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zdarma

Milé čtenářky, 
vážení čtenáři,

deštivé prázdniny se pomalu chýlí ke konci. Tý-
necké listy jsou tu opět, aby Vám zpříjemnily
chvíle odpočinku a poskytly Vám užitečné in-
formace.

Zprávy o činnosti rady a starosty
• Bylo dokončeno výběrové řízení „Obnova ve-

řejné zeleně v Týnci nad Sázavou“. Rada vy-
brala jako nejvýhodnější a zároveň nejlevnější
nabídku firmy ZO ČSOP Vlašim ve výši
5.643.427 Kč. Ještě letos tak budou zahájeny
práce na projektu.

• Proběhlo výběrové řízení na dodávku UV lampy
a laserového zákaloměru na úpravnu vody v Pe-
ceradech. Zařízení v hodnotě 424.000 Kč bez
DPH dodá firma Vodárenská technologie, s.r.o.
Toto zařízení umožní snížit dávkování chloru
a přispěje tak ke zlepšení jakosti týnecké pitné
vody.

• Byl uzavřen dodatek se společností GTS No-
vera – všechny pevné linky úřadu byly převe-
deny pod tuto společnost. Byly dojednány vý-
hodnější sazby volání.

• Byla uzavřena smlouva na servis a provoz ko-
pírovacích strojů. Centralizace tisku a kopíro-
vání už v minulosti snížila provozní náklady
MěÚ. Nyní v tomto trendu pokračujeme.

• Od 1. 9. 2011 se mění výše měsíční úplaty za
provoz školní družiny z dosavadních 150,- Kč
na 160,- Kč měsíčně. Jednorázový denní pop-
latek 30,- Kč za návštěvu družiny se nemění. 

• Ze středočeského Fondu podpory dobrovol-
ných hasičů a složek IZS byla městu přidělena
dotace ve výši 200.000,- Kč s 10% spoluúčastí
města a bude účelově využita na obnovu tech-
niky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dob-
rovolných hasičů. 

• Z dalšího krajského programu – Prevence kri-
minality na rok 2011 – byla přidělena dotace
40.000 Kč s 10% spoluúčastí. Podpora je ur-
čena na provoz kanceláře psychoterapeuta,
který bude mimo jiné pomáhat řešit problema-
tiku domácího násilí, spolupracovat s přestup-
kovou komisí a probační a mediační službou.

• Do krajských programů jsme měli podáno cel-
kem 6 žádostí o dotaci, bohužel, ty ostatní byly
odmítnuty.

• Byly stanoveny termíny akcí: 27. 10. 2011 –
předání ocenění „významný občan města“,
27. 9. 2011 – odhalení pamětní desky obětem
II. světové války.

V červnovém zastupitelstvu bylo mimo jiné
schváleno:
• II. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro

rok 2011.

• Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hos-
podaření Města Týnec nad Sázavou za rok 2010.

• Jedna žádost o změnu Regulačního plánu „Cen-
trum občanské vybavenosti“, dalších 6 žádostí
bylo odmítnuto.

• Úvěr ve výši 7.000.000 Kč na výstavbu nové
mateřské školy.

• Smlouva o převodu pozemků mezi Týncem
a Chrástem, která zajistí zhodnocení pozemků
ve vlastnictví města.

• Koupě pozemků pod komunikací u Janovic-
kého potoka

Z činnosti úřadu
• V Peceradech proběhla veřejná schůze, kde

byli zvoleni členové osadního výboru: Franti-
šek Ptáčník – předseda, Iva Vrbová, Irena Ja-
lovecká, Galina Žďárská, Jaroslav Žaba, Zde-
něk Radačovský. Osadní výbor bude jmenován
zastupitelstvem na zářijovém zasedání. 

• Pokračují přípravy na projekt chodníku do
Chrástu. V současné době se dokončuje sta-
vební dokumentace. Zároveň byly dohodnuty
podmínky realizace s vlastníky sousedních po-
zemků.

• Probíhá odstraňování reklamovaných vad u firmy
Skanska, která realizovala výstavbu kanalizace
v místních částech. Jedná se o opravy komuni-
kací místních i krajských. Samotná kanalizace
funguje bez problémů a zatím na ní nebylo po-
třeba nic reklamovat.

• Na závěr školního roku jsem byl na šachovém
turnaji ve školce. Uspořádala ho paní učitelka
Kellnerová. Měl jsem na mále, uhrál jsem 2 re-
mízy. Malí šachisté byli velmi šikovní.

• Na úřadě je nový orientační systém. 
• Byly zahájeny práce na projektu rozšíření ve-

řejného osvětlení v ulici U Janovického po-
toka.

Hledáme ty nejlepší…
Byla vyhlášena výzva k nominacím na „vý-

znamného občana“ města. Pokud víte o někom,
kdo se zasloužil o rozvoj města, či významně
ovlivnil život ve městě, dejte nám zprávu do
22. 8. 2011. 

Výstavba nové mateřské školy
V novostavbě práce rychle postupují. V polo-

vině srpna proběhne kolaudace stavby, poté bude
školka vybavena nábytkem. Dne 1. září bude za-
hájen řádný provoz. 

Územní plán
10. 8. 2011 proběhlo veřejné projednání upra-

veného návrhu územního plánu. Do tohoto ter-
mínu bylo možné podávat námitky. O podaných
námitkách rozhodne zastupitelstvo na veřejném
zasedání 12. 9. 2011 a poté 3. 10. 2011 vyhlásí
nový územní plán Opatřením veřejné povahy. Po
15 dnech od jeho zveřejnění na úřední desce tak
nabude platnosti.

Milí čtenáři,
přeji Vám příjemné prožití zbytku léta a školákům
úspěšný start v novém školním roce.

Martin Kadrnožka

starosta města           
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Další zprávy z radnice
1. Zeleň – kácení stromů – proběhlo výběrové

řízení, ze tří přihlášených firem zvítězilo s nej-
nižší předloženou cenou občanské sdružení
ČSOP Vlašim, které bude v průběhu tří let re-
alizovat projekt „Obnovy zeleně v Týnci nad
Sázavou“. Pracujeme na potřebné dokumen-
taci, abychom mohli během září podepsat do-
tační smlouvu s fondem životního prostředí.
První práce by měly začít letos na podzim. Pro-
jektová dokumentace včetně map se změnami
je k nahlédnutí na městském úřadě. 

2. Mateřská škola – přes prázdniny proběhla
plánovaná částečná rekonstrukce školní ku-
chyně, byl zakoupen konvektomat, který
zrychlí a zefektivní přípravu většího počtu plá-
novaných jídel. Kuchyně bude připravovat
obědy pro stávající MŠ, rozvážet se budou
obědy do budovy nové MŠ a do MŠ Chrást. 

3. Základní škola – probíhá výměna oken ve
školní družině na nové škole a výměna oken
jednoho patra v budově staré školy. Město
Týnec nad Sázavou vydalo nové provozní řády

veřejného sportoviště ve školních areálech, za-
hrady jsou k dispozici všem, kteří chtějí spor-
tovat, žádáme vás o dodržování pravidel. Nad
vším bdí městská policie, která může nedodr-
žování pořádku a bezpečnosti pokutovat. 

4. Dotace městu – kromě už zmíněného pro-
jektu obnovy zeleně byla Městu Týnec nad Sá-
zavou přidělena dotace z Krajského programu
prevence kriminality v roce 2011. Výše dotace
činí 40 tis. Kč s 10% účastí města a práce spe-
ciálního terapeuta bude probíhat od září do pro-
since letošního roku. 

5. Kultura ve městě – způsob letošního léta zdá
se být poněkud nešťastným – množství deště tro-
šku znepříjemňuje probíhající letní kulturní pro-
gram ve městě. Přesto všem, kteří navštíví náš
připravený program, přeji hezké zážitky. Kom-
pletní přehled kulturních a sportovních akcí na-
leznete v Kalendáři akcí Týnecko. Další foto-
grafie z proběhlých akcí a slavnosti Týneckého
střepu zveřejníme v příštích Týneckých listech. 

6. Týnecké nádraží – proběhlo jednání s před-
nostou stanice o úpravě a vylepšení vzhledu
vlakového nádraží. Práce kolem nádraží po-

Sdělení sociálního odboru městského
úřadu v Týnci nad Sázavou

Informace z účtárny

Finanční odbor zajišťuje účetní a mzdovou
agendu města. Dále provádí výplatu sociálních
dávek. V úřední dny je otevřena pokladna, kde
mohou občané přímo uhradit všechny měst-
ským úřadem vyměřené správní a místní po-
platky zejména za matriku, stavební povolení,
pokuty, popelnice, psy, výherní automaty, in-
zerci do Týneckých listů, pronájmy bytů i ne-
bytových prostor, splátky půjček a jiné platby. 

Mezi nejdůležitější sledované ukazatele patří
plnění položek rozpočtu města. Za období leden –
červenec se plní příjmy na 63 %, výdaje na 48 %. 

O plnění rozpočtu města se odesílá výkaz do
Centrálního systému účetních informací státu.
V červenci byla mimo jiné vypořádána dotace
na dodatečné volby do zastupitelstva v Krňa-
nech, kdy bylo čerpáno 4.832,- Kč. Dále bylo
zpracováno a podáno na finanční úřad Přiznání
k dani z přidané hodnoty.

Městská policie v Týnci nad Sázavou 
nabízí dohled nad domem o dovolené

Městská policie v Týnci nad Sázavou připra-
vila pro Týnečáky novou službu. Nabízí možnost
zvýšeného dohledu nad vybranými budovami
v době nepřítomnosti jejich majitelů. Pokud na-
příklad odjedete na dovolenou, strážníci budou
v rámci své služby váš dům kontrolovat a vy se
o případných problémech okamžitě dozvíte. Po-
drobné informace vám poskytne velitel městské
policie v Týnci nad Sázavou, Tomáš Klenovec,
na tel. čísle: 721 285 073.

Ke zvýšení bezpečnosti ve městě využije měst-
ská policie i staronové možnosti měření rychlosti
vozidel. Nyní ovšem již bez dopravních značek
upozorňujících na měřený úsek. Tuto možnost
vrací obecním policistům od 1. 8. 2011 novela zá-
kona. Nyní již nepotřebné značky však zůstanou
na původním místě v blízkosti školy, aby při-
pomněly řidičům případné překročení rychlosti
bezprostředně po vjezdu do obce. Podle městské
policie tato opatření společně s častými kontro-
lami řidičů povedou k větší bezpečnosti a snad
i ohleduplnosti na silnicích v Týnci nad Sázavou.

stupně probíhají. Město nainstalovalo infor-
mační tabule pro turisty na nástupišti nádraží.
Úpravy se dočká i čekárna pro cestující. 

7. Výzva – prosím Vás o veškeré informace, fo-
tografie a dokumenty k jednotlivým domům
v Klusáčkově ulici, tj. ulice od domu u Micků
až ke společenskému centru.
Sháním vše o domech U Frišmanů – prvního
konzumu v Týnci (dnes dům Reissigových),
původní cukrárny, hodinářství u Vanžurů.
Pokud vlastníte cokoli, co by mohlo pomoci při
sestavení historie této zvláštní kupecké uličky,
ohlaste se v kanceláři místostarostky na úřadě
nebo napište na email: bursova@mestotynec.cz
 Děkuji moc.

Milí spoluobčané, 
přeji Vám teplé a slunečné zbývající letní dny,
dobrodružství při cestování a šťastné návraty
domů, na shledanou

Adriana Bursová, místostarostka města

Sociální odbor  v Týnci nad Sázavou nově vy-
dává od 1. 7. 2011 rybářské lístky. 

Rybářský lístek se vydává osobě, která má tr-
valý pobyt na území Týnce nad Sázavou. 

Jestliže žádáte o vydání rybářského lístku je
třeba: 
a) platný občanský průkaz
b)vyplněná žádost o vydání rybářského lístku

c) starý rybářský lístek nebo osvědčení o vydání
rybářského lístku 

d)osoby mladší 15 let, souhlas zákonného zá-
stupce

e) zaplatit správní poplatek

Poznámka:
formuláře – bod b), d), e) – dostanete na MěÚ
Týnec nad Sázavou,  sociální odbor
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Policie ČR informuje…
Policisté hledají svědky dopravní nehody

Dne 27. dubna 2011 v 7 hodin 15 minut došlo
na silnici II/107 v katastru obce Týnec nad
 Sázavou – Čakovice – u pozemku domu čp. 76
k havárii nákladního vozidla Tatra 815 s výsuv-
ným žebříkem, registrační značky Armády ČR.
Vozidlo havarovalo v pravém silničním příkopu
z pohledu ve směru na Týnec nad Sázavou. 

V době dopravní nehody se zde mělo pohybo-
vat vozidlo Ford Mondeo modré nebo tmavě
modré barvy a mělo jet směrem na Kamenici.
Protože řidič a osádka uvedeného vozidla by
mohli přispět k objasnění příčiny a míry zavinění
dopravní nehody, policisté je žádají, případně
další svědky, aby se s informacemi přihlásili na
linku 158 nebo tel. čísle 974 871 261. 

Policisté ve škole v přírodě
Na Monínci, v krásném lyžařském areálu ne-

daleko obce Sedlec-Prčice, trávily školu v přírodě
děti prvního stupně ze Základní školy v Týnci nad
Sázavou. Pedagogové pro ně měli připraven

 bohatý program. Byla domluvena i policejní
 návštěva.

Ve středu 22. června v dopoledních hodinách
se proto za dětmi přijeli podívat policisté z Územ-
ního odboru Benešov. Kriminalistický technik
školákům nejdříve ukázal, jak se pořizují otisky
prstů. Děti si pak za jeho asistence mohly udělat
svoje vlastní otisky. Byla pro ně také připravena
laserová střelnice, na které si pod dozorem ti-
skové mluvčí vyzkoušely střelbu ze služební pis-
tole. Všechny děti od ní poté dostaly malou od-
měnu. Školáci si také prohlédli služební vozidlo.
Dopravní policista, který na místo přijel služeb-
ním motocyklem, dětem vozidlo předvedl a vy-
světlil, jak se ovládá. Své povídání navíc prolo-
žil i zajímavými zážitky ze služby. Některé děti
si ještě vyzkoušely služební čepice a nechaly se
spoutat pouty. 

Dopoledne strávené v krásném slunečném pro-
středí ve společnosti policistů se líbilo nejen
dětem a pedagogům, ale také samotným policis-
tům. 

Pyrotechnik munici z místa odvezl 
Nález munice v lesním prostoru u osady Loutí,

v katastru obce Rabyně, oznámil na linku tísňo-
vého volání 112 jednapadesátiletý muž. Týnečtí
policisté vyjeli 12. července ve večerních hodi-
nách na místo, které zajistili. Cestou operačního
střediska si vyžádali příjezd pyrotechnika. Ten
nalezený předmět prohlédl a zjistil, že se jedná
o jeden kus náústnice dělostřelecké střely ráže
105 mm, označení OF (tříštivotrhavá), včetně
zbytku zapalovače německé výroby z II. světové
války. Nález si na místě převzal a převezl k bez-
pečnému zničení. 

Horolezce vyprostil záchranář
Zraněného muže vyprostil 23. července v od-

poledních hodinách záchranář policejního vrtul-
níku. 

Šestadvacetiletý muž lezl na skálu Mařenka
v katastru obce Krňany. Při zajišťování lezecké
cesty se zachytil o zvětralou skálu, jejíž část se
vydrolila, a zajištěný lezec spadl do hloubky cca
deseti metrů. Při pádu zavadil o výstupek skály
a způsobil si tržnou ránu na zádech. Zraněnému
přivolal pomoc další lezec. 

Na místo přiletěl policejní vrtulník Bell 412
s lezcem na palubě, který provedl vyproštění zra-
něného a jeho následný transport do pražské ne-
mocnice. Na místě také zasahovali profesionální
hasiči z Benešova, kteří pomohli druhému lezci. 

Týnečtí policisté šetřením na místě nezjistili
zranění jiné osoby a vyloučili cizí zavinění. 

Vzhledem k tomu, že oba muži bydlí v Chru-
dimi, policisté z chrudimského obvodního oddě-
lení o události vyrozuměli matku zraněného. 

por. Bc. Zuzana Stránská

Uzávěrka příspěvků do
příštího čísla 

Týneckých listů bude 

v pátek 30. září 2011
– termín uzávěrky je závazný!

j
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Nová rázová vlna není náš jediný trumf 
Rozhovor s MUDr. Marií Mrvovou, pri-

mářkou Oddělení rehabilitace, Nemocnice Ru-
dolfa a Stefanie Benešov

Vizitka:
Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Kar-

lovy v roce 1991 jsem nastoupila na ortopedické
oddělení nemocnice v Benešově, kde jsem praco-
vala 4 roky. Po složení atestační zkoušky z orto-
pedie jsem se v roce 1995 začala věnovat rehabi-
litaci a myoskeletální medicíně. Po návratu z ma-
teřské dovolené v roce 1997 jsem převzala vedení
rehabilitačního oddělení. 

Když se řekne rehabilitace, tak se mnohým
vybaví masáže. Jaké procedury nabízíte svým
pacientům?

Naši pracovníci jsou fyzioterapeuti, kteří jsou
vyškoleni v kompletní škále technik individuální
léčebné tělesné výchovy, včetně techniky reflexní
lokomoce dle Vojty. Poskytujeme potřebnou velmi
širokou rehabilitační péči celému spektru ortope-
dických, neurologických, interních i traumatolo-
gických diagnóz včetně péče o nejmenší pacienty. 

Snažíme se o maximálně individuální přístup,
takže každému pacientovi se při jedné sérii reha-
bilitace věnuje vždy stejný fyzioterapeut, který tak
může lépe a komplexněji sledovat průběh léčby.

Naše práce je založena na mezioborové spolu-
práci fyzioterapeutů s našimi rehabilitačními lé-
kaři, kteří jsou všichni vyškoleni v technikách
myoskeletální medicíny a ovládají mobilizační
a manipulační techniky páteře a kloubů.

Máme rozsáhlou vodoléčbu, velmi dobře vyba-
venou elektroléčbu včetně kombinované léčby,
magnetoterapie a elektrodistanční – nekontaktní
léčby, laseru, a nejnověji i rázové vlny. Na oddě-
lení máme k dispozici také velkou tělocvičnu, kte-
rou využívám pro cvičení na míčích, na trampolíně
a balančních plochách. Téměř desetiletou tradici
má na našem oddělení komplexní péče o pacienty
s lymfatickým otokem, nejčastěji vzniklým u žen
po operacích prsu. 

Součástí rehabilitace jsou také komerční služby
– masáže, včetně masáže s využitím lávových ka-
menů, pedikúra a aplikace uhličitých koupelí.

Našim pacientům nabízíme přípravný rehabili-
tační program před plánovanou endoprotézou ky-
čelního nebo kolenního kloubu.

Takto komplexní péče je na Benešovsku oje-
dinělá?

Pokud vím, tak ano – s výjimkou rehabilitačního
ústavu v Kladrubech jsme jediné rehabilitační pra-
coviště, které nabízí takto komplexní služby včetně
vodoléčby, cvičení kojenců a batolat a spolupráce
s rehabilitačními lékaři.

Máte velmi moderní přístrojové vybavení
V posledních letech jsme výrazně obměnili naše

vybavení elektroléčby, takže nyní disponujeme
nejmodernější technikou. Máme několik přístrojů
umožňujících aplikaci velmi efektní kombinované
terapie a prakticky veškerého spektra elektrolé-
čebných procedur, magnetoterapie. Máme i příst-
roj pro nekontaktní elektroterapii, který umožňuje
ovlivnění tkání bez kontaktu s kůží, například přes

obvaz nebo přes sádru a tak příznivě ovlivňuje
třeba hojení rány nebo léčbu zlomeniny.

Na konci loňského roku jsme kompletně zrekon-
struovali celou vodoléčbu, máme k dispozici 3 vířivé
vany pro částečnou vodoléčbu horních a dolních
končetin. Od února díky vstřícnosti našeho vedení
můžeme také uspokojit poptávku pacientů ohledně
rázové vlny. Jsem ráda, že pacienti z Benešova ne-
musí za touto léčbou už jezdit do Prahy.

Prozraďte nám kouzlo rázové vlny.
Rázová vlna je akustická vlna, puls v trvání asi

1 mikrosekundy s dvoufázovým průběhem. Přináší
do tkáně velké množství energie a vyvolává a pod-
poruje regenerační procesy v organismu, především
v měkkých tkáních a šlachovém aparátu. Ovlivňuje
také vedení bolesti v nervech, takže snižuje boles-
tivost v místě potíží. Využíváme ji především u úpo-
nových bolestí – bolestivých pat, tenisových loktů,
bolestivých onemocnění ramene. Její podání před-
stavuje velmi efektní možnost léčby místo napří-
klad opichů těchto míst kortikoidy, kterým se pa-
cienti v poslední době snaží často vyhnout.

Mohou k vám přijít pacienti i bez doporučení
specialisty či praktického lékaře?

Snažíme se našim klientům vyjít maximálně
vstříc. Na vyšetření do ambulance nepotřebují do-
poručení, je však třeba se telefonicky nebo osobně
objednat. Mohou si vybrat lékařku, u které chtějí být
vyšetřeni a přesný čas návštěvy. Dvakrát v týdnu or-
dinujeme i v pozdních odpoledních hodinách.

Takže mnohé problémy se dají ještě zlepšit
nebo úplně vyléčit?

Určitě, často jsme překvapeni, že k nám přichá-
zejí pacienti, kteří mají potíže například se zatuh-
nutím ramene, nebo bolestivou patou i půl roku
nebo i déle. Někdy mají za sebou i několik opichů
a přitom ještě nebyli na rehabilitaci. 

Rázová vlna nám nabízí novou možnost léčby,
která je těžko srovnatelná s efektem jiných elek-
troléčebných přístrojů nebo ultrazvuku. Velmi
dobře působí na svaly a měkké tkáně kolem
kloubů, dobrý efekt máme s léčbou tenisového
lokte a nejrůznějších především úponových bolestí
v oblasti kolene, kyčle. Zmírnění bolestí si poch-
valují i pacienti s artrózou, ale samozřejmě to není
zázrak působící sám o sobě, vždy a na každého.

Vznik obtíží v pohybovém aparátu má totiž celou
řadu souvislostí a v rehabilitaci platí, že kdo léčí
jen v místě bolesti, neléčí dobře. Snažíme se proto
vést pacienty k tomu, že je třeba nejen se snažit od-
stranit místní bolest, ale také objevit příčinu obtíží,
ovlivnit ji a naučit pacienta těmto obtížím před-
cházet. Například cvičením, změnou pohybových
nebo režimových návyků atd. Kombinujeme proto
terapii rázovou vlnou ještě s cvičením a vodoléč-
bou. V absolutní většině pak od nás pacienti od-
cházejí ve výrazně lepším stavu.

Co chystáte do budoucna?
Máme mnoho plánů.
Chceme vyjít vstříc poptávce po lůžkové péči,

rádi bychom, aby pacienti z Benešovska nemuseli
rehabilitaci po endoprotézách, úrazech, mozko-
vých příhodách absolvovat daleko od svých rodin.
Naším záměrem je také věnovat se krátkodobé in-
tenzivní rehabilitaci seniorů, ve které bychom se
chtěli více otevřít veřejnosti a dát i rodinám pro-
stor v procesu rehabilitace spolupracovat se zdra-
votníky, psychoterapeuty.

S tím souvisí naše praktické výukové programy
pro laickou veřejnost – například péče o seniora
s pohybovým omezením v domácím prostředí. 

Velmi přínosná je spolupráce s oddělením gyne-
kologie při problémech s vyprazdňováním moči
a poruchách funkce pánevního dna u žen. Naše pa-
cientky mají se cvičením skvělé úspěchy, a to i po
velmi krátké době, a to nás moc těší. Na základě na-
šeho cvičení a dle našich doporučení se objevují
úspěchy po pár týdnech, a to i ty ve vyšším věku.

Zároveň připravujeme také cvičení těhotných,
maminek po porodu, plánujeme i nabídku indivi-
duální instruktáže, ve které by se maminky po po-
rodu naučily pod vedením našich fyzioterapeutů
bezpečné cviky, díky kterým se dostanou rychle do
kondice bez přetěžování páteře.

Dále chceme nabídnout řadu skupinových cvičení
– pro pacienty s řídnutím kostí, cvičení pro seniory
pro zlepšení stability, cvičení pro pacienty s lymfa-
tickými otoky, program pro pacienty s bolestivými
stavy nohou především při cévních onemocněních,
cukrovce, který spočívá ve cvičení, přístrojové lym-
fodrenáži a aplikaci uhličitých koupelí.

Věříme, že bude zájem i o náš program prevence
bolestí zad, který chceme nabídnout firmám. Bude
určen především pro zaměstnance s jednostrannou
pracovní polohou – například vsedě, nebo ve stoje,
dále také pro klienty pracující ve stresovém prostředí
nebo střídající práci na počítači a jízdu autem.

Novinkou je také zařazení našich služeb do pro-
gramu estetického centra nemocnice. Naše letité
zkušenosti s technikou manuální lymfodrenáže vy-
užívají nyní pacienti po operacích očních víček
a po zákrocích na obličeji a krku. Centrum po vý-
konu nabízí sérii několika lymfodrenáži, které vý-
razně pomáhají k rychlejšímu ústupu pooperačního
otoku, a tak urychlují a zlepšují hojení tkání.

Plány jsou to vskutku velké. Oddělení rehabili-
tace Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
vzkvétá a pacienti Benešovska to určitě rádi ocení.

Irena Kouřilová
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Přehled umístění našich absolventů
Letos nám z devátých ročníků vychází 39 dětí a 3 žáci odchází z pátých ročníků. 

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
Gymnázium Benešov – osmileté 2
Gymnázium Vlašim –osmileté 1
Gymnázium Benešov – čtyřleté 2
Gymnázium Vlašim– čtyřleté 4
Obchodní akademie, Vlašim 1
Hotelová škola, Praha 2
Střední průmyslová škola, Praha 1
Střední průmyslová škola, Vlašim 6
Střední zdravotnická škola, Benešov 2
Střední odborná škola, Benešov 2
Střední odborná škola, Vlašim 1
Střední škola gastronomická a hotelová, Praha 1

Obracíme se
k našim čtenářům…
Jen zcela krátce:

Dělali jsme v knihovně inventuru a trošku se
strachem jsme čekali na výsledek. Protože se nám
čas od času záhadně vypaří dekorační předměty,
obrázky, pantofle na přezouvání a podobně, če-
kali jsme, jak dopadneme s vypařováním knih. 

No, revize ještě není uzavřena, ale už víme, že
sem tam něco chybí. To jsme tak trošku předpo-
kládali, ale záhadou pro každého čtenáře je to, že
se nenalezly některé části vícedílných knih. Za-
myslete se: k čemu vám je třetí díl pětidílné ságy?
K čemu potřebujete dva díly z další, když nevíte
ani začátek a ani konec? Vám to jistě nic neřekne
a my musíme následně vyřadit vše ostatní, pro-
tože dokoupit chybějící části se většinou už nedá.

Prosíme proto ty, kteří si určitě omylem po-
nechali tyto knihy doma. Vyhledejte je a vraťte
nám je. Pochopitelně je nemusíte dávat nám do
ruky, vraťte je na polici nebo je třeba nechte
v igelitce za dveřmi. 

Nám, ostatním čtenářům, to pomůže a vy bu-
dete mít čisté svědomí.

Děkujeme. I. N.

Pohádkový les v Týnci nad Sázavou
V neděli 19.června se díky MC Motýlek

a skautskému oddílu Tysan proměnil les v Týnci
nad Sázavou v pohádkový. Děti procházely po fá-
borkách trasu, kde potkávaly pohádkové bytosti,

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
SŠ Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Pha 2
SŠ automobilní a informatiky, Praha 1
Soukromá SŠ výpočetní techniky, Praha 1
SŠ managmentu a služeb, Praha 1
SŠ oděvní, služeb a ekonomiky, 
Červený Kostelec 1
Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb, 
Benešov 3
Střední škola cestovního ruchu, Benešov 2
Integrovaná střední škola technická, Benešov 5
Střední odborné učiliště, Benešov 1

plnily úkoly a sbíraly razítka, za která na ně na
konci čekala sladká odměna. 

Lenka Molitorisová, MC Motýlek

MC Motýlek v Týnci nad Sázavou nabízí
 zajímavý program s mnoha novinkami

Po dvouměsíčních prázdninách přichází MC
Motýlek s několika novinkami ve svém pro-
gramu, které jistě zaujmou jak stávající, tak i nové
zájemce o program s dětmi i bez nich. 

Jsme rádi, že můžeme otevřít kurzy keramiky
pro děti i pro jejich maminky či další dospělé zá-
jemce o krásnou práci s hlínou. Kurzy pro děti a
dospělé budou probíhat zvlášť. 

Další novinkou v našem centru, nikoli však v
oblasti rozvoje hudebního cítění dětí, jsou kurzy
Hudební školy Yamaha. Otevíráme kurz Ro-
bátka pro děti od 4 do 18 měsíců a kurz První
krůčky k hudbě pro děti od 18 měsíců do 4 let.
Kurzy povede kvalifikovaná lektorka hudební
školy paní Zuzana Nyklová.

Na oba programy se můžete hlásit již nyní,
místa jsou zatím ještě volná.

Jedno dopoledne v týdnu jsme se rozhodli vy-
pomoci maminkám na rodičovské dovolené na-
bídkou hlídání v herně MC Motýlek pro děti od
dvou let (případně dle zralosti dítěte i mladším,
vždy po individuální domluvě). V případě zájmu
bude možné tuto službu i mírně rozšířit. Uvítáme
i další maminky, které by byly ochotné tuto
službu organizačně zabezpečit.

Z hlediska relaxace plánujeme cvičení Taichi
pro dospělé a jógu pro děti. Obojí je zatím ve fázi
projednávání, ovšem věříme, že se kurzy usku-
teční a bude o ně zájem. 

Opět nabízíme kurzy práce na počítači, a to
buď pro úplné začátečníky nebo dle poptávky pro
pokročilé dle jejich konkrétních požadavků na
zlepšování se v konkrétních znalostech a doved-
nostech práce na počítači.

V programu nebudou chybět již tradiční herny
s tvořením vždy ve středu odpoledne a v pátek
dopoledne, dále hledáme maminku, která by ráda
pokračovala se cvičením pro děti tak, jak jste na
něj byli zvyklí každé čtvrteční dopoledne. Baby
klub a cvičení pro kojence bude otevřen dle
zájmu.

V říjnu se uskuteční celodenní workshop
Agrese a jak s ní, se zkušenými lektory, pro ma-
minky, tatínky, pedagogy i jiné pečovatele, kteří
by se rádi naučili vhodně pracovat s dětskou agre-
sivitou.

pokračování na následující straně

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!
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Během podzimu plánujeme druhou logopedic-
kou přednášku, tentokrát o rozvoji řeči a jak mu
můžeme napomoci u dětí v předškolním věku. 

Během podzimu nás čekají i další akce ze-
jména mimo prostory MC, jako např.známý Sva-
tomartinský průvod a několik dalších překvapení.

Všechny informace můžete průběžně sledovat
na webových stránkách www.mcmotylek.cz, do
mnoha kurzů se můžete hlásit již nyní, na případné
dotazy rádi odpovíme na info@mcmotylek.cz.

Opět zveme a rádi uvítáme mezi sebou nové ak-
tivní maminky s novými nápady. Mohou také přijít
na pravidelnou organizační schůzku, která se koná
každou čtvrtou středu v měsíci od 18:30 hodin.

Na setkání při pravidelných aktivitách a dal-
ších akcích mateřského centra se těší 

Renata Veselá

organizační koordinátorka MC Motýlek

dokončení z předchozí strany

Na nádraží se pomalu scházejí účastníci letoš-
ního skautského tábora. Je tu skoro 20 dětí s ve-
selými obličeji plnými očekávání. Rychle vyří-
dit nepříjemné papírování, spočítat se a dát mámě
a tátovi pusu na rozloučenou. Pak ještě zamávat
z autobusu a dobrodružství právě začíná. A kam
to vlastně jedeme? No přece na naše staré dobré
tábořiště ve Vojkově.

Náš tábor se letos konal až druhých 14 dní
prázdnin, tedy 16. – 30. července. Předtím zde již
tábořili skauti z Kamenice, a tím pádem bylo
skoro vše již postaveno. Spali jsme jako vždy
v indiánských týpí, vařili jsme v polní kuchyni
a pro zájemce tu byla i polní sauna. Hned, jak
jsme se vybalili a trochu si odpočinuli, zjistili
jsme, že se nám ztratili vedoucí. Místo nich se ob-
jevili řečtí bohové a bohyně. Ti zrovna přemý-
šleli, co by dělali. Po několika prvotních nápa-
dech, které byly hned zaraženy (např. pojďme
stvořit skauty), přišli s nápadem stvořit člověka.
A tak začala celotáborová hra, jejímž tématem
byly právě Staré řecké báje a pověsti. Děti byly

rozděleny do čtyř řeckých měst, a to na Spartu,
Athény, Mykény a Delfy. To byly skupinky na

hru. Ta se hrála každý den a užili jsme si při ní
plno legrace. Také jsme podnikli dva výlety. Ten
první byl do Sedlčan, kam skauti jeli na kolech
a zbytek tam šel pěšky a zpátky vlakem. Druhý

Jak jsme letos tábořili

výlet byl spíše návštěvou, a to neveklovských
skautů. Ti měli tábořiště nedaleko nás, a tak jsme
se s nimi dohodli na přátelský turnaj v ufobale.
A taky se musíme pochlubit, že jsme ho vyhráli.
Se staršími jsme se potom ještě vydali do letního
kina na druhou část Harryho Pottera. Ani jsme
se nenadáli a bum. Je konec. Těch 14 dní uteklo
strašně rychle a najednou se musíme balit. Ještě
vyhodnotíme hru, předáme ceny a už začínáme
rozebírat týpí. Všechno se skládá do pytlů, na-
kládáme tyče do auta, balíme kuchyň. Přijíždějí
rodiče a pomáhají nám. Večer je už vše hotovo
a sbaleno. Louka je prázdná a jen vyšlapané
kruhy po stanech prozrazují, že jsme tady 14 dní
řádili. Celý tábor byl ukončen závěrečným
ohněm pro děti a rodiče. Doufám, že si tábor
všichni užili naplno a příští rok se na všechny mů-
žeme zase těšit.

H. Kadrnožková
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V dubnu 2011 se konala výroční členská
schůze, která je také příležitostí pro setkání členů
sdružení. Proto byla i letos účast veliká, celkem
přišlo 240 členů.

V kulturním programu vystoupily děti z ma-
teřské školy a děti ze základní školy. Jejich vy-
stoupení je vždy velice milé a bezprostřední
a sklízí veliký potlesk. Schůze pokračovala zprá-
vou o činnosti, hospodaření a volbou nového vý-
boru pro další čtyři roky. V následné diskuzi měl
každý člen možnost se ke všemu vyjádřit, či sdě-
lit svá přání a poznatky.

Za Regionální sdružení Benešov byla přítomna
paní Zajíčková a pan Raubych, za Městský úřad
Týnec se zúčastnil starosta pan Mgr. Kadrnožka.

Všichni hodnotili naši činnost velice kladně.
Organizace jsme veliká, k 1. 1. 2011 jsme měli
402 členy.

Členská schůze se koná 2x do roka, vždy
v dubnu a v prosinci. Účast je vždy přes 50 %. Na
prosincovém setkání se vždy koná velká tombola
za přispění sponzorských darů.

Věřte, že uspořádání těchto členských schůzí
je pracovně dost náročné, zvláště když chceme,
aby všechno „klaplo“. A tak členky výboru už
dva měsíce předem začínají s přípravami. Když
se zadaří, spadne nám ze srdce kámen a už se opět
těšíme na další setkání při členské schůzi.

•
V letošním roce jsme se také vydali obdivovat

rozkvetlou dendrologickou zahradu u Průhonic. 
Čekala nás tu pomalá, ale krásná procházka za-

hradou, kde na loukách kvetly nejen koberce tu-
lipánů a narcisů, ale i spousty jiných jarních kvě-
tin a keřů. V zahradě také rostou různé druhy jeh-
ličnanů, listnáčů, nízkých dřevin a keřů, příjemné
prostředí dotvářejí protékající potůčky a ryb-
níčky. Není tedy divu, že nám prohlídka trvala
více jak dvě hodiny.

Po obědě nás řidič pan Janda zavezl k průho-
nickému zámku. Okolí zámku a park jsme prošli
za pěkného počasí, obdivovali jsme jeho krásu
i klid. Odpoledne jsme unaveni, ale spokojeni,
vyrazili k domovu a ujeli jsme blížící se bouřce.
Ještě, že přišla v pozdních odpoledních hodinách,
a tak nemohla ohrozit náš výlet a pěkné zážitky.

•

Z činnosti Občanského sdružení zdravotně postižených v Týnci nad Sázavou

pokračování na následující straně
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Děti malovaly pro kampaň „Milujeme Týnecko“
V prvním patře gotické věže a v hale Měst-

ského úřadu v Týnci měli návštěvníci během mě-
síce června možnost zhlédnout výstavu žáků ma-
teřské a základní školy. Děti tvořily hned na ně-
kolik témat: na téma čistoty v našem městě, tří-
dění odpadu, dodržování předepsané rychlosti
v obci atd. Také se na obrázcích objevilo mnoho

Kampaň Milujeme Týnecko pokračuje
Na podzim plánujeme rozběhnout další akti-

vitu, kterou chceme navázat na červnové Milu-
jeme Týnecko. V létě jsme se snažili upozornit na
nejčastější nešvary, které trápí většinu z nás.
Zatím nemůžeme s jistotou tvrdit, že na trávní-
cích ubylo psích hovínek a odpadků a že sousedé
jsou k sobě ohleduplnější a v neděli odpoledne
nezapínají sekačky a pily, ale právě proto cítíme,
že je potřeba vytrvat a pokračujeme další akcí pod
názvem Čisté zóny. Chceme pro začátek vytipo-
vat tři přírodní lokality, které se pomocí dobro-
volných patronů pokusíme zkrášlit. Vybranou lo-

kalitu uklidíme od odpadků, označíme infor-
mační tabulí a podaří-li se nám sehnat finanční
pomoc, tak ji vybavíme odpadkovými koši s pyt-
líky a lavičkami. Pomozte dobré věci a napište
nám, kam vy rádi chodíte na procházky a která
oblast v Týnci a jeho okolí by si podle vás za-
sloužila naši pozornost. Těšíme se na vaše nápady
a názory na webových stránkách www.sazav-
skytep.cz, nebo nám napište na s-tep@seznam.cz,
případně můžete zanechat obálku na týneckém
hradě u paní kastelánky, a to do 15. 10. 2011.

Samolepka 
„I Love Týnecko“

Během červnové kampaně Milujeme Týnecko
vznikla krásná samolepka „I Love Týnecko“. 

Máte-li zájem veřejně vyjádřit svoji podporu
kampani, můžete si samolepku zakoupit na tý-
neckém hradě za 10,- Kč a vylepit si ji třeba na
poštovní schránku, svoji provozovnu či automo-
bil a přihlásit se tak k myšlence za krásnější Tý-
necko.

Zuzana Švestková

Občanské sdružení STEP o. s.

nápadů, co by chtěly děti u nás ve městě změnit.
Například přidat další hřiště, nové lavičky, více
přechodů pro chodce, více košů na odpadky, nové
sportovní centrum a mnoho dalších námětů.

V sobotu 11. června 2011 proběhlo na hradě
v Týnci v rámci kampaně občanského sdružení
Step o.s. – „Milujeme Týnecko“ slavnostní pře-

dání cen za nejzdařilejší a nejnápaditější výtvarné
práce.

Deset oceněných dětí dostalo za své kresby
krásné balíčky s věcnými cenami.

Občanské sdružení STEP o. s. je nestátní ne-
ziskovou organizací, která byla založena v Týnci
nad Sázavou v lednu 2008.

Hlavním cílem sdružení je přispívat k vše-
strannému, udržitelnému rozvoji týneckého mi-
kroregionu se zaměřením na jeho historické, kul-
turní a přírodní hodnoty. Step o. s. podporuje ak-
tivity, které upevňují vztah obyvatel k regionu, ve
kterém žíjí. Více informací naleznete na webo-
vých stránkách sdružení www.sazavskytep.cz.

M. Timplová

dokončení z předchozí strany

Naše sdružení pořádá pro své členy oblíbené
návštěvy plaveckého bazénu na Měříně. Jezdíme
tam každoročně vždy na jaře a na podzim. Pro-
středí je tam příjemné – využíváme bazén, ví-
řivku, vodní masáže a ti více odvážní si troufnou
i na tobogán. Jsou to nejen příjemně strávené dvě
hodiny, ale hlavně to také posiluje naše zdraví.
Cestu autobusem tam i zpět zajišťuje bezpečně
a zodpovědně P BUS TOUR pana Josefa Peška.
Jede nás vždy plný autobus a nálada je vynika-
jící. Vždy se těšíme na další plavání a přátelská
setkání.

Sledujte ve vývěsní skříňce OS ZP oznámení,
kdy se opět v září začne do Měřína jezdit.

Za OS ZP Týnec J. Zdražilová
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Z týneckého hradu…

První Muzejní noc 
11. června jsme se s naším hradem připojili po-

prvé k Festivalu muzejních nocí, který má již tra-
dici jak v Čechách, tak v celé Evropě. Tématem

- pozorování kolonie NETOPÝRA VELKÉHO

“NÁŠ SOUSED JE NETOPÝR”

- 
-

- 

�
NETOPyri
NOC

PaTEK 26. SRPNA 2011 
OD 19.00 HOD

,

,),

naší noci byly „Živé obrazy z naší historie“. Tý-
necký hrad ožil duchem středověku. Atmosféra
byla opravdu dobová. V hradním sklepení vyrá-

běl alchymista se svými pomocníky zlato, kat se
sekerou byl připraven vykonat spravedlnost,
v hradním sále u velikého stolu hodovali hradní
páni, v gotické věži bylo možné zahlédnout bílou
paní, poslední patro věže nám hlídala hradní
hlídka, u rotundy se konalo rytířské klání a uvnitř
flétnistky v bílých rouchách hrály na flétny.
Všechny účinkující mile potěšil obrovský zájem
diváků a všichni se již těší na další ročník.



ročník XXI, srpen 2011 Týnecké listy číslo 4, strana 11

Srpen a září na hradě 
Mílí přátelé, ráda bych Vás všechny pozvala na

v tradiční „Noc netopýrů“, která se uskuteční
v pátek 26. srpna od 19:00 hodin. Součástí naší
každoroční akce bude prohlídka věže s výkladem,
pozorování ochočených handicapovaných neto-
pýrů, předání pamětní plakety „Náš soused je ne-
topýr“, promítání a přednáška, netopýří diskotéka
a procházka k řece s ultrazvukovými detektory.
Každý, kdo na akci přijde v masce netopýra, do-
stane dárek.

Léto na hradě 
Pohádkové léto na hradě v Týnci má již svou

tradici a každoročně se na něj těší jak malí, tak
velcí diváci. Jsem moc ráda, že na pohádky chodí
v hojném počtu a že se k nám i vystupující rádi
vracejí, protože se u nás cítí dobře.

Letošní sezónu zahájilo divadlo Netopýr svou
pohádkou „O Koblížkovi“.

Všechny malé děti fandily Koblížkovi a s na-
pětím čekaly, jak jeho dobrodružství dopadne.

Jan Hrubec se svým Dřevěným divadlem za-
hrál pohádku „Zvířátka a loupežníci“. Svým vy-
stoupením vykouzlil úsměvy na tváři dětem i do-
spělým. Na závěr učil děti vyrábět zvířátka z ba-
lónků, takže si malí diváci odnesli domů i něco
na památku.

Eva Hrušková přijela s pohádkou „O princezně
se zlatou hvězdou“.

Nadšené byly jak děti, tak jejich rodiče.
Pan Jan Bílek se svým Kratochvílným divad-

lem potěšil děti pohádkou „O Bajajovi“. Počasí
nám moc nepřálo, ale i v galerii muzea se před-
stavení moc povedlo. 

V sobotu 3. září od 14:00 hodin se můžeme
opět těšit na Ochotnický divadelní festival. Na
naší divadelní scéně v základech románského pa-
láce se nám představí hned několik divadel. U ro-
tundy vystoupí šermířská skupina EQUITES,
kterou jsme měli možnost vidět již při Muzejní
noci. Poslechneme si divadelní písničky v podání
týneckého spolku Netopýr a ten nám také zahraje
premiéru své nové pohádky O třech vlcích a Kar-
kulce v režii paní Anny Svobodové. Více infor-

mací na webových stránkách divadla www.diva-
dlonetopyr.cz

V sobotu 24. září od 16:00 hodin bude slav-
nostně ukončena letošní sezóna tradičním Kelt-
ským večerem. Až do pozdních nočních hodin
se návštěvníci mohou těšit na celou řadu hudeb-
ních vystoupení. Všechny plakáty na kulturní
akce naleznete i na webových stránkách hradu
www.mestotynec.cz/muzeum

M. Timplová

Jan Hrubec učil děti vyrábět zvířátka z balónkůJan Bílek zahrál v galerii muzea pohádku 

O Bajajovi

Při pohádkách se dobře baví jak děti, tak dospělí

Eva Hrušková zahrála pohádku O princezně se

zlatou hvězdou



12 strana, číslo 4 Týnecké listy ročník XXI, srpen 2011

SRPEN 2011
Pá 26. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač. 19:00 hod.

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, e-mail: 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

ZÁŘÍ 2011
So 3. 9. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL Zač. 14:00 hod.

Divadelní představení ochotnických souborů, koncert, šermíř-
ské vystoupení (venkovní areál hradu)
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum, 
Divadelní spolek Netopýr o. s.

Pá 9. 9. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ - zahájení Zač. 19:00 hod.
1. lekce kurzu vedeného PaedDr. Blankou Takáčovou, zápis
možný na tel.: 775 615 503 nebo e-mailu blanka@takacova.cz
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

Po 12. 9. KURZ STEPU – 1. lekce Zač. 17:00 hod.
1. lekce stepu vedená mistryní Evropy v tanci a stepu Lucií
Bačkovskou z tanečního studia Andrea Praha - pro nové ucha-
zeče je první lekce ZDARMA, kurz je vhodný pro děti, do-
spělé i seniory
Pořadatel: Historický klub o.s.

So 17. 9. PŘES ČTYŘI ZÁMKY – turistický pochod start: 7:00 - 10:00 hod. 
Start od outdoor centra Bisport (50 km do 8:30 hodin), kilo-
metry: 15, 25, 35, 50, cíl: Bisport do 19:00 hodin. Bližší in-
formace: Milan Šípek, Sadová 129, Týnec n. S., Stanislav
Šípek, Jílovská 115, Týnec n. S. (317 701 765)
Pořadatel: Klub českých turistů, Týnec nad Sázavou

So 17. 9. CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Zač. 9:00 hod.
Taneční soutěž dospělých, juniorů a mládeže skupin A a B ve
standardních a latinsko-amerických tancích 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Čt 22. 9. TANEČNÍ SOUBOR
Zač.: 16:00 děti, 17:00 junioři páry i jednotlivci 
1. lekce kurzu vedeného PaedDr. Blankou Takáčovou, zápis
možný na tel.: 775 615 503 nebo e-mailu blanka@takacova.cz
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

So 24. 9. KELTSKÝ VEČER Zač. 16:00 hod.
Večerní akce pořádaná v areálu hradu v Týnci nad Sázavou
v duchu keltských tradic, keltská hudba, tradice a zvyky staré
kultury, hudební ukázky, recitace veršů, občerstvení se speci-
álními pokrmy, atmosféra dávných dob, vystoupí skupina
K. O. Týnec nad Sázavou
Pořadatel: městské muzeum a Město Týnec nad Sázavou

So 24. 9. FICHTLKROS
Motocyklové závody – areál Homolka v Poříčí nad Sázavou –
www.homolka.estranky.cz
Pořadatel a bližší info: Automotoklub Poříčí nad Sázavou,
e-mail: AMKPorici@seznam.cz, tel.: 602 324 566

Ne 25. 9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA Zač. 14:00 hod. 
Zábavné odpoledne s dechovou hudbou ve Společenském
centru TÝNEC 
K tanci a poslechu hraje kapela Týnečanka, jako HOST:
Milan Černohouz a Blanka Tůmová, vstupné: 50,- Kč
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Út 27. 9. ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY Zač. 17:00 hod.
Před Městským úřadem v Týnci nad Sázavou, doplnění jmen
padlých obětí II. světové války
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Čt 29. 9. TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Začátečníci zač. 19.00 hod., pokročilí zač. 20.00 hod.
1. lekce kurzu vedeného PaedDr. Blankou Takáčovou, zápis
možný na tel.: 775 615 503 nebo e-mailu blanka@takacova.cz
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

ŘÍJEN 2011
So 1. 10. KEKS - koncert

Koncert benešovské kapely ve Společenském centru TÝNEC
Pořadatel: Společenské centrum TÝNEC

St 5. 10. Taneční kurzy ORIENT a LADIES LATINA
Zač. 18:00 a 19:30 hod.
Zahájení kurzu pod vedením PaedDr. Blanky Takáčové, infor-
mace a zápis do kurzu: tel.: 775 615 503, e-mail: blanka@ta-
kacova.cz, www.takacova.cz
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

So 8. 10. VÝLET DO ZÁPADNÍCH ČECH Odj. 7:00 hod.
Výlet do Klášterce nad Ohří, dopoledne prohlídka zámku
a výstavy porcelánu, další program: přírodní rezervace SOOS,
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Františkovy Lázně, odjezd z autobusového nádraží, předpo-
kládaný návrat: 22:00, 
Cena zájezdu: 400,- Kč + hotovost na vstupy (cca 140,- Kč)
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 8. 10. O KONOPIŠŤSKOU RŮŽI Zač. 9:00 hod.
Taneční soutěž dospělých a juniorů skupin C a D ve standard-
ních a latinsko-amerických tancích 
Pořadatel: TSK SALTA Jitky a Karla Maršálkových Benešov,
Středočeská divize ČSTS

Pá 14. 10. PRODLOUŽENÁ základního tanečního kurzu Zač. 19:00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, informace tel.: 775 615 503,
e-mail: blanka@takacova.cz, www.takacova.cz
Pořadatel: Taneční školy Blanky Takáčové

So 15. 10. ZAMYKÁNÍ SÁZAVY
Dědek Sázava symbolicky zamkne řeku a ukončí letošní
 vodáckou sezonu, akce se koná u outdoor centra Bisport. 
Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.

So 22. 10. DÍVČÍ VÁLKA Zač. 17:30 hod.
PREMIÉRA divadelního představení ochotnického spolku
„Studio 3“
Pořadatel: Studio 3

Čt 27. 10. VÝZNAMNÝ OBČAN Zač. 17:00 hod.
Tradiční akce oslav k výročí založení republiky, setkání ro-
dáků a malířů Týnecka, ocenění významného občana města
v prostorách městského úřadu
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So, Ne 29.–30. 10. POSVÍCENÍ
Výstava Českého svazu chovatelů v prostorách vedle měst-
ského úřadu, pouťové atrakce
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

LISTOPAD 2011
So 5. 11. PODBLANICKÝ PODZIM – „Setkání hvězd“ Zač. 19:00 hod.

Jaroslav Svěcený (housle), Martina Kociánová (mezzoso-
prán), Kateřina Englichová (harfa), Žofie Vokálková (flétna),
předprodej vstupenek od 23. 9.: Turistické informační
 centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, 
tel.: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz,
vstupné: 200,- Kč
Pořadatel: Sdružení profesionálních a dobrovolných kultur-
ních pracovníků a Město Týnec nad Sázavou

Pá 18. 11. QUASIMODO – zájezd do divadla Hybernia Odj. 16:00 hod.
Muzikálové představení, vstupné: 699,- Kč, příspěvek na do-
pravu: 100,- Kč, zač. 1:.00 hod.
ZÁVAZNÉ REZERVACE do 30. 9. 2011 v Turistickém infor-
mačním centru, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317
729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz

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

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 

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá výlet do ZÁPADNÍCH ECH  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Na programu bude DOPOLEDNE spole ná prohlídka novogotického ZÁMKU 
s výkladem v expozici eského porcelánu dokumentující 200 let této výroby;   

ODPOLEDNE návšt va unikátní p írodní rezervace SOOS – 221 ha 
rozlehlého rašeliništ  a slatiništ  s vyv rajícími minerálními prameny; 

 na záv r zastávka ve Františkových Lázních. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cena výletu: 400,-K   
ástka bude vybírána p i rezervaci zájezdu spole n  s místem v autobuse!  

 Vstup do zámku na prohlídku 70,-K ;  d ti, studenti a senio i 50,-K   
 Vstup do SOOS na prohlídku dosp lí 65,-K ;  d ti, 30,-K  

ástka bude vybírána až v autobuse  
(další expozice a vstupné dle vlastního zájmu si hradí na míst  každý jednotliv ) 

 
Rezervace a úhrada ástky do 30.9.2011 
v Turistickém informa ním centru TÝNEC 

Klusá kova 2 – budova Spole enského centra Týnec, tel: 317 729 050, 775 290 032  
 

Další bližší informace na tel: 777 234 786  - N mcová Zuzana 
www.mestotynec.cz 

 

v sobotu 8.10. 2011 
odjezd z autobusového nádraží v 7:00 hodin 

p edpokládaný návrat ve 20:00 hodin 
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Týnečtí stepaři tančili v praze
Již druhým rokem se ve Společenském centru

Týnec scházejí zájemci o netradiční tanec –
STEP. Stepu se věnují pro radost, ale přesto každý
rok mají možnost své taneční umění předvést pu-
bliku. 

Letos v únoru vystoupili na plese města Týnce
nad Sázavou. Změřili však také své síly v Praze
v Produkčním domě VZLET na závěr školního
roku. Zde se zúčastnili přehlídky tanečních for-
mací a jednotlivců, malých i velkých tanečníků
Tanečního studia ANDREA. 

Předvedli hned dvě nová vystoupení, která
zvládli nacvičit v jarní části stepařského kurzu
v Týnci pod vedením lektorky Lucie Bačkovské,
mistryně Evropy v tanci a stepu.

Začít můžete v každém věku, jen tak pro ra-
dost, nebo získávat stepařské vědomosti a úča-
stnit se soutěží.

Pro nové uchazeče je první hodina zdarma!

Kurzy pro vás pořádá Společenské centrum
TÝNEC, Historický klub o.s. ve spolupráci s TS
ANDREA.

Máte-li zájem rozšířit řady „týneckých ste-
pařů“, přijďte si vyzkoušet první kroky v pon-
dělí 12. 9. v 17:00 hodin na první hodinu stepu
ve Společenském centru Týnec.

Stepovat mohou všichni, děti od 3 let přes
juniory, dospělé až po seniorskou věkovou
hranici, která je bez omezení.
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Mladší přípravka Pecerady
Pecerady, Pecerady, hej, hej, hej! Tímto bo-

jovným pokřikem začíná každé utkání pecerad-
ské přípravky. Užívali jsme si s dětmi úžasné 4
roky fotbalu, kolektivního nadšení a sportovního
zápolení. Když děti nastoupily do přípravky, byly
ještě fotbalem nedotčené, a podle toho také do-
padalo jejich působení na hřišti. Sezonu od se-
zony však bylo jejich herní umění lepší a lepší,
a to hlavně zásluhou trenérů, kteří se jim během
té doby věnovali. Ať už to byl pan Michal Petrá-
šek, pan Petr Burian či pan Jaroslav Kos. Letošní
sezona pod vedením trenérů pana Vladimíra
Chmelaře a pana Davida Vostrého byla obzvláště
úspěšná. Všechno si výborně sedlo a děti i trenéři
byli naladěni na jedné frekvenci. Občas to vypa-
dalo, že po tréninku nikdo z nich neopustí hřiště
a že by nejraději trávili veškerý čas jen tam.
Všichni kluci a jedna slečna si užili podzim a jaro
nabití chutí do fotbalu, pohodové atmosféry tré-
ninků a nadšení pro sport. Skvělá parta rodičů jim
v jejich zápalu byla po celou sezonu velkou opo-
rou. Prověrkou vždy byly víkendové zápasy, ve
kterých nadšení kluci a slečna předváděli to nej-
lepší, co v nich bylo. Zúročili všechny nashro-
mážděné zkušenosti a jejich fotbalové umění při-
neslo své ovoce. Přípravka Pecerady A se umís-
tila ve své skupině na krásném prvním místě a pří-
pravka Pecerady B na výborném čtvrtém místě.
Vrcholem každé sezony je JAWA CUP, jehož 5.

ročník letos proběhl dne 18. 6. 2011. Oba pece-
radské týmy kopaly jak o život a odměnou bylo
nádherné první místo týmu Pecerady A. Obě pří-
pravky se ještě v závěru sezony zúčastnily oslav
TJ Lešany a s nimi spojeného turnaje. Výkon
všech týmů byl velmi vyrovnaný a naše Pecerady
B obsadily třetí místo, těsně za nimi Pecerady
A na čtvrtém místě. 

Úplným vyvrcholením sezony je již tradičně
poslední zápas mezi oběma přípravkami Pecerad
a na ně navazující utkání maminek proti malým
fotbalistům. Na to se všechny děti těší snad nej-

více z celé sezony. Maminky jsou již od večera
před utkáním trochu ve stresu, kluci a slečna jsou
přímo nažhaveni na to, aby v utkání s maminkami
předvedli to nejlepší a hlavně, aby maminky po-
razili. Letošní boj byl velmi vyrovnaný a ma-
minky nedaly nic zadarmo. V začátku zápasu
měly maminky převahu, ale jak minuty utkání
ubíhaly, přece jen se ukázalo, že maminky nemají
tolik fotbalově natrénováno a závěr ze strany dětí
byl přímo zdrcující. Pecerady A a B proti týmu
maminky skončil 9:5. Maminky byly rády, že do-
kázaly uhrát plnohodnotný zápas proti svým ra-
tolestem. A děti? To snad ani není třeba popiso-
vat, jakou měly z vítězství radost. 

Nové propagační materiály společnosti Posázaví představují 
historické slohy, naučné stezky i řeku Sázavu 

Společnost Posázaví o.p.s. vydala v červenci nové
propagační materiály zaměřené na historické slohy
a naučné stezky v regionu. Papírové skládačky s ma-
pami jsou k dostání zdarma v informačních centrech,
muzeích, na nádražích i u podnikatelů v cestovním
ruchu. Brožury mají dohromady sedm tematických
okruhů a každý z nich vyšel v nákladu 5 000 kusů.
Vydány byly v rámci projektu „Posázaví a Rakov-
nicko – podpora venkovské aktivní turistiky“, který
vznikl ve spolupráci dvou místních akčních skupin
– Rakovnicka a Posázaví. 

Brožury zaměřené na historické slohy před-
stavují regionální památky románské, gotické,
barokní, renesanční, klasicistní architektury a ar-
chitektury 19. století. Jejich podkladem je mapa
regionu s pěšími turistickými i cyklistickými tra-

sami, v níž jsou barevně vyznačeny pamětihod-
nosti daného historického slohu. Brožuru do-
plňují fotografie vybraných památek. 

V další brožuře s mapovým podkladem je 14
naučných stezek v Posázaví. Je mezi nimi napří-
klad stezka Konopišťským parkem, Naučná
stezka Votočnice, Medník, Po stopách bitvy
u Jankova, S rytířem na Blaník nebo Zámecký
park Jemniště. V brožuře nechybí ani stručná cha-
rakteristika každé stezky. 

V rámci projektu spolupráce vyšel v červenci
ještě nový barevný časopis pro děti Posázavské
kukátko, aneb Jak se stavěl hrad. Je již čtvrtou
publikací svého druhu v řadě, kterou společnost
Posázaví o.p.s. vydala. O barevný časopis s oma-
lovánkami a kvízy pro děti je velký zájem. 

Společnost Posázaví o.p.s. vydala v červenci
také skládačku Zlatá řeka Sázava, která turistům
představuje jeden z nejromantičtějších českých
toků. Součástí mapy je přehled 35 sázavských
jezů v úseku mezi Chřenovicemi a Žampachem,
včetně informací o jejich sjízdnosti. Brožura
vznikla ve spolupráci místních podnikatelů v tu-
ristickém ruchu

Jaroslava Tůmová 

Veškeré výše zmíněné propagační materiály
mohou občané Týnce nad Sázavou získat v in-
formačním centru, v městském muzeu, v pizze-
rii Nad řekou a v podatelně Městského úřadu
v Týnci nad Sázavou. 

ab

A pak už jen loučení před prázdninami. Malí fotbalisté by sice kopali nej-
raději bez přestávky, ale i trenéři a funkcionáři mají nárok na odpočinek
a dovolenou. Ta pauza jistě nebude moc dlouhá, protože bez fotbalu to
prostě nejde. Někteří se posunují do starší přípravky a je jim to moc líto,
protože by nejraději čutali v Peceradech stále. Ti, kteří v Peceradech po-
kračují, se nemohou dočkat, až začne další sezona. 

Naše děti si v peceradské přípravce osvojily základy fotbalu, slušného
chování na hřišti a co je možná nejdůležitější, vědomí, že spolupráce a vzá-
jemná podpora vedou k dobrým výsledkům nejen na hřišti. A tak, pokud
máte doma kluka či děvče, které má neustále u nohy fotbalový míč a máte
kolem sebe téměř nepřetržitě ten známý zvuk od odrážení míče – neváhejte.
Přípravka v Peceradech je tím správným místem. A my, kteří to již víme –
děkujeme!

Ing. Zuzana Žilinská
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Volejbalové léto
Po skončení mistrovské sezóny, ve které jsme obsadili páté místo, jsme

v sobotu 11. června 2011 pořádali 15. ročník volejbalového turnaje mužů
Memoriál Miroslava Kaliny. Turnaje se zúčastnilo pět týmů, které hrály
každý s každým na dva hrané sety do pětadvaceti bodů. O vítězi rozhodo-
vala konečná tabulka.

V prvním zápase jsme narazili na volejbalisty z Těptína, kteří nám moc
šancí na úspěch nedali a porazili nás celkem jednoznačně 16:25 a 15:25.

Z tohoto zápasu jsme si ovšem vzali dost ponaučení a v dalších zápa-
sech už začali bodovat. První dílčí úspěch jsme si připsali se Sedlčany, kdy
jsme dokázali odpovědět na první prohraný set naší výhrou 25:15.

Ve třetím utkání jsme narazili na tým S Milošem. Bez větších problémů
jsme shodně vyhráli oba sety 25:13 a už se těšili, jak potrápíme pozděj-
šího vítěze turnaje Jupí Štoky.

K zápasu jsme ovšem nastoupili trochu laxněji a celý první set jsme ne-
ustále marně dotahovali. Samotnou koncovku si Štoky již pohlídaly a vyhrály
21:25. Rázná odpověď přišla ve druhém setu, kdy jsme soupeře zaskočili zlep-
šenou hrou a za snadnou výhru 25:12 brali bod do konečné tabulky.

V té jsme nakonec obsadili třetí místo za celkovými vítězi Jupí Štoky
a druhým Těptínem. Náladu jsme si ovšem spravili na večerní akci za zvuku
tří kytar. 

Sestava Týnce: 
Nahrávači: Pavka Zdražil, Marek Vávra
Smečaři: Jirka Šnejdárek, Martin Weisheitel 
Blokař: Libor Prokeš, Honza Kyselka (střídavý start) 

Za tým Štoky nastoupila nahrávačka Naďa Zámečníková, smečař Mar-
tin Kučera, blokař Martin Prokeš a na střídavý start blokař Honza Kyselka,
kterého pro zápas s Týncem nahradil blokař Jarda Kuchta.

Za tým S Milošem nastoupili mimo jiné smečaři Roman Žák a Kuba
Prchlík, blokař Miloš Prchlík, nahrávač Mirek Kalina, kterého na poslední
zápas se Sedlčany vystřídal Jarda Kuchta.

Konečná tabulka:
1. Štoky 4 3 1 0 7:1 10 b
2. Těptín 4 3 0 1 6:2 9 b
3. Týnec 4 1 2 1 4:4 7 b
4. Sedlčany 4 0 2 2 2:6 2 b 
5. S Milošem 4 0 1 3 1:7 1 b 

Do nové sezóny Krajského přeboru II. třídy vstoupíme v sobotu 27. srpna
2011, kdy na svém hřišti přivítáme TJ Lokomotiva Beroun. Veškeré za-
čátky dvojutkání začínají v 10 hodin a druhé zápasy většinou hodinu po
skončení prvního duelu. Na všechny zápasy jste srdečně zváni. Budeme
rádi, když nás přijdete povzbudit.

Rozpis podzimní části KP:
27. 8. VK TÝNEC NAD SÁZAVOU – TJ LOKOMOTIVA BEROUN
3. 9. VK TÝNEC NAD SÁZAVOU – KV DOBŘÍŠ
10. 9. TJ SPARTAK HOŘOVICE – VK TÝNEC NAD SÁZAVOU
17. 9. VK TÝNEC NAD SÁZAVOU – TJ SOKOL VLAŠIM 
24. 9. TJ SOKOL ROZOTKY – VK TÝNEC NAD SÁZAVOU
1. 10. VK TÝNEC NAD SÁZAVOU – TJ TATRAN SEDLČANY 
8. 10. TJ SOKOL KOMÁROV – VK TÝNEC NAD SÁZAVOU 

V neděli 26. června 2011 jsme poprvé v Týnci nad Sázavou uspořádali
pro naše nejmenší volejbalové naděje turnaj v minivolejbale. Turnaje se
zúčastnilo pět týmů, které svedly nelítostný boj každý s každým na dva hrané
sety do 25-ti bodů. O vítězi turnaje poté rozhodovala konečná tabulka. 

K vidění bylo několik zajímavých zápasů, ve kterých přece jen zúročo-
vala nasbírané zkušenosti z předešlých turnajů starší děvčata. Mladší na-
děje jim ovšem nic zadarmo nedaly a bojovaly o každý bod. 

V celkovém součtu se z vítězství mohla radovat Polánka, která s odře-
nýma ušima vyhrála všechna svá utkání a po zásluze se radovala ze zla-
tých medailí a pohárků za první místo. V těsném závěsu s jedinou prohrou
skončily Kočičky a na pomyslné stupně vítězů dosáhli rovněž Ušouni.
„Bramborové“ zůstaly s jednou výhrou „černí koně turnaje“ Plácalky, které
uhájily čtvrté místo před Černoškami.Družstvo Týnce

Vítězné družstvo s týneckými oporami

Polánka Kočičky Ušouni Plácalky Černošky 
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Ze zájezdu Klubu českých turistů v Týnci nad Sázavou
Bylo krásné slunečné ráno v sobotu 4. června 2011 a my jsme odjížděli

na poznávací zájezd směr Sedlčansko. Naše první zastavení bylo 7 km od
Sedlčan v obci Radíč.

V obci je barokní zámek ze 17. století a náš zájem směřoval právě tam.
Sloužil k různým účelům a je dlouhou dobu nepřístupný. Nyní je v sou-
kromém vlastnictví, ale ještě není otevřen pro veřejnost. Měli jsme to velké
štěstí, že právě ve dnech 4. – 5. června zde probíhaly kastelánské dny, a tak
byl výjimečně otevřený pro veřejnost, tedy i pro náš autobusový zájezd.

Zámkem nás provázela sama paní majitelka. Vzhledem k probíhající re-
konstrukci zámku jsou některé místnosti vybaveny jen nejnutnějším ná-
bytkem. Nejcennější je tu bohatá štuková výzdoba a stropní malby zná-
zorňující biblické výjevy. Prohlídku jsme ukončili v koncertním sále.

Nelze opomenout ani zámecký park, který jsme si důkladně prošli a pro-
hlédli. Vše je tu velmi udržované – květinové záhony, skalky, odpočin-
ková zákoutí i koutek pro děti. 

Po prohlídce jsme se vydali na pěší túru s cílem Hrazany. Někteří zvo-
lili kratší trasu – 4 km, ostatní delší – 8 km. Cesta vedla podle potoka Mast-
ník přes zříceninu hrádku Kozí hřbet. Po sedmi kilometrech jsme odbočili
na vyhlídku opata Zaorala (ThDr. Metod Jan Zaoral byl opatem Strahov-
ského kláštera – zemřel v r. 1942), odkud je krásný výhled na meandr Vl-
tavy a okolní kopce. V září roku 1939 byl zde vztyčen kamenný kříž za
velké účasti lidí z okolí, kteří tak chtěli projevit odpor proti německé oku-
paci. V 50. letech byl kříž odstraněn a znovu vztyčen v r. 1968.

Odtud už nebylo daleko k hotelu Hrazany, kde nás čekalo příjemné po-
sezení, dobrý oběd a v horku i vychlazené pivo. Hrazany, které leží vy-
soko nad údolím Vltavy, jsou známy hlavně tím, že zde kdysi bylo velké
keltské oppidum, které bylo zničeno požárem kolem r. 100 n. l. O stavbě
a životě v něm nás seznámila místní naučná tabule.

Z Hrazan pokračoval náš zájezd do Křepenic na tvrz Jakuba Krčína, vy-
nikajícího stavitele rybníků, který byl více jak 20 let ve službách Rož-
mberků. 

Zde bych ráda zavzpomínala a vrátila se do r. 2002, kdy jsem organizo-
vala turistický zájezd Týnec – Benešov – Vrchotovy Janovice – Červený
Hrádek – Sedlčany – Kňovice – Chlum a Nalžovické Podhájí. Odtud jsme
šli pěšky (překvapivě celý autobus, ač to bylo velmi náročné) na Alber-
tovy – Bílé skály. Mám za to, že to byl pro všechny nezapomenutelný zá-
žitek, kdy jsme stoupali po bílých skalách, někde i za pomoci řetězů. Vý-
hledy byly toho dne nad řekou Vltavou překrásné, sluníčko nám svítilo.
Tehdy po tomto náročném výstupu jsme pokračovali také do Křepenic, do
již výše zmíněné tvrze, která byla v té době ještě ve velmi dezolátním stavu,
a tak jsme se na ni dívali jen zvenčí.

Letos jsme si tuto zastávku nenechali ujít a po devíti letech jsme ji opět
navštívili. 

Protože jsme byli předem ohlášeni, tak už ve dveřích nás vítal devade-
sátiletý usměvavý majitel Pavel Chodounský se syny. Pan Chodounský nás
seznámil s historií tvrze, kterou získal v r. 1990 v restituci a kterou poté
začal opravovat. Prohlídka vnitřních prostor byla velmi zajímavá a oso-
bité vyprávění majitele nás všechny zaujalo. Tato renesanční tvrz zdobená
sgrafity s nárožními baštami byla kdysi obklopena vodou a vcházelo se do
ní po dlouhém mostě.

pokračování na následující straně

Po vyhlášení výsledků a převzetí rozmanitých cen, jsme si dali zaslou-
ženou svačinku u táboráčku. Nakonec došlo i k zajímavému vyzvání ro-
dičů ke změření sil v plážovém volejbale. A opravdu bylo na co koukat.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Míše Vávrové za celoturnajové roz-
hodování a především MěÚ v Týnci nad Sázavou za poskytnutí finanční
do tace k uspořádání tohoto turnaje. Dále za podporu děkujeme Korbelo-
vým a Znamenáčkovým. 
Sestavy:
Polánka – Kačka Vávrová, Nikol Míčková
Kočičky – Edita Krejčíková, Marika Pálová
Ušouni – Kačka Součková, Jana Marvanová
Plácalky – Barča Korbelová, Míša Trojánková, Lucka Frauknechtová
Černošky – Péťa Charvátová, Marta Polášková, Denča Vicanová 

Celkové pořadí:
1. Polánka 4 4 0 0 8:0 200:137 12 b
2. Kočičky 4 3 0 1 6:2 198:146 9 b 
3. Ušouni 4 2 0 2 4:4 182:169 6 b
4. Plácalky 4 1 0 3 2:6 144:194 3 b
5. Černošky 4 0 0 4 0:8 123:201 0 b

Rovněž bychom Vás chtěli pozvat na otevřený beachvolejbalový kurt,
který bude v provozu do konce září v závislosti na počasí. Stačí se objed-
nat na telefonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát. Stojí to opravdu za
to.

Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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PŘIJMEME UČITELE/UČITELKU JÍZDY SKUPINY B
(PŘÍPADNĚ A) NA VPP – NEJLÉPE S PRŮKAZEM

VZDĚLÁNÍ: VYUČENÍ VE STROJNÍM OBORU 
NEBO MATURITA

VĚK: MINIMÁLNĚ 24 LET

TELEFON: 317 701 522, 603 101 046

Pravidla pro uveřejňování příspěvků v Týneckých listech
Vydavatel Týneckých listů, kterým je Městský úřad Týnec nad Sáza-

vou, poskytuje prostor v každém vydání pro příspěvky dopisovatelů a ob-
čanů.

Pro zveřejňování příspěvků byla stanovena tato pravidla:
• Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora, autor

musí také redakci uvést svoji adresu či název a sídlo organizace. Pokud
chce příspěvek uveřejnit jen pod zkratkou, uvede tuto informaci pod tex-
tem, ale údaje o autorovi musí být redakci známy.

• Za správnost a věcnost údajů odpovídá autor externího příspěvku, ne vy-
davatel Týneckých listů. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovi-
sko redakce.

• Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsa-
hovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto
pravidel bude mít za následek neuveřejnění příspěvků.

• Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nebudou zveřejňovány
jako příspěvky, ale pouze jako placená inzerce.

• Termín uzávěrky je závazný. Při jeho nedodržení nebude příspěvek zve-
řejněn.

Vydavatel si vyhrazuje právo:
• na krácení a stylistickou a gramatickou úpravu. Všechny zaslané pří-

spěvky posuzuje redakční rada.
• zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do následujícího vydání

Týneckých listů, zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků
• přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo souvisejících se správním

územím města Týnec nad Sázavou
• určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky a grafické zpracování pří-

spěvku
redakční rada Týneckých listů

KLUB ESKÝCH TURIST  TÝNEC NAD SÁZAVOU 
Vás zve na 47. ro ník dálkového pochodu 

 
 
 

 
který se koná v sobotu 17. zá í 2011 

 
START: Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport (naproti závodu Metaz) 
  7:00 – 10:00 hodin. Trasa 50 km do 8:30 hodin. 
 
TRASY: 15 km  Týnec - Na vrších - Zbo ený Kostelec – Barochov – Ledce  - Týnec 
   

23 km Týnec- Panská skála – Kamenice – Ládví – Babice – akovice –
Hráde nice - Zbo ený Kostelec - Týnec 

 
35 km Týnec - Panská skála – Kamenice – Mok any - Vysoká Lhota –

Nespeky - Týnec 
 
50 km Týnec - Panská skála – Kamenice – Lojovice – Pyšely – er any –

Po í í – Konopišt  – Týnec 
 
STARTOVNÉ:  20,- K  d ti od 6 do 15 let 5,- K  
 
UBYTOVÁNÍ:  nutno nahlásit nejpozd ji týden p ed pochodem  
 
OB ERSTVENÍ: na trasách z vlastních zásob, v restauracích, v cíli pro  

všechny ú astníky aj 
 

MAPA: doporu ujeme mapu K T . 40 -  Benešovsko a Dolní Posázaví 
 
ODM NA: upomínkový diplom a odznak pochodu 
 
DOPRAVNÍ  po silnici – asi 10 km severozápadn  od Benešova  
SPOJENÍ: po železnici – tra  210 /Praha – Braník – er any/ 
 
CÍL: v míst  startu do 19:00 hodin 
 
UPOZORN NÍ: vezm te si tužku na opsání n mé kontroly 
 d ti do 15 let se mohou zú astnit pouze v doprovodu dosp lé 

osoby 
 
INFORMACE: Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou 
                                               telefon:  317 701 765         737 712 807   
                                               e-mail: sipkova@bri.cz 
  
 

„„PP EESS TTYY II ZZÁÁMMKKYY““  

dokončení z předchozí strany

Po této zajímavé návštěvě jsme pokračovali autobusem (zastihl nás velký
liják, ale naštěstí neměl dlouhého trvání) do Příčov, u kterých se nalézá
torzo větrného mlýna holandského typu. 

Posledním naším zastavením byla rozhledna Drahoušek u Osečan. Déšť
ustal, ukázalo se sluníčko, takže i výhledy z rozhledny byly nádherné.

Myslím, že není vždy nutné jezdit velké štreky a dálavy od domova, ale
někdy i za humny se najdou krásy přírody a místa zajímavá a nepoznaná.

Tak zas za rok, nezapomeňte všichni, kdo rádi chodíte a poznáváte!

Za KČT Ela Keselyová a Marta Ducháčková
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Velké 
spotřebiče

Střední
spotřebiče

Malé
spotřebiče

www.elektrowin.cz

Nářadí, hobby
dílna

...nekompletní 
rozebraný spotřebič
= poplatek!

NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...

...nekompletní 
rozebraný spotřebič
= poplatek!

...kompletní 
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!

...kompletní 
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!

Chraňme společně životní prostředí!

vám radívám radí

Zahrada

Chlazení

Chraňme společně životní prostředí!


