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Vážení spoluobčané,

vítám Vás při čtení červnových Týneckých listů

a předkládám Vám několik informací, které pro

Vás mohou být zajímavé. 

Výstavba kanalizace v místních částech 

V současné době se projednává možnost zís-

kání dotace v objemu mnoha desítek milionů

korun na výstavbu kanalizace v Peceradech,

Zbořeném Kostelci, Podělusích a Chrástě n.S.

Z tohoto důvodu byly urychleny projekční

a další přípravné práce. V případě získání dotace

bude podmínkou stavebně dokončit a vyúčtovat

výstavbu v roce 2008. Obyvatelé jmenovaných

částí města již byli nebo budou v nejbližších

dnech informováni. 

Výstavba na Kněžině

Výstavba bytů byla dokončena a v těchto

dnech se stěhují poslední nájemníci. Navenek se

může zdát, že nastalo mrtvé období, kdy se v síd-

lišti Kněžina nic neděje. Nedokončují se terénní

úpravy, neseje se tráva, nesází zeleň, nebudují se

dětská hřiště. Na tomto místě není prostor pro

uvádění podrobných důvodů, ale jisté je, že

hlavní roli hrají dosud nevyjasněné finanční

vztahy mezi investorem a dodavatelem. Město

a Bytové družstvo Bystřice v každém případě

chtějí sídliště dotáhnout do co nejlepšího stavu,

i když to bude ještě chvilku trvat. 

Dodavatelská firma AGS ASTRA, a.s., před-

ložila při zasedání zastupitelstva dne 14.5. t.r.

nepodepsaný a nedatovaný dopis, kterým se

snaží oslovit členy zastupitelstva a týneckou ve-

řejnost. V tomto dopisu vyslovuje přesvědčení,

že zastupitelé a veřejnost nejsou o stavbě objek-

tivně informováni a uvádí svůj pohled na smluv-

ní vztah a zejména na financování stavby. Za ve-

dení města musím tvrzení uvedená v dopisu

jednoznačně odmítnout. Domníváme se, že uza-

vřené smlouvy musí platit a že pro jejich vypo-

vězení musí být vždy vážné důvody. Odmítáme

neodůvodněné požadavky na zvýšení ceny díla,

stejně tak odmítáme tvrzení, že město již dva

soudní spory prohrálo. Ještě jsme totiž u žádné-

ho soudu nebyli. Už tato lež zpochybňuje hod-

notu celého dopisu i serióznost samotné firmy.

Město a bytové družstvo svoji úlohu splnily,

byty jsou postavené, lidé bydlí, zbývají určité

dodělávky a bohužel, zbývá také spor s dodava-

telskou firmou. Město a bytové družstvo spolu-

pracují s advokátem a se soudními znalci z oboru

stavebnictví, nebo� odborné zázemí je v tomto

případě nezbytné. 

Rekonstrukce školní jídelny 

Akce byla dotažena až do výběrového říze-

ní na dodavatele. Nabídky však převyšují fi-

nanční možnosti města, a proto bylo výběro-

vé řízení zrušeno a realizace odložena. Město

bude usilovat o získání finanční dotace v pří-

štím roce. Z vlastních zdrojů je prakticky ne-

možné takto nákladnou rekonstrukci stravo-

vání provést. 

Lidl

Společnost LIDL připravuje výstavbu ob-

chodního domu v Týnci v areálu podniku

METAZ. Záměrem společnosti je zahájit prodej

v letošním roce před vánoci. V současné době

probíhají potřebná řízení. Město není investo-

rem akce ani majitelem pozemku a má tedy

k dispozici pouze omezené informace a omeze-

né možnosti do projektu zasahovat. 

O výhodách či nevýhodách existence prodej-

ny podobného typu se vedou občas v zastupitel-

stvu i mezi veřejností diskuse. Jsou lidé, kteří

chtějí v Týnci supermarket, pozemky pro bydle-

ní, přípojku na dálnici, pracovní příležitosti.

Jsou také lidé, kteří nic z toho v Týnci nechtějí

a hledí trochu nostalgicky do daleké minulosti,

kdy zde nebyly ani dvě velké továrny Jawa

a Metaz. Já se domnívám, že městečko vzdálené

pouhých 30 km od Prahy se vyhnout dopadům

civilizace a globalizace nemůže. Jde o to, aby-

chom uměli využít pozitiv a naopak nepříznivé

dopady takového vývoje dokázali minimalizo-

vat. Musíme usilovat o zachování tváře a cha-

rakteru města, čistého a kulturního životního

prostředí a přitom ovšem městu zajistit rozumný

rozvoj, lidem slušný standard bydlení a služeb.

Kroky vedení města k tomuto cíli dlouhodobě

vedou. Plynofikace, kanalizace, výstavba domů

s pečovatelskou službou, výstavba bytů, péče

o školy, podpora spolkového života, sportu

a kultury – to nám v Týnci stabilizuje obyvatele

a pomůže udržet mladé lidi. 

Uvědomuji si a chápu, že existencí LIDLu ne-

budou nadšeni místní obchodníci. Město se

snaží s nimi dobře vycházet, váží si jejich práce

i například jejich sponzorské podpory společen-

ského života. Nekomplikujeme podnikatelům

život různými omezeními, nevybíráme v městě

parkovné, často tolerujeme reklamu umístěnou

na obecních pozemcích atd. Věřím, že místní ob-

chodníci si své místo na trhu obhájí a bude se jim

dále dařit poskytovat stále lepší a širší služby.

Vážení čtenáři, přeji Vám hezké prožití letoš-

ního léta.

Zdeněk Březina 

starosta města
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Měření rychlosti

Dne 18. 5. 2007 proběhla na území Týnce nad Sázavou akce městské po-

licie, kdy bylo kontrolováno dodržování povolené rychlosti. Radar byl

umístěn na stanovištích v ulici Jílovská a Pražská, které byly vytipovány

z důvodu stále se opakujících stížností z řad obyvatel Týnce nad Sázavou

na nedodržování povolené rychlosti ze strany řidičů a také motocyklistů.

Radar byl nastaven tak, aby zachycoval rychlost 55 km/h a vyšší. Bylo

zadokumentováno celkem 98x překročení rychlosti ze 456 změřených vo-

zidel (21%).

Podle rychlosti:

• 55-59 km/h – 47 přestupků

• 60-69 km/h – 34 přestupků

• 70 a více km/h – 17 přestupků

Akce na kontrolu dodržování povolené rychlosti budou i nadále pokra-

čovat. Předpokládá se umístění radaru i na dalších místech ve městě

a v místních částech.

Martin Kadrnožka

místostarosta

Čistírna odpadních vod 
Chrást nad Sázavou

V souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací provedlo Město

Týnec nad Sázavou celkovou rekonstrukci čistírny odpadních vod

v Chrástě nad Sázavou. Rekonstrukce začala v 2. pololetí 2006 a v sou-

časné době se dokončují poslední drobnosti. Čistírna již byla uvedena do

zkušebního provozu. Náklady na rekonstrukci činily téměř 10,5 mil. Kč.

Akce byla finančně podpořena Středočeským krajem dotací z Fondu ži-

votního prostředí ve výši 1.500.000 Kč.

Projekt má nadlokální charakter. Po rekonstrukci ČOV Chrást nad Sá-

zavou se zvýšila účinnost čištění a snížilo se množství vypouštěných ne-

čistot. Dá se předpokládat lepší kvalita vody v Sázavě, která je tradiční

a turisticky atraktivní částí středních Čech. Bydlení i rekreace v okolí řeky

bude jistě příjemnější. Město Týnec nad Sázavou tak učinilo další vý-

znamný krok v ochraně životního prostředí.

Krátce z města…

Opravy komunikací

V květnu proběhla oprava 3 úseků místních komunikací v Chrástě, Pe-

ceradech a na Větrově. Byl položen nový asfaltový koberec v celkové

délce přes 1 km. Další etapa oprav proběhne od půlky června. Půjde

o opravu lokálních výtluků zasypáním asfaltovou směsí. Jeden z nejvíce

rozbitých úseků – ulice Husova a 9. května – čeká v letošním roce na polo-

žení nového vodovodu a rozvodů elektřiny. Po dokončení těchto sítí bude

proveden i nový povrch komunikací. Zřejmě v roce 2008.

Dětské hřiště Zbořený Kostelec

TJ Zbořený Kostelec oslavila počátkem června 100 let od svého založe-

ní. Při této příležitosti bylo v Kostelci otevřeno dětské hřiště pro kostelec-

ká mrňata. Ještě letos se předpokládá otevření podobných hřiš�átek v Pe-

ceradech, Chrástě (sídlišti) a v sídlišti Kněžina.

Cestovní ruch – hnědé cedule

Na přístupových komunikacích I. a II. třídy do Týnce nad Sázavou byly

rozmístěny hnědé směrové cedule s označením turistického cíle – týnec-

kého hradu a městského muzea. Projekt, který byl finančně podpořen

Středočeským krajem, tak umožní rozšíření turistické nabídky a přispěje

k lepšímu zpřístupnění malebné části Středočeského kraje.

Plyn

V loňském roce byla dokončena výstavba plynovodu v Peceradech

a Kostelci. Z původně plánovaných 210 přípojek je připojeno pouze 80 ne-

movitostí. To může být důvodem k vrácení části dotace poskytnuté na vý-

stavbu plynovodu. Častým argumentem, proč nerealizovat přípojku je ne-

ustálé zvyšování ceny plynu. Naštěstí vláda nezatížila plyn pro domácnosti

ekologickou daní a tak by mělo být plynové topení i nadále cenově do-

stupné. Argument o ceně plynu se zdá být nicotným, když se přečteme ti-

tulky v novinách: „Uhlí místo plynu: děti se dusí, muži jsou neplodní…“

(Benešovský deník, 19.5.2007, reakce na původní záměr vlády zdražit

zemní plyn o 4,2 %). Budete ještě příští zimu topit uhlím?

Alternativní tresty

Tak jsme to zase zkusili. Odsouzenému, který za svůj přestupek dostal

trest ve formě veřejně prospěšných prací, jsme umožnili odpracovat si po-

třebné hodiny na městském majetku. Po zadání práce (nátěr plotu) jsme ho

už víckrát neviděli…

MĚSTO Týnec nad Sázavou

nabízí
k prodeji volné pozemky v zahrádkové osadě v Týnci nad Sázavou „Kozlovicích“.

Pozemek č. 1

Pozemek 2948/9 o výměře cca 313 m2. Spolu

s pozemkem se kupuje spoluvlastnický podíl na

přístupové cestě. 

Cena za 1 m2 pozemku činí 200,- Kč/m2 +

podíl na nákladu na vypracování geometrického

plánu + kolek v hodnotě 500,- Kč pro katastrál-

ní úřad k návrhu na zápis vlastnického práva

V územním plánu města je pozemek určen

jako plocha pro zahrádkové osady (plochy pro

zahrádkové osady jsou určeny pro speciální pří-

městské drobné formy zemědělského využití po-

zemků. Na pozemcích v zahrádkových osadách

lze umístit stavby kůlen a zahrádkových chat

o výměře do 25 m2).

2. Pozemek č. 2

Pozemek 2948/23 o výměře 322 m2. Spolu

s pozemkem se kupuje spoluvlastnický podíl na

přístupové cestě. 

Cena za 1 m2 pozemku činí 20,- Kč/m2 + podíl

na nákladu na vypracování geometrického plánu

+ kolek v hodnotě 500,- Kč pro katastrální úřad

k návrhu na zápis vlastnického práva.

Na tomto pozemku není možné postavit žád-

nou stavbu z důvodu ochranného pásma vysoké-

ho napětí.

Případné informace o prodeji na tel. č.

317 701 434.

Hledáme 
ty nejlepší…

Rada města letos již pošesté hodlá ocenit

spoluobčany z našeho města, kteří se dlouhodo-

bě nebo v daném roce nejvíce zapsali do historie

města svou prací a přínosem pro společnost. Vy-

zýváme proto všechny profesní, zájmové i spo-

lečenské organizace a další širokou veřejnost

k podávání návrhů. Návrh by měl obsahovat

jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém

působí a odůvodnění návrhu.

Své návrhy, prosím, posílejte do 30. 9. 2007.
O konečném výběru oceněných spoluobčanů

bude rozhodovat rada města.

Děkuji Vám za spolupráci.

Zdeněk Březina

starosta města

Koupím pole, louku, zahradu, malý domek nebo chalupu. Tel.:  603 442 474.
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CZECH POINT v Týnci nad Sázavou

CZECH POINT je místo pro komunikaci ob-

čana s veřejnou správou. Nyní je v provozu

i v Týnci nad Sázavou.

KDE?

Výpisy z registrů vydává MěÚ Týnec nad Sázavou

• odbor vnitřních věcí – Simona Němcová –

tel: 317701930

• odbor majetku – Pavel Vilímek –

tel:317701434

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT CZECH POINT 

OBČANOVI?

poskytování ověřených výpisů z těchto tří

centrálních registrů:

• z katastru nemovitostí
• z obchodního rejstříku
• ze živnostenského rejstříku

Na základě identifikačního čísla organizace pro

obchodní a živnostenský rejstřík a na základě

uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnict-

ví bude moci pracoviště CZECH POINT poskyt-

nout ověřený výpis. Dle možností může být ve-

řejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání

požadovaného výstupu i podle dalších kritérií. 

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

Tato služba není určená k nahlížení do re-
gistrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstu-
pu z příslušného registru. Tento ověřený vý-
stup se stává veřejnou listinou.

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpi-

su. Před jeho zhotovením budete seznámeni

s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplace-

ní bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřo-

vací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu.

Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá

v hotovosti na pokladně MěÚ.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
Úplný výpis Listu vlastnictví

Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
IČ (identifikační číslo organizace)

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to stojí: 50 Kč/stránku

Martin Kadrnožka

Dopravní soutěž

Dne 30.4.2007 proběhl již 9. ročník dětské do-

pravní soutěže pro žáky 4. tříd, které se zúčas-

tnilo celkem 39 dětí.

Soutěž probíhala na parkovišti před Měst-

ským úřadem v Týnci nad Sázavou a skládala se

ze tří částí – jízdy zručnosti, dopravního hřiště

a testových otázek.

První cenu získala žákyně Natálie Šímová ze

4. A, druhé obsadila Edita Krejčíková ze 4. Aa třetí

místo získal Patrik Němec ze 4. B.

Každý ze žáků si odnesl domů pozornost v po-

době cukrovinek a drobného občerstvení.

Chtěli bychom poděkovat SRPDŠ při základní

škole v Týnci nad Sázavou za finanční příspěvek

na nákup cen do soutěže, ZOO prodejně a hlavně

cyklosportu Novotný za překrásné ceny.

Tomáš Klenovec, velitel MP
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Policie informuje – Zpravodajství z Týnecka

Policisté zjistili, kdo odcizil dlažbu. Dvacet

čtyři metrů zámkové dlažby včetně obrubníků

odcizil od září loňského roku do letošního dubna

neznámý pachatel. Dlažba byla položena okolo

rekreační chaty v Chářovicích. Týnečtí policisté

případ prošetřovali a zjistili, že podezřelým

z jeho spáchání je šestasedmdesátiletý muž

z Prahy, který majiteli způsobil škodu za více jak

devět tisíc korun. Ve zkráceném přípravném ří-

zení mu sdělili podezření ze spáchání trestného

činu krádeže. Je stíhán na svobodě. 

Odcizené auto nalezeno rozebrané

Dne 18. dubna krátce před sedmou hodinou

ranní zjistil pětatřicetiletý majitel Škody Octá-

vie, že mu auto někdo odcizil. Den předtím ho ve

večerních hodinách zaparkoval v Netvořicích

před domem. Škodu vyčíslil na dvě stě osmdesát

tisíc korun. Policisté případ začali prošetřovat

jako trestný čin krádeže a po vozidle vyhlásili

pátrání. O několik hodin později však od občanů

zjistili, že se na poli u lesa zvaného V Trhovkách

mezi obcemi Břežany a Netvořicemi nachází ně-

jaké vozidlo. Na místě podle popisu zjistili, že se

jedná o odcizený automobil. Zbylo z něho však

jen torzo. Pachatel odcizil přední a zadní světla,

přední nárazník a blatníky, chladič s ventilátory

a radiátorem klimatizace, autobaterii, kola, vo-

lant s airbagem a další součásti vozidla. Policis-

té o nálezu vyrozuměli oznamovatele a vozidlo

mu na místě nálezu předali. 

Řidička usnula a havarovala

Po silnici ve směru od Tismi k Neveklovu jela

16. dubna v nočních hodinách s vozidlem Škoda

135 sedmadvacetiletá řidička. Asi jeden kilo-

metr před Neveklovem za volantem usnula.

Vjela na pravou krajnici a poté mimo silnici, kde

postupně narazila do dvou stromů. Žena utrpěla

zranění v obličeji. Z důvodu zranění u ní policis-

té neprovedli dechovou zkoušku. V nemocnici ji

však lékaři ošetřili a provedli odběr krve, aby se

zjistilo, zda neřídila pod vlivem alkoholu. Hmot-

ná škoda byla vyčíslena na dvacet šest tisíc

korun. 

Služební pes našel pohřešovaného muže

Pracovníci léčebny v Prosečnici oznámili 16.

dubna v ranních hodinách na linku 158, že po-

hřešují jednoho pacienta. Hlídka týneckých poli-

cistů nejdříve prohledala prostor areálu léčebny,

ale dvaaosmdesátiletého muže nenašla. Na

místo se mezitím dostavili další týnečtí policisté,

dva kriminalisté a dva psovodi, kteří prostor lé-

čebny znovu prohledali. Po necelé hodině slu-

žební pes Velvet našel v lese nad depozitářem,

asi třicet metrů od lesní cesty, pohřešovaného

muže. Ten naštěstí neutrpěl žádné zranění. Poli-

cisté ho poté předali pracovníkům léčebny. 

Řidič nehodu nepřežil

Rychlá jízda si vyžádala další obě�. Po hlavní

silnici ve směru od Netvořic na Benešov jel 16.

dubna v ranních hodinách s osobním autem

Škoda Felicia osmatřicetiletý řidič z Benešov-

ska. V pravotočivé zatáčce v místech zvaných

Vojtěchov nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu

a povrchu vozovky, vjel do protisměru a levou

stranou auta se střetl s protijedoucím nákladním

vozidlem zn. Škoda Liaz s přívěsem, které řídil

dvaatřicetiletý muž z Pelhřimova. Po střetu auto

havarovalo v pravém příkopu ve směru jízdy,

osobní vozidlo bylo nárazem odhozeno do pří-

kopu na protější stranu. Řidič osobního vozu

zraněním na místě podlehl. Jeho šestatřicetiletá

spolujezdkyně utrpěla lehké zranění a psychický

šok a byla sanitou převezena do benešovské ne-

mocnice. Šestnáctiletý syn řidiče, který seděl na

zadním sedadle, utrpěl vážná mnohočetná zraně-

ní, se kterými byl leteckou záchrannou službou

transportován do pražské nemocnice. Řidič ná-

kladního vozidla zraněn nebyl. Škoda na osob-

ním vozidle byla vyčíslena na 80 000,- Kč. Poli-

cisté ho zajistili pro účely znaleckého zkoumání.

Dále nařídili soudní pitvu zemřelého. Případ si

na místě převzal policejní komisař kriminální

služby. 

Motocyklista chtěl policistům ujet

Strážníci týnecké městské policie oznámili

policistům, že muž na motorce svou jízdou po-

škozuje silnici v Týnci nad Sázavou. Zadním

kolem na ní způsobuje černé čáry. Dne 14. dubna

třicet minut po jedné hodině noční se policisté

vydali na místo. Na křižovatce pod Společen-

ským centrem Týnec spatřili uvedený neosvětle-

ný motocykl s řidičem, který jel směrem od Be-

nešova. Když je řidič zpozoroval, odbočil

k prodejně potravin a dále pokračoval směrem

k řece Sázavě. Policisté jeli za motocyklem.

Řidič se jim snažil ujet. Jízdu však nezvládl

a s motorkou upadl na zem. Poté se snažil

z místa uprchnout a přitom si z hlavy sundal

ochrannou přilbu. Policisté v něm bezpečně po-

znali jim známého dvaadvacetiletého mladíka

z Týnce nad Sázavou. Při dalším pokusu o útěk

opět zakopl a znovu upadl na zem. V tu chvíli

k němu dorazilo služební vozidlo. Policisté ho

vyzvali k předložení dokladů potřebných pro ří-

zení a provoz vozidla. Mladík tyto doklady

u sebe neměl, proto ho převezli na policejní slu-

žebnu. Předtím však na místo přivolali strážníky

městské policie, kteří motocykl zajistili. Jelikož

řidič jevil známky podnapilosti, byla u něj pro-

vedena dechová zkouška přístrojem Dräger.

Elektronický přístroj mu naměřil hodnotu 1,75

promile alkoholu v krvi. Řidič s naměřenou hod-

notou souhlasil. Z důvodu podnapilosti muže

policisté vyslechli tentýž den až v dopoledních

hodinách, kdy mezitím vystřízlivěl. Ve zkráce-

ném přípravném řízení mu sdělili podezření

z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové

látky. 

Občané, dávejte si na své věci lepší pozor!

Přestože lidé vědí, že si na své věci mají dávat

pozor, stále je dost těch, kteří se tímto pravidlem

neřídí. Toho pak využívají zloději a různá indi-

vidua a člověk díky nim přijde o peněženky, do-

klady a také o tašky uložené v nákupních vozí-

cích.

Policisté na benešovském okrese by o tako-

vých případech mohli vyprávět. Každoročně

jich prošetřují několik desítek. Jenom za první

čtyři měsíce letošního roku jich šetřili dvacet

čtyři. Způsobená škoda se vyšplhala na téměř sto

čtyřicet tisíc korun. 

Nejvíc oznámených případů v letošním roce

však policisté měli 19. a 20. května. Bylo jich

celkem šest. 

V Bystřici stál 19. května ve frontě na zmrzli-

nu čtyřiašedesátiletý muž. Aniž si něčeho všiml,

z opasku u kalhot mu zmizel mobilní telefon

v hodnotě sedmi tisíc korun. 

V jednom baru v Benešově si zase v odpoled-

ních hodinách odložila na barovou stoličku osm-

náctiletá dívka kabelku. Později zjistila, že jí v ní

chybí peněženka, doklady a platební karta.

Škodu vyčíslila na šest set korun.

Ten den jeden případ šetřili také vlašimští po-

licisté. Poškozená, čtyřiačtyřicetiletá žena, na-

kupovala v dopoledních hodinách v samoobslu-

ze ve Vlašimi. Z nákupního vozíku jí někdo

odcizil volně položenou igelitovou tašku s peně-

ženkou, penězi, platební kartou a mobilním tele-

fonem. Způsobil jí škodu v hodnotě tří tisíc

korun. 

Další poškozenou, která přišla o svoje věci,

byla starší žena. Dvaašedesátiletá důchodkyně

stála 20. května v poledních hodinách u stánku

se suvenýry na nádvoří zámku Konopiště. I ta

později zjistila, že jí v kabelce, kterou měla po-

věšenou přes rameno, chybí peněženka, dokla-

dy, platební karta a další věci za třináct tisíc

korun. 

Velké zklamání rovněž zažil osmatřicetiletý

muž, který ve večerních hodinách nakupoval

v prodejně Plus v Benešově. Při manipulaci s na-

koupeným zbožím přišel o peněženku s penězi,

doklady, platební kartu a další věci. Škodu vy-

číslil na jedenáct tisíc korun. 

Rovněž tak kdosi využil nepozornosti sedm-

náctileté dívky. V nočních hodinách se pohybo-

vala v Kulturním domě Na Karlově v Benešově.

Přišla zde o mobilní telefon v hodnotě čtyř tisíc

korun, který měla zasunut v zadní kapse kalhot. 

Ve stejný den, ale už v dopoledních hodinách,

byli benešovští policisté přivolaní k případu krá-

deže na parkovišti supermarketu Kaufland.

Sedmapadesátiletý muž si při přendávání zboží

z košíku do auta položil peněženku na odkládací

plochu zavazadlového prostoru svého vozu.

Poté k němu přijelo auto a řidič chtěl vědět, jak

se dostane na náměstí. Muž mu ochotně vysvět-

lil cestu. Později pak ale zjistil, že peněženka už

na svém místě neleží. Spolu s ní mu neznámý pa-

chatel odcizil doklady, platební karty a další věci

za více jak sedm tisíc korun. 

Co mají všechny tyto případy společného?

Lidé podceňují pravidla bezpečného chování

a na své věci si nedávají dobrý pozor. Odkládají

je na místo, odkud není problém je odcizit. Na-

příklad kabelky a tašky odložené v nákupních

vozících zloděje přímo vyzývají, aby si pro ně

sáhli. 

Policisté proto občany varují: chovejte se zod-

povědně a nedávejte zlodějům příležitost

a šanci. 

nprap. Zuzana Stránská
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Třídění odpadů
v Týnci

Ve městě a v místních částech jsou umístěny

nádoby na oddělený sběr papíru, bílého skla, ba-

revného skla a plastů s nápojovými kartony. Od-

pady bychom měli třídit přímo doma, pozdější

roztřídění odpadu není často možné – smíchá-

ním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaště-

ný papír už není možné zpracovat. 

Dobrá rada:

poři�te si do domácnosti další koše na uklá-

dání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do

bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou

krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné

tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do

třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbi-

té sklenice a lahve, pokud se vám rozbije skle-

nička, odneste ji raději opatrně rovnou do kon-

tejneru ve vaší ulici. 

Co kam?

Sběr papíru 
Do modrých nádob můžete odhodit:

• noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní

letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón,

papírové obaly (např. sáčky) 

Prosím, nevhazujte:

• mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,

uhlový a voskovaný papír, použité plenky

a hygienické potřeby

Sběr skla
Do zelených (bílých) nádob můžete odhodit:

• láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné

střepy – tabulové sklo 

• bílé nádoby jsou určeny pouze pro čiré sklo

Prosím, nevhazujte:

• keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo

a zrcadla. 

Sběr plastů a nápojových kartonů
Do žlutých nádob můžete odhodit:

• PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je

sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky

a obaly z plastů, polystyrén a také nápojové
kartony

Prosím, nevhazujte:

• novodurové trubky, obaly od nebezpečných

látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) 

Sběrný dvůr

Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr je místo,

kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do

běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce

a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete od-

ložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli. 

Sběrný dvůr je umístěn v areálu Technických

služeb na Brodcích. Bližší informace o druhu

ukládaných odpadů získáte přímo ve sběrném

dvoře nebo na telefonu 317 701 238 nebo mai-

lem tsbrodce@cmail.cz

Do sběrného dvora můžete odvážet většinou

tyto druhy odpadů: 

• Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva,

zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a ze-

leniny, slupky apod. 

• Prosím, nevhazujte: maso, kosti, oleje z po-

travin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly

od potravin, uhynulá domácí zvířata 

• Objemné odpady: starý nábytek (křesla,

židle, skříně, válendy apod.), podlahové kryti-

ny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, ne-

funkční sporáky, pračky 

• Elektrotechnika: televize, rádia, počítače,

mikrovlnné trouby, ledničky apod. 

• Stavební su�: cihly a beton z drobných rekon-

strukcí v bytě 

• Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech

vybavených speciálními ekosklady. Je to vlas-

tně taková budka s nádobami a dvojitou po-

dlahou – to proto, aby nebezpečné látky ne-

mohly uniknout. Mezi nejčastější druhy

nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, vý-

bojky, akumulátory, galvanické články (bater-

ky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla,

oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 

Svozová místa v chatových oblastech

jsou určena pro odkládání běžného domovního

odpadu v pevně zavázaných igelitových pytlích.

Svoz probíhá v pondělí. Proto je vhodné zde

pytle odkládat v neděli.

V žádném případě nejsou tato místa určena

k odkládání starých elektrospotřebičů, stavební

suti, železa… Tyto odpady patří do sběrného

dvora!

zdroj: www.ekokom.cz

Martin Kadrnožka

místostarosta

Střední Čechy on-line – Internet

V listopadu roku 2005 uzavřelo naše město

dohodu se Středočeským krajem o spolupráci na

projektu „Střední Čechy on-line – Internet“.

Tento projekt je spolufinancován ze strukturál-

ních fondů EU a státního rozpočtu. Město Týnec

nad Sázavou je v projektu partnerem Středočes-

kého kraje. 

Vedle umožnění přístupu na Internet pro ob-
čany Středočeského kraje a jeho návštěvníky si
projekt klade za cíl rozšířit některé služby zá-
kazníkům veřejné a státní správy a usnadnit
jim tak komunikaci s krajským úřadem.

V rámci projektu vzniká v 32 lokalitách

Středočeského kraje celkem 47 míst veřejného

přístupu k Internetu. V našem městě budou
právě taková místa veřejného přístupu reali-

zována v knihovně a v podatelně na MěÚ. Je-

jich instalace proběhla 11. 6. 2007. Od uvedené-

ho data budete mít nejprve možnost přístupu

k Internetu a od příštího roku pak k budoucímu

Portálu Středočeského kraje, který uživatelům

umožní vyřizování některých agend s krajským

úřadem elektronickou cestou. 

Nový Portál se vzhledově nebude příliš lišit

od stávajících internetových stránek Středočes-

kého kraje. Avšak jeho nabídka služeb veřejné

správy by měla být širší a bude uživatelsky pří-

větivý. Pro usnadnění jeho používání bude u to-

hoto místa (kromě elektronické nápovědy) k dis-

pozici také tištěný návod a případně Vám bude

připraven pomoci i zaměstnanec naší knihovny

či MěÚ.

Věříme, že tuto novou službu veřejné a státní

správy využijete i Vy a těšíme se na Vaši náv-

štěvu.

Martin Kadrnožka
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Přehled umístění 
našich absolventů

Letos nám z devátých ročníků vychází 61 dětí.

Jeden chlapec vychází z osmé třídy.

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
Gymnázium Benešov –osmileté 5

Gymnázium Benešov – čtyřleté 5

Gymnázium Vlašim 1

Gymnázium Christ. Dopplera, Praha 1

Obchodní akademie, Vlašim 1

Obchodní akademie, Praha 3

Obchodní akademie, Neveklov 7

Soukromá ekonomická škola, Benešov 1

Střední umělecká škola, Praha 1

Střední škola pedagogická, Praha 1

Střední průmyslová škola, Praha 3

Střední průmyslová škola, Vlašim 6

Střední průmyslová škola stavební, Mělník 1

Střední zemědělská škola, Benešov 2

Střední zdravotní škola, Benešov 1

Střední odborná škola, Benešov 2

Střední odborná škola, Praha 1

Soukromá podnikatelská škola, Praha 1

Hotelová škola, Praha 2

Integrovaná stř. škola technická, Benešov 10

Střední odborné učiliště Husova, Benešov 1

Střední odborné učiliště stavební, Benešov 5

Střední odborné učiliště Zámek 1, Vlašim 2

Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav 1

Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové 2

Střední odborné učiliště gastronomie, Praha 1

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou

správnou nohou!

Z knihovny…

Dovolená je za dveřmi, a tak si nezapomeňte

přibalit pěknou knihu.

B. Nesvadbová: Bestiář
Bestií se žena nerodí, bestií se žena stává…

Novinářka Karla se po citovém zklamání roz-

hodne, že se chvíli bude chovat tak, jak se cho-

vají k ženám někteří muži.

Úspěšná kniha úspěšné ženy se stala předlo-

hou ke stejnojmennému filmu.

M. Hayder: Ostrov sviní
Skeptickému novináři specializujícímu se na

odhalování scestných teorií o paranormálních je-

vech se pokaždé podaří najít racionální vysvětle-

ní. Pak je ale vyslán na odlehlý ostrov, kde údaj-

ně žije náboženská komunita i samotný satan,

kterého zachytil na nekvalitní video náhodný tu-

rista. Odhalí odhodlaný Joe podvod nebo je na

řečech lidí něco pravdy?

M. Byrnes: Tajemství Chrámové hory
Z utajované hrobky pod Chrámovou horou

v Jeruzalémě je ukraden starověký artefakt.

Kdo byli pachatelé a co vlastně ukradli? Jak

odhalení této záhady poznamená existenci lid-

stva?

J. S. Kupka: Záhadný mistr Theodorik
Historický příběh o stavbě Karlštejna, kde zá-

hadný a nepřístupný malíř Theodorik tvoří jedi-

nečnou výzdobu kaple svatého Kříže.Všechny

příběhy hrdinů románu směrují k jediné otázce –

kdo je mistr Theodorik, kam zmizel po dokonče-

ní kaple, maloval ještě?

S. Berry: Jantarová komnata
Někdejšího klenotu ruských carů se zmocnili

nacisté. Po zahájení spojeneckých náletů ukryli

komnatu na neznámém místě a od těch dob ji

nikdo neviděl.

V současné době za záhadných okolností

umírá někdejší vězeň koncentračního tábora

a zanechává po sobě dokumenty, které by mohly

vést k odhalení záhady jménem Jantarová kom-

nata.

I.N.

Co v knize o Týnci nebylo…

Přes kolejiště týneckého nádraží se starým mo-

delem parní lokomotivy se díváme na rozestavě-

nou Šindelářovu vilu. Vilu, podle slov pana Jindři-

cha Šindeláře, si dal postavit v létech 1938–1939

jeho otec Jaroslav týneckým stavitelem panem

Netrefou. U vily jsou dvě zajímavosti – byla první

stavbou stavitele Netrefy jako samostatného pod-

nikatele (až dosud byl zaměstnancem stavební

firmy v Neveklově – pravděpodobně u stavitele

Maříka) a byl to zřejmě poslední rodinný domek

postavený před válkou a dokončený v prvém roce

okupace Čech a Moravy nacistickým Německem

(kromě továrních „finských domků“ postavených

v době okupace týneckou Zbrojovkou – viz kniha

Týnec nad Sázavou).

Kolem domu a zahrady Šindelářových vede

cesta, která náhle končí v hlubokém příkopu.

Byla to kdysi prašná cesta lemovaná po obou

stranách třešňovou alejí k hájovně Na Hlinkách

a pokračovala dále ke statku Horní Požáry.

Z této staré cesty zůstal již jen zmiňovaný úsek

vycházející z ulice Pražská a pokračuje a kopí-

ruje ji ulice Na Hlinkách, dále asfaltový úsek ke

garážím a pak už nedotčena (zatím) vede poli

a lesem ke statku Horní Požáry a za ním se na-

pojuje na silnici Čakovice–Krhanice.

Že byla cesta přerušena pokračující výstavbou

sídliště je asi všem zřejmé, ale proč zde vznikl

onen hluboký a široký příkop, si už mnozí nepa-

matují. V době, kdy byl předsedou Místního ná-

rodního výboru v Týnci pan Holeček mladší, stá-

vala se křižovatka u kolejí a za ní se nacházející

železniční přejezd doslova kritickým místem pro

dopravu v Týnci. Závory padaly mnohokrát za

den a nebyly to minuty, ale desítky minut a řidi-

čům docházela trpělivost. Nákladní auta plná

materiálu, sanitky s nemocnými, svatby a jak

rostl počet osobních vozů, i jejich majitelé zde

trávili dlouhé chvíle – nápravy se ani podniky

ani obec u drah, republiky v republice, nedovo-

laly. A tak se dál nesly Týncem od rána do noci

zoufalé klaksonové fanfáry řidičů, kteří se do-

máhali zvednutí závor. A tehdy přišla obec na

nápad pomoci aspoň řidičům jedoucím od

Chrástu na Čakovice a opačně vybudováním ob-

chvatu křižovatky – přímým napojením dnešní

Jílovské na Pražskou. Příkop byl vykopán (poz-

ději nazývaný strouha), ale vozovku už nikdo

nepostavil. Za zmínku ještě stojí, že se zrodil

i druhý nápad, který by byl řešil situaci důsled-

něji a sice přemostit železnici a nad stávajícím

mostem vybudovat ještě patro. Od té doby uply-

nuly desítky let a mnohé se změnilo. Provoz na

týneckém nádraží skomírá, tak jako nádraží

samo, ubývá spojů i „šíbování“ do Metazu

a nové železniční závory k radosti řidičů „pro-

stoje“ před závorami podstatně zkrátily.

Pro Týnecké listy napsal 

ing. Ladislav Žížala,

člen Vlastivědného klubu města
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Vystoupení tanečního kroužku

I v letošním školním roce pracuje na naší zá-

kladní škole taneční kroužek. Již od prvních

týdnů školního roku jsme pod vedením paní uči-

telky Mandžikievičové začali nacvičovat taneč-

ní vystoupení. Společně s námi se připravují

i malí tanečníci z první třídy.

Pravidelně jsme se scházeli, abychom nacvi-

čovali jednotlivé kroky. Mnohokrát jsme se po-

řádně zapotili, ale naše společné úsilí se vyplati-

lo. Po týdnech pečlivého nácviku byla sestava

dokončena. Malí tanečníci nacvičili vystoupení

v rytmu polky a my starší směs latinsko-americ-

kých tanců.

A právě začínala plesová sezóna! To byla pro

nás výborná příležitost, jak zúročit naši práci.

Vystoupili jsme na Školním, Rybářském a Maš-

karním plese. Naše vystoupení se líbilo a pokaž-

dé jsme sklidili velký potlesk.

Zakončením naší práce v letošním školním

roce bylo vystoupení na školní akademii. Na to

jsme se velmi těšili, protože kromě dospělých

nás viděli tancovat i spolužáci ze školy.

Závěrem bychom chtěli za všechny tanečníky

poděkovat paní učitelce Mandžikievičové nej-

enom za trpělivou a obětavou přípravu, ale i za

to, že jsme si našli v tanci velké zalíbení.

členové tanečního kroužku z 5.A

ZŠ Týnec nad Sázavou

Výstava obrazů Ladislava Žížaly

Týnečtí občané a návštěvníci městského

muzea měli možnost seznámit se ve dnech 1.–31.

května s posledními pracemi týneckého malíře

Ladislava Žížaly a s několika krásnými obrazy

jednoho z nejlepších týneckých malířů, již ze-

snulého týneckého učitele, Františka Bučiny. 
Výstava se konala v galerii městského muzea.

Na obrázcích Ladislava Žížaly, převážně akvare-

lech, jsou zachycena zajímavá místa našeho
města, okolních vesnic a zejména jej přitahu-
jí vody Sázavy, údolí potoků a okolní rybníky.
Mezi akvarely se tentokrát objevilo i několik

olejů – Týnecké panoráma zachycující histo-

rické budovy a střechy domů levobřežní části

města, Sázava pod hradem Zbořený Kostelec,
motiv ze starého Týnce U hradní brány a zcela

novou technikou byla pro malíře kresba olejový-

mi pastely.

Vernisáž výstavy se konala sice až 12. května,

ale přesto si řada týneckých občanů našla volnou

chvíli a zaplnila nejen výstavní prostory, ale

i přilehlou místnost. Občané si se zájmem vy-

slechli průvodní slovo malířova vnuka, Filipa

Šenka, dnes již bakaláře historie umění a studen-

ta brněnské Masarykovy univerzity. O hudební

vystoupení se postarala dvanáctiletá Johana Ží-

žalová z Českých Budějovic.

Výstavu zhlédlo několik stovek lidí, a to nejen

při vernisáži, ale i v ostatních návštěvních

dnech, což dokazují četné zápisy, často s podě-

kováním za příjemný zážitek, v pamětní knize. 

Ing. Ladislav Žížala děkuje všem, kteří proje-

vili zájem o jeho tvorbu.
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Školní akademie

Přiblížil se konec školního roku, a tak nadešel

čas školní akademie. Maminky, tatínkové, praro-

diče, děti i ostatní veřejnost byli zvědaví, co asi

tentokrát paní učitelky a pan učitel s dětmi při-

pravili. Sál společenského centra byl doslova na-

šlapaný nedočkavými diváky.

Už první číslo – trpaslíci, předvedené žáčky

prvních tříd, bylo tak roztomilé, že leckterým

maminkám a babičkám až oči zaslzely. Také

ostatní následná vystoupení se určitě všem moc

líbila, o čemž svědčil hlasitý potlesk. Ze všeho

byla patrná upřímná snaha i radost dětí předvést

se co nejlépe – a� už to byl břišní tanec, cvičení

s obručemi, hra na flétny, různá taneční vystou-

pení, skřítci a další. Ke konci vydařeného pro-

gramu nás okouzlili čmeláci a krásná nápaditá

tečka na samotný závěr – piráti z Karibiku.

Nesmím ale zapomenout na skutečné „pře-

kvapení“, které nám svým vystoupením přichys-

taly paní učitelky. Bylo vidět, že jim v žádném

případě nechybí nápad a vtip.

Jedno z vystoupení mě však trochu přinutilo

k zamyšlení – byly to Televizní noviny. Nějak

jsem nemohla pochopit, proč se v nich nepre-

zentuje škola, která se má určitě čím pochlubit.

Pokud vím, žáci se během školního roku zúčast-

ňují různých olympiád a sportovních soutěží.

Také školní život jistě nabízí řadu humorných

a vtipných situací, kterých by se dalo využít.

Bylo by to určitě vhodnější než prezentovat trap-

nosti z naší politické scény.

Myslím, že se akademie všem moc líbila

a velká pochvala a dík patří všem účinkujícím

dětem i učitelům, kteří při své náročné práci do-

kázali nalézt čas k tomu, aby pro nás diváky při-

pravili takovouto milou a hezkou podívanou.

Bt

PLÁN VÝSTAV V MĚSTSKÉM MUZEU 2007

Vstupní místnost muzea – stálá expozice Tý-

necké kameniny

Malý výstavní sál – Sezónní výstava „ŽELEZ-

NICE a POSÁZAVÍ“ – výstava při příležitosti

110. výročí zahájení provozu na železniční

trati Čerčany – Krhanice – Požáry. Připravil

Podblanický vědeckotechnický klub železnič-

ní Benešov. Potrvá do 30. 9. 2007.

Červen

Galerie muzea
Výstava perokreseb přírody s trampskou té-

matikou Františka Bečváře.

Sklípek
Stálá expozice a malá výstava dřevěných a ka-

menných sošek Ondřeje Sedláčka z Benešova. 

Věž 2. patro
Výstava perokreseb okolních zřícenin a hradů

Františka Bečváře. 

Červenec

Srpen

Galerie muzea
Výstava kolekce obrazů s květinovými motivy

s názvem „V zámecké zahradě“ autorky Mariny

Zobové, členky Asociace českých výtvarníků. 

Sklípek
Stálá expozice, dále pro potřeby účinkujících

– letní scéna, střep 

Věž 2. patro
Výstava Československá církev husitská –

obě patra

Září

Galerie muzea
Výstava olejomaleb Evy Vencovské s názvem

„Člověk na cestě“ doplněná drobnými plastika-

mi Václava Havelky z Liberce. 

Sklípek
Stálá expozice, dále pro potřeby účinkujících

– letní scéna 

Věž 2. patro
Výstava velkých cestopisných fotografií

Pavla Trefila.

Říjen

Mimořádně 1. týden putovní výstava k 550.
výročí založení Jednoty bratrské.
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Město Týnec nad Sázavou Vás zve na „Týnecký střep“

tradiční městské slavnosti s celodenním programem a tržištěm

v sobotu 4. 8. 2007 od 10.00 do 22.00 hodin
hradní areál – městské muzeum

Program Týneckého střepu 2007 

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 27. července 2007

– termín uzávěrky je závazný!

0

CELODENNÍ PROGRAM v hradním areálu –

MĚSTSKÉ MUZEUM

10.00 Slavnostní průvod (přes most k tý-

neckému hradu se slavnostní salvou)

10.30 Zahájení, vystoupení – Pražský Hrad-

čanský orchestr

11.00 „Ozvěny orientu“ In Flamenus – fakír-

ské vystoupení 

11.30 Pohádka divadla „Komedianti na

káře“

12.30 – 14.00 přestávka v programu

14.00 „Flirt s fleretem“ – šermířské předsta-

vení – Česká barokní společnost

14:30 Výcvik vojáků 30leté války

15.00 Pražský Hradčanský orchestr

15.30 In Flamenus – fakírské vystoupení 

16.00 Pohádka divadla „Komedianti na

káře“

17.00 „Kati“ – šermířské představení –

Česká barokní společnost

17:30 Výcvik vojáků 30leté války

18:00 Konec programu u hradu

18:00 – 20:00 přestávka v programu

V průběhu odpoledne můžete využít k odpo-

činku zahradu Společenského centra TÝNEC 

V zahradě můžete nahlédnout do života ve

„vojenském ležení“ a ve 14:30 a v 17:30 hodin

uvidíte představení skotských pasteveckých psů

Border Collií, „Agility“.

VEČERNÍ PROGRAM – zahrada Společen-

ského centra TÝNEC

20.00 Vystoupení Pražského Hradčanského

orchestru 

20.00 „O šermu převážně nevážně“ – šer-

mířské představení 

21.00 „Komedianti na káře“ 

21:30 „Zorro Ohnivý“ – jezdecké ohňové

představení – In Flamenus a Česká ba-

rokní společnost
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pokračování na následující straně

Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou

Co se dělo v MC:

Společné čištění břehů řeky Sázavy spolu
s MC MOTÝLEK v Týnci nad Sázavou

V pátek 6. dubna 2007 se v Týnci nad Sázavou

sešli všichni ti, jimž záleží na čistotě životního

prostředí, ve kterém žijeme, aby v rámci již II.

ročníku projektu MAS Posázaví o.p.s. Čistá řeka

Sázava pomohli vyčistit pravý břeh řeky v Týnci

n. S. – v úseku směrem od mostu až po břehy

kempu V Náklí. Za cca 2,5 hodiny nasbírali 3 do-

spělí a 5 dětí 17 velkých pytlů odpadu včetně ještě

dalšího objemného odpadu (židle, zbytek prami-

ce, kabely, skruže, plachta atd.). Děti byly zaujaty

při sbírání nálezy všeho druhu a velmi aktivně po-

máhaly. Nakonec byl za odměnu ohýnek, vuřty

a jelikož se blížily Velikonoce, též hledání veliko-

nočních vajíček a ještě další hry. Všichni měli

dobrý pocit, že něco pro přírodu udělali. 

Věříme, že se z této akce stane tradice a že se

k MC příští rok přidá i více dětí a dospělých.

A možná, že postupem času už toho nebude ani

tolik na sbírání, až si lidé uvědomí, kolik to stojí

námahy.

Ve čtvrtek 12. dubna 2007 proběhla v MC

Motýlek letos v pořadí již 3. přednáška – ten-

tokrát o Astrologii a astromedicíně s astrolož-

kou a léčitelkou Editou Marií Svobodovou. Opět

jsme se měli možnost dozvědět různé zajímavé

informace – např., že astrologie je vlastně vědou

empirickou – tedy založenou a podloženou tisí-

ciletými zkušenostmi a také, že je zde uplatňo-

váno hodně matematiky, což bylo pro mnohé

velmi překvapivé.

Touto přednáškou se letošní, tzv. vzdělávací

blok v MC uzavřel, ale již nyní chystáme další

zajímavou vzdělávací akci na začátek příštího

roku, které se zatím zdá být obdobím pro před-

nášky nejvhodnějším. (viz níže)

V pátek 20. dubna 2007 se uskutečnilo ekolo-
gické výukové odpoledne pro děti na dvoře

školní družiny. Olina Ziglerová ze Střediska

Ochrany fauny ve Voticích připravila pro děti

povídání o ptačích hnízdech, o mlá	átkách, děti

si vyzkoušely jaké to je krmit malé ptáčky či

opuštěné srnečky, lišky, veverky nebo jiné

savce, pohrály si také s miniprasátkem. Děti si

odnesly mnoho nových a zajímavých informací

o přírodě.

V pondělí 30. dubna 2007 se konal v pořadí již

VIII. Čarodějnický slet V Náklí. Skládaly se

různé zkoušky – překážková dráha na chůdách,

let na koštěti, zpívala se čarodějná zaklínadla,

poznávaly se rostlinky potřebné do lektvarů, vy-

ráběla se čarodějnice. Nakonec se zpívalo

u ohýnku a pekly vuřty.

V sobotu 19. května 2007 uspořádalo MC Mo-

týlek spolu s Městem Týnec nad Sázavou výlet
do Muzea Českých drah v Lužné u Rakovní-
ka. Dva nadšení průvodci nás zasvětili do histo-

rie vlaků, správkárny, vlakové točny, prohlédli

jsme si modely, povozili úzkorozchodným vláč-

kem. Divili jsme se názvům – přezdívkám loko-

motiv jako: Brejlovec, Bardotka, Rosnička, Ka-

femlejnek, Mikádo, Kocour a dalším. Výborně

jsme se též občerstvili v jídelním voze. Výlet byl

zajímavým průzkumem historie železnice u nás.

Brigáda na dětském hřišti spolu s MC MO-
TÝLEK a ZŠ Týnec nad Sázavou
☺Máme radost, že v rámci spolupráce se ZŠ

Týnec nad Sázavou dokončily děti ze 7. A ZŠ

Komenského pod vedením paní učitelky Mgr.
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dokončení z předchozí strany

Jany Glazarové v průběhu pracovní výchovy nátěr

plotu na dětském hřišti v Týnci n. S., za což jim

patří velký dík a věříme, že si jejich práce budou

vážit i ostatní uživatelé hřiště – děti i dospělí.

K dětem ze ZŠ Týnec nad Sázavou se v sobo-

tu 2.6.2007 připojili ještě další brigádníci, aby

pomohli naložit, rozvézt a rozhrabat nový písek

všude tam, kde ho bylo třeba. 

Děkujeme Pavlu Ficovi z 2. A, Jakubu Tomkovi

z 5. A, Filipu Válkovi z 5. B a rodinám Hildebran-

dovým, Krejčíkovým, Paroulkovým, Plachtovým,

Pokorným a Škopkovým za pomoc a zajištění.

Pokračuje spolupráce s MAS Posázaví o. p. s. 
Podíleli jsme se na projektu Čistá řeka Sázava –

viz výše (v MC je též k dispozici DVD o celé akci).

Aktivně se zapojujeme do přípravy nového

Strategického plánu Leader, se kterým se MAS

Posázaví bude ucházet o účast v Evropském ze-

mědělském fondu pro rozvoj venkova na dalších

6 let. Hlavními diskusními body v tuto chvíli

jsou: příroda a krajina; turistika a cestovní

ruch; aktivní zapojení veřejnosti do života obce

a regionu a podpora spolkové činnosti; zapojení

dětí a mládeže do života regionu a podpora je-

jich aktivit; budovy a stavby.

Co nás čeká:

… v nejbližší době letní sezóna – tedy práz-
dniny – období, kdy se v MC život obvykle za-

stavuje k odpočinku – činnost kroužků, kurzů
a heren je přerušena

Avšak Skupina Power Jógy by měla fungovat

i v tomto čase letním – v obvyklém čase
ve čtvrtek od 18,00 – 19,30 hod. Doporuču-

jeme tel. kontakt – MUDr. Erika Paroulková:

777 859 495. 

Mateřské centrum Motýlek

přeje všem svým přátelům sluníčkové prázdniny

a na shledanou se opět těší od září 2007!

Dle zájmu by opět od září 2007 měly pokračo-

vat pravidelné aktivity:

– Hravá angličtina pro děti – pokračování

všech skupin + případně noví zač.

– Angličtina pro dospělé – pokračování všech

skupin + příp. noví začátečníci

– PC kurz pro dospělé – pokračování + pří-

padně nová skupina

– Relaxační cvičení na gymnastických míčích
– pro dospělé a starší děti

– Setkávání těhotných
– Power Jóga
– Masáže dětí a kojenců (pouze září/říjen – po-

slední kurz!)

– Páteční tématická herna – pohybová – vý-

tvarná

– Meditace – relaxace (pokračování asi od

října 2007)

Dále plánujeme nové pravidelné aktivity:

– Skupina pro rodiče „Jsme na jedné lodi“ –
dle zájmu

Pro koho? Pro rodiče s malými dětmi, ale i tě-

hotné ženy a rodiče starších dětí.

Proč? Rodičovství je životní etapa, která při-

náší spoustu lásky, radosti, objevování, zvěda-

vosti, nové zodpovědnosti, ale také množství

nejistot, obav, nároků na každého rodiče

zvláš� i na sílu jejich vztahu. Času na sdílení

těchto témat je málo a možná také nemáte

tolik posluchačů, kolik byste si přáli. Právě

k tomuto účelu se budeme snažit vytvořit pro-

stor v MC Motýlek.

Kdy? Bude ještě upřesněno

S kým? Skupinu povede Mgr. Renata Veselá –

psycholožka s výcvikem a dlouholetou zkuše-

ností s vedením terapeutických skupin

Kontakt pro zájemce: Mgr. Renata Veselá –

tel: 777 676 307, e-mail: 

rena.vesela@seznam.cz

– Skupina Dětská power jóga – dle zájmu

pod vedením MUDr. Eriky Paroulkové – plá-

novaný čas: ČT 17,00 – 17,45 h

– Skupina Hravá němčina pro děti – dle zájmu

pod vedením Marcely Krejčíkové se děti

budou moci hravou formou seznámit s první-

mi německými slůvky a frázemi 

Mimořádné aktivity:

Na leden – březen či únor – duben 2008 chys-

táme vzdělávací blok 3 přednáškových sobot
na téma „RESPEKTOVAT a BÝT RESPEK-
TOVÁN“. Jedná se o velmi zajímavou akci,

která může pomoci jak rodičům menších i star-

ších dětí, ale i ostatním dospělým v jejich rodin-

ných vztazích i mimo rodinu. Z důvodu dosa-

vadního velkého zájmu o tento blok přednášek,

je třeba akci plánovat velmi brzy – proto prosí-

me případné zájemce, aby se hlásili na tel.:

777 640 206 – Dáša Zichová či 728 485 227 –

Marcela Krejčíková pro bližší info.

HLEDÁME AKTIVNÍ MAMINKY pro vedení

skupin:

– Skupina Cvičení rodičů s dětmi – nejlépe

v PONDĚLÍ dopoledne

– Tématická herna HUDEBNÍ – nejlépe ve

STŘEDU dopoledne

– Tématická herna VÝTVARNÁ + POHY-
BOVÁ – nejlépe ve STŘEDU odpoled.

– v rámci některých skupin případně Výpo-
mocné hlídání dětí
Nabízíme pravidelnou symbolickou odměnu

všem aktivním dobrovolníkům.

Informace o dalších plánovaných akcích na-

leznete ve vývěskách MC Motýlek, Města

Týnec nad Sázavou či na webu Města:

www.mestotynec.cz

Těšíme se na setkání s vámi na některé 

z našich akcí či v rámci pravidelného 

programu MC Motýlek.

Aktivní rodiče či prarodiče s novými nápady či

připomínkami též rádi přivítáme na našich pra-

videlných organizačních schůzkách – vždy

4. středu v měsíci od 18,30 hod. v MC (DSPS I)

– Víc hlav víc ví, aneb každá schůzka posouvá

MC Motýlek pokaždé o kus cesty dál (schůzky se

konají i o prázdninách – viz nástěnky MC).

Za MC Motýlek: Marcela Krejčíková
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Sázava si oddechla, je lehčí o 18 tun odpadků

Od 7. do 15. dubna 2007 se za pomoci dobro-

volníků podařilo vyčistit od odpadků oba břehy

řeky Sázavy od města Sázavy po Pikovice. 

V sobotu 7. dubna se na tábořišti pod Sázav-

ským klášterem sešla skupina dobrovolníků

a v zapůjčených lodích s „vyfasovanými“ hrábě-

mi, pytli na odpadky a gumovými rukavicemi se

pustili na devítidenní pomalou pou� podél břehů.

Denně se této podivné výpravě podařilo posu-

nout o cca 5-6 kilometrů po proudu řeky. Někte-

ří z dobrovolníků strávili na úklidu řeky všech

devět dní, někteří jen jeden. Záleželo na tom,

jako dlouho se mohl každý z nich uvolnit z reži-

mu svého běžného pracovního či studentského

života. 

Servis a zajištění potřebných financí na svá

bedra převzala obecně prospěšná společnost Po-

sázaví. Že se jí dařilo postarat se v daných pod-

mínkách dobře o stravování, pitný režim a další

nutné potřeby dobrovolníků, svědčila chvála ze

strany zúčastněných na organizaci akce.

Složení dobrovolníků bylo velmi různé. Stu-

denti gymnázia, Střední zdravotnické školy

a Střední integrované školy technické v Benešově,

žáci Základních škol z Postupic a Jílového

u Prahy, členové mateřských center, vodáckých

oddílů, chovatelských organizací, ale i jednotlivci,

kteří se přihlásili na výzvy uvedené v mediích.

Značnou měrou pomohli jak podnikatelé, tak

obce a neziskové organizace z řad partnerů Míst-

ní akční skupiny Posázaví. „Dalo by se říci, že

Čistá řeka Sázava je typickým leaderovským

projektem, který aktivizuje spolupráci mezi

členy místní akční skupiny“, dodal ředitel spo-

lečnosti Posázaví Václav Pošmurný. 

Manažerka projektu Barbora Čmelíková shr-

nula: „S výsledkem i průběhem projektu jsem

spokojená. Důležité je, že se nikomu nic nestalo,

to vždy vnímám z hlediska mé odpovědnosti or-

ganizátora jako velkou tíhu. Na přidanou nám

přálo počasí, a také nás velmi překvapilo, spíše

však nemile, množství sebraného odpadu. Je to

smutné, že hmotnost je přímo úměrná k počtu

sbírajících. Doufejme, že projekt přinese nejen

konkrétní výsledek v podobě čistých břehů, ale

že také ovlivní chování lidí.“

Barbora Čmelíková

projektová manažerka

Region Posázaví

Region Posázaví je tvořen mikroregiony Bla-

ník, Džbány, CHOPOS, Malé Posázaví, Podbla-

nicko, Želivka, a dále městy Benešov, Týnec nad

Sázavou a obcemi Čerčany, Chráš�any a Netvo-

řice. Atraktivní poloha regionu, vymezena řekou

Sázavou, spolu s širokou nabídkou kulturního,

krajinného i architektonického bohatství předur-

čuje Posázaví k výraznému využití v oblasti ces-

tovního ruchu. Region Posázaví není uzavřený

prostor, je otevřený široké spolupráci i případné-

mu začleňování dalších správních celků.

Obecně prospěšná společnost Posázaví 

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posá-

zaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve

spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy,

podnikatelskými subjekty a neziskovými orga-

nizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví

jako místa s vysokým turistickým potenciálem

a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel re-

gionu. V roce 2005 získalo Posázaví o.p.s. dota-

ci na podporu regionálních projektů z programu

LEADER+ ve výši 26 mil. Kč. Posázaví o. p. s.

aktivně spolupracuje na přípravě dalších dotač-

ních programů z fondů Evropské unie na pláno-

vací období 2007 – 2013, specificky pak se

Středočeským krajem a ministerstvy zeměděl-

ství, vnitra a pro místní rozvoj. Další informace

získáte na www.posazavi.com. 

Kontakt pro další informace:
Bohunka Zemanová

e-mail: zemanova@posazavi.com

tel. 723 881 081; www.posazavi.com

Májová Vltava – pálení čarodějnic na Dívčím kameni

Vyrazili jsme v sobotu 28. dubna mezinárod-

ním expresem Jože Plečnik známým směrem na

Vyšší Brod, protože vlak, kterým jsme jeli loni,

nám dráhy zrušily. Mělo to ale dvě výhody. Jed-

nak se celková délka cestování zkrátila, ubyl

jeden přestup, jednak jsme se vyhnuli výluce

z Tábora do Ústí, protože tak strašně mezinárod-

ní vlak nechají železničáři raději projet. Vzhle-

dem k tomu, že jsme nastoupili do posledního

vagonu, který se v Budějovicích odpojoval, tak

jsme si zase jeden přestup dobrovolně vyrobili

a vyšlo to vlastně nastejno. Nicméně v 10,10

hod. jsme vystoupili ve Vyšším Brodě, nakoupi-

li nezbytné jídlo, posilnili se v restauraci a zača-

li foukat a přebalovat. Hráznému se asi zželelo

chudáků vodáků, a tak před polednem pustil na

chvíli alespoň 14 m3, což bylo sice proti loňsku

zoufale málo, ale proti minulému týdnu solidně

dost. Tímto nás trochu navnadil a mohl zase za-

vřít kohout na standardních 10 m3.

Jez u Bílého mlýna měl vody dost, na Herber-

tově jsme z důvodů absence šupny přendali lodě

téměř suchou propustí, v Rožmberku byla pro-

pust bez problémů sjízdná. Protože nás děsila

nedělní etapa o délce 38 km, pokračovali jsme za

Rožmberkem ještě cca 9 km do kempu Pod Če-

řínem. Tady jsme se konečně sešli všichni. Jed-

nak s Bingošem a Hadkou, kteří u Nojdy sušili

promočený spacák, jednak s Georgem a Bohun-

kou, kteří vyráželi až kolem čtvrté z Vyšáku.

Večer se hrálo a ráno jsme se vydali vstříc

krumlovským jezům.Ve Větřní bylo v retardérce

málo vody, a tak tam rafty hned na začátku uvíz-

ly a potřebovaly pomoc ze břehu. Ostatní pla-

vidla na tom byla o maličko lépe. Jez u Papouš-

čí skály byl v pohodě, jez na Rechlích přejeli ti

šikovnější levou částí, kde nekoukají larseny.

Dali a Borča také levou částí, bokem, napůl

v lodi a napůl venku a tuto taškařici ještě Borča

zakončila střemhlavým skokem z desky jezu do

polozatopené lodi. Škoda, že se nenašel pohoto-

vý fotograf. Po vylití vody následovala Lira,

Mrázkův mlýn, místo zavřeného Babylonu –

Tornádo (to nejsou nové jezy, ale hospody) a Je-

lení lávka. Potom už jenom klidná plavba až do

Zlaté Koruny. 

pokračování na následující straně
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Následující den byl ve znamení odpočinku,

nákupu jídla, poklidného balení a přesunu na

Dívčí kámen. Tady na poloprázdném tábořišti

proběhla hra na princeznu, mohutná konzumace

vybraných lahůdek a nápojů a rej čarodějnic za

bujarého hraní a zpěvu. 

A ráno hromadná líbačka pod rozkvetlou

hruškou. Po vodě jsme absolvovali krátkou

etapu přes neoblíbený Zátkův mlýn do Boršova,

na nádraží, do oblíbené hospody U Kaštanu,

která opět nezklamala, přeplněným vlakem do

Českých Budějovic a dále rychlíkem, náhradní

přepravou a zpožděným rychlíkem až do Bene-

šova.

Celkem jsme ujeli 80 km, počasí a nálada byly

báječné, i když v noci jinovatka na stanech,

kempy téměř prázdné, ale obsluha vlídná a ještě

natěšená na sezonu.

Tak zase za rok. 

Ahoj Dali

dokončení z předchozí strany

Blaník na kolech
18. – 20. května 2007

Ahoj kamarádi vodáci,

na jarním výletě okolo Blaníku nám počasí

přálo podstatně více než loni v listopadu. Vyra-

zili jsme už v pátek odpoledne, každý dle svých

možností, a první setkávací zastávka byla v Po-

stupicích. Dále jsme pokračovali po turistických

značkách a cestách až do Kondrace. 

V sobotu vyrazila větší skupina na Louňovi-

ce, Kamberk, Štamberk, Pravětice, Vilice,

Běleč, Šelmberk, Mladou Vožici, Šebířov, Kam-

berk, Býkovice, Malý Blaník a Velký Blaník.

Menší skupina „opozdilců“ vyrazila z Týnce na

Kožlí, Bystřici, Velíš, Louňovice, abychom se

setkali na Velkém Blaníku. To se nám také spo-

lečně podařilo dvě minuty před zavíračkou roz-

hledny a bufetu, takže jsme stihli i občerstvení.

Po návratu do Kondrace se na hřišti ještě rozdá-

valy poháry ze soutěže hasičů, a tak jsme skon-

čili opět u Matoušků. Sem se dostavili ještě naši

milí kamarádi s hudebními nástroji, a tak jsme

hráli ještě dlouho po zavíračce. 

V neděli jsme se podobnými cestami vrátili

zpět.

Účast celkem 13 cyklistů + dva hudebníci –

cyklisté + jeden hudebník-motorista (ale se

dvěma nástroji). Ujeli jsme, jak kdo, něco mezi

100–150 km. 

Mějte se moc pěkně a zase někdy AHOJ 

Dali 



ročník XVII, červen 2007 Týnecké listy číslo 3, strana 17

JARNÍ SEZÓNA TÝNECKÝCH VOLEJBALISTŮ

Před jarní sezónou Krajského přeboru II. třídy jsme absolvovali gene-

rálku na turnaji ve Vlašimi. V silné konkurenci osmi týmů z KP I. a KP II.

jsme po velkém boji obhájili loňské třetí místo, když jsme porazili domá-

cí Sokol Vlašim v tie-breaku 18:16. Prvenství v turnaji získali hráči So-

kola Tábor, kteří vyhráli nad Sokolem Benešov hladce 2:0 na sety.

V prvním zápase mistrovské sezóny jsme zajížděli na půdu Tatranu Se-

dlčany. Vstup do sezóny se nám podařil nad očekávání dobře a po necelé

hodině jsme se radovali z výhry 0:3. Druhý zápas byl vyrovnanější, přes-

to jsme si odvezli ze Sedlčan i druhé vítězství 1:3.

Na domácím hřišti jsme se poprvé ukázali v sobotu 5. května, kdy jsme

přivítali nováčka v soutěži SK Kostelní Lhotu. Hosté ze svého umění moc

nepředvedli a my jsme v tréninkovém tempu vyhráli obě sady shodně 3:0.

Ve třetím kole nás čekal těžší oříšek. Ve šlágru kola jsme zavítali na

půdu vedoucího KP II. TJ Bohemia Poděbrady. V prvním utkání jsme po-

dlehli 3:1. K druhému zápasu jsme museli kvůli nepřízni počasí nastoupit

v tělocvičně, kde se nám dařilo o trochu lépe, přesto jsme v dramatické

koncovce páté sady prohráli 15:11.

Následující sobotu jsme hostili opět na svém hřišti v okresním derby

tým Sokol Vlašim. Po velmi vyrovnaném boji jsme se nakonec více rado-

vali my, když jsme dokázali zvítězit 3:2 a 3:1.

K pátému jarnímu mistráku jsme se vydali do Kutné Hory. Zde nás opět

přivítalo špatné počasí a oba duely jsme sehráli v tělocvičně. V oslabené

sestavě jsme zvítězili v prvním zápase v tie-breaku 10:15, ale poté už vlád-

la na hřišti místní Sparta. Po kvalitním výkonu zaslouženě vyhrála 3:0.

Do konce sezóny nás čekají ještě dva souboje. Nejdříve v sobotu 2. červ-

na přijedou do našeho areálu změřit síly volejbalisté SK Kolín „B“ a v po-

sledním kole zakončíme mistrovskou sezónu na hřišti TJ Jiskry Zruč „B“. 

Jistým vítězem KP II. se stane celek Bohemia Poděbrady, který má ne-

dostižný náskok pěti bodů na druhou Kutnou Horu. O sestupujícím se roz-

hodne mezi Kostelní Lhotou a Sedlčany.

Dosavadní výsledky na jaře:

28. 4. TJ Tatran PMS Sedlčany – VK Týnec n. S. 0:3 (-26, -16, -15)

1:3 (-21, 18, -16, -15)

5. 5. VK Týnec n. S. – SK Kostelní Lhota 3:0 (18, 15, 17)

3:0 (20, 17, 18)

12. 5. TJ Bohemia Poděbrady – VK Týnec n. S. 3:1 (19, 23, -20, 17)

3:2 (17, -21, -20, 19, 11)

19. 5. VK Týnec n. S. – TJ Sokol Vlašim 3:2 (19, -21, -27, 25, 8)

3:1 (-20, 11, 23, 22)

26. 5. TJ Sparta Kutná Hora – VK Týnec n.S. 2:3 (-18, -19, 20, 19, -10)

3:0 (16, 18, 20)

Tabulka po 12. kole: zápasy                 sety             míče body

1. TJ Bohemia Poděbrady 24 22 2 67 : 17 1999 : 1650 46

2. TJ Sparta Kutná Hora 24 17 7 59 : 29 2041 : 1804 41

3. VK Týnec nad Sázavou 24 17 7 60 : 35 2153 : 1960 41
4. TJ Sokol Vlašim 24 14 10 50 : 37 1940 : 1874 38

5. SK Volejbal Kolín „B“ 24 12 12 40 : 44 1828 : 1826 36

6. TJ Jiskra Zruč nad Sáz. „B“ 24 6 18 31 : 59 1866 : 2095 30

7. SK Kostelní Lhota 24 5 19 20 : 62 1645 : 1933 29

8. TJ Tatran PMS Sedlčany 24 3 21 21 : 65 1685 : 2015 27

Na jaře nezahálela ani naše děvčata. Poslední dubnovou neděli hrála

v Čerčanech závěrečné zápasy okresního přeboru žen. Utkání se vzhledem

k časové tísni hrála pouze na dva vítězné sety do 25 bodů a o celkovém ví-

tězi rozhodovala konečná tabulka.

Po jasném vítězství v prvním kole navázaly týnecké volejbalistky

i v dalších zápasech na výborné výkony z podzimu. Ve všech zápasech si

dokázaly hladce poradit jak s benešovským Kondičním klubem, tak i s vo-

lejbalistkami z Říčan shodně 2:0 na sety. 

Celkové prvenství v okresním přeboru poté oslavily i s vítězným pohá-

rem tradičně v benešovské pizzerii.

Výsledky:

I. kolo

VK Týnec nad Sázavou – KK Benešov 3:0 (13, 23, 23)

VK Týnec nad Sázavou – Tourist Říčany 3:1 (13, 13, -16, 18)

Tourist Říčany – KK Benešov 3:2 (6, -16, 21, -20, 11)

II. kolo

VK Týnec nad Sázavou – KK Benešov 2:0 (25:13, 25:23)

VK Týnec nad Sázavou – Tourist Říčany 2:0 (26:24, 25:10)

Tourist Říčany – KK Benešov 0:2 (11:25, 23:25)

III. kolo

VK Týnec nad Sázavou – KK Benešov 2:0 (25:15, 25:21)

VK Týnec nad Sázavou – Tourist Říčany 2:0 (25:20, 25:22)

Tourist Říčany – KK Benešov 1:2 (25:18, 21:25, 8:15)

Konečná tabulka: sety          body

1. VK Týnec nad Sázavou 6 6 0 14 : 1 12
2. KK Benešov 6 2 4 6 : 11 8

3. Tourist Říčany 6 1 5 5 : 11 7

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

Horní řada: Jarka Weisheitelová, Martina Hadačová,

Vla�ka Dudová

Spodní řada: Petra Šašková, Markéta Kalinová,

Hanka Bártlová

Horní řada: Honza Kyselka, Pavel Zdražil, Mirek Kalina, Marek Vávra, Martin Prokeš, Ota Hadač

Spodní řada: Libor Prokeš, Jarda Kuchta, Michal Kuchta, Martin Kučera
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Z činnosti Asociace Sportu Pro Všechny (ASPV)…

Pou� okolím Týnce

Oddíl turistiky TJ JAWA METAZ Týnec nad

Sázavou pořádal dne 14.4.2007 již 30. ročník

pochodu „Pou� okolím Týnce nad Sázavou“.

A tak se – jako každý rok – děvčata s cvičitel-

kami z oddílu ASPV této pouti zúčastnila. Zvo-

lily jsme si trasu dlouhou 14 km. Sluníčko se už

od rána na nás usmívalo, jarní příroda se zelena-

la a vlnky Sázavy se s odrazem slunce třpytily

jako drahokamy. Cesta nám tak rychle uběhla, že

jsme všichni litovali, že jsme si nevybrali delší

trasu pochodu. V cíli dostal každý účastník po-

chodu pamětní list a sladkou odměnu.

Těšíme se na další putování s oddílem turisti-

ky TJ JAWA METAZ Týnec nad Sázavou – trasy

mají vždy skvěle připravené.

Dětský den s ASPV

V pátek 25.5.2007 pořádala ASPV TJ JAWA

METAZ Týnec nad Sázavou ve spolupráci

se Společenským centrem Týnec pohádkové od-

poledne.

Pan Němec nechal krásně posekat celou za-

hradu Společenského centra, připravil dřevo na

oheň, zajistil občerstvení pro děti i pro dospělé –

moc děkujeme!

Na pohádkové odpoledne připravili cvičitelé

ASPV spoustu zábavných stanoviš�, na kterých

si děti i dospělí mohli zasoutěžit. Někde na děti

čekal vodník, Karkulka, šáša, slepička „PO“, pa-

vouček nebo taky „pindruše“ u tomboly. Soutě-

žilo se např. v hodu holinkou na cíl, hodu kruhu

na tyč, chytání rybiček v bazénku, ve skocích

v pytli, hrách s pingpongovými míčky atd.

Novou soutěží byla pavučinka, kde se děti pro-

plétaly mezi slabými gumičkami – v ruce kelí-

mek s vodou, který nesměly vylít. 

Určitě spousta zábavy pro malé i velké na celé

odpoledne. Počasí bylo skvělé, a tak soutěže

s vodou byly přímo na tělo. Do kartičky, kterou

dostaly děti u vstupu, jim u každé soutěže cviči-

telé Jana, Boženka, Eva a děvčata z ASPV, která

nám pomáhala, dala podpis nebo razítko.

Po absolvování všech soutěží si u pódia děti

vybraly odměnu a pak rovnou k táboráku, kde

Iva s Maruškou daly každému tácek s chlebem,

kečupem a hořčicí a buřtem na opečení.

Na pohádkové odpoledne přišlo 197 dětí + do-

spělí, a tak radost byla určitě na obou stranách.

Po skončení soutěží a úklidu zahrady se cvičite-

lé rozcházeli domů s prvními kapkami deště, zá-

blesky a hřměním přicházející bouřky – opravdu

vydařený dětský den!

Děkujeme všem za pomoc – Ivě a Karlovi za

přivezení a odvezení všech potřebných pomů-

cek. 

Okresní lehkoatletické závody

V úterý 29.5.2007 pořádala ASPV TJ JAWA

METAZ Týnec okresní lehkoatletické závody

žactva a dorostu na hřišti v areálu školy.

Prezentace žactva a dorostu byla od 14,30

hod. a závody začaly v 15,00 hod.

Rozdělení kategorií: mladší žákyně I a II; star-

ší žákyně III a IV a dorostenky; mladší žáci I a II;

starší žáci III a IV a dorostenci.

Lehkoatletické závody se skládaly ze skoku

do dálky, hodu, běhu na 50 a 60 metrů a běhu na

400 a 800 metrů podle kategorie.

Počasí nám přálo – nepršelo, a tak jsme se le-

tošní rok nemuseli schovávat před deštěm jako

vloni.

Závodů se zúčastnila družstva: KK Benešov,

FIT Klub Poříčí, Sokol Nesvačily,Sokol Sedlec-

Prčice, TJ JAWA METAZ Týnec nad Sázavou. 

Sokol Sedlec-Prčice obsadil mnoho nejlep-

ších umístění, ale i naši žáci a žákyně ukázali

dobré výsledky.

Umístění žákyň TJ JAWA METAZ Týnec n.S.

mladší žákyně I

5. místo – Tereza Bílková

9. místo – Barbora Rellichová

10. místo – Marta Polášková

13. místo – Lucie Jantačová

mladší žákyně II

6. místo – Marie Karešová

starší žákyně III

6. místo – Hedvika Svobodová

7. místo – Michaela Kožnarová

8. místo – Iveta Znamenáčková

9. místo – Martina Jandová

10. místo – Andrea Šálková

mladší žáci I

3. místo – Jakub Šifra

11. místo – Dan Chmelař

13. místo – Marek Padevět

starší žáci III

5. místo – Martin Kříž

Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Okresních lehkoatletických závodů se zúčas-

tnilo 75 žáků, žákyň a dorostu. Zakončení bylo

v 18,00 hodin. Všem organizátorům děkujeme

za pomoc při přípravě závodů i během celého

dění. Poděkování patří také ředitelce školy paní

Mgr. Haně Váňové za to, že se závody mohly

uskutečnit v areálu školy a Technickým službám

Benešov za posekání louky za areálem školy.

To byla poslední akce ASPV. Přejeme všem

hezké prázdniny a v září zase na shledanou.

E.U.

Dětský den
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Krajský přebor ASPV ve sportovní gymnastice opět v Týnci nad Sázavou

Krajský přebor ASPV ve sportovní gymnastice pořádal s pověřením SK

ASPV dne 14.4.2007 oddíl sportovní gymnastiky odboru ASPV při TJ

Jawa Metaz Týnec nad Sázavou.

Zúčastnilo se ho celkem 62 závodnic a 1 závodník.

Za Středočeskou krajskou asociaci sportu pro všechny závodily oddíly

z Kamenice (okres Praha-východ), Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Bo-

leslav), Beroun, KK Benešov a pořádající oddíl z Týnce nad Sázavou (po-

slední dva oddíly za okres Benešov). Dále přišly na zkušenou závodnice

z Klatov. Po telefonické dohodě s jejich vedoucí závodily mimo soutěž.

Závodu se zúčastnily i závodnice za DDM Benešov. Nejvíce závodnic

bylo v kategorii mladší žákyně I, a to celkem 24. Odvahu měly i 2 ženy

z Bělé pod Bezdězem a l starší žák ze stejného oddílu. 

Závod byl tradičně pečlivě připraven. Závodníci i jejich vedoucí nastu-

povali podle předem připravených sledů a v družstvech dle rozpisu. Po

slibu závodníků a rozhodčích závod probíhal ve sportovním duchu bez

zbytečných prostojů.

Za okres Benešov nás reprezentovalo celkem 11 závodnic ve 4 katego-

riích od mladších žákyň po starší žákyně IV. V jednotlivých kategoriích se

naše děvčata umístila takto:

Mladší žákyně I. – celkem 24 závodnic

8. místo Kazdová Barbora

14. místo Marvanová Jana

16. místo Škopková Kateřina

Mladší žákyně II. – celkem 15 závodnic

8. místo Vávrová Michaela

11. místo Vávrová Kateřina

Starší žákyně III. – celkem 10 závodnic

1. místo Nováková Monika

2. místo Křížková Barbora

10. místo Kliková Martina

Starší žákyně IV. – celkem 8 závodnic

1. místo Nováková Kamila

2. místo Kovářová Radka

5. místo Součková Radka

Do republikového finále postoupily z našeho oddílu SG starší žákyně

III a starší žákyně IV na 1. a 2. místě.

V republikovém finále, které se konalo 11. a 12. května v Doubí u Tře-

boně, reprezentovali Středočeský kraj závodnice a závodník v 7 katego-

riích.

dne 21. 4. 2007

Naše děvčata z odboru ASPV – sportovní gym-

nastiky v Týnci nad Sázavou si jela změřit své

sportovní umění na „Přebor města Brna 2007“ ve

sportovní gymnastice. Tohoto závodu se zúčastni-

lo celkem 13 děvčat z našeho oddílu v kategoriích:

mladší žákyně II, starší žákyně III a starší žákyně

IV. Závodnice měly možnost závodit jak ve čtyř-

boji, tak i pouze na jednotlivých nářadích.

Kategorie mladší žákyně II

celkem 12 závodnic, z celkového pořadí obsadila

8. místo Vávrová Kateřina

9. místo Vávrová Michaela

Nejlépe si vedla Vávrová Kateřina na kladině

a obsadila 3. místo.

Kategorie starší žákyně III

celkem 12 závodnic, v celkovém pořadí obsadila

3. místo Nováková Monika

Přebor města Brna ve sportovní gymnastice

pokračování na následující straně
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Teamgym na zkušené v Třebíči

Družstvo děvčat z Týnce nad Sázavou si jelo

zazávodit dne 5.5.2007 do Třebíče na „Pohár ZŠ

Bartuškova“ v teamgymu. To je kolektivní cvi-

čení v akrobacii, na trampolíně a v pódiové

skladbě.

Při velmi silné konkurenci obsadila děvčata

v kategorii junior II 8. místo z 9 družstev.

Zde byla opravdu silná konkurence jak z Brna,

Plzně nebo i ze samotné Třebíče. Naše děvčata

zatím sbírají zkušenosti na takovýchto závodech. 

Doufáme, že příště to bude lepší umístění.

od shora: Novák Robert, Urbancová Aneta, Kokášová Veronika, Mlýnek Michal, Oktábcová Jitka,

Součková Radka, Stěhulová Eliška, Novotná Kateřina, Součková Karolína, Nováková Monika,

Šamlotová Hana (hroch)

4. místo Křížková Barbora

11. místo Kokášová Veronika – cvičila jen na

dvou nářadích

Nejlépe si vedla v akrobacii Nováková Moni-

ka a obsadila 1. místo a Křížková Barbora byla

na 3. místě, na kladině obsadila Nováková Mo-

nika 2. místo a Kokášová Veronika 4. místo, na

hrazdě byla na 3. místě Křížková Barbora.

Kategorie starší žákyně IV

celkem 14 závodnic, v celkovém pořadí obsadila

pěkné 3. místo Kovářová Radka. Ostatní závo-

dnice obsadily druhou půlku závodního pole.

Některá děvčata si na tomto přeboru ještě

upřesnila svoje sestavy, se kterými potom soutě-

žila na republikovém finále ve sportovní gym-

nastice v Doubí u Třeboně. 

Dále druhý den, t.j. 22.4.2007, byl ještě závod

„Černopolní pohár“ v teamgym, tj. cvičení druž-

stva v akrobacii, skoky na trampolíně a pódiové

skladbě.

V kategorii Junior II bylo celkem 8 družstev

a naše děvčata obsadila 7. místo. I přes silnou zá-

vodní konkurenci a zranění jedné naší závodnice

si děvčata vedla dobře.

dokončení z předchozí strany

}
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Ve dnech 11.-13.5.2007 se v Doubí u Třeboně

konalo republikové finále ve sportovní gymnas-

tice. Celé družstvo Středočeského kraje tvořilo

sedm gymnastek a jeden gymnasta z Bělé pod

Bezdězem, pět gymnastek z Kamenice a TJ Jawa

Metaz Týnec nad Sázavou ASPV – oddíl spor-

tovní gymnastiky reprezentovalo pět děvčat ve

třech kategoriích.

Dvojité zastoupení jsme měli ve starších žá-

kyních III. Nejlépe si vedla Nováková Monika,
která z 37 závodnic obsadila pěkné 7. místo. Na

12. místě se umístila Křížková Barbora.
V družstvech skončila děvčata v této kategorii

z 12 družstev na 6. místě. Třetí závodnicí v druž-

stvu byla členka z oddílu Kamenice Karolína

Čechová.

V kategorii starší žákyně IV jsme měli také

dvě závodnice. Nejlépe si z 37 závodnic vedla

Kovářová Radka a obsadila 11. místo. Další

v této kategorii byla Nováková Kamila, která

přes zdravotní potíže a snahu se umístit co nejlé-

pe, skončila jen na 21. místě a družstvo doplnila

Helena Antůšková z Kamenice. Družstvo

Středočeského kraje skončilo z 12 družstvech

také na 6. místě.

Pátou závodnicí za náš oddíl byla Sára Škvoro-

vá v kategorii dorostenek. Další členky tohoto

družstva tvořila kamenická Šárka Vorlová a Tere-

za Šticová z Bělé pod Bezdězem. Pěkná sestava

na prostných vynesla Sáře Škvorové 10. místo

z 28 dorostenek. Tato tři děvčata vybojovala pro

Středočeský kraj z 8 družstev pěkné 3. místo. 

Po součtu všech bodů u závodníků obsadil

Středočeský kraj v konečném hodnocení krajů 9.

místo v republice.

Děkujeme všem závodníkům, trenérům i ve-

doucím za vzornou reprezentaci kraje.

J.Z.

Týnecké gymnastky na republikovém finále ve sportovní 
gymnastice v Doubí u Třeboně
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Mistrovství Čech v TAEKWONDO ITF

V sobotu 26.5.2007 proběhlo Mistrovství

Čech v TAEKWONDO ITF žáků, juniorů a se-

niorů, kterého se zúčastnila také škola Silla

(www.silla.taekwondo.cz), jejíž nejstarší oddíl

funguje již 6 let právě v Týnci nad Sázavou. Na

tuto soutěž bylo ze školy Silla nominováno cel-

kem 15 závodníků, a to i z oddílů v Kolíně

a Kutné Hoře. V konkurenci 152 závodníků a 12

zúčastněných škol se naše škola umístila s cel-

kovým ziskem 18 medailí (6 zlatých, 5 stříbr-

ných a 7 bronzových) na pěkném pátém místě.

Hlavní trenérka Ing. Radka Heydušková IV. Dan

byla s výkonem naprosté většiny svých závodní-

ků spokojena hlavně s ohledem na to, že hlavním

cílem bylo především prověření aktuální formy

před mezinárodním turnajem CZECH OPEN,

který se bude konat 16.7.2007 v Třeboni. 

Z Týneckého oddílu školy Silla Radka Hey-

dušková zvláště oceňuje výsledky teprve osmi-

leté Pavlínky Hvězdové, která zvítězila v tech-

nických sestavách v kategorii žákyň, dále

Tomáše Vojtka, který začal cvičit loni na podzim

a který rovněž vyhrál v technických sestavách

žáků, Ondřeje Zahrádku, který ve vyrovnaném

finále zvítězil v technických sestavách kategorie

seniorů kategorie B a ještě navíc vybojoval

druhé místo ve sportovním boji stejné kategorie

do 71 kg a Jakuba Novotného, který zvítězil ve

sportovním boji juniorů kategorie A. Asi největ-

ším překvapením bylo právě vítězství Jakuba

Novotného ve sportovním boji, který prvně star-

toval v juniorské kategorii A. 

Kuriozitou bylo, že Ondra Zahrádka porazil

ve finále technických sestav svého kamaráda

a jmenovce z kolínského oddílu školy Silla

Ondru Cháberu, který mu ovšem tuto porážku

oplatil v rovněž velmi vyrovnaném finále spor-

tovního boje. I to přispělo nakonec k tomu, že

dva výše jmenovaní a ještě další závodník školy

Silla z kolínského oddílu Martin Konrád, získali

shodně jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili.

A jelikož žádný závodník z ostatních škol nezís-

kal více lepších medailových umístění, nemohl

být vyhlášen a udělen pohár pro nejúspěšnějšího

seniorského závodníka kategorie B.

Všem reprezentantům školy Silla gratulujeme

a držíme palce za necelý měsíc pro mezinárodní

turnaj Czech Open!
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Návštěvní sezóna v Podblanické galerii ČSOP začala v květnu

Od května do září je pro veřejnosti přístupná

Podblanická galerie ČSOP Vlašim ve Vlašimské

bráně. Zveme návštěvníky k prohlídce.

Z historie Vlašimské brány

Novogotická brána při vstupu do vlašimského

zámeckého parku byla vybudována v roce 1846.

Prvními doloženými obyvateli tohoto objektu

byli Karel a Františka Čížkovi. Karel Čížek měl

za úkol hlídat přední část parku, dohlížet nad po-

řádkem a starat se o věžní hodiny. Zemřel roku

1934. Pak ve Vlašimské bráně žila rodina Hav-

ránkova a Laurova, v místnosti současného ate-

liéru se narodil v roce 1943 Zdeněk Laur. V le-

tech 1967 až 1972 byla Vlašimská brána

využívána jako konspirační místo Státní bezpeč-

nosti pod krycím jménem Věž. Do roku 1980

bránu užívali zahradníci jako svoji šatnu a sklad,

v letech 1980 – 2006 zde měl ateliér vlašimský

malíř Mgr. Stanislav Příhoda.

Vlašimská brána byla v letech 2005 a 2006

zrekonstruována v rámci projektu spolufinanco-

vaného Evropskou unii. Záměrem projektu

a podmínkou poskytnutí dotace bylo zpřístupně-

ní prostor Vlašimské brány veřejnosti. Odtud už

byl jen krok ke zřízení Podblanické galerie, která

je od května 2006 přístupná veřejnosti a předsta-

vuje díla profesionálních i neprofesionálních vý-

tvarníků z Podblanicka. Obrazy, plastiky, kera-

miku a další exponáty umělci věnovali nebo

zapůjčili. Část prostor je vyhrazena pro stálou

expozici a část pro samostatné výstavy. Na hlav-

ním přístupovém schodišti je vyhrazené místo

pro prezentaci současných malířů Podblanicka

spolupracujících s Podblanickou galerii. Český

svaz ochránců přírody Vlašim je dlouhodobým

nájemcem a provozovatelem Vlašimské brány,

ve spolupráci s malířem a pedagogem Stanisla-

vem Příhodou, do jehož ateliéru mohou návštěv-

níci také nahlédnout, tak doplňuje svůj dlouho-

dobý program zaměřený na ochranu a péči

o přírodní a kulturní dědictví Podblanicka. 

Vystavující výtvarníci

V současné době jsou v Podblanické galerii

vystavena díla následujících umělců (abecedně

podle příjmení): Josef Adamec, Majka Blažejo-

vá, Josef Burkhard, Marcela Černá, Richard

Dušek, Jan Dvořák, Radek Dvořák, Milan

Exner, Jan Hejtmánek, Lubomír Hejzlar, Milan

Houdek, Oldřich Jahodář, František Jerman,

František Kocoura, Žofie Kopecká-Horská, An-

tonín Král, Jan Kronus, Miroslav Kříženecký,

František Matula, František Motejlík, Vladimír

Motyčka, František Mrkvička, Jana Petrásková,

Josef Polívka, Denisa Prokopová, Stanislav Pří-

hoda, Pavel Rajdl, Jaroslav Sůra ml., Jaroslav

Sůra st., Jaroslav Svoboda, Drahomíra Svobodo-

vá a Svatopluk Zapletal. Expozice galerie se také

podrobněji věnuje některým výtvarníkům

a lidem s vazbou na objekt Vlašimské brány.

Klub přátel Podblanické galerie

Při ČSOP Vlašim byl v roce 2006 založen

Klub přátel Podblanické galerie. Podmínky

členství je možné získat v Podblanickém eko-

centru ČSOP Vlašim u Dagmar Tlustošové (tel.:

317 845 169, e-mail: dasa@csop.cz).

Základní vstupné do Podblanické galerie

ČSOP je 25 Kč za osobu, děti od 6 do 15 let, se-

nioři, studenti, rodiny, skupinové výpravy a dr-

žitelé Zelené karty ČSOP mají snížené vstupné.

Provozovatelem Podblanické galerie ve Vlašim-

ské bráně je Podblanické ekocentrum ČSOP,

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel.: 317 845

169, 317 845 965, e-mail: ekoporadna@csop.cz

Jan Urban (foto: autor)

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)
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DANCO PLUS a.s.
Obchodní centrum Kamenice přijme zaměstnance do pozice

Pokladní, prodavačka, skladník

Požadujeme:

spolehlivost • vyučení nebo praxe v oboru výhodou

Nabízíme:

zajímavé finanční ohodnocení • nástup možný ihned

Kontakt pí. Svobodová 323 672 735
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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 840 850 860
PLYN  centrální ohlašovna – 1239

(v prac. době) – 317 722 044
(po prac. době) – 737 200 960

VODA 608 241 037

OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. 800 101 109
602 121 134

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
(nepřetržitě) 800 123 456

TEPLÁRNA Týnec s.r.o. 317 704 300

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

(mobil) 723 487 873

Důležitá telefonní čísla

HAVÁRIE

Způsob hlášení úniku zemního plynu, poruchy nebo havárie

na plynovodních místních sítích a přípojkách, případně

regulačních stanicích plynu a vysokotlakých rozvodů plynu:

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

havárii hlásí.

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

3. Přesnější určení místa úniku, poruchy nebo havárie (ulice,

upřesnění blízkosti větších budov, firem apod.).

4. Zpětné číslo volaného.

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

Seznam prodejních míst Týneckých listů

PRODEJCE ADRESA
TRAFIKA – Alena Bláhová Jílovská 88

MASO UZENINY – Václav Trojánek Pod Hradištěm 72 

NÁBYTEK – Zdeněk Bernat Pěší 191

KVÉTINY – Zdena Kaprálková Pěší 190

ZELENINA – Ludmila Křížová Družstevní 532

TRAFIKA – Libor Červený Družstevní 200

Textil NYKA Družstevní 200

CHRÁST sídliště – BAR Chrást nad Sázavou

KNIHOVNA Týnec nad Sázavou Pod Hradištěm 18

POTRAVINY FLOP Benešovská 11

ČESKÝ VÝROBEK – pí Povolná Klusáčkova 

PECERADY prodejna Pecerady

ČAKOVICE prodejna pí Punčochářová Čakovice

MĚSTSKÉ MUZEUM duben – září Hodějovského 48

Turistické informační centrum TÝNEC Klusáčkova 2

Městský úřad Týnec – podatelna K Náklí 404

Přijmu 
zdravotní sestru

do privátní 
stomatologické praxe 

v Krhanicích.

Telefon 317 702 161


