
www.mestotynec.cz	 noviny	města	Týnec	nad	Sázavou	 ročník	XXII	•	červen	2012	•	číslo	3
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Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

v červnových Týneckých listech na Vás čekají nové 
informace z úřadu. Proběhla řada zajímavých akcí 
– setkání Týnců, dětské dny, taneční soutěž Cena 
města Týnec nad Sázavou. Městská policie nabízí 
dohled nad Vaším domem v době dovolených. 
Nově nabízíme možnost svozu bioodpadu. Nejen 
o tom si můžete přečíst v tomto čísle.

Z jednání rady 
• Rada rozhodla vyhlásit nominace na ocenění 
„významného občana“ města Týnec nad Sáza-
vou. Nominace je možné podávat do čtvrtka 
30. 8. 2012 na MěÚ.

• Byl vyměněn dodavatel právního počítačového 
programu. Nově bude úřad využívat systém 
Codexis za významně nižší cenu.

• Byly zrevidovány servisní smlouvy na výtahy 
v domech ve vlastnictví města. Sjednocením 
dodavatele a smluvních podmínek město do-
sáhne celkové úspory cca 80.000 Kč ročně.

• Byla schválena rozpočtová opatření – změny 
rozpočtu města.

• Proběhl konkurz na pozici ředitelky školní jí-
delny. Do konkurzu se přihlásilo 6 uchazečů. 
Komise složená ze zástupců města, školní in-
spekce, školní jídelny a odborníka na stravování 
posoudila předložené koncepce a sestavila po-
řadí uchazečů. Rada města toto pořadí respek-
tovala a jmenovala ředitelkou školní jídelny 
paní Janu Malinovou od 1.6.2012. Rád bych 
zde poděkoval paní Beranové za dlouholetou 
práci ve školní jídelně.

• Školné pro rok 2012/2013 v mateřské škole 
zůstane zachováno ve výši 600 Kč měsíčně.

• Byly schváleny dotace na podporu činnosti:
   –   Občanské sdružení zdravotně postižených 

– 15.000 Kč
   –   Sdružení hasičů ČMS, okrskové sdružení 

– 5000 Kč
   –  Osadní výbor Čakovice – 9000 Kč
   –   Občanské sdružení Tři – Hospic Dobrého 

Pastýře – 50.000 Kč

Z usnesení zastupitelstva
Dubnové zastupitelstvo mimo jiné:

• Schválilo I. rozpočtové opatření – změnu roz-
počtu města.

• Odsouhlasilo poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje 
bydlení na opravy domů v celkové výši 1,9 mil 
Kč.

• Rozdělilo dotace spolkům a klubům na podporu 
sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové 
činnosti, především dětí a mládeže v Týnci nad 
Sázavou. Celkem se rozdělovalo 750.000 Kč.

• Projednalo osud staré hasičské zbrojnice v Pe-
ceradech. Bylo dohodnuto, že hasiči provedou 
opravy a budou zbrojnici využívat jako sklad. 

Zastupitelstvo na podzim projedná převod 
zbrojnice do vlastnictví SDH Pecerady.

Z činnosti úřadu a starosty
• Středočeským krajem nyní hýbe aféra býva-
lého hejtmana. V této souvislosti se objevily 
informace o zastavení projektů. Naše město se 
podílelo na přípravě projektu na výstavbu lávky 
ve Zbořeném Kostelci. Poslední zprávy, které 
máme k dispozici, říkají, že dotace na projekt 
je přidělena. Bylo zastaveno pouze výběrové 
řízení, které se bude opakovat a projekt bude 
poté pokračovat. Celý projekt realizuje Stře-
dočeský kraj a město nemá a nemělo možnost 
do výběrového řízení zasáhnout. 

• Pokračují  přípravy  na  výstavbu  chodníku 
do Chrástu. Již je vydané územní rozhodnutí 
(jsou vyřešeny pozemky pro stavbu) a čekáme 
na vyhlášení dotačního titulu (program ROP). 
To mělo proběhnout v létě. Ale nyní, kdy bylo 
financování ROPu pozastaveno, nevíme, jak 
se bude situace dále vyvíjet. 

• Středočeský kraj také stáhnul výpovědi do-
pravcům a pozastavil přípravu kritizovaného 
výběrového řízení na dopravce. Zdá se, že se 
konečně začne pracovat na integraci Středo-

české a Pražské integrované dopravě. Výhodou 
pro cestující by mělo být především jednotné 
jízdné.

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

• Pokračují opravy výtluků komunikací ve městě 
i v místních částech. Dokončeny byly opravy 
v Chrástu ‑sídlišti a v Čakovicích. Zbylé čás-
ti města se postupně dokončují nebo budou 
následovat.

• Červnové  zastupitelstvo  bude  rozhodovat 
o přijetí dotace z Ministerstva pro místní roz-
voj (odstraňování bariér) na stavbu výtahu 
na městském úřadě. Město by na stavbu mělo 
ze svého rozpočtu přidat 1,1 mil Kč. V této 
krizové době je to ovšem velmi vysoká částka 
na stavbu, která není tak významná, jako třeba 
chodník do Chrástu nebo v Čakovicích. Právě 
na tyto akce bychom měli spořit.

Milí čtenáři,
přeji Vám krásné léto, klidné prázdniny, hodně 
zdraví a stále veselou mysl.

Martin Kadrnožka
starosta města
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Stavební odbor
V minulém čísle jsme čtenářům nastínili pod-

statu územního rozhodnutí na umístění stavby 
nebo zařízení. V tomto vydání budeme pokračo-
vat a seznámíme Vás s územním rozhodnutím 
na využití území a o změně stavby

Územní rozhodnutí o změně využití území 
stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky 
jeho využití.
Žádost se předkládá na předepsaném formuláři 

podle § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření s příslušnými přílohami, kte-
ré je možné upřesnit s příslušným pracovníkem 
zdejšího odboru výstavby.

Rozhodnutí o změně využití území vyžadují:
(Pro vaši rychlejší orientaci bude lepší, pokud si 

vezmete k ruce Týnecké listy č. 1/2012, kde máte 
vysvětleno názvosloví stavebního zákona).
a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1 stavebního 
zákona 

b) stanovení dobývacího prostoru,
c)  manipulační  plochy,  prodejní  plochy 
a tržiště,

d) hřbitovy,
e)  změny druhu pozemku přesahující výměru 300 
m², zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, 
chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud 
podmínky nejsou stanoveny schválenými po-
zemkovými úpravami nebo jiným územním 
rozhodnutím,

f)  úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost 
vsakování vody.

Rozhodnutí o změně využití území ani územní 
souhlas nevyžadují sjezdy z pozemních komuni-
kací na sousední nemovitosti. Toto se nevztahuje 
na území, na kterých se prokazatelně nalézají ar-
cheologické nálezy (území města Týnce je ve větší 
části územím s archeologickými nálezy).

Územní rozhodnutí o změně stavby a o změ-
ně vlivu stavby na využití území (dále jen „roz-
hodnutí o změně stavby“) stanoví podmínky 
pro požadovanou změnu stavby a její nové 
využití nebo podmínky upravující vliv na ži-
votní prostředí a nároky na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu.
Žádost se předkládá na předepsaném formuláři 

podle § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření s příslušnými přílohami, kte-
ré je možné upřesnit s příslušným pracovníkem 
zdejšího odboru výstavby.

Rozhodnutí o změně stavby vyžadují:
a) nástavby,
b) přístavby,
c)  změny ve způsobu užívání stavby, které pod-
statně mění nároky stavby na okolí.

Územní rozhodnutí o změně stavby se netýká 
tzv. jednoduchých staveb splňujících § 104 odst. 
1 stavebního zákona:
a)  stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m² za-
stavěné plochy, s jedním podzemním podlažím 

do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními 
podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m² zastavěné plo-
chy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním 
dílem,

c)  stavby do 300 m² zastavěné plochy a výšky 
do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly 
do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, 
pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jed-
ním nadzemním podlažím, nepodsklepené 
a dočasné na dobu nejdéle 3 let,

d) stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m 
výšky s jedním nadzemním podlažím, pod-
sklepené nejvýše do hloubky 3 m,

Změny těchto staveb se projednávají v reži-
mu tzv. ohlášení, což Vám osvětlíme v některém 
z následujících čísel.
Územní rozhodnutí o změně stavby ani územní 

souhlas nevyžadují stavební úpravy ani udržo-
vací práce.

V příštím čísle se zaměříme na zbývající dva 
druhy územních rozhodnutí, kterými jsou rozhod-
nutí na dělení a scelování pozemků a rozhodnutí 
o ochranném pásmu.

Odbor majetku
Již brzy staré osvětlení v Kostelecké tělocvič-

ně vystřídá nové – úspornější. Tato chystaná re-
konstrukce je naplánována na druhou polovinu 
měsíce srpna. Stávající zářivky a halogeny jsou 
ve špatném stavu. Mají vypálené patice a jejich 
oprava se již nevyplatí. Proto se město Týnec 
nad Sázavou rozhodlo koupit nové osvětlení typu 
LED. Dodavatel předvedl svítidla přímo v soko-
lovně. Ukázku tohoto osvětlení mohli posoudit 
zástupci stolního tenisu i kostelecké tělovýchovné 
jednoty. LED osvětlení má dlouhou životnost, je 
odolné vůči otřesům a nárazům a má velmi nízkou 
spotřebu (až 10x nižší než u klasické žárovky). 
Návratnost investic je tak poměrně rychlá – cca 
dva roky. Kromě energetických úspor je zde také 
ekologický přínos. Za dobu životnosti navrhova-
ných LED svítidel bude díky nevyrobené elektrické 
energii uspořeno přes 120 tun CO2. Nové osvětlení 
bude i příjemnější pro oči, nemá stroboskopický 
efekt a jedná se takzvané „bílé světlo“.

Větší opravy a investiční akce, které se v posled-
ním období podařilo zrealizovat a dokončit odboru 
investic, zastoupeným panem Jiřím Vrbatou:
• Byly dokončeny projekty k územnímu řízení 
– rozhodnutí na přeložku vodovodního řadu 
C39 u Sportbaru; dokumentace k územnímu 
řízení na Stezku pro chodce a cyklisty se spo-
lečným provozem do Chrástu nad Sázavou 
a dokumentace k územnímu řízení dopravní 
terminál Týnec nad Sázavou. Na všechny tyto 
projekty byla provedena kompletní inženýrská 
činnost a jsou vydána územní rozhodnutí.

• Na  komunikacích nejprve  proběhlo  čištění 
od posypového materiálu po zimním období. 
Následovaly opravy komunikací po zimním 
období ve Zbořeném Kostelci, v Peceradech, 
Větrově, Chrástě nad Sázavou, Chrástě nad Sá-
zavou sídlišti, Čakovicích, Podělusích a částečně 
v Týnci nad Sázavou. Tyto opravy budou pro-

bíhat ještě počátkem měsíce června. S těmito 
opravami bylo zvednuto a upraveno také ně-
kolik kanálových poklopů v Týnci nad Sázavou 
a v Peceradech a oprava dešťové kanalizace 
v Peceradech v ulici Pod Hřištěm.

• Byly provedeny opravy dětských hřišť, proběh-
lo doplnění písku do pískovišť, dále probíhají 
opravy a nátěry laviček, nástěnek atd. Osazeno 
bylo také několik nových laviček v Týnci nad 
Sázavou, na Brodcích a na Větrově.

• Upraveno a vyčištěno bylo okolí památníku 
v Čakovicích. Zde proběhne  ještě náhradní 
výsadba. V Čakovicích byla provedena také 
oprava fasády na fotbalových kabinách.

• Byl proveden nátěr plotu u ZUŠ. 
• Rodinný dům čp. 131 v Sadové ulici v Týnci 
nad Sázavou byl kompletně vyčištěn od odpadu 
včetně úpravy a vyčištění zahrady a je připraven 
k prodeji.

• U DPS I bylo zřízeno místo pro osazení lavičky 
k odpočinku obyvatel tohoto domu.

• Byla opravena brána hradu, vstupní brána sta-
rého hřbitova včetně sloupků oplocení a plo-
tových polí.

• Zajišťovali jsme také několik oprav nástěnek 
a vitrín, které někdo neustále ničí…

• Průběžně jsou prováděny drobnější práce jako 
čištění chodníků a komunikací, zajišťujeme 
úklid venkovních prostor od odpadků, papírů, 
nedopalků. Znepokojuje nás zejména neustále 
se opakující nepořádek na autobusovém a vla-
kovém nádraží. 

• Velmi často řešíme černé skládky a odvozu 
odpadků ze sběrných míst, které tam nepatří 
– sklo, křesla, židle, elektrotechnika atd. Sběrný 
dvůr TS je na Brodcích a určitě by nikomu neu-
blížilo, kdyby odpad tohoto charakteru odvezl 
rovnou tam. A ještě jedna poznámka k úklidům 
pro „pejskaře“. Probíhá sekání trávníků po síd-
lištích a úklid trávy je opravdovou slastí. Koše 
na psí exkrementy jsou viditelné, tak je prosím 
využívejte!

Dne 28. 5. 2012 zasáhl náš hrad úder blesku, 
který napáchal značné škody nejen na samotném 
hromosvodu, ale i elektroinstalaci, slaboproudu 
a počítačové technice. Nezbytné opravy se však 
podařilo provést ve velmi krátké době a provoz 
hradu a muzea nebyl omezen. Muzeum bylo 
pro tento případ pojištěno a tak náklady spoje-
né s odstraněním škod bude hradit pojišťovna. 
Kuriozitou je, že při zásahu blesku došlo k po-
škození vodovodního potrubí a starý Týnec tak 
byl 2 dny bez vody.

Zprávy z odborů městského úřadu v Týnci nad Sázavou
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Veřejná služba – spolupráce  
s Úřadem práce Benešov

Prostřednictvím veřejné služby a veřejně prospěšných prací poskytuje naše město nové 
pracovní příležitosti dlouhodobě nezaměstnaným občanům. Pracovníci vykonávající tyto práce 
se zaměřují především na úklid našeho města. 

bude v první řadě nabízena 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 kontaktovat i další 
uchazeče. Jestliže občan bez vážného důvodu 
veřejnou službu odmítne, může být vyřazen z evi-
dence úřadu práce. V současné době vykonává 
v našem městě veřejnou službu pět lidí. Zaměřují 
se především na venkovní úklidové práce.

Ze života Mateřské školy Týnec nad Sázavou
Dne 11. 4. 2012 proběhl zápis dětí do mateřské 

školy na školní rok 2012/2013.
Počet podaných žádostí opět předčil veškerá 

očekávání, protože bylo oficiálně doručeno celkem 
115 přihlášek pro děti z Týnce a blízkého okolí. 
Vzhledem k tomu, že do prvních ročníků ZŠ od-
chází cca 60 předškoláků, je zřejmé, že poptávka 
po místech ve třídách MŠ silně přesahuje možnosti 
umístění, i když k 1. 9. 2011 byla do provozu 
uvedena budova nové MŠ s 50 dalšími místy pro 
předškolní vzdělávání dětí.
Na základě hledání dalších východisek z této 

nepříznivé situace zřizovatel MŠ (Město Týnec 
nad Sázavou) navrhl  navýšení  kapacity míst 
ve třídách. Tuto změnu lze však realizovat pouze 
v některých třídách mateřské školy, a to v nej-
starších pavilonech, které mají dostatečný pro-
stor ve třídách a hernách pro aktivity zvýšeného 
počtu dětí (podle hygienické normy se počítají 
předepsané m2 na 1 dítě). Budova nové MŠ a od-
loučené pracoviště MŠ Chrást nad Sázavou tyto 
prostorové rezervy nemají, proto v nich nelze 
kapacitu míst rozšířit.
Od 1. 9. 2012 tedy dojde k navýšení kapacity 

původní mateřské školy Komenského 278 o dal-
ších 13 až 15 míst – na 5 třídách z počtu 25 na 28 
zapsaných dětí (1.tř.z organizačních důvodů 26). 
Zřizovatel musí vyplnit a zaslat žádost s dalšími 
náležitostmi (vyjádření Krajské hygienické stani-
ce) na Krajský úřad Středočeského kraje, který 
vyřídí zařazení mateřské školy do rejstříku škol se 
zvýšenou kapacitou. Teprve potom lze přijmout 

další děti podle pořadníku, které jsou v současné 
době „pod čarou“. Toto řízení proběhne v rám-
ci výjimečného termínu do konce srpna 2012. 
Zároveň musí mateřská škola zajistit vybavení 
a potřeby pro další děti ve třídách (nábytek, po-
vlečení, pomůcky apod.)
KHS také požaduje provést úpravy interiéru 

některých tříd (stěny, stropy, osvětlení), jejichž 
poškození nebo nevyhovující parametry souvisí 
se „stářím“ pavilonů – první tři (1. – 3. tř.) byly 
otevřeny již v roce 1974, další dva (4.a5.tř.) v roce 
1981. Ani vnější vzhled tedy není ideální a naší 
největší prioritou je zateplení, nová fasáda a vý-
měna oken v původní mateřské škole. V současné 
době jsou tyto projekty finančně nedostupné. Dou-
fáme však, že celková rekonstrukce se uskuteční 
na základě úspěšného vyřízení dotací, o které žádá 
zřizovatel MŠ.
Blíží se závěr školního roku a v mateřské škole 

v posledních dvou měsících probíhá množství kul-
turních a dalších akcí. Např. koncert žáků místní 
ZUŠ, divadla, zábavné dopoledne s diskotékou 
ke Dni dětí, výlety do blízkého i vzdálenějšího 
okolí – několik stanic vlakem a zpět procházka 
posázavskou přírodou, výlety za pohádkovými 
postavami na zámek Radič, exkurze do Čapího 
hnízda u Olbramovic, výlet na Měřín a projížďka 
parníkem, sportovní soutěžení na zahradě.
Na konci května také vyvrcholila regionální 

soutěž  “Třídíme  odpad“  slavnostní  vernisáží 
s udílením cen zúčastněným třídám a školám. 
Po návštěvě našich dětí v hodinách vyučování 

prvních tříd v obou budovách ZŠ přijdou následně 
paní učitelky z budoucích prvních ročníků poskyt-
nout rodičům předškoláčků potřebné informace 
o nástupu dětí do základní školy.
Také je nutné krátce se zmínit o letošním prázd-

ninovém provozu mateřské školy. Abychom vyho-
věli potřebám vysoké zaměstnanosti současných 
rodičů, bude mateřská škola uzavřena v době 
prázdnin pouze 2 týdny, a to od 23.7. do 5.8.2012, 
kdy je nezbytně nutné dokončit instalaci prvků 
klimatizace ve vybavení školní kuchyně. Provoz 
ve všech ostatních týdnech školních prázdnin bude 
střídavě probíhat v třídách nové i staré MŠ, a to 
podle potřeby dalších oprav a úprav v interiérech 
tříd (nutná rekonstrukce topení po částech, ob-
ložení, popř. malování a tapetování některých 
pavilonů), také postupně realizujeme kultivaci 
a vybavení nutnými prvky na zahradách nové MŠ. 
Všechny tyto úpravy a změny jsou opět náklad-
nou záležitostí a předpokládají pečlivé rozvrže-
ní finančních prostředků v provozním rozpočtu 
mateřské školy.
Doufáme, že se nám naplánované akce podaří 

do konce prázdnin zrealizovat, aby noví „žáč-
ci“naší školy nastoupili do prostředí, kde se jim 
bude líbit a kde budou moci prožívat s ostatními 
kamarády i učitelkami dny plné pohody a dět-
ských radovánek…

Za MŠ Týnec nad Sázavou
PaedDr. Janeta Jandová, ředitelka

RODINNÝ DŮM 
NA PRODEJ 

Město Týnec nad Sázavou nabízí k prodeji 
rodinný dům. Nabízený dům se nachází 
na pravém břehu Sázavy, v poklidné zá-
stavbě rodinných domů.

Nemovitost se nachází na adrese Sadová 
čp. 131, Týnec nad Sázavou. Dům je posta-
vený na pozemku o celkové výměře 1 001 
m². Na hranici pozemku je k dispozici plyn, 
kanalizace, vodovod, elektřina. Objekt není 
v současné době obyvatelný, je nutná rekon-
strukce. V územním plánu je objekt veden 
jako bydlení v rodinných domech městského 
typu. Prodávaný dům je možné si po předchozí 
domluvě prohlédnout.
Na prodej domu je vypsáno výběrové říze-

ní.Do řízení budou zařazeni jen ti uchazeči, 
kteří nabídnou minimální stanovenou část-
ku 1 800 000 Kč. Nabídky je možné podávat 
v zalepené obálce do podatelny městského 
úřadu, nejpozději do 11. 07. 2012 do 12 ho-
din. O kupci rozhodne zastupitelstvo města 
dne 17. 09. 2012. 

Více informací najdete na webu města, nebo 
na odboru majetku u paní Ondřichové tel. č. 
317 701 434, 737 246 071.

„Rada města schválila smlouvu o veřejné službě 
a nyní už netrpělivě čekáme na pracovníky, které 
bychom už potřebovali,“ uvedl na zasedání zastu-
pitelstva starosta města Mgr. Martin Kadrnožka. 
Tuto smlouvu město podepsalo s Úřadem práce 
v Benešově. Smyslem veřejné služby je najít uplat-
nění pro osoby, které dlouhodobě nemají zaměst-
nání a mají problémy si ho najít. Veřejná služba 
podporuje i sociální začleňování osob. Tato služba 

Do mateřské školky půjde o 15 dětí víc!
Jsem ráda, že můžeme rodičům dětí, kteří po le-

tošním zápise do MŠ Týnec nad Sázavou skončili 
se svými dětmi „pod čarou“, sdělit tuto ohromnou 
zprávu. Přemýšleli jsme, jak tuto zase po roce 
opakující se nepříjemnou situaci s obrovským 
převisem dětí do MŠ vyřešit. A podařilo se!
Nazvala bych to malým zázrakem, který se už 

nebude opakovat. Už opravdu bude ve třídách 
využit každý kout a kapacita dětí bude naplněna 
po okraj. 
Jsem spokojená, že se tímto krokem podařilo 

do MŠ umístit děti, které dovršily tří let před za-

čátkem nového školního roku 2012/2013, jejich 
maminky přestaly pobírat rodičovský příspěvek 
a mají možnost nastoupit do zaměstnání.
Na krajský úřad odešla žádost o zvýšení kapa-

city MŠ Týnec nad Sázavou z 209 na 224 dětí. 
Po zápise do Rejstříku škol bude moci paní ře-
ditelka Jandová vydat rozhodnutí o přijetí dětí 
do MŠ (více informací viz článek níže). 
Přeji maminkám klidné letní prázdniny, hodně 

štěstí při hledání zaměstnání a dětem, ať se už 
těší do školky. 
Zdraví

Adriana Bursová, místostarostka města
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Schválení územního plánu byl velmi náročný 
a dlouhý proces. Ne všichni občané jsou s ním 
ale spokojeni. Město Týnec nad Sázavou na-
bízí možnost se k novému územnímu plánu 
opět vyjádřit. 
V říjnu minulého roku byl zastupitelstvem od-

souhlasen a následně vydán nový územní plán. 
Pokud máte připomínky nebo jste s jeho novou 
podobou nespokojeni, budete mít příležitost se 
k němu vyjádřit. „Změny a připomínky se začnou 
projednávat pravděpodobně na zimu“ uvedl Bc. 
Miloš Albl, tajemník MěÚ. Proto žádáme vlastní-
ky, aby si zkontrolovali zařazení svých pozemků 
v územním plánu a případně požádali o změnu. 
Přesné datum jednání včas oznámíme, a to pro-
střednictvím webu města a Týneckých listů. 
Územní plán města je na webu www.mestoty-

nec.cz v části Radnice – Úřední deska – Důležité 
dokumenty.

Územní plánTradiční ocenění 
Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany 

k podávání nominací na titul „významného 
občana“ města. Toto ocenění se letos bude 
udělovat již pojedenácté. Pokud tedy víte o ně-
kom, kdo se zasloužil o rozvoj města, významně 
ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do his-
torie města svou prací, nominujte ho! 
Ocenění „významný občan města“ se začalo 

udělovat poprvé v roce 2002. Prvním oceněným 
byl pan František Šípek. Tato slavnost se v našem 
městě postupně stala dlouhodobou tradicí. Letos 
už proběhne jedenáctý ročník. „Do 30. 08. 2012 
budeme sbírat návrhy, poté je Rada města projed-
ná a předloží ke schválení zastupitelstvu“,uvedl 
starosta města Mgr. Martin Kadrnožka. Navrho-
vat může široká veřejnost, zájmové, společen-
ské organizace. Návrh by měl obsahovat jméno 
a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí 
a odůvodnění návrhu.

Ocenění z rukou starosty převzali od roku 2002 
do roku 2011 tito významní občané:
• 2002 – František Šípek
• 2003 – Emilie Pátková
• 2004 – Ing. Ladislav Žížala, Jiří Borovička, Jana 
Zídková

• 2005 – Bohumil Kotouč, Lumír Richter, Marta 
Ducháčková

• 2006 – Lubomír Houška, Josef Švec
• 2007 – Ing. Jaroslav Ouřada, Rudolf Adámek, 
Blažena Kopecká

• 2008 – MUDr. Vlasta Vlčková, Josef Zeman
• 2009 – Věra Pazderová, Marie Horynová, Věra 
Junová

• 2010 – Marie Matějovská, Stanislav Janda
• 2011 – Jaroslava Šteigerová, Jana Dřízhalová, 
Josef Dřízhal

Věříme, že i v letošním roce se najdou kan-
didáti na uvedené ocenění.

Svoz bioodpadu v Týnci
Biologicky rozložitelná hmota, která vzniká například údržbou veřejné zeleně, čištěním 

odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce, a také při přípravě jídel, tak 
to je název pro tzv. bioodpad. 

Město Týnec nad Sázavou se může pochlubit 
novými kontejnery na tento odpad. „Celkem jsme 
rozmístili 5 kusů nových kontejnerů. Doufáme, že je 
občané budou využívat. Mimo to si mohou obyvatelé 
od Technických služeb nechat zdarma přistavit ná-
dobu a využívat ji pouze pro sebe. Pak platí pouze 
svoz bioodpadu.“ uvedl Mgr. Martin Kadrnožka, 
starosta města. 
Po městě a jeho místních částech jsou umístěny 

kontejnery k třídění papíru, skla, plastů a nápo-
jových kartonů. V rámci zkvalitnění služeb byly 
po Týnci rozmístěny i hnědé kontejnery na bio-
odpad. Konkrétně v lokalitách V Koutech, Farský 

kopec – Brodecká, Sadová, 9. května, Chrást síd-
liště – nad poštou. Pokud se tento způsob recyk-
lace osvědčí, budou postupně nádoby přibývat. 
Organizaci svozu popsal Jaromír Kocmata, který 
je odpovědný za svoz bioodpadu: „Svoz bude 
probíhat v sezóně od listopadu do března, jednou 
týdně nebo na výzvu. Výzvou se rozumí telefo-
nická výzva do Technických služeb, aby nádobu 
vyvezly, když je plná“.

Do bioodpadu patří: posekaná tráva, spadané 
ovoce, větvičky z ořezu keřů, hlína z květináčů 
(bez květináče), plevele, pokojové rostliny, listí, 

Stejná šance – Zaměstnavatel 2012
14. 05. 2012 – skončila soutěž, která byla určená firmám, které 

v běžném pracovním prostředí zaměstnávají lidi se znevýhodněním. 
„V letošním, již pátém ročníku, byli oceněni zaměstnavatelé z Prahy, 
Libereckého, Pardubického, Středočeského a Karlovarského kraje“, 
uvedl Pavel Goby, ředitel Obecně prospěšné společnosti Rytmus 
Benešov.
Tuto soutěž vyhlásila dne 15. 02. 2012 agentura podporovaného za-

městnávání zdravotně postižených Rytmus v Benešově. Jedná se o pres-
tižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem s určitým typem znevýhodnění 
dávají stejnou šanci uplatnit se na pracovním trhu a tím nemalou měrou 
přispívají k začleňování těchto osob do společnosti. Zmíněná soutěž má 
již tradici a oceňuje zaměstnavatele, kteří se přihlásili sami nebo byli 
do soutěže přihlášeni. Nominační kolo skončilo 31. 03. 2012. Celkem 
veřejnost poslala 281 nominací, které se týkaly rekordních 110 firem. 
Mezi soutěžícími se objevilo i naše město Týnec nad Sázavou.
Za tuto nominaci děkujeme a jsme za ni velice rádi. Určitě nás těší, že 

můžeme někomu pomoci získat zaměstnání. Město Týnec nad Sázavou 
v současné době zaměstnává dvě osoby, které měly kvůli svému postižení 
problém začlenit se na trhu práce. Zaměstnanci vykonávají především 
venkovní úklidové práce. Svoji práci dělají dobře a svědomitě.
V současné době soutěž už zná svého vítěze. Slavnostní vyhlášení se 

konalo dne 15. května v aule benešovského gymnázia. „Kritériem byl 
například typ pracovního vztahu, jeho délka či úprava pracovních podmí-
nek“, uvedl Pavel Goby, ředitel Obecně prospěšné společnosti Rytmus 

Benešov. Na prvním místě se umístila Nemocnice Rudolfa a Stefanie, 
na druhém místě se umístila pekárna Benea Benešov a třetí místo patří 
Domovu seniorů Jankov. Naše Město Týnec nad Sázavou se umístilo 
na 12. místě. 

Více informací na www.benesov.rytmus.org

zbytky ovoce a zeleniny, slupky z citrusových 
plodů, sedliny kávy a čaje, čajové sáčky. 

Do bioodpadu nepatří: zbytky jídel (jedlé ole-
je, kosti, maso, kůže), obaly od potravin, uhynulá 
zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny.
Věříme, že občané budou kontejnery využívat 

a naučí se třídit i tento odpad.

Ceník	pro	obyvatele
Nádoba Svoz 1x týdně Svoz na výzvu
120 l 975,‑ 24,‑
240 l 1404,‑ 35,‑
750 l 3245,‑ 81,‑

Ceny jsou bez DPH. V ceně je svoz a likvidace. 
Nádoby jsou přistaveny ZDARMA, nájem je také 
ZDARMA. Službu poskytují Technické služby Be-
nešov s. r. o., tel: 608 241 030.
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Městská policie nabízí dohled nad domem

Občanské průkazy a cestovní doklady
Městský úřad Benešov informuje žadatele o vydání cestovního dokladu, občanského průkazu 

nebo jejich vyzvednutí, že v současné době se na oddělení občanských průkazů a cestovních 
dokladů tvoří velké fronty žadatelů, a to od brzkých ranních hodin, tj. od 6 hod.

Oddělení OP (občanský průkaz), CD (ces-
tovní doklad) má 4 úřední dny:
Po – 8:00 – 17:00 hod. 
Út – 8:00 – 14:00 hod.
St – 8:00 – 17:00 hod.
Čt – 8:00 – 14:00 hod.

V tyto úřední hodiny v pondělí a ve středu 
odbavíme zhruba 300 žadatelů za 1 úřední den. 
V úterý a ve čtvrtek přibližně 150 žadatelů.

Pořadová čísla 
Při vstupu do haly obdržíte od koordinátora 

pořadové číslo k příslušné fotokabince. Každá 
fotokabinka má svou číselnou řadu s označením 
A nebo B nebo C. Po vyčerpání těchto pořadových 
čísel v úřední dny úterý a čtvrtek Vám nezaručí-
me, že budete obslouženi, pokud Vám toto číslo 
nebylo přiřazeno. Domluvit se musíte přímo s ko-
ordinátorem, který situaci v hale řídí. V pondělí 
a ve středu jsou čísla přidávána podle situace 
ke dvěma fotokabinkám. Třetí fotokabinka slouží 
pro „Rezervace“. 

Rezervační systém – služba „Rezervace“
Přístupná žadatelům na našich webových strán-

kách. V současné době obsazena na zpřístupněné 
2 měsíce.

Informujeme žadatele, že o občanský prů-
kaz nemusejí žádat v místě svého trvalého 
pobytu, jak se mylně domnívají. Zákon o ob-
čanských průkazech umožňuje podání žádosti 
a vyzvednutí občanského průkazu v jakékoliv 
obci s rozšířenou působností, tj. Vlašim, Votice, 
Sedlčany… atd. 

Ke krizové situaci, která je v současné době 
každý úřední den, na tomto oddělení dochází 
proto, že sekumulují žadatelé především o dětské 
cestovní pasy (k 26.06.2012 končí platnost zápisů 
dětí v cestovním pasu rodiče).
Žadatele  bychom dále  chtěli  upozornit,  že 

úřednice ve fotokabinkách za současný stav roz-
hodně nemohou. Ke každému žadateli přistupují 
zdvořile a snaží se mu věnovat k jeho spokoje-
nosti. Se svými stížnostmi na soudobý stav se 
obracejte na Ministerstvo vnitra a ne na úřednice 
ve fotokabinkách. 

Co jsme pro žadatele ze své pozice udělali:
1) Dali  jsme vybudovat 1  fotokabinku (třetí) 
na náklady města – v současné době žádáme 
(žádost urgujeme každý den) o povýšení této 
fotokabiny, aby i tato mohla kromě žádostí 
o občanské průkazy, jejich výdej a výdej cestov-
ních pasů, pořizovat žádosti o cestovní pasy.

2) Nabízíme službu „Rezervace“ – zpřístupně-
ná na naši žádost na 2 měsíce (jinde pouze 
1 měsíc).

3) Nový úřední den od 01.03.2012 – pouze pro 
toto oddělení.

4) Navýšení počtu úředníků.
5) Koordinátor v hale budovy „B“ – který podává 
žadatelům informace a říší situaci v hale.

6) Samostatná přepážka – slouží k vyřizování 
ztrát, odcizení občanského průkazu, cestovní-
ho pasu, placení blokových pokut, posuzování 
státního občanství.

S dotazy k současné situaci se obracejte 
přímo na: 
vedoucí Odboru správních věcí tel.: 317 754 217 
(Květoslava Říhová) nebo na vedoucí oddělení 
tel.: 317 754 200 (Andrea Kleplová)

Květoslava Říhová
vedoucí Odboru správních věcí

Nabízíme možnost zvýšeného dohledu nad 
vybranými budovami v době nepřítomnosti 
jejich majitelů.
Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí 

občanům Týnce možnost zvýšeného dohledu nad 

vybranými budovami v době nepřítomnosti ma-
jitelů. Pokud například odjedete na dovolenou, 
strážníci budou v rámci své služby Váš dům kont-
rolovat a Vy se o případných problémech okamžitě 
dozvíte. Podrobné informace Vám poskytne velitel 

Městské policie v Týnci nad 
Sázavou  Tomáš  Klenovec 
na telefonu 721 285 073.

PORADNA

Od října minulého roku funguje v Benešově 
v ulici Vnoučkova čp. 614 Občanská poradna, kte-
rá pomáhá občanům bez ohledu na jejich věk. Bez 
ohledu na věk znamená, že poskytuje poradenství 
jak mladým lidem, tak seniorům. Tuto občanskou 
poradnu provozuje občanské sdružení Cesta in-
tegrace. Lze zde řešit situace z oblasti sociálně 
právní i psychologické. „Poradna poskytuje infor-
mace nestranně, nezávisle, důvěrně a bezplatně. 
Specializuje se především na poradenství v oblasti 
pracovní, majetkové, sociální, rodinné a nově posky-
tuje též psychologické poradenství,“ sdělila Barbora 
Kölblová ze sdružení Cesta integrace. „Dalším 
z cílů tohoto sdružení je působit na chod veřejné 
správy a samosprávy ve prospěch občanů. Poskyto-
vaná služba zachovává a rozvíjí důstojný život těch, 
kteří ji využívají, je bezpečná a odborná“, uvádí 
na stránkách občanského sdružení. Specifické pro 
tuto poradnu jeposkytnutí pomoci občanům bez 
ohraničení věku jak se vyznat ve svých právech 

a povinnostech. Pomoci občanům, kam se obrátit 
v rámci jejich individuální situace. Konzultace 
poskytuje právník a psycholog. Občanská poradna 
řeší dvě oblasti. 

Oblast sociálně právní, kam můžeme zahrnout 
například: majetkoprávní vztahy (pomoc se se-
psáním smluv, informace o vypořádání podílového 
spoluvlastnictví, řešení sousedských problémů), 
dědictví (informace o průběhu dědictví, vzor 
závěti), rodinné právo (poradenství ve věcech 
péče o nezletilé, vypořádání společného jmění 
manželů), pracovněprávní vztahy (konzultace 
pracovních smluv, informace o možnosti výpo-
vědi z pracovního poměru), finanční záležitosti 
(poskytnutí formuláře na oddlužení, informace 
o exekuci), sociální oblast (informace o možnosti 
získání dávek státní sociální podpory, informace 
týkající se evidence na ÚP), trestní právo (infor-
mace o trestním řízení, výkonu trestu), správní 

právo (informace o správním řízení, správním 
soudnictví). 

Oblast psychologická, sem můžeme zahrnout: 
ztrátu zaměstnání, domácí násilí, zneužívání, tý-
rání, těžké onemocnění člena rodiny, výraznou 
změnu finanční situace, problémy po životní změ-
ně, partnerskou krizi, odchod jednoho z partnerů 
z domova, rozvod.

Úřední hodiny občanské poradny
Osobní konzultace: Právní a sociální 
poradenství
Pondělí 12:00 – 15:00 hod.
Kontakty pro objednání: 774 780 107, 
721 516 274
Rodinné a psychologické poradenství
Pátek 9:00 – 12:00 hod. (nutné předchozí ob-
jednání na tel. 723 027 431)
Telefonické konzultace – právní a sociální 
poradenství
Středa 13:00 – 16:00 hod. na tel. 774 780 107
Více informací:
www.cestaintegrace.cz
Tel. č. 774 780 107, 721 516 274
E‑mail: poradnabenesov@cestaintegrace.cz

Ocitli jste se v nějaké tíživé situaci a nevíte, jak z ní ven, nebo potřebujete jen právní 
poradenství ohledně Vašich práv? Obraťte se na občanskou poradnu v Benešově. Cílem této 
poradny je poskytnout všem, kteří se dostali do složité životní situace, základní informace 
potřebné k jejímu vyřešení.
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Týnecká Montessori školička na návštěvě u peceradských hasičů
V měsíci květnu probíhalo v naší školičce obsáh-

lé a zajímavé téma „Povolání“. Děti si pomocí her, 
převleků, pomůcek, ale i skutečnou prací přiblížily 
vybraná povolání. Malí kuchaři upekli bábovku 
i perník a připravili pohoštění pro rodiče na be-
sídku k „Mezinárodnímu dni rodiny“. Zahradníci 
vypleli a osázeli okrasné truhlíky před školkou. 

Zahráli jsme si na opraváře, malíře, stavitele, vý-
pravčí, kadeřnice i švadleny. Sbírali a poznávali 
jsme rostliny jako opravdoví botanici…
Nezapomenutelný zážitek dětem připravili pe-

ceradští hasiči. Na fotbalové hřiště přistavili tři 
hasičská auta. Děti mohly vlastníma rukama držet 
hasičskou hadici a „hasit požár“, viděly ukázku 

práce vodního děla a hasičská auta nám byla 
propůjčena k prozkoumání a prolézání. Prožili 
jsme zde krásné dopoledne.
Děkujeme touto cestou ještě jednou panu Hudr-

líkovi a panu Radačovskému, kteří nám věnovali 
svůj volný čas.
Montessori team – Adéla, Alenka, Ivona a Jarka

Ze základní školy
Literární soutěž
Na podzim roku 2011 se žákyně třídy 2. A z naší 

školy Lenka Neubergová účastnila literární sou-
těže Próza a poezie 2011. Tuto soutěž pořádala 
společnost Próza a poezie, o. s. ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže v Netolicích, městem 
Netolice a Jihočeským krajem.
Lenka napsala báseň Na hradě a získala Čestné 

uznání. Její báseň je zároveň vytištěna ve sborníku 
těch nejlepších prací z této soutěže.

Na hradě
Co se děje na hradě?
Auto tam pojede.
V něm je malá princezna,
ta se v ničem nevyzná.
Jede tam i tatínek, 
Jmenuje se Kořínek,
jede tam i maminka, 
jmenuje se Květinka,

jede tam i synek,
jmenuje se Zdeněk.
Zdeněk jede na hrad,
tatínek tam upad´,
maminka ho vytáhla,
alespoň se protáhla.

Lence gratuluji a přeji jí mnoho dalších úspěchů 
v literární tvorbě.

Mgr. Zuzana Krajánková, třídní učitelka

Výlet do Prahy
Dojmy žáků 2. tříd 
Nejdřív jsme se sešli ve třídě a dívali jsme se 

na interaktivní tabuli na Pippi dlouhou punčochu. 
Potom byla přestávka a nasvačili jsme se a došli 
na záchod. V 9 hodin jsme sedli do autobusu a jeli 
jsme do Prahy. V Praze jsme šli do divadla a dá-
vali Pippi dlouhou punčochu. Potom, když Pippi 
skončila, dostali jsme papírek, na kterém byla 
Pippi a na něm bylo napsáno: velmi líbilo, docela 
líbila, nelíbilo. Utrhli jsme jeden z nich a dali 
ho jedné paní do krabičky. Potom jsme dostali 
jahodový jogurt kostíci a žvýkačku. Potom jsme 
si sedli na chodbu a dali jsme si svačinku. 
Pak jsme se sešli s jednou paní a ta nás vedla 

po Praze. Svezli jsme se lanovkou. Pak jsme šli 
do takové zahrádky, kde byly hezké květiny a tam 
jsme se zase nasvačili. A pak jsme šli na Petřín 
na rozhlednu. Pak jsme si zase dali svačinu a něco 
jsme si koupili.
Dále jsme šli do zrcadlového bludiště. A tam 

jsme vypadali: malí, velcí, tlustí a tak dále. Potom, 
kdo se dostal z bludiště, tak jsme šli na Pražský 
hrad, kde visela prezidentská vlajka. Šli jsme až 
na výstavu hraček. Pak už jsme jeli domů a po-
lovina dětí vyčerpáním usnula.
Když jsme vystupovali z autobusu, naše hodná 

paní učitelka Zuzana Krajánková měla lístečky, 

kdo může jít sám domů a kdo neodevzdal líste-
ček, tak paní učitelka čekala s dětmi, až si pro 
ně někdo přijde. 

Sabrinka Řádková
•

Mně se to líbilo. Akorát se mi nelíbilo, jak Pip-
pi dlouhá punčocha házela panáka a jak Anika 
brečela. Pak nás převezl autobus na Petřín. Jeli 
jsme lanovkou. Když jsme tam dojeli, tak jsme 
se nasvačili a pak jsme šli na rozhlednu. Já jsem 
šla taky, tedy šli všichni. Pak jsem se bála, ale šla 
jsem dál. Pak jsem se hodně bála, tak jsem šla 
dolů. Byla jsem skoro u půlky. Když všichni slezli 
dolů, tak jsme šli na Pražský hrad, byl moc hezký. 
Až jsme to prolezli a prokoukli, tak potom jsme 
šli do muzea hraček. Byly to moc hezké hračky. 
Po muzeu hraček jsme jeli autobusem domů.

Simča Opauszká
•

V úterý 15. května byl krásný slunečný den. Naše 
třída 2. A jela na výlet do Prahy. Bylo to tam úžasné. 
Nejdřív jsme byli v divadle na představení Pippi 
dlouhá punčocha. Bylo to hezké. Po představení 
jsme šli na Petřínskou rozhlednu. Paní učitelka 
nám nechala na výběr, jestli chceme vystoupat až 
nahoru. Já jsem se rozhodla, že to dokážu. Když 
jsem vylezla na pátý schod, rozklepaly se mi nohy. 
Nakonec jsem překonala svůj strach a vystoupala 
až nahoru. Odměnou mi byl krásný výhled na naší 
stověžatou Prahu. Po tomto náročném výstupu jsem 
se odměnila zmrzlinou. Potom jsme šli do zrca-
dlového bludiště. Bylo to dobrodružné. Magda si 
myslela, že už nikdy nenajdeme cestu ven. Nakonec 
nám poradil spolužák z 2. B a my jsme konečně 
uviděli východ. Potom jsme navštívili zrcadlovou 
síň smíchu. Všichni jsme se moc nasmáli. Zrcadla 
ze mě během chvíle udělala: hubeňoura, dlou-
hána, cvalíka i trpaslíka. Naše poslední zastávka 
byla na výstavě hraček. Bylo to moc zajímavé. 
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Na vlastní oči jsme viděli, s jakými hračkami si hrály 
naše maminky a babičky. Potom nás čekala cesta 
domů autobusem. Byli jsme všichni unavení, ale 
plní zážitků z krásného a poučného výletu.

Adélka Mergešová
•

Do Prahy jsme vyjeli v devět hodin. Cestovali 
jsme autobusem. V autobuse jsme si říkali slovní 
hry, vtipy a povídali jsme si. Nejdříve jsme šli 
na Pippi dlouhou punčochu a bylo to tam moc 
hezké. Po divadle jsme viděli spoustu krásných 
věcí. Například Muzeum hraček, Petřínskou roz-
hlednu, petřínskou zahradu a zrcadlové bludiště. 
Do školy jsme se vrátili v osmnáct hodin. Na výletě 
bylo hezké úplně všechno.

Andrejka Plachtová

•
Vyjeli jsme v devět hodin od školy. Cestovali 

jsme hezkým autobusem. V autobuse jsme si poví-
dali. Nejdříve jsme šli do divadla. V divadle jsem 
viděla Pippi dlouhou punčochu, zvířátka a pány. 
Potom jsem viděla Petřínskou rozhlednu, zrca-
dlové bludiště, zahradu, Pražský hrad, lanovku, 
staré hračky. Vrátili jsme se v šest večer. Nejvíce 
se mi líbily hračky.

Lucka Havránková
•

Vyjeli jsme v devět hodin. Jeli jsme velkým bílým 
autobusem. V autobuse jsme si říkali vtipy. Nejdříve 
jsme šli do divadla. V divadle jsme viděli Pippi 
dlouhou punčochu a pana Nilsona. Potom jsme 
viděli Petřínskou rozhlednu, petřínskou zahradu 

a Muzeum hraček. Vrátili jsme se v šest hodin večer. 
Na výletě se mi líbilo úplně všechno.

Vojta Moravec

Soutěž o titul Miss 2. stupně ZŠ Týnec
Dne 1. 6. 2012 proběhla soutěž Miss 2. stupně 

ZŠ Týnec nad Sázavou. Soutěžilo šest dívek. Titul 
Miss sympatie získala Šárka Pazderová z 8. B. 
Celkem hlasovalo 179 žáků. Druhou vicemiss se 
stala Kateřina Dudová z 6. A, první vicemiss Ellen 
Campodonicová ze 7. B a Miss 2. stupně se stala 
Dominika Krejčíková z 8. A. 
Za svá vystoupení a za zhotovené modely si 

zaslouží velikou pochvalu všechny třídy.
Celá akce se vydařila. 
Děkujeme  i  všem  rodičům  za  sponzorské 

dary.

Přehled umístění našich 
absolventů

Letos nám z devátých ročníků vycházejí 43 děti a 4 žáci odcházejí 
z pátých ročníků. 

Název SŠa SOU    Počet přijatých žáků
Gymnázium Vlašim – osmileté      1
Gymnázium Benešov – osmileté      2
Gymnázium Říčany – osmileté      1
Gymnázium Benešov – čtyřleté      3
Gymnázium Vlašim – čtyřleté      1
Gymnázium Praha – čtyřleté       1
Obchodní akademie, Vlašim        8
Obchodní akademie, Neveklov       1
Obchodní akademie, Praha        4
Střední průmyslová škola, Praha      1
Střední průmyslová škola, Vlašim      5
Střední zemědělská škola, Benešov       2 
Floristická střední škola, Hradec Králové     1
Vojenská střední škola, Moravská Třebová    1 
Střední odborná škola, Praha       1
Střední odborná škola civilního letectví, Praha    1
Střední odborná škola, Vlašim      2
Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb, Benešov  2
Střední škola obchodu, služeb a řemesel, Tábor    1
Střední škola cestovního ruchu, Benešov    3
Integrovaná střední škola technická, Benešov    2
Střední odborné učiliště, Praha      2
Konzervatoř          1

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

Budoucnost městské knihovny
Tento článeček se mi nepíše dobře, ale napsat ho musím.
Pracuji v městské knihovně už hodně, hodně dlouhou dobu. Všichni dnešní 

třicátníci a mladší docela určitě knihovnou prošli a se všemi jsem se vídala. 
Mnozí z nich nám zůstali věrní dodnes a vodí sem k nám už i své děti.
Vždycky jsme se podle svých možností snažili vyjít lidem vstříc, ať to bylo 

rozšiřování půjčovních hodin, nákup nových knih podle požadavků našich čte-
nářů, výběr časopisů nebo třeba i pořízení internetových stanic s přístupem 
zdarma pro každého… atd.
Samozřejmě se vyskytly problémy, které bylo třeba vyřešit k větší či menší 

spokojenosti nás i těch druhých, narazili jsme na těžkosti a někdy i trošku ne-
pochopení, ale při pohledu zpět jsme si říkali, že se nám tu pracuje dobře i díky 
tomu, že představitelé města nám vycházeli vstříc a nikdy knihovně neházeli 
klacky pod nohy. Bylo dobře.
Teď bohužel bude hůř. Všude se šetří. A tak podle rozhodnutí městského 

úřadu dochází k reorganizaci práce knihovny.
V následném čase se výrazně omezí výpůjční hodiny pro veřejnost a tím 

i přístup k internetu. Čtenáři možná už poznali, nebo brzy poznají, že na nákup 
nových knih dostáváme mnohem méně peněz než v předešlých letech, i když 
cena knih dramaticky vzrostla, a tak novinek bude stěží čtvrtina.
I výběr časopisů bude značně ochuzen, také společenské akce, autorská čtení, 

autogramiády atd. se příliš často konat nebudou, protože takříkajíc za „hubičku“ 
nám nikdo nic nedá a nebude z čeho financovat.
Knihovnu a její příznivce prostě čekají chudá léta. Je nám to moc líto!
Je nám líto, že knihomolové nedostanou svou pravidelnou měsíční dávku 

a nebudou mít co číst, že ti, kteří si libovali, že u nás najdou takové knihy, které 
jinde nejsou, už si libovat nebudou, je nám líto, že třeba někdo naši knihovnu 
opustí, protože mu to tu už nebude vyhovovat, je nám líto i té předešlé, tak 
trochu zbytečné práce.
Je nám líto, ale nemůžeme nic dělat.
Snad se v budoucnu situace vylepší k naší vzájemné spokojenosti. Držme 

si palce!
 I.N.
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SETKÁNÍ TÝNCŮ 
Dne 26. 5. 2012 se konal osmnáctý ročník setkání Týnců. Jde o pravidelná setkání sportov-

ců, kulturních souborů, jednotlivců a delegací měst a obcí, která mají ve svém názvu jméno 
Týnec. Hostitelským městem byl tentokrát Hrochův Týnec. 

Myšlenka Setkání Týnců vznikla v Týnci nad 
Labem. Jejím autorem je Ing. Horymír Žmolil 
spolu s tehdejším předsedou Osvětové besedy 
a místním učitelem Sádlíkem. Týnec nad Labem 
byl zároveň pořadatelem prvního ročníku, který 
se konal v září roku 1986 a byl třídenní. Od této 
doby se Týnce dohodli na pravidelném setkávání. 
Následující setkání probíhala ve větších Týncích 
a bylo dohodnuto, že se budou konat vždy jednou 
za dva roky. V Čechách je 15 Týnců a 2 Týnce 
jsou na Moravě. 
Program setkání připravuje pořádající Týnec. 

Většinou má tři části. První je část oficiální, 
kde si zástupci měst a obcí pohovoří o novin-
kách ve svých obcích a jejich zkušenostech. 
Druhá je část sportovní. V ní se družstva utkají 
ve sportovních soutěžích. Poslední třetí částí 
je kulturní, odpolední a večerní program, kde 
vystupují soubory a jednotlivci zúčastněných 
Týnců.

Letos byl pořadatelem setkání Hrochův Týnec. 
Slavnostní zahájení začalo přijetím u starosty Hro-
chova Týnce p. Miloslava Besperáta na městském 
úřadě. Každý ze starostů krátce pohovořil o své 
obci, zdůraznil novinky a úspěchy a na závěr se 
všichni shodli na mnohých společných problé-
mech.Oficiální část setkání byla završena výsad-
bou deseti lip v aleji Týnců v Zámecké ulici. 
Na  sportovním poli  změřili  v průběhu dne 

v Hrochově Týnci své síly také naši fotbalisté 
s trenérem Láďou Smolíkem a volejbalisté s kapi-
tánkou Martinou Hadačovou. Hasiči pod velením 
Jaromíra Kuchty „zasahovali“ u místního zámečku 
a soutěžili v obvyklých i netradičních“vodních“ 
disciplínách. Kulturní část programu tvořil tra-
diční lidový jarmark, kováři, kejklíři, divadélko… 
V přírodním amfiteátru probíhalo vystoupení dětí, 
tanečních a divadelních skupin zúčastněných 
Týnců.Týnec nad Sázavou zastupoval divadelní 
spolek Netopýr pod vedením Jarky Rakové a An-

dulky Svobodové s pohádkou O jedné Karkulce 
a třech vlcích.
Počasí se k radosti organizátorů i všech zúčast-

něných vydařilo a já děkuji všem našim sportov-
cům, hasičům i divadelníkům za skvělou a obě-
tavou reprezentaci našeho města.

Příští setkání Týnců v roce 2014 se uskuteční 
v našem městě – Týnci nad Sázavou.

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města
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Setkání Týnců netopýřím pohledem

Podruhé se náš spolek aktivně zúčastnil Setkání Týnců, které se letos 
konalo v Hrochově Týnci. Hráli jsme pohádku O Karkulce a třech vlcích. 
Počasí skvělé, až na vítr, ale to je při našich představeních na týneckých 
setkáních snad tradice. I v Týnci nad Labem foukalo tak, že nám pomá-
hali dobrovolníci držet kulisy, letos se vše opakovalo, zase vítr a kulisy 
držel kdo zrovna nehrál. Tentokrát jsme měli v hledišti ještě připravenou 
posilu, v podobě starosty M. Kadrnožky, pro případ, že by vítr zesílil. 
Pan starosta byl v pohotovosti, všichni herci hráli s velkým nasazením, 
diváků bylo hodně, všichni jsme si to užili. Pořadatelé se o nás vzorně 
starali, potkali jsme spoustu Týnečáků z jiných souborů, podpořili jsme, 
jak jinak, týnecké hasiče při závěrečném vyhlašování výsledků. Byla to 
pro nás příjemná sobota.

Jarka Raková
Divadlo Netopýr o.s.

Volejbalová klání Týnců

V sobotu 26. května jsme se zúčastnili tradič-
ního Setkání Týnců, které letos pořádal Hrochův 
Týnec. 
Naše děvčata se přihlásila do volejbalového 

turnaje smíšených mužstev, kde úspěšně hájila 
barvy našeho města. Hrálo se systémem každý 
s každým na tři vítězné sety.
V úvodním klání jsme změřili síly s Týncem 

nad Labem „B“. I přes jedno zaváhání se nám 
podařilo úspěšně vstoupit do turnaje.
Ve druhém zápase jsme se ovšem marně po-

koušeli něco vymyslet na dobře hrající pozdější 
vítěze celého turnaje, Hrochův Týnec.
V souboji o druhé místo jsme poté srdnatě bo-

jovali s áčkem Týnce nad Labem. Ve vyrovnaném 
utkání jsme měli více štěstí v koncovkách my 
a mohli se tak radovat ze stříbrné příčky.

Sestava Týnce:
Jarka Weisheitelová, Maruška Šlesingerová, Naďa 
Zámečníková, Kamila Pešanová, Martina Hada-
čová, Ota Hadač

Výsledky:
Týnec nad Sázavou – Týnec nad Labem „B“  3:1 
Týnec nad Sázavou – Hrochův Týnec  0:3 
Týnec nad Sázavou – Týnec nad Labem „A“  3:1

Celkové pořadí:
1.  Hrochův Týnec  3  3  0  9:0  6 b
2. Týnec nad Sázavou 3 2 1 6:5 5 b
4.  Týnec nad Labem „A“   3  1  2  4:7  4 b 
5.  Týnec nad Labem „B“   3  0  3  1:9  3 b

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta
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Z činnosti Občanského sdružení zdravotně postižených  
v Týnci nad Sázavou…

Výroční členská schůze
Ve středu 18. dubna 2012 se konala v sále Spo-

lečenského centra v Týnci nad Sázavou výroční 
členská schůze OSZdP. Zúčastnilo se 205 členů 
a 2 hosté. Těmi byli starostové: za Týnec nad 
Sázavou pan Martin Kadrnožka, za Krhanice pan 
Aleš Papoušek. Patří jim dík za to, že neváhali 
část svého jistě nabitého pracovního dne věnovat 
setkání se seniory.
Úvodem přítomní symbolickou minutou ticha 

vestoje věnovali vzpomínku zemřelým členům. 
Po seznámení přítomných s programem schůze 
nastoupili žáci ZŠ a v rytmu country a rokenrolu 
zatančili. Po nich děti z MŠ za klavírního dopro-
vodu paní učitelky Jalovecké zazpívaly několik 
písniček. Své pásmo zakončily světoznámou sklad-
bou Škoda lásky, kterou provázel potlesk a zpěv 
publika. O závěr krásných vystoupení se postarala 
hrou na akordeon Martina Dvořáková. 
Po oddechové části následovala část pracovní. 

Ve zprávě o činnosti byli přítomní seznámeni s bo-
hatou aktivitou: jarní relaxační pobyt v Bechyni, 
podzimní týdenní pobyt v Jeseníkách, plavání 
na Měříně, turistické vycházky, cvičení. Násle-
dovala pokladní a revizní zpráva. Během krátké 
diskuze oba hosté kladně hodnotili přínos OSZdP 
v životě seniorů a přislíbili do budoucna pomoc 
svých úřadů. Kvalifikovaně odpověděli na dotaz 
jednoho z členů sdružení ohledně cen autobu-
sové dopravy.
Závěrem  byl  členské  základně  předlo-

žen  ke  schválení  plán  práce  na  letošní  rok 
a usnesení.

Eva Brychtová

Jízdné v autobusech
V rámci diskuze vystoupil důchodce z Chrástu 

nad Sázavou. Upozornil na zvyšující se jízdné 
v autobusech, které je nepřiměřené vzhledem 
k ujetým kilometrům a je určeno dle vymezených 
pásem. Tento systém je pro důchodce neúnosný, 
zvlášť, když musí jezdit za lékařem několikrát 
do měsíce. Po dvou až třech kilometrech zaplatí až 
19,‑ Kč. Jsme si vědomi, že i obce musejí přispívat 
určitou částkou na autobusovou dopravu, ale pro 
důchodce a invalidy je to velká zátěž do jejich 
rozpočtů!
Dále se zmiňuje o článku v časopise REGION, že 

organizace BENE BUS se bude tímto zabývat a při-
pravuje veřejnou diskuzi – prosíme tedy, aby vzali 
na vědomí tuto naši připomínku. Všichni přítomní 
členové s tímto požadavkem souhlasili. Věříme, 
že Středočeský kraj se bude tímto pečlivě zabývat 
a udělá také něco pro důchodce ‑invalidy! 
Děkujeme předem!

Marta Ducháčková

Rekondiční pobyt v lázních Bechyně
Občanské  sdružení  zdravotně  postižených 

(OSZdP) v Týnci nad Sázavou uspořádalo pro 
své členy týdenní rekondiční pobyt v lázních Be-
chyně, a to od 26. 3. – 31. 3. 2012. Celkem se 
zúčastnilo 57 členů.
Každý měl denně dvě procedury a jako bonus 

nám vedení lázní věnovalo půlhodinový pobyt 
v bazénu zdarma. To proto, že k nim jezdíme 
pravidelně každý rok – letos už po sedmé.
Počasí bylo pěkné, až ke konci týdne trochu 

pršelo. Každý měl možnost chodit na procház-
ky. Také jsme vykonali návštěvu minipivovaru 

v Dražíči, kde vaří velmi dobré kvasnicové pivo. 
Pobyli jsme tam celé odpoledne při dobré náladě 
a veselé zábavě. Tak měl každý možnost zapo-
menout na své bolístky.
Pobyt se celkově vydařil, všichni byli spokojeni. 

Ubytování nemělo chybu, a tak jsme si nakonec 
řekli: „Na shledanou, milá Bechyně!“

Eva Palusková

Darovat se a tvořit
Po svém přestěhování do Týnce postupně vy-

baluji z „banánovek“ knihy a občas se do některé 
začtu. Včera to byl román od Kožíka Největší z pi-
erotů. Je tam krásná událost, kdy hrdina románu, 
slavný mim Kašpar Debureau je na pokraji sil 
a chce spáchat sebevraždu. Skočí z mostu, ale 
zachrání ho ti, kteří se nedaleko hádali. A Kašpar 
přemýšlí: tam na mostě by se byla v noci strhla 
rvačka. Ale přišla do toho jeho pošetilost. Skok 
do vody. A oni nechali nadávek a běželi dolů. Vy-
táhli ho, zachránili, donesli sem. A jsou šťastní, že 
se jim to podařilo. Jsou náhle všichni lepší a mají 
radost. Nejsi zase o mnoho rozumnější, Kašpare? 
Vše je marné a zbytečné, učil tě život. Ale tato noc 
ti dává nové a poslední poznání: je přece něco, 
zač stojí žít. A to je: pomáhat lidem. 
Ten příběh nám ukazuje dvojí možnost přístupu 

k druhým lidem. Klade otázku i nám. Co volit? 
Vlastní sobectví a sebelásku nebo život pro druhé? 
Co je lepší? Co skutečně naplní můj život?
Vždy, když člověk dělá něco nadosobního, dává 

to náplň jeho životu. Nadosobního v tom smys-
lu, když nehledá sebe, své uspokojení, své štěstí, 
ale snaží se dávat druhým, pomáhat jim, bojovat 
za nějakou ušlechtilou myšlenku, cíl nebo jinak 
prospívat lidem. DAROVAT SE A TVOŘIT – to je 

to důležité v životě. Jinými slovy – je to nesobec-
ká, nezištná láska k druhým. To je to, co dává 
náplň životu a co také přináší radost. V radosti 
druhých, ke které jim dopomohu, najdu i svou 
vlastní radost. A určitě nemusí jít o nějaké velké, 
hrdinské skutky lásky. Ona se nám ani v životě 
nenaskytne často příležitost, že bychom mohli 
někoho zachránit z hořícího domu, ale vyskytnou 
se možnosti zapalovat v srdcích drobné ohýnky 
radosti tichými oběťmi a němým sebeobětováním. 
V životě nezávisí na velkém vzplanutí lásky, ale 
na tisíci jejích drobných projevech, zda je náš 
život peklem nebo nebem. A v tom smyslu může 
plný život prožít každý. Každá práce, každá čin-
nost, byť sebenamáhavější, jestliže ji dělám pro 
někoho, jestliže jí dávám nadosobní smysl, mi 
může přinést uspokojení. Dělám ‑li to jen proto, 
že musím, pak je to hrozné. 
Krásně to vystihl ve svých verších náš básník 

Renč: Víš, co je život? Máš ‑li ho jen sám pro sebe, 
pak je to ustavičná hra, marnivá pěna, hloupá 
lež. Nic neváží, nic netrvá. Chytáš se toho a zas 
toho, aby se život něčím zdál. Teprve když jsi ho 
daroval, začne tvůj život vskutku BÝT.

Bedřich Vymětalík
týnecký farář

70. výročí vystěho-
vání Neveklovska
70. výročí vystěhování obyvatel z Neveklovska 

za II. světové války jsme si připomněli výstavkou 
na MěÚ v Týnci nad Sázavou. 
Po celý měsíc duben byly v přízemí MěÚ vysta-

veny fotografie a vzpomínky občanů na tuto dobu. 
Také tam byl umístěn kalendář akcí, které budou 
v jednotlivých obcích probíhat po celý rok. Byla 
tu vystavena i mapa, jak vypadala velkoněmecká 
říše za války, dále nástin toho, jak měl skončit 
český národ.

MěR Klubu českého pohraničí  
v Týnci nad Sázavou

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků  
do	příštího	čísla	 
Týneckých	listů	je	

v pátek 27. července 2012. 

Tento termín je závazný.
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Mateřské centrum Motýlek
V minulém měsíci jsme se v Motýlku hodně bavili, ale i pomáhali dobré 

věci.
V měsíci dubnu a květnu jsme se opravdu nenudili. Zažili jsme spousty 

hezkých akcí, jako například Pyžamové dopoledne s Večerníčkem, Čaroděj-
nice, vláčkem jsme se vypravili na hřiště v Čerčanech, hledali jsme poklad, 
který nám ukryli skřítkové. Velký ohlas mělo i školení první pomoci, které 
absolvovaly maminky, tentokrát bez svých ratolestí. 
Kromě těchto akcí jsme se ale zapojili i do charitativního projektu Ko-

rálkiáda. Sbírali jsme a navlékali korálky, které budou při příležitosti 20. 
národní abilympiády předány České abilympijské asociaci, vybraným chrá-
něným dílnám a ústavům pro zdravotně postižené. Celkem se nám podařilo 
navléci 29,2 m korálků! Všem, kteří pomohli, moc děkujeme.
A na závěr přijměte pozvání na předprázdninovou akci Pohádkový les, 

který se uskuteční 23.6. Těšíme se na vás!
Lucka Višvardová, MC Motýlek

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou pochválit všechny zpěváčky ze Studia 3 za skvěle zazpívané písničky 
na letním vystoupení VÍTÁME LÉTO ze dne 27.5. 
Také bych ráda poděkovala rodičům za spolupráci a samozřejmě MěÚ Týnec nad Sázavou za po-
skytnutí zázemí. 

Mgr.Tereza Kadlecová – vedoucí pěveckého kroužku Studia 3

Z dopisů čtenářů…
Cestujete vlakem?
Kdo si vyzkoušel nastoupit do vlaku u nás 

v Týnci nad Sázavou, poznal, že to není vůbec 
jednoduché. Vlak přijede, chcete nastoupit, ale 
pozor! Nástupiště je hluboko pod stupátky vlaku 
(38 – 54 cm). Pokud jste menší postavy nebo máte 
nějaké problémy s nohama (kolena, kyčle, apod.), 
většinou potřebujete pomoci. Máte ‑li zdravé paže, 
jejich pomocí se na stupátka vytáhnete. Ne ‑li, 
máte smůlu.
Vím, že nejsem sama, komu dělá nastupová-

ní do vlaku v Týnci potíže. Často slyším: „To je 
hrozné – ta výška“.
Pomůže nám naše zastupitelstvo a zasadí se o to, 

aby byly položeny na nástupiště alespoň panely, 
které nastupování do vlaku všem usnadní?

Jana Krejčová
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Ad „týnecká Klekánice“

Proč byl konkurz vyhlášen?
Rada města měla výhrady k manažerské práci 

paní ředitelky Beranové. Navíc paní Beranová je 
již 3 roky v důchodu. Změna legislativy umož-
nila vyhlášení konkurzu. I paní Beranová měla 
možnost se konkurzu účastnit a pozici ředitelky 
obhajovat.

… měl být 19. 4. 2012, ale protože jaksi nebyla jme-
nována konkurzní komise pro hodnocení uchazečů, byl 
termín posunut na 23.5.2012. Jednotliví členové komise 
totiž podle zákona musí být jmenováni alespoň 30 dní 
před termínem konkurzu. Vzhledem k tomu, že členové 
komise dostali jmenování 24. 4. 2012 a konkurz byl 
23. 5. 2012, tak to těch 30 předem dní stejně nebylo.

Zřizovatel (rada města) provedl jmenování členů 
komise 23. 4. 2012. Podle §4 komise zahájí svou 
činnost bezodkladně po svém jmenování zřizova-
telem. Komise byla neprodleně svolána a začala 
pracovat 24. 4. 2012. Konkurz proběhl 23. 5. 2012, 
tedy 30. den po jmenování v souladu s §1.

A tak byl 23. 5. 2012 konkurz. Sešli se uchazeči 
a členové komise a někteří z nich dostali na papíře 
napsané otázky, na co se mají uchazečů ptát. A tak se 
podle toho ptali.

Při prvním jednání (24. 4. 2012) si komise stano-
vila okruhy otázek, na které se jednotliví komisaři 
měli ptát. Všichni komisaři si měli připravit své 
vlastní otázky samostatně a také si je zpracovali. 
Až na p. Ludvíkovou (člen komise, kuchařka školní 
jídelny). Protože ale dosud u žádného konkurzu 
nebyla, nabídnul jsem jí na komisi pomoc s přípra-
vou otázek, kterou neodmítla. Naopak, tuto pomoc 
přijala. Návrh možných otázek jsem jí zaslal večer 
(22. 5. 2012) před jednáním mailem. Ráno (23. 5. 
2012), při zahájení druhého jednání komise, ne-
měla své vlastní otázky připraveny a mail ode mne 
(podle jejích slov) nečetla – tedy ani tyto otázky 
neznala. Při přípravě na pohovory si komisaři řekli 
své otázky, p. Ludvíková si vyžádala otázky ze za-
slaného mailu. Ty byly naprosto standardní. Všem 
uchazečům byly kladeny stejné otázky. Žádnému 
jinému komisaři nebyly otázky připravovány – byli 
schopni si je připravit samostatně.

… 4 z 6 uchazečů podali stížnost na jeho průběh, 
neboť jim celá věc připadala jaksi podivná…

Všechny doručené stížnosti jsou „jako přes ko-
pírák“. Jeden z odmítnutých uchazečů mi osobně 
potvrdil, že byl kontaktován p. Skopcovou (hospo-
dářka ve školní jídelně – neúspěšný uchazeč), aby 
napsal stížnost. Prý má podklady o manipulaci při 
konkurzu. V zaslaných stížnostech nevidím spon-
tánní projev nespokojenosti s průběhem konkurzu, 
ale spíše navádění jednou osobou.

… Konkurzní řízení… porušilo dle zápisu… legisla-
tivní normu v 6 bodech.

§1, odst 2 … funkci tajemníka vykonává zaměstnanec 
zřizovatele. Tajemník není členem komise.

V tomto případě se funkce tajemníka vůbec nezřídila, 
tuto funkci si přivlastnila paní místostarostka, která 
ovšem byla členkou komise, což nelze.

Funkci tajemníka vykonávala p. Voláková (asi-
stentka tajemníka úřadu). Zajišťovala adminis-
trativní servis. Byly jí připraveny podklady, které 

následně zpracovala. Tajemník není členem komise 
a nemusí být přítomný jednání komise. Paní mís-
tostarostka funkci tajemníka nevykonávala.

§1, odst 3 … pokud člen komise přestane svou funkci 
vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje jiného.

V tomto případě se tak nestalo, neboť pan Roubal 
nebyl nahrazen.

P. Roubal nepřestal vykonávat svoji funkci, pouze 
se omluvil z jednání.

§2, odst 3, písm b … v komisi je jeden člen určený 
ředitelem KÚ.

V tomto případě nebyl.
Člen určený ředitelem KÚ – p. Roubal – byl 

jmenovaným členem komise. Z jednání komise 
se omluvil. Dle §4 komise je schopná se usnášet, 
pokud má alespoň 5 členů – to bylo splněno.

§2, odst 3 … v komisi je 1 člen jako zástupce školské 
rady.

V tomto případě nebyl.
Školská rada ve školní jídelně není zřízena. 

Proto nemohl být zástupce školské rady členem 
komise.

§5, odst6 … Uchazeči jsou vyrozuměni též písemnou 
formou a to do 7 dnů po vyhlášení výsledku.

Tato doba nebyla u všech uchazečů dodržena.
Všichni uchazeči byli vyrozuměni ústně 

23.5.2012, písemná zpráva jim byla doručena 
31.5.2012. Zde došlo k pochybení, zpoždění o je-
den den… Dopisy byly vypracovány včas, ovšem 
do přepravy se dostaly až následující den. Za toto 
pochybení se omlouváme. Pochybení vnímáme 
pouze jako administrativní, které rozhodně nemělo 
vliv na výsledek konkurzu. Navíc pro uchazeče to 
nebyla nová informace – byli o výsledném pořadí 
informováni neprodleně po konkurzu ústně.

§6, odst 1: o průběhu konkurzu tajemník vyhotoví 
zápis, který…

Tajemník nebyl tudíž jej nemohl zhotovit, ale zhostila 
se toho jistě s vervou paní místostarostka.

Funkci tajemníka vykonávala p. Voláková (asi-
stentka tajemníka úřadu). Zajišťovala adminis-
trativní servis. Byly jí připraveny podklady, které 
následně zpracovala. Tajemník není členem komise 
a nemusí být přítomný jednání komise. 

Nejvíce bodového ohodnocení od členů komise dostal 
uchazeč, který jak řekl pan starosta „byl úplně nejlepší“. 
Tedy opět mi nezbylo než se podivit, neboť dle mých 
informací vítězný uchazeč na rozdíl od těch ostatních 
ve školní jídelně či kuchyni přes svou dlouhou profesní 
dráhu nikdy nepracoval, v naší školní kuchyni se ne-
byl ani podívat a o činnosti jednotlivých zaměstnanců 
a obsluhy konvektomatu se dovídá až teď.

Proč jsem já nejlépe hodnotil p. Malinovou? 
Prokázala všestranné znalosti v chodu kuchyně, 
vaření a především v řízení zaměstnanců a orga-
nizaci práce. Měla zajímavé náměty na zlepšení 
nabídky školní jídelny. Pro funkci ředitelky jídelny 
je třeba především manažer a organizátor, který se 
musí občas umět postavit i k vaření. Ve své praxi 
prováděla mimo jiné i výcvik kuchařů a číšníků jako 
odborná mistrová, později řídila provoz hotelové 
kuchyně a jídelny.

… že nastoupí hned 1. 6. 2012. Jenomže v té době 
byla ještě ředitelkou paní Beranová, takže jsme měli 
ředitelky dvě…

Paní Beranová se po dohodě vzdala funkce ře-
ditelky k 31. 5. 2012. Nová ředitelka byla jmeno-
vána od 1. 6. 2012. Dvě ředitelky jsme rozhodně 
neměli.

Logické by bylo ukončit školní rok ve stávající perso-
nální sestavě a od začátku příštího školního roku začít 
pod novým vedením…

Jiný pohled logiky: nová ředitelka v průběhu 
června pozná podrobně provoz, připraví opra-
vy a nákupy nových strojů na prázdniny, zajistí 
si personál (náhrady za odcházející důchodce). 
Od 1. 9. začne vše fungovat s plnou odpovědností 
nové ředitelky. Pokud by nová ředitelka nastoupila 
1. 8., pak přijde do prázdné jídelny, kde nebude 
nic připraveno a bude problematické vše zajistit 
na 100 % od 1. 9.

… I ptala jsem se, proč rada neupřednostnila ve výbě-
ru jiného uchazeče, když uspěli všichni. Odpověď pana 
starosty: „… my /tj. rada města…/ jsme nechtěli místní-
ho, ale nejlepšího…“ mi vyrazila dech. Tvrdit o někom, 
že je nejlepší na podkladě konkurzu, který neproběhl 
dle zákona, kdy členové komise dostanou předem na-
psané otázky, na co se mají jednotlivých uchazečů ptát, 
považuji za absurdní… 

Otázka zněla jinak: „Proč jste nevybrali MÍST-
NÍHO uchazeče, když uspěli všichni?“ 

A to, že lidé ve vedení města nestojí za svými míst-
ními lidmi, kteří si je zvolili a nepodporují je, považuji 
za ukázku toho, jak naši představitelé chápou svoji 
pozici. Nejsou ve funkci pro město, ale město pro ně.

Paní doktorce Čečilové nerozumím. Na jednu 
stranu chce nestranný konkurz (který tak jedno-
značně proběhl), a na druhou stranu zde lobuje 
za upřednostnění někoho dle místa bydliště? Snaži-
li jsme se vybrat zodpovědně toho nejlepšího kan-
didáta, který svou prezentací a písemnou koncepcí 
nejvíce přesvědčil o vedení, rozvoji a fungování 
naší školní jídelny. My sami si nejvíce přejeme, 
aby byli naši strávníci a rodiče spokojeni s úrovní 
školní jídelny.

… vizi budoucího fungování školní jídelny… co 
mi to připomíná… přece takhle nějak funguje Eurest 
či Scholarest.Ten Scholarest, který tak chválí paní 
místostarostka…

Přísahám, že paní Malinová není nastrčený agent 
Scholarestu… :‑)

I když jsem pana starostu žádala, aby tento bod 
zařadil do jednání (zastupitelstva), odmítl to.

Odmítl jsem to, protože jde pouze a jen o po-
mluvy a vykonstruovanou kauzu. Kromě zpoždění 
1 den v doručení písemnosti v konkurzu nedošlo 
k jinému pochybení

•
Tak nevím. Paní doktorka se ohání manipulací 

a korupcí u konkurzu. Přitom poukazuje pouze na 
procesní pochybení, která navíc byla stejná u všech 
uchazečů a nemohla tak někoho z nich zvýhodnit 
či znevýhodnit. Proč se brání jmenování paní Mali-
nové a snaží se o dosazení paní Skopcové, stávající 
zaměstnankyně jídelny? Proč brání staré pořádky ve 
školní jídelně? Jde jí skutečně o kvalitní stravování 
našich dětí?

Mrzí mě, že se její kampaň opírá o pomluvy a je 
zaměřena pouze negativním směrem...

Martin Kadrnožka, starosta

Rada města Týnec nad Sázavou vyhlásila konkurz na ředitelku školní jídelny a na základě výsledků 
tohoto konkurzu od 1.6.2012 jmenovala paní Janu Malinovou do funkce ředitelky školní jídelny.

Považuji za důležité reagovat na otázky a obvinění, které vznesla MUDr. Čečilová k proběhlému 
konkurzu na ředitelku školní jídelny. 
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Den jen pro děti
1. 6. 2012 je den, kdy všechny děti slaví svůj svátek. Pro tuto příleži-

tost jsou připravovány různé společenské a sportovní akce pro děti.
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace 

žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokra-
tické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více 
než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno 
až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952. 
I naše město Týnec nad Sázavou a naše místní části se aktivně zapojují 

do této celosvětově známé akce. Dne 2. 6. 2012 proběhl Den dětí v Pecera-
dech. Děti zde soutěžily v různých disciplínách a podle jejich rozzářených 
dětských výrazů si to i náležitě užívaly a soutěžily „jako o život“. Z pece-
radského hřiště bylo na každém kroku slyšet podporování a fandění rodičů. 
Děti soutěžily například v překážkové dráze, chytání míčků v bazénku, 
hodu koulí nebo tenisákem (podle věku dítěte), jízdě na odrážedlech pro 
ty nejmenší a na kolech pro ty větší. Po skončení soutěžního klání pan 
Roman Hudrlík, velitel peceradských dobrovolných hasičů vyhlásil výsledky 
a rozdal dětem ceny. Pro děti a rodiče tu bylo připraveno i občerstvení. 
Takto podobně vypadaly i jiné dětské dny. 
Děkujeme všem, kteří tyto akce organizují a věnují se takto dětem. 
Dodatečně přejeme VŠECHNO NEJLEPŠÍ, DĚTI! Dětský den v Podělusích

Dětský den v Peceradech Dětský den v Krusičanech

Oslava dne dětí v Týnci nad Sázavou

Rytíři, princezny, sluhové, kejklíři, dvorní dámy, 
šaškové, bílá paní, rybář a mnoho dalších postav 
z doby rytířské se hemžilo v zahradě Společenské-
ho centra Týnec nad Sázavou.Právě tam se konalo 
velké zápolení malých i větších dětí v rámci oslav 
jejich významného dne. 
Městská policie se postarala o bezpečný příchod 

účastníků, a tak jedenácti soutěžními stanovišti 

prošlo v pátek 25. 5. 2012 od 17,oo – 19,oo ho-
din přes 200 soutěžících. S doprovodem to bylo 
celkem cca 400 účastníků. Kdo nesoutěžil, měl se 
na co dívat. Na stanovištích děti srážely mečem 
drakovi hlavy, střílely z luku, chodily po hradbách, 
bojovaly v rytířských soubojích, s kejklířem hrály 
a zpívaly, princezně házely růži do okna, jezdily 
s kočárem, lovily ryby a zašívaly sítě, přes pře- pokračování na následující straně

kážky jezdily na koni. Všude dostaly bonbóny 
nebo „peníze“, za které si mohly v cíli koupit 
odměny. Některé děti preferovaly věcnou odměnu, 
jiné sladkosti, které poskytla firma Mars Czech 
s.r.o. z Poříčí nad Sázavou. Na závěr si všichni 
opekli vynikající buřtíky od p. Šebka. O oheň se 
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Cena města Týnec nad Sázavou
19. 05. 2012 – Společenským centrem Týn-

ce nad Sázavou se v sobotu rozezněla hudba 
v rytmu standardních a latinsko ‑amerických 
tanců. 
V sobotu 19.5.2012 se ve Společenském centru 

již posedmé konala taneční soutěž „Cena města 
Týnec nad Sázavou“. Tuto soutěž pořádal Český 

svaz tanečního sportu ve spolupráci s Městem 
Týnec nad Sázavou, taneční školou Salta Karla 
a Jitky Maršálkových, Posázavím o.p.s. a Spole-
čenským centrem Týnec. 
V soutěži tančilo 172 tanečních párů. Tanečníci 

byli rozděleni do 9 kategorií. Nejobsazenější byla 
skupina Dospělí A – Latina. Této soutěže se mohly 
účastnit páry z celé České republiky. „Byl zde i je-
den pár, který soutěžil za taneční klub z Bratislavy“, 

uvedla Dita Moravcová, pracovnice informačního 
centra v Týnci. Porota po napínavém tančení vy-
brala vítěze v jednotlivých kategoriích. Výsledky 
si můžete prohlédnout na internetových stránkách 
www.csts.cz. „Bohužel, divácká účast byla velmi 
malá, a to je škoda. Rozhodně se bylo na co dívat.“ 
uvedl Martin Kadrnožka, starosta města. 
Doufáme, že na příští ročník se přijde podívat 

více diváků.

dokončení z předchozí strany
starali týnečtí hasiči, naštěstí zasahovali jen při 
jeho udržování.
Dobu mezi soutěžemi i po nich si děti krátily 

skákáním na nafukovací pohovce. Tu opět přivezl 
Rosťa Brabec z Kika. Novinkou byl prodej nafuko-
vacích míčků, zvířat a všemožných předmětů. 
Jako každý rok, servis majitelů SC Týnec nad 

Sázavou neměl chybu. Díky jejich pomoci mají 
dobrovolníci z TJ polovinu práce s přípravou. Za-
hrada byla opět perfektně přichystaná, stánek 
otevřený, stany zapůjčené od Města Týnec nad 
Sázavou postavené a lavice se stoly pro odpočinek 
veřejnosti roznesené. 
To, co si organizátoři, tak jako každý rok jen 

tiše přáli, se splnilo.
Bylo krásné počasí, přišla spousta dětí. Našlo 

se dost dobrovolníků k soutěžím, opět pomohli 

i peceradští sportovci a sponzoři akci také vydatně 
podpořili. 
Všem moc a moc děkujeme a věříme, že příští 

rok se nám den dětí zase vydaří. 

Za odbor Sportu pro všechny  
TJ o. s. Týnec n. Sáz.  

Věra Junová
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ČERVEN

Ne 23. 6. KONCERT Zač. 17.00 hod. 
Kostel sv. Havla v Neveklově, vystoupí Jiřina Marková – Krystlíková, akce 
v rámci projektu„Ohlédnutí“ – vzpomínková setkání k 70. výročí vystěhování 
Benešovska, Sedlčanska a obcí Neveklovska. Bližší info: IC Neveklov, tel.: 
317 741 207

Ne 24. 6. 80 LET KOPANÉ V TÝNCI NAD SÁZAVOU Zač. 9.00 hod. 
Oslava 80. výročí vzniku fotbalového klubu, fotbalový stadion v Týnci nad 
Sázavou, vystoupení dechové kapely Týnečanka (9.00 hod.), fotbalový zápas 
AMFORA (9.15 hod), fotbalový zápas žáků FK Ferkom (14.00 hod.), fotbalový 
zápas muži (17.00hod.), odpoledne hudební country vystoupení. Občerstvení 
zajištěno po celý den. Pořadatel: FK Fercom Týnec nad Sázavou

So 30. 6. VERNISÁŽ VÝSTAVY SOCHAŘE  
LUĎKA VONDRY

Zač. 16.00 hod. 

Hlavní sál městského muzea, sochař na výstavě představí své fascinující objekty, 
v kterých kombinuje jak dřevo, tak kov a další přírodní materiály. Výstava trvá 
od 1. 7. – 31. 8. 2012. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 30. 6. BITVA O BROD ZBOŘENÝ KOSTELEC Zač. 12.00 hod.
Předběžný program akce: Tradiční historická bitva o brod pod hradem Zbořený 
Kostelec, 12:00 otevření dobového tržiště, předvádění řemesel, dobové ležení, 
výborná medovina, 13:30 začátek historického programu, hudba, šermířská 
vystoupení, 15:00 bitva. Bližší informace: Jakub Ch. Jukl, tel: 608 569 397, 
e‑mail: floreatpatria@seznam.cz, www.bitvaobrod.cz

ČERVENEC

1. – 31. 7 NETOPÝŘI

Výstava o životě netopýra velkého v gotické věži hradu. Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou – městské muzeum

1. 7. – 31. 8. VÝSTAVY MALÍŘE VÁCLAVA STÁRKA Zač. 17.00 hod.

Galerie městské muzea, 1. 7. VERNISÁŽ retrospektivní VÝSTAVY Václava 
Stárka, který se věnuje užité grafice, malbě a ilustrátorství. Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou – městské muzeum

5. – 8. 7. VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ  
ZŠ J. Kubelíka Neveklov

Akce v rámci projektu „Ohlédnutí“ – vzpomínková setkání k 70. výročí vystě-
hování Benešovska, Sedlčanska a obcí Neveklovska. Bližší info: IC Neveklov, 
tel.: 317 741 207

So 7. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Vystoupí divadlo ŠUS s představením Barbucha. Pořadatel: Město Týnec nad 
Sázavou – městské muzeum

So 14. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Vystoupí divadlo Dokola s představením O kouzelné vodě. Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou – městské muzeum

So 14. 7. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ TÝNEC Zač. 19.00 hod.

Vystoupí hudební skupina K.O.Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské 
muzeum

So 14. 7. Třebsínská zvonička – country festival Zač. 14.00 hod.
Vzpomínka šerifů osad na řece Vltavě a Sázavě na dobu vystěhování osad za II. 
světové války, akce v rámci projektu „Ohlédnutí“ – vzpomínková setkání k 70. 
Výročí vystěhování Benešovska, Sedlčanska a obcí Neveklovska, 
Bližší info: IC Neveklov, tel.: 317 741 207
So 21. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Vystoupí Naše divadlo – Eva Hrušková a Jan Přeučil s představením Čert 
a Káča. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum
So 21. 7. 
Ne 22. 7.

VORAŘI V POSÁZAVÍ

Prázdniny jsou tady – postavte si vor a prohlédněte si vorařskou vodní cestu v proudu 
Sázavy. Bližší informace: Bisport, s.r.o., tel: 317 701 460, 317 701 704, 317 701 907, 
317 701 908, mob: 777 335 618, info@bisport.cz, objednavka@bisport.cz
So 28. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Vystoupí Liduščino divadlo s představením Střapaté pohádky z kouzelné za-
hrádky. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum
So 28. 7. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ TÝNEC Zač. 17.00 hod.
Vystoupení hudební skupiny Agnatha.Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
– městské muzeum
So 28. 7. RIGHT NEWS MUSIC GARDEN Zač. 15.00 hod.
Open air reggae festival na zahradě Společenského centra TÝNEC, vystoupí: 
Orly w Blotie Europy (Ústí nad Labem), ExT Band (Praha/Týnec nad Sáza-
vou), Homebwoyrasta (Olomouc), The Spankers (Praha), Poetic Filharmony 
(Praha), Djs Rastafari Radia, Admirál Kolíbal, Plem Plemm Soundsystem 
(Luxembourgh). Pořadatel: Jaroslava Kočová

SRPEN

So 4. 8. TÝNECKÝ STŘEP Zač. 13.00 hod.
Městské historické slavnosti – jarmark, historická hudba a pokrmy, divadelní 
a taneční vystoupení. PROGRAM: Berounští měšťané – skupina historického 
šermu, hudební skupina Dei Gratia, Divadlo Jana Hrubce. Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou – městské muzeum
So 11. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Vystoupí Divadlo Spilberk s muzikálem Kůzlatka a vlk. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou – městské muzeum
So 11. 8. MEMORIÁL J. ŠTÍCHY – 16. ročník Zač. 10.00 hod.
Fotbalové hřiště v Peceradech, fotbalový turnaj dospělých a taneční zábava pod 
širým nebem. V rámci turnaje přátelské utkání staré gardy Pecerad. Na zába-
vě zahraje hudební skupina WYDLE ze Zbořeného Kostelce.Fotbalový turnaj 
od 10.00 do 17.00 hodin, taneční zábava od 20.00 do 24.00 hodin. Vstupné 
dobrovolné. Hlavní pořadatel: Tomáš Zazvonil – tel. 605 268 723
So 18. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.
Vystoupí Divadlo Kapsa s představením Zvířátka a loupežníci. Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou – městské muzeum
So 18. 8. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ TÝNEC Zač. 17.00 hod.
Vystoupení hudební skupiny Jazz s.r.o.Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
– městské muzeum
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So 18. 8. Festival dokumentárních filmů  
z historie II. světové války v Čechách

Zač. 17.00 hod.

Hotel U Novotných a restaurace U Dolejšů v Třebsíně, projekce filmů: Spirála 
nenávist, Ukradená Země, Vystěhování, Cvičiště Benešov– vstup zakázán!, 
Příběh orného pole, Důl Richard, Bezdomovci ze cvičiště, Poslední koncert Jana 
Kubelíka, Neznámí hrdinové, Vymýtit i s kořeny – k poctě Daniely Kučerové. 
Pořádáno ve spolupráci s cyklem pořadů Historie.cs, publicistou Vladimírem 
Kučerou a Českou televizí, Sdružením Mezi řekami. Akce v rámci projektu 
„Ohlédnutí“ – vzpomínková setkání k 70. výročí vystěhování Benešovska, 
Sedlčanska a obcí Neveklovska. Bližší info: IC Neveklov, tel.: 317 741 207

Ne 19. 8. MEMORIÁL MARTY ŽAMPACHOVÉ Zač. 13.00 hod.
Smíšený turnaj (1 žena + 1 muž) v plážovém volejbale za účasti 10 družstev. 
Kontakt na pořadatele: tel.: 607 114 169, e‑mail: tynec.volejbal@seznam.cz, 
www.vktynec.tym.cz

18. – 19. 8. Vzpomínková akce o Netvořské pouti Zač. 13.00 hod.
Výstava fotografií a archiválií v městském muzeu a v rodácké trafostani-
ci. Akce v rámci projektu „Ohlédnutí“ – vzpomínková setkání k 70. výročí 
vystěhování Benešovska, Sedlčanska a obcí Neveklovska. Pořadatel: Spolek 
rodáků a přátel muzea v Netvořicích a Muzea městyse Netvořice. Bližší info: 
IC Neveklov, tel.: 317 741 207

So 25. 8. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL Zač. 14.00 hod. 
Vystoupí divadlo Netopýr s představením Pygmalion. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou – městské muzeum

So 25. 6.
Ne 26. 6.

O POHÁR MISTRA KORMIDELNÍKA

 II. ročník soutěže pro malé i velké – splutí úseku Týnec nad Sázavou – Piko-
vice. Zkušený kormidelník pomůže odpovědět na otázky týkající se Sázavy 
a Posázaví, v cíli čeká na všechny zúčastněné odměna.
Výdej vybavení: 9.00 – 12.00 hod., VČASNÁ REZERVACE NUTNÁ. Bližší infor-
mace: Bisport, s.r.o., tel: 317 701 460, 317 701 704, 317 701 907, 317 701 908, 
mob: 777 335 618, info@bisport.cz, objednavka@bisport.cz

Pá 31. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač. 19.00 hod.
Akce, která seznamuje velké i malé s životem netopýra velkého – obyvatele 
gotické věže hradu Týnec.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – městské muzeum

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazeno. 
Přejeme příjemné zážitky

I. Řezbářské sympozium –  
Čtyři sochy pro Týnec

Město Týnec nad Sázavou organizuje prvním rokem řezbářské sympo-
zium, které proběhne 1. 8. – 4. 8. 2012 v zahradě Společenského centra 
Týnec nad Sázavou.
Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost celé čtyři dny pozorovat 

řezbáře při práci, sledovat, jak z kmenů týneckých stromů postupně vznikají 
sochy. Naše stromy tímto způsobem budou i nadále žít v našem městě s námi. 
Pokud někdo projeví zájem proniknout do tajů řezbářského řemesla, bude 
mít možnost si některé techniky vyzkoušet v praxi pod vedením mistra. 
Stačí jen přihlásit se do učení. Sochy budou slavnostně městu předány 
při příležitosti Týneckého střepu a poté upevněny na kamenné podstavce 
a rozmístěny po městě. Obě části našeho města – starý a nový Týnec tak 
získají krásná umělecká díla, která pomohou dotvořit malebnost našeho 
města a vedle známé kameniny bude i dřevo materiálem, který neodmys-
litelně patří k tomuto místu. 
Bližší informace podá sekretariát starosty města – 317 701 530.
Jste všichni srdečně zváni, těšíme se na setkání při vyřezávání. Děkujeme, 

že tuto akci podpoříte svou návštěvou.
Zdraví Adriana Bursová

Z muzejní noci na hradě

Z výstavy obrazů paní Štolbové
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4. srpna od 13.00 hodin

DOBOVÉ TRŽIŠTĚ OD HRADU DO ZAHRADY 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO / VSTUP ZDARMA

Město Týnec nad Sázavou pořádá
pravidelné sobotní pohádky pro děti i dospělé
ve venkovním areálu Městského muzea v Týnci nad Sázavou

Vstup ZDARMA / OBČERSTVENÍ zajištěno
Začátek představení vždy od 18.00 hodin

2. července 2011 
Divadlo Netopýr, O Koblížkovi

9. července 
Dřevěné divadlo, Jan Hrubec   
Zvířátka a loupežníci

16. července 
Naše divadlo,  
Eva Hrušková  
O princezně  
se zlatou hvězdou

23. července 
ŠUS, Ze starých  
pověstí českých 

30. července 
Bílkovo  
kratochvílné  
divadlo, Jan Bílek  
O Bajajovi

6. srpna 2011
Městské slavnosti - Týnecký střep  

10.00 hodin – 23. 00 hodin

13. srpna
Liduščino divadlo,  

Červík Jiřík  
a světluška  

Liduška jdou  
poprvé do školy

20. srpna 
Divadlo H Praha  

  Jak víla Modrovláska 
splnila tři přání a… 

27. srpna
Divadlo  

u staré herečky,  
Jarmila Vlčková,  

Šípková Růženka

www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás také na Facebooku
e-mail: magdalena.timplova@seznam.cz
tel.: 317 701 051

Areál Hradu Týnec
Berounští měšťané - šerm, tance a představení  

- Tři mistři a šašek, Alchymista a Sirael
Jan Hrubec - Dřevěné divadlo - Princezna na hrášku,  

Honza a drak,  Tristan a Isolda
Dei Gratia - koncert

Dílny pro děti - výroba loutek, lukostřelba,  
malování na obličej

Ohňová podívaná - hudba, tanec, kejkle, fakír a plivač ohně 

Zahrada Hotelu Týnec 
oslavy 200 let vzniku továrny na týneckou kameninu 

1.– 4. 8. 2012     I. ŘEZBAŘSKÉ SYMPOZIUM 
ČTYŘI SOCHY PRO TÝNEC 

dílny pro děti, divadlo, vernisáž  
a předání soch městu Týnec nad Sázavou 

Město Týnec nad Sázavou pořádá
pravidelné sobotní pohádky pro děti i dospělé
ve venkovním areálu Městského muzea v Týnci nad Sázavou

Vstup ZDARMA / OBČERSTVENÍ zajištěno
Začátek představení vždy od 18.00 hodin
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Zvířátka a loupežníci

16. července 
Naše divadlo,  
Eva Hrušková  
O princezně  
se zlatou hvězdou

23. července 
ŠUS, Ze starých  
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Bílkovo  
kratochvílné  
divadlo, Jan Bílek  
O Bajajovi

6. srpna 2011
Městské slavnosti - Týnecký střep  

10.00 hodin – 23. 00 hodin

13. srpna
Liduščino divadlo,  

Červík Jiřík  
a světluška  

Liduška jdou  
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20. srpna 
Divadlo H Praha  

  Jak víla Modrovláska 
splnila tři přání a… 

27. srpna
Divadlo  

u staré herečky,  
Jarmila Vlčková,  

Šípková Růženka

www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás také na Facebooku
e-mail: magdalena.timplova@seznam.cz
tel.: 317 701 051

Vstup ZDARMA / OBČERSTVENÍ zajištěno
Začátek představení vždy od 17.OO hodin

Při nepříznivém počasí se hraje v galerii

7. července 2012 4. srpna

14. července 11. srpna

21. července 18. srpna

28. července 25. srpna

ŠUS - Barbucha Městské slavnosti  
Týnecký střep

Divadlo Dokola  
O kouzelné  
vodě

Divadlo Spilberg   
Muzikál  

Kůzlátka a vlk

Naše Divadlo,  
Eva Hrušková  
a Jan Přeučil  
Čert a Káča

Divadlo Kapsa  
Zvířátka  

a loupežníci

Liduščino divadlo  
Střapaté pohádky  
z kouzelné zahrádky 

Ochotnický  
divadelní festival  

- Divadlo Netopýr  
Pigmalion 

Vstupné dospělí 30 Kč / děti 20 Kč / rodinné 80 Kč
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Všechny akce pořádá Město Týnec nad Sázavou  
v rámci projektu Týnecká setkání

Město Týnec nad Sázavou pořádá
pravidelné sobotní pohádky pro děti i dospělé
ve venkovním areálu Městského muzea v Týnci nad Sázavou

Vstup ZDARMA / OBČERSTVENÍ zajištěno
Začátek představení vždy od 18.00 hodin

2. července 2011 
Divadlo Netopýr, O Koblížkovi

9. července 
Dřevěné divadlo, Jan Hrubec   
Zvířátka a loupežníci

16. července 
Naše divadlo,  
Eva Hrušková  
O princezně  
se zlatou hvězdou

23. července 
ŠUS, Ze starých  
pověstí českých 

30. července 
Bílkovo  
kratochvílné  
divadlo, Jan Bílek  
O Bajajovi

6. srpna 2011
Městské slavnosti - Týnecký střep  

10.00 hodin – 23. 00 hodin

13. srpna
Liduščino divadlo,  

Červík Jiřík  
a světluška  

Liduška jdou  
poprvé do školy

20. srpna 
Divadlo H Praha  

  Jak víla Modrovláska 
splnila tři přání a… 

27. srpna
Divadlo  

u staré herečky,  
Jarmila Vlčková,  

Šípková Růženka

www.mestotynec.cz/muzeum
Najdete nás také na Facebooku
e-mail: magdalena.timplova@seznam.cz
tel.: 317 701 051

29. září  Keltský vecer - 7. rocní�

soboty od 19.00 hodin

18. srpna  Agnath�

28. července  JAZZ �.r.�. 

14. července  K.O. Týne� na� Sázavo�

 folk, blues, country, spirituály

  Dudáci, Fiannan, Crazy Shoes, Hakka Muggies,  
RíRá, irské tance, ohňová show

Slavnostní zakončení turistické sezóny 2012, 16.00-22.00 hod

 blues, latinskoamerické a jazzové standardy

 country, irské a bluegrassové skladby

Hudebn� 
vecer�
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� 80 LET KOPANÉ V TÝNCI N/SÁZ. �
FOTBALOVÝ STADION FK FERCOM V TÝNCI NAD SÁZAVOU

ZVEME VÁS NA PŘÁTELSKÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS

� ZAHÁJENÍ: 9.00 HODIN � PROGRAM: VYSTOUPENÍ DECHOVÉ KAPELY TÝNEČANKA � VYSTOUPENÍ
MAŽORETEK � VÝSTAVA MOTOCYKLŮ JAWA � COUNTRY KAPELA � SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
– KOPANÁ � KŘEST A PRODEJ PAMĚTNÍ KNIHY K 80. VÝROČÍ FOTBALU V TÝNCI NAD SÁZAVOU �

Celodenní vstupné: 100,– Kč � Děti v doprovodu rodičů zdarma � Občerstvení zajištěno po celý den

AMFORA KLUB PRAHA
STARÁ GARDA T¯NEC NAD SÁZAVOU
nedûle 24. 6. 2012      v˘kop v 10.30 hodin

AMFORA KLUB PRAHA
Prezidentem klubu a kapitánem družstva je Petr Salava, zástupcem je Jan Rosák. Trenér: Werner Kotas. Asistenti: Antonín
König, Václav Peška, Jaroslav Strnad. Masér: Miloslav Kneifl. Rozhodčí: Dagmar Damková nebo Pavlín Jirků. 
Čestné výkopy (střídavě): Monika Absolonová, Mahulena Bočanová, Jiřina Bohdalová, Josef Dvořák, Karel Gott,
Zora Jandová, Tereza Kostková, Josef Laufer, Antonín Panenka, Pavel Richter, Felix Slováček, Karel Štědrý, Helena
Vondráčková, Jitka Zelenková.
Širší kádr hráčů: Karel Abraham, Ota Balage, Petr Bende, Jan Berger, Přemysl Bičovský, Karel Bláha, Miroslav Čamaj,
Vladimír Čech, Jan Čenský, Jožka Černý, Martin Dejdar, Karol Dobiaš, Jan Fiala, Ľubomír Focko, Richard Genzer, Pavol
Habera, Ivan Hašek, Stanislav Hložek, Pavel Horňák, Jiří Hrdina, Vladimír Hron, Vladimír Hruška, František Jakubec, 
Pavlín Jirků, Tomáš Klus, Jakub Kohák, Petr Kostelník, Josef Lébr, Zdenek Marta, Zbyněk Merunka, Martin Michal, Josef
Alois Náhlovský, Jiří Novotný, Vasilis Panatsis, Vašo Patejdl, Milan Pitkin, Pavel Poulíček, Petr Rada, Filip Renč, Jan 
Rosák, Petr Salava, Tomáš Savka, Lešek Semelka, Horst Siegel, Roman Skamene, dr. Jan Skorkovský, Viktor Sodoma, 
Pavel Steiner, Kamil Střihavka, Michal Suchánek, Roman Šebrle, Jiří Ševčík, Karel Šíp, Vladimír Šmicer, Václav Tittelbach,
Sagvan Tofi, Aleš Valenta, Tomáš Verner, Ondřej Vetchý, Pavel Větrovec, Ladislav Vízek, Petr Vondráček, Petr Vrabec, 
Robert Změlík, Jiří Zonyga, Pavel Zuna, Miroslav Žbirka (k zápasu z uvedeného kádru nastoupí vždy minimálně 18 hráčů).

ČINNOST AMFORA KLUBU PRAHA V ROCE 2012
PODPORUJÍ A SPONZORUJÍ:

Machala a.s. – Tempur, PerDormire a Klinmam, Štěrkovny
Olomouc a.s., Adidas ČR, PRO-DOMA s.r.o., COMES
GROUP a.s., VAS v.o.s., MAXIMA POJIŠŤOVNA a.s.,
PENTA Q, stavební firma – Arnošt s.r.o., CK GREECE
TOURS PRAGUE s.r.o., CKPK spol. s r.o., PF GROUP a.s.
– TOPSTEP a TOPSET, I.C.S. a.s., STARLIFE s.r.o., Hotel
RICHARD – Mariánské Lázně, projekt OVOV RR, sportovní
značka R, stavební společnost Naidr s.r.o., módní značky
STONES a STEILMANN, O.T.E.C. CR s.r.o., Umbrella
Group a.s., MH CASE Pelhřimov, reklamní společnost
QUO s.r.o., Evropská Cestovní Pojišťovna a.s., Poháry
Bauer s.r.o., BECK International s.r.o. – stolní voda 
a Pivovar Litovel a.s.

M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá poznávací výlet  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Na programu bude návšt va zámku Herrenchiemsee, který se nachází v krásné alpské krajin  

a král Ludvík II. Bavorský „šílený“ ho nechal postavit na ploše 230 ha na ostrov  Herrenworth 
na jeze e Chiemsee, kde se rozhodl vybudovat v rnou kopii Versailles. 

 

Dopoledne kolem 10. hodiny p íjezd do p ístavu Prien, odtud plavba lodí na ostrov Herreninsel. 
Jedná se o nejv tší bavorské jezero /cca 80 km2/ ozna ované jako „Bavorské mo e“. 
Zde procházkou parkem dojdeme ke královskému zámku Herrenchiemsee. V rámci vstupenky je 
prohlídka interiér  zámku, prohlídka Muzea Ludvíka II. a Galerie v augustinském klášte e. 
Následovat bude volná procházka v parku s fontánami a „Velkým kanálem“, kopiemi soch jako 
v parku Versailles. 
 

Odpoledne pokra ování lodí na další ostr vek – Fraueninsel. Tady procházka po ostrov  
a prohlídka kláštera Frauenchiemsee /nejstarší ženský klášter z karolínské doby 8. století/. 
Návrat lodí do Prienu. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cena zájezdu: 800,- K  na osobu + cca 16 EURO na vstupy 
V cen  je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek,        

služby pr vodce - dr. Dana Obrová 
 

ástka za zájezd bude vybírána p edem p i p ihlášení spolu s místem v autobuse;  
Eura na vstupy – budou vybrána až v autobuse.  

 
Rezervace osobn  i telefonicky do 10. 9. 2012 

na tel: 317 729 050, 775 290 032 – Turistické informa ní centrum TÝNEC 
Klusá kova 2 – budova Spole enského centra TÝNEC 

sobota 29. 9. 2012 
odjezd autobusem z autobusového nádraží ve 4.30 hod., 

p edpokládaný návrat cca ve 23.00 hod. 
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Ocenění Českého olympijského výboru
Každoročně komise sportu žen Českého olympijského výboru vyhodnocuje 

trenérky a cvičitelky roku.Dne 20. 3. 2012 se v hotelu Pyramida v Praze 
uskutečnilo slavnostní setkání 30 žen z Čech a Moravy oceněných jako 
trenérky a cvičitelky roku 2011. Byla mezi nimi i aktivní cvičitelka, členka 
rady regionálního centra SPV Benešov a krajského výkonného výboru SPV, 
výkonného výboru OTSa předsedkyně Tělovýchovné jednoty o. s. Týnec 
nad Sázavou Věra Junová.Na ocenění ji navrhly za dlouhodobou cvičitel-
skou i organizační práci Středočeská krajská asociace sportu pro všechny 
a Okresní tělovýchovné sdružení Benešov.
Všechny oceněné účastnice obdržely z rukou předsedy ČOV MUDr. Jiráska 

a předsedkyně komise sportu žen ČOV PaedDr. Nadi Knorre, CSc. pamětní 
listy a batůžky vyrobené k příležitosti olympijských her 2012. 
Cílem setkání je vedle uznání a poděkování za obětavou práci dobrovol-

ných i profesionálních trenérek a cvičitelek podpořit zapojení žen do ak-
tivního působení ve sportu a tělovýchově, propagace olympijské myšlenky, 
zdravého životního stylu a také sportovního odvětví a místa, ve kterém 
ženy trenérky ‑cvičitelky působí.

Zájezd Klubu českých turistů (KČT)
I letos připravil týnecký KČT pro své členy i ostat-

ní zájemce zájezd – tentokrát na Příbramsko.
Vyjeli jsme v sobotu 12. května 2012 za chlad-

ného pošmourného počasí. První zastávka byla 
na zámku v Březnici, kde jsme již byli očekáváni. 
Prohlídka zahrnovala 14 místností, z nichž nej-
vzácnější je tzv. Lokšanská knihovna z r. 1558, 
která se v původním stavu dochovala dodnes. Pro-
hlédli jsme si i zámecký park, bylinnou zahradu 
a ve městě pak bývalou židovskou čtvrť – jednu 
z nejlépe zachovaných v Čechách. Je to vlastně 
město ve městě, s vlastním náměstíčkem, syna-
gogou, radnicí a barokními domy.
Z Březnice jsme pak pokračovali do Rožmitá-

lu pod Třemšínem, do staré části, kde v kostele 
Povýšení sv. Kříže hrával na varhany rožmitálský 
kantor a hudební skladatel Jakub Jan Ryba, autor 
České mše vánoční „Hej, mistře.“ A právě v tomto 
kostele r. 1796 mše poprvé zazněla. Na hřbitově 
je Rybův hrob. Rožmitál je také hezké městečko, 

škoda, že zámek i přes občasné opravy je v dezo-
látním stavu, nepřístupný.
Další zastavení bylo v lese u obce Voltuš, u ka-

menné mohyly s křížkem na památku J. J. Ryby, kte-
rý si na tomto místě vzal 8. dubna 1815 život.
Poslední část našeho výletu byla osmikilometrová 

pěší túra na Třemšín. Výškou 827 m patří mezi nej-
vyšší vrcholy jižních Brd. Procházeli jsme krásnými 
bukovými a smrkovými lesy kolem pěkně upravené 
Třemšínské boudy (úkryt turistů před nepohodou) 
a kolem barokní kapličky z r. 1771 s odpočívadlem. 
Na vrcholu je obyčejná dřevěná rozhledna, dosti 
chatrná, výstup na vlastní nebezpečí. Rozhled z ní 
není pro vysoké stromy, ale lesními průseky jsme 
docela dobře viděli pás Šumavy.
Kamenitou cestou kolem třemšínské studny jsme 

sestoupili k bývalé hájovně „Na Dědku“, kde na nás 
čekal autobus. Nakonec i počasí se umoudřilo, 
sluníčko příjemně hřálo nejen na túře, ale i celou 
cestu do Týnce.

E. K.
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Krajský přebor ve sportovní gymnastice opět v Týnci n. Sázavou
Již tradičně náš oddíl sportovní gymnastiky 

uspořádal Krajský přebor v tomto hezkém sportu 
jako je sportovní gymnastika dne 28.4.2012 v tě-
locvičně II. ZŠ Týnec n. S. Zúčastnilo se celkem 
79 závodnic a 9 závodníků ze 6 oddílů SG ze 
Středočeského kraje – Bělá p. B. Kamenice, Zdice, 
Neveklov, Dobříš a Týnec n. S. Tento závod byl 
současně postupovým do Republikového finále 
v SG. Postupovali vždy první 3 závodníci z každé 
kategorie. Za náš oddíl se tohoto závodu zúčast-
nilo celkem 14 děvčat. 

ml. žákyně I. – celkem 31 závodnic
1. místo – Stibůrková Andrea
15. místo – Ungerová Barbora
17. místo – Hejzlarová Klaudie
18. místo – Havránková Lucie
30. místo – Jašková Kristýna
31. místo – Stejskalová Tereza

Republikové finále ve sportovní gymnastice
Doubí u Třeboně 
V sobotu a v neděli dne 19. – 20. 5. 2012 se 

uskutečnilo v Doubí u Třeboně „Republikové finá-
leve sportovní gymnastice“.Za náš oddíl se z kraj-
ského přeboru nominovala 4 děvčata – mladší 
žákyně I. – Stibůrková Andrea, mladší žákyně II. 
– Stibůrková Barbora, starší žákyně IV. – Vávrová 
Michaela a za dorostenky – Škodová Michaela.
Odjeli jsme do Doubí v sobotu ráno a děvčata 

v kategorii žactva se šla hned po příjezdu ubyto-
vat a potom rozcvičit do tělocvičny, protože jim 
závod začínal v 11 hod. Závod probíhal dobře 
a našim děvčatům se i dařilo. Dorostenky závodily 
v neděli dopoledne.

  
V kategorie ml. žákyně I. bylo celkem 45 zá-

vodnic a na krásném 5. místě se umístila Stibůrko-
vá Andrea z našeho oddílu. Ostatní dvě děvčata se 
umístila do 12. místaaděvčataz 11 oddílu získala 
3. místo pro Středočeský kraj.

V kategorii ml. žákyně II bylo celkem 42 
závodnica vyhrála naše závodnice Stibůrková 
Barbora. Ostatní děvčata z družstva se umístila 
na horších místech a družstvo z 10 oddílů obsadilo 
4. místo pro Středočeský kraj.

V kategorii starší žákyně IV.  závodilocel-
kem27 děvčat a naše Vávrová Michaela obsadila 
16. místo.
Ostatní děvčata z družstva zabojovala a ze 7 

družstev obsadila děvčata v této kategorii pro 
Středočeský kraj 2. místo.

V kategorii dorostenek závodilo celkem 20 
závodnic a naše Škodová Michaela obsadila v jed-
notlivcích 3. místo. Ostatní dvě závodnice z druž-
stva svým umístěním vybojovaly pro Středočeský 
kraj2. místo z 5 oddílů.

ml. žákyně II – celkem 22 závodnic
1. místo – Stibůrková Barbora
6. místo –Valentová Jana
19. místo – Djurasovičová Sára

starší žákyně III – celkem 12 závodnic
6. místo – Rillichová Barbora
12. místo – Součková Hana

starší žákyně IV. – celkem 7 závodnic
3. místo – Vávrová Michaela
5. místo – Vávrová Kateřina

Dorostenky – celkem 4 závodnice
2. místo – Škodová Michaela

Z tohoto závodu postoupila 4 děvčata z naše-
ho oddílu do Republikového finále ve sportovní 
gymnastice,který se koná dne 19. – 20. 5. 2012 
v Doubí u Třeboně. 
Držíme palce a hodně úspěchů. 

J. Z.
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Roolympiáda = Rodinná olympiáda v atletickém víceboji pro rodiče a děti 
V Týnci nad Sázavou se tato olympiáda kona-

la 15. 5. 2012 již po třetí.Za příjemného počasí 
se letos na školním hřišti sešlo 33 párů rodičů 
a dětí ve věku od cca 2 do 6 let. Děti závodily 
ve 4 věkových kategoriích a třech disciplínách: 
běh na 20 m, skok do dálky a hod kriketovým 
míčkem. Všechny děti urputně závodily, jenom 
dvě psychicky závod nezvládly a utekly hned před 
absolvováním první disciplíny… nemotivovaly je 
ani slíbené ceny, medaile a diplomy. 
Po první soutěžní části, kdy soutěžily jenom děti 

a rodiče jim z plných plic fandili, došlo na druhé 
kolo. To bylo ve znamení společných výkonů dítěte 
a rodiče. Některé rodiče suplovali babičky a dě-
dové, nebo starší sourozenci a kamarádi. A právě 
dědečkové se předvedli jako skvělí závodníci.Asi 
nejvíc legrace si všichni užili při běhu „svázaném“.
Rodiče měli nohy u kotníků navlečené v krátkém 
gumovém kroužku a s dítětem za ruku museli 

Naše děvčata byla platnými členkami družstev závodících za Středočes-
ký kraj a svým hezkým umístěním se odměnila svým trenérům za jejich 
obětavost a trpělivost při trénincích. 

na čas uběhnout 10 m. Naštěstí nikdo neupadl, 
ale občas jsme měli ze snahy rodičů husí kůži.
Druhou disciplínou byl skok do dálky z místa. 
První skákalo dítě a z jeho stopy pokračoval rodič. 
Poslední byl hod na cíl. Házelo se „třepetalkami“ 
do obručí. Rodiče pochopitelně měli cíl vzdálenější 
a ze šesti možných společných hodů (3+3) byl 
nejlepší výsledek 5. Třepetalky nejsou na házení to 
správné náčiní, ale právě proto se malým závod-
níkům moc líbily. Atletické odpoledne vyvrcholilo 
po necelých dvou hodinách zápolení vyhlášením 
výsledků.Nejmladší děti měly disciplínu navíc – 

„šplh na bednu“.První 3 závodníci z každé kate-
gorie obdrželi medaile, diplomy a vybrali si ceny. 
Diplomy a drobnou cenu dostaly všechny děti.
Za výkony sklidily ještě hlasitý potlesk, cvakaly 
spouště fotoaparátů jako na opravdové olympiádě, 
a tak jsme si všichni slíbili, že se za rok znovu 
sejdeme. Už počtvrté.

Za Odbor SPV Tělovýchovné jednoty o.s, 
Týnec nad Sáz. Věra Junová

Děkujeme nejen závodnicím,ale i trenérům za jejich dobrou práci na poli 
sportovní gymnastiky u nás v Týnci nad Sázavou. Doufáme, že jimelán vy-

držía že další děvčata půjdou v jejich šlépějích. J.Z.
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Dosažení vrcholu v červeném minivolejbale v Příbrami
V neděli na apríla 2012 jsme s našimi nejmenší-

mi volejbalovými nadějemi jeli na třetí kolo kraj-
ského přeboru v červeném minivolejbale. Turnaj 
„pořádala“ Příbram, kam se přihlásilo 15 družstev. 
Týmy byly rozděleny do třech skupin po pěti, kde 
se utkaly každý s každým. Vítězové skupin hráli 
poté o 1. – 3. místo, druzí ve skupinách o 4. – 6., 
atd. Skupiny se hrály systémem na dva hrané 
sety po 8 minutách a zápasy o celkové umístění 
na jeden set do 15 bodů. 
Ve skupině si naše áčko v úvodních dvou zá-

pasech poradilo hladce s Benešovskou 3 i 4. Poté 
sehrálo klíčový duel s chlapeckým týmem Bártové 
a pouhý bodík v tomto utkání jim chyběl k celko-
vému vítězství ve skupině. Postup z druhého místa 
stvrdilo výhrou nad domácími Kuřátky.
Týnecké céčko srdnatě bojovalo v nejtěžší sku-

pině B. Po úvodní prohře s příbramskými Ma-
muty dosáhlo na první bod v zápase s Opicemi. 
Naděje na solidní umístění vykřesalo výhrou nad 
Benešovskou 2. Poté ovšem nezvládlo druhý set 

s Hořovicemi „A“ a v konečném zúčtování bylo 
až těsně čtvrté.
Ve skupině C se potkalo naše béčko s céčkem. 

Béčko svoji spanilou jízdu turnajem zahájilo dvě-
ma výhrami nad Benešovskou 1 a Hořovicemi 
„B“. Poté odehrálo vyrovnaný souboj s lepším 
poměrem míčů s domácími Králíky, který  jim 
zajistil postup z prvního místa ve skupině. To si 
nenechalo vzít ani v posledním sestrovražedném 
boji s týneckým déčkem.
Déčko uhrálo v prvním duelu plichtu s Kralíky. 

Ovšem poté naplno bodovalo jak s Benešovskou 
1, tak s Hořovicemi „B“. Postup z lepšího než 
třetího místa ovšem ztratilo v již zmiňovaném 
týneckém derby.
Do bojů o konečné umístění nejdříve zasáhlo 

smolně naše céčko, kdy dobře rozehraný duel 
s Hořovicemi B prohrálo těsně 13:15. Pak ovšem 
doslova rozstřílelo Benešovskou 3 v poměru 15:4 
a zajistilo si jedenáctou příčku.

Vítězky v akci

Sestava TÝNEC „A“
Barča Korbelová
Adéla Znamenáčková
Míša Trojánková

Sestava TÝNEC „B“
Kačka Dudová
Áňa Adámková
Marta Polášková

Sestava TÝNEC „C“
Natálka Kalinová
Terka Dejnožková

Sestava TÝNEC „D“
 Denča Vicanová
Péťa Charvátová 
Lucka Frauknechtová

Déčko si ve skupině o 7. – 9. místo nedokázalo 
poradit s příbramskými Mamuty a vydřelo alespoň 
výhru nad domácími Kuřátky.
Týnecké áčko svádělo marný boj ve skupině 

o 4. – 6. místo s příbramským „zvěřincem“. Králíci 
i Opice byli nad jejich síly, a tak se v konečném 
zúčtování mohlo vyhřívat na šesté příčce.
Na samotný vrchol dosáhlo naše béčko. Cestu 

za vysněným „titulem“ mu nezkřížili ani Hořo-
vice „A“, ani příbramští Bártové. Po posledním 
míči vybuchnul gejzír radosti a do finálového 
kola v Kolíně si můžeme užívat zasloužené pr-
venství. Holkám všichni z klubu a nejen z něj 
moc gratulujeme.

 
Celkové pořadí:

1. VK Týnec nad Sázavou „B“
6. VK Týnec nad Sázavou „A“
8. VK Týnec nad Sázavou „D“
11. VK Týnec nad Sázavou „C“

Finále krajského přeboru v červeném minivolejbale v Kolíně
V sobotu 20. května 2012 jsme s našimi nejmenšími volejbalovými 

nadějemi zakončili sezónu krajského přeboru v červeném minivolejba-
le. K finálovému turnaji jsme zajížděli do Kolína, kam se přihlásilo 44 
družstev. Hrálo se systémem na dva hrané sety po 7 minutách. Z osmi 
skupin postupovaly první dvě do vyřazovacího play – off. Při první prohře 
ve vyřazovacích bojích měly týmy ještě jednu možnost hrát v opravném 
pavouku, ze kterého se dalo postoupit i do samostatného finále.

Do turnaje vstoupilo naše áčko velmi dobře, když si ve velmi silné sku-
pině dokázalo poradit nejdřív s Neratovicemi C a poté s Brandýsem B. 
Klíčová výhra k postupu mu těsně unikla s chlapci z SKV Kolín A. S dalším 
adeptem na postup, Hořovicemi A, poté nezachytilo naše áčko začátek 
a z výhry se nakonec radovaly Hořovice. Na naše holky zbylo „jen“ třetí 
místo ve skupině.

Přihrávka déčka Týnec „A“ na příjmu Týnecké céčko v útoku
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Naše béčko se se soupeři ve skupině moc nemazlilo, a to ani s chlapci 
z VO Příbram A, kteří byli v celém turnaji druzí nasazení. Dokázalo po-
stupně porazit Benešovskou A, zmiňovanou VO Příbram A, nezaskočily je 
ani Pečky C, s Vavřincem Kladno A si zajistilo postup a v posledním zápase 
s Neratovicemi dokonce první místo ve skupině!
K našemu velkému potěšení se naše céčko vzhlédlo v našem béčku 

a po jejich vzoru nedalo šanci Hořovicím B, SKV Kolín C, Benešovské 
B. V rozhodujícím zápase o první místo ve skupině si poradilo s chlapci 
z Benátek B a zaslouženě postoupilo do play – off.
Déčko mělo ze skupiny postup komplikovanější. Po vydařeném zápase 

s SKV Kolín D, je dostala do úzkých Kutná Hora A. Po prohře jim k postupu 
ze skupiny nezbývalo nic jiného, než vyhrát všechna zbývající utkání. Tento 
úkol však vzala naše děvčata ve velkém stylu a postupně jasně zvítězila 
nad Brandýsem C, Benešovskou D a VO Příbram C.
Ve vyřazovacích bojích béčko poměřilo síly s Kutnou Horou B a po vy-

rovnaném průběhu jim postup utekl až v samotné koncovce. V osmifinále 
došlo rovněž na zajímavý duel mezi týneckým céčkem a déčkem. Po velmi 
dramatickém průběhu hry se s „odřenýma ušima“ do dalších bojů prodralo 
naše céčko. Na déčko zbyl boj v opravném pavouku.
V něm déčko narazilo na tréninkové sparingpartnery z béčka. Ani v tom-

to duelu déčku pšenka moc nekvetla a po srdnatém výkonu gratulovalo 
k vítězství týneckému béčku.
Čtvrtfinále bylo konečné pro naše céčko, které nestačilo na pozdější 

vítěze celého turnaje Baník Příbram A. 
V opravném pavouku po čtvrtfinále se marně céčko pokoušelo prosadit 

proti chlapcům z SKV Kolín A, kteří po „vyřazení“ našeho áčka ve skupině, 
vystavili stopku v turnaji i pro další týnecký tým, naše céčko. 
Stejný osud potkal i naše béčko, které v nervy drásajícím boji a nesmírně 

vyrovnané koncovce nestačilo vyrovnat zápas s Neratovicemi A. 
Ve finálovém turnaji se podařilo v silné konkurenci našim třem týmům 

dostat mezi nejlepších šestnáct týmů Středočeského kraje a čtvrtý tým 
zůstal těsně před branami finále.

Celkové pořadí:
1. VO Baník Příbram „A“
2. VO Příbram „A“
3. VK Karbo Benátky nad Jizerou „A“
9. – 12. VK Týnec nad Sázavou „B“
9. – 12. VK Týnec nad Sázavou „C“
13. – 16. VK Týnec nad Sázavou „D“
17. – 24. VK Týnec nad Sázavou „A“

Starší žákyně „na bedně“ i v Týnci
Pořadatelství čtvrtého kola okresního přeboru žáků a žákyň v sobotu 31. 

března 2012 připadlo na naše bedra. Do místní tělocvičny se týmům asi 
moc nechtělo, a tak jsme turnaj začínali s malým zpožděním.
Do zahajovacího zápasu jsme nastoupili proti Sokolu Kácov dost rozpačitě. 

Než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 2:10. Poté jsme si pomohli dobrým 
servisem a první sadu nakonec dovedli do vítězného konce. Ve druhém 
klání už Kácov odpor moc nekladl a my si připsali důležitou výhru.
S velkým elánem jsme vkročili i do druhého zápasu proti Divišovu. Po vel-

mi dobrém výkonu jsme se v obou setech mohli radovat z výhry 25:13.
Zpátky na zem nás poslalo následné utkání s pozdějším vítězem turnaje, 

Slavojem Čerčany. Po vyrovnaném začátku jsme darovali soupeři chybami 
na servisu laciné body, které Čerčany dokonale využily. Odskočily nám 
na rozdíl šesti bodů a my marně celý set ztrátu dotahovali. Druhá sada byla 
ve znamení naší marné snahy o otočení utkání a protivník nám uštědřil 
lekci z produktivity.
Do posledního zápasu proti Postupicím jsme šli s tím, že se pokusíme 

porvat o celkové druhé místo na turnaji. Úvod zápasu nám ovšem nevyšel 
podle našich představ a my se v celém průběhu zmohli pouze na osm bodů. 
Ve druhém dějství jsme se nepatrně zlepšili, přesto se nám sen o druhém 
místu rozplynul. Po prohře 12:25 jsme vzali zavděk třetím místem.

Sestava Týnce:
Míša Vávrová, Kačka Vávrová, Nikol Míčková, Jana Marvanová, Kačka 
Součková, Marika Pálová, Valča Pešanová
Trenér:Marek Vávra

Celkové pořadí v Týnci:
1. Slavoj Čerčany  4  4  0  8:0  200:141  8 b
3. ZŠ Postupice  4  3  1  6:2  199:205  7 b
4. VK Týnec n. Sáz. 4 2 2 4:4 199:205 6 b 
5. Sokol Kácov  4  1  3  2:6  187:195  5 b
6. Sokol Divišov  4  0  4  1:8  158:208  4 b

Rádi bychom poděkovali MěÚ Týnec nad Sázavou za finanční příspěvek 
na organizaci tohoto vydařeného turnaje. 
Poslední páté kolo OP se uskutečnilo v sobotu 21. dubna 2012 v tělocvičně 

v Kácově. Naše děvčata obsadila krásné druhé místo za Postupicemi, čímž 
si upevnila v naší první sezóně konečné třetí místo v okresním přeboru 
za prvními Postupicemi a druhými Čerčany. Čtvrtý byl Kácov a na posled-
ním místě Divišov.
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Elektro firma Zden k Hubert nabízí: 
- elektroinstala ní a elektriká ské práce v etn  oprav a zkoušek 
- pozáru ní opravy elektroza ízení a spot ebi  - elektrokotle, vodárny, sporáky, 

bojlery 
- odborná p ipojení elektrospot ebi  
- projednání p ípojky /zm n v odb rném míst  u distributora el. energie  
- úpravy elektrom rových rozvad  – p íprava na zm nu sazby a HDO 
- možnost montáže inteligentní - sb rnicové  elektroinstalace  

 
Zden k Hubert  Na Vyhlídce 76E  257 22 Nespeky – M ste ko  tel. 604 135 814 
 

 
 

 
 

Mona Sekáč 
 

D TSKÝ A DÁMSKÝ SECOND HAND                    
Zna ky: NEXT, GEORGE, RIVER ISLAND, F & F, TU, GAP, MARKS &  SPENCER,      

ANIMAL, ATMOSPHERE, NEW LOOK, … 
 

AKCE  na oble ení 2ks + 1ks ZDARMA od 25.6. do 30.6. 
 

        Otevírací doba:    Po   9.00 – 16.30                     Benešovská 111 
                                               Út   9.00 – 16.30                  Týnec nad Sázavou 

                                                            St  14.00 – 18.00 
                                                            t   9.00 – 16.30 
                                                            Pá   9.00 – 15.00 
                                                            So   9.00 – 12.00 

 
 

SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
SBÍRKA PROBÍHÁ OD 9. 5. 2012 DO 24. 6. 2012 NA MĚST-
SKÉM ÚŘADĚ V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Jaké věci je možné darovat:
‑  letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
‑  lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
‑  látky (minimálně l m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 
látek)

‑  domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené
‑  peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky
‑  obuv – veškerá nepoškozená, páry svázané nebo spojené gumičkou, 
aby se boty neztratily

Věci, které nemůžeme vzít:
‑  ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů

‑  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se znehodnotí
‑  znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby 
se transportem nepoškodily.

Informace na tel: 317 701 431 podatelna městského úřadu

Jarní část Krajského přeboru mužů
Jarní část sezóny Krajského přeboru II. třídy mužů jsme zahájili třemi 

venkovními dvojzápasy v Berouně, v Dobříši a ve Vlašimi. Důvodem bylo 
odložené utkání domácího zápasu 12. 5. s Hořovicemi. 
Úvodní zápas v Berouně rozhodovaly samotné koncovky, ve kterých měl 

více štěstí soupeř a připsal si první jarní výhru. Té jsme se dočkali hned 
vzápětí i my, když jsme s jedním zaváháním dokázali prohru z úvodního 
dějství domácím vrátit.
Černou sobotu jsme si vybrali v Dobříši. Ve třetím setu úvodního zápasu 

se nám krátce po sobě za stavu 12:17, resp. 15:17 zranil smečař a blokař 
a my neměli již nikoho na střídání. Tím se stalo naše družstvo neúplné 
a oba zápasy musely být dopsány v náš neprospěch.
Absence zraněných hráčů se projevila i o čtrnáct dní později ve Vlašimi, 

kde jsme v silně improvizované sestavě nepokazili domácím oslavy 120. 
výročí TJ.
Poprvé doma jsme se tedy představili až v sobotu 26. května 2012 proti 

lídrovi TJ Sokol Roztoky, kterému jsme dokázali vrátit porážku z úvodního 
zápasu ve stejném poměru 3:1.
Do konce sezóny nám ještě zbývá odehrát venkovní zápas v Sedlča-

nech a těžký domácí zápas s aktuálně druhým Komárovem. Závěrečnou 
tečku za sezónou 2011–2012 udělá dohrávka na naší půdě se Spartakem 
Hořovice.
Na závěr bych rád poděkoval MěÚ Týnec nad Sázavou za finanční pod-

poru pořádaných akcí a činnosti našeho klubu.
Rovněž bych Vás chtěl pozvat na plážový volejbal, který je opět v provozu. 

Stačí se jen objednat na telefonním 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.tym.cz
Za VK Týnec nad Sázavou

Jaromír Kuchta
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MONTESSORI CENTRUM 
zve děti  

letní prázdninová školička 
CESTA KOLEM SVĚTA 

Postupně společně navštívíme všechny kontinenty * zahrajeme si na jejich domorodé obyvatele * podíváme se, jaká 
zvířata kde žijí * jaké zajímavé rostliny najdeme k jídlu a k užitku * zkusíme uvařit a ochutnat místní pokrmy * 

obléknout se jako místní obyvatelé * zazpívat si a zatančit domorodé tance * zahrát na rozličné hudební nástroje * 
naše zážitky se budeme snažit zachytit na obrázcích a fotografiích 

To vše s námi mohou děti prožívat 
v Montessori centru na Brodcích a v okolní přírodě 

v době od 16. 7. do 17. 8. 2012 vždy od 8 do 16 hodin 

Prázdninová školička je určena i pro děti, které Montessori centrum pravidelně nenavštěvují 
 Děti mohou přijít kdykoli po předchozí domluvě a účastnit se programu 1 - 5 dnů v týdnu. 
 Tedy jednotlivé dny nebo celý týden. Jeden den programu stojí 250 Kč, celý týden 1250 Kč. 
 Děti s sebou potřebují batůžek se svačinou a pitím, obědy jsou zajištěny společné. 
 Cena oběda je 30 Kč (polévka, hlavní jídlo, čerstvé ovoce nebo zelenina, pití). 

Na všechny malé objevitele se moc těšíme a všem rodinám přejeme krásné léto 
Adéla Svobodová  www.mc.tynecko.net 
tel: 608 748 726 e-mail: montessori@centrum.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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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.



28	strana Týnecké listy červen	2012

Týnecké listy – dvouměsíčník, číslo 3/2012, ročník XXII, vycházejí 18. 6. 2012. Vydává Město Týnec nad Sázavou, IČ: 00232904. Povoleno pod registračním 
číslem: MK ČR 10762. Distribuce ve městě Týnec nad Sázavou. Redakční rada ve složení: E. Bartůšková, Mgr. B. Schůtová, I. Nováková, P. Vilímek, M. Timplová. 

Adresa vydavatele: Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, e‑mail: radnice@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz.  
Náklad 800 ks.

�

�

�����������	���

�����������

�������	���������	

��������������	����������������

���������������������������������������������������������������

�����������	���	����������� ����������������

����������������	��� !�"�# ��� ���� �����������"�������������


