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Vážení spoluobčané,
uprostřed léta se opět setkáváme nad Týneckými

listy, které přinášejí řadu užitečných informací. 

Výstavba kanalizace v místních částech
Akci za město koordinuje místostarosta mgr.

Kadrnožka. Práce se rozebíhaly pomalu, ale již na-

braly potřebné tempo a termín dokončení by neměl

být ohrožen. Objevuje se celá řada běžných pro-

blémů, které se řeší na pravidelných kontrolních

dnech i mimo ně v pracovním pořádku. Budoucí

uživatelé nové kanalizace se v drtivé většině přípa-

dů postavili vstřícně jak k různým organizačním

potížím, tak i k požadavkům města na poskytnutí

finančních příspěvků. Jedná se o investici mimo-

řádně náročnou, která město zadlužuje na řadu let.

Akce je zčásti dotovaná z evropských a národních

zdrojů, a proto její parametry podléhají přísné kon-

trole. Při projektování a samozřejmě ani při vlastní

výstavbě není možné odchylovat se od parametrů

uvedených a schválených v žádosti o podporu, a to

je i vysvětlení pro situace, kdy se stalo, že jsme ně-

komu nemohli v jeho požadavcích vyhovět. 

Výstavba bytových domů v lokalitě
Hlinka–u studánky

Všech dvanáct pozemků je prodáno. Jsou polo-

ženy základní inženýrské sítě (voda, kanalizace,

připraveny komunikace). Zbývá výstavba trafos-

tanice a rozvodů nízkého napětí, současně polože-

ní telefonních rozvodů. Později bude vybudováno

veřejné osvětlení a dokončeny povrchy chodníků.

Věřím, že budoucí stavebníci vystaví pěkné, vkus-

né  domy, které budou této lokalitě ku prospěchu.   

Komunikace v tzv. Kolonce
Po loňské rekonstrukci vodovodních řadů

a přípojek se zaslouženě dočkali obyvatelé ulic

Husovy a 9. května nového povrchu silnic

a chodníků. 

Zateplení budov základní školy
Práce jsou během prázdnin v plném proudu.

O rozsahu prací průběžně informuje projektová

manažerka ing. Burešová. Výsledek bude do-

brým dárkem pro školáky do začátku školního

roku.

Nástupiště na autobusovém nádraží    
Mnozí se jistě ptají, proč město zaasfaltovalo

pouze jeden pruh při pražském nástupišti, když

vyspravit by potřebovala celá plocha nádraží.

Důvody jsou dva–jednak nemáme zatím jasno

o další podobě nádraží, protože na dnešní provoz

je zřejmě zbytečně veliké. Víme, že nádraží mu-

síme modernizovat, přičemž ale přibližně polo-

vina výměry není ve vlastnictví města. Je to úkol

do budoucna. Druhým důvodem provizorní

opravy je nedostatek financí, jinak řečeno–udě-

lali jsme to nejnutnější, ale nyní musíme sledo-

vat jiné priority. 

Chodník z Týnce do Chrástu 
V současné době se město snaží získat do

vlastnictví potřebné části pozemků. Od většiny

vlastníků máme příslib bezúplatného převodu,

bohužel však ne ode všech.

Územní plán 
Připravuje se stanovisko města k připomín-

kám, které ke konceptu územního plánu podali

občané. 

Zdeněk Březina

starosta města
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O kanalizaci…
Když jsme v zastupitelstvu navrhovali možnost

vybudovat kanalizaci v místních částech Týnce,

jeden z argumentů „pro“ byly velmi výhodné

podmínky financování z končícího dotačního

programu Infrastruktura. Pokud bychom realizaci

projektu odložili, bylo by financování této akce

pro město za nových podmínek zřejmě nemožné.

V počátcích přípravy akce se předpokládalo,

že město bude schopno z vlastních zdrojů

a úvěru výstavbu zaplatit bez spoluúčasti obyva-

tel. Bohužel, jak projekt nabýval konkrétní po-

doby, původně plánované finanční zdroje přesta-

ly být dostatečné. Protože město vyhradilo

projektu ze svého rozpočtu maximum prostřed-

ků, bylo nezbytné požádat o finanční pomoc

vlastníky připojovaných objektů nebo projekt

ukončit. Následovaly schůzky s obyvateli ve-

snic. I přes počáteční rozčarování, které plně

chápeme, do konce července potvrdilo finanční

pomoc městu 97% zájemců o přípojku. 

Výstavba kanalizace se po počátečních pro-

blémech rozběhla. V současné době se budují

především hlavní řady v krajských komunika-

cích. To způsobuje problémy s dopravou.

Rychlost prací vždy záleží na geologických

podmínkách. A tak se může stát, že na průjezd-

ných trasách jsou uzavírky či výluky autobusů,

protože ty jsou předem schváleny a nelze je

změnit ze dne na den. Je nezbytné projednání

změny, její zavedení do registrů (jízdní řády)

a to trvá až 14 dnů.

Zároveň se připravuje jedna z nejnáročnějších

fází projektu: řešení jednotlivých přípojek–je-

jich umístění a výstavba. Mezi nejčastěji řešené

problémy patří zpřístupnění a příprava pozemků

pro techniku, místo ukončení veřejné části pří-

pojky a doplnění opozdilců do projektu.

Byl také aktualizován harmonogram, ve kte-

rém je zapracováno počáteční zpoždění. Koneč-

ný termín se však nemění. 

Věřím, že nepříjemnosti, které se sebou nese

stavební ruch, Vám nepokazí zbytek léta.

Martin KadrnoÏka
místostarosta

Krátce z města…
Péče o stromy

Po červnové vichřici bylo ve městě poškozeno

mnoho stromů. Stromy se postupně ošetřují

a odstraňují se popadané větve.Péči o stromy za-

jiš�uje Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Opravy komunikací
Byla dokončena oprava povrchů v ulicích Huso-

va a 9. května. Náklady činily 3,8 mil Kč. V rámci

rekonstrukce byla zřízena kontejnerová stání, zpo-

malovací retardér a 50 m nového chodníku.

Před opravou byly zrekonstruovány sítě veřej-

ného osvětlení, vodovodu a elektřiny.

Zbývající úsek v délce cca 30 m bude dokon-

čen po sesednutí zeminy spolu s nově budova-

nými komunikacemi pod hájenkou.

Dále byly ještě opraveny rozsáhlé výmoly na

autobusovém nádraží.

Rondel
Ve středu sídliště byl vybourán bazén. Prostor

byl zavezen zeminou a zatím bude zatravněn.

V budoucnu by měly následovat úpravy chodní-

ků dle zpracované dokumentace.

Kolumbárium
Občas se objeví dotazy, kdy bude v Týnci vy-

budováno kolumbárium. V současné době na to

bohužel nejsou finance. Výhledově se s ním

však počítá v zadní části hřbitova.

Nepořádek

Také takto likvidujete odpad? Na Brodcích je

sběrný dvůr, kde se za mírný poplatek snadno

zbavíte odpadu …

Martin Kadrnožka

místostarosta

Třídíme odpad –
recyklace skla

Text byl převzat z projektu Středočeského kraje

a společností EKO–KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Sklo je podobně jako papír látka známá již ně-

kolik tisíciletí a díky svým vlastnostem, zejména

průhlednosti a chemické stálosti, se používá do

současnosti. Základním materiálem pro opako-

vanou výrobu skla je upravený skleněný střep.

Ten se získává jednak z tříděného sběru skla

a jednak přímo od výrobců nápojů, kteří vyřazu-

jí staré lahve nebo se zbavují lahví rozbitých při

plnění nebo přepravě. Recyklace skla je výrazně

závislá na kvalitě střepu, jehož úprava je vysoce

technicky a ekonomicky náročná. Proto je třeba

dodržovat některá základní pravidla již při samo-

tném třídění. Prvním pravidlem je důsledné roze-

znávání skla. Mnoho lidí si stále plete porcelán

nebo keramiku se sklem. Ty sklem nejsou a do

kontejneru na sklo proto nepatří. Dále existuje

celá řada druhů skla, které nejsou vhodné pro re-

cyklaci. Jedná se zejména o autoskla, skla s drá-

těnou výplní, zrcadla, hutní sklo a podobně.

Zjednodušeně lze říci, že do kontejnerů na sklo

patří pouze sklenice od potravin, lahve od nápo-

jů a okenní tabulové sklo. V případě, kdy je vaše

obec vybavena kontejnery na bílé i barevné sklo,

je nezbytné dodržovat třídění skla podle barev.

Pozor, tabulové sklo je chemicky srovnatelné

s barevným sklem, a proto patří do kontejnerů na

barevné sklo.

Průměrný občan Středočeského kraje vy-
třídí ročně 7,5 kg skla! Více než 8 tisíc tun skla
tak neskončí na skládkách odpadů, ale je pře-
dáno ke zpětnému využití. To potvrzuje, že
třídění odpadů má smysl!

Martin Kadrnožka

obr: samolepka_sklo.jpg



Dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje
pro Týnec nad Sázavou     

Rada města Týnce nad Sázavou schválila
dne 9.7.2008 přijetí částky 3 mil. Kč z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje na
investice podporující zlepšení životního pro-
středí ve městě a jeho nejbližším okolí.

V konkurenci více než dvou set žádostí uspěl

Týnec nad Sázavou hned dvakrát a byly mu vždy

přiděleny nejvyšší možné částky.

„Při velikosti a rozloze celého Středočeského

kraje, množství měst a obcí a množství poda-

ných žádostí je každá přidělená dotace velkým

úspěchem a získané finanční prostředky jsou pro

Týnec nad Sázavou velkým přínosem“, říká ma-

nažerka projektů a radní pro oblast rozvoje

města a dotací Ing.Miluše Burešová.

Středočeský kraj se tak bude podílet částkou

1,5 mil Kč na projektu „Výměna oken a zateplení

základní školy“ v Komenského ulici. Tento pro-

jekt navazuje na „Dokončení úsporných opatře-
ní spotřeby energie v základní škole v Týnci
nad Sázavou zlepšením tepelně technických
vlastností budov“, které je částkou cca 10 mil Kč

financován z Operačního programu Životní pro-

středí a ze Státního fondu životního prostředí. 

kanalizace–odkanalizování místních částí Pece-

rady a Zbořený Kostelec, kdy budou splašky

svedeny právě do této zrekonstruované čerpací

stanice na Brodcích a postupně dále dopravová-

ny na ČOV v Týnci.

Peníze z EU
pomáhají šetřit
energii a změní

vzhled Základní školy
v Týnci nad Sázavou 
Těsně před koncem školního roku začala reali-

zace projektu Města Týnec nad Sázavou na za-

teplení budov základní školy v Komenského

ulici. Náklady přesáhnou 12 mil. Kč a celá akce je

spolufinancována z Evropské unie z Fondu sou-

držnosti a Státním fondem životního prostředí

ČR. Významnost a efektivita navržených opatře-

ní byla oceněna nejen financemi z EU a vrcholo-

vými orgány životního prostředí v naší republice,

ale celou akci navíc ještě podpoří Středočeský

kraj ze svého Fondu životního prostředí. 

V rámci prázdninových prací je realizováno

zateplení všech pavilonů a dokončována výmě-

na oken a dveří. Součástí prací je i zrušení skle-

něných výplní v respiriích obou pavilonů, vy-

zdění parapetů a osazení novými okny. Také
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Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 26. září 2008
– termín uzávěrky je závazný!

E

budova tělocvičny je zateplována a budou zde

nová okna. Zároveň bude nad rámec projektu

z finančních prostředků města rozšířena spojo-

vací chodba k tělocvičně a vzniknou tak tolik po-

třebné další prostory pro kabinety, sklady a „ná-

řa	ovnu“. Celý areál školy se rozzáří novými

barvami fasády.

Ve výběrovém řízení uspěla a dodavatelsky

rekonstrukci provádí pražská firma BALLI,

s.r.o. V současné době je hotov již jižní pavilon

a probíhají práce na severním pavilonu, těloc-

vičně a její přístavbě. Klimatické podmínky le-

tošního léta občas omezují rychlost prací, ale

firma postupuje dle harmonogramu a výpadky

nahrazuje prací o víkendech. 

Oba pavilony budou hotovy do 31.8.2008 a do

konce záři proběhnou dokončovací práce v tě-

locvičně. 

Žáci tak po prázdninách zasednou do lavic ve

škole, která bude splňovat nejnáročnější stavebně

technické požadavky na úsporu tepelné energie.

Ing.Burešová

Informace k územnímu plánu
Po kvûtnovém vefiejném projednání konceptu územního plánu jsme shromáÏdili uplatnûné

pfiipomínky a námitky vlastníkÛ pozemkÛ a staveb dotãen˘ch návrhem vefiejnû prospû‰n˘ch
staveb, vefiejnû prospû‰n˘ch opatfiení a zastaviteln˘ch ploch a stanoviska dotãen˘ch orgánÛ.
V souãasné dobû probíhá jejich vyhodnocení se zástupci mûsta a zpracovatelem územnû plá-
novací dokumentace.

Na základû v˘sledku projednání konceptu územního plánu bude zpracován návrh pokynÛ pro
zpracování návrhu územního plánu. Pfiedpokládám, Ïe tyto pokyny bude schvalovat zastupitel-
stvo mûsta na jednom ze sv˘ch podzimních zasedání. 

Následovat bude zpracování návrhu územního plánu, kter˘ bude znovu projednán s dotãe-
n˘mi orgány. Po jeho pfiípadném upravení bude vyhlá‰eno jeho závûreãné vefiejné projednání.

Milo‰ Albl

Částka 1,5 mil Kč byla také přidělena na pro-

jekt „Rekonstrukce čerpací stanice ČS4 a výtla-

ku.“ Tato nákladná oprava je nutnou podmínkou

pro realizaci velké investiční akce–Týnec nad
Sázavou–vodohospodářská infrastruktura,
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Podzimní úklid 2008
Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje podzimní úklid na sobotu

11.10.2008. V době od 8 do 12 hodin budou nebezpečné odpady
zdarma přebírány v areálu Technických služeb na Brodcích.

V průběhu týdne budou po městě a místních částech rozmístěny

kontejnery pro uložení odpadu vzniklého především při úklidu

okolí vašeho bydliště. 

Rozestavění kontejnerů
Týnec–Střed Sadové ulice Po–6.10.2008 16.00–18.00 hodin

Týnec–pod KD

–nad Trojánkovými Po–6.10.2008 16.00–18.00 hodin

Týnec–Kozlovice

–u kontejnerů Út–7.10.2008 16.00–18.00 hodin

Týnec–Farský kopec–střed Út–7.10.2008 16.00–18.00 hodin

Týnec–Čakovická x K Jezu St–8.10.2008 16.00–18.00 hodin

Týnec–garáže St–8.10.2008 16.00–18.00 hodin

Chrást osada–u obchodu Čt–9.10.2008 16.00–18.00 hodin

Chrást sídliště–střed spodní ulice Čt–9.10.2008 16.00–18.00 hodin

Pecerady–u hřiště Pá–10.10.2008 16.00–18.00 hodin

Pecerady–u obchodu Pá–10.10.2008 16.00–18.00 hodin

Brodce–sběrný dvůr TS So–11.10.2008 8.00–12.00 hodin 

zdarma pouze nebezpečný odpad

Týnec–9.května Po–13.10.2008 16.00–18.00 hodin

Týnec–Družstevní u B3H Po–13.10.2008 16.00–18.00 hodin

Podělusy–u hasičské zbrojnice Út– 14.10.2008 16.00–18.00 hodin

Krusičany–u hasičské zbrojnice Út– 14.10.2008 16.00–18.00 hodin

Zbořený Kostelec

–hospoda „U Holubů“ St– 15.10.2008 16.00–18.00 hodin

Čakovice–náves St– 15.10.2008 16.00–18.00 hodin

Volby do zastupitelstev krajů
Den konání: Pátek 17. října 2008 14,00 – 22,00 hod. 

Sobota 18. října 2008 8,00 – 14,00 hod. 

Město Týnec nad Sázavou ve smyslu § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění poz-

dějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení

některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev

krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje

tímto informaci o počtu a sídlech volebních okrsků.

okrsek č.  1 Týnec nad Sázavou, Benešovská čp. 23

stará škola – jídelna

okrsek č.  2 Týnec nad Sázavou, budova MěÚ

velká zasedací síň – přízemí

okrsek č.  3 Týnec nad Sázavou, budova MěÚ

malá zasedací síň – 1. patro

okrsek č.  4 Týnec nad Sázavou, budova MěÚ

č. dveří 10 - přízemí 

okrsek č.  5 Chrást nad Sázavou  čp. 227 - sídliště

ubytovna 

okrsek č.  6 Chrást nad Sázavou čp. 244 - obec

restaurace p. Drahokoupila

okrsek č.  7 Zbořený Kostelec čp. 4

hasičská zbrojnice

okrsek č.  8 Brodce čp. 36

Na Kněžině – místnost v přízemí

okrsek č.  9 Pecerady čp. 186

hasičská zbrojnice

okrsek č. 10 Krusičany čp. 6

obecní domek

okrsek č. 11 Podělusy čp. 43

obecní domek – l patro

okrsek č. 12 Čakovice

kabiny  na fotbalovém  hřišti

Policie ČR informuje ... Policisté na Benešovsku v poslední době

šetřili několik případů odcizení zavazadel

osobám cestujících vlakem. Typickou trest-

nou činností páchanou ke škodě cestujících

jsou kapesní krádeže a krádeže zavazadel.

Složitost objasňování této trestné činnosti

je dána velkou fluktuací osob a vzdálenost-

mi, na které jsou cestující přepravováni.

Zpravidla je velmi složité a mnohdy ne-

možné určit konkrétní místo spáchání trest-

né činnosti, zjistit svědky, nebo od poško-

zeného získat jakékoliv údaje směřující

k vypátrání pachatele. Nejčastěji jsou okra-

deni cestující, kteří si dostatečně své věci

nehlídají. 

Jako příklad můžeme uvést případ jede-

nasedmdesátiletého důchodce. V pondělí 7.

července cestoval vlakem od Prahy směrem

na Benešov. Krátce po jedenácté hodině do-

Krádež motorové nafty
Devadesát litrů motorové nafty někdo od-

cizil z nákladního auta. V době mezi 9.

a 10. červnem neznámý pachatel vyvrtal

dva otvory do nádrže auta, které bylo za-

parkované v Klusáčkově ulici v Týnci nad

Sázavou a odcizil devadesát litrů motorové

nafty. Poškozené firmě tak způsobil škodu

v hodnotě osmnácti tisíc korun. 

Týnečtí policisté případ šetří jako pode-

zření ze spáchání trestného činu krádeže

a poškozování cizí věci. 

V zemi ležela mina
Nález podezřelého předmětu připomínají-

cího minu oznámil 7. června v dopoledních

hodinách sedmapadesátiletý muž. Hlídka

týneckých policistů se dostavila do obce Zá-

dolí a zjistila, že na pozemku rodinného

domku leží v zemi kovový válcovitý před-

mět připomínající munici. Prostřednictvím

operačního střediska policisté vyžádali pří-

jezd pyrotechnika. Ten místo nálezu pro-

hlédl a předmět označil jako funkční němec-

kou dělostřeleckou minu o průměru osm

milimetrů. Na místě si ji převzal, zajistil

a odvezl k bezpečnému zneškodnění.

Zadržen byl doma
Muže v celostátním pátrání zadrželi týnečtí

policisté v místě jeho trvalého bydliště. Osmad-

vacetiletého muže, na kterého vydal Obvodní

soud pro Prahu–západ příkaz k dodání do vý-

konu trestu, zadrželi 4. června ve večerních ho-

dinách týnečtí policisté v jedné obci na Týnec-

ku. Poté ho převezli do pražské věznice.

I ve vlaku si dávejte pozor na své věci !!!

Sdělení
Ke dni 1. srpna 2008 má Městská policie v Týnci nad Sázavou no-

vého člena. Je jím pan Ladislav Kubásek, který nastoupil na místo od-

cházejícího pana Tomáše Bartáka.

pokračování na následující straně
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polední si odskočil za železniční stanicí

Mrač na toaletu. Svůj batoh nechal bez do-

zoru ležet na sedadle. Teprve večer doma

zjistil, že mu v něm chybí peněženka s pe-

nězi, doklady včetně řidičského průkazu

a platební karty. Pachatel mu svým jedná-

ním napáchal škodu za více jak tři tisíce

korun.

Proto je v zájmu každého, aby si svůj ma-

jetek dostatečně chránil. 

A tady jsou preventivní doporučení pro

cestující: 

věnujte pozornost pohybu osob kolem sebe

a svých zavazadlech 

• zavazadla nikdy nenechávejte bez dozoru

a mějte je vždy dobře uzavřená 

Ze školy
Pedagogický sbor ve školním roce 2008/2009

1. A Mgr. Radka Nováková

1. B Mgr. Petr Macháček

1. C Mgr. Jana Tvarůžková

2. A Mgr. Iveta Pešová

2. B Mgr. Dana Oktábcová

2. C Mgr. Jana Vacková

3. A Mgr. Zuzana Mandžikievičová

3. B Mgr. Ivana Dolejšová

• peníze, doklady a cennosti mějte vždy při

sobě a řádně zabezpečené proti krádeži

• nenechávejte je umístěné na povrchu tašky,

či v batohu na zádech, kam nevidíte

• věci si stále kontrolujte

• dávejte pozor na osoby, které jsou velmi

ochotné vám se zavazadly pomoci

• vyhýbejte se tlačenicím v podchodech na ná-

stupiště a při nastupování do vlakové soupravy

• ve vlaku věnujte pozornost spolucestují-

cím, i z dobře vypadajícího spolucestují-

cího se může vyklubat pachatel krádeže

• za jízdy se snažte neusnout

• nenechávejte v žádném případě v zavěše-

ných svršcích žádné doklady, peníze

nebo cennosti

• věnujte též pozornost osobám, které jsou

ve vaší blízkosti, když vyndáváte peně-

ženku, aby vám ji nevytrhly z ruky

dokončení z předchozí strany

Léto se kutálí do druhé půle a počasí si s námi

zahrává. Asi mnoho z nás častěji vezme do ruky

knihu a docela s chutí se začte.

A tak nabízíme:

R. Cook–KÓMA

Medička Susan absolvuje svou první lékař-

skou praxi a hned se vydávává po stopách nezá-

konného obchodu s lidskými orgány. Netuší, že

se bude muset postavit tváří v tvář najatému vra-

hovi a bojovat o svůj vlastní život.

L.Vaňková–ŽENA PRO TŘETÍHO KRÁLE

Eliška Rejčka se v patnácti letech stala druhou

ženou českého krále Václava II. Jeho náhlá smrt

způsobila královně nejen hluboký smutek, ale

vystavila ji také otevřenému nepřátelství mla-

dých Přemysloven. Před nepřízní manželovy ro-

diny se zachránila dalším sňatkem do královské-

ho lože s Rudolfem Habsburským. Ale ani toto

manželství netrvalo dlouho a rozpoutal se nový

boj o opuštěný přemyslovský trůn. Od královské

vdovy se očekávalo, že podle starého zvyku se

uchýlí do kláštera, ale ona si troufla být svobod-

nou ženou a vzdorovat předsudkům.

L. Child–VOLNÝ PÁD

Opět se setkáme s bývalým vojenským poli-

cistou Reacherem, který miluje neomezenou

MÁTE RÁDI DIVADLO,
HUDBU A POEZII?

Hledáme nové členy do našeho spolku

Studio 3, které je vedeno emeritní sólistkou

opery Národního divadla Marií Veselou.

Máme zájem o ty, kteří měli, mají nebo ne-

mají s divadlem zkušenosti a rádi by se mu

ve svém volném čase věnovali.

Můžete si zde vyzkoušet nejen roli herce,

ale také uvítáme každé vaše příspěvky a ná-

pady při jeho realizaci v oblastech jako např.

jevištní technika nebo divadelní kostýmy.

Chtěli bychom oslovit nejen Týnecké, ale

také okolí, protože je zde mnoho těch, kteří

s divadlem měli něco společného jak profe-

sionálně, tak amatérsky. 

Chceme se vracet ke kulturním kořenům

našeho regionu, kde se narodili a působili

velikáni jako Fr. Hrubín, K. Nový a J. Morá-

vek aj.

Přij�te mezi nás – na věku nezáleží !

Neostýchejte se a ozvěte se nám na :
606/127223 – M. Veselá

605/109404 – Mgr. T. Kadlecová
608/866247 – Mgr. D. Povolný

Čekáme na vás !
TĚŠÍME SE !

STUDIO 3

svobodu a tulácký život. Ale tentokrát se ho

bude muset na chvíli vzdát, protože v kaliforn-

ské poušti bylo nalezeno mrtvé tělo zvláštního

vyšetřovatele z bývalé Reacherovy jednotky

a dalších šest jejích členů není k nalezení. Je

jasné, že jsou v obrovských nesnázích, a to Re-

acher nehodlá připustit. Vždycky si navzájem

kryli záda….  

D. Francis–MRTVÝ DOSTIH

Jedna z nejžádanějších knih posledních dní.

Děj se samozřejmě odehrává v blízkosti dostiho-

vého sportu, ale tentokrát ne přímo na závodišti,

ale v v prestižní restauraci. Slavnostní atmosféru

při sledování dostihů přeruší výbuch nastražené

nálože. Výsledkem je spouš� a plno mrtvých.

Majitel restaurace zmobilizuje všechny síly

a snaží se dopátrat pravdy.

D. Breuers–VE JMÉNU ĎÁBLA

Asi 60 tisíc obětí v průběhu několika století, to

je bilance honu na čarodějnice ve středověku

a ranném novověku. Nejprve jej prováděly cír-

kevní inkvizice, posléze i světské soudy. Pobož-

nůstkářství, pokrytectví, představy o čarodějni-

cích, sabatech–to vše se najde v této knize

napsané odlehčeným stylem, který pomáhá pře-

nést se přes mnohdy otřesná líčení. 

I.N.

• pokud pojmete podezření na nějakou

osobu, která například delší dobu prochá-

zí bezdůvodně vlakovou soupravou a na-

hlíží do kupé nebo sleduje zavazadlové

prostory, upozorněte včas průvodčího

• snažte se zapamatovat si popis osoby 

nprap. Zuzana Stránská

4. A Mgr. Věra Maňasová

4. B Marek Vyskočil

5. A Mgr. Eva Marvanová

5. B Mgr. Dagmar Svobodová

6. A Ing. Daniela Řemínková

6. B Mgr. Veronika Průchová

7. A Mgr. Eva Jahodová

7. B Mgr. Alena Pazderová 

8. A Mgr. Gabriela Portešová

8. B Mgr. Jana Glazarová

9. A Mgr. Blanka Schůtová

9. B Mgr. Jana Hrdá

ředitelka školy: Mgr. Hana Váňová

zástupkyně ředitelky školy:
Mgr. Radmila Písaříková

netřídní vyučující:
Pavla Hildebrandová, Milada Novotná, Mgr.

Dita Povolná, Mgr. Dana Tabarelliová, Mgr.

Petra Šašková, Mgr. Michal Soustružník, Mgr.

Eva Vyskočilová

vychovatelky školní družiny:
Miloslava Hranostýlová, Irena Jalovecká, Anna

Svobodová, Anežka Terentiewová

Knihovna informuje ...
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Mateřské centrum – MOTÝLEK – Týnec nad Sázavou

Mateřské centrum Motýlek
Okružní 50, Týnec nad Sázavou

(společenská místnost Domu s pečovatelskou službou – žlutá budova u pěší zóny)

www.mestotynec.cz

ČLENSTVÍ  2008-2009

SRPEN 2008 – LEDEN 2009 

členský poplatek 300,-Kč

Únor 2009 – červenec 2009 

členský poplatek 300,– Kč

A nyní nově celoroční členský poplatek
– výhodnější :
SRPEN 2008 – ČERVENEC 2009
členský poplatek 500,–Kč

Jednorázové vstupné pro rodinu 30,– Kč

Výhody členství Mateřského centra Motýlek:

• vstup zdarma do herny pro celou rodinu

• vstup zdarma na venkovní akce pořádané

MC Motýlek

• půjčování knih zdarma

• inzerce v MC Motýlek zdarma

• sleva při platbě výukových kurzů

• možnost zasahovat a rozhodovat do chodu

MC Motýlek

Zaplacením veškerých poplatků přispíváte na

chod Mateřského centra MOTÝLEK – Týnec

nad Sázavou. Jedná se především o nákup

knih, hraček, výtvarných potřeb, výukových

pomůcek, apod.

********

Informace o dění v Mateřském centru Motý-

lek naleznete na nástěnkách:

• v herně MC Motýlek

• ve vestibulu DSPS I

• u dětského hřiště vedle obchodního domu Nori

• www.mestotynec.cz

• Máte-li zájem dostávat informace (progra-

my heren, mimořádné akce) z Mateřského

centra Motýlek mailem, prosím napište na

mcmotylek@seznam.cz 

********

MC motýlek plánuje v září 2008: 

Angličtina pro dospělé – začátečníci

Angličtina pro dospělé – pokračování

Baby klub

Bioklub

Flétnička

Hravá Angličtina pro děti – začátečníci

Hravá Angličtina pro děti – pokračování

Hravá Němčina pro děti – pokračování

Hudební herna

Jóga pro děti

Masáže dětí a kojenců

Montessori školička

Nácvik relaxací

Počítačový kurz– začátečníci

Počítačový kurz – pokračování

Relaxace meditace

Relaxace, arteterapie a péče o duši

Relaxační cvičení na gymnastických míčích

Setkávání těhotných

Výtvarná herna

Více informací o zápisu do kurzů, cenách

a termínech, naleznete začátkem září na pla-

kátovacích plochách.

Mateřské centrum – MOTÝLEK -Týnec nad Sázavou

SPONZOŘI  2008
(dle abecedy, aktualizováno 24.6. 2008)

AV Servis Vrtiškovi – sponzorský dar

Balatová Ing. – finanční podpora

Besip – pomoc při spolupráci + sponzorský dar

Bistro Modrý slon – odměny ve formě rychlého občerstvení

BONVER WIN a.s. – finanční sponzoring

Celeano – sponzorský dar 

Cup design – potisk reklamní plachty

Econnect – bezplatné zasílání informací o grant. možnostech

Elasti-Q – bezplatné vzorky pro těhotné

Evropská unie, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF)
Hasiči Benešov – pomoc při spolupráci

Homolová Martina Ing. – sponzorský dar

Horáková Ing. – účetní

Hvězdová Mudr. – bezplatná reklama

Jůza Michal Ing. 
Kadrnožkovi – finanční podpora

K-centrum, p. Hana Slámová – spolupráce na zajiš�ování akcí

KIS Týnec nad Sázavou – bezplatná reklama

Krejčík JUDr. – právní poradenství

Marca CZ s.r.o. –  barvy na trička, dárkové předměty

Město Týnec nad Sázavou – morální a finanční podpora, bezplatná reklama, webové strán-

ky, spolupráce na zajiš�ování akcí, zajiš�ování prostor na akce a jiné

Městská policie Týnec nad Sázavou – spolupráce na zajiš�ování akcí

Morvaiová Stefanie – drobné odměny

MŠ Týnec nad Sázavou – bezplatná reklama

Multimediální studio Posázaví, RTP – bezplatná reklama

Nakladatelství Dharma Gaia – kniha

Noviny – Benešovský Deník, Jiskra, MF Dnes – bezplatná reklama

Nemocnice Rudolfa a Stefanie – bezplatná reklama

Oděvy Nika – bezplatná reklama

Pekařství Červený – výroba Svatomartinských rohlíčků

Policie ČR – pomoc při spolupráci

Pokorný František – zajištění provozu PC v herně

Posázaví o.p.s. – bezplatná reklama, zajiš�ování bezplatných seminářů, poradenství a jiné

Rádio Blaník, Český rozhlas Region – bezplatná reklama

Sí� Mateřských Center v ČR – morální podpora, bezplatná reklama, zdroj důležitých infor-

mací, nabídka seminářů a školení pro MC a jiné

Společenské centrum Týnec nad Sázavou – zajiš�ování prostor na akce a jiné

Středočeský kraj – Ing.Petr Bendl, hejtman kraje – finanční podpora Záchranářské akce

Škopek Václav – obecná podpora MC, pomoc s hřištěm, jednatel Posázaví o.p.s.

Šiblová Ing. – barvy na trička, dárkové předměty

Tiskárna Rock Media –  sponzorský dar na dětské sportovní odpoledne

Truhlářství Dolejš Pavel – zajištění dřeva na pálení čarodějnic

Truhlářství Hauzar Pavel – výroba police, skříněk

Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou – bezplatná reklama a jiné

Týnecké listy – bezplatná reklama

Vydavatelství ORBIS IN s.r.o.  – bezplatné časopisy Máma a já

Zastavárna/bazar, Svitlana  Miškovičová – bezplatné prostory na výstavu

Zemánek Mudr. – bezplatná reklama

ZŠ Týnec nad Sázavou; paní uč. Mgr. Glazarová a děti – bezplatná reklama, pomoc při

spolupráci, zajiš�ování prostor a jiné

a všechny aktivní maminky a jejich rodiny
Děkujeme též všem dalším dobrovolníkům, kteří MC pomohli a pomáhají.
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Záchranářská akce – pátek 13.6.2008

Dechovky v Týnci přivítaly léto
V sobotu 21. června 2008 zazněly sídlištěm

moc hezké písničky. U domu s pečovatelskou

službou vyhrávaly tři mladé soubory decho-

vek–z Benešova, Týnce a Vlašimi. Celý kon-

cert pak doprovázely mladé mažoretky.

Ani nevíte, co nám starším hezká písnička

ke zpestření přinese.

Chtěl bych jménem svým i všech ostatních

diváků poděkovat starostovi Týnce panu

Zdeňku Březinovi a paní Zuzaně Němcové

za to, že uspořádali a řídili tento koncert.

Bylo i příjemné, že polovina diváků i kon-

certujících byla mládež.

Vím, že taková akce něco stojí, ale uvažte,

že v radiu a v televizi je těchto písniček po-

skrovnu. Dali jste nám chu� do života a při-

nesli radost na duši. A říkám–jen tak

houš�–vždy� Týnec je středem Posázaví

a součást mikroregionu. Koná–li se koncert

v zahradě, je to pro ty invalidy a staré dost

těžko dostupné. Takhle jsme si připadali jako

někde v lázních.

Věřím, že se dechovky ozvou častěji; jsou to

také naše vzpomínky na mládí. Že byly připra-

vené lavičky, bylo moc milé a budeme se těšit na

další akce v našem pěkném městě. Přeji těmto

kapelám a mažoretkám mnoho úspěchu v jejich

záslužné práci. Možná, že by to pro příště chtě-

lo, aby k propagaci visel v sídlišti velký poutač

s upozorněním, že se takováto akce bude konat.

Ještě jednou moc díků nejen za sebe, ale i za

všechny starší občany, kteří se zúčastnili a rádi si

Vás poslechli.

František Hruška,

Týnec 87

I přesto, že většina lidí považuje pátek 13. za neš�astný den, akce pořádaná

Mateřským centrem Motýlek se zdařila. Na „staré hřiště“ v Týnci nad Sázavou

přišlo přes 80 dětí a 30 dospělých.

Všichni měli šanci zhlédnout např. fixaci zlomené ruky, umístění zraněné-

ho do sanity a vybavení hasičského i sanitního vozu. Děti zvládly jízdu zruč-

nosti i dětské silniční testy, které spolu s odměnami byly připravené od firmy

Besip. Rodiče zajímaly informace o návykových látkách/drogách, ale také

o odvykání kouření. Vodní hadicí děti srážely lahve namísto terče a nakonec se

vyřádily v hasicí pěně.

Preventivně–předváděcí záchranářskou akci podpořili a spolupráci zajistili: 

Město Týnec nad Sázavou, Hasiči z Benešova (p.Šindelář, Janda, Semerád,

Signet, Fiala a Müler), K–centrum (p. Slámová), Sanita (p. Maroušek, Jirsa),

Besip (p. Hauserová, Bauer), Městská policie Týnce n/Sázavou (p.Klenovec,

Dráb) a Mateřské centrum Motýlek (p. Krejčíková, Pokorná). Všem tímto ve-

lice děkujeme. Za Mateřské centrum Motýlek, Dana Pokorná
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Uplynula již půlka volebního období. Ani

jedna volební strana nám dosud nenapsala, jak

se jí daří plnit své volební závazky či sliby.

Nevím, proč musí každý, kdo je na kandidát-

kách do městského zastupitelstva, vypracovat

své závazky. Píši tuto žádost o vyhodnocení

redakci Týneckých listů, aby strany zmenšily

dané sliby a napsaly do příštích čísel o jejich

plnění. Jinak by neměly praktické ceny!

Při prohlížení těchto posledních jsou někte-

ré opravdu přínosem pro město a nebudou–li

vyhodnoceny, pak nemá praktickou cenu je

vhazovat voličům před volbami do schránek.

Bylo by to jistě lepší, než tisknout dva měsíce

staré slohové úkoly, které si můžeme přečíst

ve skříňkách v sídlišti!. Myslím tím zprávy

z komise životního prostředí a ekologie. Byl

jsem přítomen na jedné schůzi, kde řešili věci

jako týnecké a chrástecké nádraží. Obě kazí

městu vizuální dojem, záchodky, cesty kolem

potoka, odebírání vody z potoka pro stříkání

zahrad v Kozlovicích, padání tašek a omítky

ze staré pošty, staré stromy v Sadovce nad

Metazem, rozbité jezy a mnoho dalších nedo-

statků.

Všechny probrali a prodiskutovali, výsledek

však žádný. Nikdo totiž nereflektuje na jejich

výzvy, objekty jsou většinou totiž soukromé.

O předválečném Týnci jsem v radiu poslou-

chal krásnou relaci. Zde mluvili o krásách

i památkách a také o tom, že většina hostů sem

jezdila na letní pobyt, na nádraží tekla pitná

voda, vykládali zde i lodičky vodáků. Patrioti

i pamětníci by mohli o této době vyprávět.

K nápravě některých nedostatků by právě po-

mohly i ty věci, které jsou právě na těch vo-

lebních slibech. Napsaná kniha nemohla při-

nést více o městě a tak myslím, že by bylo

dobré, kdybyste toto otiskli a nebo vyhodnoti-

li. To by pak povzbudilo i voliče a těm, kteří

plní tyto sliby, přineslo i více hlasů!

J. Konvička (75) 

Jak plníte volební sliby?
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Devátý ročník městských slavností TÝNECKÝ STŘEP se jako každoroč-

ně uskutečnil první srpnovou sobotu. Tato tradiční celodenní akce v lehce his-

torickém duchu proběhla pouze v prostorách areálu Týneckého hradu. Pro-

gram byl koncipován hlavně do odpoledních hodin a probíhal bez přestávky. 

Dopoledne patřilo především nákupům na tržišti a našim nejmenším, pro

které byly připraveny soutěže v lukostřelbě, pohádka Lenky Hejdukové–ab-

solventky VOŠH, břišní tance a ohňové kejkle v podání dětských účinkujících

skupiny MATADEUS. Mateřské centrum MOTÝLEK připravilo odpočinko-

vý koutek pro děti, kde bylo možné ve stínu stromů posedět a pohrát si .....

Ve 13:00 hodin odstartoval nonstop program plný pohádek, šermu, zá-

bavy, hudby, který trval až do večerních hodin a byl zakončen ohňovým

představením. 

Sestavením obsahu odpoledne byla pověřena ČESKÁ BAROKNÍ

SPOLEČNOST. V průběhu dne jste mohli vidět kejklířské divadlo „Ko-

medianti na káře“, Bílkovo Kratochvílné Divadlo, Pražský Hradčanský

orchestr. 

Tento den je také „dnem otevřených dveří“ do městského muzea. Po

celý den byl vstup do všech expozic zdarma. 

Koncepce programu slavností se připravuje vždy v půlročním předsti-

hu, proto byl tento ročník uspořádám bez jízdního průvodu (s ohledem na

dopravní situaci kolem nákupního centra v Týnci). Druhým důvodem

bylo povinné vzdělávání příslušníků Městské policie, takže bychom ne-

mohli zajistit kvalitní bezpečnost účastníků průvodu městem. 

Akci financovalo Město Týnec nad Sázavou za přispění Středočeského

kraje (dotace z fondu kultury). Mediálním partnerem bylo Rádio Blaník.

Týnecký střep 2008
Poděkování za přípravu a chod akce patří zástupkyním Mateřského centra

MOTÝLEK, pracovníkům údržby Městského úřadu Týnec nad Sázavou,

SDH Pecerady, členkám kulturní komise města a kurátorce muzea Adrianě

Bursové. 

Zvláštní poděkování patří především obyvatelům okolí areálu hradu za

shovívavost a trpělivost s případným rušným průběhem této tradiční kultur-

ní akce, která je nejen  prezentací historie a významu města Týnce nad Sá-

zavou, ale také propagací místa v regionu Posázaví a Středočeského kraje. 

Tato akce je realizována za finanční podpory Středočeského kraje.
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PŘEHLED AKCÍ
V TÝNCI NAD SÁZAVOU

ZÁŘÍ 2008
5.9. VÝSTAVA NA KNĚŽINĚ

VÝSTAVA OBRAZŮ „Akvarely na
Kněžině“ Ing. Ladislava Žížaly
bude zahájena vernisáží v pátek 5.9.

2008 v 18:00 hodin v KAVÁRNĚ NA

KNĚŽINĚ.  Výstava potrvá do nedě-

le 28. září. 

6.9. VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEU
VÝSTAVA OBRAZŮ s názvem „Tý-
necko a motýlí snění….“ Věry
Mačkové bude zahájena vernisáží

v sobotu 6.9.2008 od 13.00 v galerii

muzea. Výstava potrvá do neděle

konce září.

13. 9. PŘES ČTYŘI ZÁMKY
Start Bisport: 7:00 – 10:00 hod.

44. ročník turistického pochodu: 14,

25, 35, 50 km

Kontakt: Milan Šípek, TK KČT JAWA

– METAZ,tel: 317 701 765

19. 9. DONAHA! Zač.: 19.00 hod.

Zájezd do Divadla Na Vinohradech 

Odjezd v 17:30 hod od spořitelny

Předprodej a rezervace vstupenek

na divadelní představení

v Turistickém informačním centru TÝNEC

budova Společenského centra Týnec

tel:317 729 050, 775 290 032

e-mail: ic@centrumtynec.cz

20. 9. CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZA-
VOU – III.ročník
3. ročník taneční soutěže v latinsko-

amerických a standardních tancích

Společenské centrum TÝNEC –

velký sál  Zač.: 9.00 hod.

Vstupné dospělí:

90,- Kč, děti do 15 let: 40,- Kč

27.9. KELTSKÝ VEČER NA HRADĚ
Zač.: 16.00 hod.

3. ročník irské a bretaňské hudby na

hradě v Týnci. Vystoupí skupiny

SHANNON, FIANNAN, HIGH

TIME a HAKKA MUGIES. 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN, LISTOPAD:

24.10. VÝZNAMNÝ OBČAN MĚSTA
Předávání ocenění významným ob-

čanům města

8.11. POSÁZAVSKÝ STŘEVÍC  
Taneční soutěž v latinsko-americ-

kých a standardních tancích

21.11. PODBLANICKÝ PODZIM 2008 
Koncert Pavla Šporcla 

28.11. VÁNOČNÍ VÝLET DO VÍDNĚ
Prohlídka adventní Vídně s průvod-

cem 

Změna programu vyhrazena; 

Sledujte vývěsní a plakátovací plochy  

www.mestotynec.cz www.centrumtynec.cz

PŘEHLED kulturních akcí
ZÁŘÍ 2008 MKS BENEŠOV

5. září Zahájení kurzu tance a společen-
ské výchovy 

pod vedením tanečního mistra Karla Maršálka

a jeho partnerky Jitky Maršálkové.

1. kurz : 17.30 – 19.45

2. kurz:  20.00 – 22.15

Oba kurzy budou probíhat v sále Městského di-

vadla Na Poště, a to každý pátek. Prodloužené

a závěrečný věneček v KC Karlov vždy od 19.30

/společně pro oba kurzy/.

16. září Rodiče s dětmi do divadla
v 17.00 Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil

Výpravná činoherní pohádka o tom,

co je v životě zlé a co dobré a jak se

vypořádat s pýchou, vypočítavostí

a sobectvím. Hrají členové Divadla

HP Praha Hana Czivišová, Petr Takáč

a Tomáš Černý.

23. září MAZEC aneb jak se vaří 
v 19.30 zábava

90minutový pořad plný osobitého hu-

moru Martina Zounara a Petra Marti-

náka. Nahlédnete do kuchyně televizní

zábavy prostřednictvím prověřených

skečů, historek, anekdot a scének.

Pořad je okořeněn vystoupením pů-

vabné a svůdné zpěvačky Marky.

26. září Zahajovací koncert hudebního
festivalu Podblanický  podzim

29. září Divadlo Járy Cimrmana
v 9.00 - Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Hrají:P. Brukner, P. Vondruška, J.

Hraběta, M. Čepelka, J. Kašpar, J.

Weigel, L. Smoljak, Z. Svěrák, V.

Kotek, G. Rumlena

POZOR! Toto představení začíná výjimečně
už v 19.00 hodin. Prosíme diváky o dochvil-
nost. Po začátku představení nebude umož-
něn vstup do sálu.

Připravujeme na říjen

7. 10. Den na zkoušku
Komedie s písničkami, hrají a zpíva-

jí: M. Absolonová, L. Něrgešová, R.

Valenta a Jan Maxián

10. 10 Kurz tance a společenské výchovy
- l. prodloužená /KC Karlov/

21. 10. Nebyla to pátá, byla to devátá

23. 10. Rodiče s dětmi do divadla
– pohádka divadla Kocábka

Další akce v Městském divadle
1. 9. SOU obchodní – slavnostní zahájení

školního roku

4. 9. Zápis do Kytarové školy Roberta Sle-

záka

8. 9. Konference MěÚ

22. 9. Zastupitelstvo města Benešova

MUZEUM PODBLANICKA
zámek č.1, Vlašim 258 01

Telefon : 317 842 927

E-mail :
muzeumvlašim@iol.cz,

muzeumvlašim@seznam.cz

Web: http:/  www.muzeum podblanicka.cz

Zámek Vlašim
otevřeno úterý – neděle, 9-12, 13-16

20. 9. – 21. 9. Dny evropského dědictví
vstup do zámku 10 Kč

Otevřené stálé expozice
Zámecké parky 

Historie zámku Vlašim

Příroda Podblanicka 

S přesnou muškou - tradice střelectví a zbro-

jařství 

Zrcadlo minulosti - dlouhodobá výstava

Otevřené výstavy
Obrazy a grafika – Svatopluk Zapletal
Prohlídka zámeckého sklepení  s expozicí Tajem-
ství sklepení
Vyhlídka ze zámecké věže Město pod věží aneb
Vlašim na dlani

Program:

20. 9. zámek Vlašim 15 hodin 

Autorské čtení - komponova-

ný pořad literatury a hudby,

účinkují: Pavel Hoza, Aleš

Kozel, Zdeněk Dvořák

Podblanická galerie ČSOP Podblanický ple-
nér a výstava v parku 14 – 16 hodin

Pobočka Benešov, Malé náměstí 74
Otevřené expozice  Historie města Benešova

a okolí Náš pluk

5. 8. - 13. 9. výstava Egypt
autorem fotografií 
Mgr. Robert Hons

20. 9. Dny evropského dědictví
– vstup 10 Kč

otevřeno úterý – sobota, 9-12, 13-16

Pobočka Růžkovy Lhotice - zámek
24. 5. – 30. 9. výstava Hlavolam 100 001
a dříví z lesa – autor Oldřich Jahodář

otevřeno 9-14  úterý - pátek

sobota, neděle – na telefonní objednání průvodce -

volejte 737 066 981

objednávky na telefonu 317 853 157, 317 842 927.   

Změna programu vyhrazena.
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KULTURNÍ CENTRUM KAMENICE
Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice

/fax 323672643, e-mail: kckamenice@volny.cz

25. září 2008 od 19.30 hodin
Něžně drsná komedie divadla KALICH

ELLING A KJELL BJARNE aneb
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Nechte se pobavit i dojmout naprosto výjimečným

příběhem dvou pacientů, kteří se dostávají z ústavu

do sociálního bytu, aby se naučili žít v „normální“

společnosti. 

Hrají: Vladimír a Michal Dlouhý, Vasil

Fridrich/Robert Jašków, Eva Leinweberová

Vstupné 300,– a 250,– Kč

14. října 2008 od 19.30 hodin
Zdeněk Troška a Jaroslav Suchánek v novém

zábavném pořadu

„NEBE V HUBĚ
a neb BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY
Vstupné 250,– Kč

23. září 2008 od 9.30 hodin
KVAK A ŽBLUŇK
přestavení divadla Lampion

- pro děti od 3 - 10 let.

Vstupné 30,– Kč

Zní to zvláštně, ale je tomu tak. Dříve jsme byli

zvyklí slyšet, že na Kněžině byla někým rozkopána

starodávná mohyla, že tam továrna Jawa vypaluje

barvu z plechů stříkacích boxů lakovny nebo že na

Kněžině je opět uloženo několik set, často i tisíc mo-

tocyklů Jawa, protože nebyly pro jejich přepravu do

Ruska přistaveny vagony. Jednou to bylo proto, že

napřed muselo být do Ruska dopraveno z Čech

obilí, jindy měly přednost brambory a v horkém létě

byly příčinou velice často transporty sovětských

vojsk, někdy k nám, jindy ven.

Ale to všechno odnesl čas, jak se zpívá v jedné

písni. Na jihozápadním svahu tohoto kopce vy-

rostlo v posledních létech nové sídliště s bytový-

mi domy a několika sty nových obyvatel a míst-

ní část Bodce se tak zařadila mezi významné

týnecké městské části. Sídliště začíná žít vlas-

tním životem, projevuje se to nejen zvýšeným

dopravním ruchem na silnici od Taranky do

Brodců, ale objevil se tam i prvý obchůdek a prvá

kavárna. 

Majitel kavárny pan Cafourek přišel s návrhem,

uspořádat v jeho kavárně malou výstavu mých ak-

varelů. Rád jsem jeho požadavku vyhověl, nebo�

často brodecké motivy na svých obrázcích zvěčňu-

ji, a� již se jedná o pohledy na řeku, týnecký hrad,

brodeckou Jawu či samotné Brodce s velice vkusně

Tábor Vojkov 29.6.–12.7.2008
Po stopách Alvarezových–to byl příběh, který nás táborem provázel

Samotný tábor začal už týden předem, a to zbudováním nejdůležitějších sta-

veb: kuchyně a latríny. Za což mohli roveři, rangers a skauti, skautky. Ti se pak

znovu sešli, ovšem už se všemi svými věcmi 28.7. na tábořišti a velké přípravy

včetně stavby 8 tee–pee a jídelny dodělali. V neděli už se pomalu začaly sjíždět

děti natěšené na nové zážitky (snad). V tu chvíli jsme zjistili, že jich je nějak

moc a tee–pee málo, a tak jsme před nevěřícími zraky dětí a rodičů postavili

ještě jedno. Následovalo zabydlení se a srdceryvné loučení s rodiči. Ovšem

oběd žal potlačil. Poté se každé tee–pee a jeho obyvatelé seznámili s jejich

novým vedoucím a strávili tím čas až do večeře. Po večeři a následném nástu-

pu bylo zahájení celotáborové hry, kdy se její organizátoři přeměnili na španěl-

skou šlechtu z 16. století. Děti seděly s otevřenou pusou. Následující dny sestá-

valy z pravidelných prací pro tábor (dřevo, dřevo, dřevo, ......, dřevo), programu

po skupinkách, celotáborové hry a různých výletů. Každý večer měli všichni

možnost vybrat si jeden ze tří nabízených klubů. Díky nim se mohli naučit zá-

klady moderních tanců (hip–hop), pletení náramků (přátelství), střílení z luku

a různých dalších aktivit. Všichni zjistili, že Alvarez opravdu neměl lehké pu-

tování a snažili se dopadnout lépe než on, protože on byl zabit. Mimo hru si

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
LADISLAVA ŽÍŽALY

5. září od 18.00 hod v kavárně
NA KNĚŽiNĚ

opravenou „tovární kantýnou“, bývalým hotelem

z přelomu osmnáctého a devatenáctého století. 

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 5.září

v 18 hodin a ukončena v neděli 28.září. Bude ote-

vřena denně v provozních hodinách kavárny. V pro-

gramu vernisáže úvodní slovo pronese Filip Šenk

a na kytaru zahraje a zazpívá týnecká občanka paní

Lucie Kyptová. Na toto malé kulturní zastavení

v nové týnecké lokalitě srdečně zvou kulturní stře-

disko města Týnec nad Sázavou, provozovatel ka-

várny a autor obrázků. 

každý batikoval tričko savovou technikou, přičemž se prokázal talent umělec-

ký i u osob, u kterých bychom to třeba ani nečekali. Vaření v „sítnovu“ hrnci

bylo napínavé a nikdo nevěřil tomu, že to pak půjde jíst. Avšak i to nás mile pře-

kvapilo. A na kuřecím mase, původně zabaleném v kopřivách, jsme si všichni

pochutnali. Jedním z úkolů na výpravě bylo vydělat si na oběd a udělat dobrý

skutek. Došli jsme k závěru, že nikomu nic nechybí, všichni jsou š�astní. Proto-

že narazit na někoho, kdo by potřeboval s něčím pomoci, byl zázrak; o tom chtít

za to oběd nemluvě (někteří dopadli dobře: hranolky + volské oko se slani-

nou–rangers, jiní hůř: 2 meruňky–roveři). Během tábora jsme měli celkem čtyři

přepady: Kamenice–v podobě Vánoc a naštěstí k nim patřícím dárkům, Votice,

Neveklov–toho, že nás přepadli jsme si všimli až druhý den odpoledne, když

jsme hledali sí�, a znovu Kamenice–kdy Karlos odvedl pozornost všech svým

vystoupením s ohněm a mezi tím nám mizely věci, jako například bedna jídla

z kuchyně.... Vrcholným závěrem hry bylo házení klíčů ze skály, pod kterou stál

jeden ze skupinky a klíče chytal: chycený klíč = přežil. S klidným srdcem mohu

říci, že všichni přežili. Z mého pohledu mohu říci, že tábor byl povedený a už

te	 se těším na příští rok (doufám, že v tom nejsem sama).

Takže přeji všem našim skautíkům (i všem ostatním) krásné a hlavně zá-

bavné prázdniny... 

Tereza P. (Exprees, Terri)

Akvarely Ladislava Žížaly na Kněžině
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Jak se žilo na vesnici ...
Ladislav Skupa

Okupace
Co jí předcházelo? V Německu se v roce 1933

ujmul vlády Hitler. Nejdříve likvidoval demokra-

tické síly doma, ale jak se bohužel ukázalo, při-

pravoval podobné akce i v cizině, především proti

naší republice. Nikdo mu v tom nebránil. V teh-

dejší Společnosti národů se situace v Německu

projednávala, ale to bylo vše. Předsedové

vlád–v Anglii Chamberlain a Daladier ve Fran-

cii–požadavkům Hitlera ustoupili.

Jak to bylo u nás? V pohraničí se budovaly pev-

nůstky, armáda intenzivně pořádala manévry.

Jedno cvičení bylo také v naší obci. Na kopci Na

sráčku byla soustředěna vojenská jednotka, která

v nočních hodinách světlometem pátrala po letad-

lech. Když letadlo objevila, už ho z hledáčku ne-

spustila, aby na něho mohlo být zaměřeno dělos-

třelectvo. Důstojníci této jednotky jednu noc spali

u místních občanů. 

Neklid v republice narůstal, fašisté vystrkovali

drápky, v pohraničí Němci, vedeni Henleinem,

dokonce napadali naše občany. Na jaře v roce

1938 byla vyhlášena částečná mobilizace, naši

vojáci obsazovali pohraničí. Vše bylo uděláno tak

rychle, že aktivní Sude�áci utíkali do Německa,

byl obnoven pořádek, ale bohužel, jen dočasně.

V naší obci se vcelku nic mimořádného nedělo.

Jen Franta Kašpárek, vyučený malíř, maluje na

skálu nad silnicí vedoucí ke zbořenému hradu

nápis: “Jan Rys má pravdu, jdeme za ním, zvítě-

zíme”.

K rozbití republiky však došlo. Nejdříve k od-

tržení pohraničí a vyhnání našich občanů. V Pe-

ceradech našla azyl paní Marková se dvěma ne-

zletilými dětmi. Bydlela u Havelků čp. 52

v uvolněné místnosti po prodejně Včela. Manželé

Rákosovi nalezli ubytování v rodinném domě

u Matějíčků, dnes Czafíků.

Československá zahraniční politika byla orien-

tována na Západ, především na Francii, na kterou

se v rámci uzavřené smlouvy hodně spoléhalo.

Bohužel, marně. Poslední jednání s Hitlerem

skončilo souhlasem těchto velmocí s obsazením

republiky německou armádou. Hanebné prohlá-

šení Chamberlaina anglické vládě “Mír je zachrá-

něn”, bylo jen zbabělým gestem. Přesto byla vy-

hlášena mobilizace, vojáci nastoupili na určená

místa s odhodláním bránit vlast. Prezident Beneš

jako vrchní velitel armády uvážlivě prohlásil:

“Svůj národ na jatka nepovedu”. Vojácí se vrátili

do svých kasáren, a tak, jako celý národ, smutně

přihlíželi, jak 15. března 1939 německá vojska

obsazovala republiku, která tímto zanikla. Byl zří-

zen protektorát Čechy a Morava–Böhmen und

Mähren. Slovensko se souhlasem Hitlera vyhlási-

lo samostatný stát.

Já jsem v té době pracoval v Benešově. Shodou

náhod jsem byl v pražských kasárnách, kde vojá-

ci konzervovali pušky a odevzdávali je do skladu.

Současně si němečtí vojáci z kasáren odváželi vý-

stroj, hlavně boty, připravené pro záložníky. Celo-

plošné nařízení, jako byla jízda vpravo, stanovení

měnového kurzu marky za deset korun, to byly

jen začátky.

Záhy se Němci zaměřili na Židy. Byli povinni

nosit na oblecích šesticípou Davidovu hvězdu,

měli omezený pohyb, zákaz výkonu lékařských

a advokátních prací. Peceradských Židů se to až

na nošení hvězdy nedotklo, protože žili na vesni-

ci. Frišmanovi byla početná rodina. Jejich syn Ro-

bert měl jet do Prahy. Svěřil se svým kamarádům,

Tondovi Drábovi–Koudimovi a Pepíku Skupovi,

že se bojí sám jet. Ti se rozhodli, že ho doprovo-

dí. Od Robertových bratrů si vypůjčili hvězdy,

připnuli je na kabát a jako Židé odjeli. Dobře to

dopadlo.

Dospělým mužům Němci nařídili vykonávat

manuální práce. To všechno ještě šlo, ale krátce

na to dostali Židé příkaz vystěhovat se z obce. Od-

cházeli s nejnutnějšími zavazadly a spolu s ostat-

ními se museli hlásit v Praze na výstavišti, kde

bylo jejich soustředění. Odtud byli deportováni

do Terezína a dále do vyhlazovacích táborů. 

Nevím, co tím okupanti sledovali, když mezi

prvními nařízeními, která vydali, byla kontrola

koní. Snad aby měli přehled pro jejich případné

válečné použití. Kontrola se prováděla v Benešo-

vě. Zárukou, že budou předvedeni všechny koně,

byl starosta příslušné obce, který spolu s kovářem

musel být také přítomen. Prohlídku prováděl ně-

mecký důstojník, zřejmě zvěrolékař. V bílých ru-

kavičkách každému koni otevřel hubu, prohlédl

zuby, pak celkový stav a nakonec kopyta. Byl

jsem přítomen, když přišly na řadu Pecerady. Dal

si zavolat kováře, v tu dobu jím byl pan Uhlík,

seřval ho za to, že koně špatně ková. Dokonce prý

hrozil potrestáním. To byly jen začátky.

V původním plánu okupantů, po skončení

války, samozřejmě pro ně vítězné, bylo likvidovat

celý náš národ–část poněmčit a zbytek vystěhovat

do nehostinných krajů, tzv. “Batávie”. Po zřízení

vojenského cvičiště SS ve středních Čechách za-

čali svůj záměr plnit. Obec Pecerady měla být

celá vystěhována. Okupanti, vědomi si důležitos-

ti továren v Týnci a na Brodcích orientovaných na

zbrojní výrobu, své rozhodnutí změnili. Občané,

kteří v těchto továrnách pracovali, se nemuseli

vystěhovat. Lidé tomu však nevěřili. Marie Kaš-

párková, vdova po Josefu Kašpárkovi, truhláři,

s nezletilou dcerou Miloslavou, mou pozdější

manželkou, měly již odvezenou ložnici v náhrad-

ním bytě na pyšelské zastávce.

V roce 1943 došlo k vystěhování občanů, kteří

nepracovali v továrnách. Týkalo se to hlavně ze-

mědělců. Mezi nimi byla rodina Zahradníčkova

se svým devítiletým synem Pepíkem. Jeho otec,

říkalo se mu Franci, byl takový vesnický mudrc.

Nadaný Josef studoval, dosáhl vysokých hodno-

stí, ale to již bylo v novém domově. Do Pecerad

se však stále hlásí.

V obci byl zřízen dvůr SS Hof Petzerad, sídlo

měl v Šobíškově statku. Ve dvoře pracovali oby-

vatelé z vystěhovaných obcí Bukovany, Krusiča-

ny, Úročnice, Chráš�any, Václavice a další. Byli

ubytováni v uvolněných domech peceradských

sedláků. Vstup do levé části Týnce byl na pro-

pustky, tzv. Ausweis.

(dokončení příště)

Ohře 2008
29.6.–6.7.2008

Jak řekli, tak udělali.
Proto jsme letos nejeli znovu do Polska, ale

v tradičním termínu jsme se vypravili na letní

vodu opět do Čech–na Berounku, Ohři a Bílinu.

Počasí vyšlo podle plánu, a tak jsme si to nále-

žitě vychutnali. 

Autobus osvědčené firmy Petr Podlipný táhl

vlek s jedenácti loděmi (pět kajaků a šest de-

blovek), třemi rafty a nafukovací lodí. Po úvo-

dním dni na dlouhém „voleji“ Berounky, kde

jsme prověřili své síly a psychickou připrave-

nost, jsme další čtyři dny strávili na Ohři. Podle

očekávání tu byla tekoucí voda, byly tu jezy,

hrázky, stupně–počasí nám umožňovalo ne-

omezené možnosti koupání a provádění i jiných

činností. Po pěti dnech na vodě jsme pak v Bí-

lině měli odpočinkový den, tzv. „cochcár-

nu“–každý zvolil, co chtěl. Čvachtání v bazénu

přímo v kempu, výšlap na kopec Bořeň (539 m

n. m.), popř. prohlídku města a okolí. Sedmý

den jsme jeli opět na vodu. Čekala nás řeka Bí-

lina. Měla být tou „třešničkou“ na dortu, jak

řekl Dalibor. Proti předchozím je poměrně

úzká, hluboká, meandrující, zarostlá a silně te-

koucí s množstvím peřejek a malých prahů. Při-

šli jsme si na své, i když je nutno podotknout,

že je stále ještě špinavá a ke konci plná bahna

a chcíplých ryb. Poslední nedělní dopoledne

jsme pak téměř všichni ukončili dováděním

v bazénu a po obědě nás čekala už jen cesta

domů, do Týnce, a tím i konec společných zá-

žitků. Ty zůstanou zachycené na fotkách a v na-

šich vzpomínkách. 

Tak příště zase AHOJ a kde? Že by na Slo-

vensku?

R e k a p i t u l a c e:
Berounka, Zvíkovec–Nebušice, 19 km–ZWC

Ohře, Kynšperk nad Ohří–Královské Poříčí,

22 km–ZWC

čochtan: Honza Rak, Michal Pěkný
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Ohře, Královské Poříčí–Svatošské skály, 16 km–ZWC

čochtan–břeháček: Jirka Nedra

Ohře, Karlovy Vary–Vojkovice, 26 km–ZWC, WWI

čochtan: Petra Pěkná

Ohře, Vojkovice–Boč, 9 km–ZWC

Bílina, Ohníč–Koštov, 12 km–WWI

čochtan–břeháček: Honza Rak, Jirka Nedra

Za krásného počasí jsme na vodě najezdili pěkných 104 km. 

Poděkování patří oběma vedoucím za pečlivou přípravu zájezdu

a udržování dobré nálady, hudebníkům za jedinečné večerní výkony,

mla	ochům za to, že to s námi vydrželi a líbilo se jim tu, firmě Podlip-

ný, že nám zajistila skvělého a uznalého řidiče, vodnímu bohovi za řeky

s dostatkem vody a nám všem ostatním za to, že jsme byli pohodoví

„“účastníci zájezdu“.

mn
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FANCLUB SPARTA Týnec nad Sázavou
Letos v červnu uplynul jeden rok od založení

pobočky FanClub Sparta Týnec nad Sázavou.

Chceme tím navázat na dlouholetou tradici Spar-

taklubu, který před časem v Týnci působil, pa-

mětníci si jistě vzpomenou.

Naší náplní jsou pravidelné návštěvy zápasů

fotbalové Sparty a také účast na různých spor-

tovních a společenských akcích. Díky podpoře

vedení Sparty, které posyktuje pobočkám fan-

klubů mnoho výhod, můžeme organizovat auto-

busové zájezdy na domácí zápasy Sparty. Stejně

jako v uplynulé sezóně, tak i letos v tom chceme

pokračovat. Poděkování si zaslouží i náš řidič

Martin Kazda, který nás vždy spolehlivě a včas

na Letnou dopraví. Samozřejmostí je možnost

rezervace vstupenky na každý domácí zápas. 

Do budoucna se chceme dále rozrůstat a kaž-

dého mezi sebou přivítáme. Informace na tel.:

724 780 930 p. Macháček nebo na .

Závěrem chci Spartě a všem příznivcům po-

přát úspěšnou právě probíhající sezónu

2008/2009.

za FanClub Sparta v Týnci

Pavel Macháček–předseda

Premiéra na kolech
V sobotu 8.6.2008 se v 9,30 hodin sešla na nádraží v Týnci n. S. sku-

pinka cyklistů. Cvičitelky odboru sportu pro všechny–Zorka Poláško-

vá, Irena Čechová, Věra Junová, pomocníci z řad rodinných příslušní-

ků Jirka Jun a Fanda Pokorný a devět dětí z odboru SPV. Rodiče

přivedli děti s koly a nastala kontrola vybavení–brzdy, světla a povinné

přilby. 

Pak už přijel vlak směr Čerčany. Děti doslaly od rodičů poslední rady

a pokyny, naložili jsme kola i sebe, zamávali a hurá do Zlenic. Tedy, až

tam jsme vlakem nejeli. Vystoupili jsme v Čerčanech, odkud jsme podle

řeky jeli do Lštění, tam kousek po silnici, kde naštěstí tou dobou neje-

lo ani jedno auto. Vedlejší silnicí vedoucí chatovou osadou podél břehu

Sázavy jsme dojeli k hotelu Kormorán. To byla naše první zastávka.

Ještě jsme ani neměli hlad a tak jsme se podívali na zvířata, která tam

mají v klecích a voliérách, slezli několik prolézaček i skluzavku a ne-

chali se převézt na lodi na druhý břeh Sázavy ke kiosku Baštírna, kde

byl na programu oběd. Každý si objednal podle své chuti. Pojedli a po-

pili jsme, zazpívali si a vydali se po pravém břehu na zpáteční cestu.

Další zastávka byla až v Poříčí. Malé občerstvení v podobě „zmrzlé-

ho Míši na klacku“ nás nadopovalo na zbytek cesty. Nejhorší úsek nás

teprve čekal–kopec přes Drábovku a další ve Hvozdci. Nikdo nezkla-

mal, nevzdal. S vypětím sil jsme dojeli do Pecerad a abychom nezava-

řili brzdy cestou na Brodce, vzali jsme to přes kopeček Sráček do Zbo-

řeného Kostelce a teprve odtud na Brodce. 

Tam jsme celou akci společně zhodnotili.

Děti byly unavené, už cestou z Poříčí se těšily do cíle, ale přesto byly

všechny nadšené. Příště prý pojedou znovu. Jenom na koupání nedošlo,

žádné velké vedro se nekonalo.

Škoda, že se dětí nesešlo víc. Výlet byl opravdu fajn, líbil se nejen

dětem, ale i nám dospělákům. Nikdo nezlobil, nikdo se nezranil, všechny

děti si zasloužily velkou pochvalu, protože hlavně díky jejich ukázněnos-

ti jsme š�astně dojeli domů.

Bude–li zájem, tak možná za rok. ...
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V sobotu 7. června 2008 jsme pořádali v rámci Setkání Týnců vo-

lejbalový turnaj smíšených družstev. Do turnaje se přihlásil Velký

Týnec, Hrochův Týnec a Týnec nad Labem. Tyto týmy doplnila dvě

družstva Týnce nad Sázavou. Hrálo se systémem každý s každým na

dva hrané sety do 25 bodů. O celkovém vítězi rozhodovala koneč-

ná tabulka. 

Náš první tým zahájil turnaj s Hrochovým Týncem a bez větších

problémů zvítězil 2:0. I druhý tým našeho klubu si nevedl špatně

a dokázal porazit Velký Týnec 2:0.

V druhém zápase narazila naše jednička na Velký Týnec. S tímto

soupeřem jsme hráli vyrovnanější zápas než úvodní duel, přesto

jsme si připsali druhé vítězství. Náš druhý tým čekal Týnec nad

Labem. S tímto družstvem jsme se pořádně zapotili, ale nakonec

jsme se radovali z výhry 2:0. 

Ve třetím klání naše první družstvo poměřilo síly s Týncem nad

Labem. Opět se hrál vyrovnaný volejbal, který rozhodovaly až sa-

motné koncovky. Ty se podařilo zvládnout lépe domácím a připsa-

li si třetí výhru 2:0. Druhý mančaft si v odpočinkovém tempu pora-

dil s Hrochovým Týncem 2:0 a začal se připravovat na „finále“.

V posledním duelu o celkové vítězství narazily na sebe oba do-

mácí týmy. V první sadě měla více ze hry jednička, která zaslouže-

ně vyhrála 25:21. Ve druhém setu se začala prosazovat více dvojka

a vedla v koncovce setu 22:15. Pak se jí ovšem přestalo dařit, čehož

využil protivník a ztracený set otočit ve svůj prospěch. Po výhře

27:25 se radoval z celkového triumfu v turnaji.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v zahradě Společenského centra,

kde nám na pódiu předával ceny starosta Týnce nad Sázavou pan

Březina. Poté následovala společenská část večera, kterou jsme si

náležitě užili.

Všem zúčastněným týmům děkujeme za účast a těšíme se na další

setkání.

Sestava Týnce 1:

smečaři: Martin Soukeník, Honza Kyselka

nahrávačky: Jarka Kuchtová, Hanka Bartlová

blokaři: Jarda Kuchta, Ota Hadač

Naše výsledky:

Týnec nad Sáz. 2– Velký Týnec 2:0 (25:20, 25:20)

Týnec n. Sáz. 1– Hrochův Týnec 2:0 (25:4, 25:9)

Týnec n. L. – Týnec nad Sáz. 2 0:2 (21:25, 20:25)

Týnec n. Sáz. 1– Velký Týnec 2:0 (25:19, 25:21)   

Týnec n. S. 2–  Hrochův Týnec 2:0 (25:6, 25:11)

Týnec n. Sáz. 1 – Týnec n. L. 2:0 (25:19, 25:18)

Týnec n. Sáz. 1 – Týnec n. S. 2 0:2 (21:25, 25:27)

Sestava Týnce 2:   

smečaři: Martin Prokeš, Mirek Kalina

nahrávačky: Markéta Kalinová, Maruška Šlesingerová

blokař: Libor Prokeš

Konečná tabulka:

1. Týnec nad Sázavou 2 4 4 0 0 8:0 12 b

2. Týnec nad Sázavou 1 4 3 0 1 6:2 8 b

3. Týnec nad Labem 4 1 1 2 3:5 5 b

4. Velký Týnec 4 1 1 2 3:5 4 b

5. Hrochův Týnec 4 0 0 4 0:8 0 b

V sobotu 21. června 2008 jsme uspořádali již dvanáctý ročník

Memoriálu Miroslava Kaliny ve volejbale mužů. Pozvánku přijalo

družstvo Těptína a tým S Milošem. Náš oddíl postavil jeden tým.

Na poslední chvíli se z turnaje odhlásil Havlíčkův Brod a Vlašim.

Vzhledem k nízkému počtu zúčastněných týmů, jsme se s kapitány

družstev dohodli, že turnaj odehrajeme dvoukolově systémem

každý s každým na dva vítězné sety. O celkovém vítězi rozhodova-

la konečná tabulka do níž se započítávala obě kola.

V zahajovacím utkání turnaje jsme nastoupili proti Těptínu. Od

začátku jsme dotahovali čtyř až pětibodové manko, které si soupeř

držel až do konce setu. Po výhře 20:25 se ujal vedení 0:1. Druhý set

měl obdobný scénář a my opět prohráli, tentokrát o šest bodů 19:25.

Ve druhém zápase nás čekal tým S Milošem, za který nastoupili

také Mirek Kalina s Martinem Prokešem. Úvod zápasu se nám opět

nevydařil. Zejména našimi chybami jsme umožnili jít soupeři do

vedení, které si bezpečně pohlídal až do konce setu. Zaslouženou

výhrou 19:25 se protivník ujal vedení. Druhá sada byla již vyrov-

nanější. O osudu rozhodovala samotná koncovka, ve které měli

více štěstí hostující hráči a připsali si druhou výhru 23:25.

V následujícím duelu nás čekal opět Těptín. Do utkání jsme

vstoupili celkem dobře a vedli o tři body 8:5. Poté hráči Těptína vy-

užili naší nedůrazné hry na síti a šesti bodovou šňůrou zápas otoči-

li ve svůj prospěch. Nám se již manko stáhnout nepodařilo a po-

dlehli jsme 21:25. Ve druhém klání jsme s Těptínem drželi krok až

do samotné koncovky. V té využil hned první setbol soupeř a mohl

se radovat z výhry 23:25.

V posledním utkání nás čekal tým S Milošem. V prvním setu

jsme vydřeli konečně výhru 26:24. Družstvo S Milošem se ovšem

nechtělo vzdát lehce a porážku nám po výsledku 25:27 hned vráti-

lo. O osudu utkání rozhodnul tie-break. V něm jsme měli více ze

hry my a došli si pro jedinou výhru na turnaji.

V celkovém součtu jsme obsadili třetí místo za vítězným Těptí-

nem a druhým týmem S Milošem.

Naše sestava:

smečaři:     Pepa Semrád, Pavel Fryšara

blokaři:      Jarda Kuchta, Michal Kuchta

nahrávači:  Marek Vávra, Pavka Zdražil

pozn. : smečaři Mirek Kalina a Martin Prokeš hráli za tým S Milošem

Výsledky: 

1. kolo

Týnec – Těptín 0:2 (20:25, 19:25)

Těptín – S Milošem 2:1 (19:25,25:20, 20:18)

Týnec – S Milošem 0:2 (17:25, 23:25)

2. kolo

Týnec – Těptín 0:2 (21:25, 23:25)

Těptín – S Milošem 2:1 (25:23, 13:25, 21:19)

Týnec – S Milošem 2:1 (26:24, 25:27, 15:11)

Tabulka:

1. Těptín 4 4 0 8 :2 223: 219 10b

2. S Milošem 4 1 3 5 : 6 242: 238 6b

3. Týnec nad Sázavou 4 0 4 1 : 7 188:212 2b

Do nové sezóny v KP II. vstoupíme v sobotu 30. srpna, kdy na

svém hřišti přivítáme loňského vítěze naší skupiny TJ Bohemia Po-

děbrady. Veškeré začátky dvojutkání začínají v 10 hodin a druhé

zápasy většinou hodinu po skončení prvního zápasu. Na všechny

zápasy jste srdečně zváni.

VOLEJBALISTŮM ZAČÍNÁ NOVÁ SEZÓNA
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Týnec nad Sázavou 2 vs. Velký Týnec

Týnec nad Sázavou 2 vs. Týnec nad Labem

Týnec nad Sázavou 2 vs. Velký Týnec

ROZPIS UTKÁNÍ NA PODZIM 2008

So   30. 8.   VK TÝNEC nad Sáz. – TJ Bohemia Poděbrady

So     6. 9.   TJ Jiskra Zruč n. Sáz. – VK TÝNEC nad Sázavou 

Ne    7. 9.   VK TÝNEC nad Sázavou – SK Kostelní Lhota

So   13. 9.   SK volejbal Kolín  – VK TÝNEC nad Sázavou  

So   20. 9.   VK TÝNEC nad Sázavou – VK Nymburk

Ne  21. 9.   TJ Sparta Kutná Hora  – VK TÝNEC nad Sázavou 

So   27. 9.   VK TÝNEC nad Sázavou – TJ Sokol Vlašim

So   4. 10.   TJ Sokol Poříčany - VK TÝNEC nad Sázavou

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na otevřený beachvolejbalový

kurt, který bude v provozu do konce září v závislosti na počasí.

Stačí se objednat na telefonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát.

Stojí to opravdu za to

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta

Finalisté turnaje setkání Týnců – Týnec nad Sázavou 1 a 2



ročník XVIII, srpen 2008 Týnecké listy číslo 4, strana 17

Firma se sídlem ve Velkých Popovicích 
přijme do trvalého pracovního poměru

ŘIDIČE,
ŘIDIČ –SILNIČÁŘ,

STAVEBNÍ A POMOCNÉ
DĚLNÍKY

možno i brigádu. Omezené možnosti ubytování.
Řp.sk.C,T,E, nabízíme stabilní zázemí 

platové podmínky dle dohody.

Nástup možný ihned.

Kont. tel: 606 765 674, 323 665 108

Koupím domek,
chalupu nebo byt i před opravou.

Platím hotově.

Tel.: 723 233x162.
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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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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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