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Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

jaro už je tu v plné síle a spolu s ním i nové Tý-
necké listy. Opět na Vás čekají informace z úřadu. 
Velmi žhavé téma je projekt obnovy veřejné ze-
leně, důležitá je zpráva o přípravě změn územ-
ního plánu. Stavební úřad Vás seznámí s druhy 
územních rozhodnutí. Nově nabízíme možnost 
svozu bioodpadu.

O velikonocích byla zahájena sezóna v měst-
ském muzeu. Takže neváhejte a pojďte se podívat, 
co je nového. Rádi Vás uvidíme.

Z jednání rady 
• Byla schválena územní studie Hlinka. Je to do-

kumentace, kterou vyžaduje územní plán před 
zahájením výstavby v lokalitě pod hájenkou.

• Byly poskytnuty drobné dotace na podporu 
činnosti sdružení Benkon, Rytmus Benešov 
a SONS. Dále byla poskytnuta dotace na pro-
jekt Čistá řeka Sázava a Občanskému sdružení 
Tři na provoz Hospice Dobrého Pastýře.

• Byly uzavřeny smlouvy na vypracování pasportu 
komunikací, o zpětném odběru elektrozařízení 
(Ekolamp), vyhotovení projektové dokumenta-
ce pro ÚR a SP na projekt „Chodník Čakovice“, 
vyhotovení projektové dokumentace na rozší-
ření ČOV (stupeň DUR), na zpracování dotace 
do programu OPŽP na výstavbu dosazovací 
nádrže na ČOV.

• Rada schválila I. rozpočtové opatření pro rok 
2012.

• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele 
školní jídelny. Ve škole a školce se výběrové 
řízení na pozici ředitele vyhlašovat nebude.

• Byly stanoveny prodejní ceny dřeva z projektu 
„Obnova veřejné zeleně“.

• Byly aktualizovány údaje o jednotkách požární 
ochrany Pecerady a Týnec nad Sázavou. Tyto 

jednotky mohou zajišťovat ochranu majetku 
a osob ve spolupráci s integrovaným záchran-
ným systémem. Do tohoto systému byla začle-
něna i městská police.

Z usnesení zastupitelstva
• 5. 3. 2012 se konalo mimořádné zastupitelstvo, 

které projednávalo spory mezi zhotovitelem by-
tových domů na Kněžině a městem. Na jednání 
se znovu zopakovala historie sporu a důvody 
pro uzavření mimosoudní dohody o narovnání. 
V současné době jsou již všechny žaloby staženy 
a spory tak byly definitivně ukončeny. Tzn, že 
zádržné (nevyplacená část ceny díla) může být 
použita na odstraňování vad a nedodělků.

Z činnosti úřadu a starosty
• Žádosti o podporu z dotačního programu 

Středočeského kraje bohužel nebyly vybrány 
k podpoře. Nemyslím, že bychom zpracovali 

Předjaří u Chrástu Foto P. Vilímek

žádosti špatně, spíše jde o politické rozhodnutí 
kraje…

• Pokračují práce na projektu „Obnova veřejné ze-
leně“. Více se dočtete uvnitř Týneckých listů.

• Na úpravně vody v Peceradech proběhlo kácení 
přerostlých topolů. Místo nich budou vysázeny 
v nejbližší době nové stromy.

• Proběhla jednání, kde se řešil osud staré hasi-
čárny v Peceradech. Výsledek ještě není defini-
tivní. Hasiči i Peceráci chtějí budovu zachovat 
a starat se o ni. Zastupitelstvo bude projednávat 
převod hasičárny do vlastnictví hasičů.

• 10. března 2012 jsme si připomněli 53. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
V rámci mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“ 
i na týnecké radnici vlála tibetská vlajka jako 
symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů 
za svá práva a snahu o zachování národní 
identity.

• Sdružení obcí Benebus pracuje na optimalizaci 
nákladů ve veřejné dopravě, řeší se účast ve vý-
běrovém řízení Středočeského kraje na výběr 
nových dopravců. 

• Připravuje se změna osvětlení v kostelecké so-
kolovně. Stávající halogeny budou vyměněny 
za úsporná LED svítidla.

• Na úřadě proběhla kontrola Inspekce životního 
prostředí, která kontrolovala systém likvidace 
odpadů ve městě. Při kontrole nebyly zjištěny 
závady.

• Územní plán ustál žalobu. Vlastník pozemku 
se v ní domáhal zrušení části územního plánu. 
Soud však žalobu v celém rozsahu zamítnul.

• Byla provedena kontrola komunikací. V nejbliž-
ší době by měly být zahájeny opravy výtluků 
ve městě i v místních částech.

Milí čtenáři,
přeji Vám dny plné jarního sluníčka.

Martin Kadrnožka
starosta městaLedy ve Zbořeném Kostelci
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Zprávy z odborů
Odbor majetku

Město Týnec nad Sázavou má ve svém vlastnic-
tví pozemek v Chrástě nad Sázavou sídlišti (par-
celní č. 919/27, výměra 21 m²) určený k zástavbě 
garáží, který by bylo možné využívat k parkování 
vozidel. Případným zájemcům o koupi rádi po-
skytneme potřebné informace na odboru majetku 
Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. 

Kancelář tajemníka
Veřejná služba a veřejně prospěšné práce
Dne 19. 03. 2012 Rada Města Týnce nad Sá-

zavou odsouhlasila smlouvu o veřejné službě. 
Tuto smlouvu město podepsalo s Úřadem práce 
Benešov. Smyslem veřejné služby je zachování, 
popř. rozvíjení pracovních schopností a doved-
ností osob, které dlouhodobě nemají zaměstnání 
a mají objektivní či subjektivní problémy s nale-
zením odpovídajícího zaměstnání. Veřejná služba 
má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální 
začleňování osob. Jedním z cílů veřejné služby 
je zamezení nelegálnímu zaměstnávání. Veřejná 
služba slouží i jako pomoc obcím nebo dalším sub-
jektům zejména v oblastech zlepšování životního 
prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, dále jako pomoc v oblasti kulturního 
a sportovního rozvoje a sociální péče. Tato služba 
bude nabízena především osobám, které se na-
cházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny 
v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden 
rok. Následně bude Úřad práce nabízet veřejnou 
službu i uchazečům o zaměstnání, kteří nejsou 
v hmotné nouzi a jsou evidováni déle než jeden 
rok. Současně bude nabízena osobám, které byly 
za poslední tři roky vedeny v evidenci uchazečů 
o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok. 
Jestliže občan bez vážného důvodu veřejnou služ-
bu odmítne, může být vyřazen z ÚP. Se zavedením 
veřejné služby ÚP nabízí možnost zřizování míst 
veřejně prospěšných prací, což Městský úřad Tý-
nec nad Sázavou uvítá, protože může nabídnout 
nové pracovní příležitosti občanům. 

Uzemní plán
Již v minulých vydáních Týneckých listů bylo 

avizováno, že došlo ke schválení nového územ-
ního plánu. Pokud máte připomínky nebo jste 
s jeho novou podobou nespokojeni, budete mít 
příležitost se k němu vyjádřit. Změny a připo-
mínky se začnou projednávat pravděpodobně 
na podzim. Proto žádáme všechny, kterých se 
změna týká, aby si zkontrolovali zařazení svých 
pozemků v územním plánu a případně požádali 
o změnu. Přesné datum jednání Vám dáme včas 
vědět, a to prostřednictvím webu města nebo 
Týneckých listů. 

Finanční odbor
V únoru proběhl úspěšně na finančním odbo-

ru účetní audit. Audit byl zaměřen na celkové 
hospodaření obce. Finanční odbor byl od paní 
auditorky pochválen zejména za perfektně při-
pravenou inventarizaci. 

Stavební odbor
V minulém čísle byli čtenáři seznámeni s ná-

zvoslovím stavebního zákona. Dnes mi dovolte 
seznámit Vás s druhy územních rozhodnutí:

a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen „roz-
hodnutí o umístění stavby“), 

b) změně využití území, 
c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití 

území, 
d) dělení nebo scelování pozemků, 
e) ochranném pásmu.

Postupně Vás budu seznamovat s podrobnostmi 
o výše uvedených rozhodnutí. Začneme s rozhod-
nutím o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby umisťuje navr-
hovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmín-
ky pro její umístění, pro zpracování projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu.

Podle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. se žádost 
předkládá na předepsaném formuláři, o po-
drobnější úpravě územního řízení, veřejnopráv-
ní smlouvy a územního opatření s příslušnými 
přílohami, které je možné upřesnit s příslušným 
pracovníkem zdejšího odboru výstavby.

Rozhodnutí o umístění stavby kromě obec-
ných náležitostí rozhodnutí (dle správního 
řádu) a náležitostí stanovených v § 92 sta-
vebního zákona musí obsahovat:
druh a účel umisťované stavby,
a) parcelní čísla a druh pozemků podle katastru 

nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje, 
b) umístění stavby na pozemku, zejména vzdá-

lenosti od hranic pozemku a sousedních 
staveb, 

c) určení prostorového řešení stavby, zejména 
půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní 
údaje o její kapacitě, 

d) vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Rozhodnutí o umístění stavby dále obsahuje 
podmínky, kterými se zabezpečí
a) soulad umístění stavby s cíli a úkoly územní-

ho plánování, zejména s územně plánovací 
dokumentací, 

b) urbanistické a architektonické podmínky pro 
zpracování projektové dokumentace, která 
bude řešit začlenění stavby do území, zacho-
vání civilizačních, kulturních a přírodních 
hodnot v území, ochranu veřejného zdraví 
a životního prostředí, 

c) další podmínky pro projektovou přípravu stav-
by (§ 92 odst. 1 stavebního zákona), 

d) podmínky a požadavky vyplývající ze závaz-
ných stanovisek dotčených orgánů, 

e) napojení stavby na veřejnou dopravní a tech-
nickou infrastrukturu, 

f) ochrana práv a právem chráněných zájmů 
vztahujících se k nemovitostem, 

g) užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní 
souhlas nevyžadují 
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše 

menší než 0,6 m² umisťovaná mimo ochranná 
pásma pozemních komunikací,

b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod 

vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa, nejde‑li o vodní 
díla,

d) sirény, včetně jejich podpěrných konstruk-
cí, a související zařízení do celkové výšky 
1,5 m,

e) signální věže, signály a pyramidy pro země-
měřické účely,

f) bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich 
součást,

g) informativní značky a oznámení na pozemních 
komunikacích,

h) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s ve-
řejně přístupnými pozemními komunikacemi 
a s veřejným prostranstvím,

i) propustky na účelových komunikacích,
j) přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž 

doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů 
v roce,

k) signální a monitorovací zařízení umísťovaná 
na stávajících stavbách,

l) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stav-
by v povrchových lomech a skrývkách, pokud 
podléhají schvalování a dozoru státní báňské 
správy podle horních předpisů,

m) cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scé-
nické stavby pro film, televizi nebo divadlo,

n) sjezdy z pozemních komunikací na sousední 
nemovitosti,

o) označení budov státních orgánů a orgánů 
veřejné správy, označení veřejně prospěš-
ných staveb, staveb právnických a fyzických 
osob podnikajících podle zvláštních právních 
předpisů a označení nemovitých kulturních 
památek podle zvláštního právního předpisu, 
popřípadě značkou stanovenou mezinárodní 
smlouvou. Rozhodnutí o umístění stavby vy-
mezuje stavební pozemek. 

Opravené kabiny v Čakovicích
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Obnova zeleně v Týnci nad Sázavou
Vážení spoluobčané,
na jaře tohoto roku jsme začali ve spolupráci 
s ČSOP Vlašim ošetřovat, upravovat, kácet a vy-
sazovat nové stromy a keře na území našeho 
města. Státní fond životního prostředí schválil 
předložený projekt a rozhodl o přidělení dotace. 
Na webu města www.mestotynec.cz je zveřejněn 
popis projektu a náhledy do dokumentace. Po-
kud vás projekt více zajímá, přijďte nahlédnout 
do kompletní dokumentace a vyjasnit si dotazy 
do kanceláře místostarostky. 

V první etapě projektu jsme vybrali k úpra-
vám čtyři lokality – okolí hotelu, zahrady staré 
a nové základní školy a zahrady mateřské školy. 
Do konce března, v období vegetačního klidu, 
jsme na všech zmíněných lokalitách prováděli 
kácení stromů a keřů. Během měsíce dubna 
začaly práce na úpravách pozemků, frézování 
nebo vytrhávání pařezů, likvidace dřevní hmo-
ty atd. Poté, v květnu a v první části měsíce 
června, začneme s výsadbou nových stromů 
a keřů. Práce je hodně, budeme pracovat tak, 
abychom tyto lokality zvládli osadit do slíbe-
ného termínu. Další práce na projektu – prá-
ce na dalších lokalitách – budou pokračovat 
na podzim 2012. 

Věřím, že až se začnou vypleněné pozemky osa-
zovat novými dřevinami, pomine smutek a zloba 
některých občanů, kteří se s touto situací nemo-
hou smířit. Věřte, že celou tuto situaci vnímám 
a rozčílení chápu. Zastupitelé tohoto města se 
před léty rozhodli k obnově zeleně, v minulém 
roce opět zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace 
a spuštění naplánované akce obnovy. Úprava a ob-
nova nevhodně vysázené a dnes už přerostlé nebo 
nemocné zeleně je potřeba. Rozhodnutí zastupi-
telstva je podle mého názoru správné a budu se 
snažit projekt bez chyb zvládnout. Vytipované 
lokality jsou prostory v centru města, místa, kde se 
občané nejvíce pohybují a odpočívají, stejně jako 
děti v areálech škol a turisté. Jsou to místa, která 
je potřeba ošetřit, vykácet vysoké a nebezpečné 

Název projektu: Obnova veřejné zeleně v Týnci nad Sázavou
Investor:  Město Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:  ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, IČ 18595677
Podpora:    Operační program Životního prostředí, Prioritní osa: 6 Zlepšování stavu přírody 

a krajiny (ERDF), Primární oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované 
krajiny, výzva č. 14 OPŽP, číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.06887

Lokalita
Počet odstraněných 
vzrostlých stromů

Počet odstraněných 
keřů a náletů

Okolí hotelu (jaro 2012) 11 44
Hřbitov 9 3
Okolo městského úřadu 4 16
Hřiště u sokolovny 3 6
ZŠ Komenského (jaro 2012) 8 7
ZŠ Benešovská (jaro 2012) 10 136
MŠ (jaro 2012) 8 24
Centrum 6 73
Hrad, kostel 2 7
Ulice Jílovská 5 16
Chrást sídliště 20 29
Chrást okolo kostela 1 0
Celkem 87 361
V rámci projektu bude ve stejných lokalitách vysázeno: 
– 305 alejových stromů o obvodu kmene 12/14 
– 88 stromů velikosti 150/200 cm 
– 13 ovocných stromů 
– 10 181 keřů
Cena projektu:  5.643.427 Kč včetně DPH
   10 % spoluúčast města, 90 % dotace z programu OPŽP
Autor projektu,   
autorský dozor: Ing. Lukáš Kaprál, ČSOP Vlašim
Technický dozor   
projektu:  Ing. Jana Zmeškalová, Týnec nad Sázavou
Doba realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013

stromy a osadit vhodnou zelení, která nebude 
ničemu a nikomu v budoucnu překážet a naopak 
splní účel – vytvoří parky a mnohdy potřebná 
stinná místa před horkým sluncem. 

Vyvěsím na upravované lokality okopírované 
mapy a popis situace z projektové dokumentace, 
aby se kolemjdoucí mohli se situací blíže sezná-

mit. Dále se na stránkách Týneckých listů může-
te seznámit na mapách s již zmíněnými čtyřmi 
lokalitami, stavem před úpravou a po vysázení 
a s odborným popisem akce.

Přeji krásné jarní dny a už jen příjemné pocity 
s úpravami naší zeleně. 

Moc zdraví Adriana Bursová

Komentář k projektu Obnova zeleně v Týnci
Spolu se zahájením prací na obnově veřejné 

zeleně se rozpoutala vášnivá diskuze o osudu ně-
kterých stromů a také o schopnostech pracovníků 
města. Myslím, že je důležité zmínit, jak probíhala 
příprava projektu a jakým způsobem je projekt 
prováděn.

Příprava projektu proběhla v druhém polole-
tí 2009. V projektu je podrobně popsán každý 
strom, jeho parametry a způsob ošetření popřípa-
dě důvod odstranění. Projekt je popsán v článku 
na našem webu (nabídka Radnice – zprávy) nebo 
je k nahlédnutí v kanceláři místostarostky.

Projekt připravoval specialista na zeleň – 
Ing. Lukáš Kaprál. Jeho práci revidoval Ing. Marek 
Lempochner z ČSOP Vlašim. Na projektu provádí 
technický dozor Ing. Jana Zmeškalová. Část pro-
jektu (Rondel) byla převzata z návrhu Ing. Arch. 
Hany Vokrouhlecké a Ing. Radky Šimkové – ten 
vznikl při komunitním plánování – tj. za vydat-
ného přispění názoru veřejnosti. Všichni tito lidé 
se zelení opravdu dlouhodobě zabývají…

Veškeré kácení v rámci projektu bylo projedná-
no a povoleno ve správním řízení a probíhá pod-
le projektové dokumentace. Projekt posuzovala 
Agentura ochrany přírody a krajiny, památkáři 
a také komise rady města pro životní prostředí. 

Paní místostarostka nerozhoduje o tom, který 
strom se porazí – to je jednoznačně dáno pro-
jektem. Paní místostarostka zodpovídá za to, že 
projekt bude realizován v souladu s podmínkami 
pro přidělení dotace. Podle projektu bylo vypsáno 
výběrové řízení a následně podepsána smlouva 
na provedení prací. Pokud by práce nebyly prove-

deny v souladu s projektem, muselo by město vra-
cet dotaci. Dotaci poskytuje Státní fond životního 
prostředí, který také projekt posoudil a vyhodnotil 
jako vhodný k podpoře. V době přípravy projektu 
nebyla paní místostarostka ještě na radnici.

Při zadání přípravy projektu jsme za město pou-
ze označili plochy, které jsme chtěli řešit. Návrh 
provedených úprav jsme nechali na odbornících. 
Není tedy pravdou, že si Kadrnožka nebo Bursová 
vzpomněli, že se pokácí ten či onen strom…

Pokud si myslíte, že je něco chybně, ptejte se, 
žádejte informace. Rádi Vám je poskytneme.

Martin Kadrnožka, starosta
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Vážení čtenáři,
nedávno mne oslovilo vedení města, abych zajisti-
la technický dozor při realizaci projektu „Obnova 
zeleně v Týnci nad Sázavou“. Vím, že nyní váš 
zrak běží na konec článku a tam čtete podpis 
a v duchu si říkáte, co ta o našem městě ví a bu-
dete diskutovat o tom, že nám tu do města mluví 
někdo cizí, ale mýlíte se. Já jsem se tu narodila, 
a až na několik let studia a počáteční praxi, jsem 
tu také prožila půl století života a doufám, že 
prožiji i ten zbytek. 

Tak jako mnozí jiní pamatuji, jak v předzahrád-
ce u Chytilů (mimochodem to byl můj dědeček), 
dnes u Vanžurů, rostla jablůňka s panenskými 
jablíčky. Jak jsme si u zdravotního střediska, tehdy 
jediného, hráli pod rozložitým kaštanem a trhali 
třešně v sadu, kde je dnes zahrádkářská osada. 
Do školy jsme chodili pod krásně kvetoucími rů-

žovými hlohy a uzobávali černé moruše. Ale tak, 
jak jsem za ten čas zestárla já, zestárly i ty naše 
stromy. Některé zemřely samy, některým jsme 
pomohli a pokáceli je, protože musely ustoupit 
moderní zástavbě a na ty, které vydržely, jsme 
neměli čas ani peníze, a proto zestárly bez péče, 
bez údržby. Dokonce některé stromy se nám to 
pokoušely sdělit padajícími větvemi, vybíhajícími 
kořeny a snahou udělat si prostor. Běžela doba, 
město se měnilo, staré domy se opravovaly, ulice 
se uhlazovaly, obchody se rozšiřovaly, jen ty stro-
my byly dlouhá léta na okraji zájmu. A najednou 
se masivně kácí v celém městě, co se to děje, co 
se stalo? 

Naše město a naše unavené stromy měly štěstí. 
Nastala situace, kdy péče o veřejnou zeleň dostala 
zelenou a také možnosti získat peníze. Vedení 
města nechalo odborníky vypracovat podrobný 

Názor Ing. Jany Zmeškalové – technického dozoru projektu 
projekt na regeneraci zeleně ve městě a požádalo 
o devadesátiprocentní nevratnou dotaci na reali-
zaci tohoto projektu. To, že byl projekt úspěšný 
a líbil se nejen odborníkům, ale i bankéřům, to 
vidíme právě v těchto dnech v našich ulicích. 

Ano, kácí se, ale proto, aby se starým a nemoc-
ným ulevilo a mladým připravil prostor. Je to 
jako v životě, právě se loučíme s něčím blízkým, 
abychom se mohli radovat z něčeho vznikajícího. 
Nebojte se, budeme vše dělat s citem i rozumem 
dohromady, zbytečně nepokácíme ani jeden strom 
a za každý pokácený vysázíme nejméně jeden 
nový. Naším cílem je přece, aby i naše vnoučata 
chodila do školy pod rozkvetlými hlohy, hrála si 
pod lípami a byla hrdá na naše krásné, zelené 
a kvetoucí město.

Vaše Ing. Jana Zmeškalová (roz. Švátorová)
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31.

32.
36.
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43.

44.
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47.48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

57.

60.
58.

59.

64.

63.

61. 62.

65.

68.

67.
66.

HOTEL

69.
56.

17.

32.

HOTEL

PSK/19

TC/2TC/3
TC/1

TC/3

PSK/13

PT/19

CSP/113

SIC/112

APCK/1

SIC/120

CSP/120
SMP/90

LX/80

EE/80

CA/80

VO/80

S/80

LX/80

CM/80

TC/2

PSK/11

SA/5

AC/2

APS/2

Travnatá plocha - 1300 m2

Okolo hotelu
Svah pod hotelem je řešen jako nahodilá výsadba jehličnatých a listnatých 

dřevin bez jakékoliv kompozice. Většina jehličnatých dřevin je přerostlá a brá-
ní ve výhledu směrem jak od hotelu, tak pohledu z druhé strany na hotel.

Veškeré dřeviny rostoucí na svahu pod hotelem budou odstraněny. Ve spod-
ní části svahu bude vysázena dvouřadá alej ze sakur růžových plnokvětých. 
(Prunus serrulata ´Kanzan´). V místech, kde se svah začíná zužovat, bude 
přecházet v jednořadou alej. V horní části svahu bude vysázen šeřík Meye-
rův malý (Syringa x meyerii ́ Palibin´) ve sponu 1 ks/2m2, skalník vrbolistý 
bohatě kvetoucí (Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´) a korunatka klaná 
stříhanolistá (Stephanandra incisa ´Crispa´) ve sponu 3ks/1m2. Na úpatí 
svahu nad kamennou zídkou bude vysazen přísavník třícípý (Parthenocisus 
tricuspidata), který bude přes zídku přepadat. Cílem nových výsadeb je otevřít 
pohled směrem k Sázavě a opačným směrem odkrýt budovu hotelu.

Současný stav

Nový stav
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40.
41.

42.

43.

45.

46.

44.

47.

48.

49. 38.

39.

54.

55.

51.

52.

50.

17.
18.

19.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

7.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

KOSTEL

56. 57.

20.

21.

28. 27.
26.

25.23.
24.

30.
29.

22.1.-16.

ZŠ BENEŠOVSKÁ

53.

KOSTEL

TC/2

TC/4

CL/7

CL/5

CL/3

PC/99

PC/60

CL/6

AG/2

PS/2

APS/3

TC/1

ZŠ BE NEŠO VSK Á

MD/1

PDO/1
MD/3

AP/3

AP/2

EFE/81

CSP/81
SIC/81

SCH/81

JCG/81
CDS/81
SIC/81

ZŠ Benešovská
Přední část pozemku je určena k výuce pěstitelských prací. Je zde několik ovocných 

stromů. V rámci nových výsadeb budou některé dřeviny odstraněny, u ostatních bude 
proveden výchovný řez. Odstraněné dřevinybudou nahrazeny novou výsadbou. Moruše 
(Morus alba) rostoucí podél plotu oddělujícího školní pozemek od místní komunikace 
budou odstraněny. Nové sazenice cca tří moruší vysadíme na ovocnou zahradu, stromy 
budeme udržovat tak, aby kvetly, plodily a neztratili jsme tak vzácnou dřevinu z našeho 
města (pzn. Bursové). Za odstraněné jedince moruší bude vysázen hloh obecný Paulův 
(Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´). Budou tak doplňovat novou alej stejného druhu 
vysázenou v ulici Benešovská. Odstraněn bude i živý plot ze smrku ztepilého (Picea abies) 
oddělující užitkovou a sportovní část zahrady. Nová výsadba bude provedena z hlohyně 
šarlatové (Pyracantha coccinea). Ve sportovní části zahrady budou odstraněny poškozené 
dřeviny. Následně bude provedena nová výsadba. Svah pod budovou školy bude zpevněn 
kokosovou sítí a zpevněn keři dorůstajícími do výšky max. 50 cm.

Současný stav

Nový stav
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13.

14.

15.

16.

9. 11. 12.
10.

20.

24.

53.
54.

48.

55.

52.

56.

30.

31.
29. 43.

25.

26.

27.

28.

32.
33.

ZŠ TÝNEC

MŠ

A - terenní úpravy - 1050 m2

35.

19.

46.

Travnatá plocha - 1100 m2

PCN/6

PCN/19

SJG/150PFG/90
CDS/120SCH/120

BTAN/60
CSP/120SIC/120

LP/120

EFE/90

PFR/120
SJL/120

PFG/90

CDS/120

LP/90

SIC/120

SJG/120
LP/120
CSP/120LP/120

SCH/120

SCH/120
BTAN/90

VP/45 HPG/42

PHOL/45

PHC/39

LT/45

SV/39

FI/45

DS/42

PHOP/39

SA/45

RA/45

FI/45

FI/45

PHC/39

DS/45

PHOP/39

SV/45

LT/45

RA/156

SIC/150

LT/33

WER/33

SA/33

PHO/33

SV/33

FI/33

AP/1
AP/1

PA/1

QR/1

TC/1

AP/1

SA/1 PYC/1

APD/3 RH/47

SIC/273

MD/3 PD/3

PDO/2

ZŠ KO ME NSKÉ HO

M Š

Travnatá plocha - 581 m2

APCK/2

ZŠ Komenského
Po posouzení zdravotního stavu zeleně budou některé stromy a keře odstraněny, 

u ostatních bude proveden bezpečnostní nebo výchovný řez. 
Výchovný řez
Tento řez se provádí u mladých exemplářů v prvních letech po výsadbě na trvalé 

stanoviště, méně často pak po řezu zmlazovacím. Výchovný řez se provádí zpravidla 
do 10 – 15 (20) let po výsadbě, přičemž plynule přechází do některého z technologic-
kých typů řezu udržovacího. Tento řez si klade za cíl:

Současný stav

Nový stav

– dosáhnout druhově charakteristického 
tvaru koruny ošetřované dřeviny, jež je 
staticky, odolná a připravit podmínky pro 
rozvoj koruny typické pro daný taxon,

– přizpůsobit velikost a tvar koruny funkč-
ním požadavkům stanoviště (např. 
úpravou podchodné, popř. podjezdné 
výšky).

Přední část zahrady bude určena k pěs-
tování ovocných dřevin. Na nádvoří mezi 
hlavními budovami budou vysazeni 3 jedin-
ci javoru mléče červenolistého (Acer plata-
noides ´Crimson King´). Svahy za hlavní 
budovou budou zpevněny kokosovou sítí 
a půdokryvnými druhy dřevin. Cílem je vy-
tvořit souvislé porosty, které zpevní svahy 

a budou vyžadovat minimální údržbu. Před 
hlavní budovou, podél chodníku vedoucí-
mu k mateřské škole bude vysazena alej 
z myrabolánu červenolistého (Prunus cera-
sifera ´Nigra´). V podrostu bude vysázen 
volně rostoucí živý plot z tavolníku pope-
lavého grefsheimského (Spiraea x cinerea 
´Grefsheim´).

Mateřská škola
Po posouzení zdravotního stavu zeleně 

budou některé stromy a keře odstraněny, 
u ostatních bude proveden bezpečnostní 
nebo výchovný řez. 

Bezpečnostní řez
Jedná se v podstatě o minimální varian-

tu zdravotního řezu, účelově zaměřenou 

na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. 
Je to řez relativně levný a má své místo tam, kde 
není efektivní investovat do nákladného zdravotní-
ho řezu. Bezpečnostní řez odstraňuje větve suché, 
mechanicky poškozené, nalomené či zlomené, větve 
volně visící v korunách a bezprostředně hrozící svým 
pádem na zem apod.

Cílem nových výsadeb je odclonění od okolních 
pozemku. Odclonění bude za pomocí volně rostoucích 
živých plotů o šířce cca 1,5 m.
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UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků  
do	příštího	čísla	 
Týneckých	listů	je	

ve čtvrtek 31. května 2012. 

Tento termín je závazný.

Cena vody – jak to dopadlo
Vodní hospodářství je velmi široká oblast. Sklá-

dá se ze dvou základních částí – výroby a distri-
buce pitné vody a odvádění a čištění odpadních 
vod. Obě tyto části spolu velmi úzce souvisí 
a jako celek tvoří jednu ze základních životních 
podmínek ve městě i v přilehlých obcích. Zajis-
tit nepřetržitý provoz vodního hospodářství je 
ekonomicky a technicky velmi náročná činnost. 
Proto je nezbytné věnovat neustálou pozornost 
a náležitou péči všem vodárenským zařízením. 
Jen tak může být zajištěna plynulá a bezpečná 
výroba a distribuce pitné vody a jen tak mohou 
být odpadní vody po vyčištění vráceny do příro-
dy v takovém stavu, ve kterém nadále nebudou 
zatěžovat a poškozovat životní prostředí. Tento 
soubor činností pro naše město od roku 2000 
zajišťují Technické služby Benešov s.r.o.

Vlastní dodávky pitné vody pro město Týnec nad 
Sázavou a obec Chrást nad Sázavou jsou zajišťovány 
ze dvou vodních zdrojů, a to z prameniště Pecerady 
(94 %) a z posázavského vodovodu (6 %), kterým 
je přiváděna voda ze Želivky. V posledních několika 
letech byly z rozpočtu města vloženy přes dva mi-
liony korun do obnovy a doplnění technologického 
zařízení na úpravně vody v Peceradech. Za tyto 
finanční prostředky byla provedena rekonstrukce 
pískové filtrace, instalace zákaloměru na přívodu 
surové vody nebo montáž vysokoenergetického ÚV 
zářiče jako druhého stupně hygienického zabez-
pečení vyrobené vody. Realizací těchto opatření 
došlo ke zkvalitnění výroby a úpravy pitné vody 
a k zajištění plynulejšího provozu úpravny.

Kvalita vyrobené vody na úpravně v Pecera-
dech i vody převzaté z posázavského vodovodu 
je průběžně sledována a kontrolována. Pitná voda 
je distribuována v souladu s platnými hygienic-
kými předpisy. V pravidelných intervalech jsou 
na rozvodné vodovodní síti odebírány vzorky vody 
za účelem provádění laboratorních analýz, jejichž 
výsledky jsou předávány místně příslušnému orgá-
nu hygienickému služby, který nad provozováním 
našeho vodovodu vykonává dohled. Výsledky la-
boratorních rozborů neslouží pouze pro kontrolu 
dodržování závazných hygienických ukazatelů, 
ale slouží i jako zdroj informace o technickém 
stavu rozvodné vodovodní sítě v jednotlivých 
částech města. Technický stav rozvodné vodo-
vodní sítě výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu 
distribuované vody. 

Technické služby Benešov s.r.o. v průběhu mě-
síce dubna 2012 na svých webových stránkách 
(www.tsbenesov.cz) zpřístupní informace o kva-
litě pitné vody v rozvodné vodovodní síti v Týnci 
nad Sázavou a Chrástě nad Sázavou.

Z důvodu dlouhodobého nedostatku finančních 
prostředků na obnovu majetku vodohospodářské 
infrastruktury přistoupilo město v roce 2011 k vel-
mi nepopulárnímu kroku, a to k významnému 
zvýšení ceny vodného a stočného. Negativních 
ohlasů a kritik na toto rozhodnutí bylo napsáno 
a vysloveno bezpočet. Nicméně tento krok byl 
však neodkladný a nevyhnutelný. Pokud by nebyl 
učiněn, znamenalo by to pouze další odsunutí 
a prohlubování problému. 

Zodpovědným přístupem a provozováním 
vodovodů a kanalizací v roce 2011 dosáhl pro-
vozovatel příznivého hospodářského výsledku, 
na základě kterého bylo Městu Týnec nad Sázavou 
jako vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury 
vyplaceno nájemné ve výši 3 000 000,‑ Kč. Tyto 
finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu 
města na rok 2012 a budou bezezbytku využi-
ty ve vodním hospodářství. Již v září loňského 
roku bylo možné z takto získaných prostředků 
zajistit realizaci rekonstrukce vodovodního řadu 
v ul. Pod Hradištěm, na jehož kritický stav pro-
vozovatel upozorňoval od poloviny roku 2008. 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků ale 
nebylo možné rekonstrukci dříve provést, i když 
zde neustále hrozilo velmi vysoké riziko vzniku 
havárií a následného vyřazení vodovodu z pro-
vozu. Po provedené rekonstrukci vodovodu se 
výrazně zlepšila i kvalita distribuované pitné 
vody, což dokládají nejen výsledky provedených 
laboratorních analýz, ale i subjektivní hodnocení 
samotných odběratelů v dané lokalitě. 

Běžný spotřebitel a občan nemá možnost posou-
dit technický stav vodovodních řadů nebo kana-
lizačních stok, které jsou před jeho zraky ukryty 
hluboko pod zemí. Pouze vnímá kvalitu dodávané 
pitné vody, kterou se s ohledem na velmi špatný 
technický stav rozvodné vodovodní sítě daří pro-
vozovateli udržet jen s velkým úsilím. Ale i tento, 
mnohdy dosluhující majetek má svoji omezenou 
životnost a je nutné ho postupně obnovovat. Pro-
vozovatel o technickém stavu jednotlivých vodá-
renských zařízení vlastníka pravidelně informuje 
a předkládá mu návrhy na jeho obnovu. Od roku 

2000 až do toho loňského bylo však možné řešit 
pouze jenom havárie. Tento stav se zvýšením ceny 
vodného a stočného podařilo částečně napravit 
a v současné době je možné zahájit plánovanou 
obnovu dosluhujících vodárenských zařízení. 

Pro rok 2012 je v oblasti výroby a distribuce 
pitné vody naplánována obnova majetku ve výši 
1 363 000,‑. Jedná se především o výměnu vo-
dovodního řadu u čp. 297 – 300 v ulici Druž-
stevní, výměnu podzemních uzavíracích arma-
tur v celé ulici Jílovská, rekonstrukci oplocení 
u pěti ochranných pásem vodních zdrojů I. stup-
ně na prameništi Pecerady, čištění a revitalizaci 
vodních zdrojů S8 a S9 na prameništi Pecerady, 
zpracování a přípravu projektové dokumentace 
na sanaci akumulačních komor na úpravně vody 
Pecerady a vodojemu Taranka nebo v neposlední 
řadě nejnutnější opravy provozní budovy úpravny 
vody a čerpací stanice Pecerady. 

Pro oblast odvádění a čištění odpadních vod 
jsou výdaje na opravy a obnovu pro rok 2012 
naplánovány ve výši 785 000,‑. Tyto prostředky 
budou převážně využity na ČOV Týnec nad Sá-
zavou, kde budou provedeny výměny některých 
dosluhujících strojních a technologických zaří-
zení, nejnutnější opravy provozní budovy ČOV 
a bude zpracována projektové dokumentace pro 
další intenzifikaci ČOV. Zbývající část finančních 
prostředků získaných z pronájmu bude v rozpoč-
tu města vázána jako rezerva pro případ náhlé 
a nepředvídatelné opravy nebo havárie velkého 
rozsahu na některém z vodárenských zařízení 
a v případě že nebude využita, bude převedena 
do roku 2013, kde je obnova infrastrukturního 
majetku vodovodů a kanalizací plánována v cel-
kové výši 3 599 500,‑ Kč. (bez ceny za dostavbu 
dosazovací nádrže II. – 6 000 000,‑ Kč)

Zbyněk Peša

HLEDÁME TY NEJLEPŠÍ…
Rada města letos již pojedenácté hodlá ocenit spoluobčany z našeho města, kteří se dlouhodobě 

nebo v daném roce nejvíce zapsali do historie města svou prací a přínosem pro společnost.

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

Své návrhy, prosím, posílejte do čtvrtka 30. 8. 2012. O konečném výběru navržených spolu-
občanů rozhodne zastupitelstvo města.

Děkuji Vám za spolupráci
Martin Kadrnožka 

starosta města
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Městská policie Týnec nad Sázavou informuje
Dne 3. 3. 2012 proběhla ve spolupráci s hlídkou 

PČR Týnec nad Sázavou dopravní akce u Lidlu, při 
které byl u jednoho řidiče zjištěn alkohol a u další-
ho řidiče zjištěno řízení bez patřičných dokladů.

Dne 5. 3. 2012 při pochůzkové službě na auto-
busovém nádraží zjistili strážníci dvě podezřelé 
osoby, které se zde pohybovaly. Následnou kontro-
lou dokladů bylo zjištěno, zda se nejedná o osoby 
celostátně hledané, což se nepotvrdilo.

Dne 5. 3. 2012 byla provedena strážníky kon-
trola vraku vozidla AVIA v sídlišti Chrást nad 
Sázavou. Na místě bylo zjištěno, že majitel termín 
k odstranění dodržel a vozidlo zlikvidoval.

Dne 9. 3. 2012 strážníci asistovali při dopravní 
nehodě u brodeckého jezu. Řidič vozidla 

Škoda Fabia vjel na krajnici, která ho strhla 
do pole, ze kterého se dostal až za pomoci le-
sáckého traktoru.

Dne 10. 3. 2012 v 02.30 hod. byl spuštěn alarm 
na mateřské školce v Týnci nad Sázavou. Strážníci 
ihned přispěchali na místo, kde provedli kontrolu 
celého areálu školky. Poškození objektu, ani osoba 
se uvnitř areálu nenacházela.

Dne 11. 3. 2012 proběhla ve spolupráci s PČR 
Týnec nad Sázavou kontrola restauračních zaří-
zení v nočních hodinách zaměřená na podávání 
alkoholických nápojů mladistvým. Ve všech kon-
trolovaných restauracích v Týnci nad Sázavou 
bylo vše v pořádku.

Dne 13. 3. 2012 přijala hlídka městské poli-
cie telefonické upozornění na osobu ve značně 
podnapilém stavu, která obtěžovala svým cho-
váním návštěvníky domu s pečovatelskou služ-
bou. Po příjezdu hlídky na místo byla tato osoba 
z těchto prostor vykázána s tím, že v případě, 
že se celá věc bude opakovat, bude převezena 
do záchytné stanice Příbram.

Dne 13. 3. 2012 přijali strážníci telefonické 
upozornění na volné pobíhání dvou psů v Chrástě 
sídlišti u prodejny. Po příjezdu hlídky na místo 
byli psi odchyceni, zjištěn majitel, kterému byli 
psi po zaplacení blokové pokuty předáni.

Dne 16. 3. 2012 se na hlídku obrátil pan Marvan 
Z. s tím, že při své procházce podél řeky se svojí 
rodinou našel ve skružích v třímetrové hloubce 
štěně psa. Po příjezdu na místo byl pes z těchto 

skruží, ze kterých někdo odcizil víko, vyproštěn 
a převezen na služebnu městské policie, kde mu 
bylo poskytnuto jídlo a pití. Jednalo se o asi tří-
měsíční štěně křížence, které bylo předáno pra-
covníkům maršovického útulku.

Dne 17. 3. 2012 v odpoledních hodinách byla 
hlídka městské policie požádána hlídkou PČR Tý-
nec nad Sázavou o spolupráci při zákroku pro-
ti zlodějům v areálu JAWY. Po příjezdu hlídek 
na místo se nepodařilo osoby v podniku JAWA 
nalézt.

Dne 20. 3. 2012 zjištěno parkující vozidlo v za-
táčce pod trafikou pí Bláhové. Po příchodu hlídky 
na místo bylo zjištěno, že ve vozidle se nachází 
spící řidič ve špatném zdravotním stavu, který 
byl z vozidla vyproštěn a na místo byla ihned 
přivolána RZS Benešov. Vozidlo bylo strážníky 
odstraněno z vozovky na parkoviště.

Dne 20. 3. 2012 při pochůzkové službě na vla-
kovém a autobusovém nádraží bylo zjištěno 
odstranění vraku vozidla AVIA z prostor vedle 
autobusového nádraží.

Tomáš Klenovec, vedoucí MP

Zkusme šetřit náklady města – komunální odpad
Významnou položkou v rozpočtu města je likvidace komunálního od-

padu. V popelnicích je mnoho odpadu, který je možné využít k dalšímu 
zpracování. Jde především o kompostovatelný odpad a také odpad vhodný 
ke třídění. V třídění odpadu učinili občané Týnce nad Sázavou značný 
pokrok, ale stále se najdou plastové či skleněné lahve v nádobách na ko-
munální odpad. Třídění odpadu pomáhá šetřit náklady. Věříme, že se nám 
společným úsilím podaří snížit náklady na svoz komunálního odpadu a tím 
získat prostředky na zvelebení města. 

Jak správně nakládat s odpadem? Co kam patří?
Sběr a svoz odpadu zajištěný městem Týnec nad Sázavou:

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, rozmo-
čený papír, pleny, hygienické potřeby 

do MODRÝCH kontejnerů rozmíst-
něných po městě, odpad je svezen 
na třídící linku, dotříděn a odvezen 
ke zpracovateli

PLAST  
A NÁPOJOVÝ 
KARTON

PET láhve, plastové folie, obaly od šam-
ponů, obaly od destilované vody, polysty-
ren, obaly od rostlinných olejů, kelímky 
od jogurtů, tetrapakové a papírové obaly 
od nápojů

obaly od nebezpečných chemikálií, 
syntetických a minerálních olejů

do ŽLUTÝCH kontejnerů rozmíst-
něných po městě, odpad je svezen 
na třídící linku, dotříděn a odvezen 
ke zpracovateli

SKLO BÍLÉ 
A BAREVNÉ

láhve od nápojů, sklenice od kompotů, 
okenní tabule

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

do BÍLÝCH a ZELENÝCH kontejnerů 
rozmístněných po městě, odpad je 
svezen na třídící linku, dotříděn a od-
vezen ke zpracovateli

DROBNÉ ELEKTRO
SPOTŘEBIČE

rádia, mixéry, elektronářadí, elektrické 
hračky ‑modely, baterie

výbojky, zářivky do ČERVENÉHO kontejneru nebo 
do sběrného dvora, odpad předán 
oprávněným osobám k zneškodnění

VÝROBKY  
ZPĚTNÉHO 
ODBĚRU

lednice a mrazničky, televizory a počíta-
čová technika, pračky, sporáky, výbojky, 
zářivky

nekompletní zařízení – je považováno 
za odpad

do sběrného dvora, odpad je předán 
oprávněným osobám k zneškodnění

KOMUNÁLNÍ 
ODPAD

odpad, který není nebezpečný a nelze ho 
dále využít

nebezpečné odpady, stavební odpady, 
tekuté odpady, elektrozařízení, tráva, 
listí

do nádob na odpad – popelnic nebo 
kontejnerů, odpad je dotříděn a uklá-
dán do skládky

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

maso, kosti, oleje z potravin, teku-
té a silně mastné potraviny, obaly 
od potravin

do HNĚDÝCH kontejnerů rozmís-
těných po městě, kompostovat 
na zahrádce 

Provoz sběrného dvora Týnec nad Sázavou - Brodce
Pondělí 6,00 – 10,00   12,00 – 14,30

Úterý 6,00 – 10,00   12,00 – 14,30

Středa 6,00 – 10,00   12,00 – 14,30

Čtvrtek 6,00 – 10,00   12,00 – 16,30

Pátek 6,00 – 10,00   12,00 – 14,30

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

NE ZAVŘENO
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Bioodpad – nové možnosti sběru

V roce 2012 bude nově možné svážet bioodpad. 
Po městě bude rozmístěno 5 kontejnerů určených 

právě na ukládání bioodpadu. Pokud se tento 
způsob sběru osvědčí, budou postupně další ná-
doby přibývat. Zároveň mají obyvatelé možnost 
si nasmlouvat svoji vlastní nádobu.

V sezóně od března do listopadu probíhá svoz 
týdně nebo na výzvu.

Lokality s kontejnery:
 – V Koutech
 – Farský kopec – Brodecká
 – Sadová
 – 9. května
 – Chrást sídliště – nad poštou

Ceník pro obyvatele:
Nádoba svoz 1x týdně svoz na výzvu
120 l 975,‑ 24,‑
240 l 1405,‑ 35,‑
750 l 3245,‑ 81,‑

Ceny jsou bez DPH. V ceně je svoz a likvida-
ce. Nádoby jsou přistaveny ZDARMA, nájem 
– ZDARMA.

Službu poskytují Technické služby Benešov s.r.o. 
(www.tsbenesov.cz).

Martin Kadrnožka, starosta

 Foto P. Vilímek

Noc s Andersenem
30. března, v noci z pátku na sobotu, více než 62 tisíce dětí opustilo 

své postýlky, nasoukaly se do spacáků a prožívaly pohádkovou Noc s An-
dersenem. Ojedinělá akce na podporu dětského čtenářství se už dostala 
do podvědomí téměř na celém světě a zájem rok od roku stoupá. Kromě 
českých spacích míst jich bylo na dvě stovky na Slovensku, více než 50 
v Polsku a po desítkách v jiných zemích Evropy. Nejvzdálenější místa byla 
v Austrálii a Americe.

A všude se hojně vyrojily pohádky, společné předčítání, lampionové 
průvody, noční návštěvy zámků, hradů a muzeí, hraní divadelních před-
stavení, noční diskotéky a další různorodé aktivity v prostředí knihovny 
i v jejím okolí. 

Během noci děti vždy provází osoby převlečené za Andersena, Bílou 
paní, strašidla neznámého původu či známí spisovatelé.

Týnecká knihovna se připojila k této akci hned v samém začátku, a tak 
lidé v blízkosti knihovny, hradu a školy mají každoročně rušnou noc, pro-
tože dětí je hodně, chtějí si to užít se vším všudy. 

Letos nás poprvé zradilo počasí, a tak se naplánované aktivity musely 
na poslední chvíli měnit, něco se muselo vynechat, něco naopak honem 
vymyslet, ale děti snad nic nepocítily a protože knihovna, hrad i škola stále 
stojí, všechno dopadlo dobře. I ti dospěláci, kteří měli na kahánku, už to 
vydýchali (na tomto místě bych chtěla poděkovat všem strašidlům a bubákům 
z nové školy a smekám klobouk před pedagogickým sborem).

Kouzelný andersenovský zvoneček, který nám jindy přivolává pohádková 
překvapení, si s námi zašpásoval a zamkl nám dveře do knihovny. Děti 
musely splnit několik úkolů, aby se dveře zase otevřely. Za nimi na nás 
čekal svět prince Světomila, hra u které se královsky pobavily nejen děti, 
ale i dospělí.

Když princ konečně osvobodil princeznu Gwendolínu Elén, děti na-
malovaly spoustu veselých „ksichtíků“ na nafukovací balonky a postupně 
navštěvovaly hrad.

Ten mezitím obsadila kupa strašidel, která netrpělivě čekala na děti se 
zapeklitými úkoly. 

Spacáky ve škole musely počkat až do půlnoci, než se naplnily a mohly 
splnit svůj účel. 

I.N.

Zápis do 1. třídy
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Policie České republiky informuje…

Velikonoční výstava žáků školy
Již tradičně se dne 30. 3. konala v budově 

základní školy v ulici Komenského Velikonoční 
výstava výrobků žáků. Samotné výstavě předchá-
zelo velké snažení dětí pod vedením paní učitelek. 
Vyrábělo se v hodinách ručních a technických pra-
cí, výtvarné výchovy, dále v rámci keramického 
kroužku, pracovního vyučování a naplno využita 

byla i kuchyňka, tentokrát nejen na nové, ale 
i na staré škole. A tak mohla v pátek odpoledne 
na všechny dýchnout atmosféra svátků jara. Děti 
pozvaly i rodiče a prarodiče, kteří mohli vybírat 
u různých stánků z nepřeberného množství dět-
ských výrobků, ty prodávaly samy děti. Pro hosty 
bylo též připraveno občerstvení v „kavárně“, kde 

žáci 5. tříd připravili spolu s třídními učitelkami 
a též za přispění rodičů ochutnávku velikonoč-
ních dobrot. Jako obvykle se prodalo téměř vše 
a výtěžek bude investován do potřeb dětí. A kdo 
z vás nestihl velikonoční výstavu navštívit letos, 
může se těšit na další.

B. Schůtová

Divoká školní noc
Pátek 30. března 2012 byl pro všechny žáky staré školy v Týnci nad 

Sázavou výjimečný den. Všichni žáci byli nadšeni, protože měli přespat 
ve škole v rámci programu Noc s Andersenem. Program začal tím, že se 
všichni žáci sešli v 18:00 ve svých třídách. Někteří žáci si ve svých třídách 
již rozložili karimatky a spací pytle. Později v 19:00 byli všichni dočasní 
obyvatelé školy povoláni dolů do tělocvičny. Tam se dozvěděli, že budou 
plnit pět úkolů a až poté se budou moct odebrat do městské knihovny, 
kde pro ně bylo připraveno divadlo O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém 
v novější verzi. Když pět úkolů splnili, vydali se do knihovny a divadlo 
si velice užili. Po ukončení představení se tentokrát nešlo opékat špe-
káčky, ale šlo se do tříd, kde se žáci najedli z vlastních zásob. Pátá třída 
byla natolik připravená, že si každý zaplatil a objednal svoji vlastní pizzu. 
Druhá třída si večer zvelebila tím, že si uspořádali diskotéku. O půlnoci 
se všichni vydali do rotundy, kde jim druhý stupeň připravil strašidelnou 
cestu po rotundě. 

Ráno v 8:00 si po děti přišli rodiče a celý program byl ukončen. Ander-
senova noc se všem dětem moc líbila a jistě se těší na příští rok.

(autorky: Annie Drbal, Tereza Breburdová)1.C v knihovně

Měď by skončila ve sběrně 
Kabel vedený souběžně se železniční tratí Týnec 

nad Sázavou – Čerčany se pokusil 27. března 
odcizit v osadě Brodce neznámý pachatel. 

U kilometrovníků 9,4 nejdříve měděný zabez-
pečovací kabel přerušil a pak ho ze země vykopal 
až ke kilometrovníku 9,3. K odcizení si připravil 
celkem sto čtyřicet metrů kabelu, který však nako-
nec neodcizil. Poškozené společnosti tak jednáním 
pachatele vznikla škoda za šestnáct tisíc korun. 

Policisté na místě činu provedli ohledání a šetře-
ní. Případ zadokumentovali a šetří jako podezření 
ze spáchání trestných činů pokusu krádeže, po-
škození cizí věci a poškození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení. 

Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na tři 
léta. 

Celostátně hledaného vypátrali 
kriminalisté 

Kriminalisté zadrželi celostátně hledanou oso-
bu. Na osmadvacetiletého muže vydal v únoru 
letošního roku soudce Okresního soudu v Be-
nešově příkaz k zatčení. Kriminalisté muže 27. 
února zadrželi v Týnci nad Sázavou. Provedli 
u něj osobní prohlídku a eskortovali ho k bene-
šovskému soudu. Soudkyně provedla potřebné 
úkony trestního řízení a poté ho propustila ze 
zatčení na svobodu. 

Kriminalisté pátrání po muži následně 
odvolali.

 
Řídil, i když to měl zakázané 

Dalšího řidiče, který řídil v době tzv. zákazu, 
odhalili týnečtí policisté. Dne 27. února v pod-
večerních hodinách zastavili v ulici Pražská 

k silniční kontrole vozidlo VW Golf. Šetřením 
v evidencích u třicetiletého řidiče zjistili, 
že má vysloven Městským úřadem v Benešově 
zákaz řízení motorových vozidel, a to do března 
roku 2012. 

Hlídka řidiče vyzvala k podání vysvětlení na po-
licejní služebně. Ve zkráceném přípravném řízení 
mu sdělila podezření ze spáchání přečinu maření 
úředního výkonu a vykázání. 

Muži hrozí trest odnětí svobody až na tři 
léta. 

 
Někdo potřeboval naftu

Odcizení nafty z nákladních vozidel v kame-
nolomu v Krhanicích oznámil 27. února dvaa-
padesátiletý muž. 

Policisté šetřením na místě zjistili, že nezná-
mý pachatel v neoploceném objektu odšrouboval 
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víčka z nádrží u tří zaparkovaných nákladních 
aut tovární značky Belaz a odcizil osm set litrů 
motorové nafty. Z nakladače, který zde byl také 
zaparkovaný, pak někdo odčerpal dalších dvě stě 
litrů nafty. Poškozená společnost škodu vyčíslila 
na třicet sedm tisíc korun. 

Policisté případ šetří jako podezření ze spáchání 
přečinu krádeže. 

Vybodovaný řidič řídil
Druhý byl pod vlivem 

Policisté při preventivních silničních kontrolách 
odhalili další řidiče, kteří řídili vozidlo, i když to 
měli úředně zakázané. 

Týnečtí policisté zastavili 22. února u obce Ne-
tvořice ke kontrole kolem jedné hodiny odpolední 
devětačtyřicetiletého řidiče vozidla Škody Felicie. 
Na požádání předložil pouze občanský průkaz 
a technický průkaz od vozidla. Policisté následnou 
kontrolou v evidencích zjistili, že řidič má platnou 
blokaci řidičského oprávnění, protože dosáhl dva-
nácti bodů v bodovém hodnocení. Z toho důvodu 
musel v září loňského roku odevzdat na Městském 
úřadě v Benešově řidičský průkaz. 

Hlídka řidiči pokračovat v jízdě zakázala a vyzva-
la ho, aby ji následoval na služebnu do Týnce nad 
Sázavou. Tam mu policisté ve zkráceném příprav-
ném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

O několik hodin později šetřili podobný případ 
votičtí policisté. Na silnici třetí třídy v katastru 
obce Olbramovice kontrolovali řidiče nákladního 
vozidla značky Multicar. I on na požádání ne-
předložil doklady potřebné k řízení motorových 
vozidel. Navíc dechová zkouška, které se podrobil, 
byla pozitivní. První měření ukázalo hodnotu 1,12 
promile alkoholu v dechu, opakovaná zkouška pak 
hodnotu 1,04 promile alkoholu v dechu. Řidič 
s  hodnotami souhlasil a přiznal, že před jízdou 
vypil šest desetistupňových piv a dvě deci desti-
látu. Hlídku dobrovolně následoval na služebnu, 

kde mu policisté sdělili ve zkráceném příprav-
ném řízeni podezření z přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

 
Řidič odmítl dechovou zkoušku

Týnečtí policisté kontrolovali 14. února asi půl 
hodiny po půlnoci v ulici Benešovská v Týnci nad 
Sázavou devětadvacetiletého řidiče Škody Feli-
cia. Na výzvu hlídce předložil doklady potřebné 
k řízení motorových vozidel. Dechovou zkoušku 
a lékařské vyšetření však bezdůvodně odmítl, 
přestože byl o následcích řádně poučen. 

Policisté muži pokračovat v jízdě zakázali a za-
drželi mu řidičský průkaz. Případ zadokumento-
vali a postoupili k projednání na Městský úřad 
do Benešova. 

Řidiči byli pod vlivem drog
Řidiče, u kterých je orientační test na drogy 

pozitivní, policisté při silničních kontrolách zjiš-
ťují stále častěji. 

Sázavská policejní hlídka kontrolovala 15. úno-
ra v odpoledních hodinách čtyřiadvacetiletého 
řidiče vozidla Opel Astra. Na výzvu nepředložil 
řidičský průkaz. Šetřením v evidencích policisté 
zjistili, že se jedná o tzv. neřidiče, protože žádný 
řidičský průkaz nevlastní. Dále u něj provedli 
dechovou zkoušku, ta byla negativní. Orientační 
test na drogy však byl pozitivní, a to na látku 
amphetamin a cannabis. Lékařské vyšetření a od-
běr krve nebo moči řidič i přes řádné poučení 
o následcích odmítnutí nepodstoupil.  

Hlídka přestupek zadokumentovala, další jíz-
du řidiči zakázala a spisový materiál postoupila 
k projednání na Městský úřad do Benešova. 

Podobný případ o den později šetřili také týnečtí 
policisté. Pomocí majáku stavěla 16. února v noč-
ních hodinách týnecká policejní motorizovaná 
hlídka Škodu Felicii. Řidič auta však na znamení 
nereagoval a s vozidlem hlídce začal ujíždět. Pro-

jel ulicemi Jílovská, Pražská, K Zeleným Vratům, 
Sázavská a K Jezu. Poté opět K Zeleným Vratům, 
Pražská, K Jezu a dále po louce do ulice Na Hlin-
kách, kde zastavil. 

Na výzvu policistům předložil doklady potřebné 
k provozu a řízení motorového vozidla. Podro-
bil se také dechové zkoušce. Ta byla negativní. 
Orientační test na drogy však byl pozitivní, a to 
na látku amfetamin. Z toho důvodu policisté řidiče 
s jeho souhlasem převezli do benešovské nemoc-
nice k lékařskému vyšetření a odběru biologického 
materiálu. Zadrželi mu řidičský průkaz, zakázali 
pokračovat v jízdě a informovali ho o tom, že 
přestupek postoupí k projednání na Městský úřad 
do Benešova. 

Odcizili železo 
Mělo skončit ve sběrně 

Celkem šedesát tři kusů drobných kovových 
zbytků z kolejnic odcizili čtyřiatřicetiletý muž 
a o šest let mladší žena. 

14. února krátce před druhou hodinou noční 
kontrolovala týnecká policejní hlídka v Týnci nad 
Sázavou vozidlo Škoda Fabia. V zavazadlovém 
prostoru policisté nalezli drobný železný materiál. 
Protože měli podezření, že věci pochází z trestné 
činnosti, vyzvali posádku vozidla k podání vy-
světlení na policejní služebně. Dvojice přiznala, 
že věci odcizila v prostorách týneckého vlakové 
nádraží z volně přístupných kovových přepravek 
a později je chtěla prodat do sběrny druhotných 
surovin. Poškozená organizace škodu vyčíslila 
na necelých sedm set korun.   

Policisté muži ve zkráceném přípravném řízení 
sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, 
protože byl v posledních třech letech soudem 
potrestán za jinou krádež. Žena je podezřelá ze 
spáchání přestupku proti majetku. Policisté spi-
sový materiál postoupili k projednání na Městský 
úřad do Týnce nad Sázavou.

 por. Bc. Zuzana Stránská

Co vy na to, páni 
řidiči??? ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA J. SUKA BENEŠOV

pobočka Týnec nad Sázavou

pořádá zápis žáků
na školní rok 2012 – 2013

HUDEBNÍ OBOR
4. – 7. června 2012 od 12,30 hod. do 17,00 hod. v učebně č. 3 – 1. patro

Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se skládá:
• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny)
• ze zpěvu (zazpívat jednu lidovou píseň)

Na pobočce v Týnci nad Sázavou se vyučují tyto nástroje: klavír, keyboard, akordeon, 
zobcová a příčná flétna, klarinet, kytara, zpěv. 
Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, pozoun, tuba, saxofon, 
bicí nástroje a zpěv) se vyučují v Základní umělecké škole J. Suka v Benešově (přihlásit 
se mohou i starší žáci).

Otevírá se ročník pro předškolní děti (pětileté a s odkladem školní docházky).
Taneční a výtvarný obor se vyučují pouze v Benešově.
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Celý duben se v MC Motýlek něco děje…
Tímto přijměte pozvánku na některou z akcí, 

které naše mateřské centrum organizuje. Každý 
si jistě vybere… 

Duben – měsíc korálkování v MC Motýlek
KDY? Celý duben 
KDE? Herna MC Motýlek

MC Motýlek se rozhodlo zapojit do charitativní 
akce Korálkiáda. Cílem je navléknout co nejdelší 
šňůru korálků, které pak poputují k postiženým 
do vybraných chráněných dílen.

Více informací na www.mcmotylek.cz nebo 
na www.koralkiada.potvor.cz

V průběhu března a dubna můžete do Motýlku 
nosit korálky, které se budou následně v dílnič-
kách navlékat. Pomozte i vy!

Dopoledne v pyžamech aneb s Večerníč-
kem do hajan ještě před polednem
KDY? 5. 4. od 10 hodin
KDE? Herna MC Motýlek

Podrobné info nleznete na www.mcmotylek.
cz anebo na samostatném plakátu.

Čistá řeka Sázava
KDY? 13. 4. od 16 hodin
KDE? Náklí, Týnec nad Sázavou

Zveme všechny přátele a příznivce řeky Sázavy, 
děti i dospělé, na společné čištění břehů řeky 
Sázavy v Týnci n/S v Náklí.

S sebou si vezměte rukavice pro sebe i děti. 
Přijďte pomoci přírodě ve vašem městě!

Školení 1.pomoci u dětí od narození 
do 6-ti let s akreditací MŠMT
KDY? 21. 4. 9:00 – 12:00
KDE? Herna MC Motýlek

CENA: 300 Kč (včetně certifikátu) – zálohu 
200 Kč nutno uhradit do 13.4.!

Přijďte na náš seminář a osvojte si postupy 
(teorii i praktický nácvik), jak řešit např.: uvolnění 
dýchacích cest, umělé dýchání,

masáž srdce, zlomeniny končetin, podvrtnutí, 
krvácení a zástava krvácení, tonutí, popáleniny, 
poleptání…

Závazné přihlášky zasílejte na info@mcmoty-
lek.cz nebo na tel. 603 400 476.

Čarodějnice
KDY? 26. 4. od 16 hodin
KDE? Náklí Týnec nad Sázavou
CENA: 20 Kč za dítě

Pro děti jsou připraveny různé soutěže, vyrobí 
si malou čarodějničku a společně si opečeme 
buřty (doneste si prosím vlastní).

Kostýmy s čarodějnickou tématikou jsou 
vítány!

Podrobné informace k akcím naleznete na www.
mcmotylek.cz nebo kontaktujte Lucku Višvardo-
vou (603 400 476) a Lenku Molitorisovou (777 
870 585)

• • •

A ještě malé ohlédnutí zpět…

Maškarní karneval v MC
23. února 2012 to v mateřském centru opravdu „žilo“. Naši nejmenší 

se převlékli do nejrůznějších masek a řádili a dováděli. Všichni jsme si 

zazpívali, zatančili, pohráli s balónky a bublinami. Děti pak byly odměněny 
diplomem a malou sladkostí. Celkem se sešlo 21 maminek a téměř 30 dětí, 
což je na náš prostor úctyhodný počet!

Jarní bazárek
Díky téměř třicítce dobrovolníků nejen  z řad maminek navštěvujících  MC 

Motýlek se opět podařilo uspořádat jarní bazárek oblečení a dalšího zboží pro 
děti. Prodávajících bylo 66, nakupujících tipujeme o něco více. Celkově se prodalo 
zboží za 45,5 tisíce korun a výtěžek z akce bude využit na provoz mateřského 

centra v roce 2012. Z výtěžku bohužel musíme odečíst téměř tisícikorunu, která 
obnáší ztráty zboží během prodeje. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
se dobrovolně na organizaci bazárku podíleli, a věříme, že akci zopakujeme opět 
na podzim, kdy „provětráme“ šatníky s podzimním a zimním zbožím.

Lucka Višvardová, MC Motýlek
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Vernisáž výstavy Hany Kohlové

U příležitosti otevření nové sezóny na hradě 
v Týnci nad Sázavou proběhla v neděli 1. dub-
na vernisáž obrazů ak. malířky a restaurátorky 

Hany Kohlové. Výstavu zahájila kastelánka hra-
du Magdalena Timplová, která promluvila o díle 
autorky. Hana Kohlová v průběhu let pracovala 

ZVEME VÁS…
70. výročí vystěhování obyvatel z Neveklov-

ska za 2. svět. války připomínáme výstavkou 
na MěÚ v Týnci nad Sázavou. Tato výstava po-
trvá v přízemí městského úřadu celý měsíc du-
ben. Obsahem jsou vzpomínky občanů na tuto 
dobu. Součástí je kalendář akcí, které budou 
probíhat po celý rok v jednotlivých obcích 
na Neveklovsku. Jak vypadala Velkoněmecká 
říše za války můžete vidět na vystavené mapě 
i s nástinem, jak měl skončit český národ.
Městská rada Klubu českého pohraničí v Týn-

ci nad Sázavou

• • •
Přijďte se podívat na výstavu „Týnec ve fo-

tografiích manželů Holasových“, která bude 
otevřena v budově Městského úřadu v Týnci 
nad Sázavou.

Výstava bude trvat od 27. 4. do 25. 5. 2012, 
vždy ve všední dny.

V. Holasová
• • •

Na Den dětí 1. června 2012 proběhne v pří-
zemí městského úřadu vernisáž výstavy prací 
dětí výtvarného kroužku paní Anny Svobodo-
vé. Výstava potrvá do 30. června 2012.

na restaurování mnoha významných děl z majetku 
Národní galerie od středověku po moderní malbu. 
Podílela se např. na restaurování klenotu českého 
středověkého umění – deskových obrazů Mistra 
Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně. Byla 
též členkou autorského týmu vítězného scénáře 
a projektu účasti České republiky na „Expo 2000 
v Hannoveru“. Milým zpestřením bylo vystoupení 
členek Chrámového sboru z Votic, které pod ve-
dením A. Kubišové zazpívaly několik písní a svůj 
pořad zakončily oblíbenou písní prezidenta Masa-
ryka „Ach synku, synku…“, ke které se návštěvníci 
spontánně připojili. Účast uměnímilovných diváků 
byla nebývale bohatá, přispěli k tomu i autorčini 
příznivci, kteří neváhali přijet z Votic. Odměnou 
jim byla velice pěkná atmosféra vernisáže, měli 
možnost si prohlédnout připravovanou výstavu 
„Jak šily naše babičky“, která bude otevřena o Ve-
likonoční neděli a mohli se potěšit krásnou jarní 
výzdobou.

Magdalena Stárková st.
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Srde n  vás zveme na d tské p vecké vystoupení 
 

     
 

P ij te si poslechnout d ti ze Studia 3,  
které zazpívají veselé písni ky z tvorby pán   

Zde ka Sv ráka a Jaroslava Uhlí e.  
Podpo te je tak v jejich hudebním po ínání. 

 
Kdy :  v ned li 27.5. 2012 od 15:00 

Kde : Velká zasedací místnost M Ú Týnec n.Sáz. 
 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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DUBEN

1. – 30. 4. VÝSTAVA OBRAZŮ HANY KOHLOVÉ
Výstava v galerii hradu Týnec přístupná v otevírací době úterý – neděle 10.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 hod. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum
1. – 30. 9. Výstava JAK ŠILY NAŠE BABIČKY
Výstava je přístupná v otevírací době muzea na hradě Týnec, tj. úterý – neděle 
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – 
Městské muzeum
Pá 20. 4. JARNÍ PLES Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Kontakt na pořadatele: TŠ Jitky a Karla Maršál-
kových, Jitka a Karel Maršálkovi, tel.: 317 724 940, 603 162 163, 603 553 900, 
e‑mail: tssalta.ben@tiscali.cz
Pá 20. 4. BENEFIČNÍ KONCERT PAVLA ŠPORCLA Zač. 19.00 hod.
V prostorách školní jídelny ZŠ v Krhanicích. Vstupné: 250,‑ Kč,
Pořadatel: Obec Krhanice, tel.: 317 702 121 
So 21. 4. POSÁZAVSKÁ TRILOGIE
XIX. ročník závodu v běhu (15 km) – na vodě (16 km) – na kole (25 km), bližší 
informace a termín přihlášek na www.bisport.cz, tel. 317 701 460, 777 335 618, 
e‑mail info@bisport.cz. Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.
So 21. 4. ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI DĚTEM Zač. 9.00 hod
Seminář s praktickým nácvikem pomoci dětem – uvolňování dýchacích cest, 
umělé dýchání, masáž srdce, zlomeniny končetin, podvrtnutí, tonutí, popále-
niny, poleptání. Seminář probíhá s akreditací MŠMT. Kontakt na pořadatele: 
Mateřské centrum Motýlek, tel.: 603 400 476 
Čt 26. 4. ČARODĚJNICE S MC MOTÝLEK Zač. 16.00 hod.
U fotbalového hřiště, Týnec nad Sázavou, pro děti jsou připraveny různé 
soutěže, vyrobí si malou čarodějničku, opékání buřtů (přineste si, prosím, 
vlastní). Čarodějnické kostýmy vítány.
Kontakt na pořadatele: Mateřské centrum Motýlek, tel.: 603 400 476
So 28. 4. KRAJSKÝ PŘEBOR V GYMNASTICE Zač. 9.00 hod.
Závody ve volných sestavách v gymnastice, tělocvična ZŠ Komenského ul., Týnec 
nad Sázavou. Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou
So 28. 4.
Ne 29. 4.

ČARODĚJNICKÁ SÁZAVA

Splutí úseku řeky Týnec n. Sáz. – Pikovice, vodáci a vodačky v masce čaroděj-
nice budou zařazeni do slosování o ceny. Výdej vybavení 9.00 – 12.00, bližší 
informace a rezervace vybavení na tel. 317 701 460, 777 335 618, e‑mail 
info@bisport.cz nebo http://www.bisport.cz/cz/akce‑na‑sazave/carodejnic-
ka‑sazava/61. Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.
So 28. 4. POSÁZAVSKÉ KEŠKOVÁNÍ
Zahájení dlouhodobé soutěže se sportovním centrem Bisport v Týnci nad 
Sázavou, jejímž cílem je pomocí celosvětové hry Geocaching přiblížit zajímavá 
místa Posázaví. Bližší informace na http://www.bisport.cz/cz/akce‑na‑sazave/
posazavske‑keskovani/95. Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.
Ne 29. 4. VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
Vernisáž fotografií Pavla Kadeřábka. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – 
městské muzeum
Po 30. 4. ČARODĚJNICE V PECERADECH 
Večer plný zábavy pro děti od 5 do 12 let – soutěže, táborák, bobřík odvahy
Pořadatel: TJ Jawa Pecerady

KVĚTEN

29. 4. – 31. 5. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PAVLA KADEŘÁBKA
1. patro věže hradu Týnec. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské 
muzeum
1. – 31. 5. Výstava obrazů Luďka Stukbauera 
Výstava obrazů jihočeského malíře v galerii městského muzea. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY v úterý 1. 5.2012 od 16.00 hod. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum
Čt 3. 5. ATLETIKA ŽACTVA A MLÁDEŽE 
Místní a okresní přebor, areál ZŠ Komenského ul., Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou
Čt 10. 5. KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Zač. 17.00 hod.
Závěrečný a absolventský koncert žáků ZUŠ Týnec nad Sázavou v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Základní umělecká 
škola Týnec nad Sázavou
So 12.5. KRAJSKÝ PŘEBOR VE VOLEJBALE Zač. 10.00 hod.
Dvojzápas 10. kola Krajského přeboru II. třídy ve volejbale mužů – VK Týnec 
nad Sázavou vs. TJ Spartak Hořovice. Začátek: 10.00 a 12.00 hod. Kontakt 
na pořadatele: tel.: 607 114 169, e‑mail: tynec.volejbal@seznam.cz, www.
vktynec.tym.cz
Út 15.5. ATLETIKA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 
Děti od 3 let, areál ZŠ Komenského ul., Týnec nad Sázavou
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou
So 19. 5. CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Zač. 9.00 hod.
Postupové soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích ve Spole-
čenském centru Týnec. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
So 19. 5. IBIZA NIGHT Zač. 20.00 hod.
Koncert. Pořadatel: Společenské centrum TÝNEC
Ne 20. 5. KONCERT VOK. SKUPINY MARIKA 

SINGERS
Zač. 16.30 hod.

Kostel sv. Šimona a Judy, vstupné dobrovolné
Pořadatel: Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou 
Pá 25. 5. DEN DĚTÍ
Tentokrát na téma PRINCEZNY A RYTÍŘI. Na programu budou dovednostní hry 
a soutěže na stanovištích. V maskách princezen a rytířů mohou přijít i děti.
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s., Týnec nad Sázavou
So 26. 5. SETKÁNÍ TÝNCŮ
Tentokrát v Hrochově Týnci, 10.00 zahájení setkání a jarmarku, 13.00 prezen-
tace Týnců a zahájení sportovního a kulturního programu, turnaje ve fotbalu, 
tenise, kuželkách, šipkách, volejbalu a mariáši. Bližší program na stránkách 
www.hrochuvtynec.cz. Pořadatel: Město Hrochův Týnec
So 26. 5.
Ne 27. 5.

POHÁDKOVÁ SÁZAVA 

aneb oslavme spolu Dětský den
Bližší informace a rezervace vybavení na tel. 317 701 460, 777 335 618, 
e‑mail info@bisport.cz nebo na http://www.bisport.cz/cz/akce‑na‑sazave/
pohadkova‑sazava/60. Pořadatel: Bisport, spol. s r. o.
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M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
ve spolupráci s Historickým klubem o.s. 

po ádá výlet  - vycházku do PRAHY   
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Na programu bude DOPOLEDNE spole ná prohlídka MUZEA OKOLÁDY: 
1,5 hodinová prohlídka muzea a galerie, p ednáška "Technologie výroby okolády, 
figurek a pralinek, ukázka výroby pralinek  a ochutnávka, happening - malování 

okoládou na papír, prstem v cukru. 
 

ODPOLEDNE dle vlastních zálib volný program v pražské Tróji,   
možnost návšt vy botanické zahrady, zoologické zahrady  

nebo vina ské nau né stezky ve vinicích sv. Kláry. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cena výletu – doprava: 180,-K   
ástka na dopravu bude vybírána p edem p i rezervaci zájezdu! 

 
Vstup do muzea v etn  ochutnávky dosp lí 150,-K  bez rozdílu v ku;  
d ti do 5.ti let zdarma v doprovodu 1 dosp lého – bude vybíráno až  

v autobuse 
Rezervace a úhrada ástky do 27. 4. 2012 

v Turistickém informa ním centru TÝNEC tel: 317 729 050, 775 290 032  
 

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

ve sváte ní den - úterý 8. 5. 2012 
odjezd z autobusového nádraží v 8.30 hodin 

p edpokládaný návrat v 18.00 hodin 

 
TURISTICKÉ INFORMA NÍ CENTRUM 

TOURIST INFORMATION CENTRE 
 

 

OTEVÍRACÍ DOBA 
OPENING TIME 

 

Kv ten - Srpen 
May - August 

 

Pond lí / Monday   9:00 - 12:30 13:30 - 18:00 
 

Úterý / Tuesday   9:00 - 12:30 13:30 - 18:00 
 

St eda / Wednesday  9:00 - 12:30 13:30 - 18:00 
 

tvrtek / Thursday  9:00 - 12:30 13:30 - 18:00 
 

Pátek / Friday   9:00 - 12:30 13:30 - 20:00 
 

Sobota / Saturday  9:00 - 12:30 13:30 - 20:00 
 

Ned le / Sunday   9:00 - 12:30 13:30 - 16:00 

 

Státní svátky:   9:00 – 12:30 13:30 – 16:00
  
Bank holidays:   

 

Adresa / Address: Klusá kova 2, Týnec nad Sázavou 
Telefon: 00420 317 729 050, GSM: 00420 775 290 032 
E-mail: ic@centrumtynec.cz, Web: www.centrumtynec.cz 
I O: 683 89 205, Odpov dný vedoucí: Miroslav N mec 
Responsible representative: Miroslav Nemec 

 
 
 

 

ČERVEN

1. – 30. 6. Výstava obrazů Renaty Klogner Štolbové
Galerie Městského muzea, VERNISÁŽ VÝSTAVY v sobotu 2. 6.2012. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou –  městské muzeum
So 2. 6. MUZEJNÍ NOC 
Hrad se i tento rok stane bránou do středověku. V celém jeho areálu budou 
diváci sledovat postavy z dávných dob a pro děti bude připravena tajemná 
cesta věží s plněním úkolů a odměnami. Opět se můžete těšit na šermířskou 
skupinu Equites. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum
So 2. 6. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA Zač. 13.00 hod.
Fotbalové hřiště v Peceradech, soutěže o pěkné ceny – v běhu, trojboji, vrhu 
koulí i šipkami, lov rybiček, závody v jízdě na kole, koloběžce i s kočárky. 
Pořadatel: SDH Pecerady
So 9. 6. DĚTSKÝ DEN V ČAKOVICÍCH Zač. 14.00 hod.
Soutěže pro děti se sladkými odměnami, svezení na koních, opékání buř-
tů, občerstvení včetně pečeného prasátka a klobás z udírny. Pořadatel: OS 
Čakovice
So 9. 6. KRAJSKÝ PŘEBOR VE VOLEJBALE Zač. 10.00 hod.
Volejbalové kurty u mostu. Dvojzápas 12. kola Krajského přeboru II. třídy 
ve volejbale mužů – VK Týnec nad Sázavou vs. TJ Sokol Komárov. 
Kontakt na pořadatele: tel.: 607 114 169, e‑mail: tynec.volejbal@seznam.
cz, www.vktynec.tym.cz
So 16. 6. MEMORIÁL MIROSLAVA KALINY Zač. 9.00 hod.
Volejbalové kurty u mostu – turnaj mužů na počest Miroslava Kaliny za účasti 
týmů z Týnce nad Sázavou, Benešova, Vlašimi, Sedlčan, Prahy, Štok.
Kontakt na pořadatele: tel.: 607 114 169, e‑mail: tynec.volejbal@seznam.cz, 
www.vktynec.tym.cz
Ne 17. 6. MINIVOLEJBAL Zač. 10.00 hod.
Volejbalový turnaj mužů na počest Miroslava Kaliny za účasti týmů z Týnce 
nad Sázavou, Benešova, Vlašimi, Sedlčan, Prahy, Štok.
Kontakt na pořadatele: tel.: 607 114 169, e‑mail: tynec.volejbal@seznam.
cz, www.vktynec.tym.cz

Ne 24. 6. 80 LET FOTBALU V TÝNCI Zač.9.00 hod.
Oslava k výročí vzniku fotbalového klubu. Program: 9:15 vystoupení dechové 
hudby TÝNEČANKA, 10:30 fotbalový zápas AMFORA (v přestávce utkání 
soutěže pro děti, mažoretky), 14.00 fotbalový zápas žáků FK FERCOM, 17.00 
fotbalový zápas – muži.Odpoledne bude vystupovat jedna z týneckých country 
kapel, občerstvení po celý den zajištěno. Pořadatel: FK Fercom

So 30. 6. BITVA O BROD ZBOŘENÝ KOSTELEC
Tradiční historická bitva o brod pod hradem Zbořený Kostelec. Předběžný 
program:12:00 otevření dobového tržiště, předvádění řemesel, dobové ležení, 
výborná medovina, 13:30 začátek historického programu, hudba, šermířská 
vystoupení, 15:00 bitva

ZÁJEZD

ÚT 8.5. MUZEUM ČOKOLÁDY Odj. 8.30 hod.
Společná prohlídka MUZEA ČOKOLÁDY s bohatým programem (1,5 hod.). OD-
POLEDNE dle vlastních zálib volný program v pražské Tróji, možnost návštěvy 
botanické zahrady, zoologické zahrady nebo vinařské naučné stezky ve vinicích 
sv. Kláry. Cena zájezdu 180,‑ Kč, vstup cca 150,‑ Kč. Rezervace: Turistické infor-
mační centrum, Klusáčkova 2, Týnec n. Sáz., tel: 317 729 050, 775 290 032, 
e‑mail: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

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

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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FK FERCOM
Vážení sportovní přátelé.
FK FERCOM Týnec nad Sázavou oslaví v neděli 
24. června 2012 – 80. let od svého založení.
Přípravné práce na tyto oslavy jsou již v plném 
proudu.Program těchto oslav bude následující.
Od 8.00 hod.bude na stadionu vyhrávat decho-
vá hudba Týnečanka. Hlavním tahákem bude 
od 10.30 hod. utkání našich bývalých fotbalistů 
s AMFOROU klub Praha sestavený ze známých 
hereckých,hudebních či sportovních osobností. 

V poločase utkání budou připraveny za spolu-
práce AMFORY

soutěže pro děti o hezké ceny.Dále nebude 
chybět vystoupení mažoretek a výstava moto-
cyklů JAWA. V odpoledních hodinách nám bude 
hrát jedna z týneckých country kapel a stadion 
zaplní nejprve nejmladší fotbalisté,kteří se utkají 
z některým ligovým mužstvem.V neposlední řadě 
sehraje naše A‑mužstvo přátelské utkání s ČAFC 
Praha.Po celý den bude na stadionu zajištěno ob-
čerstvení.Vstupné 100 Kč pro celý den.Děti do 15 
let v doprovodu rodičů zdarma.

Při této příležitosti bude pokřtěna pamětní 
kniha,mapující období kopané v Týnci od r.1932 
do r.2012 a histori města Týnce a obou závodů 
Jawa a Metaz.Zároveň bude zahájen prodej této 
publikace obsahující cca 160 stran formátu A5 
s mnoha fotografiemi za cenu 350 Kč za kus.

Zveme všechny příznivce dobré zábavy,která 
potrvá až do pozdních večerních hodin za učin-
kování již zmíněné týnecké country kapely.

Za výbor FK FERCOM Gustav Votánek

Z dopisů čtenářů…
Oznámení 
Vzhledem k tomu, že mé příspěvky do Týneckých 
listů k aktuálnímu dění na radnici města byly zne-
užity k naprosto nechutným osobním útokům ze 
strany vedení města na moji osobu, rozhodla jsem 
se komunikovat s veřejností jinou formou. V žádném 
případě nehodlám pokračovat v mediální diskusi 
na té úrovni, která byla nastolena.

Alice Čečilová

Děkujeme, paní doktorko Čečilová a jsme rádi, 
že končí takto nastavená mediální diskuse. Vy 
sama dobře víte, a občané po přečtení příspěvků 
také, že vedení města si pouze dovolilo reagovat 
na vaše příspěvky. Cítili jsme povinnost situaci 

řádně osvětlit, aby si občané mohli utvořit vlastní 
názor. 

Myslíme si, že pravidelný informační zpravodaj 
– Týnecké listy – je určen především k tomu, aby 
informoval občany o dění ve městě, o plánech, 
přípravách, splněných úkolech, o činnosti klubů 
a spolků a třeba i o úspěších. K osobním útokům 
tady rozhodně místo není. K prezentaci slušně 
vyjádřených názorů zastupitelů i veřejnosti pro-
stor rádi poskytneme.

Přejeme hezké jarní dny a více lidského 
porozumění.

S pozdravem
Adriana Bursová, Martin Kadrnožka

GRATULUJEME…

Dne 12. dubna 2012
oslavila

90. narozeniny
paní Karla Vernerová z Krhanic.

Do dalších let hodně zdraví  
a Božího požehnání

přeje rodina

Období v životě
Prožíváme jarní období. A to poznáme nejen 

podle kalendáře, ale i podle přírody, která je kolem 
nás. Vidíme, jak se vše prodírá k životu. Jaro je 
jedno z nejkrásnějších ročních období. Nejen pro 
to, co se děje v přírodě, ale i z toho důvodu, že 
nám toto období přináší elán, povzbuzení a nové 
nadšení k životu. Mnozí samozřejmě řeknou, že 
ani zimní období nebylo škaredější. Mají rádi, když 
bílý sníh přikryje přírodu. Vzpomínají na kouzlo 
Vánoc. Jiní se mohou nasytit zimními sporty. Takže 
i zima má svou krásu a romantiku. Další z nás se 
zase pro změnu těší na léto. Po dlouhých pracovních 
týdnech si budou moci vybrat zaslouženou dovo-
lenou. Pro školáky a studenty přijdou vytoužené 
prázdniny. Je to roční období, které poskytuje více 
možností cestování, poznávání světa a oddechu. 
Ale určitě ani podzim nezaostává za těmito svými 
třemi sourozenci. Ani jedno z těch předcházejících 
ročních období se nemůže pochlubit takovou pes-
trobarevností přírody, jak je tomu právě po dobu 

podzimních dní babího indiánského léta. Krása 
přírody, která se chystá ke spánku. Když procházíme 
jednotlivě těmito periodami života přírody, tak si 
uvědomujeme, že i když nám v každém období 
něco chybí nebo překáží, co můžeme vidět u jiného, 
přece každé období má své osobité možnosti, svou 
krásu a půvab. A stejně je tomu i v životě člověka. 
Jarem života je dětství a mládí, kdy rozkvétá jeho 
život a rozvíjí se poznání. Pak přichází dospělost – 
léto života. V tomto období vydává rodině, blízkým 
a společnosti svou nejbohatší úrodu. A o stáří, které 
je přípravou na ty věčné Vánoce, se zase mluví jako 
o podzimu života. I přesto, že je stáří někdy těžké, 
spojené s nemocemi a tělesnou nemohoucností, 
je plné životních zkušeností a životní moudrosti, 
z které my mladší čerpáme a rádi nasloucháme 
vzpomínání. Jako každé roční období, tak i každé 
období života má svůj význam, svoji osobitost, krá-
su i hloubku. Spolu s básníkem můžeme říct: „Postůj 
okamžiku, jsi krásný!“ Živote, jsi krásný v každé 
periodě života člověka, a chceme si tě užít. 

Mgr. Bedřich Vymětalík
týnecký farář

Jarní zamyšlení

Nyní nadchází jarní čas. Čas, kdy sama příroda 
dává hodně najevo svou lásku všemu tvorstvu. 
A tito tvorové, hlavně ptáci, tuto lásku silně vní-
mají a dávají ji svým zpěvem najevo. Hlavně ráno 
a večer jsou velmi slyšet. To ptáci vítají nový den 
a večer se s ním loučí. Kdyby tak lidé se takto 
zamysleli a pozornost věnovali přírodě – viděli 
by v ní ten opravdový život. 

Celá léta již sleduji život v přírodě samé a když 
jsem v ní, pociťuji opravdu blažené chvíle. Já 
bych tolik přála všem lidem, aby pocítili na vlastní 
smysly opravdu to, co je na celé planetě Zemi. 
A kdo žije takovouto univerzální láskou, ten také 
pocítí, že se mu zlepší i zdraví. Nebo dobrá a vese-
lá mysl i laskavá, to je ten opravdový lék, jež celá 
léta používám a doporučuji ho všem lidem.

Miluše Drsková

Jarní voda v Týnci na Sázavou
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Volejbalová příprava na jarní sezónu 
V neděli 29. ledna 2012 jsme si s našimi nejmenšími volejbalovými 

nadějemi zpestřili přípravu na Krajský přebor účastí na Festivalu barev-
ného minivolejbalu ve Sportovním centru v Nymburce. Náš klub postavil 
do modré kategorie dva týmy a jeden tým nás úspěšně reprezentoval 
v červeném minivolejbalu. Týmy byly rozděleny do jednotlivých skupin, 
ze kterých první dva postupovaly do vyřazovacích bojů. Turnaj se hrál 
na jeden set po dobu deseti minut.

V modrém minivolejbalu se Týnci „A“ povedl vstup do turnaje, když si 
poradil s VK Kladno „D“ 23:13. Poté však v dobře rozehraném utkání s VSC 
Čelákovice nedokázal dovést set do úspěšného konce a prohrál 14:21. Proti 
Agro Kolín „A“ se již marně pokoušel vybojovat postup ze skupiny.

Týnecké béčko v modrém volejbalu prohrálo smolně úvodní zápas s tý-
mem Vavřinec Kladno „B“. Následně si však spravilo chuť proti Brandýsu 
„B“ a dostalo se zpátky do hry. V klíčovém souboji o postup ze skupiny 
si nedokázalo poradit s Neratovicemi a výraznou tečku za turnajem jim 
udělala Kutná Hora „B“.

Nejvíce radosti nám udělaly naše nejmladší holky v červeném volejbale. 
V úvodních dvou zápasech si snadno pohrály s Havlíčkovým Brodem i VK 
Nymburk „B“. Pak ovšem těsně prohrály s SKV Kolín a o postup musely 
bojovat s VO Příbram „B“ a VK Benátky „C“. Oba duely zvládly a zaslouženě 
postupovaly z druhého místa do vyřazovacích bojů.

Ve čtvrtfinále k nim nebyl moc příznivý los, který nám přiřadil pozdější 
vítěze, chlapce z Benátek „A“. Po naší marné snaze se radovaly z postupu 
Benátky a nás čekal boj o páté až osmé místo. Ve stínu předešlé porážky 
nastoupily holky proti Baníku Příbram „A“, který jim moc šancí na úspěch 

nedal. Po prohře 14:25 nás čekala poslední šance vybojovat sedmé postu-
pové místo do Oblastního kola České republiky – západ.

Do utkání se „starým známým“ ze skupiny VK Nymburk „B“ jsme šli dost 
nervózně a na prvních výměnách to bylo znát. Poté se holky vrátily ke své 
hře a začaly soupeřky přehrávat. Po deseti minutách se mohly radovat jak 
z vítězství 25:21, tak ze senzačního postupu do Oblastního kola České 
republiky – západ, jenž se uskuteční v 9. – 10. června tohoto roku.

MODRÝ MINIVOLEJBAL – Celkové pořadí:
1. VO Příbram
2. VK Karbo Benátky nad Jizerou 
3. TJ Baník Příbram „B“
9. – 12. VK Týnec nad Sázavou „A“
12. – 17. VK Týnec nad Sázavou „B“
 
ČERVENÝ MINIVOLEJBAL – Celkové pořadí:
1. VK Karbo Benátky nad Jizerou „A“
2. VO Kavčí Hory 
3. VK Karbo Benátky nad Jizerou „D“
7. VK Týnec nad Sázavou 

Týmy na prvních sedmi místech postupují do oblastního kola České 
republiky – západ, která bude kvalifikací o celorepublikové finále Barevného 
minivolejbalu. Oblastní kolo se bude konat 9. – 10. června 2012 v rámci 
turnaje EVROPSKÉ LIGY MUŽŮ v Liberci nebo Plzni!!!

 

Jaro a Klub českých turistů (KČT)

První jarní pochod na Benešovsku, kterého se zúčastňujeme, pořádá 
KČT Sedlec ‑Prčice pod názvem Čertova podkova. 

Na Monínci se ještě lyžovalo, ale cesty byly již bez sněhu, což vždy ne-
bývá. Poslední sobotu v březnu turisté z Benešova uspořádali další ročník 
„Za povidlovým koláčem“, kde někteří z nás svojí účastí podpořili tuto akci. 
Náš pochod „Posázavím – krajem Josefa Lady“, který se bude konat 14. 4. 
2012, jistě také přiláká mnoho milovníků toulek naší krajinou. Poslední jarní 
akcí v našem regionu je již tradiční pochod „Praha – Prčice, ale i odjinud“. 

Jedním ze startovních míst 19. 5. 2012 je i Týnec nad Sázavou, odkud se 
vydáme do Prčice pro tradiční botičku.

KČT Týnec nad Sázavou připravil na 12. 5. 2012 autobusový zájezd 
na Příbramsko. Navštívíme zámek Březnici a jeho park, Rožmitál pod Třem-
šínem a mohylu J. J. Ryby. Výlet bude zakončen vycházkou na Třemšín. 
Tohoto zájezdu se mohou zúčastnit i nečlenové KČT. O všech akcích KČT 
informuje vývěsní skříňka umístěná před METAZem.

členka klubu

 Foto P. Vilímek
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V neděli 12. února 2012 jsme si ve sportovní hale v Mladé Boleslavi 
vyzkoušeli novinku Českého volejbalového svazu, kde jsme se v rámci 
Barevného minivolejbalu zúčastnili turnaje černobílého minivolejbalu (troj-
kový volejbal – 2 děti + 1 dospělý). Devětadvacet týmů bylo rozděleno 
do pěti skupin, kde bojoval každý s každým. Vzhledem k zredukování 
z plánovaného dvoudenního turnaje na jednodenní, se již vyřazovací boje 
nekonaly a vyhlásilo se pořadí v jednotlivých skupinách. Zápasy se hrály 
na dva hrané sety po 7 minutách.

Ve skupině E začalo své úspěšné tažení turnajem Týnecké áčko proti 
Tvrzníkům z Mnichova Hradiště. Po hladké výhře 2:0 na sety se těšilo 
na Brandýs B. S tím měli o poznání více práce a nakonec se rozešli smír-
ně 1:1 na sety. O moc lehčí nebyl ani následující duel proti Lanškrounu 
A. Po úvodní vydřené výhře dokázala naše děvčata druhou sadu dovést 
do remízy a připsala si do tabulky další důležité body. Po odstoupení Se-
šlosti z Nymburka jej čekal zápas pravdy s Duchcovem E. S tím si poradili 
hladce 2:0 na sety a v konečném zúčtování se naše děvčata radovala 
z prvního místa ve skupině!!!

V nejvyrovnanější a nejtěsnější skupině B si muselo vydobýt své posta-
vení týnecké béčko. Po úvodní nečekané remize s Kometou Praha B, nás 
čekali Kováčci z Mnichova Hradiště. Chlapecký tým nám nedal moc šancí 
na úspěch a hladce nás porazil ve dvou setech. Ještě větší sprchu jsme 
dostali od pozdějších vítězů naší skupiny, chlapců z České Třebové A. 
I když jsme s chlapci hráli dlouhé výměny, vždy se nakonec radoval soupeř 
a my se zmohli pouze na jeden čestný bodík. Přesto jsme hlavy nesklopili 
a bojovali v dalším zápase se smíšeným týmem Lanškrounem D. Po úvodní 

těsné výhře jsme ve druhém setu již podlehli, ale i bodík z toho zápasu 
měl v konečném zúčtování cenu zlata. V nejdramatičtějším zápase skupiny, 
který přenášela i televize, a její záznam můžete zhlédnout na stránkách 
http://volejbal.tvcom.cz/Minivolejbal/ (nastavte si čas kolem 3h 02 
min), jsme vždy se závěrečnou sirénou dokázali vyrovnat a tím si vynutit 
rozhodující rozehru, která určila vítěze. K naší velké radosti to byla naše 
vítězná tečka za krásným turnajem.

Celkové pořadí:
Skupina B
1. TJ Sokol Česká Třebová „A“
2. Kováčci (Mnichovo Hradiště)
3. SK Slavia Kometa Praha „B“
4. VK Týnec nad Sázavou „B“
5. SKTO Duchcov „C“
6. VO TJ Lanškroun „D“

Skupina E
1. VK Týnec nad Sázavou „A“
2. VO TJ Lanškroun „A“
3. TJ Sokol Brandýs nad Labem „B“

4. Trvzníci (Mnichovo Hradiště)
5. SKTO Duchcov „E“
6. Sešlost Nymburk – odstoupení z turnaje

Po vyhlášení výsledků čekal na všechny velký zážitek. Turnaj v minivo-
lejbale se konal v rámci finále Českého poháru ve volejbale mužů, kam se 
dostaly extraligové týmy VK Jihostroj České Budějovice (úřadující Mistr 
ČR a vítěz Českého poháru 2011) a VK Ostrava (úřadující vicemistr ČR 
a finalista Českého poháru 2011).

Jako odměnu pro všechny zúčastněné turnaje v minivolejbale si organizá-
toři připravili nejen volný vstup na toto finále, ale i společné fotografování 
s finalisty poháru VK Jihostroj České Budějovice a VK Ostrava, s následnou 
autogramiádou extraligových hráčů!!! 

Nejen děti, ale i dospělí si vše užili a budou mít určitě na co 
vzpomínat.

Třetí kolo Krajského přeboru proběhlo v neděli 1. dubna 2012, kdy 
jsme jeli měřit síly s ostatními soupeřkami do Příbrami. Finále se poté 
bude konat za účasti všech 61 družstev červeného minivolejbalu v neděli 
20. května 2012 v Kolíně.

Muži si zimní přípravu zpestřili v termínu 12. listopadu 2011 – 17. 
března 2012  šesti turnaji smíšených družstev 4+2 na pražském satelitu 
DUKLA. Pod hlavičkou týmu A JE TO! úspěšně hájili naše barvy a z deseti 
účastníků vybojovali překvapivou bronzovou příčku.

Jarní část sezóny Krajského přeboru II. třídy mužů zahájíme dvěma 

venkovními dvojzápasy v Berouně a Dobříši. Poprvé doma se představíme 
v sobotu 12. května 2012 v 10 hodin, kdy na svém hřišti přivítáme TJ 
Spartak Hořovice. Na všechny zápasy jste srdečně zváni. Začátky utkání 
jsou od 10 hodin, druhé duely začínají většinou v 12:15 hodin.

So 28. 4. TJ Lokomotiva Beroun – VK Týnec nad Sázavou
So 5. 5. KV Dobříš – VK Týnec nad Sázavou 
So 12. 5. VK Týnec nad Sázavou – TJ Spartak Hořovice 
So 19. 5. TJ Sokol Vlašim – VK Týnec nad Sázavou 
So 26. 5. VK Týnec nad Sázavou – TJ Sokol Roztoky u Prahy 
So 2. 6. TJ Tatran Sedlčany – VK Týnec nad Sázavou 
So 9. 6. VK Týnec nad Sázavou – TJ Sokol Komárov 

Po ukončení mistrovské sezóny je na sobotu 16. června 2012 od 9 ho-
din naplánován tradiční volejbalový turnaj Memoriál Miroslava Kaliny, 
na kterém se představí minimálně šest týmů hrající KP I a KP II. Můžete 
přijít zafandit a pobavit se.

Na závěr bych Vás chtěl pozvat na plážový volejbal, který bude opět 
otevřen od půlky května v závislosti na počasí. Stačí se jen objednat na te-
lefonním čísle 607 114 169 a přijít si zahrát. Stojí to opravdu za to. 

Další informace o naší činnosti klubu se můžete dozvědět na našich 
nových stránkách www.vktynec.cz

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta
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Vodafone v Benešově 
slaví první narozeniny 

Benešov – Prodejna Vodafone v Benešově slaví první na-
rozeniny a při této příležitosti Vás zve do soutěže o chytrý 
telefon. Vyzvednout si svůj los a zkusit štěstí může úplně 
každý přímo v prodejně v Tyršově ulici 177. 

Soutěží se s losy se stíracími kódy od 15. března do 30. 
dubna a vylosovaný vítěz získá chytrý telefon Sony Erics-
son Xperia X10 mini. Prodejna má otevřeno od pondělí 
do pátku od půl deváté ráno do půl šesté večer a v sobotu 
do poledne. Zákazníci mohou prodejnu kontaktovat i te-
lefonicky, a to na čísle 773 000 603. 

Obyvatelé Benešova a okolí tak již rok nemusí za Vo-
dafonem cestovat do jiných měst. Místní prodejna totiž 
nabízí kompletní služby Vodafone a klade důraz zejmé-
na na spokojenost zákazníka. Lidé si zde mohou v kli-
du vyzkoušet různé chytré mobilní telefony, aktivovat si 
služby a tarify vč. internetu z nabídky Vodafonu a nechat 
si poradit od odborníků či se spojit s živým operátorem. 
V prodejně jsou vítáni i firemní zákazníci. Podnikatelé zde 
naleznou odborného konzultanta, který jim pomůže při 
výběru produktů a služeb jim přímo na míru. Na prodejce 
Vodafone v Benešově se můžete obrátit v případě dotazu 
i technického problému.

SOFTBALL 
15.4.2012  od 16 hod. 

Hřiště Pecerady 
 

Zveme všechny přátele sportu na 
setkání se softballem. Začínáme 

15.4.2012 a následně každou 
neděli v podvečer.  

Zváni jsou všichni sportovci i 
nesportovci od 10 do 99 let. 

Podrobnější informace: 
http://www.fotbalpecerady.cz/ 
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

´

	 	 	 15h Týnec n.Sázavou (parkoviště před MěÚ)

Prodej 23. 4. +  25. 5. + 19. 6. 2012!!!
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří: 12-18 týd. cena: 100-160,- Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)    1-3 týd. 70-90,- Kč
Moularden (kříženec pižmová+peking.kachny)  1-3 týd.   70-90,- Kč  
KAČER barbarie          1-3 týd.           110-130,- Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!    1-3 týd.           110-130,- Kč
Husy bílé    1-3 týd.           140-160,- Kč
Husy landenské        1-3 týd.           140-160,- Kč
Perličky    1-6 týd. 90-140,- Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)        6-8 týd.           260-300,- Kč

!DÁLE PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY I NA POZDĚJŠÍ TERMÍNY!

Bližší informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, gallusextra@centrum.cz, po-pá 8-15h!!!
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