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5,- Kč

Vážení spoluobčané,

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

Krátce z jednání zastupitelstva
• schválilo ve IV. kole výběrového řízení prodej

zbývajících pozemků pro rodinné domky v lo-
kalitě Hlinka

• schválilo přijetí krátkodobého revolvingové-
ho úvěru ve výši 70.000.000,- Kč se splatnos-
tí do 28. 2. 2009 na financování projektu
„Týnec nad Sázavou, vodohospodářská in-
frastruktura“. Úvěr je zajištěn budoucími roz-
počtovými příjmy města. 

Z jednání rady
• schválila poskytnutí půjček z Fondu rozvoje

bydlení dle doporučení komise v celkové výši
2.380.000 Kč

• schválila poskytnutí dotace 50.000 Kč pro FK
Metaz Týnec a 50.000 Kč pro TJ Jawa Pece-
rady jako příspěvek na spoluúčast k získaným
dotacím

• schválila koupi sekačky pro TJ Jawa Pecerady
za 20.000 Kč od města Neveklov

Investiční činnost ve městě
V poslední době proběhly ve městě investiční

akce cizích subjektů, které měly vliv na doprav- pokračování na následující straně

ní situaci ve městě. Výstavba obchodu LIDL se
všemi dopravními souvislostmi, oprava mostku
pod Zbořeným Kostelcem i oprava silnice
z Týnce do Čakovic si vyžádaly různá omezení,
ale vcelku tyto akce vedly bezesporu ke zlepše-
ní kvality a bezpečnosti dopravní sítě ve městě
a okolí. Další velká dopravní omezení vstupují
v platnost v souvislosti s výstavbou kanalizace
v Peceradech, Chrástě nad Sázavou, Zbořeném
Kostelci a Podělusích. Občané místních částí
jsou s opatřeními seznámeni a chápou jejich
nutnost. Bližší informace k výstavbě kanalizace
podává ve svém příspěvku místostarosta Mgr.
Kadrnožka.

Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou 
Podrobnější informaci Ing. Burešové si pře-

čtete dále v tomto vydání. Já mohu jen poděko-
vat všem, kteří se o poctivou přípravu a zdárný
průběh setkání zasloužili a přišli také s řadou no-
vých nápadů. Další poděkování patří všem spor-
tovcům, hasičům, základní škole a všem krouž-
kům s jejich vedoucími, Mateřskému centru
Motýlek a mnoha dalším. Vystoupení našich
sportovců byla úspěšná, kulturní vystoupení ná-
paditá a pestrá. Uznání si zaslouží vedení a per-
sonál Společenského centra za poskytnutí pro-
stor a kvalitních služeb.

Příští Setkání Týnců se bude konat v roce
2010 v Týnci nad Labem.

Personální změny v městském úřadě
Ke 31. 5. 2008 se rozhodl ukončit pracovní

kariéru dlouholetý tajemník městského úřadu
pan Hanč. Funkci tajemníka vykonával od za-
čátku roku 1996, tedy bez jediného měsíce 12,5
roku. Při této příležitosti chci panu Hančovi po-
děkovat za to, co pro naše město udělal. Přispěl
významně k celé řadě investic, které byly v uply-
nulých letech ve městě a jeho místních částech
realizovány. Svými zkušenostmi pomohl k celé
řadě dobrých rozhodnutí rady a zastupitelstva,
kdy ze zákona uplatňoval svůj poradní hlas.
Panu Hančovi děkuji i osobně za jeho trvalou
podporu při výkonu funkce starosty a za jeho
bezproblémové vedení městského úřadu. Ne-
zbývá, než dnes již bývalému tajemníkovi po-
přát do dalších let pevné zdraví a hodně radosti
ze života. 

Na základě proběhlého výběrového řízení vy-
konává od 1. 6. 2008 funkci tajemníka úřadu do-
savadní vedoucí odboru výstavby pan Miloš
Albl. Přeji mu, aby ho práce v nové pozici bavila
a aby se mu dařila. Jedná se o důležitou úlohu.
Tajemník je pilířem a zárukou fungování úřadu
a jeho úloha roste v době okolo komunálních
voleb, protože starosta, místostarosta i další
členové rady jsou voleni a může tudíž dojít
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k nejrůznějším nepředvídatelným změnám a přerušení kontinuity. Úřad
ovšem musí fungovat stále. 

Odchodem pana Albla z čela odboru výstavby – stavebního úřadu
vznikla tudíž potřeba uspořádat výběrové řízení i na tuto pracovní pozici.
O tom, že se jedná o mimořádně odborně náročnou práci svědčí to, že se
do konkursu přihlásili pouze dva zájemci. Za vedoucího odboru výstavby
byl jmenován pan Miloslav Ctibor, dosavadní referent tohoto odboru.
I jemu přeji mnoho úspěchů.

Na místo referenta odboru výstavby je tedy vypsáno další výběrové ří-
zení. Nebude jednoduché se s těmito třemi změnami vypořádat, ale věřím,
že to městský úřad bez větších problémů zvládne. Myslím, že svědčí
o slušné personální práci, že se podařilo najít vhodné nástupce z vlastních
řad a umožnit jim tak postup a odborný růst.

Vážení čtenáři, přeji Vám hezké prožití léta! 

Zdeněk Březina
starosta města

Tajemník Městského úřadu v Týnci nad Sázavou
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Předpoklady:
– státní občanství České republiky (příp. fyzic-

ká osoba, která je cizím státním občanem a má
v ČR trvalý pobyt)

– věk nad 18 let
– znalost jednacího jazyka
– vzdělání ÚSO 
– práce na PC
– bezúhonnost
– způsobilost k právním úkonům
– praxe v oboru a ZOS výhodou
– řidičský průkaz B

Přihláška musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu

o povolení k pobytu
– profesní životopis

– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než
3 měsíce)

– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání

– datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:
– platové zařazení dle Nařízení vlády 564/2006

Sb. ve znění dalších předpisů
– dobré pracovní prostředí
– stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost

dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek je 
8. 7. 2008 do 15.00 hod. Na obálku uve�te 
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT ODBORU
VÝSTAVBY“ – NEOTVÍRAT.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Měst-
ský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Miloše
Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41
Týnec nad Sázavou.

Účastníci, kteří splní podmínky výběrového
řízení, budou pozváni k osobním pohovorům
dne 

22. 7. 2008.
Nástup dle dohody.

Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádné-
ho z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Kontakt:
MěÚ Týnec nad Sázavou
p. Miloš Albl
tel.: 317 701 612
e-mail: albl@mestotynec.cz
nebo
p. Voláková Alena
tel.: 317 701 929
e-mail: volakova@mestotynec.cz

Miloš Albl
tajemník MěÚ Týnec nad Sázavou

Výměna občanských průkazů

Platnost občanských průkazů bez strojově či-
telných údajů vydaných do 31. 12. 2003 končí
nejpozději 31. 12. 2008 (ust. § 1 písm.d) naříz.
vl. č. 612/2004 Sb.)

Tato výměna občanských průkazů nepodléhá
správnímu poplatku.

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí vý-
jimka – občanské průkazy, ve kterých mají vy-
značenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“, zůstáva-
jí nadále platné.

Žádost je možno podat na úřadu s rozšířenou
působností (MěÚ Benešov), na kterémkoliv
matričním úřadě nebo na úřadu městské části
Prahy hl. m. (je 22 částí Prahy).

K přijetí žádosti o nový občanský průkaz je
nutno předložit:
– dosavadní OP
– fotografii s aktuální podobou (rozměr 3,5 x

4,5 cm, čelní pohled)
– rodný list pro ověření místa narození
– matriční doklad nebo rozhodnutí soudu s na-

bytím právní moci, pokud došlo ke změně ro-
dinného stavu

– diplom, pokud požaduje občan zapsání titulu
do občanského průkazu a není uveden v dosa-
vadním občanském průkazu

– vyplněnou a podepsanou žádost o občanský
průkaz

Fotograf, který zajiš	ovat focení na MěÚ
skončil svoji činnost, nejbližší fotografové jsou
v Benešově. 

U nemocných občanů Vám rádi s výměnou
občanského průkazu pomůžeme.

Miloslava Vacková, matrikářka



Aktuální informace o přípravě a realizaci projektu výstavby kanalizace

Stav přípravy projektu. Přípravná fáze pro-
jektu byla ukončena, je vybrán generální zhoto-
vitel celé stavby a stavební práce budou v červ-
nu 2008 zahájeny. 

Další informace o projektu, postupu výstav-
by, harmonogramu a stavu přípravy kanalizač-
ních přípojek je možné získat na webových
stránkách www.mestotynec.cz. Na stavbě
budou probíhat pravidelné pracovní porady vždy
jednou týdně, místo a termín budou upřesněny
na webových stránkách města.

Postup prací. Při výstavbě kanalizace se bude-
me potýkat s nedostatkem místa na vozovce
a s dočasným zamezením průjezdu po komunika-
ci. Práce budou prováděny nejčastěji v místních
komunikacích ve směru k hlavní stoce. Ve spolu-
práci se zhotovitelem stavby jsme připravili opat-
ření, která umožní během výstavby kanalizace
obyvatelům přístup k nemovitostem. Zhotovitel
bude stavební práce na kanalizační stoce provádět
denně od 7,00 hod. do 19,00 hod. Zahájení prací
ve Vaší ulici Vám bude oznámeno dopisem, který
doručíme do poštovní schránky u dotčené nemo-
vitosti a ve kterém zároveň budete vyzváni k jed-
nání ohledně provádění domovní přípojky.

Omezení provozu. V místech právě prováděné
výstavby kanalizace bude zamezen průjezd všech
vozidel v úseku cca 50 m. Bude nutné parkovat
vozidla před místem prováděných prací nebo na
vyhrazeném místě. Vozidla, prosím, parkujte min.
30 m od místa právě prováděných prací a v mís-
tech, kde na komunikaci zůstane vždy průjezd
v šíři 3,0 m pro pohyb stavební techniky.

Komunální odpad bude svážen v zavedených
termínech. Nádoba na odpad musí být v den
svozu připravena před domem do 7,00 hod.
a pracovníci zhotovitele ji přemístí do místa
svozu. Po vyprázdnění nádoby ji zhotovitel vrátí
na původní místo před Vaším domem. Doporu-
čujeme nádoby označit popisným číslem domu.

Podmínky pro přístup integrovaného zá-
chranného systému budou s příslušnými úseky
projednány (hasiči, záchranná služba).

Požadavek na průjezd – v případě vážných
důvodů, prosím, v předstihu kontaktujte Ing.
Zdeňka Svobodu tel. 737 256 736, zdenek.svo-
boda@skanska.cz.

Elektřina 220/380V. Při plánování přípojek
se předpokládalo, že většina nemovitostí má
k dispozici pro čerpací stanici přípojné místo na
elektřinu na 380 V. Pokud máte pouze 220 V,
ověřte si na MěÚ (Bc. Ondřej Staněk, tel. 317 701
930, stanek@mestotynec.cz) co nejdříve, zda je
s touto skutečností počítáno. Předejdete tak nepří-
jemnostem a zdržení v průběhu výstavby.

Domovní čerpací stanice
Při stavbě bude použito vystrojení od firmy

Aquaspol Praha s.r.o. (http://www.aquaspol.cz)
a plastová jímka firmy Plasty Frank
(http://www.frank.brandys.nl).

Přívodní kabel napájení by měl mít tyto
parametry:
Jednofázové čerpadlo 1,5 kW

CYKY 3Cx2,5, do 100 m
CYKY 3Cx4 nad 100 m
Jištění D16/1

Třífázové čerpadlo 1,1 kW
CYKY 5Cx2,5 do 150 m
CYKY 5Cx4 nad 150 m
Jištění C16/3

Další parametry:
– Nátok do jímky má vnější průměr 150 mm a je

v hloubce cca 1200 mm.
– Rozvaděč DČJ bude vybaven časovým relé

tak, aby provozovatel mohl přenastavit spíná-
ní čerpadla

– Poklop jímky není pojízdný
– Průměr jímky se předpokládá 1000 mm,

výška 2000 mm

Kontakty
Investor, organizátor:
Město Týnec nad Sázavou, www.mestotynec.cz
e-mail: kanalizace@mestotynec.cz 
kontaktní osoby:
Bc. Ondřej Staněk (stanek@mestotynec.cz),
tel: 317 701 930
Mgr. Martin Kadrnožka (kadrnozka@mesto-
tynec.cz) tel: 317 701 931, 724 187 943

Správce stavby:
Aquecon, s.r.o., www.aquecon.cz
Petr Burian, (burianpetr@email.cz), 
tel. 606 453 894

Projekční firma:
HYDROPROJEKT CZ a.s., 
www.hydroprojekt.cz
kontaktní osoba: Ing. Petr Kuba
(petr.kuba@hydroprojekt.cz)

Zhotovitel:
Skanska CZ a.s., závod Průmysl/Voda,
www.skanska.cz
kontaktní osoby:
vedoucí projektu – Ing. Michal Beňák
(Michal.benak@skanska.cz)
hlavní stavbyvedoucí – Ing. Zdeněk Svoboda
(Zdenek.svoboda@skanska.cz), tel: 737 256 736
stavbyvedoucí – Martin Průšek
(Martin.prusek@skanska.cz), tel: 739 501 779

Dopravní omezení při stavbě kanalizace
Krajské komunikace – průtahy obcí (hlavní silnice)
Pecerady – (III/1069) – úplná uzavírka 
od 2. 6. do 31. 10. 2008

Uzavřen bude pracovní úsek v délce cca
100 m, zbytek silnice bude průjezdný. Příjezd
od Bukovan nebo z Brodců.
Zbořený Kostelec – (III/1068) – částečná uza-
vírka od 2. 6. do 31. 10. 2008

Provoz v jednom jízdním pruhu, pracovní
úsek v délce cca 100 m
Podělusy – (III/10513 a III/10514) – částečná
uzavírka od 11. 6. do 30. 7. 2008

Provoz v jednom jízdním pruhu, světelná sig-
nalizace, pracovní úsek v délce cca 100 m
Chrást nad Sázavou – (II/106) – úplná i čás-
tečná uzavírka
od 16. 6. do 13. 7. 2008 úplná uzavírka
od 14. 7. do 4. 8. 2008 částečná uzavírka
od 5. 8. do 31. 10. 2008 úplná uzavírka

Úplná uzavírka – objízdná trasa přes Krhani-
ce a Čakovice

Částečná uzavírka – provoz v jednom jíz-
dním pruhu, světelná signalizace, pracovní úsek
v délce cca 100 m.
Místní komunikace – boční ulice v zástavbě

Dle postupu prací bude upřesněno cca 14 dnů
předem dopisem do schránky u dotčené nemovi-
tosti.

Zpravidla se bude jednat o úplnou uzavírku na
2–4 dny v délce do 200 m.

Změny v trasách autobusových linek po
dobu výstavby kanalizace

Po dobu výstavby kanalizace v místních čás-
tech jsou omezeny spoje ČSAD Benešov.

Velmi se omlouváme za komplikace v dopra-
vě, ale takto rozsáhlá stavba se bez těchto opat-
ření, bohužel, nemůže obejít. Prosíme o pocho-
pení zvláště v Peceradech, kde se ruší obslužnost
téměř půlky vesnice. Je zde totiž pouze jediné
možné místo pro otočku autobusu.

Průjezd přes Pecerady je uzavřen od 2. 6. do
31. 10. 2008. 

Točna autobusu je po celou dobu uzavírky
v prostoru bývalé čerpací stanice. 

Od 2. 6. do 31. 7. 2008 zajíždí autobus do Pe-
cerad od Bukovan k „Jednotě“. Zastávky
„U hřiště“, „Podhajský rybník“ a „Brodce“ jsou
vypuštěny. 

Od 1. 8. do 31. 10. 2008 zajíždí autobus do Pe-
cerad od Brodců k „Jednotě“. Zastávky „Želez-
niční stanice“ a „Jednota“ jsou vypuštěny.

V době částečné uzavírky v Kostelci budou
spoje omezeny takto: Od 1. 7. do 31. 8. 2008 za-
jíždí autobus pouze ke staré vrátnici, kde bude
zároveň i točna. Zastávky „Chaty“ a „Kostelec
(U Holubů)“ jsou vypuštěny.

Od 1. 9. do 31. 10. 2008 zajíždí autobus k cha-
tám, kde bude zároveň i točna. Zastávka „Koste-
lec (U Holubů)“ je vypuštěna.

Po dobu uzavírky v Chrástu bude pro auto-
busy ČSAD průjezd umožněn. Zastávky a jízdní
řád se nemění.

Průjezd přes Podělusy je zachován pro veške-
rou dopravu.

Martin Kadrnožka, místostarosta
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve čtvrtek 31. července 2008
– termín uzávěrky je závazný!

>



Na diskotéce přišla o telefon
Z kabelky pověšené na opěradle židle někdo

odcizil mobilní telefon. Jedenadvacetiletá žena
navštívila 31. května v nočních hodinách bar
Šantán v Týnci nad Sázavou. Kolem druhé hodi-
ny noční však zjistila, že jí někdo z kabelky od-
cizil mobilní telefon značky Nokia v hodnotě
osmi tisíc čtyři sta korun. 

Týnečtí policisté případ šetří jako podezření
ze spáchání trestného činu krádeže.

Důchodce nalezl německé nálože
15. května týneckým policistům oznámil nález

plechovek se sypkým obsahem na zahradě rodin-
ného domku Šejtovka-Krňany. Policisté místo
nálezu zajistili a přivolali pyrotechnika. Ten na
místě zajistil třicet kusů náloží z druhé světové
války o váze jednoho kilogramu. Tyto zajistil
a převezl k bezpečnému zneškodnění. Oznamo-
vatele poučil o možnosti vyžádat asistenci pyro-
technika při dalších výkopových pracích. 

Vlak na přejezdu narazil do auta
Pětatřicetiletá žena projížděla 15. května

v ranních hodinách obcí Prosečnice. Před želez-
ničním přejezdem zastavila Škodu Octávii na
příkaz dopravní značky dej přednost v jízdě a če-
kala až projede vlak. Přitom si však uvědomila,

že přední částí auta zasahuje do kolejiště. Než se
jí však podařilo couvnout, do přední částí auta
narazil právě projíždějící vlak. Ke zranění žád-
ných osob nedošlo a dechové zkoušky u řidičky
a strojvůdce vlaku byly negativní. Hmotná
škoda byla vyčíslena na sto dvacet tisíc korun. 

Ženy okradly důchodce
Pětaosmdesátiletého muže okradly tři ženy.

Dne 29. dubna v dopoledních hodinách vstoupi-
ly na pozemek rodinného domku v Břežanech tři
ženy s malou holčičkou. Uzamčenou branku si
otevřely klíčem, který byl zasunut z vnitřní stra-
ny branky. Poté bez dovolení vstoupily neuzam-
čenými dveřmi do rodinného domku. V pokoji
zastihly starého muže, kterému nabídly k prode-
ji svetr. Při tomto jednání mu ze skříňky odcizi-
ly dvacet pět tisíc korun. 

Podle poškozeného byly všechny tři ženy
plnoštíhlé postavy, oblečeny měly dlouhé šaty
a byly ve věku 25 až 30 let. Děvčeti mohlo být
asi tak deset let. Hovořily plynně česky a z místa
odjely autem tmavé barvy. 

Týnečtí policisté případ šetří jako podezření
ze spáchání trestného činu krádeže a porušování
domovní svobody. 

nprap. Zuzana Stránská
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Opravy komunikací v ulicích Husova a 9. května

V ulicích Husova a 9. května probíhá oprava
povrchů komunikací a chodníků. Stavbu prová-
dí firma Swietelsky stavební s.r.o. Celkové ná-
klady jsou 3,8 mil. Kč. 

Stavební práce předcházelo setkání s obyvate-
li, kteří měli možnost vyjádřit se k budoucímu
vedení chodníků. Dle jejich požadavků bude
v Husově ulici (v jednosměrce) zrušen levý
chodník (ve směru jízdy), ostatní chodníky
budou zachovány ve stávajících trasách.
V 9. května bude vybudován zpomalovací retar-
dér. Zároveň budou upravena kontejnerová stání.
Povrch vozovky i chodníků bude asfaltový. 

V další části města se tak bydlení stane opět
o poznání příjemnější.

Martin Kadrnožka
místostarosta

Policie ČR informuje…

„Jedna paní…“

Dovolte krátkou poznámku k článku p. Šefrny
„Jak se stát nepřítelem města“.

Pokud autor článku hovoří o mé osobě způso-
bem „jedna paní…“ – mohl mne bez obav nazvat
plným jménem, necítím potřebu své jednání
skrývat do falešné anonymity.

Ohledně realizace kanalizace přilehlých částí,
resp. obcí Týnce, se vedla celá řada jednání,
která trvala značnou dobu a bylo potřeba přij-
mout konečné rozhodnutí, zda realizaci kanali-
zace tímto způsobem přijmout či nikoliv, even-
tuelně podat jiný realizační protinávrh. Jakékoli
rozhodování je zodpovědná věc, ale jednoho dne
je potřeba rozhodnout. Pokud s tím někdo svádí
dlouhodobě … „vnitřní boj…“, nevidím důvod,
proč ho opakovaně svádět v přítomnosti ostat-
ních, kteří ve věci mají už jasno. Nejsem členem
žádné politické strany a necítím potřebu … „po-
slušnosti vůči stranickému centru…“. Rozhodu-
ji se podle svého rozumu a kanalizace je pro mne
naléhavou nutností. Vím, že je drahá, ale taky
vím, že odložením stavby o nějaký rok ji nezlev-
ním. Naopak. Postavil někdo z Vás cokoliv lev-
něji, pokud počkal nějaký rok?

Není pravdou, že jsem … „zapomněla na ně-
kolik posledních zastupitelství přijít…“. Vždy
svou nepřítomnost řádně omlouvám a s panem
starostou event. konzultuji dopad mé nepřítom-
nosti na zastupitelstvu při hlasování.

Plně respektuji cizí názor v zastupitelstvu, by	
je negativní vůči předkládaným návrhům. Do-
mnívám se však, že pokud někdo něco zamítá,
měl by současně podávat i jiný konstruktivní
a jasný protinávrh.

Nechci tímto textem vyvolávat s autorem
článku polemiku na této mediální úrovni. Dou-
fám, že pro ni bude prostor při našem osobním
setkání, a	 už to bude na jednání zastupitelstva či
jinde.

Přeji Vám všem hezké a nemocí nezkažené
léto a přij�te se někdy podívat na jednání Vaše-
ho zastupitelstva. Věřte, někdy to stojí za to. 

Alice Šimonová

Hledáme ty nejlepší…

Rada města letos již posedmé 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. 

Vyzýváme proto všechny profesní, zájmové
i společenské organizace a další širokou veřej-
nost k podávání návrhů. Návrh by měl obsaho-

vat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve
kterém působí a odůvodnění návrhu.

Své návrhy, prosím, posílejte do 12. 9. 2008.
O konečném výběru oceněných spoluobčanů
rozhodne rada města.

Děkuji Vám za spolupráci.
Zdeněk Březina, starosta města
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Děti na policejní stanici

Policejní stanici v Týnci nad Sázavou navští-
vily 30. dubna děti z místní mateřské školy. Za
doprovodu svých učitelek si prohlédly kancelář
stálé služby, policejní celu, služební vozidlo
a zbraně. Vyzkoušely si elektronický přístroj na
zjiš	ování alkoholu v dechu, neprůstřelnou a re-
flexní vestu a další předměty, které policisté
používají ve službě. 

Zástupce vedoucího npor. Mgr. Petr Matoušek
pak dětem připomněl, jak se zachovat v případě,
když při hrách najdou zbraň nebo náboje. S pre-
ventistkou si také zopakovaly zásady správného
přecházení přes silnici. 

V závěru zajímavého dopoledne pak děti od
policistů dostaly malé dárky. Pravé policejní
bonbóny, rozvrh hodin, samolepky, kartičky
s důležitými informacemi a další drobnosti. 

Akce se všem moc líbila a někteří z kluků by
se v budoucnu chtěli stát policisty.

nprap. Zuzana Stránská 

Třídíme odpad – 
recyklace papíru

(Text byl převzat z projektu Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.)

Mezi jednu z nejstarších výrob patří výroba pa-
píru. Základní surovinou pro výrobu papíru jsou
celulózová vlákna, která se získávají složitým che-
mickým procesem z přírodních surovin, zejména
ze dřeva. Získávání těchto vláken je energeticky
velmi náročné, v celém výrobním procesu se pou-
žívá řada chemických látek, které jsou z hlediska
ochrany životního prostředí přinejmenším proble-
matické. Vhodnou alternativou je získávání celuló-
zových vláken z již vyrobeného papíru. Tento pro-
ces je několikanásobně méně náročný na energii
a je při něm použito jen minimum chemických
látek. Sběrový papír se tzv. rozvlákní v rozvlákňo-
vači, který si můžete představit jako veliký mixér.
V něm se papír tak dlouho „mixuje“ (asi 30 minut),
až vznikne vodní roztok, který obsahuje získaná
celulózová vlákna. Tento roztok se dále upraví,
zbaví se např. kovových sponek, plastových pásek
a podobných nečistot. Znovu se použije pro výro-
bu papíru stejně jako vlákna, která by se získala ze
dřeva. Odpad z rozvláknění sběrového papíru se
nazývá výmět a končí bu� na skládkách, nebo ve
spalovnách odpadu. Jediným limitem recyklace
papíru je zkracování celulózového vlákna po kaž-
dém rozvláknění. Jedno vlákno je tak schopné
zhruba šestinásobné recyklace. Pak už je natolik
krátké, že se nedá při výrobě papíru použít.

Průměrný Středočech vytřídí ročně 9,1 kg
papíru! Více než 10 tisíc tun starého papíru
z domácností tak neskončí na skládkách

odpadů, ale je předáno ke zpětnému využití.
To potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!

Martin Kadrnožka
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Přehled umístění 
našich absolventů

Letos nám z devátých ročníků vycházejí 62
děti. Dva žáci vycházejí z osmé třídy. Jeden žák
bude studovat v zahraničí.

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
Gymnázium Benešov – osmileté .....................2
Gymnázium Benešov – čtyřleté.....................12
Obchodní akademie, Vlašim ...........................3
Obchodní akademie, Praha..............................1
Obchodní akademie, Neveklov ....................10
Obchodní akademie, Lysá nad Labem.............1
Střední škola cestovního ruchu, Benešov .......2
Střední průmyslová škola dopravní, Praha ......2
Střední průmyslová škola, Vlašim...................6
Střední škola, Sezimovo Ústí ..........................1
Střední zemědělská škola, Benešov.................3
Střední zdravotnická škola, Benešov...............1
Střední zdravotnická škola, Praha ...................1
Střední odborná škola, Benešov ......................5
Střední odborná škola, Vlašim ........................5
Střední odborná škola veterinární, 
České Budějovice ...........................................1
Střední škola gastronomie 
a hotel. služeb, Praha .......................................1
Integrovaná stř. škola technická, Benešov.......2
Střední škola ekon., obchodu 
a služeb SČMSD, Benešov..............................4
Střední odborné učiliště, Praha........................1
Střední odborné učiliště, Benešov ...................1

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

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLY

V sobotu 24. května 2008 se konala brigáda
rodičů ve staré škole. Z každé třídy přišlo něko-
lik rodičů vyzbrojených hráběmi, lopatami, mo-
tykami, nůžkami na keře... dobrou náladou
a chutí pomoci. Práce nám šla od ruky a brzy
byly vidět výsledky.

Větve z prořezaných keřů a vyhrabaná stará
tráva ze strání rychle zaplnily přistavený kontej-
ner, běžecká dráha byla zbavena prorůstající
trávy stejně jako rozběhová dráha k doskočišti,
které po prohrabání a shrabání krajů vypadalo,
jako by v něm přibyl písek. 

V nejzadnější části zahrady se po odklizení
větví a hromady tlejícího listí a trávy rozšířil pří-
jemný kout pro děti ze školní družiny. 

Děkujeme všem rodičům, kteří ukrojili část ze
svého volného času a přišli nám pomoci zpří-
jemnit prostředí školní zahrady a hřiště. Pomoh-
li nám, všem dětem ve škole a svým dětem byli
dobrým příkladem. Ty mohou být pyšné na to, že
právě díky jejich rodičům je ve škole krásněji.

Děkujeme i dětem, které přišly pracovat se
svými rodiči. Tím, že samy přiložily ruku k dílu
si jistě uvědomily, že nic není samo sebou
a budou si víc vážit toho, co mají. 

Dalším krokem ke zkulturnění okolí školy
bude položení asfaltového koberce na školní
hřiště, které bude financováno z výtěžku plesu
SRPDŠ.

Dopravní výchova ve škole

Dopravní soutěž
V úterý 13.5. jsem si všechno připravil, táta

mi dal kolo do auta a jeli jsme do školy. Když se
tam sešla celá třída, tak jsme vyrazili před měst-

Já jsem šel napřed na jízdu podle značek. Tam
jsem nedostal ani jednu pokutu. Pak jsem objíž-
děl kužele, přenášel kelímek, přejížděl lávku.
Tam jsem dostal dva trestné body.

A nakonec jsme psali testy. Nějaké jsem nevě-
děl, tak jsem si tipnul.

Na závěr bylo vyhodnocení. Mohli jsme do-
stat cyklistické věci. Z naší třídy byl vyhodnocen
jen jeden žák Ondřej Němec. Obsadil 3. místo.
Ostatní, co nebyli do 3. místa, dostali sladkosti. 

Potom jsme si vzali kola a šli jsme do školy.
Dopravní soutěž se mi moc líbila.

Tomáš Pazdera, 4. B

ský úřad. Tam si nás rozdělili do tří skupin a šli
jsme soutěžit. 1. soutěž byla test značek, 2. dis-
ciplína objíždění kuželů, přenášení kelímků
s vodou ze stolu na stůl, lávka a zastavení na cí-
lové čáře. 3. soutěž byla jízda podle značek.
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pořád v Londýně, je přec odstraněn od okolního
světa. Postaven je v tom nejtemnějším koutě
Londýna, kam se málokterý smrtelník odváží ve
dne, natož pak v noci!!! Dům sám o sobě je starý
a staromódní. Trámy už jsou velmi staré a už
moc nevydrží, o oknech snad raději mluvit ne-
budu. Avšak ani ve vnitřních prostorách není
dům dobře zařízen, celkový dojem působí ponu-
ře staromódně a smutně.

Nenávidím to tu!!! Můj otec však prahne po
dosud neobjevené vědě a „Tento dům má pro
mou vědeckou práci skvělé podmínky a jako má
dcera bys měla pochopit a podporovat svého
otce,“ jak ostatně sám říká, vždy, když se ho sna-
žím přesvědčit, abychom se odstěhovali. Nechá-
pe, že jsem zde zcela odstrčena od světa a dusím
se tu. Mou jedinou radostí tady je naše zahrada.
Je plná těch nejrůznějších květin z celého světa.
Když ještě žila maminka, hodně s otcem cesto-
vali. Mě vychovávala chůva Anabell. Anabell je
malá baculatá ženuška s dolíky ve tvářích
a milým dobráckým výrazem. Stará se o mě od-
malinka, dokonce i te� na mě dohlíží a zároveň
je mou jedinou oporou a přítelkyní, ale i matku
mi nahrazuje.

Když ale maminka žila a vrátila se s otcem
z nějaké cesty, vždy mi přivezla nějakou květinu
toho kraje. Na ty dny, kdy byla se mnou doma,

moc ráda vzpomínám. Strávili jsme spolu vše-
chen volný čas, co jsme měli, ukázala jsem jí, co
jsem se nového od Anabell naučila: háčkovat
vyšívat, ale i vařit různé pochoutky. Měla z toho
vždy moc velkou radost, vzala mě do náruče
a pohladila po vlasech, potom mě vzala za ruku
a běželi jsme spolu celým domem za otcem,
abych se mu také pochlubila. Ten pak celý den
každému povídal, jakou už má doma krásnou
a šikovnou malou dámu. Ó, krásné to časy.
Potom se ale stala ta strašlivá věc. Otec jednou
odcestoval sám a maminku nechal se mnou
doma. Nejdříve jsem z toho měla velkou radost,
než se vše změnilo v jednu velkou noční můru.
Maminka náhle onemocněla a to velmi vážně.
Moc dobře se pamatuji, jak jsem se krčila za
skříní nikým nezpozorována a slyšela pana dok-
tora Suniase říkat: „Je mi líto Anabell, ale paní
Crooková nemá šanci na přežití.

Objevila se u ní dosud neznámá choroba.“
Tenkrát jsem jeho slovům plně nerozuměla, ale
podle hlasitých vzlyků Anabell jsem poznala, že
jde o něco strašného. Dnes mě doktorova slova
straší ve spánku. Týden nato matka zemřela. Po
návratu otce domů nic nebylo jako dřív. Otec se
dodnes obviňuje, že ji nechal doma samotnou
a nebyl s ní v jejích posledních okamžicích. Roz-
hodl se zapomenout na celý předešlý život.
Všechny sloužící propustil, tedy kromě Anabell,
která se za tu dobu stala rodinou přítelkyní.
Všechny věci, které mu připomínaly mou
matku, vyhodil nebo spálil. Nikdy už nikam ne-
cestoval a začal být do sebe uzavřený. Všechny
přátele opustil a nikdy se již s žádným neviděl.
Nakonec jsme se odstěhovali sem. Na toto straš-
né místo.

„Co já mám vlastně za život? Bez přátel, bez
matky, prakticky i bez svého otce na tom nejhor-
ším místě na světě.“Z mých úvah mě vytrhne
Anabell. Při pohledu do její tváře se přese mne
přežene vlna pocitu, že přec jen má cenu žít.

Konec

Gratulujeme…

Školní rok se nezadržitelně blíží ke konci
a s ním i rok perné a úspěšné práce redakce
školního časopisu Čtení pod lavici. Všichni
členové rady pracovali s nadšením, vznikaly
nové nápady, vždy přiložili ruku k dílu při
tisku a distribuci. Atmosféra setkání redakč-
ní rady byla příjemná a tvůrčí. A tahle mra-
venčí námaha přinesla nečekaný úspěch.
Jeden z redaktorů získal informaci o soutěži
školních časopisů a my se rozhodli se soutěže
zúčastnit. Ve velké konkurenci jsme obstáli
skvěle! Z 90 přihlášených redakcí jich 66 spl-
nilo podmínky soutěže a porota nám udělila
úžasné 3. místo. Dále Zuzana Kalfasová obsa-
dila v soutěži prací jednotlivých redaktorů se
svou povídkou 4. místo. Pro ocenění jsme ces-
tovali až do Chomutova, kde zároveň proběh-
la vernisáž výstavy všech oceněných časopisů,
ta bude putovní, tak si ji někdy budeme moci
prohlédnout i u nás v Týnci.

Já bych tímto chtěla všem členům redakce
školního časopisu poděkovat, a protože se
musíme rozloučit s odcházejícími devá�áky,
pevně doufám, že je nahradí noví nadšení re-
daktoři z nižších ročníků. Dále děkuji všem
našim čtenářům za přízeň a doufám, že jejich
řady se budou též rozšiřovat.

Blanka Schůtová

POVÍDKA
Autor: Zuzana Kalfasová, 8. B
Čtení na dlouhé zimní večery:

Elizabeth Crooková
Jmenuji se Elizabeth a jsem dcera anglického

vědce Arnolda Crooka. Žiji v Londýně v obrov-
ském domě, o kterém se vypráví spousta růz-
ných příběhů. Možná te� nechápete, ale kdybys-
te ho viděli na vlastní oči, pochopili byste. Ač

Pozorování rychlosti motorových vozidel
v ulici Benešovská

V rámci matematické hodiny jsme uskutečnili
pozorování rychlosti aut.

V tomto projektu jme použili grafy a diagra-
my. Projekt se uskutečnil 27. 5. 2008 od 8.00h

do 8.35 h, bylo úterý. Sledovali jsme rychlost
projíždějících aut. 

Projelo 82 motorových vozidel. Nejmenší na-
měřená rychlost byla 29km/h. Nejvyšší naměřená
rychlost byla 68km/h. Průměrná rychlost byla
38,9 km/h. Povolenou rychlost překročilo 5 řidičů. 

Pokud řidiči jezdí rychle, hrozí nebezpečí
úrazu, či srážky. Řidiči, kteří překračují povole-
nou rychlost by měli být potrestáni pokutou
a body.

Kristýna Trojánková, Šimon Petrášek, Martin
Vašák, Marek Trčka, 5. B



Čakovice žijí sportem, což dokazují tím, že pravidelně trénují na hřišti.
Dubnové brigády pomohly, aby tomu tak mohlo být i nadále. 

Fotbalové hřiště v Čakovicích je poslední obecní prostor, kde se mohou
místní náležitě sportovně vyžít. Je to v pořadí druhé hřiště, které si sami
občané včetně kabin vybudovali, proto jsou na něj náležitě hrdí a starají se
o něj. Všichni asi víme, že provoz a údržba takového prostoru není lehká.
Nejen z těchto důvodů občanské sdružení Čakovice-Týnecko vyhlásilo
brigádu, která si měla vzít na starost především úpravu hřiště. 

Devatenáctého dubna se na hřišti sešli dobrovolníci, kteří víkendové
volno obětovali pro hezčí sportoviště. Proběhla tedy brigáda, během které
se vyrovnalo a upravilo hřiště, provedlo se zpevnění svahu, ale také vyse-
kání kořenů a navezení jílu kolem studny z důvodu, aby povrchová voda
nevnikla do vodního zdroje. Kdyby sobotní odpoledne nepřekazil déš	,
možná by se i povedlo natřít potřebné nátěry. 

Jelikož se koncem dubna blížil svátek „Čarodějnic“, část brigádníků ští-
pala a připravovala dřevo, které by se při této příležitosti mohlo hodit. Pří-
jemným překvapením bylo, že se brigády zúčastnily také ženy. 

Následující týden v sobotu proběhla druhá brigáda, tentokrát však
v omezenějším počtu. Přišla pouhá polovina předchozích dobrovolníků.
Tento nedostatek ale vyvážilo hezké počasí, které umožnilo, aby se za nád-
herného a slunečného dne daly natřít hrazení a branky.
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Aprílové Čakovice aneb čarodějnice a brigády na hřišti 

Díky všem, kteří se brigád zúčastnili a doufáme, že se na příště zúčast-
ní i ostatní, kterým není osud našeho hřiště lhostejný. Letošní čarodějnice
si i díky vám Čakováci dobře užili. Díky!

Karel Doležal

Kniha na dovolenou

Horké sluníčko asi vyhání většinu lidí někam
k vodě nebo do chladivého stínu, ale asi nebudou
všechny dovolenkové dny krásné. Taky přijdou
deštivé nebo chladnější chvilky a potom rádi
sáhneme po nové knize. Podívejte se na naši na-
bídku, třeba Vás něco zaujme.

Nejprodávanější kniha posledních dnů je
bezesporu BRIDA, kterou napsal Paulo Coelho.

Je to příběh mladinké dívky, která se jednoho
dne rozhodla, že svůj osud spojí s tajemstvím
magie. O mystiku se zajímala vždy – navštěvo-
vala různé kurzy, listovala v knihách o dávných
tajemstvích a čarodějnických tradicích. Dál
hodlá jít cestou duchovního hledání podle dáv-
ných keltských tradic.

Nový strhující román mistra hororu Stephena
Kinga se jmenuje BLAZE, ale nesmí vás
splést, že je napsán pod pseudonymem Richard
Bachman.

Mladému Claytonu, přezdívanému Blaze to
moc nemyslí a to kvůli dávnému úrazu hlavy.
Otec ho totiž jako malého shodil se schodů.

Protřelý kriminálník George mu nasadí do
hlavy „ohromný“ nápad – unést dítě z bohaté ro-
diny a přijít tak k milionovému výkupnému. Ale
než se par	ákům podaří dovést plán do konce,
George zemře a Blaze, odkázaný te� sám na
sebe, si ve sněhové bouři odnáší dítě jako rukoj-
mí. Policajti jsou mu v patách a celý „do detailu
promyšlený zločin“ se v bílém pekle hlubokých
lesů najednou mění v závod s časem. 

Hromotluk Blaze je sice zločinec, ale málok-
terý románový hrdina budí tolik soucitu a sym-
patií.

Detektivní příběh TĚLO V ZÁVĚJI přinesl
své autorce Katherine Hall Pageové prestižní
cenu za nejlepší detektivní román.

Fait odjíždí s celou rodinou do horského stře-
diska na oslavu narozenin svého tchána se smí-
šenými pocity. A právem, nebo	 pohromy na

sebe nenechají dlouho čekat, a	 už jde o zlomy-
slný žert v bazénu, vloupání do chaty, či záměr-
né poničení lyžařského vleku.

Když dojde k „nehodě“ se sněžným dělem
dojde Fait trpělivost a po pachatelích začne pá-
trat sama na vlastní pěst.

„Kočičí detektivky“ od Lilian Jackson Brau-
nové si už našly své příznivce a tak ani ta nová
s názvem KOČKA, KTERÁ VIDĚLA HVĚZ-
DY jistě neunikne jejich pozornosti.

Většina obyvatel malého městečka se zabývá
přípravami na velké letní dostihy, avšak Jim
a jeho siamský kocour Koko mají úplně jiné
starosti. Mladý turista David jako by se do
země propadl. Říká se, že byl unesen a někteří
dokonce tvrdí, že v tom mají prsty mimozem-
š	ané. A kocour Koko sedává noc co noc na
okně a pozoruje hvězdy. A tak se konečně roz-
svítí i Jimovi…

Nový historický román Ludmily Vaňkové
PŘÍBĚH MLADŠÍHO BRATRA byl po svém
vydání okamžitě rozebrán a musel být po nece-
lých dvou měsících vydán znova. 

Odehrává se v dobách nejslavnějších křížo-
vých výprav. K jedné se připojil i Vladislav II
a získal tak od císaře Fridricha Barbarossy krá-
lovský titul. Královská koruna však nebyla dě-
dičná, proto jeho synové otcovou smrtí ztratili
rázem i český trůn. 

Než se jim podaří obnovit otcovo království,
musí vést války s ostatními knížaty, bojovat za
císaře v Itálii a podniknout s ním nové křižácké
tažení do Svaté země.

Starší z bratrů zemřel ještě před koncem vý-
pravy, a tak končí i příběh mladšího bratra Pře-
mysla Otakara, který se vrací do Čech, aby zís-
kal kamenný trůn jako český král.

Taková normální rodinka od Fan Vavřincové
patří mezi bestsellery už řadu let.

Další příběhy ze života ztřeštěné rodiny se ob-
jevují právě te�. Po třiceti letech se můžete

znovu setkat se sestrami Pavlou a Káčou, které
se svědomitě snaží vychovávat své děti i vnou-
čata a že je to někdy pěkně tvrdý oříšek poznáte
v knize TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
SE VRACÍ.

Nabídneme vám i bezva tipy na výlety. Vydej-
te se po stopách českého filmu! Zajímá vás, kde
se točily nejznámější české filmy a pohádky?

Kniha NEJZNÁMĚJŠÍ FILMOVÁ MÍSTA
vás zavede na místa, která znáte z televizní ob-
razovky, kde se točily Popelka nebo Pyšná prin-
cezna, kde se kochal doktor ve filmu Vesničko
má středisková, nebo k rybníku pod skalou
z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.

Všem, kteří mají rádi laskavý a milý humor, je
určena kniha Gabriely Chrastilové AGÁTA
A JÁ. Je to výpově� mladé ženy, která poněkud
nečekaně vkročila do mateřství a zjistila, že
každý den soužití s věčně uplakaným s nerud-
ným miminkem je jedno velké dobrodružství.
Kniha je určena všem rodičům, které jejich rato-
lesti občas přivádějí na hranici šílenství, ale
i všem ostatním, kteří se rádi pobaví.

Osvědčené rady od profesionálů najdete
v nové knize ORCHIDEJE. Výběr pohádko-
vých orchidejí vnese do vašeho interiéru nevšed-
ní kouzlo.

Dozvíte se praktické rady jak rostliny úspěšně
pěstovat v bytě, jak zvolit osvětlení, substrát, te-
plotu atd.

Nových knih je u nás připraveno mnohem
více a myslím, že každý z Vás by našel tu „pra-
vou“. Přij�te se podívat.

Přejeme všem pohodovou dovolenou 

V době čerpání dovolených (červenec, srpen)
je výpůjční doba upravena:

Úterý 7.45–11.45 13.00–18.00
Čtvrtek 7.45–11.45 13.00–18.00

I.N.



pokračování na následující straně

ročník XVIII, červen 2008 Týnecké listy číslo 3, strana 9

Z Výletu

Tentokrát naše turistická skupina zdravotně
postižených nezamířila jako obvykle na výlet do

volné přírody, ale cílem naší cesty byla Dendro-
logická zahrada v Průhonicích.

Bylo tu skutečně co obdivovat – nejen pestro-
barevné záhony mnoha druhů tulipánů, narcisů

a petrklíčů, ale také rozkvetlé azalky, rododen-
drony i krásné scenérie různých dřevin.

Ani se nechce věřit, že tady, nedaleko ob-
chodního centra a rušné autostrády, můžeme na-
lézt takovouto oázu klidu a krásy.

Setkání Týnců 2008

V sobotu 7. června se uskutečnilo v Týnci
nad Sázavou další pravidelné Setkání Týnců
z celé republiky. Tradice započala již v roce
1986 v Týnci nad Labem. Smyslem jsou pra-
videlná setkávání sportovců, kulturních sou-
borů, jednotlivců a delegací měst a obcí, která
mají ve svém názvu jméno Týnec. Při vzá-
jemném poznávání byla navázána spolupráce
na poli kulturním, sportovním a společen-
ském. Představitelé obcí si začali vyměňovat
zkušenosti z oblasti vedení obcí a rozvinula se
vzájemná pomoc a solidarita při překonávání
problémů po živelných pohromách.

10. jubilejního setkání Týnců se letos zúčas-
tnilo osm Týnců. První delegace a sportovci při-
jeli již brzy ráno a před budovou městského
úřadu se registrovali, dostávali podrobné infor-
mace a odjížděli na jednotlivá sportoviště. Na
sportovním poli změřili v průběhu celého dne
v Týnci své síly fotbalisti, volejbalisti, tenisti
a stolní tenisti. Hasiči „rozbalili svůj stan“ v Pe-
ceradech a soutěžili tam ve svých disciplínách.
Pochodu okolím města spojeného s převozem
řeky na raftu se zúčastnilo mnoho návštěvníků.
Doprovázeli je turisti, debrujáři a skauti z Týnce
nad Sázavou. 

Na přivítanou hrála všem dechová hudba Tý-
nečanka. V 10 hodin bylo setkání slavnostně za-
hájeno a členové Českého svazu chovatelů, or-
ganizace v Týnci nad Sázavou, vypustili
symbolicky téměř stovku holubů. Delegace a zá-
stupci jednotlivých Týnců se sešli na slavnos-
tním přijetí u starosty Zdeňka Březiny na měst-
ském úřadě. Každý ze starostů krátce pohovořil
o své obci, zdůraznil novinky a úspěchy a na
závěr se všichni shodli na mnohých společných
problémech. 

Ve Společenském centru TÝNEC byl ve
12:00 hodin zahájen kulturní program složený
z vystoupení místních ochotnických divadelních
souborů, gymnastek, skupiny taekwon-do, pě-
veckého, flétnového a tanečního kroužku žáků
základní školy. Z hostujících souborů se předsta-

vil Klub seniorů POUPATA, Národopisný sou-
bor TÝNEČÁCI a gymnastky z Velkého Týnce
u Olomouce. K večeru zahrála rocková kapela
NĚCO z Týnce nad Labem. Po ní sehrál ochot-
nický spolek Habaděj z Týnce nad Sázavou pro
maminky s dětmi ještě pohádku a pánové se
mohli věnovat v sále Společenského centra vel-
koplošné projekci zahajovacího utkání mistrov-
ství Evropy ve fotbale. Euforii z vítězství našich
fotbalistů znásobilo vystoupení děvčat z taneční-
ho kroužku Dr. Takáčové, která předvedla kan-
kán a ukázku břišních tanců. I když se večer ob-
loha zatáhla a začalo pršet, skalní příznivci
hudební country kapely K.O. z Týnce nad Sáza-
vou a mnozí hosté vydrželi a společně zakončili
celý program zpěvem a tancem. Na hřišti v Pe-
ceradech se po hasičských soutěžích také tančilo
a slavilo v doprovodu místní hudební skupiny

CODA. Důvodů k veselí bylo mnoho, vždy	
všechny soutěže vyhráli Týnečáci! 

V průběhu celého odpoledne vytvořilo Mateř-
ské centrum Motýlek v zahradě zábavný koutek
pro malé děti. Uvnitř budovy byla k vidění
výstava „Historie v obrazech“, která ukazuje
pamětihodnosti, přírodní krásy, situace a souvis-
losti významných historických událostí v regio-
nu Posázaví. Milovníci jedné stopy ocenili vý-
stavu motocyklů JAWA i zasvěcený výklad
a ujištění, že JAWA je stále živou značkou a má
na motocyklovém trhu stále své místo.

Mnoho hostů navštívilo hradní areál a měst-
ské muzeum. Kromě stálé expozice týnecké ka-
meniny byla instalována i sezónní výstava „Ban-
kovky a státovky Československého státu



dokončení z předchozí strany

10 strana, číslo 3 Týnecké listy ročník XVIII, červen 2008

1918–2008“ a výstava olejomaleb. Velký ohlas
a úspěch měla okružní jízda městem v motoro-
vém vláčku jako atrakce pro ty nejmenší, ale
také jako možnost pro méně mobilní spoluobča-
ny k přepravě do Společenského centra a zpět. 

„Podle ohlasů všech Týnečáků – a� hostů či
domácích – se celé setkání vydařilo, všichni byli
spokojeni. Každý z Týnců se zúčastnil bu� spor-
tovních klání nebo představil své zástupce odpo-
ledne v zahradě Společenského centra při kul-
turním programu. Jsme rádi, že tradice
setkávání stále pokračuje, máme mnoho společ-
ných témat a vždy se můžeme i něčím novým po-
chlubit. Velký význam má samozřejmě i zapojení
sportovců, kulturních souborů a široké veřejnos-
ti. Je velmi důležité, že obyvatelé Týnců cítí sou-
náležitost s obcí, ve které žijí a dokáží ji repre-
zentovat. Obrovský dík a uznání patří všem
našim pořadatelům, pomocníkům a realizáto-
rům z řad žáků základní školy, Občanského
sdružení zdravotně postižených, zaměstnanců
městského úřadu a členů kulturní a sportovní ko-
mise města“, řekl po setkání starosta města Zde-
něk Březina.

Příští setkání Týnců bude v roce 2010 v Týnci
nad Labem u příležitosti významných oslav 900
let od založení obce. 

Výsledková listina

Turnaj v kopané
1. Týnec nad Sázavou 6 bodů
2. Velký Týnec u Olomouce 4 body
3. Panenský Týnec 0 bodů

Turnaj ve volejbale
1. Týnec nad Sázavou (2) 12 bodů
2. Týnec nad Sázavou (1) 9 bodů
3. Týnec nad Labem 5 bodů
4. Velký Týnec u Olomouce 4 body
5. Hrochův Týnec 0 bodů

Turnaj v tenise
1. Michal Židák 

– Velký Týnec u Olomouce
2. František Sýkora 

– Týnec nad Sázavou
3. Jaroslav Prečan 

– Velký Týnec u Olomouce

Turnaj ve stolním tenise
1. Týnec nad Sázavou 8 bodů
2. Týnec nad Labem 2 body

Hasičské soutěže
Družstvo muži
1. Velký Týnec u Olomouce (2)
2. Týnec u Dobrovic
3. Hrochův Týnec
4. Velký Týnec u Olomouce (1)
5. Týnec nad Sázavou
6. Týnec nad Sázavou – Pecerady
7. Týnec u Klatov

Družstvo ženy
1. Týnec u Klatov
2. Velký Týnec u Olomouce
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Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

KULTURNÍ AKCE V TÝNCI – LÉTO 2008

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA V POSÁZAVÍ 
5. ROČNÍK POHÁDKOVÝCH SOBOTNÍCH PODVEČERŮ 

U MĚSTSKÉHO MUZEA V TÝNCI V AREÁLU TÝNECKÉHO HRADU
Pohádky pro děti a dospělé hrané na venkovním dřevěném podiu,

umístěném v dochovaných základech románského 
paláce z 12. století, vždy od 18 hodin.

5. 7. Bílkovo kratochvílné divadlo „Kašpárkovo království“

12. 7. Eva Hrušková „O Popelce“

19. 7. Bílkovo kratochvílné divadlo „Staré pohádky české“

26. 7. Bílkovo kratochvílné divadlo „O Bruncvíkovi“

2. 8. Týnecký střep – městské slavnosti
tradiční 9. městské slavnosti v historickém duchu, 

dopoledne bude patřit hlavně dětem, předvádění řemesel 
a nákupům na dobovém tržišti, 

odpoledne uvidíte plných 8 hodin zábavy: historický šerm, divadlo,
pohádky pro děti, po celýden bude prohlídka městského muzea, 

věže s netopýry a rozhlednou zdarma.

9. 8. Malé divadélko Praha „Zahrada“

16. 8. Divadlo U Staré herečky „Tygřík Pé�a“

23. 8. Malé divadélko Praha „O Sněhurce“

30. 8. Divadlo KAPSA Karlovy Vary 
„Kterak Beruška Uška o sedmou tečku přišla“

VÝSTAVA V GALERII MUZEA
RETROSPECTIVE – výstava fotografií Vojty Dupala

4. července 2008 od 17:00 hodin
Výstava z díla českého rodáka žijícího v Melbourne bude zahájena vernisáží
a koncertem švédského klavíristy Carla Peterssona s názvem „Listy Slunci“.

NETOPÝŘÍ NOC NA HRADĚ
29. srpna 2008 od 20:00 hodin

tradiční noční oslava netopýřího druhu, promítání filmu, prohlídka osví-
ceného hnízda netopýrů ve věži s odborným výkladem zooložky, před-
náška a soutěž o nejkrásnějšího netopýra...

KELTSKÝ VEČER NA HRADĚ
27. září 2008 od 16:00 hodin

v rámci  3. ročníku irské a bretaňské hudby vystoupí skupiny SHAN-
NON, FIANNAN, HIGH TIME a HAKKA MUGIES.

Kontakt:
Městské muzeum
Hodějovského 48, 257 41 Týnec nad Sázavou
Tel: 317 701 051, 775 255 949
e-mail: adriana.bursova@atlas.cz
Informace: 
Turistické informační centrum
Klusáčkova 2,  257 41 Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032
e-mail: ic@centrumtynec.cz
www.mestotynec.cz/muzeum

Tyto akce jsou realizovány za finanční 
podpory Středočeského kraje.



Program heren – červen
Pálení čarodějnic

Žáci 7. B ze ZŠ Komenského v Týnci nad Sá-
zavou připravili ve spolupráci s Mateřským cen-
trem Motýlek zábavné odpoledne pro děti.
V Náklí u řeky Sázavy se plnily dovednostní hry,
opékaly vuřtíky a vyráběly malé čarodějnice.

Safari
Mateřské centrum Motýlek ve spolupráci

s MěÚ v Týnci nad Sázavou jelo v neděli 25. 5.

na výlet do Dvora Králové. Zvířata v safari se
předvedla v celé své kráse a divokosti a odpo-
ledne v ZOO se vyvedlo. 

Domečky zvířat
Slečna Jana Volková z Ochrany fauny ve Vo-

ticích navštívila v pondělí 26. 5. děti z Mateř-
ského centra Motýlek, ke kterým se přidala dru-
žina při ZŠ Komenského. Program o zvířátkách
a jejich domečcích byl nejenom poučný, ale také
zábavný. Děti se proměnily ve včelky a pily ne-

ktar z kytiček, byly z nich žáby i mravenci a na-
konec se zakuklily jako larva motýla. 

Drum circle
Dne 28. 5. pan Petr Šušor z Nadačního fondu

pro šíření aktivního provozování hudby před-
vedl dětem z mateřského centra a jejich rodičům
jiný druh muzicírování, než na jaký jsme obecně
zvyklí. Za doprovodu afrických bubnů, zvonců
a chřestítek jsme společně zpívali neexistující
písně „alá Afrika“ a užívali si zvuků v areálu Zá-
kladní školy Komenského v Týnci nad Sázavou. 
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Mateřské centrum Motýlek

Pálení čarodějnic

Safari: Filip Láska, Dan Pokorný a Adélka Lás-
ková u ptačí říše

Drum circle: p. Petr Šušor, rodina Čečerlových a PodanýchDomečky zvířat

Mateřské centrum o letních prázdninách ne-
zahálí

Přij�te s dětmi do herny každou středu a pátek
od 10 do 11,30 hodin, o zábavu bude postaráno. 

Hledáme maminky (i tatínky), kteří by měli
zájem o vedení hudebního kroužku pro malé
děti, např. hra na flétnu nebo xylofon. Nejlépe
od září 2008.

Pálení čarodějnic

Více informací o všech akcí Mateřského cen-
tra můžete získat na emailu: mcmotylek@se-
znam.cz nebo na plakátovacích plochách, ná-
stěnkách MC a na www.mestotynec.cz
(společnost, Mateřské centrum, pozvánky).

Chcete-li dostávat aktuální informace z MC
Motýlek mailem, prosím, napište na mcmoty-
lek@seznam.cz

Za Mateřské centrum Motýlek,

Dana Pokorná
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Informace o samovyšetřování prsu

O nutnosti prevence a samovyšetřování prsu
v rámci boje proti nádorovému onemocnění
prsu Vás jistě nemusíme přesvědčovat. S tímto
problémem se stále častěji setkáváte nejen
v tisku a televizi, ale bohužel i v řadách Vašich
blízkých i známých se toto onemocnění jistě
také vyskytlo.

V rámci prevence je třeba chodit na preven-
tivní mamografické vyšetření zvláš	 u těch,
kde se v rodině onemocnění vyskytlo nebo v pří-
padě hormonální léčby.

Je důležité navštěvovat vždy stejné mamog-
rafické screeningové centrum z důvodu mož-
nosti porovnání starých a nových snímků. Pre-
ventivní sonografické nebo mamografické
vyšetření je hrazeno zdravotní pojiš	ovnou
jenom jednou za dva roky, a to ženám ve věku od
45 do 69 let.

Společnost Avon Cosmetics a Aliance če-
ských organizací a žen s rakovinou prsu letos již
pošesté v rámci akce „ženy ženám“ přispívá těm,
které nemají nárok na bezplatné sonografické
nebo mamografické vyšetření poukázkou v hod-
notě 200,- Kč. Tyto poukázky jsou pro Vás při-
praveny v klubu BENKON Benešov, kde Vám
i na modelu prsu předvedeme, jak samovyšetře-
ní provádět. Poradíme Vám každou středu od
9,00 do 15,00 hodin nebo po telefonické dohodě
i jiný den. Zavolat můžete na: 317 729 394 nebo
73 73 78 861. Můžete se s námi domluvit i na
naší e-mailové adrese: benkon@seznam.cz. 

Kancelář máme v obchodním domě – bývalá
Hvězda – zadní vchod (tam je i zvonek) – ve 2.
patře. Naše adresa je: BENKON, Vnoučkova
1699, 256 01 Benešov.

Na Vaši návštěvu se těší
děvčata z klubu BENKON Benešov

Nebezpečné stromy

V pátek 30. května t.r. jsem šla ze Zbořeného
Kostelce naproti dceři k nočnímu autobusu do
Týnce. Byl teplý večer a ticho, větřík vanul jen
velmi mírný. Šla jsem jako obvykle po levé stra-
ně silnice pod zalesněnou strání. Když jsme se
po chvíli s dcerou vracely, ležela skoro do půlky
silnice spadlá veliká větev. Zamrazilo mě v zá-
dech. Kdybych bývala šla o něco později, mohla
jsem být zraněná nebo dokonce mrtvá. Druhý
den dopoledne byla větev odstraněná. Píši to
proto, že hrozí nebezpečí nejen chodcům, ale
i lidem v autech, kteří zde projíždějí. V okolí sil-
nice do Zbořeného Kostelce je totiž více su-
chých nebo nebezpečně nakloněných stromů.
Žádám tedy tímto majitele lesa, aby nebezpečné
stromy pokácel.

Věra Holasová
Zbořený Kostelec

CZECH POINT v Týnci nad Sázavou

CZECH POINT je místo pro poskytování ově-
řených výpisů. Nyní je v provozu i v Týnci nad
Sázavou.

KDE?
Výpisy z registrů vydává MěÚ Týnec nad Sáza-
vou
• podatelna – Lenka Homolová – tel:

317701431
• odbor majetku – Pavel Vilímek – tel:

317701434

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT CZECH POINT
OBČANOVI?
poskytování ověřených výpisů z těchto registrů:
• z katastru nemovitostí
• z rejstříku trestů
• z obchodního rejstříku
• ze živnostenského rejstříku

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 REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:

Výpis z rejstříku trestů
Jak to probíhá:

Totožnost žádající osoby se ověřuje na zákla-
dě předloženého dokladu totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní doklad). Pokud je předlo-

žený doklad platný, vytiskne se formulář žádos-
ti o výpis a žadatel tuto písemnou žádost podepí-
še. Poté bude vyhotoven výpis.

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 bude stát: 50 Kč/stránku
Martin Kadrnožka

Jak se žilo na vesnici

Ladislav Skupa

Škola
Do školy do Týnce jsme chodili pěšky, a	 bylo

hezky nebo pršelo či mrzlo. Prvňáčci v doprovo-
du starších sourozenců. O nějakém autobusu, že
bude jezdit přes Pecerady, se nám ani ve snu ne-
zdálo. Chodilo se přes Taranku. Kopec, který
jsme ráno při cestě do školy museli vyšlápnout,
nám byl v zimě odměnou při zpáteční cestě domů.
Sjížděli jsme ho na školních taškách či větvích.
Cesta lesem byla mnohem kratší než přes Brodce.
Totiž hajný Bočánek si vymohl, by	 na krátkou
dobu, zákaz chodit lesem, prý jsme plašili zvěř.

Naše škola v tu dobu měla již pět tříd obe-
cných a tři měš	anské. Učitelský sbor byl rozší-
řen o bývalé důstojníky armády pány Reitingera,

Štěpánka a Prokopa. My kluci jsme se těšili na
hodinu tělocviku, nebo	 pan učitel Reitinger ji
obohatil vojenskými prvky. Týnecká škola měla
vysokou úroveň. Ve třídách si páni učitelé odpo-
vídajícími fyzickými tresty udržovali potřebnou
kázeň a mimo třídu to byla záležitost školníka
Šípka s rákoskou v ruce.

Školní pomůcky se nakupovaly v obchodě
pana Bučiny. V tu dobu se psalo pery zastrčený-
mi do násadky, která se namáčela do kalamářů
naplněných inkoustem, pevně zabudovaných
v lavicích. Proč to připomínám? Když si šel žák
koupit pero, bylo za deset haléřů, obchodník Bu-
čina vzal z regálu krabičku s pery do ruky a jeli-
kož byla pera na sebe nalepena, praštil krabičkou
o pult, pera se rozlétla po pultě a v některých pří-
padech už nebyla k použití.

Bylo to snad v roce 1935. V Benešově v nové
škole byla výstava prací školáků z celého okre-

su. Týnecká škola mimo jiné vystavovala plas-
tickou mapu okresu, vytvořenou za pomoci pana
učitele Kreifa žáky třetího ročníku. Na tuto vý-
stavu jsme šli pěšky spolu s Oskarem Frišma-
nem. Oskar se každého, koho jsme potkali, vy-
ptával na cestu do Benešova. Ještě dnes ho
vidím, pozdravil, naklonil hlavu na stranu a udě-
lal takový prosebný kukuč. Já už jsem se nemohl
udržet smíchy a šel jsem raději o několik kroků
napřed.

Okresní inspektor pan Eduard Vaněček, který
si vzal za ženu slečnu Kratochvílovou z Brodců,
byl týnecké škole nakloněn. V té době školský
odbor Okresního úřadu v Benešově vydával ča-
sopis „Pod Blaníkem“ a v něm informoval o pro-
blémech škol. Ale přinášel i jiné zprávy. Měl
také hádankářský koutek. V jednom čísle byl

pokračování na následující straně
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Májová Vltava 2008

Tak už je tu zase květen, krásné počasí a náš tra-
diční, v pořadí již třetí, gastro-vodácký výlet na
řeku Vltavu. Jako dopravu jsme zvolili osvědčený
expres Jože Plečnik. Kolem desáté jsme již na-
vzdory zpoždění vystupovali ve Vyšším Brodě.
Povodí Vltavy k nám bylo letos docela milosrdné
a ve čtvrtek a pátek pustilo krásných 23 kubíků,
po nichž jsme se svezli až do Zlaté Koruny. Poča-
sí bylo moc pěkné a nálada výborná.

První noc jsme strávili v nově budovaném
kempu Vltava. Nachází se asi 2 km před známou
Pískárnou. Kemp není příliš velký, obsluha
a ceny jsou vlídné, jedinou vadou na kráse byly
stavební stroje, které v pátek ráno pracovaly na
dokončovacích terénních úpravách. V noci bylo
chladno a ráno na lodích jinovatka, není tedy
divu, že bylo Ivě v nepříliš silném spacáku
pěkná zima. Nebo to bylo tím, že spala ve stanu
se Zímou a Zímovou?

Druhý den jsme si vychutnali pěknou vodu na
krumlovských jezech a zastavili v kempu u Mi-
lana. Po loňsku jsme se všichni těšili. Nebyli

krásné.V cíli byla opět logistická skupina a nalo-
žila do Honzova auta vše, co se vešlo. Díky tomu
jsme ve vlaku jeli celkem pohodlně. Třešničkou
na dortu byla návštěva hospody u Kaštanu ve
Včelné, kterou jsme si tedy ani tentokrát neod-
pustili.

dokončení z předchozí strany

rébus následujícího znění: Práce Edy, což po vy-
luštění znamenalo – Pecerady. Inspektor Vaně-
ček s kolektivem napsal knihu s názvem Kubí-
ček. Byla brožovaná a byla zdarma pro všechny
školáky. Jaká situace nastala ve válce, uvedu
v odstavci okupace.

Vztahy mezi lidmi
Jak jsem uvedl v části Dolnice, některé rodi-

ny měly cit pro spoluobčany, kteří neměli kde
bydlet. Tak v domě o dvou místnostech a ku-
chyni bydlela čtyřčlenná rodina Zachova (dnes
Kopecká) a do podnájmu vzala šestičlennou ro-
dinu Vlasákovu. Nebo u Havránků v přízemí
bydlela pětičlenná rodina Kašpárkova a nahoře
v jedné místnosti pěti členná rodina majitele
domu a ve vedlejší místnosti čtyřčlenná rodina
Vnoučkova. A mohl bych jmenovat Hruškovy,
Blábolovy a další. Že všichni čerpali vodu ze

studně majitele, chodili na společný záchod –
kadibudku, používání sklepů a koln na dříví
bylo samozřejmostí. Nikdo z nás nechce, aby se
tato doba vrátila, ale pro připomínku nynější ge-
neraci to uvádím.

K rodině Vnoučkově uvádím, že po úmrtí
manžela a staršího syna se odstěhovala do
Chráš	an. Tam zemřel i druhý syn Tonda, který
projevil přání, aby ho na hřbitov do Václavic do-
provodili mládenci a družičky z Pecerad, a to se
také stalo.

Myslím, že lidé v této době byli skromnější
a vzájemné vztahy až na výjimky byly přátel-
štější. Důkazem je činnost paní Strakové
z Prahy. Koupila chalupu od Baštů (později tam
bydleli Furbacherovi). Záhy se seznámila s mís-
tními sousedy a pomáhala radou i skutkem.
Když onemocněla Anežka Havelková obrnou,
byla útěchou Anežky a oporou pana Havelky,
který byl vdovcem. Nebo když onemocněl An-
tonín Kříž rakovinou, vozila mu z Prahy mine-

rální vody, které zde nebyly ke koupi. Sbírala
také rozmanité bylinky. Sušila je v plátěných
pytlíčkách zavěšených nad velkými kachlovými
kamny. Celá chalupa voněla bylinami. Dodá-
vám, paní Straková měla dceru Ljubu, učitelku
hře na klavír, která se provdala za pana Medka,
pozdějšího kancléře pana prezidenta Havla. Dal-
ším případem je rozhodnutí sedláka Drábka –
Řepáska. Na statku hospodařil se svou manžel-
kou a dcerou Růženou. Ta však neměla zájem
stát se selkou. Když se provdala za úředníka Ve-
izettla, odstěhovala se do Jiříkova a otec zůstal
sám. Rozhodl se statek nezištně předat manže-
lům Šobíškovým. Stejně tak sedlák Zoula z Vět-
rova. Měl jediného syna Jaroslava, který měl být
pokračovatelem rodu. Byl však nemocný a po
smrti rodičů zůstal sám. Starala se o něho paní
Věra Ptáčníková z Pecerad. Před svou smrtí jí za
tuto péči statek daroval.

(pokračování příště)

jsme zklamáni – je to místo s kouzelnou roman-
tickou atmosférou, hlavně na jaře, když tu není
moc lidí. Večer jsme dopluli do Zlaté Koruny.

Třetí den jsme si předepsali odpočinek a pě-
šárnu, kam bychom se taky hnali. Místo známé
túry po značkách na Kle	, kde už jsme byli
všichni mnohokrát, jsme se pustili neznačenými
cestami hledat méně známou rozhlednu pod
Granátníkem. Po drobném orientačním zakolísá-
ní u hájovny Kokotín, jsme ji objevili. Není sice
příliš vysoká, ale rozhled na Korunu je moc
pěkný. Další cesta vedla do Krumlova. Tam jsme
se velice pobavili u zámeckého jezu, kde se za-
drhla pl	, co vozí turisty od Rumyší díry k Ru-
myší díře. Pl	aři si zřejmě neuvědomili náhlý po-
kles vody, ale nakonec přesvědčili turisty, že
musí dopředu a pořádně zahoupat a bylo to.

Večer dorazila logistická skupina suchých vo-
dáků a společně jsme se vydali do hospody
u parkoviště, na kterou máme z loňského podzi-
mu ty nejlepší vzpomínky. Ani tady jsme nebyli
zklamáni. Večer a hraná se vydařily.

Čtvrtý den nás po snídani čekala ještě cesta do
Boršova.Vody sice ubylo, ale počasí zůstalo
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Krkonošské sjezdy (a výjezdy)

6.–8. 6. 2008
Vyrazit si na kola do našich nejvyšších hor se

zdá pro naši, rekreační gastrocyklistickou skupi-
nu, jako čiré šílenství. Kdo bude makat jako blá-
zen a dřít se do nekonečných kopců? Ale omyl
přátelé, to by trasu nesměli vymýšlet téměř geni-
ální trasaři Pavel s Lenkou.

Ale od začátku.
V pátek dorazili všichni na chatu Labská vy-

hlídka, která se nachází na jihovýchodním svahu
vrchu Mechovinec, přímo nad Labskou přehra-
dou. Chata je přesně podle našich představ, co se
týče ubytování i ceny (nocleh se snídaní 165 Kč).

Ráno nás čekal nejprve náročnější sjezd (zvláště
pro treková kola) do Špindlu k lanovce na Medvě-
dín. Při vstupu k lanovce jsme odložili kola do sto-
janů a někteří se nemohli zbavit pocitu, že je vidíme
naposledy. Ale všechno dobře dopadlo a kola za
námi postupně dorazila. Lanovky totiž v této době
vozí velmi ochotně nejen ušlé turisty, ale i sjezduch-
tivé cyklisty včetně jejich dvoukolových miláčků
(ovšem systém je na každé lanovce jiný). Následo-

val sjezd směrem na Janovu horu a dále na Rovi-
nek.Toto je velmi strategické místo s příjemnou hos-
podou. Dále jsme pokračovali stále dolů kolem naší
chaty znovu do Špindlu, tentokrát k lanovce na
Pláně. Tu jsme chytili doslova za pět minut 12.
Touto lanovkou se vozí nahoru poměrně velká sku-
pina opravdových sjezdařů. Při pohledu na jejich
kola a výbavu jim člověk trošku závidí, ale jenom
do té chvíle, dokud nevidíme do jejich dráhy a na
střemhlavé jízdy dolů. Vzhledem k tomu, že jsme
měli objednané krásné počasí s dobrou viditelností,
kochali jsme se pohledy nejen z lanovky, ale i ze
všech vyhlídek. Následoval pěkný sjezd přes Stráž-
né do Herlíkovic a hurá k lanovce na Žalý. Tady
začal letní provoz právě dnes. Nahoře jsme se opět
kochali, tentokrát ale výhledy z rozhledny. A vzhů-
ru dolů, směrem na Krakonošovo a už jsme zase na
Rovinku, no, to je fofr. Po občerstvení jsme se vrá-
tili zpátky na chatu. Večer byla oslava Jarčiných na-
rozenin s bohatou tabulí a zpěvem.

V neděli se počasí trochu zkazilo, bylo po
dešti a zamračeno. Jeli jsme oblíbeným sjezdem

do Špindlu, se slzou v oku míjeli lákavá nástup-
ní místa lanovek a vyrazili podél Labe nejprve
po rovině, ale posléze do pořádného kopce na
Špindlerovku. Cestou padla mlha a začalo pršet,
takže po tápání v bílém mléce jsme byli všichni
rádi, když se před námi objevila Špindlerovka.
Nová, sice krásná, ale trošku bez horské atmos-
féry. Ale pivo a polívku mají dobrou. Původně
plánovaný sjezd terénem jsme kvůli mlze a dešti
odsunuli na příště a dolů jsme se vrátili po silni-
ci (a dobře jsme udělali). Celou cestu pěkně lilo
– přestalo až v cukrárně. No a pak už jenom vy-
šlapat nebo vytlačit k chatě, zabalit a už je zase
konec, ale stálo to rozhodně za to (při sjezdech
v sobotu jsme najezdili asi 50 km, v neděli cel-
kem 27 km s převýšením skoro 700 m).

Myslím, že se sem napřesrok vrátíme.
Dali

JARNÍ SEZÓNA TÝNECKÝCH VOLEJBALISTŮ

Generálku na jarní sezónu jsme absolvovali 5. dubna ve Vlašimi, kde se
konal tradiční Podblanický pohár ve volejbale mužů. Turnaje se zúčastni-
lo šest družstev, která hrála mezi sebou každý s každým. O celkovém ví-
tězi rozhodovala až konečná tabulka. 

V prvním zápase jsme nastoupili proti domácímu áčku. Od prvních
výměn jsme kontrolovali hru a bez větších problémů vyhráli 25:15. Ani ve
druhém setu se obraz hry příliš nezměnil a my jsme po kvalitní hře soupe-
ře bez problémů porazili 25:19.

Ve druhém utkání nás čekal jeden z favoritů turnaje, tým TJ Sokol Be-
nešov „A“. S účastníkem KP I. jsme od začátku hráli vyrovnanou partii,
ve které jsme ovšem podlehli až v koncovce prvního setu 21:25. Ve dru-
hém klání jsme s Benešovem drželi krok pouze do půlky setu. Poté si vy-
pracoval protivník čtyřbodový náskok, který do konce zápasu ještě navý-
šil. Po výsledku 17:25, jsme si připsali jedinou porážku na turnaji.

Ve třetím zápase jsme změřili aktuální formu s béčkem Benešova.
S tímto týmem jsme chtěli získat ztracené sebevědomí a co nejrychleji vy-
hrát. I přes velký odpor soupeře se záměr zdařil a po výsledcích 25:19
a 25:22, jsme se radovali z druhého vítězství.

Ve zbývajících zápasech jsme se museli obejít bez blokaře Libora Pro-
keše. Turnaj jsme tedy dohrávali v pěti lidech, ale na našem výkonu to ne-
bylo moc znát. Nejprve jsme si poradili s přehledem s domácím béčkem
Vlašimi hladce 2:0 na sety a poté jsme se utkali s Novým Rychnovem

o konečné druhé místo na turnaji. V tomto utkání se hrál dramatický vo-
lejbal plný krásných výměn. O výsledcích rozhodovaly především kon-
covky obou setů, které jsme lépe zvládli my a zaslouženě se radovali z po-
myslné stříbrné medaile.

Sestava: 
smečaři: Michal Kuchta, Honza Kyselka
nahrávači: Mirek Kalina, Martin Prokeš
blokaři: Jarda Kuchta, Libor Prokeš

Naše výsledky:
VK Týnec nad Sázavou – Sokol Vlašim „A“ 2:0 (25:15, 25:19)
Sokol Benešov „A“– VK Týnec nad Sázavou 2:0 (25:21, 25:17)
Sokol Benešov „B“ – VK Týnec nad Sázavou 0:2 (19:25, 22:25)
Sokol Vlašim „B“– VK Týnec nad Sázavou 0:2 (18:25, 15:25)
VK Týnec nad Sázavou – Nový Rychnov 2:0 (26:24, 25:20)

Konečná tabulka:
1. Sokol Benešov „A“ 5 4 1 0 9:1 14 b
2. VK Týnec nad Sázavou 5 4 0 1 8:2 12 b

pokračování na následující straně
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3. TJ Nový Rychnov 5 2 1 2 5:5 8 b
4. TJ Sokol Vlašim „A“ 5 0 4 1 4:6 6 b
5. Sokol Benešov „B“ 5 0 2 3 2:8 4 b
6. TJ Sokol Vlašim „B“ 5 0 2 3 2:8 4 b 

Celkové pořadí:
1. TJ Sokol Benešov „A“
2. VK Týnec nad Sázavou
3. TJ Nový Rychnov
4. TJ Sokol Vlašim „A“
5. TJ Sokol Benešov „B“
6. TJ Sokol Vlašim „B“

Jarní část mistrovské sezóny Krajského přeboru II. třídy jsme zahájili
26. dubna na hřišti VK Nymburk, kde se nám bez větších problémů poda-
řilo dvakrát hladce zvítězit 0:3.

Dobrý vstup do sezóny jsme chtěli o týden později potvrdit na domácím
hřišti proti lídrovi soutěže TJ Bohemia Poděbrady. Po velmi vyrovnaném
prvním utkání, kde jsme podlehli až v tie- breaku, jsme stejnou mincí sou-
peři prohru vrátili a ve druhém zápase zvítězili 3:2. V této fázi soutěže si
Poděbrady připsaly teprve druhou prohru od začátku celé soutěže!

Hned následující den jsme nastoupili v předehrávaném utkání v Říča-
nech u Prahy. Jednalo se o přeložení posledního kola KP II., z důvodu naší
aktivní účasti na Setkání Týnců v sobotu 7. června. Proti nováčkovi sou-
těže jsme nastoupili v silně omlazené sestavě, přesto jsme si odváželi
z Říčan dvě zasloužené výhry 0:3 a 1:3.

V sobotu 10. května jsme zajížděli na hřiště SK Kostelní Lhota.
S týmem, který nám v tabulce šlapal na paty jsme potvrdili výborný vstup
do jarní sezóny a po dvou výhrách 1:3 jsme si připsali důležité čtyři body
do tabulky.

Následující sobotu už nás čekal daleko těžší soupeř. Na naše hřiště za-
vítal SK volejbal Kolín. Ve vyrovnaném dvojzápase jsme se z výhry 3:2
nejdříve radovali my, ale ve druhém utkání měl více ze hry soupeř a od-
vezl si těsnou výhru 3:2.

O týden později jsme v těžké sérii pokračovali i v Kutné Hoře. Zde jsme
do prvního zápasu vstoupili velmi dobře a ujali se vedení 0:2 na sety. Poté
převzal otěže utkání do svých rukou domácí tým a nakonec zvítězil 3:2.
Ve druhém utkání se hrál opět vyrovnaný zápas se š	astnějším koncem pro
Kutnou Horu. Ta vyhrála v pátém setu 15:11.

V posledním utkání sezony jsme přivítali na svém hřišti tradičního ri-
vala z KP II., tým TJ Sokol Vlašim. Hosté posilnění o hráče z Benešova
nás v prvním zápase hladce porazili 0:3 na sety. Ve druhém zápase se nám
podařilo získat alespoň set, ale na vítězství to nestačilo a podlehli jsme 1:3.

Sezónu zakončíme bez ohledu na poslední kolo a dohrávky ostatních
soupeřů na pátém místě, které jsme potvrdili po podzimní části KP II.

Naše výsledky v jarní části KP II:
26. 4. VK Nymburk– VK Týnec nad Sázavou 0:3 (-18,-17,-14)

0:3 (-26,-16,-17)
3. 5. VK Týnec nad Sáz. – TJ Bohemia Poděbrady 2:3 (-14,19,16,-22,-11)

3:2 (-18,19,23,-26,13)
4. 5. TJ Sokol Říčany– VK Týnec nad Sáz. 0:3 (-19,-12,-17)

1:3 (-13,-15,23,-21)

10. 5. SK Kostelní Lhota – VK Týnec nad Sáz. 1:3 (-19,24,-26,-14)
1:3 (-16,-20,23,-16)

17. 5. VK Týnec nad Sáz. – SK volejbal Kolín 3:2 (-23,10,-26,15,12)
2:3 (-21,18,20,-24,-9)

24. 5. TJ Sparta Kutná Hora – VK Týnec nad Sáz. 3:2 (-19,-18,22,18,7)
3:2 (-22,18,21,-18,11)

31. 5. VK Týnec nad Sáz. – TJ Sokol Vlašim 0:3 (-22,-24,-21)
1:3 (-20,-22,20,-23)

Tabulka před posledním kolem KP II:
1. TJ Bohemia Poděbrady 26 21 5 72 : 28 2334 : 1960 47
2. TJ Sparta Kutná Hora 24 20 4 63 : 26 2056 : 1766 44
3. SK Volejbal Kolín 26 18 8 64 : 40 2304 : 2194 44
4. TJ Sokol Vlašim 26 17 9 59 : 37 2208 : 2075 43
5. Týnec nad Sázavou 28 14 14 58 : 52 2491 : 2303 42
6. SK Kostelní Lhota 24 6 18 33 : 61 1854 : 2131 30
7. VK Nymburk o.s. 24 4 20 19 : 66 1673 : 1983 28
8. TJ Sokol Říčany-Radošovice 26 2 24 15 : 73 1624 : 2132 28

V sobotu 7. června se na našem antukovém hřišti uskutečnil v rámci Set-
kání Týnců volejbalový turnaj smíšených družstev. Turnaje se zúčastnil
Hrochův Týnec, Velký Týnec, Týnec nad Labem a náš klub nasadil hned
dva týmy. 

O čtrnáct dní později pořádáme již jedenáctý ročník Memoriálu Miros-
lava Kaliny ve volejbale mužů. Na turnaj přislíbili účast týmy hrající Ná-
rodní ligu a Krajský přebor I. i II. třídy. 

Hned v neděli 22. června pořádají Memoriál Marty Žampachové také
naše děvčata. Zúčastněné týmy se poperou o celkové vítězství na plážo-
vém hřišti.

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

Otevřený závod ve volných sestavách ve sportovní gymnastice

V roce 2008 se nepořádá žádný významný
závod ve SG (krajský přebor, republikové finá-
le), protože se pořádá mezinárodní Festival Olo-
mouc 2008 koncem června.

S pověření SK ASPV uspořádal náš oddíl ote-
vřený gymnastický závod ve volných sestavách,
který se konal dne 17.5.2008 v tělocvičně školy
v Týnci nad Sázavou.

Celkem se tohoto závodu zúčastnilo 66 závo-
dníků, z toho 54 děvčata a 12 chlapců. Na tuto sou-

těž přišli závodníci a závodnice z Berouna, Prahy,
Bělé p. Bezdězem, Dobříše, DDM Benešov, Ne-
tvořic, Neveklova, Zdic a Týnce nad Sázavou.

Nejpočetnější kategorie byla předškolní žact-
vo v celkovém počtu 22. Tato kategorie velmi
překvapila, protože se zde objevila skutečně ta-
lentovaná děvčata. Další kategorie byla mladší
žákyně I., kde bylo celkem 18 závodnic. V ostat-
ních kategoriích to bylo již na závodníky a závo-
dnice chudší. Nejvíce se líbili nejmenší závodní-

Horní řada: Martin Prokeš, Pavka Zdražil, Libor Prokeš, Marek Vávra,
Martin Kučera, Mirek Kalina
Spodní řada: Jarda Kuchta, Honza Kyselka, Michal Kuchta, Martin Soukeník

dokončení z předchozí strany

ci a závodnice. Dorostenky, muž a žena předve-
dli pěkné výkony převážně v prostných, což bylo
pro diváky zajímavé.

Za náš oddíl závodila děvčata v kategorií:

mladší žákyně I – celkem 18 závodnic
8. místo Škvorová Alžběta

11. místo Rellichová Barbora 
13. místo Kazdová Barbora
14. místo Lubinská Tereza
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Teamgym junior – PRAHA Open

mladší žákyně II. – celkem 9 závodnic
3. místo Vávrová Michaela
5. místo Šímová Natálie
7. místo Jelínková Sylvie

dorostenky – celkem 3 závodnice
1.místo Součková Radka

J.Z.

Naše děvčata z oddílu sportovní gymnastiky
se dne 11.5.2008 zúčastnila závodů teamgym ju-
nior II. v Praze.

Tento závod se skládá ze tří disciplín: pódiové
skladby, akrobacie na koberci a skocích na tram-

políně, a to jak bez nářadí, tak i s nářadím. U této
kategorie se jedná o přeskok koně.

Z osmi družstev převážně pražských oddílů
obsadila naše děvčata pěkné 3. místo za Příbra-
mí a Plzní. Je to pro děvčata povzbuzení do dal-
ších závodů. J.Z.

Atletický víceboj předškolních dětí – letos poprvé

Patnáct dětí ve věku od 3 do 7 let si přišlo v úterý 13.5.2008 odpoledne změ-
řit síly na atletické závody, které pro ně uspořádaly v areálu základní školy cvi-
čitelky odboru Sportu pro všechny TJ JAWA-METAZ Týnec n. S. 

Za pomoci rodinných příslušníků, cvičitelek i rodičů závodníků a závodnic
děti nejprve běžely 20 m sprint a potom se rozešly na stanoviště, kde skákaly

do dálky a házely tenisovým míčkem. Všechny se ze všech sil a za podpory
rodičů i prarodičů snažily o co nejlepší výkony. Za své snažení dostaly diplo-
my, medaile, malou sladkost a potítko na zápěstí, aby nezapomněly sportovat.

Dětem i rodičům se závody líbily, a tak se možná za rok sejdeme znovu
a ve větším počtu.

Konečné umístění:
Dívky I
1. místo – Viktorka Berková
Dívky II Chlapci II
1. místo – Ella Havlíčková 1. místo – Lukáš Adam
2. místo – Simča Opauzská
3. místo – Adélka Mergešová
Dívky III Chlapci III
1. místo – Baruška Chmelařová 1. místo – Filip Hrubý
2. místo – Anička Lišková 2. místo – Matyáš Pořízka
Dívky IV Chlapci IV
1. místo – Katka Šubrtová 1. místo – Filip Růžička a Matěj Lukeš
2. místo – Natálka Berková 2. místo – Martin Jašek

3. místo – Adámek Paroulek
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Sportovní pohádková zahrada

TJ Jawa-Metaz Týnec nad Sázavou, odbor
ASPV pořádal pro děti 23. května 2008 dětský
den v zahradě Společenského centra Týnec. 

Cvičitelé se sešli zahradě ve 14 hodin a začali
s přípravou před soutěží. Soutěžních stanoviš	
bylo 11 – např. skákání v pytlích, stavění věže
z dřevěných špalíčků, chůze na malých chůdách,
prohazovaní kuličky trubkami, házení teniso-
vým míčkem do kruhu, vodní pálka (nadhodit
vodní bombu a trefit se s ní do kruhu), atd.

Sportovní pohádková zahrada začínala v 17
hodin, a to už děti vítali na stanovištích cvičitelé
převlečení do masek. Děti potkaly Červenou
Karkulku, vodníka, šaška, Pata a Mata, slepičku,
čarodějnici, tygříka a u tomboly na ně čekaly
„pindruše“.

U brány děti dostaly od Boženky kartičku, do
které jim na každém stanovišti nakreslily pohád-
kové bytosti značku za splněný úkol. Jakmile
děti obešly všech jedenáct soutěžních stanoviš	,
vystoupily s vyplněnou kartičkou na zahradní
pódium k tombole. Každý si vytáhl dvě čísla –
na každém byla vypsána cena a ta, která se líbi-
la více, tu dostal. Cena se také mohla odmítnout
a v tom případě si mohl soutěžící vybrat dětský
časopis a malou hračku.

Pohádkový den byl zakončen opékáním klo-
bás u táboráku. Potom si mohli všichni, děti i ro-
diče, zazpívat u ohně písničky při kytaře s Irenou
a Jirkou. Bylo to hezké zakončení sportovního
pohádkového dne.V Týnci sice odpoledne svíti-
lo sluníčko, ale všude v okolí pršelo, a to se po-

depsalo na účasti – přišly 123 děti, přestože jinak
bývá účast větší.

Poděkování za úspěšný průběh akce patří:
p. Pěknému a p. Hnátkovi za požární dozor
Jirkovi Junovi za dopravu potřebných věcí 
ženám a děvčatům z ASPV, které pomáhaly na

stanovištích během celého odpoledne
p. Němcovi za zajištění posekání zahrady

a občerstvení pro všechny zúčastněné.
Sportovní pohádkový den se povedl, a tak se

zase těšíme za rok na shledanou – ahoj cvičitelé
ASPV.

EU
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Koupím RD 
v Týnci nad Sázavou

s pozemkem od 500 m2 (i před 
rekonstrukcí nebo nedostavěný).

Případně koupím stavební 
parcelu od 500-900 m2 

s kompletními inženýrskými sítěmi 
(plyn není podmínkou).

kontakt: 606 612 978
e-mail: josef.tomasek@seznam.cz

Inz_tyn_listy.indd   1 28.5.2008   20:20:27

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

HRAČKY A DĚTSKÉ OBLEČENÍ

Nově otevřeno 
v Týnci nad Sázavou

Nabízíme kvalitní schválené hračky pro vaše
ratolesti, a oblečení značky Cactus Clone

(timbuktoo), vše za přijatelné ceny !

Přij�te nás navštívit, Těšíme se na Vás

Benešovská 67
pod lekárnou u hradu přímo u silnice
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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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DANCO PLUS a. s.
Obchodní centrum Kamenice přijme zaměstnance do pozice

Pokladní, prodavačka

Požadujeme:

• bezúhonnost
• spolehlivost

Nabízíme:

• zajímavé mzdové podmínky s možností proplácení přesčasů
• nástup možný ihned

Kontaktní telefon 323 672 736


