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5,- Kč

Vážení spoluobčané,

vítám Vás při čtení dubnového vydání Týnec-
kých listů 2008.

Krátce z jednání zastupitelstva
• kanalizace v místních částech: dne 25. 2. 2008

uložilo zastupitelstvo projednat s osadními
výbory příspěvek dotčených obyvatel ve výši
12.000,- Kč na jeden objekt. Na základě vý-
sledků tohoto projednání, kdy naprostá větši-
na majitelů objektů souhlasila s poskytnutím
příspěvku, rozhodlo dne 10. 3. 2008 zastupi-
telstvo jako zadavatel veřejné zakázky
„TÝNEC NAD SÁZAVOU – VODO-
HOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA,
KANALIZACE“ o výběru nejvhodnější na-
bídky takto:
Na základě hodnocení členů hodnotící komise
byla zadavatelem vybrána jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídka uchazeče č. 2 společ-
nosti Skanska CZ a.s., Závod Průmysl/Voda.

• zastupitelstvo schválilo uvolnění částky 3,6
mil. Kč jako částku nutnou k dofinancování
projektu Dokončení úsporných opatření spot-
řeby energie v Základní škole v Týnci nad Sá-
zavou zlepšením tepelně technických vlas-
tností budov. Na tento projekt získalo město
dotaci. 

Z jednání rady
• rada schválila návrh ceny vodného a stočného

s platností od 1. 4. 2008 ve výši: vodné
27,60 Kč/m3, stočné 22,8 Kč/m3 bez DPH

• rada vzala na vědomí informaci o tom, že
starosta vyhlásí výběrové řízení na obsazení
místa tajemníka MěÚ Týnec n. S. Současné-
mu tajemníkovi končí pracovní poměr
k 31. 5. 2008. 

• rada schválila zahájení prací na akci „Gene-
rální oprava úpravny a zdrojů pitné vody“. 

Výstavba kanalizace v místních částech
V době psaní tohoto příspěvku stojí město

těsně před podpisem smlouvy s vybraným doda-
vatelem. Je zajištěno financování a vše se při-
pravuje tak, aby akci bylo možné stavebně i fi-
nančně dokončit v letošním roce – to je
podmínka definitivního přiznání dotace ve výši
cca 113 mil. Kč.

Výstavba bude náročná pro dodavatelskou
firmu i její subdodavatele, pro město jako inve-
stora i pro obyvatele místních částí, kterých se
týká. Náročná budou dopravně inženýrská opat-
ření. Bude záležet na dobré komunikaci všech
zúčastněných stran. Předpokládáme brzké
schůzky s občany, které se budou během stavby
zřejmě několikrát opakovat. Problémů se jistě
objeví dost, ale věřím, že je společně překoná-
me. Nad stavbou bude bdít technický dozor in-
vestora se zkušenostmi z mnohem větších akcí

a také se zkušenostmi s „evropskými“ dotacemi.
Úřednická stránka akce je totiž neméně důležitá.

Vážení občané Podělus, Pecerad, Chrástu nad
Sázavou a Zbořeného Kostelce!

Už dnes Vám předem děkuji za trpělivost
v období výstavby a těším se na spolupráci
s Vámi. 

Územní plán
V pondělí 5. května t.r, se bude konat veřejné

projednání konceptu územního plánu spojené

s výkladem. Koncept územního plánu bude vy-
staven k veřejnému nahlédnutí v době od
1. 4. 2008 do 20. 5. 2008 na Městském úřadě
v Týnci nad Sázavou, odboru výstavby. k na-
hlédnutí doporučujeme využít nejlépe úředních
dnů. V ostatní dny nejlépe po telefonické doho-
dě. Prosím, věnujte této etapě přípravy územní-
ho plánu pozornost. 

Zdeněk Březina
starosta města



Krátce z města…

Hřiště na Faráku
Na Farském kopci bylo dokončeno nové hřiš-

tě pro míčové sporty. Je zde osazen basketbalo-
vý koš a sloupky na sí�. Okolní plocha byla zá-
roveň oseta travou. Vznikl tak další prostor pro
využití volného času nejen pro děti, ale i pro do-
spělé.

Jarní úklid
V druhé půli dubna proběhl jarní úklid ve

městě a místních částech. 

Opravy komunikací v ulicích Husova
a 9. května

Připravuje se rekonstrukce povrchů v ulicích
Husova a 9. května. Proběhlo setkání s obyvate-
li, kteří měli možnost vyjádřit se k budoucímu
vedení chodníků. Na základě získaných poznat-
ků bude v Husově ulici (v jednosměrce) zrušen
levý chodník (ve směru jízdy), ostatní chodníky
budou zachovány ve stávajících trasách. Povrch
vozovky i chodníků bude asfaltový.

Sídliště Kněžina
Na jaře by mělo být dokončeno ozelenění síd-

liště, tj. dokončení zatravnění, vysázení živých
plotů před sekčními domy, vysazení javorové
aleje podle příjezdové komunikace a dalších cca
10 okrasných stromů.

Sídliště je plné dětí a proto i zde bude posta-
veno několik atrakcí pro nejmenší a dále bude
dovybaveno hřiště pro míčové sporty nad „kolo-
točem“.

V Týnci se bude stavět kanalizace!
V pondělí 10. 3. 2008 zastupitelstvo schváli-

lo výstavbu kanalizace v Peceradech, Chrástu,
Podělusích a Kostelci. 

Celkové náklady na stavbu kanalizace dosáh-
nou téměř 190 mil. Kč. Podpora formou dotace
z Operačního programu Infrastruktura je 114
mil. Kč. Zbylých 76 mil. Kč musí město zajistit
z vlastních zdrojů – formou půjčky, ale také
z příspěvku od obyvatel. 

Stavbu bude provádět Skanska CZ a.s., která
ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu.
V polovině dubna byla podepsána smlouva
o dílo a začaly práce na přípravě dopravních
opatření. V průběhu května by měly být zaháje-
ny práce v terénu. 

Proběhnou též setkání s obyvateli, kde bude
předložen harmonogram a technické řešení pří-
pojek. 

Aktuální informace o průběhu výstavby sle-
dujte na www.mestotynec.cz.

Důležité upozornění pro obyvatele zapoje-
né do projektu:

pokud jste s projektanty dohodli změnu
elektro-rozvodů z 1 na 3 fáze, je nejvyšší čas pro
její provedení

Střední Čechy on-line – část extranet
a Internet

Projekt „Střední Čechy On-line – část extranet
a Internet“, spolufinancovaný Evropskou unií ve
výši 75 %, jehož cílem bylo vytvoření funkčního
Portálu Středočeského kraje, a který má Středo-
čechům usnadnit komunikaci s krajským úřa-
dem, se dostal do fáze spuštění Portálu v pilot-
ním provozu od dubna 2008.

Prostřednictvím odkazu „Můj úřad“, který se
nachází v levé horní navigaci, všem dobře
známé titulní webové stránky Středočeského
kraje www.kr-stredocesky.cz budou mít občané,
podnikatelé a organizace, přístup k vyřizování
některých agend s krajským úřadem, kdyko-
liv a odkudkoliv. Tím bude učiněn první krok
k naplňování motta projektu: „Úřad přichází za
občanem“, který při vyřizování legislativou po-
žadovaných agend nebude muset pokaždé vážit
cestu na krajský úřad, ale bude tak moci některé
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z nich pohodlně vyřídit ze svého domova nebo
kanceláře prostřednictvím počítače připojeného
k Internetu, nebo využitím některého z bezplat-
ných zařízení PIAP na místech veřejného přístu-
pu k Internetu. Aby se k Portálu a jeho službám
dostali rovněž i ti občané, kteří k Internetu pří-
stup nemají, bylo v rámci projektu ve 32 měs-
tech, městysích a obcích Středočeského kraje
zřízeno 47 míst veřejného přístupu k Internetu.
Jedno z nich se nachází rovněž u nás, na MěÚ
v Týnci nad Sázavou a další dvě v Městské
knihovně.

Věříme, že Vám nově vytvořený Portál
Středočeského kraje začne usnadňovat komuni-
kaci s krajským úřadem a zefektivní tak posky-
tování jeho veřejných služeb.

Více informací o strukturálních fondech na-
leznete na www.strukturalni-fondy.cz

Martin Kadrnožka
místostarosta

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 30. května 2008
– termín uzávěrky je závazný!

0



Evropské peníze opět zamířily do Týnce nad Sázavou

V září 2007 probíhal v Základní škole v Týnci
nad Sázavou energetický audit budov v Komen-
ského ulici. Jeho cílem bylo zhodnotit stav ob-
jektů po stránce energetické náročnosti, nalézt
slabá místa s únikem tepla a navrhnout opatření,
která by umožnila zlepšení tepelně technických
vlastností budov a úspory při vytápění školy.
Energetický audit prokázal správnou cestu, která
byla zvolena již před mnoha lety – postupné za-
teplování střech a obvodových pláš�ů a přede-
vším postupnou výměnu oken a dveří. 

Dokončení těchto úprav bylo předmětem žá-
dosti o dotaci z fondů EU z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Žádost byla podána v říjnu
2007 a prošla přísným hodnocením na Státním
fondu životního prostředí nejen z hlediska příno-
su pro životní prostředí, ale i z hlediska ekono-
mické efektivnosti a účinnosti vložených finanč-
ních prostředků na snížení energetické
náročnosti provozu školy. Kvalita navržených
opatření, jejich ekonomická efektivnost i kvalita
vypracované žádosti byla doceněna a úspěch se
dostavil hned v první výzvě. Dnes již máme roz-
hodnutí ministra životního prostředí o přidělení

částky téměř deseti milionů na dokončení zatep-
lení všech pavilonů „nové školy“a výměny oken
a dveří. Součástí prací bude i zrušení skleněných
výplní v respiriích obou pavilonů, vyzdění para-
petů a osazení novými okny. Také budova těloc-
vičny bude zateplena a budou vyměněna okna.
Zároveň bude rozšířena spojovací chodba k tě-
locvičně a vzniknou tak tolik potřebné další pro-
story pro kabinety, sklady a „nářa	ovnu“.

V současné době je připravováno výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací a celá akce
by měla být provedena v letních měsících.
Roční úspora energie po realizaci navržených
opatření byla vypočítána na částku vyšší než
300 000,- Kč. Větší dopad však mají úspory na
zlepšení životního prostředí v našem nejbližším
okolí.

S renomovaným auditorem a expertem na
úspory energií jsme rovněž diskutovali otázku
umístění slunečních kolektorů na střechy budov.
Bylo nám objasněno, že efektivita jejich energe-
tické účinnosti je vzhledem ke vstupní ceně vlo-
žené investice velice nízká, jejich zařazení do
žádosti o dotaci by „rozkolísalo“ celkovou eko-

nomickou bilanci nutných opatření a ztratili by-
chom možnost získat finanční prostředky z EU.
Evropská unie velmi bedlivě hlídá efektivitu po-
skytnutých financí, nehledě na to, že spotřeba
teplé vody v běžném provozu základní školy je
velmi nízká a nejvyšší ohřev teplé vody by byl
především v letních měsících, kdy je škola
prázdná. 

Bylo nám doporučeno zabývat se spíše myš-
lenkou umístění novější technologie – fotovolta-
ických článků, kterou dotace z EU rovněž pod-
porují. Rada města již tuto otázku diskutovala
a proběhla první jednání s odborníky a zájemci
o umístění nové technologie na výrobu energie
z obnovitelných zdrojů na střechu pavilonů zá-
kladní školy.

Zlepšování životního prostředí v našem městě
je prioritou vedení města již řadu let a po inve-
sticích do plynofikace a kanalizace ve městě
a místních částech je třeba realizovat i další
smysluplná opatření založená na nejnovějších
technologiích.

Ing. Burešová
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Třídíme odpad – zpracování PET lahví

Víte, co se s nimi děje?
Text byl převzat z projektu Středočeského

kraje a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL
s.r.o.

PET lahve se velmi často považují za symbol
konzumu, bývá poukazováno na jejich přítom-
nost v přírodě. Přesto se jedná o materiál, který
je plně recyklovatelný a v našich krajích je nej-
více recyklovaným plastem. Zpracování PET
lahví předchází jejich třídění na dotři	ovací
lince. Tam se lahve třídí podle barev
a spolu s víčky i etiketami se lisují do
balíků. Znamená to tedy, že víčka
i etikety mohou na lahvích zůstat.
Dále se PET lahve namelou na malé
kousky, tzv. flakes, které se vyperou
ve vodní lázni. Při praní se odstraňu-
jí víčka, etikety, zbytky lepidel, kte-
rými jsou etikety přilepené, a také
zbytky nápojů. Takto vyprané kou-
sky jsou základní surovinou pro re-
cyklaci. V ČR existují dvě technolo-
gie na zpracování PET lahví. Ta
první je v Plané nad Lužnicí, kde se
PET lahve taví a vytlačují se z nich
textilní vlákna. Z vláken se vyrábějí
netkané textilie, zátěžové koberce,

koberce do automobilů apod. Druhá továrna,
která je v Jílovém u Prahy, vyrábí z PET lahví
nové lahve. Recyklát je použit na výrobu jádra
lahve a povrch se potáhne novým, nepoužitým
materiálem. Tím se dosáhne stoprocentní nezá-
vadnosti lahve, výroba takovýchto lahví je navíc
levnější než výroba z primární suroviny. Velká
část vytříděných PET lahví se také vyváží do za-
hraničí. PET lahve se obchodují na světové
burze a jejich největším odběratelem je Čína.

PET lahve se odvážejí do Číny v lodních kontej-
nerech, ve kterých se do Evropy dováží např.
textil. V Číně se z PET lahví vyrábějí zejména
textilní vlákna. 

Nezapomeňte, třídění odpadů dává starým
věcem nový život.

Mgr. Martin Kadrnožka
místostarosta

Středočeský kraj rozděloval dotace pro rok 2008

Fond sportu a volného času Středočeského
kraje je jedním z fondů, které uvolňují finanční
prostředky na činnost sportovních a zájmových
organizací ve Středočeském kraji. Při velikosti
a rozloze celého kraje, množství sportovních
klubů a organizací a množství podaných žádostí
o dotaci je každá získaná „korunka“ velkým
úspěchem. 

Letos byly vypracovány žádosti pro FK
METAZ Týnec nad Sázavou a TJ JAWA
METAZ Týnec nad Sázavou. Obě byly vybrány
mezi úspěšné, a tak fotbalisti dostanou částku
250 000,- Kč na další úpravy sociálního zázemí
klubu a sportovní gymnastky pojedou s přispě-
ním částky 70 000,- Kč reprezentovat Týnec nad

Sázavou a Středočeský kraj na gymnastické set-
kání do Skotska. 

Kvalitní práce s mládeží a úspěchy na mezi-
národním poli jsou předpokladem pro získávání
tolik potřebných peněz a přidělení dotací je pro
existenci a provoz zájmových a sportovních or-
ganizací vždy velkým přínosem. 

Ing. Burešová
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Policie ČR informuje…

Řidič nepředložil doklady
Týnečtí policisté kontrolovali 29. března v noč-

ních hodinách v Peceradech řidiče Opelu Omega.
Na jejich vyzvání však nepředložil doklady. Pře-
vezli ho proto na policejní stanici, kde zjistili jeho
totožnost. Jednalo se o padesátiletého muže
z Týnce nad Sázavou. Protože jevil známky pod-
napilosti, vyzvali ho k dechové zkoušce. Tu i lé-
kařské vyšetření a odběr krve nebo moči bezdů-
vodně odmítl. Přestupek zadokumentovali,
zadrželi mu řidičský průkaz a zakázali další jízdu. 

Dopravní akce na Benešovsku pokračují 
V únoru a v březnu policisté uskutečnili další

dopravní akce. S policejními hlídkami se řidiči
mohli setkat na celém území benešovského
okresu. U více jak pěti set zkontrolovaných vo-
zidel policisté z pořádkové a dopravní policie
zjistili 68 přestupků. Na místě jich v blokovém
řízení projednali 59 a vybrali za ně 23 700 korun.
Šest neukázněných řidičů přestupky na místě ne-
zaplatilo, proto dostali od policistů složenky. Ři-
diče pod vlivem alkoholu policisté zjistili ve
třech případech. Na železničních přejezdech pak
hlídky odhalily jeden přestupek, pásy nebylo
připoutáno deset řidičů a dvacet pět vozidel ne-
bylo ve správném technickém stavu. 

Policisté řidiče upozorňují, že silniční kontro-
ly budou pokračovat i v následujících měsících. 

Motocyklista zezadu narazil do Formana
S těžkým zraněním skončila dopravní nehoda

motocyklu a osobního auta. Třiadvacetiletý řidič
motocyklu Honda jel 10. března v odpoledních
hodinách po silnici druhé třídy ve směru od Be-

nešova na Týnec nad Sázavou. Nedodržel bez-
pečný odstup za vozidlem Škoda Forman, které
jelo před ním. Když jeho řidička před křižovat-
kou na Žabovřesky zpomalila, aby odbočila, ze-
zadu do auta předním kolem motorky narazil.
Řidič utrpěl těžké zranění, se kterým byl sanitou
převezen do benešovské nemocnice, kde zůstal
hospitalizován. Policisté u něj provedli decho-
vou zkoušku, byla negativní. 

Hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na
šedesát pět tisíc korun. 

Nalezl funkční granát
Pětatřicetiletý muž z Řehenic nalezl 10. břez-

na v odpoledních hodinách v osadě Brdečný ne-
vybuchlý granát. Nález oznámil týneckým poli-
cistům. Ti místo nálezu prohlédli a zjistili, že
v zemi je kovový válcovitý předmět o délce asi
25 centimetrů a průměru 10 centimetrů, na konci
zakončený špicí. Místo nálezu zajistili a přivola-

li pyrotechnika. Ten předmět označil jako funkč-
ní dělostřelecký granát DG ráže 100 milimetrů.
Na místě si jej převzal a odvezl ke zneškodnění. 

Policisté občanům radí, aby v případě nále-
zů munice či zbraní na tyto předměty nesaha-
li, nemanipulovali s nimi a nález jim vždy
oznámili. 

Cyklistka se těžce zranila
S těžkým zraněním hlavy byla 9. března

v podvečerních hodinách letecky transportována
do pražské nemocnice devětapadesátiletá cyk-
listka. Na jízdním kole jela od Zbořeného Kos-
telce směrem na Týnec nad Sázavou. V obci
Brodce projela mírnou levotočivou zatáčkou
a na přímém úseku havarovala na komunikaci.
Z důvodu závažnosti zranění policisté u ní ne-
mohli provést dechovou zkoušku. Proto lékaře
požádali o odběr krve. Kolo na místě zajistili
a předali manželovi zraněné. Proč žena havaro-
vala, policisté zjiš�ují. 

•

Pomáhat a chránit
Práci v bezpečnostním sboru Policie České re-

publiky a samotný výkon policejní služby je
vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi
zákonnými a morálními pravidly. Smyslem poli-
cejní práce je ochrana věcí veřejného zájmu. Je
službou obyvatelstvu, která spočívá v ochraně ži-
votů, majetku i každodenního pořádku. 

Policie České republiky spustila 1. února 2008
náborovou kampaň pod názvem „Pomáhat a ch-
ránit“. Policie jejím spuštěním reagovala na per-
sonální situaci, kdy v celé České republice chy-
bělo více jak pět tisíc policistů. 

Od spuštění kampaně přišlo personalistům
v rámci celé republiky celkem 5038 dotazníků od
občanů, kteří mají zájem pracovat u Policie ČR.
Zvýšený zájem o práci u Policie ČR zaznamena-
li také na Okresním ředitelství Policie ČR v Be-
nešově. Od vyhlášení kampaně se do 10. března
pracovnici personálního oddělení přihlásilo již
36 uchazečů, kteří by chtěli sloužit u policie. 

Informace o zaměstnání u Policie ČR najdou
občané především na internetové stránce MV
ČR – www.nabor.policie.cz. Na ní mohou zís-
kat přehled o základních policejních činnostech,
podmínkách přijetí do služebního poměru, jeho
výhodách a také o možnostech budování kariéry
nebo získání či rozšíření svého vzdělání. 

Podrobnější informace mohou občané také
získat u benešovské personalistky na telefonních
číslech: 974 871 400 nebo 725 705 160.

nprap. Zuzana Stránská



Je to poměrně jednoduché. Stačí mít obezřet-
nější postoj při přijímání zásadního investičního
počinu obce. Jako zastupitel, který za nic neručí
a může kdykoliv odejít z aktivní komunální po-
litiky, mohu zvednout ruku pro jakoukoliv akci.
Když se chci zalíbit určité skupině obyvatel,
soukmenovcům politicky podobně smýšlejícím
a nebo nevybočovat z převládajícího uvažování,
stačí projevit trendový názor. Když schválená
akce nedopadne pro obec dobře, odvolám se na
nepředvídatelné okolnosti, imaginární nepřízeň
osudu či špatnou informovanost ze strany vede-
ní města, která mne uvrhla v mýlku.

Jakékoliv rozhodování provází vnitřní boj,
který spočívá ve zvažování rizika ztráty a zisku.
Ten, kdo je skryt za clonu stranické (možno stra-
nu nazvat i kandidátkou) disciplíny a kolektivní-
ho rozhodování, je vnitřně klidnější a ruka letí
nahoru při hlasování sama.

Protože naše opoziční sdružení „nazelena-
lých“ za harmonické Týnecko (kupodivu druhé
nejsilnější ve volbách) je oproštěno od posluš-
nosti k centru a zcela volně přistupuje k daným
problémům, vyjadřujeme přirozeně jednou pod-
poru akcím vzešlým i v jiných hlavách, jednou
se vnitřně neshodneme na nějakém názoru.
Nikdy však nemusím v nepřipravených hlasová-
ních sledovat upřeně svou skupinu, abych věděl,
kdy ruku zvednout. Mohu hlasovat podle zdra-
vého rozumu, i když přiznávám, že čára mezi
zdravým a nezdravým rozumem je značně roz-
ostřená. Ale budiž, stále se jedná o rozum a ne
o zlý úmysl. Naše návrhy jsou většinou smeteny
ze stolu jako naivní, neznáme přece pozadí.
Např. navrhuji na školu sluneční kolektory,
nejen na úsporu energie, ale i jako součást prak-
tické výchovy dětí k novému přístupu, měření
sluneční energie, seznámení se s novou techno-
logií, managementu přírodních zdrojů apod. Do-
zvídám se však, že bychom snížením odběru
tepla z centrálního zdroje narušili cenovou kal-
kulaci za jednotku energie od dodavatele pro
všechny obyvatele, protože jsme zavázáni urči-
tou výší odběru. Zvýšil by nám cenu za GJ.
Polochápu. Zanedlouho se řeší návrh na žádost
o dotaci na zateplení školy, které by přineslo 300
tis. Kč roční úspory energie za otop. Má námitka
o stejném dopadu na obyvatele je odražena tvr-
zením, že ta úspora je pouze fikcí potřebnou do
formuláře žádosti. Polonechápu.

Vybudovat kanalizaci v osadách je jasný im-
perativ. Evropské dotace do Česka tečou, záva-
zek na odkanalizování obcí nad 2000 obyvatel
brzy vyprší a ministerstvo musí profinancovat
peníze do konce roku. Vybudovat kanalizaci za
jakoukoliv cenu je hazard, protože se může jed-
nat o neúměrné zadlužení obce na desítku pří-
štích let, kdy nebudeme mít na mnohé, jako
úpravu čističky, žádání dalších dotací, protože
vyžadují spoluúčast, opravu komunikací a dal-
ších věcí, ve kterých se kandidátky předháněly.
Proč byla diskuze při schvalování napjatá? Šlo
o mnoho nejasností vzhledem k formě výběro-
vého řízení, ceně, zpracování projektu, uzavírá-
ní smluv o příspěvku s občany, budoucích smluv
se zpracovatelskou firmou, reálnosti dodržení
termínu vzhledem ke geologickému podloží,

možných sankcí za nedodržení podmínek, splá-
cení úvěru, ručení města za úvěr, placení staveb-
ního dozoru, ústní garanci za opravu rozbitých
komunikací krajem a dalších temnějších stránek,
tak typických pro českou provenienci, jako
urychlené čerpání zbylých financí na minister-
stvu vyžadující nestandardní postupy, např. vý-
běrové řízení losováním, které zajiš�uje firma
„s bohatými zkušenostmi“.

Na naše dlouhodobé námitky byly různé od-
povědi. Namátkou. Jeden pán povídá, že ceny
nemůžeme srovnávat (původní 120 mil, konečná
190 mil. Kč), protože projekt byl starý čtyři
roky, průměrná délka přípojky byla 5 metrů, jed-
nou se mluvilo o ceně s DPH a jednou bez, druhý
pán povídá, že čističku není nutné na nové při-
pojení rekonstruovat, ale správce kanalizací
jsme nepozvali, protože by nám nic nového ne-
řekl, další pán řekl, že žula nebude dělat pro-
blém, protože tlaková kanalizace může být ulo-
žena jen do 40 cm pod povrch, jedna paní
povídala, proč jsem ty všechny námitky neřekl
dříve (ona ale zapomněla na několik předcho-
zích zasedání přijít), druhá paní povídala, proč
jsem tak natvrdlý, když kanalizaci lidé chtějí
a mám mít ekologické myšlení, nehledě k tomu,
že toto je jedinečná a poslední příležitost kanali-
zaci vybudovat (sic!), třetí se mě zeptala, zda tu
kanalizaci umím udělat levněji či jinak (svatá
prostoto, s mým náčiním těch 18,5 km asi za 123
let), další paní mi důrazně oznamuje, že případ-
ný negativní postoj si musím zodpovědět (obe-
střela mě hrůza inkvizice), další pán hezky po
„čegevarovsku“ oznamuje, že nám nepřejícným
z Týnce, kde už kanál máme, svede ty jejich
splašky do katastru a do řeky, a to se budeme
divit (a má pravdu) a z dalších užitečných rad si
beru k srdci tu, že se musím naučit riskovat. Do-
konce pro naše zpochybňování investice do ka-
nalizace jako odplata nebyl schválen zastupitel-
stvem příspěvek na dostavbu fotbalových kabin,
čímž bychom přišli o dotaci. Pan starosta musí
v Týneckých listech uvést, že příspěvek byl
schválen (chyba se asi stala při přepisování)
a potřebný příspěvek schválit radou města. (Ko-

mentáře paní a pánů nepřiřazujte ke konkrétním
osobám, korelace jsou šifrovány).

Suma sumárum – zdržel jsem se při hlasování
(což není „být proti“), protože mnou zmítají po-
chybnosti o celkovém pozitivním vyznění pro
obec v delším časovém úseku (splácení devade-
sáti milionového dluhu), protože si myslím, že
projekt mohl být přepracován na levnější varian-
tu částečným čištěním vody domácími čistička-
mi v místech s možností odtoku do vodního re-
cipientu, protože standardním výběrovým
řízením mohla být cena sražena níže, protože
příští a přespříští rok budou opět peníze, stát
bude finišovat ke splnění závazku EU o odkana-
lizování obcí, protože v časovém stresu se ve
smlouvách zajiš�ujících projekt dají udělat
chyby, protože údaje o vyvolaných nutných in-
vesticích do čističky jsou nejasné, protože 2–3
mil. na zajištění stavebního dozoru jsou nedo-
hlédnutelné a dalších několik protože. Ostatně
znáte to jistě pánové/dámy z domácnosti, kdy
potřebujete te	 hned pěknou potřebnou věc, ne-
máte na ni, žena/manžel vás obviňuje z neschop-
nosti a všude okolo reklamy na rychlé peníze
k vypůjčení a RPSN je napsáno úplně dole
malým písmem.

A zcela na závěr. Budu mít radost, když vše
dobře dopadne a udělám si další zářez na pažbu
za mýlku z opatrnosti.

Luděk Šefrna

Hezký titulek – nepřítel města. Kdo je město?
Starosta, rada, úřad nebo všech 5300 obyvatel? 

Nerozumím tomu, proč tři ze čtyř zastupitelů
za zelené Harmonické Týnecko nepodpořili vý-
stavbu kanalizace v místních částech, ale re-
spektuji odlišné názory a o nějakém nepřátel-
ství nemůže být ani řeči. Uváděné schválnosti
při hlasování naprosto vylučuji, ostatně ve zmí-
něném případě fotbalového stadionu jsme
s místostarostou oba hlasovali pro. 

Demokracie je střetem vizí, myšlenek, názorů
a postojů, z nichž ten většinový vyhrává zpra-
vidla při nějakém hlasování. Ve věci kanalizace
tomu tak bylo při hlasování zastupitelstva naše-
ho města.

Zdeněk Březina
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Jak se stát „nepřítelem“ města

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
J. SUKA BENEŠOV

pobočka Týnec nad Sázavou
pořádá zápis žáků

na školní rok 2008–2009

HUDEBNÍ OBOR
V úterý 10. června 2008 od 12,30 – 16,30 hod. v učebně č. 4 – 1. patro.
Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se skládá:
• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny)
• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň)

Na pobočce Týnec se vyučuje hra na tyto nástroje:
klavír, keyboard, akordeón, zobcová a příčná flétna, klarinet a kytara.
Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba, saxofon, bicí ná-
stroje a zpěv) se vyučují v Základní umělecké škole J. Suka Benešov (mohou se přihlásit i star-
ší žáci).
V tomto školním roce se nově otevírá ročník pro předškolní děti (pětileté a s odkladem školní
docházky). Taneční a výtvarný obor se vyučují pouze v Benešově.



(pátek 28. března)
Zahájili jsme v 18.00 hod. strašidelným po-

zdravem bububu a odpálili před knihovnou něko-
lik rachejtlí. Strašidla a další krásné masky na-
sedly do výletní mašinky a za nadšeného zpěvu
projely městem (v jednom okamžiku se ozvala
i národní hymna). Doprovod vláčku plnému stra-
šidel dělala městská policie v počtu dvou mužů.

Zároveň probíhaly sportovní hrátky (skoky
v pytlích, srážení kuželek, slalom…), k večeři se
opékaly buřty na ohýnku a potom jsme dostatečně
vymrzlí konečně zamířili do knihovny, která se
zatím proměnila ve Strašidlákov osvícený pouze
svíčkami, lampiony a bludičkami. Zjistili jsme, že
se nám tu usadila neznámá strašidýlka, ale ta sou-
hlasila, že nám předvedou, co se učí ve strašidelné
škole – malé gymnastky předvedly rej s bambule-
mi, taneční kroužek překrásnou strašidelnou scén-
ku doplněnou tancem a hudbou, divadelní kroužek
nám zahrál velice vtipně a moc pěkně Poš�áckou

pohádku. Potulný hráč na kytaru rozezpíval děti
k neutišení. Došlo i na taneček. Další čarodějnice si
ve sklepě zřídila Jedovou chýši a s ní tam pobýval
i zapomenutý čert. Ten nejdříve řádil nahoře v kni-
hovně, chtěl odnést děti i s paní učitelkou, ale zpa-
cifikovali jsem ho a tak souhlasil, že si to nechá až
na zimu a posléze si vzpomněl, že vlastně dětem
přinesl perníčky od čertovy babičky – čtyři vrcho-
vaté tácy perníků zmizely jen se za nimi zaprášilo.

Tři malá strašidýlka neznámého původu se
objevila na dvoře a kapku děti proháněla. Děti
musely dokázat, že nejsou žádní strašpytlové
a musely projít celou zatemněnou knihovnou,
překonat strašidelný dvůr a dojít až do Jedové
chýše a tam si popovídat s ježibabou. Za odmě-
nu si odnášely diplom Nebojsů, nos napudrova-
ný moukou, razítko na ruce, z čarovného pytle si
vytáhly další perníčky a pár dalších sladkostí.

Potom následovala cesta do staré rotundy, kde
na ně číhala další netušená překvapení včetně

Andersenova noc 2008
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bílé paní. Ještě na ně čekala bojová hra v lese
a teprve potom zamířily ke škole ke spacákům.

Několik obětavých učitelek a jeden pan učitel
ve škole s dětmi odhodlaně bděl, až padl i po-
slední nespavec.

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala
všem, opravdu všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem přičinili o to, aby Noc proběhla v klidu
a aby se dětem líbila.

Děti z tanečního kroužku, malé gymnastky
i divadelní kroužek byli úžasní, starší děvčata mi
moc ochotně pomáhala přímo v knihovně a na-
konec dík i všem těm strašidlům, která nám dě-
lala tajemnou atmosféru.

Nesmím zapomenout ani na Městskou polici,
která doprovázela nablýskaný vláček pana
Ounického, který k nám přijel až z Konopiště
a samozřejmě celému pedagogickému sboru,
který toho měl na triku nejvíce. 

I. Nováková

Z dopisů dětí…

Milá paní knihovnice,
v pátek jsme prožili Andersenovu noc. Všem se
asi nejvíce líbila projíž	ka vláčkem po Týnci. 

V půl šesté jsme se sešli ve škole v naší třídě.
Převlékli jsme se do masek a šli ke knihovně,
kde nás paní knihovnice přivítala s ohňostrojem.
Pak jsme šli před masnu Trojánků a soutěžili
jsme v družstvech a po dvojicích. Když jsme do-
soutěžili, tak pro nás přijel vláček a jeli jsme po
Týnci. Vrátili jsme se a už byla tma. Pak jsme šli
ke škole opékat buřty. Bylo už hodně hodin
a proto jsme šli ke knihovně, kde nás čekal pro-
gram.

Šli jsme ještě okolo potoka, do věže rotundy
a nakonec do třídy spát. Byla to moc hezká An-
dersenova noc. 

Aneta a Kristýna
•

Nejvíc se mi na Andersenově noci líbila jízda
ve vláčku, soutěž a v knihovně ten program, to
divadlo POŠŤÁK, nebo jak se to jmenovalo. Lí-
bilo se mi opékání buřtů a zpívání při ohýnku.
V knihovně ten sklep byl strašidelný a hezký.
A ohňostroj byl pěkný. V rotundě se mi líbilo
hledání lístečků v kapli a ta cesta do věže a zpát-

ky a cesta kolem potoka. A Patrik Němec dělal
slepou babičku a usnuli jsme. 

Michal
•

V pátek jsme prožili krásnou Andersenovu
noc. Ze začátku jsme přišli ke knihovně a tam
nás přivítala paní knihovnice a překvapila nás
menším ohňostrojem. Potom jsme hráli hry ve

dvojicích. Najednou přijel malý vláček a jeli
jsme po celém Týnci. Pak jsme šli opékat buřty.
Po buřtech jsme šli do knihovny.a tam jsme se
koukali na představení a divadlo a šli do sklepa
a tam byl velký čert, který mě zvedl. Tam jsme
dostali krásné ceny. Potom jsme šli na bojovku
do lesa. Po lese jsme šli do rotundy a museli
jsme najít papírek a šli jsme do rotundy a tam če-
kala bílá paní.

Po rotundě jsme šli do školy a tam jsme hráli
flašku. Byla to moc pěkná Andersenova noc.

Matyáš
•

Na Andersenovu noc jsme přišli v půl šesté do
školy. Oblékli jsme se do kostýmů a šli ke kni-
hovně, kde nás přivítal ohňostroj. Pak jsme šli
k vláčku a tam hráli soutěže. Mezi tím prvňáci
a druháci jezdili vláčkem po Týnci. Pak jsme te-
prve jeli my. Objeli jsme celý Týnec a řvali jak
na lesy. Pak jsme přijeli a šli na školní hřiště opé-
kat buřty. Potom jsme šli do knihovny, kde nás
čekala paní knihovnice. Potom jsme šli k potoku
a šli po jednom do lesa a na konci na nás vyběh-
li. Potom jsme šli do rotundy a do školy spát.
Byla to hezká Andersenova noc. 

Jan a Patrik
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K zamyšlení…

Koncem února měli – jako každým rokem – výroční schůzi týnečtí za-
hrádkáři. Bohužel, jejich počet stále klesá. Staří odcházejí a mladí nemají
zájem. Ostatně, tak dopadají všechny zájmové organizace a je to škoda.
Cožpak není hezké a užitečné mít nějakého ušlechtilého koníčka?

Prodejna ovoce a zeleniny v sídlišti koncem března skončila s prode-
jem. Proč? Protože nebude moci obstát v konkurenci s obchodním řetěz-
cem LIDL. Škoda. Byla to dobře zásobená prodejna a byla postavena
proto, aby lidé ze sídliště nemuseli chodit daleko. Prý má být místo ní hos-
poda. Je snad v Týnci málo hospod?

8. března – Mezinárodní den žen – oslavily ženy z Týnce na posezení,
které připravili muži z Městské rady KSČM. Po velmi pěkném vystoupe-
ní ing. Povolné dostaly ženy malé pohoštění a byly jim rozdány květiny.

Vladimír a Věra Holasovi

Velikonoce v Peceradech

Během uplynulých velikonočních svátků se v Peceradech konala výsta-
va. Za prostě ozdobenými dveřmi místní hasičské zbrojnice návštěvníky
čekal doslova velikonoční ráj. Výstava hýřila jarními barvami a veliko-
nočními motivy. K vidění byly nápaditě zdobené kraslice, perníky, výrob-
ky z proutí, papíru a mnoho dalších exponátů. Prostor zde dostala i druži-
na ZŠ, která se pod vedením paní vychovatelky Ireny Jalovecké na
peceradských výstavách podílí pravidelně. Pro nejmenší návštěvníky bylo
připraveno překvapení v podobě perníčků a pomlázek.

Výstava zaznamenala velký úspěch. Nezbývá proto, než poděkovat
obětavým organizátorkám paní Janě Dřízhalové a paní Lence Útratové
a zároveň všem vystavujícím autorům a popřát jim mnoho originálních
nápadů.

Za návštěvníky výstavy
Kristýna Povolná



nesenou v kelímcích. Děti soutěžily a hledaly
v trávě sladkou odměnu jako malí zajíčci. 

Bioklub
Povídání o zdravé výživě a způsobu života

bylo připraveno na 31. 3. s tématem: základní
pravidla zdravého stravování. Paní Hanka Če-
čerlová pro nás připravila ochutnávku jarní po-
lévky, několik ověřených receptů a možnost vzá-
jemné výpomoci při obstarávání zdravých
potravin. Další setkání by měla být ve 14denních cyklech: 14. 4. a 28. 4.
Přij	te s námi příště ochutnat např: kuskus, tofu, jáhly, tempeh, umeboš-
ky, jednoduché sushi, adzuki, bršlici, pampelišku a jiné… 

Bazar jarního/letního oblečení a dětských potřeb
Dne 12. 4. byla v prostorách herny MC (společenská místnost DSPS I)

možnost levného nákupu – vše pro děti. Podzimní a zimní bazar se bude
konat opět až na přelomu říjen/listopad 2008. Bližší informace v MC,
Dana Pokorná.

Čistá řeka Sázava 
V rámci III. ročníku projektu MAS Posázaví o.p.s. ČISTÁ ŘEKA SÁ-

ZAVA, se i letos Mateřské centrum připojilo k této akci. Všichni přízniv-
ci řeky Sázavy – děti i dospělí – se sešli na společném čištění břehů řeky
v Týnci nad Sázavou v neděli 20. 4. 2008.

Co se připravuje?
Celé Česko čte dětem

Investujme 20 minut denně do hlasitého čtení dětem – jim a s nimi.
Přij	te si s námi přečíst pohádku na polštářích ve dnech 15. 5. a 12. 6.

od 18 hodin v herně MC.

Výstava – Řeka Sázava
Mateřské centrum ve spolupráci s Městem Týnec nad Sázavou srdečně

zve a láká všechny malé i větší výtvarníky na výstavu s tématem Řeka Sá-
zava. Dětmi vytvořená díla: malby, výkresy, výtvory, koláže budou vysta-
vena ve vestibulu Městského úřadu Týnec nad Sázavou od 21.–25. 4.
2008. 

Maňáskové divadlo spolku Netopýr 
Kašpárek a drak dne 23. 4. od 16,30 hod. v MC Motýlek.
Kašpárek a… dne 21. 5. od 16,30 hod. v MC Motýlek.

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři
Letošní první bosatění v trávě a jarní hry budou připraveny pro děti na

louce za školkou „u zelených vrat“ v neděli 27. 4. 2008 od 15,30 hod.
S sebou dobroty na piknik.

Čarodějnice
Dne 30. 4. bude pro děti připraven program ve spolupráci se Základní

školou v Týnci n. S. – s p. učitelkou Glazarovou a její třídou. Informace
budou upřesněny na plakátovacích plochách.

„Přij	te pobejt!“
Aneb týden otevřených dveří v mateřských centrech od 12.–16. května

2008 u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. 

Ochrana fauny ČR
Dne 16. 5. od 14 hod. na pozemku ZŠ Komenského bude připraven pro-

gram pro děti s názvem Domečky zvířat.
Postupně se seznámíme s různými příbytky zvířat, prohlédneme si např.

složitou stavbu vosího hnízda nebo mistrovsky spletené hnízdo moudiv-
láčka, zkusíme vylovit ryby z jejich vodních úkrytů, nakoukneme do pod-
zemních nor a vyzkoušíme si prolézání myší dírou. Také se naučíme krát-
ké říkanky a nakonec si vyrobíme hnízdo pro ptáčky ze suché trávy. Děti
se budou moci seznámit s fretkou a možná i dalšími zvířátky ze stanice pro
handicapovaná zvířata. 

Seminář Respektovat a být respektován
Tohoto semináře se zúčastnily nejenom maminky, ale i tatínkové a paní

učitelky za účelem naučit se zvládnout používat správné výchovné a ko-
munikační postupy v každodenních situacích, a to nejenom s dětmi. Při
prvním semináři dne 12. 1. jsme se zaobírali tématem: jak jednat s dětmi,
které dávají najevo negativní emoce. Další seminář konaný v sobotu 9.
2. 2008 byl také velice zajímavý: postupy při oprávněných nárocích
vůči dětem nebo dospělým. A naposledy v tomto roce, dne 5. 4. s PhDr.
Janou Nováčkovou ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání,
jsme probrali rizika trestů a pochval a co na místo nich. Pro velký zájem
plánujeme zopakování seminářů na začátku roku 2009, bližší informace
v MC Motýlek, Dáša Zichová.
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Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou

1. a 2. výprava za dobrodružstvím
Již dvě nedělní odpoledne pořádalo MC Motýlek kratinké výlety pro

všechny kamarády s rodiči. Akce byly velice úspěšné i přes nepřízeň po-
časí. 1.výprava byla 9. 3. vlakem do Krhanic a zpátky pěšky přes kopec
„Ameriku“ do Týnce. Celkem se k nám přidalo 18 dospělých a 12 dětí + 4
psi. Pro děti byly připraveny hry a soutěže. Při druhé výpravě 16. 3. jsme
se vydali směr východ – autobusem do Bukovan, potom pěšky po staré
Bukovance do Poříčí. Po cestě nás zastihlo 6 deštivých přeháněk a asi 20
aut (prý tu skoro nejezdí) a zpátky jsme jeli vlakem. Kvůli horšímu poča-
sí se konala pouze jediná soutěž: jak nejméně zmoknout a přeskočit všech-
ny kaluže. Tatínkové zároveň využili vycházku k nařezání vrbových
proutků na pomlázky. 

Vynášení Moreny a pozdní velikonoční rej
V neděli 30. 3. jsme se tradičně rozloučili se Zimou a přivolali Jaro. Mo-

rena byla upálena na malé hranici a poté ji děti „utopily“ vodou z řeky při-
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Safari – Dvůr Králové
Mateřské centrum ve spolupráci s Městem Týnec nad Sázavou připra-

vuje zájezd na Safari v neděli dne 25. 5. 2008. 
Závazné rezervace budou přijímány až po vyvěšení informací na plaká-

tovacích plochách.

O kohoutkovi a slepičce
Pohádka pro nejmenší diváky v podání ochotnického spolku Netopýr.

V sobotu 31. 5. od 16,00 hod. u muzea.

Drum circle
Budeme bubnovat na přelomu května/června 2008. Perfektní zábava

pro děti i dospělé. 

Český svaz ochránců přírody – Vlašim
Na pátek 6. 6. 2008 se chystá výlet do Vlašimi. Program bude připraven

v Zámeckém parku a děti (v doprovodu rodičů) budou rozděleny na 2 ka-
tegorie dle věku. Podblanické ekocentrum je též stanicí pro handicapova-
né živočichy, kterou si budete moci prohlédnout. Závazné rezervace
budou přijímány až po vyvěšení informací na plakátovacích plochách.

Rádi bychom od září 2008 znovu otevřeli kurz hraní na flétnu nebo xy-
lofon pro děti. Tímto žádáme např. paní učitelky – maminky na mateřské
dovolené o pomoc při realizaci a vedení kroužku.

Více informací o všech akcí Mateřského centra můžete získat na emai-
lu: mcmotylek@seznam.cz nebo na plakátovacích plochách, nástěnkách
MC a na www.mestotynec.cz (společnost, Mateřské centrum, Aktualitky).

Chcete-li dostávat aktuální informace o dění v MC Motýlek mailem,
prosím, napište na mcmotylek@seznam.cz

Za Mateřské centrum Motýlek
Dana Pokorná



KULTURNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
MěÚ K Náklí 404;
Týnec nad Sázavou; 257 41; 
Informace: 317 701 923; 317 701 431;
724 258 032  www.mestotynec.cz

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍCH V TÝNCI
NAD SÁZAVOU

KVĚTEN 2008
V MĚSTSKÉM MUZEU

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Moniky Kubeco-
vé v gotické věži do 30. 6. 2008

VÝSTAVA OBRAZŮ s názvem „HLEDÁNÍ“
Martiny Rajdlové bude zahájena vernisáží
S BUBNOVÁNÍM 2. 5. 2008 od 18.00 hod.
v galerii muzea.

3. 5. CENA SPOLEČENSKÉHO CENTRA TÝNEC 
Soutěž ve společenském tanci 
Zač.: 9.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC – velký sál
Vstupné dospělí: 70,- Kč, děti do 15 let:
40,- Kč

4. 5. DECHOVKA VESELKA
Zač.: 14.00 hod.

Koncert známého dechového souboru
pod vedením Ladislava Kubeše, k tanci
i poslechu zahraje i TÝNEČANKA
Společenské centrum TÝNEC – velký sál

23. 5. DĚTSKÝ DEN
Tradiční akce ASPV TJ JAWA–METAZ
Společenské centrum TÝNEC – zahrada

21. 5. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Zasedací síň Městského úřadu Týnec
nad Sázavou, zač.: 17:00 hod.

25. 5. VÝLET NA SAFARI
Zájezd do Dvora Králového 
Příspěvek na dopravu 200,- Kč dospělí,
100.- Kč dítě. Odjezd v 8:00 hod. od
MC Motýlek – DPS Okružní 520

27. 5. ADINA
Zač.: 19.00 hod.
Zájezd do Divadla Na Vinohradech 
Odjezd v 17:30 hod. od spořitelny

ČERVEN 2008
V MĚSTSKÉM MUZEU

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Moniky Kubeco-
vé v gotické věži v gotické věži do 30. 6. 2008

VÝSTAVA OBRAZŮ V GALERII MUZEA.
Připravujeme představení Libuše Švormo-

vé. Den bude upřesněn na plakátech a webo-
vých stránkách města – muzea

4. 6. JESUS CHRIST SUPERSTAR
Zač.: 20.00 hod.
Koncertní verze slavného muzikálu –
účinkuji K. Střihavka, B. Basiková,
J. Korn, ad… ZVÝHODNĚNÁ CENA
VSTUPENKY: 490,- Kč
Zájezd do Karlínského Hudebního divadla 
Odjezd v 18:00 hod. od spořitelny
OMEZENÝ POČET VSTUPENEK –
REZERVACE JIŽ NYNÍ, VSTUPEN-
KY BUDOU ZAKOUPENY JEN ZÁ-
VAZNĚ OBJEDNANÉ

6. 6. VÝLET DO EKOCENTRA VE VLAŠIMI
Odjezd od MC Motýlek – DPS Okružní
520 – bude upřesněn 

7. 6. SETKÁNÍ TÝNCŮ 
Tradiční celodenní prestižní akce
v Týnci nad Sázavou
Sportovní program, odpolední kulturní
program, bližší informace na stránkách
www.mestotynec.cz a na plakátech

20. 6. IV. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
Festival regionálních divadelních ochot-
nických spolků
Společenské centrum TÝNEC – zahrada

21. 6. PŘEHLÍDKA DECHOVEK 
Zač.: 9.00 hod.
II. ročník tradiční hudební akce v Týnci
nad Sázavou
V prostorách ulice Pěší v dopoledních
hodinách
Účinkují: Týnečanka, Dechovka z Bene-
šova, Vlašimi, Mažoretky…

27. 6. LETNÍ KINO
Zač.:21:30 hod. Promítání v zahradě
Společenského centra TÝNEC

28. 6. ROBIN HOOD
Zač.: 21.30 hod.
Zájezd do Českého Krumlova na diva-
delní představení – TOČNA
Odjezd ve 14:00 hod. od MěÚ

Změna programu vyhrazena 
Sledujte vývěsní a plakátovací plochy

a www.mestotynec.cz www.centrumtynec.cz

Turistické informační centrum Týnec – tel:
317 729 050, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz 
Kulturní informační středisko a podatelna
MěÚ – tel: 317 701 923, 724 258 032,
info@mestotynec.cz

Časy odjezdů autobusů budou upřesněny při
převzetí vstupenky. 

Vstupenky rezervujeme max. do 10. dne
před datem pořádání akce. 
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Jaro probouzí i obojživelníky

Na začátku jara se začínají živočichové pro-
bouzet ze zimního spánku, ožívá fauna i flóra
a mnoho živočichů se přemís�uje ze svých zimo-
viš� na místa rozmnožování. Nejinak je tomu
i u obojživelníků. Pud jim velí dostavit se k nej-
bližším tůňkám a rybníkům, kde se konají hro-
madné zásnuby. Vodní prostředí je pro rozmno-
žování nezbytné pro všechny obojživelníky,
jelikož se v něm vyvíjejí jejich vajíčka a larvy.
Jedinci některých druhů jsou dokonce po gene-
race vázáni na stejné místo rozmnožování a ne-
mění se ani jejich tahové cesty, po kterých
každoročně na jaře putují. 

Jarní tah obojživelníků probíhá masově a je
omezen na krátké časové období. Je-li jejich
cesta zkřížena frekventovanou komunikací,
obojživelníci nejsou schopni ji obejít, a tak vět-
šina z nich hromadně hyne pod koly aut. Takto
může být zdecimována značná část populace. 

Aby se zabránilo takovýmto masakrům,
Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi organi-
zuje výstavbu dočasných bariér na 7 vybraných

rizikových úsecích silnic. Jedná se o lokalitu
u Trhového Štěpánova, Horky u Zruče n. Sáza-
vou, Kačiny u KH, Šternova, Tehova u Říčan
a u rybníka Propast a Hruškov mezi Jevany
a Stříbrnou Skalicí. Obojživelníkům brání barié-
ra vstupu na silnici, jsou nuceni pohybovat se po
její hranici, a tak jsou odchytáváni do zakopa-
ných padacích pastí. Z nich jsou pak každé ráno
vybíráni a přenášeni na místo rozmnožování,
což je nedaleký rybník.

Výstavba dočasných bariér je velice náročná
a neobešla by se bez pomoci dobrovolníků, kteří
ČSOP Vlašim pomáhají jak s vlastní výstavbou
bariér (studenti z Střední odborné školy v Kos-
telci nad Orlicí), tak i s přenosem odchycených
obojživelníků do místa rozmnožování. 

Výstavba zábran potřebuje vedle obětavé
práce dobrovolníků i finanční zajištění.
Přispějte, prosím, i Vy finančním darem na
účet č. 322 147 339/0800 nebo jednoduše
odesláním DMS zprávy ve tvaru DMS 
ZVIRE V NOUZI VLASIM na číslo 87777 

(účtování DMS: 30,- Kč, příjemce obdrží nej-
méně 27,- Kč).

Za obětavou pomoc všem děkujeme!
Mgr. Daniela Mročková

Další kontakty:
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

S POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM ZA ZLATÝM POKLADEM – PARNÍ
VLAK V SOBOTU 24. 5. 2008.

V sobotu 24.5. vyjede z nádraží Praha Braník
na tra� legendárního „Posázavského pacifiku“
parní vlak v čele s parní lokomotivou 434.2186
„Čtyřkolák“ z roku 1917. Parní vlak projede nej-
krásnější trasu „Posázavského pacifiku“ do Čer-
čan. Kromě překrásného okolí železniční tratě
vybudované v kaňonu řeky Sázavy s několika
tunely a kamennými viadukty mohou cestující
z parního vlaku navštívit mnoho kulturních akcí
a památek v Posázaví. V Jílovém u Prahy stojí
za návštěvu Regionální muzeum těžby zlata
v Čechách. Pro zájemce je připravena i prohlíd-
ková trasa ve Zlaté štole sv. Josefa. Po předlože-

ní jízdenky na parní vlak je možno získat 50 %
slevu na vstupném do muzea a zlaté štoly.

Nedaleko zastávky Krhanice se nachází vo-
jenské technické muzeum Lešany, kde bude
právě v tuto sobotu slavnostně zahajována sezó-
na 2008. Kromě prohlídkových tras je pro náv-
štěvníky připraven i bohatý program s vojen-
skou tématikou. Vstup do muzea a na program je
zdarma.

Ve stanici Týnec nad Sázavou lze navštívit
týnecký hrad nebo nedalekou zříceninu hradu
Zbořený Kostelec.

Parní vlak bude sestaven z historických vozů 3.
třídy s dřevěnými lavicemi včetně vozu bufetové-
ho. Podrobnější informace o cenách jízdného a jíz-
dním řádu obdržíte v osobní pokladně na nádraží
Praha Braník, kde bude zajištěn i předprodej jízde-
nek a místenek, a to denně od 7 do 18 hodin. 

Další informace obdržíte na tel. číslech 
972 228 853, 972 228 850, e-mail:
pavlik@epos.cd.cz., www.parnijizdy.xf.cz. 

9.07 Praha Braník 18.07
9.20 Praha Zbraslav 17.56
9.32 Vrané nad Vltavou 17.40
9.50 Davle 17.27
9.56 Petrov u Prahy 17.19

10.04 Luka pod Medníkem 17.12
10.12 Jílové u Prahy 17.03
10.26 Krhanice 16.37
10.32 Týnec nad Sázavou 16.31
10.51 Čerčany 16.00

Ceny jízdenek a místenek: 
Rezervace jízdenek není možná

• Zpáteční jízdenka (Praha – Čerčany a zpět) =
240,- Kč

• Jednosměrová jízdenka (Praha – Čerčany) =
200,- Kč

• Úseková zpáteční jízdenka (Praha – Krhanice
a zpět) = 200,- Kč

• Úseková jízdenka (Praha – Krhanice) =
160,- Kč

• Úseková jízdenka (Praha – Davle nebo Davle
– Čerčany) = 100,- Kč

• Úseková jízdenka mezi sousedními stanicemi
= 60,- Kč

• Děti od 6 do 15 let mají 50 % slevu
• Děti do 6 let se přepravují zdarma bez nároku

na místo k sezení.
• Místenka = 20,- Kč

Foto archiv ČSOP 



Jak se žilo na vesnici

(Ladislav Skupa)

Poutě a posvícení
Poutě byly dvakrát v roce, na jaře a v létě tzv.

„dožínková“. Na jarní jsme se jako děti velice tě-
šily. Konala se v Ledcích. Převozník Pešan nás
převezl přes řeku do Ledců, a to byl zážitek.
Byly zde i pou�ové atrakce. V kostele byla jed-
nou v roce sloužena mše a na tamním hřbitůvku
byl jediný hrob statkáře Vaništy. Stejnou cestou
jsme se z pouti vraceli.

Také v Peceradech byly na jaře v r. 1938 ko-
nány přípravy k pou�ové veselici, ale tato pou� se
nekonala. Ve stejné době byla vyhlášena částeč-
ná mobilizace k ochraně našich občanů v pohra-
ničí, tzv. Sudetech, před útoky Němců – Sude�á-
ků. Rychlý zásah našich vojáků situaci uklidnil,
ale jen na krátkou dobu.

Na poutě se chodilo i do vzdálenějších vesnic.
Do Netvořic na okurkovou nebo i do Pyšel. Uvá-
dím tuto příhodu. Jednou z atrakcí na pouti v Py-
šelích byl i medvědář s medvědem. Když med-
vědář před svým stanem vyzýval muže, aby se
přihlásili za odměnu zápasit s medvědem, kluci
vyhecovali Frantu Hrušku – Palase, aby se při-
hlásil. Franta byl silák, chvíli přemýšlel a pak se
přihlásil. Medvědář ho oblékl do obleku k tomu
určenému, představil ho a zápas začal. Chvíli
kolem sebe Franta a medvěd chodili a pak Fran-
tu napadlo pošimrat medvěda v uchu. Tomu to
bylo tak příjemné, že si sám lehl. Franta byl vy-
hlášen vítězem, obdržel finanční výhru, kolik to
bylo korun si už nepamatuji. Medvědář přitom
Frantovi řekl: „Přij	 zas, já jsem takovou náv-
štěvnost ještě neměl!“ Nálada byla veliká, domů
jsme nepospíchali. V pozdních nočních hodi-
nách jsme přicházeli k řece. Když byl nízký stav
vody, stačilo se zout, vyhrnout nohavice a přejít
na druhý břeh. Tentokrát bylo po silném lijáku,
tak to nešlo. Pana Pešana jsme nechtěli budit.
Bohouš Procházků přeručkoval po laně, po kte-
rém jezdila kladka s přivázaným lankem k lodi.
Lo	 odvázal, přijel pro nás, a tak jsme se potichu
dostali domů.

Posvícení se konalo nejen v Peceradech, ale
i v okolních vesnicích ve stejný den. Především
ale v Týnci, který byl středem dění. Na prostran-
ství před hotelem, dnes kulturním domem, již
několik týdnů před posvícením si pan Bradáč,
majitel pou�ových atrakcí, postavil kolotoč, hou-
pačky, střelnici a orchestrion, který vyhrával
(lépe řečeno vyřvával), nebo� byl slyšet po celém
okolí. Ostatní stánky s cukrovím, především
s perníkovými srdci, přijížděly později. V do-
mácnostech začala příprava mnohem dříve,
nebo� na posvícenském obědě nesměla chybět
dozlatova upečená husa s chrupající kůrčičkou.
Husa byla zavřena v kotci a krmena na plotně
upečenými šiškami. Šiška se před krmením na-
močila ve vodě, huse se otevřel zobák a šišky se
jí strkaly přímo do volete. Jednou za den se husa
pustila z kotce, aby se vyprázdnila. Byla tak
těžká, že ji nohy nemohly unést. Když husu za-
bily, chlubily se hospodyňky, kolik která vy-
škvařila sádla.

Na posvícení také nesměly chybět posvícen-
ské koláče. Dříve se pekly výhradně doma. Když

byla postavena pekárna, některé hospodyňky si
doma připravily těsto a v pekárně jim z něho
upekli koláče. Když bylo všechno na posvícení
připraveno, mohlo se zasednout ke slavnostnímu
obědu. Odpoledne, za doprovodu rodičů, pře-
vážně maminek, se šlo do Týnce na houpačky.
Chodilo se sem tam, lidé si povídali a děti se vo-
zily na kolotoči a houpaly se na houpačkách.
Starší kluci, kteří již pokukovali po děvčatech,
se předváděli ve střelnici, střílelo se na růže
z krepového papíru připevněné na špejli. Sestře-
lená růže patřila vyvolenému děvčeti. Celý den
patřil dětem, večer až do rána dospělým na ta-
neční zábavě. Tou nedělí to ale ještě neskončilo.
Druhý den byla „pěkná hodinka“. Když se
všichni vyspali, hlavně muzikanti, chodilo se po
vesnici po koláčích. U každého domu muzikanti
zahráli písničku podle přání paní domu, při které
se i zatančilo. Blábolík, pověstná figurka, nosil
nůši, do které se dávaly koláče. Muzikanti do-
stávali něco ostřejšího či několik drobných.
Druhý den hajdy do práce. Babky si však ještě
dlouho vyprávěly, jak kdo s kterou tancoval, či
jak si kdo přihnul.

Posvícení nepatřilo jen radovánkám a dobré-
mu jídlu, ale bylo i příležitostí k návštěvám pří-
buzných a známých, kteří se celý rok neviděli.

Rekruti
K odvodu byli povoláváni muži po dovršení

21 let, po dosažení plnoletosti. Odvody se kona-
ly v jarních měsících. Před odchodem do bene-
šova byla vzdána pocta u pomníku padlých
spoluobčanů v první světové válce – dvacet
jmen, osmnáct z Pecerad a dvě z Větrova, to byla
krutá daň, kterou museli porobení Češi zaplatit
Rakousku. 

Pak se šlo pěšky do Benešova, rekruty vedl
starosta obce a v čele průvodu byl nesen ozdo-
bený jalovec. Vyprovázeli je téměř všichni
spoluobčané, hlavně ženy, až za obec Na vrcha.
U tak významné události jsme nemohli chybět
ani my, kluci. Cestou do školy nám vyhrával na
housle Jarda Slabihoudů, ale jak jsme se blížili
ke škole, nálada byla ta tam. Vešli jsme do třídy,
vyučovací hodinu měl pan učitel Kraif. Ten nás
přivítal slovy: „Kdopak to k nám přišel?“ Chvíli
bylo ticho, pak jsem se osmělil já, Skupa a od-
pověděl: „Pane učiteli, dnes šli k odvodu naši re-
kruti, doprovázela je celá obec, tak jsme se také
zúčastnili, proto jsme přišli pozdě. Potrestejte
nás, ale ne dnes, my jim chceme jít naproti, až se
budou vracet z Benešova.“ Pan učitel se otočil,
jak jsme postřehli, se i pousmál a řekl: „Jděte si
sednout.“ Byl to přísný, ale naprosto spravedlivý
učitel. Nemohli jsme se dočkat, až skončí vy-
učování. Místo domů jsme došli a ž k Bukova-
nům. Tam jsme se zařadili do průvodu a společ-
ně zpívali píseň Těžko mě matička vychovala…
Každý branec měl na klopě kabátu kytku, odve-
dení navíc s nápisem – odveden. Když jsme se
blížili k návsi, předběhli jsme průvod a tam již
čekajícím jsme řekli, kdo byl odveden. Po krát-
kém odpočinku se šlo na taneční zábavu. Tak,
jak se chodilo k odvodům na jaře, tak odvedení
narukovali na vojnu na podzim. Samozřejmě na
rozloučenou byla taneční zábava – bez muziky si
to nikdo neuměl představit. Karel Jiráků, rovněž
odvedený, nečekal, až ho ostříhají. Sedl si upro-

střed sálu na židli, tančící udělali kolem něho
kruh a za zpěvu V Hodoníně (ne v Benešově) mě
za vojáčka vzali… se Ivan Stojka, který převzal
holičství po Václavu Lánském, dal do díla. Karel
byl veselá kopa, nezkazil žádnou zábavu, a tak
tomu bylo i tentokráte.

Plesy
Tento druh taneční zábavy se lišil od jiných

tancovaček. Tak třeba hasičský bál. Plakáty
ozdobené hasičským znakem, helmou a dvěma
překříženými sekerkami, oznamovaly datum
jeho konání. Děvčata, která to uměla, si šila
a která ne, dávala si u švadleny ušít dlouhé ple-
sové róby. V den plesu byly stoly pokryty bílými
ubrusy – všechno mělo slavnostní ráz. Večer ně-
kolik hasičů – pořadatelů – v nažehlených uni-
formách vítalo hosty, především hasiče z okol-
ních obcí. Pak se všichni při tanci a pivě bavili až
do rána. 

Maškarní bál byl pravým opakem. Bylo obdo-
bí masopustního veselí. Po odpoledním průvodu
maškar vesnicí už byla navozena atmosféra pro
večerní zábavu. Masky měly zlevněné vstupné,
vybíraly si tanečníky a udávaly ráz zábavy.
Babky, sedící na lavicích se dohadovaly, kdo se
pod kterou maskou skrývá. Jaké bylo překvape-
ní, když o půlnoci bylo odtroubeno odmasková-
ní. Oni totiž někteří chlapi převlečení do žen-
ských šatů chodili i na dámské záchody.

Tři králové
Nepřijeli na velbloudech, ale pěkně si odšla-

pali a odzpívali tříkrálovskou píseň po celém
okolí. V době, o které se zmiňuji, jsem tuto tra-
dici dodržoval já, Lá	a Skupů – Kašpar, Miloš
Zachů – Melichar a Pepík Vlasáků – Baltazar.
Oděni v bílých košilích, čepice nebyly již z pa-
pírového pytlíku, ale z papundeklu, sešité a ole-
pené pestrým papírem, bílým, červeným a čer-
ným, podle toho jsme byli nalíčeni. V každém
obydlí jsme křídou nade dveře napsali K+M+B
a letopočet. Dodávám, že všude nás přijali, po-
hostili a odměnili. Zvláš� připomínám panímá-
mu Hruškovou z Hvozdce. Také po souhlasu
majitele jsme zpívali v lokále v Týnci v hospodě
U Korbelů. Po odzpívání jsme obešli stoly a při
odchodu nás zastavil jeden z hostů v povznesené
náladě a optal se, jestli umíme i jinou píseň. Za-
zpívali jsme mu Kolíne, Kolíne… a on nám dal
každému korunu.

Svatby
Vpředvečer svatby přišli k ženichovi místní

muzikanti zahrát tzv. štandrle, bylo to loučení se
svobodou. Do kostela, kde se konal svatební
obřad, se jelo kočárem. Když se novomanželé
vraceli z kostela, byl kočár zastaven nataženým
provazem. Bylo jim pogratulováno, připito na
zdraví a ženich se musel vykoupit. Jedinou vý-
jimkou byla svatba snoubenců Františka Hrušky
a Růženy Kůstkové z Pecerad, ti jeli autem.
Když se vraceli, sedl jsem si na nárazník, a tak
poprvé v životě jsem se vezl v autě. V bydlišti
nevěsty se konalo svatební veselí.

Křtiny
Křtilo se v kostele, novorozeně přinesla po-

rodní bába a kmotra nebo kmotr. V mém případě
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došlo k omylu. Farář se přeslechl a pronesl: „La-
dislave, já tě křtím“, a tak jsem se stal Lá	ou, na-
místo Jaroslavem, jak bylo původně zamýšleno.

Pohřby
Pohřeb zajiš�oval z domu smutku pan Smolák

z Týnce. Měl dva pohřební vozy, jeden otevřený
a druhý zasklený, v nichž podle movitosti pozůs-
talých převážel zemřelého na hřbitov. Když
zemřel muž, šli chlapi seřazeni v trojstupu před
pohřebním vozem. Pozůstalí a ostatní šli za
rakví. Zemřel-li mladý člověk, byla rakev odne-
sena na hřbitov za doprovodu družiček a mlá-
denců. Bylo zde i několik neš�astníků, kteří a�
z rodinných či zdravotních důvodů si sami ukon-
čili život.

(pokračování příště)
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Ochránci přírody
opravili čapí hnízdo

Čápi bílí mohou opět hnízdit v Třebešicích na
Benešovsku. Na zdejším komíně zámeckého li-
hovaru hnízdili pravidelně od roku 1981. Před
sedmi lety však během bouře s krupobitím došlo
k usmrcení samice i s mlá	aty. A od té doby již
čápi v Třebešicích nikdy nezahnízdili. Zpočátku
jim na hnízdě asi vadily ostatky mrtvé samice
a později i náletové dřeviny, které se na nepou-
žívaném hnízdě uchytily. Přesto se sem však
čápi každé jaro vraceli a obhlíželi staré hnízdo.
Proto se Český svaz ochránců přírody Vlašim
rozhodl čápům pomoci. S pomocí auta s dvace-
timetrovou plošinou ochránci přírody hnízdo vy-
čistili, odstranili z něj drny s trávou a vyřezali
náletové dřeviny. Hnízdo je te	 upravené tak,
aby čápům opět vyhovovalo. Doufejme, že až se
čápi vrátí ze zimoviště, naleznou v opraveném
hnízdě zalíbení a začnou zde opět hnízdit. 

Ing. Zuzana Pokorná

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 handicapova-
né živočichy: 777 800 460 (Lenka Šafránková)

Rodiny Žížalova a Šenkova děkují všem spoluobčanům z Týnce a okolí, kteří se přišli
dne 25. března naposledy rozloučit s naší drahou zesnulou, paní Evou Žížalovou.

Týnec nad Sázavou, duben 2008

Fotosoutěž „Moje dovolená v České republice“ 2008

Cestujete rádi po České republice? Přive-
zete si vždy z dovolené nebo výletu spoustu
fotografií? Pokud odpovídáte na obě otázky
ano, právě vám je určena fotosoutěž „Moje
dovolená v České republice“. Hrajte o ceny
v hodnotě téměř 200 tis. Kč! 

Podělte se o své zážitky z cest po České re-
publice se čtenáři portálu www.kudyznudy.cz
a soutěžte o fantastické ceny! Každý měsíc vy-
hrává minimálně deset nejlepších. Všechny
snímky budou zveřejněny na portálu www.ku-
dyznudy.cz. Budete si zde tedy moci nejen po-
rovnat své snímky s ostatními a zdravě si zasou-
těžit, ale také zde můžete hledat inspiraci
k dalším výletům po České republice.

Fotosoutěž bude probíhat od 1. dubna do
31. prosince 2008. Své fotografie můžete při-
hlásit prostřednictvím formuláře, který na-
leznete na www.kudyznudy.cz/cs/vlozit-foto-

grafii.html. Snímky, které se netýkají tématu
a rovněž snímky nekvalitní nebudou do fotosou-
těže zařazeny

Sami návštěvníci portálu www.kudyznudy.cz
svým hlasováním pomohou zvolit 10 nejlepších
fotografií každý měsíc. Jejich autory redakce
odmění cenami. Speciální vyhodnocení foto-
grafií z celého roku proběhne na závěr roku.
Soutěží se o velmi atraktivní výhry s celkovou
hodnotou téměř 200 tis. Kč (přehled cen).

V příloze zasíláme k využití informace o foto-
soutěži a bannery (formát swf, jpg) a prosíme
o jejich uveřejnění na Vašich stránkách, případ-
ně v prostorách informačního centra. 

Připomínáme, soutěž už odstartovala. Soutěž-
te také!

S přáním hezkého dne
Redakce Kudy z nudy

www.kudyznduy.cz

PŘIJĎTE MEZI NÁS

Již několik let se pravidelně každé úterý pod vedením pí. Junové schá-
zí maminky, babičky… s dětmi ve věku 2–6 let v tělocvičně ZŠ Komen-
ského. Pro děti je vždy pečlivě připraven program, kde nechybí hry, sou-
těže, ale také cvičení na nářadí. 

Za hezkého počasí se setkáváme venku, kde se děti učí skákat do dálky,
házet míčkem, běhat na trati atd. Nebo jdeme na procházku, při které pl-
níme různé úkoly a kde je tolik oblíbeným cílem táborák nebo poklad. 

Každé cvičení je zahájeno i ukončeno hezkou říkankou. Děti dále do-
stávají obrázek nebo sladkost, rodiče letos obdrželi multivitaminy od
firmy Merck.

Cvičení je vždy v úterý od 16–17 hodin a stojí 20,- Kč. Všechny rodiče
jistě moc těší, když vidí, jak děti baví sportovat a je jen na nás, jakou cestu
našim nejmenším ukážeme. A proto – přij	te mezi nás.

K. Havlíčková



Týnecké tandemy

Asociace sportu pro všechny – oddíl všeobecné gymnastiky za finanční
podpory Městského úřadu Týnec nad Sázavou a KASPV uspořádal již tra-
diční závod „Týnecké tandemy“ ve sportovní gymnastice dne 15.3.2008
v tělocvičně ZŠ Týnec nad Sázavou. Tento závod se stal pro některé zá-
vodníky již tradicí. 

Závodníci z různých oddílů navštěvují naše město a zúčastňují se těch-
to netradičních závodů velmi rádi. Letošního závodu se zúčastnili jak hoši,
tak i dívky z 8 oddílů: ze Všetat, Neveklova, Netvořic, Dobříše, Bělé pod
Bezdězem, Špindlerova Mlýna, DDM Benešov a také samozřejmě

z Týnce nad Sázavou. Závodilo se v devíti kategoriích od mimin až po do-
spělé. V tomto závodě cvičí dvojice cvičenců a závodí zde nejen děti, ale
ve dvou kategoriích i dospělí.

V mládežnických tandemech bylo celkem 45 dvojic, ve zlatých tande-
mech – tj. dospělý a dítě cvičilo 13 dvojic a v démantových jen jedna
dvojice dospělých. Celkem bylo 59 tandemů (118 závodníků).

Místní děvčata se umístila takto:
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Otvírání Sázavy

Ahoj kamarádi vodáci,
v sobotu 29.3.2008 opět Děda Sázava otevíral naši milou řeku. Počasí
přálo nejen jemu, ale i všem ostatním, a tak se dostavil rekordní počet vo-
dáků. Prý něco kolem 350. Velmi dobrá byla i účast z našeho oddílu. Tři
rafty, Orinoko a kajak. Někteří naši kamarádi využili účasti redaktorky
a kameramana České televize a staly se z nich mediální hvězdy (kdo jste
neviděl sobotní regionální vysílání, o hodně jste přišel). 

Vody bylo 107 cm, což je tak akorát, počasí bylo báječné, nálada také
a večerní posezení v loděnici taky nemělo chybu.

Mějte se všichni moc pěkně a Ahoj 
Dali

mladší žákyně I. – celkem 17 dvojic
9. místo – Kazdová B., Škopková K. 
12. místo – Škvorová A., Rellichová B.

mladší žákyně II. – celkem 10 dvojic
3. místo – Vávrová K.,Vávrová M.
8. místo – Marvanová J., Kazdová B.

Starší žákyně IV. – celkem 3 dvojice
1.místo – Nováková M., Novotná K.

Dorostenky – celkem 2 dvojice
1. místo – Nováková K., Škvorová S.
2. místo – Součková R., Novotná K.

Zlaté tandemy – celkem 13 dvojic
1. místo – Nováková K., Nováková J.
7. místo – Vávrová K.ml., Vávrová K. st.

Vávrová M. Vávrová K.st.
shodným počtem bodů obsadily 7. místo

dobrovolná kladina – celkem 4 dvojice
2. místo – Součková R., Novotná K.

Děkujeme MěÚ v Týnci nad Sázavou za fi-
nanční podporu na nákup pěkných cen, medailí
a diplomů pro závodníky a SK ASPV za finanč-
ní podporu pro rozhodčí.

Těšíme se na další ročník.
Z.J.



pokračování na následující straně
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VOLEJBALISTŮM ZAČÍNÁ JARNÍ SEZÓNA

V sobotu 9. února přijali naši veteráni pozvánku od dlouholetých ka-
marádů z Vlašimi na turnaj „Dříve narozených“. Naše družstvo jelo obha-
jovat loňské prvenství, ale ve vyrovnané konkurenci podlehlo domácím
i MFF Praha shodně 1:2 na sety a nestačilo ani na pozdější vítěze TJ Spar-
ta Kutná Hora, která vyhrála 0:2. Díky jasné výhře nad nespeckou Mutin-
kou obsadilo naše družstvo nakonec pěkné třetí místo.

Naše výsledky:
VK TÝNEC nad Sázavou – Sokol Vlašim 1:2 (25:20, 22:25, 10:15)
VK TÝNEC nad Sázavou – Mutinka 2:0 (25:16, 25:15)
VK TÝNEC nad Sázavou – MFF Praha 1:2 (25:18,19:25, 9:15)
VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Kutná Hora 0:2 (14:25, 16:25)

Celková tabulka: 
1. TJ Sparta Kutná Hora 4 4 0 8:1 8b
2. MFF Praha 4 3 1 7:3 5b
3. VK TÝNEC nad Sázavou 4 1 3 4:6 4b
4. TJ Sokol Vlašim 4 1 3 3:7 3b
5. Mutinka z Nespek 4 1 3 2:7 0b

Naše „áčko“ se na jarní sezónu připravovalo především v týnecké tě-
locvičně a pár jedinců si jezdilo zahrát každý pátek smíšenky na Dařbož.
Jak jsme na tom s aktuální formou si vyzkoušíme v sobotu 5. dubna na tra-
dičním Podblanickém turnaji ve Vlašimi, kde budeme obhajovat třetí
místo. Poté již nás čeká úvod mistrovské sezóny, kdy zajíždíme poslední

dubnovou sobotu na hřiště VK Nymburk a o týden později se představíme
poprvé na domácím hřišti proti lídrovi soutěže TJ Bohemia Poděbrady.

Rozpis utkání jarní části KP II.:
26. 4. VK Nymburk – VK Týnec nad Sázavou
3. 5. VK Týnec nad Sázavou – TJ Bohemia Poděbrady

10. 5. SK Kostelní Lhota – VK Týnec nad Sázavou
17. 5. VK Týnec nad Sázavou – SK volejbal Kolín 
24. 5. TJ Sparta Kutná Hora – VK Týnec nad Sázavou
31. 6. VK Týnec nad Sázavou – TJ Sokol Vlašim

Utkání TJ Sokol Říčany Radošovice – VK Týnec nad Sázavou bude ze
soboty 7. června přeloženo na dřívější termín, nejspíše 8. května. 

Tabulka po podzimní části KP II.:
1. TJ Bohemia Poděbrady 14 13 1 40 : 10 1206 : 993 27
2. TJ Sokol Vlašim 14 11 3 36 : 15 1229 : 1076 25
3. TJ Sparta Kutná Hora 14 10 4 33 :18 1170 :1032 24
4. SK Volejbal Kolín 14 9 5 33 :21 1232 :1161 23
5. TJ Jawa-Metaz Týnec n. S. 14 6 8 25 :27 1187 :1131 20
6. SK Kostelní Lhota 14 4 10 20 :35 1103 :1246 18
7. VK Nymburk o.s 14 2 12 11 :40 975 :1183 16
8. TJ Sokol Říčany-Radošovice 14 1 13 7 :39 842 :1122 15

Gymnastický trojboj Jihomoravského kraje

Brno 29.3.2008
V sobotu si v Brně opět změřila děvčata z na-

šeho oddílu závodní štěstí ve volných sestavách
ve sportovní gymnastice. V trojboji, to je na
hrazdě a v přeskoku (tyto disciplíny byly povin-
né), třetí nářadí si mohly dívky vybrat. Bu	 kla-
dinu, lavičku nebo prostná. Za týnecký oddíl na-
stoupilo 9 děvčat ve 4 kategoriích – mladší
žákyně I., mladší žákyně II., starší žákyně IV.
a dorostenky. 

Tohoto závodu se zúčastnily závodnice nejen
z Brna, ale i z Blanska, Otrokovic, Frýdku-
-Místku, Napajedel a samozřejmě z Týnce. Byla
to pro naše děvčata i dobrá konkurence.

Mladší žákyně I. – celkem 11 závodnic
3. místo – Škopková K

Mladší žákyně II. – celkem 8 závodnic
7. místo – Jelínková S.

8. místo – Šímová N.

Starší žákyně IV. – celkem 12 závodnic
4. místo – Nováková K.
5.místo – Nováková M.
7.místo – Novotná K.
9.místo – Křížková B.

Dorostenky – celkem 5 závodnic
3. místo – Škvorová S.
4. místo – Součková R.

V neděli dne 30. 3. 2008 nastoupila naše děv-
čata ke cvičení teamgymu – to je cvičení akro-
bacie, skoky na trampolíně a hromadná pódiová
skladba. V kategorii junior II. bylo 5 družstev.
Po nepovedené akrobacii a velmi dobré konku-
renci obsadila naše děvčata 5. místo. Doufáme,
že se jim příště povede lépe.

Z.J.



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
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dokončení z předchozí strany

Veteránská sestava na turnaji ve Vlašimi

Po mistrovské sezóně budeme pořádat nejprve
v sobotu 7. června při příležitosti Srazu Týnců
na našem hřišti antukový turnaj smíšených druž-
stev a také turnaj v plážovém volejbale. 

O čtrnáct dní později máme naplánovaný tra-
diční Memoriál Miroslava Kaliny, na který se
opět hlásí týmy z KP i národní ligy. 

Na závěr bych Vás všechny chtěl pozvat nejen
na všechny avizované akce, ale také na plážový
volejbal, který bude v provozu od konce května
v závislosti na počasí. Objednat se můžete opět
na telefonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát.
Stojí to vážně za to. 

Za VK Týnec nad Sázavou 
Jaromír Kuchta
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ORDINAČNÍ HODINY

UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ
DUBEN 
Pondělí 7,30 – 15,00 
Úterý 7,30 – 17,30 

OD KVĚTNA
Pondělí 7,00 – 8,00 8,00 – 12,00 12,30 – 15,00

(prevence)
Úterý 7,30 – 12,00 12,30 – 16,00 16,30 – 17,30

(objednané)
Středa 7,30 – 12,00 12,30 – 15,30

(každá třetí středa – poradna Benešov)
Čtvrtek 7,30 – 9,00

(objednané)
Pátek 8,00 – 12,00 12,30 – 14,00

(objednané)

MUDr. Jana Mravcová
sestra: Marie Koláčková

ORL + AUDIOLOGIE  - poliklinika K Náklí 510, 257 41  Týnec nad Sázavou, IČ: 75131340
telefon – 317 701 688

DANCO PLUS a. s.
Obchodní centrum Kamenice 

přijme do pozice

ŘEZNÍK

Požadujeme:

• vyučení a praxi v oboru
• spolehlivost

Nabízíme:

• zajímavé mzdové podmínky 
s možností proplácení přesčasů

Kontaktní telefon pí. Růžičková 602 263 146

STAROČESKÁ JÍDELNA 
U TROJÁNKŮ

NABÍZÍ 
BRIGÁDU NA SEZÓNU

ČERVEN – SRPEN 2008

NA TYTO POZICE:

1. POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
2. NA VÝDEJ JÍDEL
3. NA MYTÍ NÁDOBÍ

TÝNEC NAD SÁZAVOU
POD HRADIŠTĚM 72

TEL.: 603 516896
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RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 317 721 275

950 891 111

POLICIE ČR 158 317 701 336

701 337

MĚSTSKÁ POLICIE 317 701 316

606 393 382

POHOTOVOST 317 756 485 

756 390

NEMOCNICE 317 756 111

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ 972 252 285

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.
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