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zdarma

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
léto už je v plném proudu, děti se těší na prázdniny a radnici čeká několik dů-
ležitých akcí. Nejen o nich si můžete přečíst v tomto vydání Týneckých listů.

Zprávy o činnosti rady a starosty
• Byla vyhlášena výzva k nominacím na „významného občana“ města.

Pokud víte o někom, kdo se zasloužil o rozvoj města, či významně ovliv-
nil život ve městě, dejte nám zprávu. 

• Rada schválila tři rozpočtová opatření (změny rozpočtu města).
• Byla uzavřena mandátní smlouva na správu domu s pečovatelskou služ-

bou čp. 525 s Ludmilou Šiňorovou.
• Byly schváleny půjčky z Fondu oprav a modernizace bytového fondu.

Bylo podáno 7 žádostí v objemu 1.520.000 Kč. Všem žádostem bylo
vyhověno. Opravovat se budou především střechy a okna.

• Bylo stanoveno školné v MŠ Týnec nad Sázavou na školní rok 2011/2012
ve výši 600,- Kč měsíčně.

• Bylo schváleno rozdělení dotací města ve vyhlášeném programu na pod-
poru sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mlá-
deže v Týnci nad Sázavou. Celkem bylo rozděleno téměř 600.000 Kč.

• V prameništi Bukovany proběhly zkoušky původních vrtů. Vrty mají do-
statečnou vydatnost a rozbory neprokázaly přítomnost žádných škodli-
vých látek. Je tedy možné uvažovat o uvedení vrtů do provozu a tím být
nezávislí na želivské vodě. K realizaci je však ještě dlouhá cesta, to nej-
důležitější je zajistit financování akce.

• Rada projednala možnou změnu koeficientů daně z nemovitosti pro rok
2012. Změna nebyla schválena, proto nebude návrh zastupitelstvu před-
kládán k projednání a v roce 2012 se daň z nemovitosti nezmění.

• Město prošlo úspěšně auditem. V účetnictví města nebyly shledány zá-
vady. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření bude projednávat za-
stupitelstvo města.

• Rada projednala investiční priority města Týnec nad Sázavou. Mezi nej-
důležitější patří dostavba dosazovací nádrže na čistírně odpadních vod,
chodník do Chrástu, zateplení mateřské školy, úprava ploch autobuso-
vého a vlakového nádraží a bezbariérový přístup na úřad. Dále pak kaž-
doroční aktivity – opravy komunikací a chodníků, opravy vodovodů a ka-
nalizací a podpora tradičních kulturních akcí. 

• Připravuje se výběrové řízení na dodavatele elektřiny a plynu. Přepokládá
se 15–20% úspora. Zároveň probíhá optimalizace nákladů na tisk doku-
mentů na úřadě. 

• Byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele projektu Obnova veřejné
zeleně. Realizace by mohla začít na podzim 2011. O tomto projektu je
článek uvnitř Týneckých listů.

V dubnovém zastupitelstvu bylo mimo jiné schváleno:
• I. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2011.
• Zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc schvalování ceny vodného a stočného.

Z činnosti úřadu
• Od 1.7.2011 nastupuje nová účetní Bc. Zdeňka Vojtíšková
• Od 31.7.2011 bude ukončena činnost Kontaktního místa Úřadu práce.

Žádosti o dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, příspěvek na
bydlení,…) se budou vyřizovat v Benešově. Důvodem je reorganizace
Úřadu práce.

• Od 1.7.2011 bude Městský úřad v Týnci nad Sázavou zajišťovat prodej
rybářských lístků.

Opravy komunikací
V letošním roce bohužel nebyla přidělena dotace na opravu komunikací.

Jediným zdrojem financování oprav je pouze rozpočet města. Proběhly vý-
spravy výmolů po zimním období. Připravuje se oprava části cesty U Ja-

novického potoka, kde bude z recyklátu položen nový povrch. Souvislé
nové povrchy z asfaltové směsi by se měly pokládat v Kostelci (800 m2),
v Chrástu vesnici (400 m2) a na cestu na Větrov (1000 m2). Dále je třeba
provést generální opravu schodiště nad autobusovým nádražím a u lávky
na Brodcích. Provede se také úprava přechodu u ZŠ Komenského a povr-
chu autobusové zastávky na Benešovské.

Hlavní průtahy městem patří Středočeskému kraji. Mezi nejhorší úseky
patří křižovatka na Brodcích a vjezd do Zbořeného Kostelce. Správa
a údržba silnic, která zajišťuje pro kraj péči o komunikace, byla na tyto prob-
lémy upozorněna, ale vzhledem k nedostatku financí opravu odložili…

Milujeme Týnecko
Informace o kampani občanského sdružení Step najdete na jiném místě

Týneckých listů. Kampaň je zaměřená na čistotu, bezpečnost a ohledupl-
nost na Týnecku. Děkuji všem, kterým není lhostejný život ve městě a ak-
tivně se snaží o jeho zlepšení. Město tuto kampaň podporuje. Aktivně se
zapojí také městská policie.

Výstavba nové mateřské školy
Po krátkém zpoždění byla stavba školky zahájena. Předpokládá se do-

končení v průběhu srpna. Vzniknou dvě oddělení pro celkem 50 dětí. Pro-
voz by měl být zahájen 1. září.

Lávka přes Sázavu v Kostelci
Ve spolupráci se Středočeským krajem připravujeme žádost o dotaci na

stavbu lávky přes Sázavu ve Zbořeném Kostelci. Lávka bude určena pouze
pro pěší a cyklisty. Součástí stavby budou také dva úseky nových asfalto-
vých povrchů na cestách pod hradem v Kostelci a kolem řeky pod týnec-
kým hradem. Pokud vše dobře dopadne, pak by se v roce 2012 mohla za-
hájit její výstavba. Stavbu bude financovat Středočeský kraj.

Územní plán
Bylo požádáno o poslední stanovisko na Odboru územního plánování

KÚ StK. Předpokládá se, že stanovisko bude k dispozici v průběhu června
2011. Další průběh závisí na obsahu stanoviska. Pokud nenastanou komp-
likace, pak by o prázdninách (v srpnu) proběhlo veřejné projednání a za-
stupitelstvo by v září a říjnu schvalovalo finální znění územního plánu.

Milí čtenáři,
přeji Vám pohodové léto, příjemnou dovolenou a školákům mnoho prázd-
ninových dobrodružství.

Martin Kadrnožka, starosta města

foto J. Dřízhalová
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Další zprávy z radnice
1. Úprava zeleně – kácení stromů – na konci

března skončil termín pro kácení a úpravu ze-
leně, Město Týnec požádalo o pokácení 69 ks
stromů. Náhradní výsadba za pokácené stromy
bude probíhat v rámci projektu Obnovy zeleně.
Proběhly po městě úklidové práce, hlavně
ořezy ze stromů a keřů, a to buď pálením nebo
štěpkováním. 

Vyzývám občany, kterým se štěpka hodí
a využili by ji ve svých zahradách, ať si ji
kdykoliv naloží v prostoru vedle autobuso-
vého nádraží pod břízami. Nepotřebujete
žádné povolení a dovolení. Štěpka je k dis-
pozici všem. Zbytek štěpky si odveze sou-
kromá firma za mírný poplatek k dalšímu zpra-
cování a k topení. Termín neznám. 

Během měsíce května se nám podařilo upravit
a osadit květinami a keři velké truhlíky na Pěší
v centru města. Prosím hlavně maminky
s dětmi, majitele pejsků a kuřáky, aby udržo-
vali pořádek vně a kolem záhonů. Děkuji všem
za pochopení.

2. Mateřská škola – nová školka se už staví, děti
jsou do nového školního roku 2011/2012 při-
jaté, dobíhají některá odvolání proti nepřijetí
dítěte do MŠ ze stran rodičů, mateřská škola
je připravená na prázdninový provoz. Během
letních prázdnin také proběhne plánovaná čás-
tečná rekonstrukce školní kuchyně, aby od no-
vého školního roku zvládla kapacitně pokrýt
požadavek na zvýšený počet obědů.

3. Základní škola – během měsíce května se žáci
ZŠ přidali k celostátní akci Den země a uklízeli
město Týnec. Celá akce navazovala na další
úklidovou akci – Čistou řeku Sázavu. Sponzor
akce přistavil do města kontejner, který děti pl-
nily odpadky z celého Týnce. Děkuji paní ře-
ditelce školy Haně Váňové za celkovou orga-
nizaci, jsem ráda, že vede naše děti k pořádku
i na veřejných prostranstvích. 

4. Svazek obcí Týnecko – mikroregion má svého
manažera pro dotace, stala se jím paní Martina
Tomanová z Krhanic. Náplní práce bude,
kromě vyhledávání společných cílů a strategií
obcí, mapování povinností obcí, hlavně aktivní
vyhledávání veškerých informací ohledně vy-
psaných dotací pro obce a po individuální do-
hodě s obcí vypracování žádostí o dotace. 

5. Farmářské trhy – pořádání trhů přímo u nás
ve městě? To je otázka, o které jsme přemý-
šleli. Ministerstvo životního prostředí dokonce
vypsalo možnost získání dotace na podporu
farmářských trhů. Ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa otevřel dne 19. března 2011
nový program zaměřený na organizaci farmář-
ských trhů. Záměrem výzvy je podpora na-
startování pořádání nových farmářských
trhů v příslušné lokalitě s využitím prodeje
produkce vyráběné s ohledem na šetrné vy-
užívání přírodní a kulturní krajiny. Každý
nový projekt farmářských trhů může být pod-

pořen ve výši 20 až 150 tis. Kč, přičemž se pro-
plácí až 90 % uznatelných nákladů (např. in-
vestice do stánků, zavedení elektřiny a tekoucí
vody, propagace a reklamy, do úklidu, do
mezd). Žadatelem mohou být obce a neziskové
organizace. Termíny jsou stanoveny v pěti cy-
klech, přičemž první byl otevřen 19. března
a poslední končí 10. října 2011.

Je to námět na diskuzi, zda máme ve svém
okolí v regionu dostatečný počet farmářů a ze-
mědělců, kteří by pravidelně jezdili na trhy do
Týnce? A také – zda má Týnec a okolí dosta-
tečně velkou kupní sílu, aby se prodejcům
u nás vyplatilo prodávat? Vznikla by nová,
a dle mého názoru velká a nežádoucí, konku-
rence. Za prvé – Město Benešov pravidelně co
dva měsíce farmářské trhy pořádá v areálu be-
nešovského pivovaru. A za druhé – jsme malé
město a vážíme si všech podnikatelů – ob-
chodníků, kteří v našem městě živnost provo-
zují. Uspořádáním farmářských trhů bychom
uškodili všem květinářkám, řezníkům, peka-
řům a zelinářům. Pokud někdo z okolních pro-
dejců projeví zájem v Týnci prodávat, má
k dispozici nevhodně umístěnou tržnici u měst-
ského úřadu.

Nakonec mám pro vás tři typy na zaručeně
pravé farmářské produkce z našeho okolí:
– každý den čerstvé a pravé kravské mléko v prv-

ním mléčném automatu v našem regionu na
statku pana Mikoláše v Krhanicích v Dolních
Požárech. Bandasku s sebou!

– domácí čerstvá slepičí vajíčka různé gramáže
ze statku v Bystřici u Benešova. Prodejní místo
pro Týnec vzniklo v rodinném domku č. 33 na
Jílovské ulici. 

– veškeré produkty ze včelího medu včetně do-
mácí medoviny prodává jeden z největších
včelařů našeho regionu pan Petr Stejskal od
Netvořic, tel. 607/706921.

Jak říkám, je to námět na diskusi, na webu
města v diskusi je už o trzích psáno, napište
prosím své připomínky a postřehy, možná, že
nás svými argumenty přesvědčíte a farmářské
trhy v Týnci uspořádáme. 

6. Dotace městu – ještě bych vás ráda, vlastně
nerada, informovala o rozhodnutí správní rady
Nadace ČEZ, které se týká projektu s názvem
„Víceúčelové veřejné sportovní hřiště v Týnci
nad Sázavou“ v grantovém řízení Oranžové
hřiště 2011 – hřiště za milion. Je to dotace hra-
zená v plné výši a projekt byl zpracován na ve-
řejné hřiště na Farském kopci. Správní rada
prostudovala všechny projekty a rozhodla se
naší žádosti nevyhovět. Důvody nesděluje
a věří, že se nám podaří získat finance z jiných
zdrojů a projekt úspěšně realizovat. 

Odpověď na podané žádosti o dotace ze Stře-
dočeského kraje jsme také ještě nedostali,
máme být trpěliví, snad v průběhu měsíce
června. Žádostí jsme podali pět, a jsou to: pří-
stavba sociálního zařízení u fotbalového hřiště,
oprava střechy tenisových kabin, za kulturu –
akce na týneckém hradě, výstroj pro výjezdní

jednotku hasičů Pecerady, veřejné multi-
funkční hřiště v areálu základní školy. Snad bu-
deme mít větší štěstí.

7. Kultura ve městě – bližší informace se dočtete
v samostatných článcích Týneckých listů.
Mohu ubezpečit všechny příznivce pohádek,
koncertů a ostatních tradičních akcí města, že
je vše připraveno a letní sezona může vypuk-
nout. Všechny srdečně zvu na 11. městské slav-
nosti v historickém duchu – Týnecký střep,
který proběhne v areálu hradu v sobotu 6. srpna
2011.

8. Občanské sdružení Step (S jako Sázava, tep
jako tepající srdce) a akce „Milujeme Tý-
necko“ – začátkem června proběhla kampaň
nově vzniklého občanského sdružení z Týnce
za příjemnější, bezpečnější a ohleduplnější žití
v našem městě. Vedení města tuto aktivitu plně
podporuje a vítá. Je dobré, že někteří občané
města nejsou lhostejní k tomu, co vidí kolem
sebe a mají chuť různou formou propagovat
a upozorňovat na nešvary, které se bohužel dějí
kolem nás. 
Všichni jste dostali propagační letáček kam-
paně do schránek, zkuste u ranní kávy nebo ve-
černí skleničky vína věnovat trochu pozornosti
a myšlenek této akci. Zkuste zapřemýšlet, o co
sdružení vlastně jde? Na co upozorňuje? Co
jim není lhostejné?
Sdružení navázalo okamžitě spolupráci s mí-
stními institucemi a já doufám, že do budoucna
ještě uslyšíme o společných projektech  dětí -
-rodičů -škol -spolků -podnikatelů -radnice. Dě-
kuji vám za to, že se jen zamyslíte. Pokud se
vám sdružení a jejich cíle líbí, můžete své sym-
patie projevit na www.sazavskytep.cz

Milí spoluobčané, přeji vám hezké léto a klidné
prázdniny, užijte pohody a relaxace při dovole-
ných, buďte na sebe a své blízké opatrní a na shle-
danou na některé procházce městem. 

Adriana Bursová

místostarostka města

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

ve čtvrtek 28. července 2011
– termín uzávěrky je závazný!

D
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Obnova městské zeleně v Týnci nad Sázavou
je jedním z projektů podporovaných Minister-
stvem životního prostředí. Po více než roční
snaze o získání dotací se město může pustit do re-
alizace projektu v hodnotě téměř 5 milionů korun.
Dodavatel, který vzejde z výběrového řízení,
bude dva roky pracovat na různorodých úpravách
zeleně na městských pozemcích. Velké množství
stromů a keřů trpí různými nemocemi, jiné jsou
přerostlé nebo nevhodně vysazené. Často z pů-
vodních alejí zbyla jen nevzhledná torza. Jiné
rostliny poničil vítr a sníh. Cílem celého projektu
je celková obnova zeleně ve městě. Staré a po-
škozené stromy se budou kácet a místo nich vy-
sazovat nové. Na některých místech se doplní
chybějící rostliny, stromy se dočkají výchovných
i ozdravných řezů a další místa ve městě budou
úplně nově osázená. 

Největší zásah čeká svah pod hotelem, kde jsou
v současnosti neuspořádaně přerostlé dřeviny,
které brání oboustrannému výhledu a mnoho
z nich je poškozených. Místo nich se lidé mohou
těšit na alej kvetoucích sakur a nízký porost dal-
ších rostlin. Rozsáhlému zásahu neujde ani tzv.
„rondel“, kde dojde k odstranění většiny rostlin
mezi paneláky. Na místě zůstanou pouze staré bo-
rovice a celý prostor bude nově osázený podle ná-
vrhu ing. arch. Vokrouhlecké. Plocha před ob-
chodním domem získá úplně nový vzhled. Po-

škozené jehličnany nahradí listnaté stromy, které
budou tvořit stinná zákoutí. Pracovat se bude na-
příklad i na svahu pod kostelem, v okolí hradu
a hřbitova, ale i v místní části Chrást sídliště
a v okolí kostela v Chrástu. Na dalších místech
dojde především k ozdravným zásahům a dosa-

zování chybějících rostlin, které původně tvořily
aleje a okrasná uskupení. 

Celková proměna přinese všem občanům
města, ale i jeho návštěvníkům a turistům, pří-
jemnější a kulturnější prostředí. 

Marta Vacková

V příštích dvou letech se promění zelené plochy v Týnci nad Sázavou

Ze svodky městské policie
16. 5. 2011 – Strážníci odchytili volně pobí-

hajícího psa na Kněžině. Jednalo se o černého
středně velkého psa,který byl umístěn do kotce
městské policie a následně předán pracovníkům
útulku. 

17. 5. 2011 – Ve spolupráci s PČR Týnec nad
Sázavou vykázán občan Týnce z domu svých ro-
dičů, kde se choval značně agresivně.

17. 5. 2011 – Hlídka MP přijala telefonické
upozornění na podezřelé vozidlo Avia pohybující
se po Peceradech. Ve spolupráci s hlídkou PČR
Týnec nad Sázavou bylo vozidlo zastaveno
a zkontrolováno. Jednalo se o osoby, které nabí-
zely občanům výkup šrotu.

17. 5. 2011 – Zjištěn vrak vozidla Seat v obci
Čakovice, kontaktován majitel, který vozidlo
v požadovaném termínu odstranil.

20. 5. 2011 – Odchycen v prodejně Zverimex
černobílý buldoček, který byl umístěn do kotce
MP a následně předán majiteli.

20. 5. 2011 – Hlídka MP přijala telefonické
upozornění na narušení objektu muzea. Na místě
bylo zjištěno, že došlo ke špatnému nastavení
bezpečnostního zařízení.

20. 5. 2011 – Strážníci přijali telefonické upo-
zornění na požár v lese za Společenským centrem
Týnec. Na místo se dostavili hasiči z Pecerad
a také HZS Benešov, kteří požár uhasili.

20. 5. 2011 – Došlo na parkovišti před budo-
vou městského úřadu ke krádeži katalyzátoru
z vozidla Peugeot. Na místo přivolána hlídka
PČR Týnec nad Sázavou. 

20. 5. 2011 – Přijala hlídka MP telefonickou
žádost o zákrok proti podnapilé osobě v provo-

zovně Staročeská jídelna. Jelikož tato osoba ne-
dokázala na místě strážníkům prokázat svoji to-
tožnost, byla převezena na služebnu PČR Týnec
nad Sázavou k lustraci.

21. 5. 2011 – Spolupráce s PČR Týnec nad Sá-
zavou na Ženijním dnu v Chrástě nad Sázavou.

23. 5. 2011 – Mezi Týncem nad Sázavou a Bu-
kovany nalezena ležící osoba vedle vozovky. Pro
podezření, že tuto osobu srazilo vozidlo, byla na
místo přivolána RZS Benešov.

23. 5. 2011 – Řešili strážníci MP vraky vozidel
v Chrástě nad Sázavou - osadě. Jednalo se o cel-
kem 3 vozidla. Zjištěni a kontaktováni majitelé
těchto vraků. Uložena lhůta k odstranění.

27. 5. 2011 – Strážníci provedli ve spolupráci
s kafilerií likvidaci uhynulého prasete u řeky
v areálu Metazu.

27. 5. 2011 – Odchyceni dva volně pobíhající
labradoři v Peceradech. Umístěni do kotce, zjiš-
těn majitel, kterému byli předáni.

30. 5. 2011 – Nalezena uhynulá ovce v řece
vedle mlýna. Ve spolupráci s kafilerií byla zli-
kvidována.

Máte uloženo číslo MĚSTSKÉ POLICIE
ve svém telefonu?

606 393 382

Mohlo by se Vám hodit …



Hledáme ty nejlepší…
Rada města letos již podesáté hodlá

ocenit spoluobčany z našeho města, kteří
se dlouhodobě nebo v daném roce nejvíce
zapsali do historie města svou prací a pří-
nosem pro společnost.

Vyzýváme proto všechny profesní, zá-
jmové i společenské organizace a další
širokou veřejnost k podávání návrhů.
Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení
navrhovaného, obor, ve kterém působí
a odůvodnění návrhu.

Své návrhy, prosím, posílejte do pondělí
22. 8. 2011. O konečném výběru navrže-
ných spoluobčanů rozhodne rada města.

Děkuji Vám za spolupráci

Martin Kadrnožka, starosta města
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Mateřská škola Týnec nad Sázavou

ností – čištění oken, koberců, hraček, nábytku,
praní záclon apod. Dále je nutné z hygienických
důvodů vymalovat školní kuchyni a přestěhovat
současné sklady zásob a potravin do větších míst-
ností z důvodu navýšení kapacity jídel od 1. 9.
2011.

Ve třídách MŠ je nutné odstranit závady zjiš-
těné při kontrole zástupkyně Krajské hygienické
stanice – výměna některých koberců a dokončení
rekonstrukce dětských toalet.

Prázdninový provoz je určen výhradně pro děti
zapsané k docházce do MŠ pro školní rok
2010/2011, tento školní rok končí 31. 8. Jiné děti
a děti zapsané na příští školní rok nemohou MŠ
navštěvovat ani v době prázdnin z hlediska le-
gislativních předpisů, hygienických a bezpeč-
nostních norem. Tyto jsou ve státním školství dů-
sledně uplatňovány a kontrolovány státními or-
gány a institucemi. Placenou hlídací službu může

Informace k přijímacímu řízení na školní rok
2011/2012

K přijímacímu řízení na školní rok 2011/2012,
které se uzavřelo zápisem dne 13. 4. 2011, byly
poštou nebo osobně zákonnými zástupci doru-
čeny celkem 144 žádosti o přijetí do MŠ. Vzhle-
dem k nárůstu kapacity MŠ o 50 míst od 1. 9.
2011 (přístavba 2 oddělení) činí současná kapa-
cita pro příští školní rok 106 volných míst. Vý-
sledkem přijímacího řízení bylo tudíž přijetí 106
nových dětí do MŠ Komenského v Týnci nad Sá-
zavou, MŠ Chrást nad Sázavou (odloučené pra-
coviště) a nové přístavby MŠ v Týnci nad Sáza-
vou, jejíž otevření je plánováno k 1. 9. 2011.

Celkem 38 dětí nebylo přijato z důvodu nedo-
statečné kapacity a velkého počtu dětí naroze-
ných v současných „silných“ ročnících.

Přijímání dětí proběhlo podle kritérií stanove-
ných Radou města Týnec nad Sázavou dne 12. 4.
2010 č. 2010/6/25 a schválených ředitelkou Ma-
teřské školy Týnec nad Sázavou. Tato kritéria
jsou přístupná na webových stránkách MŠ, ná-
stěnkách, popř. na vyžádání v tisku u ředitelky
MŠ. Pořadník přihlášených dětí byl sestaven
podle bodového ohodnocení vyplývajícího právě
z těchto stanovených kritérií a je k dispozici k na-
hlédnutí pro rodiče zapsaných dětí v MŠ. Počty
přijatých a nepřijatých dětí korespondují právě
s pořadovým číslem v tomto seznamu.

V příštím roce se zápis dětí do MŠ bude řídit
stejnými kritérii, pokud nedojde k jejich úpravě.
Případné změny jsou možné ve spolupráci mezi
zřizovatelem MŠ (Město Týnec nad Sázavou)
a ředitelkou Mateřské školy Týnec nad Sázavou.
Impulzem pro tato jednání mohou být i připo-
mínky ze strany rodičovské veřejnosti.

Prázdninový provoz
V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena

z provozních a hygienických důvodů od 18. 7. do
7. 8. 2011 (3 týdny). V této době proběhne velký
úklid všech pavilonů MŠ i hospodářských míst-

relizovat např. jiný soukromý subjekt, kterému
lze třídu MŠ pronajmout se souhlasem zřizova-
tele. Rodiče dětí zapsaných v MŠ přihlašují
prázdninovou docházku na třídách prostřednic-
tvím písemných seznamů na třídních nástěnkách.

Závěrem bych chtěla popřát všem našim dětem
krásné prázdniny s rodiči, sourozenci, dalšími
příbuznými i kamarády a spoustu veselých zá-
žitků na našich příjemných zahradách i na prázd-
ninových pobytech.

Nové děti uvítáme rádi jak v naší současné ško-
ličce, tak v nových pavilonech MŠ na začátku
příštího školního roku – 1. 9. 2011. Zahájení pro-
vozu nové MŠ bude předcházet Den otevřených
dveří pro týneckou veřejnost, jehož termín bude
včas oznámen na webových stránkách MŠ a vý-
věskách MěÚ.

Za Mateřskou školu Týnec nad Sázavou

PaedDr. Janeta Jandová, řed. MŠ

Dětské hřiště v Krusičanech
Takto zatím vypadá v pořadí poslední nově vy-

budované veřejné dětské hřiště města Týnec nad
Sázavou. Vzniká v Krusičanech u obecního
domku poblíž hasičské zbrojnice. Místní občané
pod vedením Pavla Fraňka společně vlastními si-
lami pracují na jeho dokončení a za to jim všem
patří velké DÍKY. Vyroste nová tráva a příjemné
posezení. Dětem město k jejich svátku nadělilo
novou skluzavku a pískoviště.

Město Týnec zřídilo a udržuje deset dětských
veřejných hřišť – 1. Týnec u obchodního domu,
2. Sídliště Kněžina, 3. Kozlovice u zahrádek, 4.
Chrást vesnice směr vodojem, 5. Chrást sídliště
u hlavní cesty na Krhanice, 6. Zbořený Kostelec
u sokolovny, 7. Pecerady na fotbalovém hřišti,
8. Podělusy kousek od obecního domku, 9. Ča-
kovice na fotbalovém hřišti, 10. Krusičany
u obecního domku.

I přesto, že roční rozpočet na dětská hřiště je
malý, každým rokem proběhne revize všech dře-
věných prvků, aby hřiště byla bezpečná, doplní

se písek do pískovišť a na dopadové plochy,
opraví a natřou se lavičky a pořídí se některé nové
houpačky nebo průlezky. 

Děkuji všem občanům, maminkám, tatínkům
a ostatním, kteří udržují pořádek na hřištích
a vedou své děti ve výchově k neničení prvků
a k ohleduplnosti při hře na hřištích. 

Adriana Bursová, místostarostka města 
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Z dopisů čtenářů…
Městský úřad v Týnci nad Sázavou po ko-

munálních volbách
Vše jede ve starých kolejích. Mnoho občanů

Týnce nad Sázavou nerozumí myšlení, jednání
a rozhodování nového vedení městského úřadu.
Změnu lze pozorovat jen v radě města. Hlasuje
pouze jednomyslně: 5 – 0 – 0 a má v ní zastou-
pení KSČM. 

Konkrétním příkladem práce vedení MěÚ je
způsob, kterým vyřídilo požadavek Ministerstva
životního prostředí (MŽP), vyjádřit se k doku-
mentaci „Posouzení vlivů dálnice D3 na životní
prostředí“.

V této dokumentaci, kterou MŽP poslalo MěÚ
Týnec jsou posuzovány dvě varianty průchodu
dálnice D3 Středočeským krajem:
1. Koridor východní – netýká se katastrálního

území Týnec.
2. Koridor západní, který má procházet dolním

Posázavím, s přivaděčem přes centrum města
Týnec nad Sázavou.
Rada města na svém jednání dne 7. 2. 2011

jednomyslně schválila, že nemá k dokumentaci
připomínky a že obě varianty jsou pro Týnec při-
jatelné. Nový pan starosta Mgr. Kadrnožka v do-
pisu MŽP stanovisko MěÚ Týnec formuloval
ještě podivněji. I když se ze dvou možností ob-
vykle preferuje – upřednostňuje pouze jedna –
pan starosta preferuje obě dvě varianty: 
1. Koridor východní – preferuje z důvodů „men-

ších negativních vlivů na okolí, obyvatele
Týnce včetně místních částí, především Krusi-
čan.“ Ve skutečnosti tato varianta neovlivní ži-
votní prostředí Týnce a okolí. 

2. Koridor západní – preferuje z důvodu „jejího
souladu s územním plánem.“ Ale obává se
zhoršení životního prostředí hlukem, zplodi-
nami a „prachem, a devastace přírodních eko-
systémů zázemí sídel ve volné krajině.“
Důvod „územní plán“ není důvodem, neboť

územní plán (ÚP) není dosud schválen. Ani pro-
vedení změny ÚP by nebyl problém. Západní va-
riantu mělo vedení města, v zájmu většiny ob-
čanů Týnce nad Sázavou, odmítnout a nemuselo

by se o bávat podstatného zhoršení životního
prostředí.

Odmítnutím této varianty by vedení MěÚ re-
spektovalo názor mnoha občanů, kteří podporují
nesouhlas se západním koridorem. 

Nesouhlas vyslovily:
1. MěÚ – komise pro rozvoj města
2. Sdružení občanů za harmonické Týnecko
3. Český zahrádkářský svaz – MO Týnec nad Sá-

zavou
4. Sdružení občanů – Proti devastaci životního

prostředí
5. Petice občanů – Chráníme naše životní pro-

středí
I přes tento velký nesouhlas s realizací dálnice

D3 – variantou koridor západní, MěÚ tuto va-
riantu podporuje – dokonce „preferuje“. Ne-
znám jediné jméno občana, který využil možnosti
dané vyhláškou, který by variantu – koridor zá-
padní – požadoval.

Zdá se, že jediný důvod podpory MěÚ pro ko-
ridor západní je nátlak „kmotrů“.

Dolní Posázaví včetně Týnce je lokalita, ve
které se při převládajících západních větrech
bude dnem i nocí shromažďovat smog a prach
z dálnice v údolí Sázavy a bude zde setrvávat
jako mlha dnes. Mlha se v poledne odpaří – smog
a prach ne! Tak se nám překrásný úsek Posázaví,
milovaný vodáky, rybáři, chataři změní ve smo-
govou lokalitu. Na tuto skutečnost, která není
v „Posouzení vlivu D3 na životní prostředí“ ře-
šena, byl povinen MěÚ upozornit. To se však ne-
stalo.

Realizace koridoru západního včetně přiva-
děče k D3 přes centrum města silně poškodí ži-
votní prostředí v Týnci a okolí a způsobí poško-
zování zdraví občanů zde žijících i budoucích ge-
nerací občanů.

Toto svým občanům chce MěÚ přichystat dnes
ve 21. století, v době, kdy mnoho obcí a měst
v naší republice se snaží zlepšit životní prostředí
a zbavit se dopravní zátěže z minulého století.

Je neuvěřitelné, že nově zvolené vedení města
se chová takto nezodpovědně a nerespektuje, že

jeho povinností je také chránit životní prostředí,
zjišťovat názory občanů a prosazovat zájmy vět-
šiny občanů.

Volby se nám příliš nepovedly. Je škoda, že
těch moudrých a zodpovědných zastupitelů, kte-
rým záleží na životním prostředí a zdraví občanů,
je v zastupitelstvu MěÚ Týnec opět menšina. Dík
jim za to, že se nenechají otrávit a zájmy občanů
hájí dál. 

Zadražil Oldřich

•

POTŘEBUJETE PORADIT?
Spočítali Vám správně nájemné? 
Víte, na co máte nárok na úřadech?

Otevíráme občanskoprávní poradny 
Věcí veřejných po celé republice!
Praha a Středočeský kraj
Štefánikova 23, Praha 5
každý čtvrtek od 13,00 do 16,00 hod.

Objednejte se na: 800 879 709 či 
zelenalinka@veciverejne.cz

•

K celostátní konferenci Věcí veřejných (VV)
v Hradci Králové

Ve dnech 28.–29. 5. 2O11 proběhla XIII. ce-
lostátní konference VV, jak bylo možné se dočíst
v médiích. Bohužel, tímto sdělením končí solidní
informační prezentace o tomto dění ve veřejných
médiích a začíná snůška informací naprosto ne-
podstatných či nepravdivých.

Takže si dovolím informovat o věcech pod-
statných, a to: Na konferenci byly schváleny nové
stanovy, které posilují vliv jednotlivých regionů
a vytvářejí předpoklad pro lépe fungující regi-
onální strukturu. Mimochodem mediální kampaň
proti VV vedla paradoxně k pevnému semknutí
a jednotě celé strany a naopak k přílivu pří-
znivců, i když jsou patrné regionální rozdíly.

Na konferenci bylo přijato usnesení, které
jasně říká, že naprostou prioritou je plnění vo-
lebního programu a k tomu směřuje veškeré úsilí.
Smyslem tohoto úsilí je služba občanům a niko-
liv osobní či skupinový prospěch.

Svým usnesením delegáti vyzvali premiéra
a koaliční partnery k ukončení urážlivých vý-
roků, potažmo kampani proti VV a jejím před-
stavitelům a k důstojnému zastoupení VV v rámci
koalice tak, jak bylo stanoveno koaliční smlou-
vou, aby VV mohly pracovat na plnění svého pro-
gramu.

Jen tak na okraj, která z koaličních stran ve
vedení našeho města měla ve volebním programu
zdražování vodného a avizované zvýšení daně
z nemovitosti? Milí voliči, málo se ptáte svých
zástupců. Nekruťte hlavami nad tím, co se děje
v parlamentu, toto pramení z komunální úrovně
a tam je prostor, kde to můžete ovlivnit.

Poznámka na závěr. Před svým prahem jsem
měla vždy zameteno a díky tomu vždy doma čisto.

Hezký den
A. Čečilová

Stanovisko starosty
V příspěvku pana Zadražila jsou nepřesnosti

a manipulace. Problematika stavby dálnice, kte-
rou si pan Zadražil vzal za příklad neschopnosti
nového vedení města, je velmi složitá a odborná. 

Zmiňované projednávání nemělo za cíl roz-
hodnout o výsledné variantě výstavby dálnice.
Měli jsme možnost vyjádřit stanovisko k doku-
mentaci, která posuzuje vliv jednotlivých vari-
ant výstavby dálnice na životní prostředí a oby-
vatele. V rámci dokumentace byla řešena mimo
jiné hlučnost i prašnost. Katastrofický scénář
pana Zadražila by dle této dokumentace nastat
neměl.

Úkolem starosty a vedení města není pouze
hájit zájmy úzkého okruhu občanů. Rozumím
obavám těch, kterých se plánovaná stavba pří-
pojky k dálnici dotkne. Zmíněná nesouhlasná
stanoviska byla na ministerstvo zaslána spolu
s vyjádřením města. Jiná varianta, kterou ve
svém příspěvku prosazuje pan Zadražil, by,

podle našeho názoru, negativně ovlivnila mno-
hem více občanů Týnecka a zatížila by oblast na-
příklad v okolí staré školy, kde se pohybují děti.
Snažíme se skutečně rozhodovat ve prospěch co
největšího množství týneckých občanů a chrá-
nit jejich zájmy. Stanovisko zaslané na minis-
terstvo respektovalo poslední platné usnesení za-
stupitelstva o D3.

To, že zastávám jiný názor na věc, není důvo-
dem k obvinění z kmotrovství. 

Pokud má pan Zadražil i kdokoliv jiný pode-
zření, že na našem úřadě dochází k něčemu ne-
zákonnému, byl bych rád, aby podal trestní ozná-
mení, které by vinu prokázalo, než aby jen ne-
jasným způsobem, bez důkazů napadal lidi
a očerňoval jejich jména. 

Radnice funguje naprosto otevřeně a nemáme
co skrývat. Pokud Vás cokoliv zajímá, přijďte
za námi!

Martin Kadrnožka
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komplikovaná nebo malému čtenáři dosud ne-
známá a vysvětlete mu je přijatelnou formou.

4. Čtení jako divadlo! Aby děj lépe dítě pocho-
pilo a příběh jej zaujal, proměňte se na chvilku
v herce. Zkoušejte měnit hlas, hrát si s intonací,
zvyšujte hlas i snižujte. Nebojte se pozměnit
notoricky známou pohádku a vymyslete si
klidně jiný konec. Vzbudíte v dítěti zvídavost
a zájem.

5. Povídejte si o obrázcích! Při čtení si můžete
s dítětem o příběhu popovídat. Nevynechávejte
obrázky. Pro děti jsou velmi podstatné a jsou
důležitou součástí knihy.

6. Kniha je i o doteku! Nebojte se půjčit knihu
dítěti. Kniha má být jeho přítelem, a tak mu do
ruky zkrátka patří. Pokud zvolíte četbu úměr-
nou věku, není ani třeba se bát nějakého po-
škození. Pro nejmenší existují speciálně upra-
vené knížky jako leporela, nafukovací knížky
do vany apod. Těm neublíží ani ne zrovna vy-
bíravé zacházení.

7. Půjčte mu svou knihu! Pokud už dítě umí tro-
chu číst, nechte ho nahlédnout do knihy, kte-
rou máte rozečtenou. Můžete ho také nechat
předčítat zajímavé pasáže nebo humorné
scénky…

8. Rozvíjejte fantazii dítěte! Příběh v knize mů-
žete využít i při další společné činnosti. Mů-
žete si nakreslit své vlastní ilustrace, sehrát di-
vadelní nebo loutkové představení na motivy
příběhu. Knihy mohou být inspirací ke spo-

Z knihovny…
I my, už docela staří, se stále něčemu učíme.

A co teprve děti – novým věcem se učí už od ma-
lička, informace se na ně denně hrnou ze všech
stran. A četba jim může značně pomoci pochopit
svět kolem nich. Oni písmenka ještě neznají, mu-
síme jim pomoci. Jak?

No přece pravidelným předčítáním. Když
dětem nečteme, tak jim značně komplikujeme bu-
doucí život.

Myslíte si, že je brzo začít číst dětem, když ještě
zcela nedokážou porozumět textu? Tak tuto ideu
odhoďte. S knihami můžeme začít už od batolat.

9 rad, jak naučit dítě číst
1. Zvolte správnou knihu! Je velmi důležité vy-

brat knížku, která bude malého čtenáře zajímat.
Čtěte nahlas a zřetelně. Vůbec se nemusíte upí-
nat jen ke krátkým příběhům. Někdo má rád třeba
zeměpisný atlas, jiné dítě baví naučná literatura
o pirátech, kočičkách, dinosaurech, rytířích.

2. Buďte jim správným příkladem! Jestliže i vy
máte rádi knihy a dítě vás v jejich společnosti
často vidí, děláte pro ně víc, než si umíte před-
stavit! Knihu v ruce dospělého bere jako na-
prosto normální a samozřejmý úkaz. A to je
dobře!

3. Nezapomeňte vysvětlovat! Nemá cenu číst,
když dítě nebude rozumět tomu, co čtete. Za-
stavte se proto u všech slov, která by mohla být

lečným návštěvám muzeí, divadel, zámků
a hradů, ale i k výletům do přírody.

9. Čtěte pravidelně, ideálně před spaním!
Podle odborníků by se mělo s dětmi číst pra-
videlně. Ideálně každý den. Postačí deset
minut. Jen jde o to, vybrat čas, kdy jste na to
naladěné a samozřejmě i dítě. Nesmí to být
nutné zlo, ale zábava a potěšení. Ideální čas je
před spaním.

Pravidelné čtení má ohromný význam pro
emocionální vývoj dětí. Ovšem nejde jen o sa-
motné čtení, jde o mnohem více.

O emoce, o pohlazení, o pocit dítěte, že rodič
právě v tuto chvíli patří jen jemu, že je důle-
žité a milované.

Čtení dětem je neokázalým projevem lásky,
kterou každý z nás tolik potřebuje.

I.N.

Zveme vás…
Milí přátelé, ráda bych Vás pozvala na červ-

nové a prázdninové akce, které se konají u nás
na hradě. Celý měsíc červen vystavuje v galerii
muzea své „Obrazy z Posázaví“ malíř František
Bečvář. S jeho tvorbou jsme se již u nás v Týnci
mohli seznámit a věřím, že jeho obrázky posá-
zavské krajiny plné známých hradů, zřícenin
a dalších malebných míst, do kterých malíř s hu-
morem a nadsázkou umisťuje své postavy, při-
jdete opět rádi zhlédnout.

V červnu si můžete v prvním patře gotické věže
prohlédnout práce dětí ZŠ Týnec ke kampani
„Milujeme Týnecko“, přijďte se podívat, jak se
děti vypořádaly s tématem pořádku a čistoty
v našem městě a i s nápady, co by se u nás dalo
změnit.

Novinkou v nabídce našich kulturních akcí
byla Muzejní noc, která se pořádá celorepubli-
kově a my jsme se k ní letos připojili poprvé. Di-
váci 11. června od 19. 00 hodin zhlédli „Živé ob-
razy z naší historie“. Na hradě se setkali se stře-
dověkou hlídkou, Bílou paní, alchymistou ve
sklepení, šermíři na nádvoří, občerstvili se ve
středověké krčmě a potkali se s hrabětem Vrtbou
a mnoha dalšími postavami

Dva prázdninové měsíce bude hrad včetně
gotické věže a románského sklepení patřit
umění fotografickému. Na výstavě ŽIVOT –
Leben své práce vystaví tři umělci z Německa –
Sabine Franz, Tom a rodák z Čech – Jan Lébr.
Biene, která sama pózuje jako modelka vystaví
mimo jiné své fotky okřídlených andělů, Tom
se bude prezentovat ženskými akty a Jan svými
fotkami z cest po celém světě.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 1. čer-
vence od 18. 00 hodin a ve 20.00 hodin zahájí
skupina Agave svým koncertem 4. ročník „Let-
ních hudebních večerů na hradě“.

A jistě se již všichni těšíte na pravidelné prázd-
ninové pohádky, které jsme pro Vás letos opět
na každou sobotu připravili. Letos sezónu „Letní
divadelní scény v Posázaví“ zahájíme v sobotu
2. července pohádkou „O Koblížkovi“ našeho
ochotnického divadelního spolku „Netopýr“.
Další pohádky budete moci s dětmi navštívit kaž-
dou prázdninovou sobotu od 18,00 hod., a to
ZDARMA.

V sobotu 6. srpna se uskuteční již tradiční
městské slavnosti „Týnecký střep“. Celý den
bude v areálu hradu probíhat kulturní program,
diváci uvidí několik pohádek, koncertů, šermíř-
ských klání, nakoupí si drobnosti na středověkém
tržišti a na závěr se pokochají ohňovou show.

Tradiční „Noc netopýrů“ se uskuteční v pátek 26.
srpna. Ana každoroční slavnostní uzavření sezóny
„Keltský večer“ se můžete těšit v sobotu 24. září.

Celé léto se budu těšit na Vaši návštěvu…
Magdalena Timplová

kastelánka hradu Týnec
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18.00
www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás také na Facebooku
e-mail: magdalena.timplova@seznam.cz
tel.: 317 701 051
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Mezinárodní úspěch mateřské
školy v Týnci nad Sázavou

Medaili a čestné uznání jsme přivezli 1. června do
Týnce z mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
2011. 

Šestiletá Ester Koudelová přijala ocenění z rukou
1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky.

V Lidicích zaujala nejen obrázkem, jak spí doma
vnových peřinkách, ale ipříjemně sebevědomým vy-
stupováním při slavnostní ceremonii.

Obdiv sklízela nejen od ostatních dětí, pedagogů,
ale i zahraničních novinářů.

Orok mladší Martině Mátlové, která získala čestné
uznání avernisáže se nezúčastnila, jsme slavnostní předání čestného uznání zor-
ganizovali s dětmi ve školce.

D. Kellnerová, uč. MŠ



8 strana, číslo 3 Týnecké listy ročník XXI, červen 2011

Milujeme Týnecko
Kampaň „Milujeme Týnecko“ je první z řady plánovaných akcí Občan-

ského sdružení STEP o.s. Je zaměřená na čistotu, bezpečnost, vzájemnou
lidskou ohleduplnost a vychází z obecně platných městských vyhlášek
(např. O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě, O za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku). Chceme upozornit na
nešvary, které trápí většinu z nás a podnítit jejich řešení – poházené ciga-
retové nedopalky, psí hovínka na trávnících a chodnících, povalující se
odpadky, překračování rychlosti 50 km/hod. v obci, hlučné práce (např.
sekání trávy a řezání dříví) v neděli odpoledne. Během měsíce června se
budete setkávat s našimi letáky „Milujeme Týnecko“ na plakátovacích plo-
chách města, ve svých schránkách, ale i v obchodech, restauracích, ordi-
nacích atd. Vyvěšením letáku nebo samolepky „Milujeme Týnecko“ se mů-
žete ke kampani veřejně přihlásit a podpořit tak snahu udělat z našeho mi-
kroregionu ještě hezčí místo pro život. Celý měsíc probíhá na městském
úřadě a hradě Týnec nad Sázavou výstava prací dětí místní ZŠ a MŠ na
téma „Co se našim dětem ve městě nelíbí“. Přijďte se podívat! Na kam-
pani se podílí také Město Týnec nad Sázavou a městská policie, která do-
držování vyhlášek kontroluje a porušování může pokutovat. Vyzýváme
všechny občany Týnce nad Sázavou včetně místních částí, aby se rozhlédli
lépe kolem sebe a aktivně pomohli vylepšit prostředí, ve kterém společně
žijeme. Děkujeme všem ohleduplným občanům! 

Více informací o kampani „Milujeme Týnecko“ a Občanském sdružení
STEP, o.s. naleznete na www.sazavskytep.cz.

Zuzana Švestková, 

členka Občanského sdružení STEP o.s.

Tynecko
Milujeme

1
2
3
4
5

 
 

POD KOVÁNÍ 
 

 
 

Cht la bych touto cestou pochválit všechny zp vá ky ze Studia 3 za skv le 
zazpívané písni ky na letním vystoupení  VÍTÁME LÉTO ze dne 19.6.  

Také bych ráda pod kovala rodi m za spolupráci a samoz ejm   
M Ú Týnec nad Sázavou za poskytnutí zázemí.  

 Mgr.Tereza Kadlecová – vedoucí p veckého kroužku Studia 3 
 

 
 

Dětský den na sídlišti v Chrástu nad
Sázavou – poprvé a na jedničku!

Několik maminek se na místním hřišti rozhodlo uspořádat pro děti odpo-
ledne plné her a soutěží a oslavit tak jejich svátek. „Vlastně jsme si podob-
nou akci zkusili zorganizovat již na letošní čarodějnice, kam přišlo asi 20
pozvaných dětí s rodiči. Na dětský den jsme tedy měli již jakousi představu,
i když počet dětí přesáhl naše očekávání“, sděluje jedna z pořadatelek. 

Přípravy na nedělní odpoledne probíhaly vlastně celý týden, někdo kres-
lil diplomy, někdo vyráběl medaile, kartičky na zapisování úkolů, další
nakoupili drobné sladkosti a několik tatínků přidalo různé firemní reklamní
předměty do balíčků pro děti. V neděli od rána probíhaly na hřišti velké pří-
pravy, do nichž se zapojilo několik rodin ze sídliště.

„Akce byla plánována asi od 15 hodin, ale už půl hodiny před zahájením
bylo jasné, že dětí bude více, než jsme pozvali, takže jsme rychle přidělá-
vali diplomy a další balíčky s cenami“, sděluje jiná organizátorka. Přichá-
zející rodiče se však do gradujících příprav bez váhání zapojili, každý se ujal
nějakého stanoviště s úkoly a celá akce se skutečně vydařila. Všechny děti,
kterých nakonec bylo téměř čtyřicet, dostaly diplomy, medaile a dárečky, na
závěr opekly buřtíky a rodiče se mohli občerstvit pivem či vínem v impro-
vizovaném stánku pod stromy, který zřídili místní tatínci. 

„Je prima, když taková akce vznikne a všichni se do ní svým dílem za-
pojí. Zdá se, že i počasí stálo za námi a celý den svítilo sluníčko a bylo pří-
jemné teplo. Budeme rádi, když se nám podaří ještě letos uspořádat lou-
čení s prázdninami a příští rok bychom měli chuť pokračovat druhým roč-
níkem,“ s úsměvem druhý den hodnotí akci další pořádající maminka. 

Renata Veselá
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Dětský den v Čakovicích
Na letošní ročník byl pro děti z Čakovic a blízkého okolí na fotbalovém

hřišti připraven pestrý program her a zábavy k oslavě jejich mezinárodního
svátku.

V sobotu 28. 5. 2011 se zde konal již 5. ročník Dne dětí. Letos se v Čako-
vicích sešlo téměř 250 malých účastníků této akce. Organizátoři pečlivě při-
pravili program jednotlivých soutěží. Za pomoci složek Policie ČR místního
oddělení Týnce nad Sázavou a HZS Středočeského kraje Benešov byly před-
vedeny ukázky z práce při zásahu vyprošťování osob z havarovaného auto-
mobilu. Dále se zde děti mohly povozit na koních, zhlédnout výcvik lovec-
kých psů a namalovat si vlastní náměty na trička ve výtvarné dílně. K dobré
náladě přispěla také pečená prasata, klobásy z domácí udírny a další dobroty.
Po ukončení hlavního programu večer zahrála country kapela Bugr. 

Rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, sponzorům, Městu Týnec nad
Sázavou a místním sdružením za pomoc při realizaci této významné akce. Po-
časí nám letos opět přálo a pevně věřím, že se zde sejdeme i příští rok.

Petr Mergeš

Dětský den v Krusičanech
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Informace z akcí Odboru sportu pro všechny 
Tělovýchovné jednoty o. s. Týnec n. S.

Děti si hrají a sportují!
V tomto duchu uspořádali letos cvičitelé Od-

boru sportu pro všechny TJ o. s. Týnec n. S., za
vydatné pomoci členů fotbalového klubu TJ
JAWA Pecerady a s finanční podporou Města
Týnec n. S., sportovní odpoledne pro děti, které
odstartovalo řadu dalších akcí pořádaných ke
Dni dětí. 

V pátek 27. 5. 2011 se v zahradě Společen-
ského centra Týnec n. S., kterou manželé Něm-
covi bezvadně připravili a i v průběhu odpoledne
organizátorům velmi pomohli, sešlo se 148 sou-
těžících dětí, většinou v doprovodu rodičů. Děti
poctivě plnily úkoly na patnácti stanovištích. Na
nich dohlíželi na plnění úkolů obyvatelé zvířecí
říše, jako např. zebra, slon, medvěd, kůň, oslík,
kravička, prasátko, zajíc, několik psů a kočka,
myšky, ovečka, jelen, papoušek, kozel a další
zvířátka. Například u opiček lezly děti po pro-
vazovém žebříku, s žábami přeskakovaly pře-
kážky, slepicím pomáhaly nosit vajíčka na lžíci
a také se setkaly s živým kohoutem. Jinde srá-
žely kuželky, vyhledávaly dvojice obrázků stej-

ných zvířat, zkoušely se projet na pedalu (šla-
padlo), stavěly komín z kostek, lovily na udici
rybičky, u myšek házely míčky do děr „emen-
tálu“ a plnily spoustu dalších úkolů. Mimo sou-
těž ještě využily skákací „hrad“, za jehož zapůj-
čení i ceny z KIKA děkujeme p. Brabcovi. Na
konci cesty zvířecí říší rozdaly lišky ceny a od-
polední zápolení ukončily děti i s doprovodem
opékáním buřtíků od p. Šebka. 

Přestože účast byla oproti loňsku o cca 100
dětí menší, byli jsme jako organizátoři spokojení.
Počasí nám totiž moc nepřálo. Po mnoha krás-
ných a slunečných dnech celé páteční dopoledne
propršelo, a i když se po poledni trochu vyjas-
nilo, těsně před 17 hodinou, kdy se zahrada ote-
vřela pro soutěžící, se opět zatáhlo a začalo
znovu pršet. Naštěstí pořádný déšť počkal až na
čas, kdy už byly soutěže u konce. Snad všichni
přežili plačtivé odpoledne ve zdraví a příští rok
přijdou zase. 

Všem, kdo při přípravě a vlastním průběhu
sportovního odpoledne pomohli, patří velký dík. 
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Jaro je vždy ve znamení atletických závodů a ty
zahájili rodiče s dětmi. V úterý 10.5.2011 se
zúčastnilo 22 párů tzv. ROOLYMPIÁDY = ro-
dinné olympiády. Všichni závodili v běhu, skoku
do dálky a hodu. Nejprve nastoupily děti a opravdu
se moc snažily. Poté se zapojili i rodiče. Dvojice
rodič + dítě absolvovali běh svázaný na 10 m, skok
daleký sčítaný a hod na cíl. Protože bylo pořádné
vedro, házeli rodiče i děti „vodními bombami“.
Cca po 90 minutách byly závody ukončeny slav-
nostním vyhlášením vítězů. Všichni účastníci do-
stali medaile, diplomy a drobné ceny. V závěru slí-
bili, že se za rok znovu sejdou na hřišti. 

Ve čtvrtek 12. 5. 2011 přišlo 16 školou povin-
ných dětí změřit síly se svými vrstevníky v atle-
tickém víceboji. Sprint, skok daleký a hod zvládli
závodníci na hřišti ZŠ, ale než došlo na vytrva-
lostní běhy, začalo pršet a závody dokončili účast-
níci v tělocvičně včetně vyhlášení výsledků. Vždy
3 nejlepší z každé kategorie, kterých bylo vypsáno
10, obdrželi medaile, diplomy a všichni drobnou
cenu. Z každé kategorie 4 nejlepší postoupili do
regionálního kola. Škoda jen, že v některých ka-
tegoriích se nezúčastnili ani 4 závodníci.

Z pověření Regionálního centra sportu pro
všechny se 16. 5. 2011 stal týnecký odbor SPV
pořadatelem atletického přeboru žactva a mlá-
deže. Celkem bylo v Týnci 45 závodníků z Po-
říčí, Benešova, Čechtic a Týnce. Na medailových
pozicích se z týneckých umístili Tereza Bílková
a Pavel Fico. 

První 4 závodníci z každé kategorie sice po-
stoupili do krajského kola, které se mělo konat
v Mladé Boleslavi, ale pro malý počet přihláše-
ných závodníků bylo krajské kolo zrušené a re-
publikové sportovní soutěže se v tomto roce
z úsporných důvodů nekonají, takže pro letošní
rok byly atletické soutěže ukončené.

Z postupových soutěží čeká v podzimním ob-
dobí žáky a žákyně již jenom přebor ve vybíjené,
kterého se určitě zúčastní.

Z pověření Středočeské krajské asociace sportu
pro všechny se stal náš odbor pořadatelem ško-
lení nových cvičitelů 3. třídy SPV, neboť máme
mezi týneckými cvičiteli i kvalifikované lektory
II. a I. třídy. Poslední dvě víkendové konzultace
školení se konaly v dubnu a květnu právě v Týnci
a školení se zúčastnilo 24 mladých cvičitelů z ce-
lého Středočeského kraje. V rámci výuky pobytu
v přírodě a nordic walkingu navštívili zříceninu

Zbořeného Kostelce i týnecký hrad, kde nám paní
kastelánka ochotně dovolila schovat poklad = ve-
čeři. V Týnci se všem moc líbilo. Skvělou náladu
a nadšení jim nezkazily ani závěrečné zkoušky.

Předchozí konzultace se konala ve slušně vyba-
veném Sporthotelu Vlašim, a přesto byli účastníci
týneckého školení s místními podmínkami velmi
spokojeni. Zásluhu na tom má i paní ředitelka ZŠ
H. Váňová, která nám umožnila ubytovat frekven-
tanty ve školní tělocvičně, k teoretické výuce byla
k dispozici učebna a pro malé občerstvení školní
kuchyňka v ZŠ. Za vše velmi děkujeme. 

V tomto školním roce již cvičení končí, přes
prázdniny je tělocvična ZŠ z provozních důvodů
zavřená. Aktuální rozvrh hodin na školní rok
2011/12 najdete na začátku školního roku ve vý-
věsce Odboru sportu pro všechny proti obchodu
LIDL a na www.tjtynec.cz. Zveřejněn bude
i v Týneckých listech. 

Přijďte opět v září, budeme se na Vás těšit!
za TJ o. s. Týnec Věra Junová
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Mateřské centrum Motýlek v Týnci nad Sázavou má v obci své místo
Z různých stran se ke mně dostávají různé po-

chybující názory ohledně role mateřského cen-
tra v naší obci. Ráda bych proto připomenula jeho
postavení, zakotvení a představila naše letošní ak-
tivity. 

MC Motýlek zahájilo svou činnost v březnu
2000 z podnětu Lucie Kyptové, Jarky Maňáskové
a Marcely Krejčíkové, která je dosud jeho před-
sedkyní a finanční koordinátorkou. V roce 2001
se stalo jedním ze zakládajících členů Sítě MC
v ČR, jejímž úkolem je posilovat občanský život
komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních
vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli
ve společnosti. Síť MC podporuje právní ochranu
rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro
všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém pro-
středí. V současné době sdružuje Síť MC téměř
350 členských MC a je členem mezinárodní sítě
MC MINE. V roce 2002 získala MINE Dubaj-
skou cenu za přínos zkušeností ve své oblasti
působení a zlepšování životních podmínek
a v roce 2003 se zakladatelka MC v ČR Rut Ko-
línská stala Ženou Evropy. 

Zkušenost ukazuje, že MC je důležité zejména
pro maminky, které se do Týnce přistěhovaly
a hledají možnost seznámení se a nalezení no-
vých přátel nejen pro sebe, ale i pro své děti a po-
tažmo celé rodiny. Je však také dobrým místem
pro všechny aktivní mámy, které nechtějí zůstá-
vat samy doma, ale chtějí žít v kontaktu s vnějším
světem a případně nabízet své zkušenosti a do-
vednosti ostatním. Je to místo, kde se lze pora-
dit, inspirovat i nechat inspirovat. Je to místo, kde
se děti učí žít s dalšími dětmi, učí se postupně pra-
vidlům naší společnosti, pravidlům jak brát,
dávat, půjčit a střídat se. Učí se také jednoduchým
kooperačním hrám i různým specifickým doved-
nostem, jako je malé muzicírování nebo výtvarné
tvoření, cvičení nebo tancování. Zároveň děti vidí
své mámy nebo oba rodiče v jiných rolích, což
obohacuje jejich pohled na rodinu i širší spole-
čnost. Jsem přesvědčená, že děti docházející pra-
videlně do MC se snáze adaptují na školku a také

mají již mnohé zkušenosti a dovednosti, které je-
jich tříletí vrstevníci ve školce teprve začnou zí-
skávat. 

Specifikem všech mateřských center je velká
proměnlivost programů i směrů, kterými se ak-
tuálně ubírají. Je to dáno tím, které maminky
zrovna centrum navštěvují, organizačně vedou či
jaké nabízejí aktivity většinou s ohledem na svou
profesi i dřívější zkušenosti. Po skončení rodi-
čovské dovolené jedněch matek nastupují jiné,
s jinými plány, vizemi a zkušenostmi. 

I naše MC je v současné době v jakémsi před-
ělu, mnohé maminky odešly zpět do práce a další
odejdou během následujících měsíců. Jiným však
děti dorůstají a začínají pomalu navštěvovat
různé pravidelné programy. Byli bychom moc
rádi, kdyby se přidalo ještě více maminek a na-
bídly svoje dovednosti, aby se zapojily také do
organizace a vedení našeho MC. Jsme otevřeni
různým nápadům a podpoříme každého v jejich
realizaci. Stačí přijít na pravidelnou organizační
schůzku nebo na některou z aktivit a dohodnout
se s maminkou, která program zaštiťuje. 

Stručně bych ještě ráda popsala činnosti a ak-
tivity, kterými MC Motýlek žilo toto jaro: důle-
žitou novinkou pro nás bylo zřízení vlastních we-
bových stránek www.mcmotylek.cz, kde se zá-
jemci mohou dozvědět vše o nás, o programu,
prohlédnout si fotky i různé dokumenty. Stránky
mají také interaktivní část, je možné napsat svůj
názor a zapojit se do diskuze. Pravidelný program
nám obohatil dramatický kroužek pro děti od 4
do 6 let Divadélko a Relaxační cvičení na balo-
nech nahradily Relaxace pro každého, kde se pod
psychologickým vedením učíme vyšší stupeň
autogenního tréninku s cílem většího sebepo-
znání a prevence stresu a jeho důsledků.

MC se zapojilo do dvou charitativních akcí –
uspořádalo materiální humanitární sbírku pro or-
ganizaci Pomoc bez hranic pro děti z povodňo-
vých oblastí na Slovensku a Ukrajině. Připojili
jsme se také k 11. ročníku veřejné sbírky nadač-
ního fondu Rozum a cit Sluníčkový den pro opuš-

těné děti a pěstounské rodiny. MC Motýlek při-
spělo vybranými 2220 Kč na pomoc pěstounům
v našem kraji. 

Zájemcům o nové informace jsme nabídli be-
sedu s MUDr. Erikou Paroulkovou na téma Děti,
nemoci a my z pohledu západní a čínské medi-
cíny a v červnu chystáme přednášku logopedic-
kou s Mgr. Voldřichovou z Benešova. Na podzim
se pak těšíme na celodenní workshop Agrese
a jak s ní aneb Nechte kluky zakoušet sílu. 

Dalším směrem našich aktivit byl úklid – přidali
jsme se tradičně k akci Posázaví o.p.s. Čistá řeka Sá-
zava a v počtu 15 dospělých a 18 dětí jsme společně
uklidili pravý břeh řeky u kempu v Náklí a okolo
vodáckého centra Bisport. S potěšením jsme zjistili,
že odpadků je rok od roku méně, a tedy cíl akce se
daří úspěšně naplňovat. Také jsme opět natírali plot
a vybavení dětského hřiště vedle obchodního domu
NORI, na brigádu přišlo však celkem málo dobro-
volníků, i když někteří se během akce i neplánovaně
připojili. Setkali jsme se však i s negativními reak-
cemi typu – proč natíráme zrovna v sobotu, když si
zde děti chtějí hrát. Bohužel, ve všední dny většina
dospělých pracuje a nemůže brigádničit. Jsme rádi,
že se nám podařilo odvést alespoň nějakou práci
a o zbytek se postarají děti ze ZŠ Týnec v rámci pra-
covního vyučování. Barvy a náčiní nám dodalo
Město Týnec nad Sázavou. 

Z venkovních akcí jsme navázali na přeruše-
nou tradici Pálení čarodějnic v Náklí, která měla
nečekaný úspěch, a také obnovili cesty za po-
znáním a zábavou cyklovýletem Zbořený Kos-
telec – Nespeky a zpět. Další akce pro rodiny
s dětmi nás čeká v červnu a je dosud naším
malým a věříme milým překvapením. 

Přes léto plánujeme mít otevřenou hernu jed-
nou v týdnu a občas se vydat na výlet. Na podzim
budou pravděpodobně obměněny pravidelné
herny a těšíme se na nové kroužky. Ještě jednou
připomínáme – maminky, které máte co nabíd-
nout, ozvěte se a přidejte se k nám!
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Čarodějnice v MC Motýlek v Týnci nad Sázavou 28. 4. 2011
MC Motýlek opět navázalo na přerušenou tra-

dici pálení čarodějnic v kempu V Náklí v Týnci
nad Sázavou. 

Ač počasí bylo vskutku dubnové a ještě pár
minut před začátkem akce pršelo a nad obcí se
honila bouřka, nakonec po celou dobu her a ča-
rodějnického rejdění ani nesprchlo a dokonce
i vykukovalo sluníčko.

S přípravou programu pomohlo 6 dobrovol-
níků ze Skautu Týnec nad Sázavou pod vede-
ním Pavla Macháčka. Děti pod jejich vedením

plnily 5 různých úkolů (skákání přes lano, kres-
lení či vybarvování čarodějnic, přenášení len-
tilek na lžíci, skákání v pytlích, přetahování
lanem) a posledním úkolem bylo říci hlavní ča-
rodějnici nějaké kouzelné zaklínadlo. Mezi nej-
strašidelnějšími bylo např. „Čáry, máry, ať je
z tebe ovce“, které se snad, jak čarodějnice
doufá, nesplní. 

Odměnou za splnění všech úkolů byly kromě
dětské radosti ze hry různé sladkosti a 10 dětí
bylo odměněno za masku čarodějnic, z nichž

jsme jako nejlepší vyhodnotili 5letou Nelu z Bu-
kovan, která byla navíc oceněna diplomem. 

Nakonec si děti mohly vyrobit z polínek a kre-
páku čarodějničku, kterou poté upálily. Na ohýnku
si také děti s rodiči průběžně opékali vuřtíky. 

Na akci přišlo kromě dvou čarodějnic -pořada-
telek s dětmi a sedmi skautů 25 dospělých a 36
dětí, a to nejen pravidelných návštěvníků mateř-
ského centra. 

Považujeme akci za vydařenou a těšíme se na
příští rok. 

Sluníčkový den v MC motýlek 6.–29. 4. 2011
Mateřské centrum Motýlek v Týnci

nad Sázavou se připojilo 6. dubna 2011
k 11. ročníku Veřejné sbírky nadačního
fondu Rozum a cit Sluníčkový den pro
opuštěné děti a pěstounské rodiny. 

Hlavním cílem „Sluníčkového dne“
byl prodej magnetek se zvířátky a zí-
skání finančních prostředků na kon-
krétní projekty do konkrétních rodin.
Tímto projektem nadace šíří myšlenku
náhradní rodinné péče. Patronkou Na-
dačního fondu je paní Naďa Konvalin-
ková. Novým patronem projektu Slu-
níčkový den se stal Vojtěch Bernatský,

moderátor ČT, který je autorem kresby letošního sluníčka. 

MOTTO: „Rozum nás přivede k úspěchu, cit k člověku.“

Opuštěné děti potřebují náhradní rodinu, mámu, tátu, sourozence. Po-
třebují cítit lásku a bezpečí. 

V MC Motýlek v Týnci nad Sázavou se v době mezi 6. a 29. dubnem
2011 prodalo 74 magnetek, čímž jsme nadačnímu fondu přispěli část-
kou 2220 Kč. Věříme, že i tato částka přinese užitek a radost konkrétním
dětem v pěstounské péči. 

Kromě vybírání peněz se naše MC zapojilo tím, že jsme dne 6.4.2011
s dětmi malovali různá sluníčka a povídali si o rodině, jejím významu
a o tom, co se s dětmi děje, pokud rodiče nemají. Dále o dětských domo-
vech a šanci na novou rodinu prostřednictvím pěstounské rodiny. To vše
jednoduchou formou, pro děti ve věku do 6 let. Výtvarného odpoledne se
zúčastnilo 6 maminek a 11 dětí ve věku 1–6 let. 

Fotky z akce si můžete prohlédnout na stránkách www.mcmotylek.cz.

Renata Veselá, organizační koordinátorka MC Motýlek

Závěrečná zpráva z celorepublikové kampaně Sítě mateřských
center o. s. KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY

Mateřské centrum Motýlek z Týnce nad Sázavou
se zúčastnilo kampaně Křídla a kořeny naší rodiny,
která probíhala celorepublikově. Termín kampaně
jsme trošku uzpůsobili pravidelnému programu, tzn.
u nás kampaň probíhala ve dnech 9. – 15. května

2011. Naším cílem bylo dostat do centra především
prarodiče s vnoučaty a povídat si o rodině, o její dů-
ležitosti. Podtitulem kampaně tedy bylo: „Babi,
dědo, pojď si se mnou hrát! Tati, mami, pojď si taky
hrát!“ Nedílnou součástí byly dny otevřených dveří

s volným vstupem, a to v rámci heren s tvořivými
dílnami a u herny se zpívánkami.

Prvním krokem bylo vytvoření nástěnky s touto
tématikou, kterou jsme instalovali ve vstupních pro-

pokračování na následující straně
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storách MC. Na nástěnku byly použity fotografie
přinesené z řad členů i nečlenů MC, u nichž byla
podmínka, že na nich musí být zachyceny mini-
málně tři generace, např. dítě, rodič a prarodič. Stře-
dobodem výstavy se stal krásný rodokmen v podobě
kořenů stromu, který nám pro tyto účely zapůjčila
členka MC. V průběhu týdne jsme k nástěnce při-
pojili rodokmeny, které děti s rodiči tvořili v rámci
heren s tvořivými dílnami.

Ze soboty 14. na neděli 15. května 2011 děti v MC
přespávaly, zúčastnilo se 11 dětí se 2 dospělými. Děti
strávily odpoledne na hřišti volnou hrou a společ-
nými hrami, poté jsme se vrátili do MC, kde jsme
s nimi vyráběli rodokmeny, malovali zážitky z ro-
diny apod. Po večeři jsme se zavrtali do spacáčků

a přečetli si pohádky ze Špalíčku od Fr. Hrubína, opět
s tématikou rodiny a jejích členů a její důležitosti.

Dle našeho názoru byla akce povedená, největší
úspěch asi zaznamenalo přespání. Zároveň jsme zjis-
tili, že ani kvalitně připravený program a propagace
MC nezaručuje příchod nových lidiček do MC, kteří
by se mezi nás zapojili. Je třeba stále hledat nové
cesty a možnosti oslovování dalších a dalších lidí,
kteří by se o chod MC ať už aktivně, či uživatelsky
zajímali. To je velký současný problém našeho MC. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kdo se
na tomto pěkném týdnu nějakým způsobem podí-
leli, ať už při tvorbě programu, propagačních mate-
riálů, výstavky, rodinám účastnícím se akcí a všem
těm, kdo fandí našemu Mateřskému centru.

Andrea Vachtlová

Školní akademie
V sobotu 4. června se konala další z řady škol-

ních akademií. Již okolo jedné hodiny odpoledne
se to i přes velké vedro hemžilo u kulturního
domu malými mravenečky a dalšími zajímavými
postavičkami a všichni dohromady se nemohli
dočkat svých vystoupení. Pilně trénovali pod ve-
dením svých třídních učitelek, za pomoci hudeb-
ních odborníků, tanečních lektorek či šikovných
maminek, které chystaly kostýmy, zkrátka, schy-
lovalo se k bouřce. Ta skutečně přišla, ale ani
drobný výpadek proudu nevadil a na pódiu se vy-
střídali broučci a berušky, mravenečci, vyvrcho-
lením působivého a roztomilého vystoupení žáků

Náš kraj
(práce zaslaná do literární soutěže Středočeského
kraje)

Sedím u stolu a ukazuji si prstem na mapu
České republiky. Najednou se mi začíná prst bořit
do neznáma a já upadám do svých vlastních myš-
lenek. Propadla jsem se do takového malého kraje.
Kraj je půvabný a něčím okouzlující. Avšak na-
jednou mám křídla a letím do nějakého malého
městečka. Pode mnou se klikatí řeka jako nějaký
had a já stále letím. Sluníčko mi svítí do obličeje,
když tu najednou už letět přestávám. Mizí mi kři-
délka ze zad a já stojím na břehu řeky Sázavy.
Voda mi šplouchá pod nohama a krásně mě osvě-
žuje, jako nějaký letní koktejl s ledem a mátou.
Kolem mě právě prolétlo hejno černých kachen.
Připlavala ke mně labuť a prosí mě o kus chleba.
Už už se napřahuji, ale nějaká síla mě táhne pryč.
Jen vidím, jak se ode mě královna řek oddaluje.
Kde to jsem? Přistála jsem na nějakém hradu. Ale
to není hrad, spíše taková zřícenina. Všude kolem
mě kvetou lákadla pro včely a jediní, koho tu sly-
ším, ale nevidím, jsou ptáci a trošičku i šumění
potoka. Jdu pomalu cestičkou od hradu pryč a tu
na vyhlídce vidím vodáky na žlutých banánech.
Volají „ahóój“ a jsou veselí a plní života. Ale co
to dělají? Lodě si přitahují ke břehu a zastavují.
Asi budou odpočívat. Na rozpálené oranžové až
žluté tanečnici, která se protahuje tak ladně dře-
vem, si opékají vuřty. Každý rok se na tomto místě
koná bitva o brod. Vůně čerstvě rozkvetlých fi-

alek mě tak uklidnila, až jsem usnula. Probouzí
mě až zvuk letadla, které proletělo nade mnou. Už
neležím uprostřed zříceniny hradu Zbořený Kos-
telec, ale v Růžové zahradě na Konopišti. Kolem
mě poletují motýlci, jakoby předváděli jakýsi
tanec. Pořádně si promnu oči, když tu spatřím před
sebou zámek. Rychle vstanu z trávy poseté růžemi
a rychlým krokem peláším stezičkou k zámku.
Kolem mě zakřičelo několik „králů zahrad“, kteří
zvedli své duhové peří. V dáli slyším medvěda,
kterého sem nedávno přivezli. Najednou se mi
boří hlína pod nohama. Konopiště rychle mizí
a místo něho spatřuji kouř. Není to kouř, ale pára.
Sedím v Posázavském pacifiku. S nádechem cítím
tu krásnou vůni čerstvé páry. Projíždíme krajinou
a s houkámím Pacifik zpomaluje. Chci vystoupit,
otevírám kličku od dveří vagónu, ale nevidím nic
jiného než velkou horu, na které je rozhledna.
Lesní cestou k rozhledně zakopávám o velký
kámen vypadaje jako hlava kočky. Přede mnou se
rozprostírá tabule, na které jsou křídla orla. Ne-
věnuji tomu moc pozornosti a jdu dál. Rytíři vy-
jíždí ze svých úkrytů a jdou obhlédnout, jak se če-
skému lidu daří. Víte, kde se nacházím? Poradím
vám, že tomuto místu se říká „srdce Posázaví“.

Začíná mi být teplo. Zlatý kotouč mě tak oslní,
že si musím rukou zakrýt oči. Najednou už ale ne-
stojím na hoře Blaník, ale jedu žlutou slupkou od
banánu. Kolem mě stříká voda a já nevidím jediný
důvod, proč se nekoupat. Nacházím se v takovém
menším městečku, které založil rod Janovců. Na
lavičce u zastávky na super rychlý kouzelný auto-

bus je vyryto velkým tiskacím písmem VLAŠIM.
Dnes řídí autobus pohádková víla Amálka, která
mě veze do Ladova kraje, do Hrusic. Zde začíná
Cesta kocoura Mikeše. 20 km není zrovna málo,
ale pro děti je tato cesta jako stvořená. Pro mi-
lovníky kocoura Mikeše a Josefa Lady bylo tady
v Hrusicích vybudováno na památku muzeum
a galerie. Na louce v Hrusicích už na mě netrpě-
livě čeká balon dr. Mráčka, který mě odváží k dol-
nímu toku řeky Berounky. Tady se nachází mno-
hotvárná a místy až divoká krajina Český kras.
Podle mapky se zorientuji a podle ukazatelů jdu
směrem ke Koněpruským jeskyním. Cestou na-
cházím různé odrůdy všech pohádkových rostlin
a najednou nevím kudy kam. Asi jsem se ztratila.
V ruce už nedržím mapu, ale bič na koně. Už ne-
stojím na lesní cestě, ale sedím na hřbetu hnědého
koně, který se mnou kluše pryč. Přeletěli jsme
hory, lesy a údolí a přistáváme na nějaké koňské
farmě. Něco mi to místo připomíná, ale nemohu
si vzpomenout co. Když tu vidím obrovskou ce-
duli Areál Barochov. V myšlenkách se mi honí
a přemítají ty úžasné oči koně, vyhlížející jako
tmavě hnědé mandle.

Tento kraj je prostě velký balíček všech růz-
ných chutí, barev, vůní, příběhů a zábavy. Ni-
komu nestačí ani 1 rok, aby ho celý procestoval.
A ty zážitky, co zde prožil, si bude pamatovat
navždy… Začínají se mi zavírat víčka, chce se mi
spát. Tady má cesta už končí. Tak dobrou, snad
se vám moje vyprávění líbilo…

Edita Krejčíková 8. A

dokončení z předchozí strany

ze staré školy byla dokonce i svatba v říši hmyzu.
Tím se veškeré hemžení pěkně rozjelo a na jeviště
přijeli řádit žáci a žákyně 2. stupně. Střídaly se
různé hudební i taneční žánry, proplouvali jsme
spolu s nimi na vlnách času a mohli jsme vidět
v přímém přenosu i úžasnou volbu miss, tak tro-
chu naruby, o to však působivější. Na jevišti pro-
běhla i soutěž talentů všeho druhu. Dále naská-
kaly na pódium rozkošné žabičky, dále pak po-
hledné žabky a přitažlivé žáby se svým strhují-
cím tanečním vystoupením. Další dokonale spo-
lečenský tanec přidali žáci z tanečního kroužku,
o taneční vložku se postaraly i samy paní učitelky,
které jako překvapení pro diváky i žáky nacvičily
taneček trnky, brnky a vystoupily v kostýmech

z filmu Slunce, seno. Přehnala se bouřka a… při-
letěli mimozemšťané! Ano, skutečně a hledali si
to správné místo na naší planetě. Tu procestovali
s žáky 1. stupně nové školy. Viděli indiány tan-
čící šamanské rytmy, půvabné Japonečky v ki-
monech, africké domorodce, Australany bojující
s králíky. Slovem básniček se je snažili zoriento-
vat malí velcí recitátoři a věřte nebo ne, mimo-
zemšťanům se nejvíce zalíbilo v Čechách u na-
šich hokejistů a jejich fanynek! Ano, zůstali
s nimi a určitě se stejně jako všichni diváci budou
těšit na další školní akademii, kterou by si mohli
zase takhle perfektně užít!

B.S.
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Policie České republiky informuje…
Personální změny u Policie ČR

Na Obvodním oddělení Policie ČR v Týnci nad
Sázavou došlo v letošním roce k personálním
změnám. Dne 1. února 2011 byl do funkce ve-
doucího ustanoven npor. Bc. Miroslav Sedláček.
Jeho zástupcem se stal npor. Bc. Vratislav Dolejš. 

•
Školáky provázela zebra

Projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ je do-
pravně preventivní akce zaměřená na kontrolu
dodržování pravidel při přecházení pozemní ko-
munikace. Připravila ji Policie České republiky
ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Minis-
terstva vnitra ČR a Českou radou dětí.

Hlavní cílem akce je preventivně působit na
chodce, posílit v účastnících silničního provozu
zásady pro správné přecházení silnice a odbou-
rání mýtu o absolutní přednosti chodů na pře-
chodech pro chodce. Akci provázel slogan
„Zebra se za tebe nerozhlédne“, který měl upo-
zornit chodce na skutečnost, že vstoupit do vo-
zovky bez rozhlédnutí je hazardem s vlastním
zdravím i životem.

Akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ se na Be-
nešovsku uskutečnila od 4. do 8. dubna 2011. Do-
pravní policisté a obě tiskové mluvčí v ranních
i odpoledních hodinách dohlíželi na bezpečnost
dětí při přecházení na přechodech pro chodce
v blízkosti škol. Děti se s policisty setkaly na pře-
chodech pro chodce u základních škol v Týnci
nad Sázavou, v Olbramovicích, ve Voticích a v Ji-
ráskově a Dukelské ulici v Benešově. 

Po ukončení ranní části pak v základních ško-
lách proběhly pro děti 1. stupně besedy na do-
pravy. Policisté si s dětmi povídali o správném
a bezpečném pohybu v silničním provozu a pře-
cházení přes přechod pro chodce. Vyzkoušeli je
také ze znalostí základních dopravních značek
pro chodce a cyklisty a připomněli správné pout-
ání ve vozidle a jízdu v autosedačkách. Dětem
dále ukázali reflexní prvky, které je za snížené vi-
ditelnosti při chůzi po chodníku a při přecházení
přes silnici mohou chránit. Rovněž předvedli, jak
funguje elektronický přístroj, kterým zjišťují, zda
řidič neřídí pod vlivem alkoholu. Děti si decho-
vou zkoušku mohly samy vyzkoušet. 

Policisté během týdenní akce zjistili, že ne
všechny děti, které rodiče vezli ke škole autem,
byly při jízdě připoutány bezpečnostním pásem.
Rodiče proto byli na tuto skutečnost upozorněni
a policisté přestupek tentokrát vyřešili domluvou. 

V rámci této preventivní akce policisté uložili
celkem 21 blokových pokut. Někteří řidiči nebyli
za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem nebo
u vozidla neměli rozsvícená světla. Několik aut
nebylo v předepsaném technickém stavu. Dva ři-
diči byli pod vlivem alkoholu. Hned první den
akce, 4. dubna v ranních hodinách v Týnci nad
Sázavou, policisté dechovou zkouškou u řidiče
osobního vozidla zjistili, že je pod vlivem alko-
holu. Elektronický přístroj mu naměřil hodnotu
0,35 a 0,36 promile alkoholu v dechu. Řidič při-
znal požití alkoholu před jízdou. 

•
Děti psaly dopravní test

Určovaly dopravní značky 
Jak správně jezdit na kole po silnici, o tom si

s dětmi čtvrtých tříd Základní školy Benešovská
ulice v Týnci nad Sázavou povídaly 20. dubna
policistky z benešovské preventivně informační
skupiny. 

Školáci se seznámili se základními pravidly
a povinnostmi cyklistů v silničním provozu. Na-
psali si také dopravní test, na kterém si mohli ově-
řit svoje znalosti z dopravních značek. Žáci, kteří
měli v testu nejméně chyb, odměnily policistky
reflexními prvky, a to pásky a přívěsky. 

Poté děti řešily pomocí didaktické pomůcky
různé dopravní situace chodců a cyklistů. Určo-
valy, zda jsou situace správné nebo špatné. Svoje
odpovědi musely samozřejmě zdůvodnit. 

V závěru besedy všichni žáci dostali letáček
s radami pro cyklisty. 

por. Bc. Zuzana Stránská

•

Muži hrozí až tři roky vězení
Až tři roky vězení hrozí šedesátiletému muži,

který 12. dubna v Týnci nad Sázavou řídil vozidlo
Ford Fiesta. Při silniční kontrole týnečtí policisté
zjistili, že má Obvodním soudem pro Prahu 2 na
čtyři roky vysloven zákaz řízení motorových vo-
zidel. Policisté jej převezli na služebnu, kde mu
ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření
ze spáchání přečinu maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání.

•
Zloděj využil příležitosti

O své jízdní kolo v hodnotě dvacet tisíc korun
přišla 23. dubna v obci Chářovice čtyřiačtyřice-
tiletá žena. Dosud neznámý pachatel využil pří-
ležitosti a v nestřeženém okamžiku nezabezpe-
čené kolo, které stálo opřené o fasádu rodinného
domu, odcizil. 

K podobnému případu došlo v obci Poříčí nad Sá-
zavou. Ve večerních hodinách 24. dubna odcizil ne-
známý pachatel horské jízdní kolo v hodnotě téměř
čtrnáct tisíc korun. Sedmadvacetiletý muž je pone-
chal opřené o zeď restaurace na fotbalovém hřišti.

Majitelé kol by si měli uvědomit, že odcizení
nezajištěného kola je otázkou několika vteřin a ri-
ziko pro pachatele je nízké. Pro zloděje je takové
kolo velkým lákadlem. 

Cyklisté, nedejte šanci zlodějům!
Nechcete-li přijít o své jízdní kolo, vyberte si

z následujících rad a informací policie.
– Při odstavení jízdního kola na ulici použijte

vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo při-
poutat k pevnému bodu (zábradlí, sloup, bez-
pečnostní stojan). 

– Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných pro-
storách domu, kde bydlíte, dbejte na uzavírání
vstupních dveří do objektu a stálé uzamčení
společných prostor. Pořiďte si společný bez-
pečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro
zajištění samotného jízdního kola. Obdobné
zásady uplatňujte i při ukládání kol na balko-
nech, ve sklepích a sklepních kójích. Nepod-
ceňujte zabezpečení všech stavebních otvorů,
zejména dveří a oken.

– Pro případ odcizení jízdního kola si pozname-
nejte jeho výrobní číslo, barevné provedení,
nápisy a vybavení.

– Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke
krádeži vašeho kola, neprodleně ji oznamte
a neváhejte použít linku 158, snížíte tak náskok
pachatele a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.

•
Na Benešovsku proběhla další kontrola bazarů

Policisté v rámci Územního odboru Benešov
provedli další kontrolu bazarů a sběren druhotných
surovin. Akce se kromě kriminalistů zúčastnily
i policejní hlídky z Obvodního oddělení z Bene-
šova a z Týnce nad Sázavou. Kontrola byla za-
měřená na výskyt věcí pocházejících z trestné čin-
nosti. Jako jsou například odcizené věci z moto-
rových vozidel, odcizené automobily a v provo-
zovnách výkupu železa a druhotných surovin se
policisté zaměřili na výkup vzácných kovů. Bez
povšimnutí nezůstaly ani knihy výkupu. 

Během akce policisté zavítali například do bazarů,
sběren a autobazarů v Benešově a do sběrny dru-
hotných surovin v Lešanech. Při prohlídkách kon-
trolovaných objektů nezjistili žádné odcizené věci. 

nprap. Diana Škvorová
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Porodnice Nemocnice Benešov má prvenství v kraji 
Rozhovor s MUDr. Stanislavem Matouškem,

primářem gynekologicko -porodnického oddě-
lení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Vizitka:
Prim. MUDr. Stanislav Matoušek vystudoval

I. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy Praha. Stu-
dia zakončil v roce 1982 promocí. Od té doby pra-
cuje v benešovské nemocnici. Nejprve několik mě-
síců před nástupem na roční vojenskou službu na
chirurgickém oddělení a poté, až do současné doby,
pracuje na gynekologicko -porodnickém oddělení.

Vaše oddělení patří k nejstarším v Nemoc-
nici Benešov. Je to pravda?

Naše oddělení patří vedle chirurgie a interny
k nejdříve založeným oddělením v naší nemoc-
nici. Sídlí v bývalém plicním sanatoriu, které bylo
několikrát přestavěno.

Nejdůležitějším mezníkem v novodobé histo-
rii našeho oddělení je rok 2002. Tato budova
tehdy prošla generální rekonstrukcí a přístavbou.
Od té doby sídlíme v moderním pavilonu, který
nám i našim pacientkám po všech stránkách vy-
hovuje.

Vy však máte i jiná prvenství v kraji. Pro-
zradíte nám jaká?

V porodnictví díky více než 12OO porodům
ročně patříme k jedné z největších porodnic
v kraji. 

Dalším mezníkem v naší novodobé historii byl
rok 2006, kdy jsme získali titul „Baby friendly
hospital“ – Nemocnice přátelská k dětem, jako
jedna z prvních porodnic v našem kraji. Všechny
matky po porodu mohou využívat tzv. „rooming
in“ tj. přítomnost dítěte 24 hodin u maminky. Pří-
tomnost rodinného příslušníka u porodu je na
našem oddělení vítána a této možnosti využívá
více než 40 % rodiček. 

To zní velmi příjemně. Co to můžete rodič-
kám nabídnout?

Naší snahou je, aby se u nás rodička cítila
dobře, nebyla stresována novým prostředím a aby

na období, kdy přivedla svého potomka na svět,
ráda vzpomínala. 

Všechny pokoje jsou standardně vybaveny so-
ciálním zázemím – WC a sprcha. Pokoje jsou vět-
šinou dvou či třílůžkové. Tak jako i v jiných ne-
mocnicích, i my máme pro zajištění většího sou-
kromí jedno a dvoulůžkové pokoje tzv. nadstan-
dardní, za které si pacientky připlácejí. Na po-
rodnici některé tyto pokoje mají i rozkládací
křeslo ve formě lůžka pro partnera rodičky, takže
celá rodina může radostné chvíle po narození dí-
těte trávit spolu a mohou tak na období strávené
v porodnici rádi vzpomínat.

Jaké máte přístrojové vybavení?
V současné době jsme dobře vybaveni. Mu-

síme se pochlubit 5 zánovními monitory na sní-
mání ozev plodu, dále moderním ultrazvukovým
přístrojem s tzv. 4 D obrazem, který může zob-
razit plod v děloze matky zcela plasticky v reál-
ném čase. V letošním roce jsme pro větší pohodlí
pacientek přešli na používání jednorázových
plastových vyšetřovacích zrcadel, které se po po-
užití likvidují, místo dřívějších kovových a res-
terilizovatelných.

To vše výrazně zvyšuje nejen komfort pacien-
tek, ale i jejich bezpečí.

Jak jste se vypořádali s nárůstem porodů?
I my vzhledem k „baby boomu“, který u nás

nastal, jsme museli přistoupit k registraci mami-
nek před porodem. Registraci provádíme formou
sepsání porodopisu ve 36. týdnu těhotenství. Pre-
ferujeme, ale nenařizujeme, aby od té doby ro-
dičky k nám chodily do poradny a aby se sezná-
mily s novým prostředím i personálem, takže při
vlastním porodu budou přicházet do prostředí,
které je jim již známé a které je nebude streso-
vat.

Vycházíme vstříc i párům, které mají problémy
s otěhotněním. Každý týden má u nás lékař
z pražského centra asistované reprodukce pevně
stanovené ordinační hodiny, takže odpadá někdy
složité dojíždění do pražského centra.

A co chystáte do budoucna?
V letošním roce je naší největší prioritou

úspěšně absolvovat přestavbu operačních sálů
a těšit se na práci v novém a ještě modernějším
prostředí.

V současnosti rozjíždíme ve spolupráci s re-
habilitačním oddělením cvičení pro ženy s poru-
chou udržení moče.

Pro těhotné chystáme odpolední nebo večerní
cvičení opět ve spolupráci s rehabilitačním od-
dělením za přítomnosti fyzioterapeuta a porodní
asistentky.

Snahou veškerého personálu je, aby se u nás
pacientky cítily dobře a neměly z pobytu na
našem oddělení stresující pocity.

To jsou jenom základní údaje o oddělení, blíže
se můžete s naším oddělením seznámit na inter-
netových stránkách, nebo nás osobně navštívit.

Závěr porodu však není vždy jen šťastná
maminka a spokojené miminko.

Ano, to je pravda a tak, jako i v řadě jiných po-
rodnic, i u nás máme na viditelném místě „baby
box“ pro krizové situace v životě rodičky. Důle-
žité je, aby dítě netrpělo a bylo včas a řádně oše-
třeno profesionály.

Irena Kouřilová

Den hudby v Týnci nad Sázavou dne 22. 5. 2011
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Výlet do Solnohradska
Tak jako již po několikáté jsme kolem 5. ho-

diny ranní nasedali do autobusu vstříc novému
poznání v Solnohradsku. V sobotu 21. května
plně obsazený autobus týneckými spoluobčany
vyrazil směr Benešov, kde přistoupila paní prů-
vodkyně dr. Dana Obrová. Ta je stálou průvod-
kyní, společně s dopravní společností Josefa
Peška, při našich výjezdech za hranice republiky.
Městu Týnci (pořadateli zájezdů) pomáhá s na-
bídkou zajímavých výletů k našim okolním sou-
sedům.

Prvním místem naší návštěvy Rakouska bylo
městečko Gmunden s jezerní promenádou a zám-
kem Ort na jezeře Traunsee a sousední Traunkir-
chen s kostelem přímo nad jezerem. Obdivovali
jsme scenérie vysokých hor, čistých jezer a chrá-
něné přírody, která má nepřekonatelné kouzlo
snad pro každého návštěvníka. 

Přes slavné lázně Bad Ischl jsme se přemístili
do Gosau. Procházka kolem Předního ledovco-
vého jezera Gosausee pod třítisícovým horským
masívem Dachsteinu v kombinaci s poledním
sluncem byla také neopakovatelným zážitkem.

V odpoledních hodinách jsme navštívili skalní
městečko Hallstatt na břehu stejnojmenného je-
zera s unikátním hřbitovem, kostnicí, romantic-
kým náměstím s vodopádem a starobylou archi-
tekturou. Hallstatt není jen kolébka tzv. Hal-
lstattské kultury (700–400 př.n.l.), jak jsme se

učili ve škole. Je to především městečko obklí-
čené horskými masivy, přístupné až dnes skalním
tunelem nebo lodí po jezeře, jak tomu bývalo
v minulosti; domy vestavěné do skály nad sebou,
spojené úzkými uličkami vedoucími stále vzhůru,
vše v naprosto malebném uspořádaní a souznění
člověka s přírodou. Právem se stalo místem chrá-
něným UNESCO. Dodnes jsou zde k vidění také
solné doly, za kterými nepojedete dolů do pod-
zemí, ale naopak lanovkou nahoru do skal.

Posledním navštíveným místem bylo luxusní
turistické městečko St.Wolfgang, rovněž na břehu
jezera – Wolfgangsee. Hotely, hotýlky, penziony
vévodí tomuto kouzelnému místu. 

I přes čilý cestovní ruch si ale udrželo styl pů-
vodní architektury, klid a rakouskou eleganci.
Ani kapky deště, kterých pár v závěru našeho vý-
letu padlo, nezkazily nic z překrásných dojmů so-
botního květnového dne.

Další zájezdy připravujeme na podzimní měsíce. 
Informace o zájezdech se dočtete v Týnec-
kých listech, na plakátech ve vývěskách

a plakátovacích plochách a na webu města 
www.mestotynec.cz

– AKTUALITY – ZÁJEZDOVÉ AKCE MĚSTA.

Předprodej vstupenek do divadel a rezer-
vace na výlety probíhá stále v Turistickém in-

formačním centru Týnec – přízemí budovy
Společenského centra – hotelu Týnec, 

na tel: 317 729 050 nebo 775 290 032, dále
také na ic@centrumtynec.cz.

Z.N.
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Kalendář akcí – Týnecko
Milí spoluobčané, 
předkládáme Vám nový přehled kulturních a sportovních akcí. Má graficky
jiný, výrazný vzhled, to aby ho nikdo nepřehlédl na žádné vývěsce a pře-
četl ho i ten, kdo zrovna nemá brýle u sebe. Na vývěsních plochách bude
mít kalendář akcí – Týnecko své pravidelné místo a každý měsíc se bude
aktualizovat. Smyslem celé věci je přehledná, pravidelná, aktuální a hlavně
kompletní přehlídka všeho, co se na Týnecku děje. Kalendář akcí se plní
v Infocentru města Týnec, nemá žádnou termínovou uzávěrku, tzn., že kdy-

koliv budete chtít přidat kulturní nebo sportovní akci do kalendáře, spojte
se s pí Ditou Moravcovou a ta vám ráda pomůže. Služba je zcela zdarma. 

Chtěla bych touto cestou více apelovat na spolky a osadní výbory, které
čerpají finanční podporu od Města Týnec nad Sázavou jak na pravidelnou
činnost s mládeží, tak na konkrétní akce pořádané pro mládež a propagaci
města, aby nezapomínaly termíny a stručný popis akce ohlašovat v info-
centru. Doufám, že společnou prací dosáhneme kvalitní informovanosti
mezi občany a zamezíme překrývání jedné akce přes druhou. 

Hezké letní dny a na shledanou na nějaké akci
Adriana Bursová, místostarostka města

ČERVEN 2011
6. – 30.6. Výstava „Milujeme Týnecko“

Výstava výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ v Týnci nad Sázavou
na téma „Milujeme Týnecko“
Na Městském úřadě a v 1. patře věže hradu v Týnci nad Sázavou
Pořadatel: STEP o.s., Město Týnec n. Sáz., ZŠ Týnec n. Sáz.
a MC Motýlek

27. 5. – 28. 8. ČESKÉ SKLO V DĚJINÁCH A SOUČASTNOSTI
Unikátní výstava pořádaná na počest pokrokového českého
aristokrata Josefa Jana Maxmiliána Kinského, který se zasloužil
o rozvoj sklářství v Čechách. – Zámek v Jablonné nad Vltavou
Pořadatel: Royal interier s.r.o., Praha

14. 5. – 31. 7. PRAŽSKÉ MOSTY
Výstava fotografií v Městském muzeu Netvořice
Pořadatel: Městys Netvořice

1. 4. – 30. 9. JAK SI HRÁLI NAŠI BABIČKY A DĚDEČKOVÉ
Výstava historických hraček
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou, Vlastivědný klub

1. 6. – 30. 6. OBRAZY Z POSÁZAVÍ 
Výstava obrazů Františka Bečváře
VERNISÁŽ: sobota 5. 6. v 16.00 hod, promluví předseda
S.U.Z.I. Miloslav Kinkal
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 25. 6. VODNÍCI Z POSÁZAVÍ
Splutí úseku Týnec nad Sázavou – Pikovice provázené setká-
ními s vodníky, vodnicemi a vodními vílami
VČASNÁ rezervace nutná 
Bližší informace: Bisport spol. s r. o., tel.: 317 701 460, email:
info@bisport.cz, www.bisport.cz
Pořadatel: Bisport, s.r.o.

ČERVENEC 2011
Pá 1. 7. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ TÝNEC Zač. 19.00 hod.

Tradiční letní hudební večery pod širým nebem – kapela
Agave – coutry, bluegrass
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 2. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 18.00 hod.
Tradiční prázdninové odpoledne s pohádkou pro děti 
divadelní spolek Netopýr, Týnec nad Sázavou – O Koblížkovi
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 2. 7. BITVA O BROD – „Boží bojovníci“ Zač. 12.00 hod
12. ročník historické bitvy o brod ve Zbořeném Kostelci
Program: 12.00 hod. – otevření historického tržiště, 12:30
hod. – zahájení programu – hudba, šermířská vystoupení, so-
kolník, divadlo pro děti, 15:00 hod. – začátek bitvy

Pá 8. 7. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ TÝNEC Zač. 19.00 hod.
Tradiční letní hudební večery pod širým nebem – hudební
skupina K. O. Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 9. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 18.00 hod.
Tradiční prázdninové odpoledne s pohádkou pro děti – Dře-
věné divadlo – Jan Hrubec
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

Pá 15. 7. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ TÝNEC Zač. 19.00 hod.
Tradiční letní hudební večery pod širým nebem – Slávek Kle-
candr - recitál
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 16. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 18.00 hod.
Tradiční prázdninové odpoledne s pohádkou pro děti 
Naše divadlo – Jana Hrušková – O princezně se zlatou hvězdou
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 23. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 18.00 hod.
Tradiční prázdninové odpoledne s pohádkou pro děti – lout-
kové divadlo ŠUS – Ze starých pověstí 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 23. 7. 15. ROČNÍK MEMORIÁLU J. ŠTÍCHY 10.00–17.00 hod. 
Fotbalový turnaj dospělých, přátelské utkání staré gardy Pece-
rad, taneční zábava pod širým nebem, hraje kapela WIDLE
(od 20.00 hod.), fotbalové hřiště Pecerady, 
Pořadatel: T. Zazvonil, tel.: 605 268 723

Pá 29. 7. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ TÝNEC Zač. 19.00 hod.
Tradiční letní hudební večery pod širým nebem – kapela
 Agnatha Benešov - folk, blues, country, spirituály
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum
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So 30. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 18.00 hod.
Tradiční prázdninové odpoledne s pohádkou pro děti – Bíl-
kovo kratochvilné divadlo – O Bajajovi 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 30. 7. RIGHT NEW MUSIC GARDEN Zač. 15.30 hod.
Zahrada Společenského centra TÝNEC, Účinkující: Švihadlo
(Mladá Boleslav), Dub Artillery (Praha), Jahtec Jammin´ Job
(Žatec), Tour De Bars (Neratovice), ExT Band (Prosečnice),
Swamp Safari (Praha), čajovna, vegetariánský stánek, dětský
koutek, Vstupné: 100,- (v předprodeji Ticketsteam), 160,- (na
místě)
Pořadatel: Right News – internetový magazín

So 30. 7. ŘEKA PLNÁ SLUNÍČEK start: 9.00–12.00 hod
Splutí úseku Týnec nad Sázavou – Pikovice ve „žlutém“ –
trička, kraťasy, plavky, čepice…a Sázava bude zase „Zlatá“.
Bližší info u pořadatele: Bisport spol. s r. o., tel.: 317 701 460,
email: info@bisport.cz, www.bisport.cz

SRPEN 2011
So 6. 8. TÝNECKÝ STŘEP

Městské historické slavnosti – trh, hudba, divadelní představení
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

Pá 12. 8. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ TÝNEC Zač. 19.00 hod.
Tradiční letní hudební večery pod širým nebem – kapela Jazz
s.r.o. – latinskoamerické a jazzové standardy
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 13. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 18.00 hod.
Tradiční prázdninové odpoledne s pohádkou pro děti 
Liduščino divadlo Praha – Červík Jiřík a světluška Liduška
jdou poprvé do školy
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 20. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 18.00 hod.
Tradiční prázdninové odpoled. s pohádkou pro děti – Divadlo
H Praha – Jak víla Modrovláska splnila tři přání a…
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 20. 8. POUŤOVÝ JARMARK V NETVOŘICÍCH 13.00–18.00 hod.
Ne 21. 8 9.00–17.00 hod.

V zahradě sokolovny a přilehlých prostorách, dobové stánky,
nakládané okurky „ocakovačky“, pouťové koláče, kozí ro-
dinka, živá hudba, program pro děti, řada překvapení 
Pořadatel: Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích

Pá 26. 8. NETOPÝŘÍ NOC
Možnost seznámit se s kolonií Netopýra velkého na hradě
v Týnci nad Sázavou – doprovodné akce
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 27. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 18.00 hod.
Tradiční prázdninové odpoledne s pohádkou pro děti 
Divadlo u staré herečky – Jarmila Vlčková – Šípková Růženka
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 27. 8. O POHÁR MISTRA KORMIDELNÍKA start: 9.00–12.00 hod
Splutí úseku Týnec nad Sázavou – Pikovice jako hra pro děti
– znají jezy na trase, ví, kdo je to háček, co znamená „cvak-
nout se“? Za správně vyplněnou tajenku je čeká na konci
plavby odměna.
Bližší informace u pořadatele: Bisport spol. s r. o., tel.: 317
701 460, email: info@bisport.cz, www.bisport.cz

So 27. 8. TANKOVÝ DEN Zač. 9.30 hod.
Ukončení sezony 2011 ve Vojenském technickém muzeu
v Lešanech
Pořadatel: Vojenský historický ústav Praha

Změna a doplňování programu během měsíce povolena.
Přejeme příjemné zážitky.

Město Týnec nad Sázavu
K Náklí 404, Týnec nad Sázavou
tel: 317 701 431
mail: radnice@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz

Informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou
tel: 317 729 050, 775 290 032, mail: ic@centrumtynec.cz
www.centrumtynec.cz

Turistické informační centrum v Týnci nad Sázavou
Informační centrum funguje v Týnci nad Sázavou již řadu let. Nejprve v rámci služeb

městského úřadu a od roku 2007 jako samostatný subjekt. Sídlí v historické budově Spo-
lečenského centra TÝNEC. V dubnu 2008 získalo od České centrály cestovního ruchu –
Czechtourism certifikaci „Oficiální turistické informační centrum“ a v prosinci téhož roku
od Nadace partnerství ještě certifikaci „Cyklisté vítáni“. Oba tyto tituly se udělují zaříze-
ním, která splní přísná kritéria stanovená pro jejich získání. Kvalitu týneckého infocentra
– i jiných v oblasti Středočeského kraje – jihovýchod – potvrzuje i to, že jej zaštiťuje obecně
prospěšná společnost Posázaví, která se zasazuje o rozvoj regionu z hlediska turistiky.

Jak z názvu vyplývá, hlavní náplní centra je poskytování služeb turistům. Tato oblast
je vskutku široká, neboť co turista, to jiný požadavek. Mezi ty základní a časté patří in-
formace o turistických cílech, turistických a cyklistických trasách, ubytování, možnostech
stravování nebo sportovního vyžití ve městě, ale i v celém regionu. Nechybí samozřejmě
prodej map a suvenýrů – turistických známek, vizitek, cykloznámek, štítků na hůl a po-
hledů. Návštěvníci mají také možnost využít veřejný internet.

Cestu si tam najdou často také „týnečtí“. A to za službami, za kterými by jinak museli
dojíždět do 10 kilometrů vzdáleného Benešova. Je to možnost tisku, kopírování, lamino-
vání do formátu A3, kroužkové vazby dokumentů do formátu A4, tisk fotografií, přepis
VHS kazet na DVD. Mohou také využít tzv. prodlouženou podatelnu Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou. Pokud nemají možnost vyřídit své záležitosti v běžné úřední době
úřadu, mohou tak učinit prostřednictvím Infocentra. Týká se to korespondence mezi ob-
čanem a Městem Týnec nad Sázavou a naopak. Pořadatelé kulturních akcí zde mohou pře-
dat plakáty k výlepu na městských informačních plochách a nejen chataři si zde vyzve-
dávají známky na popelnice nebo pytle na odpad.

Informační centrum spolupracuje s Městem Týnec nad Sázavou také na poli kultur-
ním. Spolupodílí se na organizaci kulturních akcí ve městě. Zajišťuje prodej vstupenek,
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propagaci těchto akcí, při zájezdech na divadelní
představení či výletech také doprovod. Infocen-
trum je místem, kde se sbíhají informace o ak-
cích, které se konají ve městě i jeho okolí. Jsou
zařazovány do kulturního kalendáře, který je pra-
videlně zveřejňován na informačních plochách
města a rozesílán na emailové adresy zájemců
o tyto informace. Kulturní kalendáře a tiskové

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
_____________________________________________________________________________________________________ 

po ádá zájezd do divadla HYBERNIA na muzikál 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vstupné: 699,- K  
P isp vek na dopravu 100,- K  

 
 

ZÁVAZNÉ REZERVACE DO 30. 9. 2011 
 

P edpokládaný odjezd z autobusového nádraží v 16.00 hodin. 
 

 

Rezervace a p edprodej: 
tel: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz, 

Turistické informa ní centrum - budova Spole enského centra TÝNEC 
Klusá kova 2,  257 41 Týnec nad Sázavou 

Hudba: Petr Kaláb, Jan Maxián a Jakub Pracha  
Libreto: Martin Kuku ka, Lukáš Trpišovský 
Texty písní: Petr Kole ko 
Režie: Martin Kuku ka 

Quasimodo: T. Trapl / Csongor Kassai 
Pierre Gringoire: O. Ruml / J. Cina 
Claudius Frollo: J. Korn / M. Vojtko 
Phoebus: R. Vojtek / D. Kraus 
Špindíra: P. Van ura 
Esmeralda: R. Pavlovi ová / M. Procházková 
Gudula: R. Fišarová 
Lily: Z. Tvlacová / K. Nývltová / L. Molnárová 
Džali – Koza: J. Hájková / Z. Kábrtová 

zprávy o chystaných akcích jsou také rozesílány
do místních médií. Pomáhá tak pořadatelům, aby
se jejich akce dostaly do povědomí široké veřej-
nosti a byly hojně navštěvovány.

Ještě jste v Turistickém informačním centru
v Týnci nad Sázavou nebyli? Jste srdečně zváni.
Přijďte se podívat a zjistíte, že zde můžete na-
koupit drobné dárky a upomínkové předměty po-
cházející z rukou regionálních výrobců keramiky,
šperků nebo ručně zdobeného textilu. Kromě re-

gionálních výrobků zde můžete zakoupit i kva-
litní českou kosmetiku, stáčené víno z Rakvic
a připravuje se i prodej výborného zahraničního
vína. Během měsíců červenec a srpen je otevřeno
denně. V pondělí až čtvrtek od 9.00 do 18.00
hod., v pátek a sobotu od 9.00 do 20.00 hod.
a v neděli od 9.00 do 16.00 hod. Polední pauza
je od 12.30 do 13.30 hod.

DM

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá zájezd do DIVADLA POD PALMOVKOU na p edstavení 
 
 
 
 

 
 
 
 

Martin Matejka, Miroslav Táborský, Jan Vondrá ek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupné: 190,- K  
P ísp vek na dopravu: 100,- K  

P edpokládaný odjezd: 17.00 hod z autobusového nádraží 
 

Rezervace a p edprodej: 
tel: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz, 

Turistické informa ní centrum - budova Spole enského centra TÝNEC 
Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou  

S divadlem, založeným na parodické zkratce obsáhlé a ctihodné p edlohy, p išlo trio amerických 
komik  již v osmdesátých letech a jejich zkrácená verze »kompletního díla« Williama 
Shakespeara se prosadila záhy v celosv tovém m ítku… P edstavení je „dvouhodinový fi ák bez 
p estávky, po kterém bolí bránice a lícní svaly dostávají k e e. 

dokončení z předchozí strany

Turistický pochod Posázavím – krajem Svatopluka Čecha
Klub českých turistů v Týnci nad Sázavou uspořádal v sobotu 9. dubna

2011 turistický pochod Posázavím – krajem Svatopluka Čecha, kterého se
zúčastnilo 238 pochodníků všech věkových kategorií z různých koutů Čech. 

Stejně vydařený byl i pochod v krásném jarním počasí dne 14. května
2011 k pramenům Benešovského potoka v oboře Líšno. Pořadatelem byl

Klub českých turistů Benešov. Pochod se konal v rámci akce Eurorando
2011 „Voda ze střechy Evropy“.

Třetí úspěšnou akcí, které jsme se zúčastnili, byl pochod Praha–Prčice
21. května 2011.

E.K.
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Hasiči z Pecerad na Hasičském dnu v Konopišti

Krajský přebor opět v Týnci nad Sázavou
Dne 30. 4. 2011 byl Krajskou asociací sportu

pro všechny Benešov opět pověřen odbor ASPV
– oddíl sportovní gymnastiky v Týnci nad Sáza-
vou uspořádáním Krajského přeboru ve sportovní
gymnastice pro rok 2011.

Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 91 zá-
vodnic a závodníků z Bělé p. B., Dobříše, Ka-
menice, DDM Benešov, Neveklov, Zdic a Týnce
nad Sázavou. Byl to otevřený závod, do kterého
se mohl přihlásit každý oddíl, který cvičí gym-
nastiku a není evidován v gymnastické federaci.

Cvičí se zde na prostných, hrazdě, přeskoku a buď
na lavičce (nejmladší žákyně), nízké kladině
(mladší žákyně), na vysoké kladině ostatní děv-
čata a chlapci na kruzích.

Doufáme, že na příštích závodech se děvčatům
bude dařit tak dobře nebo některým ještě lépe než
na Krajském přeboru.

J.Z.
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Praha Open závod ve sportovní gymnastice žákyň
Dne 7.5.2011 se uskutečnil další závod ve sportovní gymnastice v Praze

za velké účasti 170 závodníků ve 4 kategoriích. Naše děvčata se ale v tak
velkém startovním poli neztratila a předvedla velmi dobré výkony. Některá
z nich byla na takto velkém závodě poprvé, a to především mladší žákyně
I.

V soutěži družstev obsadila naše děvčata ve složení Havlíčková E.,Sti-
bůrková A., Ungerová B. ze 16 družstev pěkné 9. místo a další družstvo
ve složení Ptáčková R.,Novotná E. Šubrtová K. obsadilo 15. místo.

Z 9 družstev obsadila naše děvčata pěkné 3. místo ve stejném složení tak,
jak se umístila ve své kategorii.

O čtrnáct dní později, tj. 20.5.2011, se konal stejný gymnastický závod
pro dorost a dospělé také v Praze. Z 13 závodnic v kategorii dorostu obsa-
dila pěkné 3. místo Šamlotová H. z našeho oddílu.

J.Z.
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Pět medailí z Mistrovství Evropy do Týnce
Na déle trvající úspěchy TAEKWON-DO ITF

školy Silla navázali opět dva týnečtí junioři, ten-
tokrát rovnou v barvách sportovní reprezentace
ČR tohoto bojového umění, a to na Mistrovství
Evropy v Estonském Tallinnu.

Když se v pondělí 21. 2. 2011 Martin Hvězda
(I. Dan) a Veronika Kokášová (I. Dan) sešli
na Ruzyňském letišti s ostatními členy repre-
zentace, mezi nimi i s kolínskou juniorkou školy
Silla Martinou Kopeckou (I. Dan), byli již naž-
havení na závody, které je v tomto týdnu čekaly.
Sice už jen nominace na ME je poměrně výrazný
úspěch, žádný ze zmíněných se však bez medaile
domů vrátit nechtěl. V úterý, tedy den po pří-
jezdu, ještě probíhalo poslední dolaďování formy
v podobě tréninku a probíhala registrace a vážení
závodníků.

První závodní den vypukl ve středu. Tento den
proběhla krom individuálních soutěží i vysoce
obsazená týmová soutěž v technických sesta-
vách. Bohužel, se týmy z nejpočetnější, ruské vý-
pravy ve výsledku ukázaly jako osudné všem
našim týmům včetně juniorů s Martinem Hvěz-
dou a juniorek s Veronikou Kokášovou. Tým ju-
niorů po urputném a těsném česko -ruském finále
získal cennou stříbrnou medaili, tým juniorek
bohužel na Rusky narazil již o kolo dříve, a tak
se musel spokojit s vybojovanou bronzovou me-

dailí. Seniorky a senioři po prodlužovaných fi-
nálových zápasech Rusku taktéž podlehli. Přes
původní předpoklady se tento den nestihla do-
končit individuální soutěž ve speciálních přerá-
žecích technikách, ve kterých byla v kategorii ju-
niorek, jako české želízko v ohni, právě týnecká
Veronika Kokášová. Z tohoto důvodu se dokon-
čení této disciplíny přesunulo na ráno druhého
soutěžního dne, a tak pro cvičence školy Silla
tento den vybojovala individuální medaili –
bronz v technických sestavách – jen kolínská
Martina Kopecká.

Pro naší Veroniku druhý den začal slibně.
Na plný počet bodů nedala pouze jednu z poža-
dovaných technik, a tím se propracovala do fi-
nálového „rozstřelu“ se závodnicí (opět) z Ruska.
Techniku, která se Veronice před tím po dlouhé
době nepovedla, bohužel vylosovali rozhodčí
i pro tento rozskok. I když Veronika v mezičase
tuto techniku cvičně zase pokaždé splnila, když
došlo na hodnocený kop, opět zafungovala smůla.
A tak Ruska těsně zvítězila před naší mistryní
světa a odvezla si zlatou medaili z ME.

Nebyl však čas, dělat si z toho hlavu, třetí den
totiž bylo na programu dokončení disciplín pro se-
niorské a týmové kategorie. Veronika se tedy mu-
sela soustředit na to, aby dovedla k vítězství ales-
poň tým juniorek. Jak uvádí i autor článku na ofi-

Martin Hvězda

Veronika Kokášová

ciálních svazových stránkách taekwondo.cz, ten
den se opravdu prokázalo, že kdo neskáče, není
Čech. Co kategorie, to úspěch. Mezi nimi i cenné
zlato z týmové kategorie Veroniky. Češi, tím, že
z osmi kategorií získali v této disciplíně 5 zlatých
medailí a 2 stříbrné, prokázali, že patří mezi ab-
solutní špičku.

Čtvrtý a zároveň poslední závodní den patřil
týmové soutěži ve sportovním boji, kde opět za-
bojovala i všestranná týnecká „Kokina“. Tým ju-
niorek pokračoval i přes vysílení z předešlých
dnů v medailové žni. Tentokrát si vybojoval další
bronz, kterým si juniorky ověsily už tak dost me-
dailemi zatěžkané krky.

Shrnutím se tedy dostáváme k tomu, že si do
Týnce nad Sázavou z ME v Tallinnu přivezla re-
prezentantka Veronika Kokášová 1x zlato, 1x
stříbro a 2x bronz a začínající reprezentant Mar-
tin Hvězda se taktéž s 1 stříbrnou medailí nene-
chal zahanbit. Oběma samozřejmě posíláme
GRATULACE a zároveň s nimi doufáme v po-
kračování těchto úspěchů. K výsledkům spor-
tovní reprezentace ČR uvádím, že se s celkem
7 zlatými, 14 stříbrnými a 11 bronzovými me-
dailemi umístila na 3. místě jak v kategorii seni-
orů, tak v kategorii juniorů.

Jakub Heřmánek
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Volejbalové jaro
V neděli 10. dubna 2011 zajížděly naše volejbalové naděje ve čtvrtém

kole Krajského přeboru v minivolejbale do Neratovic. Hned na začátku nás
překvapila Příbram, která dorazila pouze se třemi týmy, místo avizovaných
pěti. Třináctku přihlášených tak doplnila dvojice z Kralup nad Vltavou. Ka-
pitáni a kapitánky jednotlivých týmů družstva rozlosovali do třech skupin
po pěti, která hrála mezi sebou na dva hrané sety po 7 minutách. Ze sku-
pin se poté postupovalo dále do skupin o konečné umístění.

Turnaj zahájilo naše áčko prohrou s domácími děvčaty 7:16 a 10:16. Lépe
si nevedlo ani proti celkovému vítězi turnaje Příbrami „A“, který našim
děvčatům uštědřil v prvním setu nepopulárního kanára. Poté jsme začali
aspoň trochu bojovat, ale výsledkově se naše snaha neprojevila ani v ná-
sledujících zápasech s Benátkami „C“ a Kralupy „A“. Ve skupině jsme
skončili na chvostu tabulky a čekal nás boj útěchy o konečné 13.–15. místo.

Daleko lépe se vedlo našemu béčku. To si hned v prvním zápase pora-
dilo s Neratovicemi „B“ a vítězství potvrdilo „vyhranou“ remizou s Mla-
dou Boleslaví. Zpátky na zem nás dostali chlapci z Příbrami, kteří nám moc
šancí na úspěch nedali. Náladu a třetí místo ve skupině jsme si vybojovali
proti chlapeckému týmu Benátky „A“, kterému jsme dokázali vzít jeden
set. 

Naše nejmenší volejbalové naděje příjemně překvapily úvodními dvěmi
remizami proti Kralupům „B“ a Neratovicím „C“. Poté ovšem dostaly
menší vyučování od Benátek „B“ a Příbrami „C“, ale pro naše děvčata, která
jsou o tři roky mladší než jejich soupeřky, byl každý bod úspěchem. Ve sku-
pině nakonec dosáhla stejného bodového součtu jako Kralupy a Nerato-
vice. O našem pátém místě ale rozhodnul horší počet uhraných míčů.

Céčko tak narazilo ve skupině o 13.–15. místo na naše áčko. I přes po-
čáteční hecování a nadšený výkon na naše zkušenější děvčata nestačilo
a prohrálo těsně 11:16 a 12:14. Třetím do party v této skupině byly Nera-
tovice „B“, které oběma týmům z Týnce nedaly moc šancí a vybojovaly tři-
nácté místo.

Ve skupině o 7.–12. místo týnecké béčko ztratilo trochu nešťastně úvodní
set proti Kralupům „A“. Ztracené body aspoň částečně kompenzovalo vý-
hrou nad Neratovicemi „C“, ale poté přišla druhá remiza na turnaji s Mla-
dou Boleslaví. Smírně se rozešlo i v následujícím zápase s dobře hrajícími
Benátkami „C“. Herně i výsledkově povedený výkon v celém turnaji po-
tvrdila naše děvčata proti Kralupům „B“, kdy si výhrou 21:15 a 14:9 za-
jistila krásné osmé místo na turnaji.

V sobotu 28. května jsme se konečně dočkali vytouženého finále Kraj-
ského přeboru v minivolejbale v Kolíně. Po příjezdu jsme se modlili, aby
vydrželo počasí a my si mohli poprvé vyzkoušet, jak nám půjde zápolení
s ostatními 34 týmy na deseti antukových hřištích. Týmy byly rozděleny
do osmi skupin, z nichž první čtyři postupovaly do vyřazovacího pavouka.
Týmy na pátých místech hrály ve skupině o konečné 33.–37. místo. Jed-
notlivé zápasy ve skupinách se hrály na jeden set po deseti minutách. Ve

vyřazovací části turnaje byl čas upraven na 2 x 7 minut při změně stran.
Hrálo se opět pouze na jeden set.

Naše áčko bylo nalosováno do skupiny „C“, kde se v úvodním zápase
střetlo s Baníkem Příbram „B“. Po dobrém nástupu Příbrami jsme celý set
marně dotahovali a nakonec podlehli 18:23. Poté jsme si ovšem spravili
chuť na Benešovské 1. Volejbalové „A“, kterou jsme porazili 21:18. V nad-
šeném výkonu jsme pokračovali i proti chlapcům z SK Kolín „A“ a od-
měnou nám byla výhra 25:16. V posledním zápase jsme sice neměli šanci
proti TJ Pečky „A“, ale na třetím místě ve skupině a postupu mezi nejlep-
ších 32 týmů, to nic nezměnilo.

Podobně si vedlo i naše béčko ve skupině „E“. To se nejdříve utkalo
s pozdějšími semifinalisty Benešovskou 1. Volejbalovou „C“, která nás
seznámila s turnajem výsledkem 9:22. Zkušenosti z toho zápasu jsme si
přenesli do dalšího utkání proti Sokolu Kácov, se kterým jsme si jedno-
značně poradili 25:14. Zpátky na zem nás poslal v následujícím klání do-
mácí Agro Kolín „B“, jenž nám nedal moc šancí na úspěch. V posledním
utkání jsme tedy bojovali o postup ze skupiny proti Nymburku „C“. V něm
jsme vyválčili výhru 20:18, která nás posunula ze čtvrtého místa do vyřa-
zovacích bojů.

Naše céčko svádělo marný boj s Pečky „B“, Kladnem „C“, Kralupy „B“
a Baníkem Příbram „A“. Ve všech zápasech jsme o třídu zaostávali. Ná-
ladu si céčko vylepšilo až ve skupině o konečné 33.–37. místo, kde si nej-
dříve poradilo s Pečkami „C“ a následně s SK Kolín „A“. V souboji o 33.
příčku pak těsně nestačilo na domácí Agro Kolín „B“. Poslední zápas s TJ
Sokolem Kácov se již nehrál, protože Kácov po základních skupinách odjel
domů.

Ve vyřazovací části nastoupilo naše áčko proti TJ Kralupy „A“. Se sou-
peřkami jsme drželi krok pouze do stavu 4:6, ale poté Kralupy neustále
navyšovaly náskok až na konečných 15:26. Na turnaji jsme se v koneč-
ném pořadí dělili o 17. – 32. místo. 

Naše béčko narazilo na Neratovice „C“. Zápas byl velmi vyrovnaný
a o postupujícím rozhodovala až poslední výměna, ve které soupeřky vy-
bojovaly třiadvacátý bod. My jsme poté hodně dlouho litovali promarněné
šance, dostat se mezi nejlepších šestnáct týmů.

Do jarní části Krajského přeboru II. třídy mužů jsme vstoupili v sobotu
23. dubna 2011 domácím dvojzápasem proti TJ Tatran Sedlčany. Bez vět-
ších problémů jsme si dokázali s hosty poradit a sezónu jsme zahájili ví-
tězstvím 3:1 a 3:0.

Poslední dubnovou sobotu jsme zavítali k okresnímu derby na hřiště tra-
dičního rivala TJ Sokol Vlašim. V nevlídném počasí, kdy se na nás mimo
jiné, spouštěly provazy deště a místy i nepříjemné kroupy, jsme brali body
za výhry 3:1 a 3:0.

Důležité výhry z venku jsme obhajovali následující sobotu na našem
hřišti, kam dorazil SK Volejbal Kolín. V prvním zápase jsme nedokázali
využít šest mečbolů a zápas ztratili v tie -breaku. Ve druhém utkání jsme
měli jedinou šanci ve druhém setu, kdy jsme vedli 25:24, ale opět jsme vyšli
ze souboje naprázdno.

TÝNEC „A“ TÝNEC „B“ TÝNEC „C“ 
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V sobotu 14. května jsme zajížděli na hřiště loňského vítěze Krajského
přeboru, týmu TJ Bohemia Poděbrady. Po úvodní prohře 1:3 jsme se rázně
oklepali a dokázali soupeře trochu překvapivě porazit 3:0 na sety.

Povzbuzeni výhrou z Poděbrad jsme o týden později nastupovali doma
proti TJ Sparta Kutná Hora. Ve velmi vyrovnaném zápase jsme opět ne-
dokázali využít v tie -breaku dvou mečbolů a protivník nás za to potrestal.
Ve druhém měření sil si hosté průběh utkání bez problému hlídali, až na
jedno výrazné klopýtnutí, kdy jsme jej ve druhém setu deklasovali 25:7.
Přesto se nakonec z výhry 1:3 radovala Kutná Hora.

V předposledním zápase jarní části sezóny jsme absolvovali cestu na
hřiště SK Kostelní Lhota. Nevyzpytatelní domácí nám moc šancí na úspěch
v prvním utkání nedali a zaslouženě vyhráli 0:3. Ve druhém duelu byla hra
daleko vyrovnanější, přesto jsme ani v tomto zápase na úspěch nedosáhli.
Ani třetí tie -break na jaře jsme nedokázali přetavit v naše vítězství.

V posledním utkání poměříme síly s jistým vítězem letošní ročníku Kraj-
ského přeboru, týmem TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. Naše postavení v ta-
bulce může ohrozit už jen TJ Sokol Vlašim, která by při našich dvou pro-
hrách, musela dvakrát porazit venku Kutnou Horu.

Po skončení sezóny pořádáme v sobotu 11. června tradiční volejbalový
turnaj mužů Memoriál Miroslava Kaliny. Turnaje by se mělo účastnit pět
družstev z krajského přeboru. Začátek je plánován na 8.30 hodin. 

O týden později mají v plánu uskutečnit turnaj smíšených družstev také
naše děvčata. Turnaje by se mělo účastnit rovněž pět družstev. 

Pozadu nezůstanou ani naše nejmenší volejbalistky, které poměří své síly
v minivolejbale na dvou antukových hřištích poslední červnovou sobotu. 

Po těchto turnajích si všichni rádi odpočinem od antuky a léto budeme
trávit na písku. Vyzkoušet si plážový volejbal můžete i vy. Stačí si na tele-
fonním čísle 607 114 169 rezervovat termín a přijít si zahrát. Stojí to vážně
za to.

Za VK Týnec nad Sázavou 
Jaromír Kuchta 
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Jak správně nakládat s odpadem? Co kam patří?
Odpad do nádoby patří do nádoby nepatří místo odevzdání/způsob 

zneškodnění

PAPÍR čistý papír, noviny, časopisy, knihy,
letáky, kancelářský papír, kartonové
a lepenkové obaly

znečištěný papír, mastný papír, roz-
močený papír, pleny, hygienické po-
třeby

do kontejnerů rozmístněných po
městě, obci, sběrný dvůr / odpad je
svezen na třídící linku, dotříděn a od-
vezen ke zpracovateli

PLAST A
NÁPOJOVÝ
KARTON

PET láhve, plastové folie,obaly od
šamponů, obaly od destilované vody,
polystyren, obaly od rostlinných
olejů, kelímky od jogurtů, tetrapa-
kové a papírové obaly od nápojů

obaly od nebezpečných chemikálií,
syntetických a minerálních olejů

do kontejnerů rozmístněných po
městě, obci, sběrný dvůr / odpad je
svezen na třídící linku, dotříděn a od-
vezen ke zpracovateli

SKLO BÍLÉ
A BAREVNÉ

láhve od nápojů, sklenice od kom-
potů, okenní tabule

porcelánové a keramické střepy, zr-
cadla, skla s drátěnou výplní, zářivky,
výbojky

do kontejnerů rozmístněných po
městě, obci, sběrný dvůr / odpad je
svezen na třídící linku, dotříděn a od-
vezen ke zpracovateli

KOVY kovové obaly, železné a ocelové
předměty, výrobky z hliníku a barev-
ných kovů

kovem povrchově upravené plasty,
sklo a keramika, plechovky od oleje,
nebezpečných chemických látek, syn-
tetických barev

do sběrných surovin

ROSTLINNÝ
ODPAD

kompostovatelné odpady, zbytky
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, listí,
tráva

maso, kosti, oleje z potravin, tekuté
a silně mastné potraviny, obaly od
potravin

kompostovat na zahrádce nebo
sběrného dvora či přivézt osobně na
skládku / kompostování

STAVEBNÍ
ODPAD

zbytky cihel, betonů, tašky, zemina,
kamení

odpad nesmí být znečištěn chemiká-
liemi, oleji, mastnotou

do sběrného dvora nebo možnost
přivézt osobně na skládku / odpad
je využíván na skládce

AZBEST střešní krytina s azbestem – (eternit)
vlnitý, šablony

znečištěná krytina oleji a dalšími ne-
bezpečnými látkami

možnost přivézt osobně po objed-
nání na skládku / odpad je ukládán
do skládky

NEBEZPE-
ČNÝ ODPAD

zbytky rozpouštědel, chemikálií, ky-
selin, barvy, oleje, obaly od barev,
chemikálií, rozpouštědel, lepidla,
prošlé léky, akumulátory, baterie,
pneumatiky, rozbité výbojky, rozbité
zářivky, nekompletní lednice a mraz-
nice, nekompletní televizory a počíta-
čová technika

do sběrného dvora nebo do přistave-
ného mobilního kontejneru, odpad je
rozdělen na jednotlivé druhy a ná-
sledně pak předán oprávněným oso-
bám k zneškodnění

VÝROBKY
ZPĚTNÉHO
ODBĚRU

kompletní lednice a mraznice, kom-
pletní televizory a počítačová tech-
nika, pračky, sporáky, rádia, mixéry,
výbojky zářivky, elektronářadí, elek-
trické hračky -modely

nekompletní zařízení – je považováno
za odpad

do sběrného dvora nebo do přistave-
ného mobilního kontejneru, odpad je
rozdělen na jednotlivé druhy a ná-
sledně pak předán oprávněným oso-
bám k zneškodnění

OBJEMNÝ
ODPAD

vyřazený nábytek, koberce, matrace nebezpečný odpad, bioodpad, sta-
vební odpad, využitelný odpad

do sběrného dvora nebo možnost
přivézt osobně na skládku / odpad
je ukládán do skládky

KOMUNÁLNÍ
ODPAD

odpad, který není nebezpečný
a nelze ho dále využít

nebezpečné odpady, stavební od-
pady, tekuté odpady, elektrozařízení,
tráva, listí

do nádob na odpad – popelnic nebo
kontejnerů / odpad je odvezen
a ukládán do skládky

Sběrný dvůr Týnec nad Sázavou

PO, ÚT, ST, PÁ 6,00 – 10,00 12,00 – 14,30

ČT 6,00 – 10,00 12,00 – 16,30

SO každá sudá od 1. 5. – 31. 10. 10,00 – 12,00

NE ZAVŘENO
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 JVST
J a z y k o v é  a  v z d ě l á v a c í  s t u d i o  T ý n e c

Potřebuješ se naučit cizí jazyk?
+ angličtina – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, business English

+ němčina – začátečníci, mírně pokročilí

+ francouzština – začátečníci, mírně pokročilí

+ ruština – začátečníci, mírně pokročilí

+ španělština – začátečníci, mírně pokročilí

Nerozumíš matematice nebo češtině?
+ doučování matematiky pro žáky ZŠ

+ doučování českého jazyka pro žáky ZŠ

Potřebuješ připravit ke zkouškám?
+ příprava k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ

+ příprava k maturitním zkouškám

Kontaktujte nás!
+ telefonicky na čísle +420 603 446 844

+ nebo na internetu www.jvst.cz !!!

Kde probíhá výuka?
+ výuka kurzů bude probíhat v sídle firmy FERCOM a.s.  (bývalý Metaz)
    ulice Ing. Fr. Janečka 147, Týnec nad Sázavou

Od kdy?
+ začínáme od 05. 09. 2011 

“Efektivní a kvalitní 
               cestou ke vzdělání!”

 
eská zem d lská univerzita v Praze 

PROVOZN  EKONOMICKÁ FAKULTA 
otevírá 

v akademickém roce  2011/2012 
ve svém Konzulta ním st edisku 

SEZIMOVO ÚSTÍ – TÁBOR 
 

 BAKALÁ SKÉ STUDIUM 
 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 

v oboru 
Ve ejná správa a regionální rozvoj 

  - studium p i zam stnání (o víkendech) 
- p ijetí bez p ijímacích zkoušek  
- obor je ádn  akreditovaný MŠMT R 
- státní škola s dlouholetou tradicí 
- ekonomické vzd lání se širokým uplatn ním 
- možnost získání titulu Bc. a Ing. 
- podávání p ihlášek do 20.8.2011 

Více informací: Mgr. Petra Frková 
tel. 774 944 988, e-mail: trendpartner@seznam.cz 

www.trendpartner.cz 
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