-

náctkrát zjistili při jízdě ve vozidle Škoda 130 nebo

Ford Siera. V několika případech byl i pod vlivem

alkoholu. Nevadila mu ani skutečnost, že mu

Městský úřad v Benešově uložil zákaz řízení všech

motorových vozidel, a to do dubna roku 2007

a v některých případech se tedy dopustil trestné

činnosti. Osudnou se mu nakonec stala jízda For-

dem z Pyšel do Nespek. Čerčanští policisté ho 19.

června při silniční kontrole se souhlasem státního

zástupce zadrželi. Ve zkráceném přípravném říze-

ní mu sdělili podezření z trestného činu maření vý-

konu úředního rozhodnutí. Protože byly v tomto

případě shledány důvody vazby, na základě roz-

hodnutí Okresního soudu v Benešově ho eskorto-

vali do vazební věznice v Praze. 

por. Zuzana Stránská

Řidič boural, protože četl esemesku

Řízení své Škody Superb se řádně nevěnoval

devětadvacetiletý řidič.V úterý 6. června ve ve-

černích hodinách jel po silnici druhé třídy ve

směru od Krňan na Prahu. Před obcí Závist držel

v ruce mobilní telefon a četl SMS zprávu. Přitom

sjel vpravo mimo silnici a přední částí auta nara-

zil do několika kmenů listnatých stromů. Z neho-

dy naštěstí vyvázl bez zranění. Dechová zkouška,

kterou u něj policisté provedli, byla negativní.

Hmotnou škodu řidič vyčíslil na 80 tisíc korun.

Policisté řidiči uložili blokovou pokutu ve výši

jeden tisíc korun. 

Podezřelý muž si odpykává trest

Benešovští policisté podezřívají třiačtyřicetileté-

ho muže z Pelhřimova, že se na našem okrese do-

pustil majetkové a násilné trestné činnosti. Od srpna

do září loňského roku se vloupal do restaurace

v Chrástu nad Sázavou a do prodejen potravin ve

Václavicích a Vracovicích. Odnesl si sušenky, ciga-

rety, alkohol a peníze. Svým jednáním napáchal

škodu včetně poškození objektů za téměř 68 tisíc

korun. Počátkem měsíce března letošního roku odjel

po předchozí domluvě ještě s dalším mužem v čas-

ných ranních hodinách autem Škoda Forman do

obce Nesvačily. Zde společně vnikli do jednoho ro-

dinného domku. Pelhřimovák nejdříve prohledal

půdu, ze které odcizil gramofon. Jeho komplic pro-

hledal přízemí domku. Poté po rozbití skleněné vý-

plně dveří vnikli do kuchyně, kde v té době spal de-

větasedmdesátiletý majitel domku. Pod pohrůžkou

násilí a zbraně jej donutili k vydání 3 850 korun

a odcizili mu ještě startovací pistoli. Poté důchodce

v kuchyni zamkli a z domku odešli. Z místa odjeli

přátelství a vzájemné porozumění. Na trase ve-

doucí přes území více než 80 zemí světa, mezi

které patří všech 48 evropských zemí, nesou

běžci symbol harmonie – hořící pochodeň, kte-

rou si předávají z ruky do ruky lidé, se kterými

se běžci cestou setkávají.

Evropská část běhu začala 2. března v Lisabonu

a po překonání 27.000 kilometrů skončí 10. října

v Londýně. Součástí běhu je program pro školy,

dětské domovy a letní tábory. Běžce ve městech

a obcích vítají zastupitelé, významné osobnosti

a sportovní kluby rozmanitým kulturním a spor-

tovním programem. World Harmony Run podpo-

rovali a podporují osobnosti ze všech oborů lidské

dokončení z předchozí strany činnosti jako např. Paula Radcliffe, Nelson Man-

dela, Matka Tereza, Carl Lewis a další.

Mezi 15. a 21. červencem proběhl mezinárod-

ní tým společně s českými běžci trasu od Hrád-

ku nad Nisou, přes Českou Lípu, Prahu, Týnec

nad Sázavou, Benešov, Pelhřimov, Telč, Brno,

Zlín a dále na Slovensko. 

Informace: www.wolrdharmonyrun.org/czechrepublic



ročník XVI, červen 2006 Týnecké listy číslo 3, strana 5

Třídění odpadů
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Pecka z MěÚ aneb u nás v Kocourkově

V březnu letošního roku jsem navštívil MěÚ

v Týnci nad Sázavou. Své návštěvy jsem chtěl

využít i k setkání s panem starostou. Pan starosta

byl však přítomen na nějakém jednání.

Zkusil jsem se zeptat paní místostarostky ing.

Burešové. Otázka zněla: „Proč pan starosta

v Týneckých listech neodpověděl na šest otázek

ohledně dálničního převaděče, které jsem mu

v Týneckých listech č. 6/2005 položil (v článku

„V Týnci je stále zamlženo“)?“. Odpovědi na

tyto otázky zajímají mnoho spoluobčanů.

OdpověY jsem dostal okamžitě: „Týnecké

listy čte velmi málo občanů, a koho to zajímá, aZ

se přijde zeptat pana starosty osobně, rád každé-

mu odpoví – od toho je tady“.

Byla to opravdu „pecka“, která mi vyrazila

dech. Poděkoval jsem a odešel. Kdo se někdy

dívá na pořad p. Krampola v televizi „Nikdo

není dokonalý“ ví, o čem mluvím. Ty nejhlou-

pější odpovědi na položené otázky nazývá

„pecky“ – směje se jim celá republika.

Jen malé zamyšlení: V úvodníku každého

čísla Týneckých listů pan starosta informuje ob-

čany o jednáních rady a zastupitelstva MěÚ.

Proč, když to čte velmi málo občanů? 

Každé číslo Týneckých listů vychází nákla-

dem 900 ks výtisků. Pokud si prodaný výtisk

přečtou pouze tři členové z rodiny – je informo-

váno 2 700 občanů. Další občané by se mohli do-

zvědět např. odpovědi na otázky na internetu

(stránky MěÚ) a na vývěskách MěÚ. 

To by však pan starosta musel mít zájem o ob-

čany a „chuZ“ odpovědět.

Vážení spoluobčané, blíží se komunální

volby. Je pouze na nás, abychom se jich zúčas-

tnili a zvolili zastupitelstvo, z něhož vzejde nové

vedení města. Musí to být lidé zodpovědní,

moudří a pokorní, kteří mají upřímný vztah

k městu a okolí. Nesmí to být „profesionálové“,

kterým jde hlavně o peníze.

BuYme pozorní, aZ opět nezvolíme špatnou

volbu pro město.

Pane starosto, znovu vás žádám o šest kon-

krétních odpovědí na šest konkrétních otázek,

které jsem Vám v č. 6 (prosinec 2005), položil.

Neschovávejte se, prosím, za žádná usnesení

rady či zastupitelstva MěÚ.

V Týnci nad Sázavou 28. 7. 2006 

Zadražil Oldřich

•

Nevím, zda pan Zadražil bude kandidovat v le-

tošních komunálních volbách, ale v každém přípa-

dě právě zahájil volební kampaň. Jestliže navštívil

úřad v březnu, mohl jeho článek vyjít v dubnových

nebo červnových Týneckých listech.

Pan Zadražil se opět po čtyřech letech snížil

k praktikám, ke kterým se dosud za mých 12 let

praxe na radnici nikdo jiný nepropůjčil. Trochu

mě to mrzí osobně, nebo. jsem si ho vždy vážil

a v roce 1990 v prvních svobodných volbách

jsem ho volil a očekával od něho dobrou práci ve

Městská knihovna informuje…

V naší zemi je mnoho krásných a zajímavých

míst – stačí je jen objevit.

Tomu, kdo má v sobě alespoň trochu roman-

tickou duši, kdo chce uskutečnit zajímavý výlet

do přírody a přitom objevit historické památky

a zároveň se chce pokochat krásným pohledem

z kopců daleko do kraje … tomu jsou naše kníž-

ky určeny především.

Stanou se dobrými pomocníky i inspirací.

„Tipy na výlety po rozhlednách a starých

hradech“

– zde naleznete náměty na jednodenní výlety po

některých našich rozhlednách a romantických

starých hradech. U každého objektu je uvedeno,

kde se nachází, jak se k němu nejlépe dostanete

autem, nebo kde je nejbližší vlaková zastávka.

Nechybí ani stručná historie a popis.

„Výlety po hezkých a zajímavých místech

Čech, Moravy a Slezska“

– kratší i delší výlety pěšky, na kolech i autem

jsou tu popsány se všemi zajímavostmi, je zde

uvedena náročnost, mapka, kilometráž, možnost

občerstvení i ubytování. Je tu přehledně zmapo-

vaná celá naše republika.

„Navštivte … Prameny řek“

– je zaměřena především na pěší a cykloturisty,

které čeká příjemné putování k pramenům a pra-

meništím řek a potoků, lezení do kopců i strmé

klesání roklinami, ale i obdivování peřejí a vo-

dopádů, přírody i rázovitých osad v horských

stráních.

„Navštivte … Přírodní památky, rezervace

a parky“

– zaměřeno především na chráněná území, kde

byly vybudované naučné stezky. Tam může náv-

štěvník vidět vzácné či pozoruhodné útvary, jes-

kyně, romantická údolí, jezera, rašeliniště, vodo-

pády.

„Dolní Posázaví“

– oblast Posázaví je nepochybně krajinářskou

perlou středních Čech. Členitá krajina je pro-

stoupena vrchy, které nabízejí ideální podmínky

pro výhledy do dálky. Je zde mnoho středově-

kých hradů a tvrzí, množství architektonických

dominant – zámků, kostelů, kaplí, ale také

mnoho drobné architektury – křížů, božích muk.

Romantická Sázava k sobě váže mnoho legend

a pověstí a od pradávna nezaměnitelně určuje at-

mosféru celého kraje.

„77 pražských legend“

– nenáročné procházky místy, která jsou opřede-

na od nepaměti zajímavými legendami a tajem-

stvím, místa, kterými jsme mnohokrát prošli a ani

netušili jaká krása a zajímavost se za nimi skrývá.

„Výpravy za českými čerty“

– Čechy jsou čertovskými lokalitami doslova

posety. Putování po místech s čertovskými pří-

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve středu 20. září 2006

– termín je závazný!

!!!

prospěch města. Hlavně mě však mrzí, že není

schopen přijmout demokratické usnesení zastu-

pitelstva, čímž mu samozřejmě neupírám právo

na vlastní názor. 

Negativně vedená volební kampaň (tj. koho ne-

volit) – to je hra, na kterou odmítám přistoupit.

Svých „soupeřů“ si většinou vážím a odmítám je

poškozovat. Spíše než za soupeře je považuji za

možné budoucí kolegy v zastupitelstvu. Jestli má

někdo jiný názor než já, neznamená to, že je ten

člověk špatný nebo že je špatný jeho názor. Jestli

něco rozhodne zastupitelstvo, musím to respekto-

vat i když se mi to osobně třeba nelíbí. Všichni

občanům nabízíme své schopnosti a své progra-

my a občané si sami vyberou. Soupeřme v pozi-

tivním smyslu slova, nechme rozhodnutí na obča-

nech, nepřekrucujme volební výsledky dle

momentální situace a nezapomínejme býti lidmi

– rozumnými, pracovitými, slušnými a tolerantní-

mi – nepřenášejme na obecní úroveň manýry

z velké politiky – nedělejme podrazy.

Ještě k dálnici a přípojce: neschovávám se za

nikoho, toto rozhodnutí je skutečně v kompeten-

ci zastupitelstva. O trase D3 již rozhodla vláda.

Pokud nebude mít Týnec rozumnou přípojku,

bude se na dálnici najíždět přes Podělusy

a Chrást a od jihu se z dálnice bude přijíždět

přes nejužší místa v historické části města. Do-

mnívám se, že to bychom neměli dopustit. 

Zdeněk Březina

běhy může trvat den, dva i několik týdnů. Pokud

si vezmete na pomoc tuto knihu, propátráte čer-

tovské historky do všech podrobností.

„Tajemné podzemí“

– v podzemí České republiky se rozprostírají

celé labyrinty chodeb a dutin. Tato kniha přináší

nejkompletnější informace o přístupném, ale

i nepřístupném podzemí naší vlasti, historické

zajímavosti, rady pro amatérské průzkumníky

a základní informace k návštěvě přírodních pod-

zemních krás.

I.N.
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MĚSTSKÉ MUZEUM

Kde byl počátek?

V době první světové války po roce 1914 vznikl v Týnci spolek „Sdru-

žení studujících“ s cílem povzbudit kulturní dění v obci. Jeho program za-

hrnoval mimo jiné i založení místního muzea. Poválečné dění po roce

1918 v osvobozené zemi však přineslo do života lidí mnohé změny. Bý-

valí studenti vesměs s ukončeným vzděláním se rozjeli za novými pra-

covními příležitostmi do různých míst Československa a bylo proto roz-

hodnuto spolek rozpustit.

Významný impuls

Uplynulo dvacet sedm let, skončila šestiletá německá okupace Českos-

lovenska a země si po dlouhé době svobodně vydechla. Obnovují se staré

zvyky a tradice a právě jedna taková tradiční návštěva týneckých na pouti

v nedalekých Netvořicích vrátila do Týnce myšlenku studentů z doby

první světové války – založit městské muzeum. S údivem, ale zároveň

i s úctou, stáli před vitrínami netvořického muzea plnými krásných vý-

robků týnecké kameniny týnečáci učitel Topič, účetní Stejskal, mladý

František Šípek a naslouchali výkladu správce muzea pana Doležala, ro-

dáka z Krusičan. Návštěva byla hozenou rukavicí. Aktivizovala se činnost

týneckých občanů zajímajících se o historii města a připojili se k nim i ně-

kteří z členů bývalého studentského sdružení – MUDr. Maxera, učitelé

Bučina a Vendr. Úkol vybudovat městské muzeum si vzal za své vlasti-

vědný kroužek při místní osvětové besedě. Předsedou kroužku byl zvolen

učitel Josef Topič, členy se stali další učitelé týnecké školy Bučina, Re-

itinger a Šafrata, dále to byli Václav Stejskal, František Šípek, místní farář

Jindřich Juráš a z Prahy MUDr. Maxera. Odborný dohled nad přípravami

převzal dr. Tywoniak z okresního muzea v Benešově, materiální a finanč-

ní zajištění si vzal na starost sám předseda místního národního výboru Jan

Lomoz společně s tajemníkem MNV Ladislavem Fulínem. Bylo stanove-

no, že muzeum ponese název „Pamětní síň pro Týnec a okolí“.

Občané Týnce pochopili výzvu vlastivědného kroužku a začali pomá-

hat s přípravami. Účastnili se dobrovolně na stavebních úpravách muzej-

ních prostor v budově č.p. 48 hradního areálu a přinášeli nejrůznější pa-

mětihodnosti pro budoucí expozici. A tak po více jak čtyřiceti letech od

vyslovení myšlenky Sdružením studujících bylo dne 1. května 1959 tý-

necké muzeum otevřeno veřejnosti. Získané exponáty od občanů byly do-

plněny souborem týnecké kameniny zapůjčené z depozitáře zámku Kono-

piště, historií brodecké přádelny a vzorníky jejích výrobků.

Je třeba vzpomenout neúnavné práce a zásluh o chod muzea pana Vác-

lava Stejskala, účetního týnecké slévárny Metaz. Vedl veškerou muzejní

evidenci, staral se o přírůstky kameniny a začal sbírat a dokumentovat

předměty potvrzující pravěké osídlení Týnecka. Uspořádání expozic pro-

vedli manželé Velichovi z Prahy, kteří trávili své letní dovolené v nedale-

kém Chrástu. Do Týnce je přivedl učitel Bučina, který se stal v novém

muzeu fundovaným průvodcem a nadšeným vykladatelem týnecké histo-

rie. Tuto funkci vykonával i v době, kdy zchátralá budova muzea musela

být pro návštěvníky uzavřena a k prohlídkám zůstala pouze románská ro-

tunda s gotickou věží. V roce 1983 byla uzavřena jako první muzejní mís-

tnost a od roku 1986 muzeum celé. Oprava se protahovala a tak jediným,

i když významným počinem, bylo pokrytí střech rotundy, věže a muzea

šindelem.

Po roce 1989

Opravy s příchodem nového starosty města Miroslava Berky po listo-

padové revoluci nabraly na obrátkách a od roku 1994 byla budova téměř

schopna muzejního provozu. Pro nového starostu Zdeňka Březinu zůstal

úkol vše dokončit, zajistit exponáty a muzeum otevřít. Byly položeny cih-

lové podlahy, instalováno osvětlení, místní řemeslníci vyrobili skleněné

výstavní vitríny, bylo nainstalováno zabezpečovací zařízení a mohlo se

přistoupit k instalaci expozic. Pracovnice okresního muzea paní dr. Váňo-

vá zpracovala scénář a vybrala v Národním muzeu v Praze z jeho depozi-

táře reprezentativní kolekci týnecké kameniny. Byl vypracován nový mu-

zejní řád a po deseti letech dne 1. května 1996 bylo muzeum znovu

slavnostně otevřeno. Prvním správcem se stal pan Nohejl, v roce 2000 byl

vystřídán paní Bursovou. Následně byly otevřeny další expozice – v hrad-

ní věži expozice archeologických nálezů na Týnecku a jako poslední ex-

pozice o rozvoji Týnce a jeho místních částí.

Uzavření muzea a časté stěhování exponátů se neobešlo beze ztrát. Bylo

štěstím, že moudrý pan Stejskal, který exponáty do doby uzavření muzea

spravoval, ty nejcennější archeologické nálezy se souhlasem města uložil

u sebe a mohly se tak stát základem archeologické expozice. Za zmínku

také stojí, že představitelé obce v době starostování pana Zouly před dru-

hou světovou válkou propásli příležitost mít vlastní rozsáhlou expozici tý-

necké kameniny. V Praze žil lékař Hornov, který byl horlivým sběratelem

a znalcem týnecké kameniny a jako přítel Týnce nabídl svoji sběratelskou

kolekci obci. Měl jedinou podmínku, aby se o soubor řádně pečovalo.

Obec nabídku odmítla, nepřijala ji ani týnecká škola, a tak tato cenná a pro

Týnec mimořádně významná sbírka putovala do depositáře Národního

muzea v Praze, později mu byla údajně prodána za symbolickou cenu

1 Kč.

Městské muzeum od doby nového otevření začalo plnit i jiná kulturní

poslání. V galerii muzea se konají výstavy měsíčně obměňovaných vý-

tvarných prací, vystoupení uměleckých souborů, kurzy ručních prací

a okolí muzea slouží v letním období k pořádání větších akcí – Týnecký

střep a divadelních vystoupení.

Kniha o Týnci, 

zpracovali František Šípek a ing. Ladislav Žížala

Obecní domek – dnešní městské muzeum.

FOLGARATA s.r.o. - uhelné sklady Lešany

- prodej hnědého uhlí z ÚU Ledvice, briket, černého uhlí a

koksu s možností získání věrnostní karty

- skládání dopravníkem

- prodej tříděných písků, kačírků, štěrků různé zrnitosti

- prodej volně ložené mulčovací kůry

- výkup železného šrotu

- prodej a doprava nafty cisternou

Upozorňujeme na konec letních slev k 31. 08. 2006
Pracovní doba : Út, Čt, Pá   8.00 - 15.00

St, So         8.00 - 12.00

Objednávky a informace : 

A. Kratochvílová, tel. : 602856414, navečer 317702246
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(z připravované Knihy o Týnci)

Trampská píseň vznikla s rozvojem trampingu

ve 20. letech min. století. Na Sázavě právě vzni-

kaly první trampské osady a k osadnímu životu

patřil sport i různé formy zábavy. Byly to osadní

táborové ohně, večírky s programem, trampské

taneční zábavy. A právě zde začala éra tramp-

ských písničkářů. Nejznámější z nich je J. Motl

(osada Ztracenka ve Sv. proudech na Vltavě),

složil spoustu písní. Ty úspěšné se hrají dosud

a patří právem do zlatého fondu trampských

písní. Jako doprovodný hudební nástroj sloužila

dlouhý čas kytara, později přibyly další strunné

nástroje. Velký důraz se kladl na zpěv. K rozšíře-

ní trampingu pomáhala literatura, např. romány

J. Londona. Záhy se přidal film USA, kde hlavní

hrdinové byli kovbojové, zlatokopové, lovci ko-

žešin. Hudba těchto filmů pomáhala k rozšíření

podobné hudby i v českém prostředí z podnětu

milovníků romantiky. Trampská hudba se začala

nahrávat na gramofonové desky, dostávala se do

podvědomí hlavně mladých lidí. Dodnes zní na

osadách rozsetých v romantických koutech naší

vlasti. 

Ve 40. a 50, letech min. století se dostala

v USA do popředí zájmu lidová, tj. venkovská

hudba (country = venkov). Byla to původně

hudba venkovských tanečních zábav, poutí, růz-

ných soutěží, např. koňských závodů, rodea

apod. K rozšíření této venkovské hudby přispěl

samozřejmě i film. Zájem se znásobil působením

televizí. Toto dění pronikalo pomocí radiových

vln i k nám a nacházelo zde hodně následovníků.

V České republice má velkou zásluhu na rozšíře-

ní tohoto žánru soutěž PORTA. Je to soutěž trva-

jící již několik desítek roků; soutěží se vyřazova-

cím způsobem v okresních, oblastních

a krajských kolech. Z krajského kola vždy jeden

z jednotlivých žánrů postoupí do celostátního

kola Porty. Vystoupit zde už je prestižní záležitost

a sen všech soutěžících skupin. Toto finále se těší

už velké pozornosti médií a navštěvuje jej množ-

ství diváků. Vítěz Porty často rozšiřuje počet

profesionálních hudebních skupin.

Bluegrass je odnož country – je to původně

hudba prostých lidí méně bohatých států USA.

V jejích písních se odráží těžký život, nechybí ale

ani opěvování krásné přírody, např. Apalač-

ských hor. Charakteristický zvuk této hudby je

tvořen výrazným tónem pětistrunného banja

a mandolíny. 

Folk je lidová píseň znovu objevená a zpívaná

všude, kde je to obvyklé. Nejedná se však o kla-

sické národní písně (ty jsou často upravované),

ale o písně umělé, téma je skutečně široké. 

Toto je na úvod skutečně stručný přehled

o žánrech, o kterých budeme psát a které se

hrály a dosud v Týnci hrají. Pro toho, kdo chce

mít větší znalosti o tomto oboru, je vydána ob-

sáhlá literatura. 

Začneme trampskou hudbou – skupina Bílá

peřej vznikla asi před 35 lety, k prvním muzi-

kantům je možno počítat J. Popelku, L. Krcha, P.

Hrušku, J. Šmídmajera. Postupně procházeli

skupinou K. Walter, M. Houška, J. Nedra, man-

v hospůdkách našeho okolí, na osadách apod.

Občas je samozřejmě doplňují další muzikanti.

Country u nás hraje dosti muzikantů a ti se

přesunují ze skupiny do skupiny. Dá se říci, že

každý hrál nebo hraje s každým. Nedá se proto

přesně určit, jak se určité skupiny vyvíjely.

Známe základní muzikanty. Ti, kteří ve skupi-

Trampská píseň, country, bluegrass a folk

nách byli kratší dobu, jmenujeme také. Spoléhá-

me na paměZ těch, kteří jsou stále v centru dění. 

V roce 1985 vzniká skupina Kaňka (ze skupi-

ny Okál, která začala jako folk): J. Rak (kyta-

ra), M. Houška (basa), G. Svoboda (flétna), J.

Borovička ml. (housle), T. Bubáková (zpěv).

želé J. a D. Zímovi, bratři Simonovi, L. Čuřík a j.

Borovička st. atd. Často se vzpomíná jejich „hra-

ných“ v restauraci U Stárů v Chrástě. Svým pří-

kladem ovlivnili a přivedli k hudbě hodně mla-

dých následovníků. Různými úpravami a třeba

odjinud převzatými písněmi apod. se setřel roz-

díl v tom, co je to trampská píseň, country nebo

folk. Dá se napsat, že trampská hudba je hudba

táborových ohňů, osad a lidí vyznávajících život

v přírodě. V průběhu let se počet muzikantů Bílé

peřeje ustálil na konečných 4 členech: M. Houš-

ka (basa), K. Walter (kytara), J. Nedra (banjo), J.

Borovička st. (mandolína). Hrají na hraných Bílá peřej

Kaňka

Vodácká kapela
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V průběhu let se přidali P. Štrál (kytara), J. Čulík

(banjo), J. Zeman (kytara), Z. Jahoda (housle), J.

Borovička st. (mandolína), zpěv H. Uhrová.

V roce 1986 vyhrála Kaňka oblastní Portu a po-

stoupila na krajskou Portu – to byl její největší

úspěch. Zúčastňovala se různých soutěží, přehlí-

dek a několikrát hrála na trampských bálech

a osadních slavnostech – např. v Mníšku pod

Brdy, v Čenkově i v Praze. 

Kaňka se rozpadá v r. 2004 a J. Rak, P. Štrál,

Z. Korbel a Z. Hartych zakládají skupinu K.O.

Hrají opět na různých akcích a přehlídkách apod.

Hrají country, jazz, bluegrass i folk (irské písně).

Mají skutečně široký záběr.

Vodácká kapela – je to kapela oddílu kanoisti-

ky TJ Jawa Metaz. Hrají střídavě členové tohoto

oddílu: J. Rak, J. Nedra, J. Zímová, D. Zíma, J.

Čulík, G. Svoboda, K. Tamele, sestry Šípkovy, J.

Vacková, J. Havrlík, J. Mařák, J. Jelínek, J. Bo-

rovičkové ml. a st. a mladí členové J. Nedra ml.,

J. Walter ml. a O. Nedra. Je to hudba převážně

country, která se hraje na zájezdech oddílu u nás

i v cizině. Dále na hraných v hospůdkách a těžko

by se dalo napsat, kde všude jinde.

Bluegrass – skupina Šmolka. vznikla v roce

1983, složení: P. Štrál (kytara), Z. Hartych (fou-

kací harmonika), M. Čelikovský (mandolína), J.

Chmel (basa), J. Kučera (banjo). Kapelou prošli

T. Bubáková (zpěv), M. Houška (zpěv) a J. Bo-

rovička ml. (housle). 

Šmolka dosáhla jistých úspěchů na krajských

kolech Porty v r. 1985 a 1986 (cena diváků a po-

roty). Hráli: na Kutnohorské Kocábce, Banjo-

jamboree v Kopidlně u Jičína, na Posázavském

kandíku, Vlašimské bráně, bluegrassovém ma-

ratonu v Boru u Tachova. Byli hosté pražských

Poutníků. Po dobu šesti let hráli na country bá-

lech po celé republice, měli čtyři vlastní kompo-

nované pořady. Šmolka měla velký vliv na pře-

sunutí hudby od táborových ohňů, trampských

osad a hospůdek na pódia a tím i k rozšíření mezi

větší okruh posluchačů.

Po rozpadu skupiny v r. 1989 J. Chmel a M.

Čelikovský pokračují ve skupině Country cocta-

il. Skupina má sídlo v Jílovém, kde oba týnecké

muzikanty doplnili bratři Krištůvkovi. Tato sku-

pina přivedla svůj bluesgrass k dokonalosti,

např. dvakrát hráli na přehlídkách v USA. 

Folk – v roce 1983 vzniká skupina Okál. Jsou

to: J. Rak, J. Nedra, M. Houška, G. Svoboda, J.

Borovička ml., D. Kainarová, M. Bukovjanová,

M. Burešová. Skupina opět hraje při různých

příležitostech, po rozpadu v r. 1985 přechází vět-

šina členů do Kaňky. 

Folková skupina Amfora vznikla v roce 1998,

byli to: M. Bubák, P. Chomát, P. Maroušek, L.

Bartlová, L. Kyptová a krátce Z. Hartych. Zvítě-

zili v oblastním kole Porty 1998 a postoupili do

finále v Plzni. Zúčastnili se konkurzu na Zahra-

du 1999 a dostali příležitost si zahrát na tomto

festivalu v Náměšti na Hané 5.7.1999. Díky

spolupráci s písničkářem Frantou Nedvědem se

zúčastnili natáčení pro ČT v pořadu Přezůvky

s sebou, který se vysílal v prosinci 1999. Dále se

zúčastnili natáčení sobotního Tobogánu České-

ho rozhlasu Praha (s Ivou Janžurovou). Zahráli

si také na „Setkání“ v Konopišti. V roce 2000 se

skupina rozpadla.

Toto je stručný přehled skupin a muzikantů

žánru trampská píseň, country, bluegrass a folk.

Je s podivem, co kapel a muzikantů je z našeho

malého posázavského města. Svědčí to o tom, že

tato hudba u nás měla z čeho čerpat a dobře za-

pustila kořeny. Věřme, že tomu bude tak i nadá-

le. Dokládá to i počet dětí v kytarové škole P.

Chomáta. Doufáme, že naše hudba v soutěži

s různými „směry“ (např. techno hudby náležitě

hlasité) se ještě pár let udrží a bude vzpomínkou

na muzicírování generací od 20. roků min. stole-

tí u nás v Týnci nad Sázavou.

Pisatelé mají obavu z toho, zda srozumitelně

popsali tyto hudební žánry a hlavně z toho, jest-

li jsme někoho z hudebníků neopomněli. Za to se

předem omlouváme. 

Tento článek vznikl za vydatné pomoci L.

Kyptové, P. Štrála, M. Houšky, J. Raka – sepsal,

vytvořil a na včasné termíny příspěvků dbal J.

Borovička st.

Šmolka

Okál Amfora
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ K Náklí 404

257 41 Týnec nad Sázavou

Informace: 317 701 923, 317 701 431,
724 258 032 
E-mail: info@mestotynec.cz

26. 8. NETOPÝŘÍ NOC NA TÝNECKÉM HRADĚ

Tradiční oslava evropského Dne netopýra.
Zač:20.00 hod.
• pozorování kolonie netopýra ve věži
• promítání a přednáška o životě netopýrů
• ukázka ochočených hendikepovaných neto-

pýrů
• sledování netopýrů ultrazvukovými detek-

tory
• výstava fotografií všech druhů netopýrů ve

věži

ZÁŘÍ 2006

Městské muzeum
– výstava obrazů a keramiky v galerii muzea

autorky pí Svozilové

9. 9. CENA POSÁZAVÍ 2006 

Zač.: 08.00 hod.

Postupové soutěže – dospělí sk. A a ta-

neční liga – junioři

Společenské centrum TÝNEC – velký sál

Kontakt: Posázaví o.p.s. 604 890 190 

6. 9. PŘES ČTYŘI ZÁMKY

Start: 7.00 – 10.00 hod. Bisport

Informace: KČT Jawa – Metaz, tel.:

317 701 765 

21. 9. KAVIÁR NEBO ČOČKA

Zájezd do Divadla Na Jezerce

Vstupné: 250,- Kč. Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.30 hodin od spořitelny

Přihlášky a informace osobně nebo tele-

fonicky v KIS a podatelně MěÚ.

Slavná italská komedie, ve které i ty nej-

překvapivější situace do sebe logicky

zapadají

Hrají: Jan Hrušínský/Jan ŠZastný, Dana

Syslová, Miluše Šplechtová/Ilona Svo-

bodová/Dana Batulková, Lubomír Lip-

ský/Pavel Vondruška/Otto Lackovič,

Martin Preiss, Jakub Prachař, Tereza

Němcová/Betka Stanková/Kristýna

Hrušínská a další

23. 9. SERIÁL KONCERTŮ 

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

Koncert pro violoncello a akordeon 
Účinkují: Dominika Hošková – violon-

cello, Jana Bezpalcová – akordeon

Vstupné: 50,- Kč. Zač.: 19.00 hod.

30. 9. UKONČENÍ SEZONY V MUZEU

keltská hudba

ŘÍJEN 2006 

7. 10. VÝLET – CIBULOVÝ JARMARK 

V HOŘOVICÍCH

Tisíce cibulových copů a tuny cibule,

tradiční cibulový jarmark s kulturním

programem, módní přehlídkou a boha-

tým občerstvením.

Předpokládaný odjezd od MěÚ v 8.00

hod., návrat 17.00 hod. 

Přihlášky a informace osobně nebo tele-

fonicky v KIS a podatelně MěÚ.

7. 10. MEDOVINOBRANÍ

Historický šerm, divadelní představení,

gulášové hody... Zač.: 14.00 hod.

Zbořený Kostelec, Hospoda U Holubů

Informace: Řád rytířů bílého kříže tel:

731 005 123

12. 10. LÁSKA

Zájezd do Divadla Bez Zábradlí

Vstupné: 350,- Kč. Zač. 19.00 hod.

Předpokládaný odjezd autobusem

v 17.00 hodin od spořitelny

Přihlášky a informace osobně nebo tele-

fonicky v KIS a podatelně MěÚ.

Komedie „Láska“ je nejúspěšnější hrou

amerického dramatika Murraye Schisga-

la, který je spoluscénáristou filmu Tootsie

(1982) s Dustinem Hoffmanem v hlavní

roli. Schisgalova brilantní tragikomedie

„Láska“ byla oceněna jako jedna z nejlep-

ších amerických her sezony 1964/65. Vy-

zdvihováno bylo zejména hluboké téma

s jiskřivým humorem a obrovskou fanta-

zií. Na divadelní námět vznikl také film

s E. Mayovou, J. Lemmonem a P. Falkem.

Česká premiéra se uskutečnila v roce

1965 v Národním divadle v režii M. Ma-

cháčka pod názvem „A co láska?“.

Překlad a režie: Alice Nelis

Hrají: Ivana Chýlková, Karel Heřmá-

nek a Zdeněk Žák

21. 10. „ZAMYKÁNÍ SÁZAVY“

Vodácké a turistické centrum BISPORT

Zač.: 10.30 hod.

Informace: BISPORT tel: 317 701 431

21. 10. SERIÁL KONCERTŮ

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

Poetická půlhodinka s českými lido-
vými písněmi
Účinkují: Martin Kaplan – housle,

Josef Fiala – viola, zpěv

Vstupné: 50,- Kč. Zač.: 19.00 hod.

27. 10. PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ VÝZNAMNÝM

OBČANŮM 

KŘEST KNIHY O TÝNCI

Městský úřad Týnec nad Sázavou – ob-

řadní síň. Zač.: 17.00 hod.

28.–29. 10. POSVÍCENÍ 

Změna programu vyhrazena.
Uvedeny jsou akce známé ke dni 5. 8. 2006. 

Případné změny programu a další zde neinze-

rované akce jsou vyvěšovány na plakátovacích

plochách a ve vývěsní skříni před parkovištěm

METAZ a obchodním domem NORI. 

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny při

převzetí vstupenky do divadla.

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne před

datem pořádání akce.

TIPY NA KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ

ZÁŘÍ 2006

Výstavy Regionálním muzeu v Jílovém

u Prahy:

od 9. 9. PRAHA A JEŠTĚ DÁL, E. Němcová –

Praha, oleje

od 16. 9. CO SKRÝVÁ HORNOPOŽÁRSKÝ

LES, přírodovědná výstava

od 14. 10. CO SLOVO NEOBSÁHNE, M. Mrá-

zová – obrazy, dřevořezby

2. 9. ŘÍČANSKÝ NOS

Historická slavnost. Zač.: 14.00 hod.

Informace: Město Říčany tel: 323 618 169

9. 9. KONOPIŠTSKÉ TOULKY

9. ročník turistického pochodu

Start: 6.00–12.00, Benešov – školní jí-

delna ZŠ Jiráskova
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Kontakt: KČT Benešov 607 132 917

9.9. OSLAVY 650 LET OBCE ČERČANY

Hlavní den oslav

9. 9. DNY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – VLAŠIM

Vlašimský zámecký park. 

Zač.: 13.00 hod.

Informace: tel.: 317 850 101

9. 9. KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX – ŘÍČANY

Masarykovo nám. Říčany. Zač.: 14.00 h.

Informace: Město Říčany tel: 323 618 169

11. 9. HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

Městské divadlo Na Poště Benešov

Zábavný pořad Jana Krause 
s Heidi Janků 
Zač.: 19.30 hod. Informace: MKS Be-

nešov, tel: 317 722 114

12. 9. KOČIČINY KOCOURA DAMIÁNA

Městské divadlo Na Poště Benešov

Rodiče s dětmi do divadla
Zač.: 17.00 hod. Informace: MKS Be-

nešov, tel: 317 722 114

12. 9. Týnecká kamenina

Muzeum Podblanicka – Zámek Vlašim

Přednáška PhDr. Libuše Váňové
Zač.: 18,00 hod.

21. 9. PRÁZDNINY SNŮ

Městské divadlo Na Poště Benešov

Komedie s detektivní zápletkou – 
společnost HÁTA
Zač.: 19.30 hod. Informace: MKS Be-

nešov, tel: 317 722 114

22. 9. PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM –

ZAHÁJENÍ

Městské divadlo Na Poště Benešov

Účinkují: J. Svěcený, J. Čenský
a VIRTUOSI PRAGENSIS
Zač.: 19.00 hod. Informace: MKS Be-

nešov, tel: 317 722 114

23.–24. 9. VIII. SETKÁNÍ DRÁTENÍKŮ – 

muzeum Jílové 

26. 9. Jak Máňa zachránila Martina z pekla

Kulturní centrum Kamenice

Pohádka s písničkami v podání diva-
délka ANDROMEDA
Určeno pro děti od 3–10 let

Vstupné 25,- Kč. Zač.: 9,00 hod.

ŘÍJEN 2006 

3. 10. BLEDĚMODRÝ PETR

Městské divadlo Na Poště Benešov

Rodiče s dětmi do divadla
Zač.: 17.00 hod. Informace: MKS Be-

nešov, tel: 317 722 114

4. 10. ŠÍPKOVÁ RůŽENKA

Kulturní centrum Kamenice

Klasická pohádka v osobitém podání
Víti Marčíka
Určeno divákům od 3 let

Vstupné 25,- Kč. Zač.: 9,00 hod.

8. 10. DRAKIÁDA

Letiště Nesvačily. Zač.: 14.00 hod. 

17. 10. NEZMAŘI – Koncert skupiny
Městské divadlo Na Poště Benešov

Zač.: 19.30 hod.

17. 10. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Kulturní centrum Kamenice

Určeno dětem od 3 let

Vstupné 25,- Kč. Zač.: 9,00 hod. 

25. 10. KLÍČE NA NEDĚLI

Městské divadlo Na Poště Benešov

Divadelní spolek HÁTA
Zač.: 19.30 hod.

Město Týnec nad Sázavou 
Vás zve na již tradiční společenskou akci

OCENĚNÍ VÝZNAMNÉHO OBČANA MĚSTA, 
která se bude konat v obřadní síni Městského úřadu

v pátek 27. 10. 2006 v 17.00 hodin

Součástí bude mimořádná událost pro město Týnec nad Sázavou

KŘEST KNIHY O TÝNCI
Nově připravovaná publikace je zároveň první samostatnou knihou 

věnovanou historii, přírodě, současnosti a životu ve městě.

Na jejím vzniku se podílí celý kolektiv autorů, se kterými se budete moci

tento den setkat, knihu na místě zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Tvorba knihy byla společně s doprovodnými akcemi začleněna

do projektu „K historickým kořenům města“. 

Tento Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským zemědělským

orientačním a záručním fondem (EAGGF)

Společenská akce bude doplněna 
kulturním programem a malým občerstvením.

Těšíme se na Vaši účast
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Co nás čeká na podzim 
v tanečních sálech…

…i na podzim se bude v Týnci nad Sázavou opět tančit. Pro všechny vě-

kové kategorie jsou připraveny kurzy tance v Kulturním a společenském

centru i v Mateřské škole pro ty nejmenší. Zapsat se můžete kdykoli již

v průběhu srpna, nejpozději vždy na první lekci.Všechny zve a těší se na

vás Dr. Blanka Takáčová.

Přehled připravovaných kurzů tance:

Stateční vodníci – vodáci

V sobotu 24.6.2006 vyrazili stateční vodníci – vodáci z MC MOTÝ-

LEK na vodu – na trasu Týnec nad Sázavou – Pikovice. Den byl jako ob-

rázek, výška hladiny vody vynikající a všichni dojeli do cíle bez větších

karambolů. I naprostí začátečníci tak obstáli v naší již tradiční vodácké

zkoušce. Chcete-li se příští rok poslední sobotu v červnu přidat, je třeba se

hlásit již v lednu v MC. Ahóóój!!!

Skupinové bubnování

V pondělí 26.6.2006 MC MOTÝLEK uskutečnilo ve spolupráci se

Společenským centrem Týnec nad Sázavou – v jeho zahradě ještě doda-

tečnou akci pro děti k jejich svátku – tzv. Skupinové bubnování. Akce byla

pro všechny zúčastněné jistě mimořádným zážitkem – dohromady spolu

bubnovalo 24 dětských a 15 dospělých bubeníků pod vedením pana Petra

Šušora z The Music Foundation.

Přihlásit se můžete osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky na

adrese:

Dr.Blanka Takáčová

Pod Školou 448

Týnec nad Sázavou

tel.:317 701 516 

mob.: 775 615 503

email: blankat@razdva.cz, 

další informace na: 

www.sweb.cz/blanka.takacova
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Plánované aktivity ve 2. pololetí 2006

V herně je možné se s dětmi buO 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 vý-

věskách MěÚ, v Týneckých listech a na webu: www.mestotynec.cz.

Dále knihovnu s tituly z oblasti výchovné i tvořivé a inzertní službu.
Nabízíme též výpomocnou hlídací službu.

Naše činnost je zmapována v kronikách, které jsou k dispozici v MC.

Mateřské centrum MOTÝLEK Týnec n. S. čeká start do 2. pololetí 2006

Základní informace

Mateřské centrum je založeno na principu svépomoci 

a na dobrovolné práci těch, kteří se v něm setkávají.

Je otevřeno pro každého – děti, rodiče, prarodiče, přátele…

• MC MOTÝLEK zahájilo svou činnost v březnu 2000

• stalo se zakládajícím členem Sítě MC v ČR v roce 2002, která dnes

čítá 150 MC. 

• SíZ MC v ČR je členem mezinárodní sítě MC MINE.

• V roce 2002 získala MINE Dubajskou cenu za přínos zkušeností ve

své oblasti působení a zlepšování životních podmínek.

• V roce 2003 se zakladatelka MC v ČR Rut Kolínská stala Ženou Ev-

ropy.

• Z iniciativy MC MOTÝLEK a za jeho velké podpory bylo v Týnci nad

Sázavou 1. 6. 2003 otevřeno nové dětské hřiště. 

• 1. 10. 2004 MC MOTÝLEK obdrželo certifikát Společnost přátelská

rodině z rukou Ženy Evropy 2003 – Rut Kolínské.

• V říjnu 2005 se MC MOTÝLEK stalo členem MAS – místní akční

skupiny Posázaví o.p.s.

• Pro 1. pololetí 2006 úspěšně získalo grant Evropské unie, Evropského

zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF)

Pravidelný program na září 2006 – leden 2007

Výuka malby pro amatéry (výtvarné techniky, olej, kresba)  možno
s dětmi v herně
Vede: Pavla Hildebrandová

Náplň: Nebojte se proniknout do světa fantazie – umění a nalézt 

v sobě umělce. PS: Nikdy není pozdě.

Relaxační cvičení na gymnastických míčích (pro dospělé)

Vede: Květa Plachtová

Náplň: Relaxační cvičení využívající gymn. míčů pro uvolnění

pohybového aparátu, nácvik správného držení těla

Hravá angličtina pro děti I / II / III (od 4–10 let)

Vede: Marcela Krejčíková / Pavla Hildebrandová

Náplň: Formou her, písniček a doplňování si děti osvojují první an-

glická slůvka a fráze – dle Marie Zahálkové a Mileny Kelly

Angličtina pro maminky – pokročilí /začátečníci – pokračování/úplní
začátečníci – s dětmi v herně
Vede: Pavla Hildebrandová

Náplň: Začát. – pokrač.: Čerpáme z učebnice pro střední a jazykové

školy „TIME TO TALK 1“ – se zaměřením na schopnost reagovat

v běžných životních situacích.

Pokročilí: konverzace též dle „LET’s TALK“

Úplní začátečníci: Učebnice AJ není dogma, zkusme to jinak! 

Masáže dětí a kojenců – dle tel. domluvy
Vede: Hana Čečerlová

Náplň: Masáže vhodné pro děti jakéhokoli věku, k posílení

vzájemných vazeb rodičů a dětí – dle Jany Hašplové

PC kurz II
Vede: Martina 

Náplň: rozvoj práce na PC dle potřeb účastníků kurzu

Tematické herny – od nejmenších dětí

Náplň: Na určité dané téma zpíváme, cvičíme, výtvarničíme

Vede: Danka Dudková, Květa Plachtová, Saša Škopková

Setkávání těhotných
Vede: Magdalena Podaná

Náplň: Příprava k porodu, cvičení, relaxace, masáže, příprava na

Kojení, výživa v těhotenství a v době kojení, apod.

Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měs. – 1 r. / od 1 r. – 3 let
Vede: Magdalena Podaná

Náplň: Cvičení na rozvoj psychiky a rozumu, i tančení, houpání dětí 

– šátky vítány / Cvičení s říkankami a písničkami

Tematické herny, relaxační cvičení a cvičení pro maminky s dětmi jsou

určeny i pro nepravidelné navštěvování.

Srdečně také zveme kohokoliv, kdo by se chtěl aktivně na činnosti MC

podílet na organizační schůzky – vždy 4. středu v měsíci od 18,30 h v MC.

NOVINKY!

Výuka malby pro amatéry (výtvarné techniky, olej, kresba) možno
s dětmi v herně
Nebojte se proniknout do světa fantazie – umění a nalézt v sobě uměl-

ce. PS: Nikdy není pozdě.

Pro bližší informace volejte: 728 682 296 – Pavla Hildebrandová

Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měsíců – do 1 roku
Cvičení na rozvoj psychiky a rozumu, i tančení, houpání dětí v náručí

– šátky vítány 

Cvičení pro maminky s dětmi od 1 roku – do 3 let
Cvičení s říkankami a písničkami

Pro bližší informace volejte: 603 159 684 – Magda Podaná

Angličtina pro maminky – úplní začátečníci – nová skupina možno
s dětmi v herně
Učebnice angličtiny není dogma, zkusme to jinak!

Pro bližší informace volejte: 728 682 296 – Pavla Hildebrandová

Hravá angličtina pro děti (od 4–5 let) – nová skupina začátečníků
Formou her, písniček a malování si děti osvojí první anglická slůvka

a fráze.

Pro bližší informace volejte: 728 682 296 – Pavla Hildebrandová

Zápisy do kroužků: Angličtina pro dospělé, Hravá angličtina pro děti,

Výuka malby pro amatéry a PC kurz II budou probíhat 2. a 3. týden
v září – bude ještě upřesněno.

Za MC MOTÝLEK Týnec nad Sázavou: 

Marcela Krejčíková
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Historie fotbalu v Peceradech

Jak jsme začínali

V naší obci bylo již za první republiky něko-

lik nadšenců – milovníků kopané, záměrně uvá-

dím kopané, nikoliv fotbalu.

Kluci Pazderovi, Havránkovi a já, Skupa, jsme

kopali do hadráku na „staré cestě“ před Pazdero-

vými, Dřízhalovými (dnes Eichlerovými) a Hav-

ránkovými (dnes Neubergovými). Na skutečný

fotbal jsme se chodili dívat do Týnce. Hřiště bylo

v areálu továrny pana Janečka, přístup k němu

byl pouze bránou po zaplacení vstupného – na to

jsme neměli. My jako kluci jsme se dostali do-

vnitř, jen když nás někdo z hráčů vzal za ruku,

a to se stávalo jen občas. Většinou jsme se na ut-

kání dívali z náspu u dráhy, odkud byla vidět jen

polovina hřiště, ale nám to stačilo (nebyla ještě

vybudována vlečka do závodu).

Když se sklidila sena, tak jsme na posečené

louce kopali již s opravdovým míčem – meru-

nou, jak jsme říkali. Tento míč vyhrál LáYa

Skupa v soutěži vyhlášené v časopise Mladý hla-

satel. Také jsme v této době sehráli z našeho po-

hledu (pokud to tak lze říci) zápas proti Brodcům

v oblečení a obutí, jaké jsme denně nosili. Bylo

to na dnes již zrušeném a zastavěném hřišti na

házenou u lesa Kněžina. Všechno bylo spontán-

ní, žádný klub, žádní organizace. 

První vystoupení doma bylo na louce za Hu-

bínkovým rybníkem. Pan Dráb – Koudima nám

dovolil až do podzimu hrát na jeho pozemku.

V ledeckém lese jsme pokáceli smrky, postavili

branky, samozřejmě bez sítí. Jako dresy byly

bílé košile, na které nám děvčata našila červené

pěticípé hvězdy.

Viz foto: stojící zleva Jarda Kůstka, Bohouš

Novák, Bohouš Procházka, Jarda Pazdera, LáYa

Skupa, Milouš Voráček.

Klečící: Pepík Havránek, Ludva Hruška –

Palas, Karel Šobíšek – Šíma, Franta Kašpárek

a Franta Šobíšek – Šíma.

V této sestavě jsme nastoupili proti Bukova-

nům. Hrálo se v neděli za hezkého počasí před

zvědavými spoluobčany. Za zmínku stojí uvést,

že Jarda Pešek, který měl pronajatou hospodu

„Nahoře“ dnes „Na kopečku“, doslova vyhnal

všechny hosty, hospodu zavřel a šlo se fandit.

Stínem tohoto zápasu byla zlomená noha Honzy

Halase, který se do Pecerad přiženil a který na-

hradil Frantu Šímu. Do nemocnice ho odvezl

v bryčce Franta Hrušků – Palasů. Zde jsme do

podzimu sehráli ještě další zápasy.

Honza Halasů měl obchod po panu Frišmano-

vi, který jako Žid byl s celou rodinou odvezen do

Terezína. To bylo první násilné vystěhování

z naší obce. Další smutnou událostí byla smrt na-

šeho brankáře Karla Šobíška – Šímy. Spadl ze

hříběte, na kterém se jel projet, to na něj šláplo

a v nemocnici zemřel. Moc si nezachytal.

Po této živelné činnosti se začalo uvažovat o za-

ložení klubu, což se později v roce 1938 stalo pod

hlavičkou Sokol Pecerady. Vše potřebné, hlavně

peníze, jsme opatřovali, jak to šlo. Pořádáním

zábav, maškarního průvodu a později, když byly

taneční zábavy zakázány, ale divadla se hrála, při-

nášel příjem poplatek za šatnu, který jsme vybírali.

Hodně nám pomohl fotbalový klub v Týnci.

Zdarma jsme dostali modrá trička a vyřazené ko-

pačky. Milouš Voráček, který se učil ševcem, je

opravil tak, že jsme v tomto oblečení a obutí hráli.

Pro dokreslení těchto začátků se zmiňuji o zápase

proti bývalému KonopišZskému SK. Hrálo se na

tzv. Execíráku u Lhoty, kde měl klub sídlo. Na

tomto dnes už zrušeném hřišti cvičili vojáci z Be-

nešova – proto název Execírák. Po tomto zápase se

šlo do hospody k Pášovům, kde k poslechu v sále

hráli na harmoniky naši Jarda Kůstka a Milouš Fra-

něk. Dobrovolné vstupné bylo dalším příjmem.

Rovněž na zápas s Ondřejovem, kam nás po-

zval již zmíněný Jarda Pešek, který po odchodu

z Pecerad zde měl pronajatou hospodu, vzpomí-

náme s úsměvem. Pepíkovi Havránkovi se roz-

bila kopačka, druhou si zul a zápas dohrál bos.

Těch zápasů byla ještě celá řada. Když bylo

hřiště v důsledku výstavby další tovární haly

Šroubek v Praze, u dívky, které se dvořil a která

pracovala ve svazu. Další zápasy, kupř. s Čakovi-

cemi, Kamenným Přívozem, Krhanicemi a další-

mi byly bez problémů. Chodilo se pěšky, jezdilo

na kolech a do vzdálenějších míst vlakem – např.

do Horních Krůt či do Přišimas v okrese Kolín.

Po zemřelém Karlu Šobíškovi chytal Honza

Pazdera, kterého později vystřídal Jarda Mikoláš

či Mikolášek – to si již přesně nepamatuji. Učil se

cukrářem u pana Procházky (říkali jsme mu Kara-

melka) a byl tak úspěšný, že nám ho přetáhl Týnec. 

Byli jsme vděčni Týnci, že nám umožnil hrát

na jeho hřišti, ale stále sílila touha mít vlastní

v Peceradech. Jak jsem se zmínil o vystěhování

zemědělců, byli mezi nimi i pánové Procházka

a Novák, majitelé pozemků, kde je dnes hřiště.

V obci byl zřízen dvůr SS Hoff Petczerad, který

obhospodařoval všechny polnosti vysídlených

zemědělců. Nepamatuji si z jakých důvodů zůs-

zrušeno, hledalo vedení týneckého klubu ná-

hradní prostor. Vytipováno bylo pole směrem

k dnešní čerpací stanici pohonných hmot. Aby

přilákali co největší počet diváků, hrálo první

mužstvo proti Bukovanům a rezerva, dnes

„béčko“, proti Peceradům. Terén byl značně sva-

hový, nevhodný. Nové hřiště bylo vybudováno

na konci zástavby směrem ke Chrástu. Na tomto

hřišti jsme až do vybudování vlastního v Pecera-

dech hráli. Jak se politická situace zhoršovala,

zejména po vypuknutí války, tak se odrážel život

v naší vesnici a samozřejmě i v našem klubu.

Začalo nucené vystěhovávání, zvláště země-

dělců, a do jejich usedlostí se usadili rovněž nu-

ceně vystěhovaní z vesnic Krusičany, ChrášZany,

Václavice a dalších obcí. Vystěhování hrozilo

všem občanům, ale Němci, vědomi si důležitosti

zbrojovky v Týnci a na Brodcích, rozhodli, že ti,

kteří v těchto továrnách pracují, mohou v obci

zůstat. Tato skutečnost nám umožnila dále hrát.

Zápasy, a to i mistrovské, jak je již uvedeno, se

hrály na hřišti v Týnci. První mistrák byl proti

Přestavlkům. Vysoko jsme vyhráli, oni však po-

dali protest, že nemáme zaregistrované všechny

hráče – bylo tomu tak. Protest měl být projednán

v disciplinární komisi ve svazu v Praze na Kozím

plácku. Byl zamítnut intervencí našeho hráče Pe-

píka Vlasáka, který se učil číšníkem v hotelu

tal na svém statku A. Čelikovský – snad proto, že

byl starostou a pole pánů Procházky a Nováka

obhospodařoval. S panem starostou jsme se do-

hodli o uvolnění polí na vybudování hřiště. S po-

chopením souhlasil a po sklizni pole opustil.

S elánem jsme se dali do práce. Jelikož mezi

poli byl výškový rozdíl, začali jsme jej vyrovná-

vat. Správce Dvora nám zapůjčil voly a pluh,

pokud to šlo, odorali jsme zeminu a v kolečkách

ji odváželi směrem k silnici. Rovněž nám pomoh-

la továrna z Brodců, kde se připravovala stavba

a vykopaná hornina na místo určené skládky byla

navezena do těchto míst. Tím došlo k určitému

vyrovnání plochy – původní hřiště bylo blíže

k silnici. V Benešově u firmy Škvor byly zakou-

peny trámy na branky, které nám zdarma zhotovil

pan Dřízhal ve své kolářské dílně. V Líšně u Bys-

třice nám provazník upletl sítě, které „na kole“

přivezl Jarda Pazdera. Nezůstalo jen při tom –

chtěli jsme také kabinu. Příležitost se naskytla,

když továrna likvidovala koupenou cihelnu od

pana Rabiňáka. Velkou dřevěnou kolnu vhodnou

pro tento účel nám „vyfoukl“ Franta Hruška,

který byl jako správce budov pověřen touto likvi-

dací. Tak jsme za obětavé práce všech hráčů i ne-

hráčů vybudovali vlastní hřiště v Peceradech. Na

tomto hřišti jsme sehráli celou řadu zápasů. 
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Přišel konec války, všude se pořádaly různé

slavnosti a ani my jsme nezůstali stranou. Na

prohlídku našeho kraje, zvláště zabraného

území, se přijeli podívat sportovci ze Slaného.

V rámci oslav jsme s nimi sehráli přátelské utká-

ní v kopané. Jako upomínku nám předali státní

vlajku. Za nás hrál pan Václav Bajer, bývalý

hráč Viktorie Žižkov, který má v Peceradech

chatu, dnes obývanou jeho synem.

Žel, aktivita fotbalového klubu pomalu slábla.

Důvodů bylo několik. Řada kluků, kteří za nás

hráli, z továrny odešla do svých domovů, tahou-

ni jako Skupa, bratři Havránkové, Vlasák a další,

odešli za prací, mladí je nenahradili a činnost

téměř zanikla. Teprve v šedesátých letech záslu-

hou předčasně zemřelých Jardy Štíchy a Vojty

Vavreka a žijících Franty Ptáčníka, Laca Czafí-

ka, Bohouše Maršíka a dalších dochází k obno-

vě činnosti.

Toto vzpomínání jsem napsal jako poslední

žijící zakladatel a hráč klubu pro současné, ale

i budoucí hráče a funkcionáře s přáním: AZ fot-

bal v Peceradech přetrvá na věky!

v Peceradech v roce 2003 

Ladislav Skupa

Rekonstrukce tenisových kurtů v Týnci

V květnu a červnu 2006 probíhala v areálu te-

nisových kurtů v Týnci nad Sázavou kompletní

rekonstrukce povrchů dvorců. „Životnost“ by se

při dobrém zacházení měla posunout minimálně

o dalších 15 – 20 let.

Stávající podklad byl již zcela nevyhovující.

Vysoká vrstva antuky, s tím související vysoká

nasákavost, nerovnost terénu a špatné odvodně-

ní, se začínaly podepisovat i na odlivu hráčů.

Proto bychom také touto cestou poděkovali

MěÚ v Týnci nad Sázavou za schválení dotace,

která pokryla téměř celou částku a firmě, která

rekonstrukci perfektně provedla.

Rádi bychom tímto odstartovali novou etapu ži-

vota tenisu v Týnci a okolí. Je nám líto, že část ve-

řejnosti stále vnímá náš klub jako nepřístupný

a „stydí“ se areál vůbec navštívit. Věřte, že všich-

ni jsme někdy začínali a tenis je sport, který se dá

hrát téměř v každém věku. Je to v první řadě zába-

va a úžasné odreagování. Proto tento článek berte

hlavně jako pozvání. Budete srdečně vítáni. 

Po rekonstrukci je areál z pochopitelných dů-

vodů uzamčen (bohužel není správce, který by

fungoval po celý den), ale v odpoledních hodi-

nách (po 17. hod.) je většinou přítomen někdo,

kdo Vám kurt otevře a obeznámí Vás s provozním

řádem kurtů. Ten je jinak vyvěšen na nástěnce

hospodářské budovy (vedle místnosti s občerstve-

ním). Rovněž tu naleznete týdenní hrací plán, kde

si máte možnost kurt zarezervovat na určitý den

a hodinu. A to maximálně 3 dny předem.

1., 2., 3. kurt jsou určeny pouze na tenis, 4.,

nebo-li spodní kurt, může být zatím využit i na

nohejbal. Prostory tréninkové zdi (betonová

i antuková) jsou k dispozici celý den, a to zdar-

ma. Na kurtech se platí hodinový poplatek a ten

je pro rok 2006 100,- K/hod. Každý, kdo má

zájem vstoupit do klubu, zaplatí členský příspě-

vek, a tím může získat vlastní klíč od areálu.

V příštím roce by již měla být možnost vypůj-

čit si raketu, nemáte-li zatím svou vlastní. Chtě-

li byste areál navštívit i v dopoledních hodinách?

ObraZte se na tel. č. 732 363 583, 777 09 07 09.

Doufáme, že tento článek ve Vás vzbudí chuZ

zkusit něco nového a nabídne nový způsob, jak

využít aktivně volný čas na čerstvém vzduchu.

za tenisový klub 

členové výboru

Tenisové soustředění – 
Špindlerův Mlýn 

Ve dnech 15. – 18. června se konalo ve Špindlerově Mlýně tenisové sou-

středění.

Byli jsme ubytováni v hotelu Švýcarská Bouda. Každý den ráno od 7

hodin jsme měli rozcvičku. Běhali jsme, cvičili a posilovali. Po rozcvičce

byla snídaně. Měli jsme švédské stoly. Když jsme dojedli, šli jsme do po-

koje pro pití a pro tenisové rakety a jeli jsme na tenis. První dva dny jsme

jezdili na kurty na kolech, ale další dny jsme už jezdili v autech. Denně

jsme trávili na kurtech minimálně dvě až čtyři hodiny. Skoro každý den

jsme se koupali v bazénu u hotelu nebo jsme svůj volný čas trávili na

malém novém hřišZátku, kde jsme hráli tenis, nohejbal, líný tenis a fotbal.

Večer se hrál fotbal, do kterého se zapojili i naši trenéři (p. Hruška a p.

Plachta). Byl to docela náročný a krutý zápas. Předposlední den odpoled-

ne jsme šli s paní Novákovou na procházku krásným lesem, až na Rovin-

ky k občerstvení a zpátky. Celkem jsme ušli asi 8 km. Zatímco jsme byli

na procházce, ostatní jeli na kola s pány trenéry. Ten večer byl ještě tábo-

rák u hotelu – opékali jsme buřty a povídali si. Další den, když jsme jeli

na kurty, tak dospělí, mezi tím, co jsme hráli tenis, se o něčem radili. Byli

jsme strašně zvědaví a nakonec jsme se dozvěděli, že psali diplomy.

Udílení cen proběhlo na tenisových kurtech. Já jsem dostala diplom za

tenisové zlepšení a spoustu dalších krásných cen. Někdo dostal míčky, te-

nisové ponožky, omotávku na raketu, bonbony atd.

Po obědě jsme museli odjet, s dobrým pocitem, že jsme si mimo krásných

cen odváželi i nádherné zážitky a vzpomínky na tenisové soustředění. 

Martina Jalůvková 

Tenisový klub TK Týnec n/Sáz.
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Vodáci na dovolené – Polsko 2006

Opakuje se to každý rok. První červencový

týden patří naší vodácké dovolené – je jedno

kde, hlavně spolu. Tentokrát jsme vyjeli v sobo-

tu prvního, návrat až v neděli devátého července,

náš cíl – slovenské a polské řeky.

Sobota 1. července 2006

– od týnecké loděnice vyrazilo 28 vodáků, na

vleku 11 lodí (2 otevřené, 3 zavřené a 6 kajaků),

v autobuse 2 rafty. Nový byl nejen vlek za auto-

busem, ale také řidič, který neměl chybu a lehce

mezi nás zapadl. Cíl dne: dojet co nejdále to

půjde, nejlépe až do Polska. Skončili jsme nave-

čer v našem oblíbeném kempu Tília Gäcel

u Dolného Kubína. 

První večer se pak pod přístřeškem u ohně

protáhl až dlouho do rána.

Neděle 2. července 2006

– vzbudili jsme se do pošmourného rána. S na-

dějí, že sluníčko přece jen vyjde (a ono nás

opravdu nezklamalo), jsme vyrazili na první

vodu letošní dovolené. Orava z Gäcelu do Krá-

lovan sice nebyla tak vodnatá jako vloni, ale těch

14,5 km pod žhavým letním sluncem stálo za to.

Náladu nám však nezkalili. Nádherný slunečný

den, krásná voda, kterou nám štědře pouštěli

z přehrady, úžasná příroda, všude kolem pltě

plné turistů – dokonce i farář s jeptiškami. Co víc

si přát? Prožívali jsme tu krásu, i když i čochtan

si přišel 4x na své. Po příjezdu do kempu vyrazi-

li nedočkaví turisté prozkoumat okolí, ostatní

strávili příjemné chvíle v městečku. Večerní po-

sezení pod přístřeškem bylo krátké – zážitky

a perný den nás zahnaly na kutě.

Středa 5. července 2006

– na vodu vyrážíme přímo z kempu Kroscienko

do Zarecze. Zelený raft veze i našeho řidiče

(9 km – i on chtěl zažít tu pohodu). Vodu nám

Poláci uZali, krásné peřeje jsou ty tam, nastává

kličkování a hlídání šutrů. Přesto se na těch

18 km našla chvíle na to, abychom se koupali

přímo z raftu, kochali nádhernou okolní příro-

dou a strávili velmi příjemné chvíle ve vodním

areálu – polském výcvikovém středisku. Řidič

se neztratil, autobus pro nás opravdu přijel, a tak

vodní hrátky v Zarecze pod mostem zakončily

krásný den. Odpoledne byla vyhlášena „coch-

přehradou a měli celý dlouhý den na to, aby-

chom se dopravili těch 24 km do tábora v Kros-

cienku. Poláci s tou vodou šetří! Žádné upouště-

ní z přehrady, tentokrát jsme jeli na vlastní

pohon, motali se mezi pltěmi a znovu vychutná-

vali tu krásu kolem. Často jsme jeli „pltím“ způ-

sobem, což byla pro rafty legrace, pro krajní lodě

občas ne (zvlášZ, když se blížily skály u břehu,

větve, mělčiny apod.). Za zpěvu písní jsme vplu-

li do kempu a sjeli i poslední peřej. „Bialkaři“

přijeli až navečer plni dojmů – čochtan si i ten-

tokrát přišel 2x na své.

Večeře, poslední nákupy drobností v Kros-

cienku, poslední oheň. Komu by se chtělo

domů?

Sobota 8. července 2006

„Vodák, který vstává v šest hodin ráno není

vodák, ale nadpřirozená bytost“. 

My nadpřirození jsme se ploužili kempem,

bourali stany, balili (mravenečci pochodovali

sem a tam). V 8,00 hod. jsme vyrazili směr Jab-

lonka, cíl – domov. Polští celníci byli skvělí, slo-

venští si nás nevšímali: „Nestřílí, tak jeY dál!“

Hraví soukmenovci zpestřovali jízdu, nastala

první družba na vodě – pohoda je tu.

Chyběl sice večerní oheň, ale nám to nevadi-

lo. Jarda Korbel přidal k dobru pár veselých pří-

běhů ze života – spát jsme šli příjemně unaveni

a s veselou myslí.

Pondělí 3. července 2006

– přesun do Polska. Na vodě nás čekal úsek

z Noweho Targu do Debna (zprvu cca 2 km po

Černém Dunajci, po soutoku Dunajec) – 12 km

lehké peřejnaté vody a přejezd do Kroscienka,

které se nám stalo pro následujících pět nocí úto-

čištěm a odkud jsme vyráželi za vodou. Peřeje

na Dunajci si vyžádaly prvního „čochtana“ zá-

jezdu, a tak vznikla nová odnož – odpadlík

z raftu (polsky – odpadlík raftowy). První večer

v Kroscienku neměl chybu, sestava pod přístřeš-

kem hrála a zpívala skoro do bílého rána.

Úterý 4. července 2006

– čekal nás nejkrásnější úsek Dunajce od přehra-

dy (Stromowce Wyžne) do kempu v Kroscienku,

24 km krásné vody plné peřejí v nádherném ka-

ňonu Pienin. Oproti loňsku jsme zaznamenali

velkou změnu – Poláci zavedli poplatky za vstup

do Pieninského národního parku (a možná i za

ošoupání vody) – 4 zl. na dospělého, 2 zl. za dítě.

cárna“. Turisté opět vyrazili do hor a vrátili se až

za tmy, ostatní, co neměli sílu v tom žhavém

slunci lézt po kopcích, trávili chvíle odpočinku

pod slunečníky v městečku.

Čtvrtek 6. července 2006

– na vodu nasedáme tam, kde jsme včera skon-

čili, tzn. v Zarecze. Poláci se pochlapili, už zase

pouštějí vodu, a tak nás čeká opět 18 km pěkné

peřejnaté vody do Golkowa. Více se „soulodilo“

a posádky si užily i větší legraci – třeba při sta-

vění hrází a vytváření vlastních „šlajsen“. Za-

znamenali jsme dalšího „odpadlíka“ z raftu, ten-

tokrát s pěknými modřinami.

Odpoledne vyrazila turistická sekce na sjez-

dovku, ostatní příjemně unavení odkráčeli do

městečka pod slunečníky. Večer jsme opět za-

končili zpěvy pod přístřeškem.

Pátek 7. července 2006

– opět nádherný letní den. Poslední na vodě, po-

slední v Polsku. Kajakáři si nenechali ujít příle-

žitost sjet si krásnou horskou říčku Bialku (cca

20 km), ostatní si znovu vychutnali krásu peřejí

v Pieninách. Znovu poplatky – to už jsme byli

znalí, znovu seznam na celnici a může se vyra-

zit. Pět kajakářů pokračovalo na Bialku, my

ostatní s posledním kajakem jsme nasedli pod

Dojeli jsme až do Trenčína, kde jsme měli po-

vinnou přestávku – čas na oběd, koupání v kou-

pališti přímo pod hradem, popř. další nenáročné

aktivity. Těsně před odjezdem nás přepadla

bouřka, po cestě do Čech ještě další dva lijáky. 

Tak jsme zase doma. Přechod ve Starém Hro-

zenkově, navečer příjezd do kempu SmraYavka.

Jak si jen to své jméno zasloužil! Smrdělo vše.

Vzduch, voda na mytí, posléze i my. Večer jsme

strávili klábosením pod slunečníky u kiosku ve

SmraYavce. Svatba v blízké hospodě se nám po-

starala o ohňostroj a dokonce jsme zažili i disco

show. Noční sůvy pak seděly u ohně a hrály až

do 1/2 3 do rána. Bogan s Jardou střežili náš spá-

nek lehce pohozeni u ohně.

Neděle 9. července 2006

– ranní vstávání, narozeniny má Lucka. Čeká ji

narozeninová koupel v místním koupališti – bere

ji velmi odevzdaně. Balíme a v 9,10 hod. vyráží-

me směr domov. V Brně nás opouští Iva PinYa,

oběd klasicky v Měříně v hotelu Klas. Poslední

společné focení, menší oprava vleku a závěrečné

vyhodnocení zájezdu končící společnou „po-

chvalou“.

V Týnci pak všechno to neuvěřitelné množství

věcí našlo své majitele a odvoz, vyprázdnil se
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autobus, skončila legrace a nám nastávají všední

dny. Jaké prázdno najednou – bude se nám stýs-

kat. A tak nezbývá než se těšit na další setkání,

na fotky, na kamarády...

Závěr:

Letošní dovolená se vydařila, a to velmi.

Nejen, že bylo nádherné slunečné počasí, krásná

voda a okolní příroda, ale hlavně skvělá parta

„potrhlíků“. Na vodě jsme najezdili krásných

110 km – ti, co jeli Bialku o 4 km méně. Nebyly

problémy, nový vlek obdivuhodně vydržel až do

konce, měli jsme s sebou skvělého zkušeného ři-

diče a hlavně oba vedoucí, kteří zaslouží náš dík

za to, že zájezd zodpovědně připravili, ráno nás

nechali vyspat a nenutili nás denně bourat a sta-

vět stany, vymodlili nám „tam nahoře“ krásné

počasí a udržovali dobrou náladu. Kam pojede-

me příště? Že by zase do Polska?

Rekapitulace:

2. 7. 2006 – 14,5 km Orava (Gäcel – Královany) 

3. 7. 2006 – 12 km Dunajec (Nowy Targ –

Debno)

čochtani: Čulík, Racek, Zítková–Racek

4. 7. 2006 – 24 km Dunajec (Stromowce

Wyžne – Kroscienko)

čochtani: Nedra–Kuchta, Zímová, Korbel

5. 7. 2006 – 18 km Dunajec (Kroscienko – Za-

recze)

6. 7. 2006 – 18 km Duanjec (Zarecze – Golkow)

čochtani: Opavová

7. 7. 2006 – 24 km Dunajec (Stromowce

Wyžne – Kroscienko)

20 km Bialka (3 kajakáři – 2 skončili na

16 km)

čochtani: Nedra, Cieslar

TAEKWON-DO

V úterý 20.6.2006 proběhly zkoušky na vyšší

technické stupně, kterých se zúčastnili jako hosté

žáci z pražského oddílu Hwa-Rang, dále tradič-

ně žáci z našeho oddílu Silla v Sázavě a samo-

zřejmě také naši taekwondisté z Týnce n. S. 

Na tyto zkoušky bylo z Týnce vybráno celkem

14 žáků. Naši žáci prokázali dobrou připrave-

nost a byla radost se na ně dívat. Pan mistr

Hwang Ho Yong ohodnotil 12 našich žáků 65

body a zbývající dva – Veroniku Sedlákovou

a Ondřeje Zahrádku – dokonce 66 body, což bylo

nejvyšší bodové ohodnocení těchto zkoušek. 

BLAHOPŘEJEME!!!
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Příprava na novou volejbalovou sezónu

V sobotu 17. června jsme uspořádali již desá-

tý ročník Memoriálu Miroslava Kaliny ve volej-

bale mužů. Pozvánku přijala družstva Sokola

Benešov, Těptína, S Milošem a Havlíčkova

Brodu. Náš oddíl tuto čtveřici doplnil dvěma

týmy Týncem I. a Týncem II.. Turnaj se hrál sys-

témem každý s každým a o vítězi rozhodovala

celková tabulka. Memoriál znehodnotil přístup

družstva Sokol Benešov, který se rozhodl po

krátké průtrži mračen odcestovat domů i přesto,

že jsme dali hřiště do původního stavu a turnaj

úspěšně dohráli. 

Družstvu Týnce I. se vydařily první dva zápa-

sy. V prvním remizoval s Havlíčkovým Brodem,

jenž letos postoupil do Národní ligy a ve druhém

utkání se radoval z výhry nad tréninkovými par-

tnery z Týnce II.. Poté se mu již v turnaji tolik

nedařilo a shodně prohrál s družstvem S Milo-

šem a Těptínem 0:2.

Druhý domácí tým si v úvodu nedokázal po-

radit s Týncem I. ani s pozdějšími celkovými ví-

tězi z Těptína. Od třetího zápasu ale viditelně

zlepšil hru a dokázal hrát s každým ze soupeřů

vyrovnanou partii. Na konci se tedy radoval ze

tří vyhraných setů. 

Přesto v konečném účtování jsme úsměvů na

tváři moc neměli, protože jsme brali hodnotné

ceny pouze za čtvrté respektive páté místo. Ná-

ladu jsme si ovšem vylepšili na večerní akci

u kytar a tradičního ohně.

Sestava Týnce I.:

smečaři: Honza Kyselka, Pepa Semerád

blokaři: Jarda Kuchta, Libor Prokeš

nahrávači: Marek Vávra, Pavka Zdražil

Sestava Týnce II.:

smečaři: Štefan Kyselka, Martin Prokeš, Milan

Stibůrek

blokaři: Michal Kuchta, Martin Kučera

nahrávači: Venca Trojánek, Ota Hadač, Mirek

Kalina

Výsledky: 

Týnec I. – Havlíčkův Brod 1:1 (25:17, 19:25)

Týnec I. – Týnec II. 2:0 (25:18, 25:18)

Týnec I. – S Milošem 0:2 (22:25, 11:25)

Týnec I. – Těptín 0:2 (23:25, 21:25)

Týnec II. – Těptín 0:2 (22:25, 17:25)

Týnec II. – S Milošem 1:1 (18:25, 25:20)

Týnec II. – Havlíčkův Brod 1:1 (22:25, 25:17)

S Milošem – Havlíčkův Brod 1:1 (22:25, 25:16)

Těptín – S Milošem 1:1 (23:25, 25:21)

Těptín – Havlíčkův Brod 1:1 (25:20, 22:25)

Tabulka:

1. Těptín 4 6 : 2 173 : 185 6b 

2. S Milošem 4 5 : 3 187 : 165 5b

3. Havlíčkův Brod 4 4 : 4 170 : 185 4b

4. Týnec I. 4 3 : 5 171 : 178 3b

5. Týnec II. 4 2 : 6 165 : 187 2b

6. Benešov 3 diskvalifikace

Po měsíční pauze, kdy jsme měli přípravu zej-

ména na plážovém hřišti, jsme přijali pozvánku

na turnaj do Havlíčkova Brodu. Konal se tu tra-

diční turnaj mužů za účasti osmi týmů, které

byly rozděleny do dvou skupin. Vítězové skupin

a týmy na druhých místech hráli poté o titul.

V prvním zápase jsme se potkali s Bezděko-

vem a celkem hladce jsme vyhráli 2:0. Ve dru-

hém utkání jsme měli více práce s Okrouhlicemi.

Ale i tento duel pro nás dopadl dobře a zvítězili

jsme opět 2:0. O vítězství ve skupině jsme si to

rozdali s domácím „A“ mužstvem. Po našem ne-

výrazném výkonu jsme prohráli 0:2 a skončili

jsme druzí ve skupině.

V semifinále jsme narazili na vítěze skupiny

„B“, tým Třebové. Po velkém boji jsme dokáza-

li uspět až v dramatické koncovce tie-breaku

a radovali jsme se z postupu do finále. V něm

jsme narazili opět na Havlíčkův Brod „A“. I přes

náš zlepšený výkon jsme v úmorném vedru ne-

dokázali vrátit soupeři porážku a opět prohráli

0:2. Přesto jsme byli s druhým místem maximál-

ně spokojeni.

Naše sestava:

smečaři: Michal Kuchta, Martin Prokeš

blokaři: Jarda Kuchta, Martin Kučera

nahrávači: Mirek Kalina, Pavka Zdražil

Výsledky:

Skupina „A“:

VK Týnec nad Sázavou – Okrouhlice 

2:0 (25:20, 25:22)

VK Týnec nad Sázavou – Bezděkov 

2:0 (25:15, 25:20)

VK Týnec nad Sázavou – Havlíčkův Brod „A“

0:2 (19:25, 22:25) 

Semifinále

VK Týnec nad Sázavou – Třebová 

2:1 (25:22, 15:25, 19:17) 

Havlíčkův Brod „A“ – Velmez 2:1

Finále

VK Týnec nad Sázavou – Havlíčkův Brod „A“

0:2 (22:25, 21:25)

Před nadcházející novou mistrovskou sezó-

nou v KP II. budeme mít přípravu jak na antuko-

vém, tak na plážovém hřišti, na které Vás také

zveme. Bude otevřené dle počasí minimálně do

konce září, takže si můžete přijít zahrát. Objed-

návky jsou na stálém čísle 607 114 169. 

Mistrovskou sezónu začínáme v sobotu 26.

srpna domácím utkání s Tatranem Sedlčany. Za-

čátek dvojzápasu je stanoven na 10 hodin

a druhý zápas začíná hodinu po skončení první-

ho. Většinou kolem půl jedné. Na všechny zápa-

sy jste srdečně zváni.

Rozpis podzimních zápasů:

26. 8. VK TÝNEC nad Sázavou – Tatran Sedl-

čany

2. 9. Kostelní Lhota – VK TÝNEC nad Sá-

zavou

9. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Bohe-

mia Poděbrady 

16. 9. Sokol Vlašim – VK TÝNEC nad Sáza-

vou

23. 9. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sparta

Kutná Hora 

30. 9. SK volejbal Kolín „B“ – VK TÝNEC

nad Sázavou

7. 10. VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Jiskra

Zruč nad Sázavou „B“

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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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.

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

Kytarová škola
pro začátečníky a pokročilé

prodej hudebnin

basová kytara

Petr Chomát
Tel. 604 843 427

„Podnikání: www.vydelekzdomu.cz“

Firma DOBET spol. s r.o. Kamenolom Krhanice 

přijme řidiče sk. C – strojní průkaz výhodou.

Informace na tel.:  317 702 131 nebo 602 547 830.

„Hubnutí: www.zdravehubnout.cz“.
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