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zdarma

Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

Týnecké listy Vám opět 
přináší informace o dění 
ve městě a připravovaných 
projektech. 

Povodně
Dne 2. 6. došlo k výraznému zvýšení hladin vod-

ních toků, především Janovického, Tloskovského, 
Kamenického potoka a Sázavy. Došlo k zaplavení 
8 domů v Krusičanech, 6 domů v Čakovicích, 1 
domu v Hrusicích, 2 domů na Sázavě, hospody 
v Náklí, hřiště v Čakovicích a Krusičanech, obec-
ního domku v Podělusích a 2 chat u Janovického 
potoka. V postižených lokalitách byl na náklady 
města likvidován odpad, zajištěno náhradní záso-
bování pitnou vodou, čištění zaplavených studní 
a jímek, byly poskytnuty úklidové prostředky, des-
infekce, nářadí, ochranné pomůcky a vysoušeče 
a pracovníci na pomoc s odstraňováním bahna 
a naplavenin z úřadu práce. 

Na městském majetku vznikly škody přede-
vším na komunikacích, důležité komunikace již 
byly uvedeny do provozu, postupně se řeší méně 
významné cesty. Za prvních 14 dnů po povodni 
již bylo v souvislosti s likvidací škod vydáno 
650.000 Kč, další výdaje budou následovat dle 
možností rozpočtu a dotací. Předpokládají se další 
nutné výdaje na likvidaci škod a opravy kolem 
1 mil. Kč. Do budoucna by bylo potřeba na další 
opatření cca 5 mil. Kč. 

Rada města schválila poskytnutí darů:
• 500 Kč pro hasiče zasahující v neděli 2. 6. při 

povodních
• 8.000 Kč nebo 4.000 Kč pro vybrané nemovi-

tosti zaplavené při povodni 2. 6. 2013
Na pomoc postiženým povodní byla vyhlášena 

veřejná sbírka. Informace o této sbírce si můžete 
přečíst dále v Týneckých listech.

Z jednání rady 
• Byly schváleny nájemní smlouvy na polnosti fir-

mám Agroprim a Agro Poříčí (především pozemky 
v peceradském a krusičanském katastru)

• Po výběrovém řízení byly uzavřeny Smlouvy 
o dílo na akce:

 –  Pěší zóna – chodník u obchodního domu – Fran-
tišek Málek – 411.335,40 Kč bez DPH. Akce je 
již dokončena. Zároveň byl opraven chodník 
u samoobsluhy Vlasák. Spolu s nově vysazenou 
zelení, novým osvětlením a lavičkami tak vzniká 
útulné a přívětivé centrum města.

 –  Krusičany – oprava povrchu komunikace – 
BES – 438.548,60 bez DPH. Původně měla 
být opravena cesta k Reissigům, vzhledem 

k povodní poničené cestě u Tloskovského 
potoka se asfaltový povrch položí zde.

• Byl schválen ceník, kterým se určují ceny spojené 
s užíváním pohřebišť. Ceny za hroby se nemění, 
nově se stanovuje pouze cena za kolumbárium. 
Na novém hřbitově je 12 nových schránek, po-
stupně (v dalších letech) se budou přistavovat 
další. Zároveň je funkční i rozptylová loučka.

• Byla schválena smlouva na vypracování logo-
typu města a zpracování manuálu jednotného 
vizuálního stylu. To zajistí sjednocení grafického 
vzhledu na všech dokumentech úřadu i ve městě 
v rámci např. orientačního systému.

• Rada vyhodnotila plán financování a obnovy 
vodovodů a kanalizací za rok 2012. Veškeré fi-
nanční prostředky z pronájmů byly vloženy zpět 
do vodovodů a kanalizací. Mezi významné akce 
patřila výměna armatur na Jílovské, opravy 
střech a oken na čistírně a vodárně.

• Byla doplněna redakční rada Týneckých listů 
o starostu Mgr. Martina Kadrnožku a místosta-
rostku Adrianu Bursovou. Rozhodně ne z dů-
vodu potřeby zasahovat do článků, ale přede-
vším je třeba mít přehled o obsahu článků.

• Byl schválen finanční příspěvek: 
 –  8.000 Kč Osadnímu výboru v Podělusích 

na organizování kulturních akcí (masopust, 
dětský den a drakiáda)

 –  7.000 Kč pro SDH Zbořený Kostelec na sou-
těžní vybavení pro družstvo žen

Z usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo na zasedání v květnu a červnu 

2013 mimo jiné projednalo:
• Umístění tréninkového hřiště VICTOR pro fot-

balový klub. Možná byla jen dvě místa: ve škol-
ním areálu a u sokolovny ve Zbořeném Kos-
telci. V areálu školy by bylo nezbytné přemístit 
stávající prvky atletiky (dráha a skok daleký), 
sociální zázemí je plně vytíženo provozem tě-
locvičny. V Kostelci je pozemek připraven, je 
zde prostor pro rozšiřování sociálního zázemí. 
Po dlouhé a emotivní diskuzi byla pro realizaci 

odsouhlasena varianta v Kostelci. Spoluúčast 
města na výstavbu tohoto hřiště činí 2,8 mil. Kč. 
Nezávisle na této akci se v areálu školy realizuje 
stavba multifunkčního hřiště. Dokumentace 
je již hotová, v nejbližší době bude vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby.

• Prodej obchodního podílu ve výši 25 % ve spo-
lečnosti Technické služby Benešov, s r.o. městu 
Benešov. Jde o 1. krok v přípravě založení nové 
společnosti, která bude pro Týnec zajišťovat 
likvidaci odpadů, úklid města a provoz vodo-
vodů a kanalizací.

 2. krokem, který byl již také projednán, je návrh 
organizační struktury nové společnosti. Společ-
nost bude řídit ředitel, podřízeni mu budou ve-
doucí 2–3 středisek. Následovat bude výběrové 
řízení na ředitele (podzim 2013) a založení 
nové společnosti (prosinec 2013)

• Rozdělení dotací na podporu spolkové čin-
nosti – na pravidelnou sportovní a zájmovou 
činnost. Celkem bylo rozděleno 314.000 Kč.

• Záměr přestavby části administrativní budovy 
Fercom na byty. Vzniknout by zde mělo 21 
bytů ve 3 patrech. Město za to získá pozemek 
v areálu u teplárny, který by byl do budoucna 
využitelný na stavbu sportoviště.

Z činnosti úřadu a starosty
• Pokračují práce na přípravě stavby chodníku 

(cyklostezky) do Chrástu, chodníku v Čakovicích 
a přechodu pro chodce v Chrástě sídlišti. Díky 
zvýšeným nákladům na odstraňování povodňo-
vých škod může dojít k odložení některých pro-
jektů, v každém případě jde o prioritní akce.

• Za úřadem byl umístěn žlutý kontejner na sběr 
použitého textilu. Provoz kontejneru zajišťuje 
Diakonie Broumov. Pravidelné sbírky ošacení 
budou i nadále pokračovat.

• Byl uveden do provozu zpomalovací semafor 
na Benešovské ulici. Na webu města je vidět 
záznam z kamery.

pokračování na následující straně
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Další zprávy z radnice 
Vážení spoluobčané,
po dvou měsících vás opět zdravím při čtení týneckého zpravodaje. Uplynulé 
období bylo pro naše město velice náročné, pustili jsme se do realizace připra-
vených projektů a investic, přes nepříznivé deštivé týdny jsme zahájili různé 
stavební práce a plánované opravy. První dny letošního června byly kritické. 
Ničivé záplavy v místních částech Krusičany a Čakovice a rozvodnění řeky Sázavy 
připravily mnohým našim občanům a naší radnici zoufalé okamžiky a velké škody 
na majetcích. Takové situace člověka vždy prověří. Spojili jsme síly a vynaložili 

maximální úsilí k nápravě. Odstraňování škod probíhá dodnes a tato mimořádná situace nás bude 
stát nemalé finanční prostředky z našich rozpočtů. Zvládneme to a musíme pracovat dál. Běžný 
chod města se nezastavil, rozpracované projekty pokračují v realizaci a provoz všech městských 
institucí nebude ohrožen. Rozpočet města nadále zůstává vyrovnaný. V samostatných článcích se 
dočtete více podrobností k dané situaci. Přeji všem klidné léto, krásnou dovolenou, trochu toho 
odpočinku a příjemné chvíle mezi blízkými a přáteli. 

Buďte na sebe opatrní. 
Zdraví Adriana Bursová, místostarostka města

zřízení nové kanalizační přípojky pro objekt 
hasičské zbrojnice a přeložení části vodovodní 
přípojky pro školní jídelnu ve staré škole. 

• Byla svolaná valná hromada mikroregionu 
Týnecko – svazek obcí, na které se zástupci 
obcí dohodli o změně stanov v bodě zániku 
členství. Dále se starostové dohodli, že pro-
běhne převod stávajícího majetku Mikroregionu 
na jednotlivé obce a město. Rada města Týnce 
přijala darovací smlouvu na 6 kusů autobuso-
vých zastávek a 6 kusů informačních tabulí, 
které byly pořízeny Mikroregionem z dotace 
v roce 2006. Město přebírá zařízení do majetku 
a zavazuje se o něj pečovat.

 Mikroregion Týnecko byl jako svazek obcí zalo-
žen v roce 2000, a to za účelem společného roz-
voje obcí v severozápadní části okresu Benešov, 
v krásném a turisty odedávna vyhledávaném 
dolním Posázaví. Obce Bukovany, Krhanice, 
Lešany, Netvořice, Chleby, Chářovice, Chrášťany 
a Václavice tvoří prstenec okolo přirozeného 
spádového centra – Týnce nad Sázavou a právě 
toto město si také zvolily za sídlo svazku. Mik-
roregion Týnecko čítá téměř 9 tisíc obyvatel.

 Od června 2013 se mikroregion Týnecko pre-
zentuje novými webovými stránkami, jejichž 
změna byla nutná hlavně kvůli většímu obsahu 
informací. Na stránkách přibyly další odkazy, 
jako například aktuální přehled kulturních akcí 
a hlavní nabídka se rozšířila zejména o aktuality 
a zájmovou činnost. Najdete zde i informace 
o projektech, které právě nyní probíhají v Týnci 
nad Sázavou.

 Více se dozvíte na webových stránkách 
 mikroregionu www.regiontynecko.cz

• V květnu proběhla konference v KD Karlov 
v Benešově, jejímž pořadatelem bylo Město 
Benešov. Akce byla zaměřena na cestovní 
ruch regionu Benešovska. Jejím cílem bylo 
vyzdvihnout a představit krásy, památky této 
oblasti a novinky turistické sezóny 2013. Této 
konference se Město Týnec zúčastnilo s vlastní 
prezentací. 

 Pozornost byla věnována hlavně představení 
města a jeho místních částí, románskému hradu, 
jehož věž obývá kolonie netopýra velkého a byly 
představeny i kulturní akce, které zde probí-
hají v průběhu celého roku. Dále byly zmíněny 
projekty, které momentálně ve městě probíhají: 
Obnova zeleně a projekt Bezpečně do školy. 
Své novinky představilo i outdoorové centrum 
Bisport, u něhož začíná jeden z nejkrásnějších 
úseků řeky Sázavy, a to Týnec nad Sázavou 
– Pikovice. 

 Novinky z našeho města představila Marina 
Tomanová (manažerka dotací) a Alena Smolová 
(asistentka starosty).

• Zúčastnili jsme se regionální konference Posá-
zaví, která měla za cíl stanovit priority rozvoje 
regionu na období 2014–2020.

•
Přírodní učebny ve školách

Dokončily se práce na zahradních altánech – pří-
rodních učebnách v obou areálech základní školy. 
Mateřská škola dva venkovní altány již užívá.

• Zdárně proběhlo jednání se zástupci krajské hy-
gieny ohledně otevření dalšího oddělení školní 
družiny v nové základní škole o kapacitě 30 
dětí, oddělení začne fungovat od nového škol-
ního roku 2013/2014.

• Na parkovišti před úřadem proběhla pravidelná 
dopravní soutěž pro žáky 4. tříd, celou akci 
organizovala městská policie.

• Lesní hospodář Týnecka, pan Krejčí, zajistil 
výsadbu 60 ks sazenic lísky (80 cm vysokých) 
do lesíku před hřbitovem. Tato výsadba, až 
povyroste, pomůže zneprůhlednit pohled ze 
hřbitova směrem na cestu na Brodce. Dále jsme 
před hřbitov vysadili 10ks tújí zlatých.

• O letních měsících nás čeká opravdu hodně práce. 
Musíme dokončit rekonstrukci Pěší zóny – hlavně 
výsadby a mobiliář, v areálu základní školy Ko-
menského budeme stavět nové víceúčelové hřiště, 
v areálu MŠ bude probíhat zateplení pěti starých 
pavilonů, v areálu ZŠ Benešovská bude probíhat 
výměna oken celého patra v přízemí, při této 
příležitosti proběhne rekonstrukce vybavení jí-
delny pro děti ve staré škole, dále bude následovat 
rekonstrukce odpadního potrubí jídelny včetně 

• Město získalo dotaci na zateplení nejstarších 
pěti pavilónů mateřské školy. Byla vyhlášena 
veřejné zakázka. Výsledek soutěže očekáváme 
v polovině července. Práce by měly začít, jak-
mile bude vybrán zhotovitel. Práce na zatep-
lování budou zřejmě pokračovat ještě v září 
či říjnu – tedy za provozu MŠ. Rodiče dětí 

dokončení z předchozí strany budeme o případném omezení provozu včas 
informovat.

• Významnější dokončené akce: v Chrástu vesnici 
u Povolných bylo nainstalováno svodidlo, byly 
propojeny chodníky mezi DPS a Pěší, opravy 
výmolů v komunikacích, čištění kanalizace 
Mírová – Růžová.

• Probíhají jednání o řešení vlastnictví pozemků 
v Kolonce. Nový občanský zákoník platný 

od 1.1.2014 vlastníky neohrožuje. Naopak, 
posiluje se právo vlastníků domů, ti mají před-
kupní právo na pozemek a naopak. 

Milí čtenáři,
přeji Vám pohodové léto, příjemnou dovolenou a ško-
lákům mnoho prázdninových dobrodružství.

Martin Kadrnožka, starosta města
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Kultura a sport ve městě 
• Ve Společenské centrum Týnec byla uspořá-

dána Taneční soutěž města Týnce nad Sá-
zavou ve standartních a latinskoamerických 
tancích, soutěž má celorepublikový charakter 
a soutěží se v kategoriích mládeže, juniorů 
a dospělých.

• Navštívila jsem v různých místních částech 
oslavy pálení čarodějnic a sešla se organizá-
tory akcí. Proběhly dětské dny, letos většinou 
ve znamení silného deště, pršelo na dětský den 
v Týnci na zahradě, na dětský den ve Zbořeném 
Kostelci, v Krusičanech a v Čakovicích, kde den 
poté bylo hřiště do půl metru zaplaveno. Větší 
štěstí na počasí měly Podělusy a Pecerady.

• Zdárně také proběhl pravidelný ročník fotba-
lového Jawa cupu v Peceradech a Memoriál 
Jaroslava Kaliny na Sokoláku v Týnci.

• Na městském úřadě proběhla výstava obrazů 
dětí výtvarného kroužku ze staré školy pod 
vedením paní učitelky Anny Svobodové.

• V městském muzeu byly zahájeny další pravi-
delné výstavy umělců, např. výstava architekta 
Dvorského – Týnecké podhradí a v rámci festi-
valu muzejních nocí byla i u nás zorganizovaná 
Muzejní noc s pestrým programem. Děkuji po-
řadatelům za odvedenou práci na organizaci 
společenské akce i přes nepřízeň počasí.

•

Týnec nad Sázavou ožil dechovkou
Uskutečnila se také pravidelná přehlídka de-

chovek, tentokráte na novém místě – na Pěší. Tra-
dičně vystoupily 4 kapely se svými mažoretkami, 
součástí přehlídky bylo poblahopřání naší týnecké 
kapele Týnečance k 10. narozeninám a předání 
dárku – muzikantům byly pořízeny vestičky se 
znakem města a názvem kapely.

Soutěž  
„Cena města Týnec nad Sázavou“

V neděli 19. 5. se v kulturním centru konal 
8. ročník taneční celorepublikové soutěže dospě-
lých tanečníků kategorie A i B, mládeže a Ligy 
juniorů ve standardních a latinsko ‑amerických 
tancích – „Cena města Týnec nad Sázavou“. Sou-

těž pořádá Český svaz tanečního sportu ve spolu-
práci s městem Týnec nad Sázavou, taneční školou 
Salta Karla a Jitky Maršálkových, Posázavím o.p.s. 
a Společenským centrem Týnec. Zúčastnilo se jí 
celkem 180 tanečních párů, které byly rozděleny 
do 10 kategorií. Výsledky si můžete prohlédnout 
na internetových stránkách www.csts.cz.
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Projekt obnovy zeleně v Týnci nad Sázavou 

ČSOP Vlašim zahájilo jarní etapu sázení ale-
jových stromů. S prací pomáhalo 25 dobrovol-
níků. V plánu bylo vysázet celkem 270 alejových 
stromů. Většina stromů je v zemi, u asi 5 sazenic 
stromů musela proběhnout reklamace (dosazeny 
by měly být v nejbližších dnech), aleje kolem 
řeky zasázeny nejsou z důvodu povodní, sázení 
bude probíhat dle možností. Posledních 28 ale-
jovových stromů v rámci projektu bude vysázeno 
na podzim. Mezi tím proběhne výsadba keřů, ořez 
stromů a výsadba trávníků.

Úprava zeleně ve městě – z úřadu práce za-
městnáváme 4 „zahradníky“, kteří postupně pro-
cházejí městem a udržují zelené plochy – např. 
ještě celkově není dokončena úprava Rondelu, je 
vypletý svah pod kostelem a záhon před branou 
do hradu, další záhon lemující cestu ke hradu 

Úprava Pěší
Podařilo se vyjednat s firmou O2 odstranění 

tel. budky, jsou nainstalovány LED svítidla, pro-
bíhají poslední úpravy stožárů, bez připomínek 
proběhla kolaudace nového chodníku u Hrušky 
a přechodu pro chodce směr Šebek, pomalu pro-
bíhají výsadby záhonů keřů a květin – zpoždění 
z důvodu záplav a nepřetržitých dešťů, spousta 
zahradnických školek je vyplavená, sazenice se 
hůř shánějí. V nejbližších dnech začneme na celou 
novou Pěší instalovat mobiliář.

bude osázen poté, co firma Málek opraví zbořený 
opěrný pilíř hradní zdi, další upravený prostor 
je před školní jídelnou u pyramidy atd. Takto 
budeme postupně udržovat všechny zelené plo-
chy města.
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Víceúčelové 
sportoviště 

Během letních prázdnin bude ve školním 
areálu postaveno nové hřiště (o rozměru 
24 × 44 m) s umělým polyuretanovým 
povrchem. 

Firma sportovní stavby Linhart – Stará Bole-
slav dokončuje práce na projektové dokumen-
taci, včetně výkazu výměr pro potřebu veřejné 
zakázky. Předpokládaný termín zahájení stavby je 
polovina července, dokončení stavby konec srpna 
letošního roku.

Vizuální styl města a návrh nového loga města Týnec nad Sázavou 
Už v minulém roce jsme se rozhodli, že se pokusíme obměnit nebo dle možností upravit celý náš 

městský informační systém. Když se projdete po městě, zjistíte, že každá vývěska, označení budovy, 
směrovka pro pěší nebo motorová vozidla je jiná, nejednotná. Rádi bychom tímto jednotným systé-
mem, stejně barevným s použitím jednotných piktogramů napomohli hlavně turistům v jednodušší 
orientaci ve městě. K vypracování studie jsme oslovili dva mladé architekty ing. arch. Petru Kola-
říkovou a ing. arch. Jana Vaněčka z Atelieru V.A.S. Praha, který má zřízenou pobočku v Benešově. 
Architekti náš region i město dobře znají, pracovali také na vytvoření projektové dokumentace 
Cyklotrasy mikroregionem Týnecko. 

„Náš atelier byl pověřen vedením města zpraco-
váním nového jednotného vizuálního stylu (zkrá-
ceně JVS). JVS je zjednodušeně systém jednotlivých 
prvků vizuální prezentace města a je součástí celé 
grafické identity. Mezi jednotlivé prvky JVS patří 
zejména logo, městské tiskoviny, propagační ma-
teriály, drobná architektura či webové stránky. 

Při návrhu logotypu jsme vycházeli z historic-
kých a geografických reálií Týnce nad Sázavou 
– ze znaku města, přítomnosti řeky Sázavy a nej-
významnější památky – týnecké rotundy. Zároveň 
jsme si definovali Týnec jako město na řece, město 
na vlně a jako bránu do Posázaví. Logo města 
představujeme ve 2 konceptech: konceptu „stře-
chy“ a konceptu „brány“. Barevnost je odvozena 
z barev historického městského znaku.

Koncept „střechy“ je složen ze 2 symbolů. Vy-
chází z týnecké rotundy, jejího grafického zjedno-

dušení, a z řeky Sázavy. Střecha je symbol stavby, 
pevnosti a ochrany, je matematickým symbolem 
konjunkce – spojení. V souvislosti s konstantami 
(v našem případě týneckou rotundou a Sázavou) 
značí a^b – čili a povýšeno na b, odtud „Týnec“ 
nad „Sázavou“. Zároveň jde o symbol velmi dobře 
modifikovatelný. Pouhým natočením se z něj stává 
šipka, matematické znaménko větší nebo menší. 
Vlna symbolizuje přítomnost řeky Sázavy – Týnec 
je město na vlně. Je rovněž symbolem matema-
tickým, kdy značí přibližnou hodnotu. Spojením 
těchto dvou jednoduchých motivů vzniká graficky 
velmi silná a dobře použitelná značka.

Koncept „brány“ je odvozen od zjednodušeného 
písmena malého n nad řekou Sázavou. Písmeno n 
je natvarováno tak, že připomíná bránu – bránu 
do Posázaví, kterou město Týnec představuje. 
Opět je zde použit motiv vlny, se stejnými para-

metry jako v prvním konceptu. Dohromady tvoří 
jednoduchou, kompaktní značku.

JVS je obecným návodem, jak do budoucna 
používat celou městskou grafiku a bude postupně 
realizován podle aktuálních potřeb města. Tra-
diční znak města bude nadále užíván při oficiál-
ních příležitostech.“

Jan Vaněček & Petra Kolaříková, atelier VAS

DEJTE SVŮJ HLAS PRO VÍTĚZNÝ STYL

HLASUJTE NA WEBU MĚSTA

www.mestotynec.cz
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Povodně 2013 v Týnci nad Sázavou 
Ničivé záplavy rozvodněných potoků v místní části Krusičany a Čakovice 

proběhly ze soboty 1. na neděli 2. června kolem třetí hodiny raní. V tuto dobu 
jsme požádali všechny naše dobrovolné hasiče o pomoc. Všichni vstali a vyjeli 
pomáhat s čímkoli, co bylo potřeba. Velmi dobrou práci odvedli hasiči HZS 
Benešov i jednotky dobrovolných hasičů, konkrétně SDH Pecerady, SDH Zbo-
řený Kostelec včetně družstva žen, SDH Podělusy, SDH Týnec, SDH Krusičany, 
a to nejen při samotné povodni, kdy byla jejich pomoc nepostradatelná, ale 
i po odeznění bezprostředního nebezpečí, protože stále pomáhají postiženým 
lidem čerpat vodu ze sklepů a účastní se i dalších náprav napáchaných velkou 
vodou a deštěm. Rada města za tuto pomoc poskytla dar ve výši 500 Kč/osobu 
dobrovolným hasičům zasahujícím v neděli 2. 6. 2013 při povodních. Všem 
ještě jednou moc děkujeme.

Evakuace osob nebyla nutná, všem bylo zajištěno jídlo a pitná voda. Na další 
noc byla vyhlášena pohotovost pro všechny dobrovolné sbory hasičů, v pondělí 
začaly práce na zmapování a postupném odstraňování veškerých škod, které 
na postižených místech způsobil rozbouřený potok nebo samotná řeka Sázava. 
Odstraňování škod probíhá dodnes, výčet jednotlivých oprav a investic čtěte 
v samostatném článku. V pondělí jsme na jednání Rady města také zaregistrovali 
naši výzvu na republikových serverech ohledně materiální, technické a finanční 
pomoci. V úterý ráno se začali ozývat dobrovolníci, starostové obcí z okolí 
v rámci MAS Posázaví, materiální a finanční podpora přišla z mikroregionu 
Frýdlantsko ‑Beskydy a od starostů severní Moravy, výčet některých reakcí čtěte 
pod článkem. Veškerou poskytnutou pomoc jsme okamžitě přesměrovávali 
na konkrétní vyplavené nemovitosti. Rada města rozdělila poskytnutou finanční 

pomoc vlastníkům nemovitostí postižených povodní v neděli 2. 6. 2013 ve výši 
8.000 Kč/dům (5 nemovitostí) při zaplavení obytných prostor, 4.000 Kč/dům 
(11 nemovitostí) při zaplavení technických prostor. Dále byl v postižených 
lokalitách na náklady města likvidován odpad, zajištěno náhradní zásobování 
pitnou vodou, čištění zaplavených studní a jímek, byly poskytnuty úklidové 
prostředky, desinfekce, nářadí, ochranné pomůcky a vysoušeče (celkem 23 
nemovitostí). Na webu města jsme okamžitě zveřejnili důležité informace, 
krizové linky, výzvy k pomoci pro všechny občany, kteří se potřebovali v této 
těžké situaci orientovat a nějakým způsobem přispět. Po celou dobu jsme byli 
s obyvateli postiženými povodní v každodenním kontaktu a reagovali na kon-
krétní prosby. Vyřídili jsme povolení na zřízení veřejné sbírky pro pomoc občanům 
Týnce nad Sázavou a jeho místních částí postiženými povodněmi. Na veřejnou 
sbírku úzce navazovala i organizace benefičního koncertu na pomoc postiženým 
záplavami, který se uskutečnil ve středu 26. 6. od 15 hodin v Hotelu Týnec. 
Uzávěrka Týneckých listů byla dříve, než proběhl benefiční koncert, já ale 
pevně věřím, že celá akce byla úspěšná a přinesla potřebnou finanční pomoc 
pro zatopené nemovitosti.

Adriana Bursová, místostarostka

Janovický potok - zahrádky

Bisport - Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou - Sázava

Týnec nad Sázavou - Náklí
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom moc poděkovat realizačnímu 

týmu Lidé lidem, konkrétně Michaele Reissi-
gové, Anně Svobodové, Michaele Příkopové, 
Nadě Junkové, Petrovi Vlasákovi, Janovi Svo-
bodovi, Petrovi Novákovi, kteří za neuvěři-
telně krátký čas dokázali zorganizovat bene-
fiční koncert u nás v Týnci. Jejich odhodlání 
pomoc, nasazení vše zvládnout v krátký čas, 
připravit návštěvníkům krásný zážitek a li-
dem postiženým povodní maximálně pomoci 
v jejich těžké době je úžasný… Dále bychom 
chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří 
se přihlásili k pomoci při zajištění celé akce. 
A nakonec poděkování patří i těm, kteří na-
vštívili benefiční koncert a finanční částkou 
přispěli na veřejnou sbírku. 

Děkujeme vám všem za odvedenou práci, 
solidaritu, porozumění a lidský přístup. Jste 
všichni skvělí!!! 

Martina Kadrnožka,  
starosta města Týnec nad Sázavou

Adriana Bursová, místostarostka města

Pomoc v krizové situaci
Po přečtení naší výzvy přicházely okamžitě nabídky s pomocí…
Když jsem tyto mailové zprávy přijímala, vždy jsem byla dojatá. Rostoucí psychická únava a absence 

spánku, kolem všechny běžné povinnosti s chodem města a napětí kolem povodní nás vyčerpávaly. 
Řádky podpory, nabízené pomoci a solidarita ostatních byla krásným zadostiučiněním. Začtěte se 
do některých řádků, sami uvidíte:

Krásný den do Čech přeji paní místostarostko,
sděluji Vám, že finanční pomoc ve výši 50 000 Kč, 
kterou dal dohromady náš mikroregion (Zájmové 
sdružení Frýdlantsko – Beskydy), poskytneme Městu 
Týnec nad Sázavou. Darovací smlouvu, doplněnou 
o nacionále statutárů sdružení, Vám zašle během 
krátké doby účetní sdružení. 

Držíme palce a věříme, že se Vám i vašim obča-
nům bude dařit rychle odstraňovat škody a následky 
povodní. 

Hodně štěstí přejeme všem u Vás. 
S přátelským pozdravem

Petr Blokša, starosta obce Pržno

Dobrý den vážená paní kolegyně,
poděkování zastupitelům jistě vyřídím. Považovali 
jsme to za samozřejmost, za povinnost, pomoci 
kolegům a občanům v nouzi. Poděkujte Viktorovi 
Liškovi, od něj jsem dostal tip, kam směřovat pří-
padnou pomoc.

Naši aktivitu již podpořila rovněž obec z naší MAS 
Pobeskydí, Obec Vyšní Lhoty, paní starostka Ing. Dana 
Nováková. Odesílali vám minulý týden 20.000,- Kč. 
Přeposlal jsem jí k doplnění mustr smlouvy. 

Naše obec vás dále materiálně podpoří částkou 
10.000,- Kč (návrh upravené smlouvy v příloze).

Mám ještě další příslib finanční pomoci od ně-
kolika kolegů či kolegyň z okolí. 

Vysoušeče přivezeme zítra dopoledne s kolegou. 
Budeme u Vás okolo 9. hodiny. Zavolám, pár minut 
před příjezdem.

Zítra na shledanou.
Petr Blokša, starosta obce Pržno

Dobry den pani mistostarostko,
rada bych Vasi obci alespon trochu financne vypo-
mohla na nakup toho co potrebuje Vase obec, aby 
prisla opet do normalnich koleji.

Prosim o zaslani cisla uctu na prevod financi 
z Rakouska. 

Dekuji Vam za zaslani dat uctu. Dnes jsem byla 
na bance a poukazala jsem penizi, sice castku 
€200,00. Chci take vyjadrit muj obdiv a diky vsem 
tem, kteri postizenym pomohli, aby se se nejdriv 
z toho zpamatovali a mohli opet zit normalnim 
zivotem.

Drzte se, kdyby byla bliz rada by pomohla 
i fyzicky. 

S pozdravem
Gabriela Jakelic, Viden

Dobrý den do Týnce,
na dnešním zasedání zastupitelstva obce Březnice 
jsme (jednohlasně) schválili finanční pomoc pro 
město Týnec nad Sázavou v hodnotě 30.000 Kč.

Pokud máte vzor darovací smlouvy, kterou 
bychom tento převod mohli zrealizovat, prosím 
o zaslání. Můžeme ji následně obratem podepsat 
a peníze převést na Váš bankovní účet. 

Držte se!!!! 
S pozdravem a s přáním normálního slunného 

počasí
Josef Hutěčka, starosta obce Březnice, Zlín

Dobrý den, 
hledala jsem na internetu, jak je na tom momen-
tálně vaše město při klesající vodě. Jezdím často 
do Týnce a vím, že se velmi rozvodnil potok kolem 
zahrádkářské oblasti a asi i jinde. Nenašla jsem 
žádné dobrovolnické sdružení či něco podobného. 
Mohu nechat hlídat dceru a přijet pomáhat, ale 
nechci pracovat sama. Mohu také zakoupit nějaké 
věci a přivézt je z Prahy. Mám před bytem obchod 
s nářadím a dalšími věcmi. V nedaleké Sapě mohu 
zakoupit i nějaké holínky za rozumnou cenu. Na-
pište nebo zavolejte, co je potřeba a já přijedu. 
Jinak znám někoho, kdo má v Týnci benzínovou 
elektrocentrálu, ale bojí se ji používat. Snad bych 
přesvědčila k jejímu zapůjčení. 

Miriam Neubertová, Praha - Modřany

Dobrý den, 
velmi rádi bychom Městu Týnec pomohli, avšak také 
obec Nespeky byla povodní zasažena a všechna tech-
nická zařízení jsou nyní využívána k odstraňování 
škod. Pro další dny bychom také velmi potřebovali 
vysoušeče a čisticí prostředky. V případě nabídek 
na jmenovaná zařízení či prostředky nás prosím 
informujte. 

S pozdravem 
Josef Vinduška, starosta obce Nespeky

Milá kolegyně a kolegové,
Je mi moc líto, že vám nemůžeme pomoci vysoušeči. 
Město žádné nemá a naše vyplavené lidi řešíme 
různě – hlavně čerpáním od hasičů. 

Postihlo nás to také hodně, více než v roce 2002. 
Místní potoky se staly dravými řekami a zničily 
hlavně komunikace tak, že nevím, jak se z toho 
dostaneme. Některé asi zůstanou krátery hodně 
dlouho, ty které nevedou přímo k bydlení. Například 
pod Žampašským mostem je zkáza. Je mi to moc 
líto, že letos pomoci sousedům nemůžeme.

Držte se
Květa Halanová, starostka Jílové u Prahy

Ahoj Bohunko,
pro Týnec by u nás byl 1 vysoušeč, po domluvě 
s místostarostou p. Valíkovou k vyzvednutí. Prosím 
předej do Týnce, díky.

Obecní úřad Hvězdonice 

Ahoj Adriano.
Týdeník Jiskra zapůjčí městu Týnec 1 ks vysoušeče.

Ať si ho město Týnec samo zakoupí – paragon 
za zařízení bude proplacen po předložení.

Po skončení využití si Jiskra vysoušeč odveze pro 
další použití v budoucnu.

Ahoj
Jirka Stibůrek

ELTSEN a.s. dopravní a obchodní společnost

Řeka SázavaKrusičany - Tloskovský potok
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Město Týnec nad 
Sázavou POMÁHÁ

Pro zaplavené domy ZDARMA zajistilo:
Odvoz odpadu, rukavice, pytle, čištění studní, 

odvoz jímky, přistavení cisteren s pitnou vodou 
v Čakovicích a v Krusičanech, manuální práce 
(lidé z Úřadu práce, dobrovolníci, sousedé).

Město vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc 
obětem povodní, která vyvrcholila benefičním 
koncertem dne 26. 6. 2013 ve Společenském 
centru Týnec.

Pomoc pro  
zaplavené – nabídka 

dalších institucí

• Úřad práce – dávka mimořádné okamžité 
pomoci

• Rozbor vody pro zaplavené studny zdarma 
(Krajská hygienická stanice a Státní zdravotní 
ústav)

• Sleva na elektřinu a plyn (ČEZ prodej, RWE)
• Příspěvek na desinfekční prostředky a repelenty 

(VZP)

Finanční a materiální 
pomoc poskytli

• Sbor dobrovolných hasičů v Bukovanech 
• Firma TVD – Technická výroba, a.s. Slavičín 

(dvě čerpadla, vysoušeč, materiální pomoc)
• Hasičský sbor Úročnice – Petr Čeněk
• Obecní úřad Hvězdonice (vysoušeč)
• Obecní úřad Chocerady (protipovodňové 

pytle)
• Obecní úřad Březnice (hotovost)
• Obec Vyšní lhoty (hotovost)
• Mikroregion – zájmové sdružení – Frýdlantsko 

– Beskydy (hotovost)
• Gabirela Jakubic Vídeň (hotovost)
• Drobní dárci a dobrovolníci

Náklady na odstranění prvotních  
povodňových škod od 3. 6. do 14. 6. 2013 

ve výši 652.336 Kč 
 
dodavatel	

 
práce 

cena  
včetně DPH 

maloobchod Ochranné pomůcky, pracovní oděv 497 
maloobchod Hygienické prostředky 2 415 
ČEPRO a.s. Hasiči – dobrovolní – PHM – Pecerady 6 166 
ČEPRO a.s. Hasiči – dobrovolní – PHM – Týnec 1 499 
Proxima spol. s r.o. Oprava mostu na MK 33c hrad Zbořený Kostelec 145 176 
Jaroslav Hlávka – Elektrokomplex Plošina – rizikové kácení Hrusice 1 573 
TYBET INVEST s.r.o. Dodávka písku, hráze – Krusičany, Čakovice, Týnec 15 012 
TS Benešov, s.r.o. Doprava pitné vody – hřiště Čakovice 1 486 
Bohuslav Marek Zemní práce, doprava kameniva, doprava ostatní 175 450 
DOBET, spol. s.r.o. Kamenivo 24 626 
TS Benešov, s.r.o. Čištění studen, jímek, cisterna 115 546 
TS Benešov, s.r.o. Likvidace povodňových škod (práce strojem) 72 842 
TS Benešov, s.r.o. Uložení a přeprava odpadu na skládku 50 157 
Jakub Šindelka Vysoušeč Master DH751 18 140 
maloobchod Nářadí, úklidové prostředky 1 427 
Vladimír Kiša Nářadí 20 325 

PODĚKOVÁNÍ
SDH Pecerady
SDH Podělusy

SDH Zbořený Kostelec
SDH Týnec nad Sázavou

SDH Krusičany

Sbor dobrovolných hasičů výrazně přispěl 
svoji pomocí k ochraně nemovitostí v zatope-
ných oblastech a prováděl odčerpání vody ze 
studní a sklepů.

Veřejná sbírka
pro pomoc občanům Týnce nad 
 Sázavou a jeho místních částí 

 postiženými povodněmi 
končí 31. 7. 2013! 

PŘISPĚJTE NA
č.ú.: 3074444329/0800

Z dopisů čtenářů
Děkuji všem, kteří se podíleli na odstraňování 

následků povodní v Krusičanech.
P. Reissigová, Krusičany

•
Rád bych poděkoval všem, kteří se na pomoci 

po zaplavení podíleli, děkuji za pomoc panu staros-
tovi, paní místostarostce, volali i v noci. Děkuji všem 
dobrovolným hasičům z celého okolí za pomoc. 

Pavel Franěk, Krusičany
•

Rád bych touto cestou poděkoval vedení města, 
dobrovolným hasičům, technickým službám a všem 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na odstraňování 
povodňových škod po letošních záplavách. Letos 
nám problémy nezpůsobila ani tak Sázava, jako 
Kamenický a Barochovský potok, které odřízly a do-
slova a do písmene zlikvidovaly přístupové cesty 
k domům v pravobřežní části Zbořeného Kostelce. 
Díky promptnímu zásahu vedení města byla cesta 
na Týnec zprovozněna již v pátek 7. 6. Za to Vám 
patří velký dík. 

Vladimír Krejčík,  
pravý břeh Zbořeného Kostelce

Nepřesnosti v médiích

PŘÍSEDÍCÍ U SOUDU
Máte několik dnů do roka čas, chcete se podílet na rozhodování soudců? Teď máte 

šanci! 

Okresní soud v Benešově hledá z řad občanů přísedícího u soudu. Zájemci se mohou hlásit 
už teď. Hlásit se můžete v kanceláři tajemníka u pana Ing. Miloše Albla na Městském úřadě 
v Týnci nad Sázavou.

Kandidát na pozici přísedícího musí ale splňovat řadu zákonem stanovených předpokladů. 
Kromě bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům je to především věk nejméně 30 let. Zá-
kon vyžaduje i zkušenosti a morální vlastnosti, které dávají záruku, že bude svou funkci řádně 
zastávat. Funkční období přísedícího trvá čtyři roky od data zvolení.

ad Klekánice
Vážení spoluobčané, zvažte prosím skutečnost, 

že týnecká klekánice je občasník, jehož jediným 
pisatelem a přispěvatelem je MUDr. Čečilová. Je 
opravdu uvěřitelné a pravdivé vše, co MUDr. Če-

čilová píše o nás a naší práci? Zajímá vás dění 
ve městě? Chcete si vytvořit objektivní pohled 
a názor? Přijďte na zastupitelstvo. Ptejte se také 
nás, ptejte se i dalších zastupitelů. Volili jste je, 
znáte je, potkáváte je…

Martin Kadrnožka
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Kancelář tajemníka
SEZNAMTE SE – MICHELANGELO 
BUONARROTI

Studenti Univerzity třetího věku úspěšně absol-
vovali svůj 4. semestr a již nyní se těší na semestr 
nadcházející, jehož téma zní: ŽIVOT A DÍLO MI-
CHELANGELA BUONARROTI. Jestliže se chcete 
dozvědět něco více o tomto florentském sochaři, 
malíři, architektovi a nejslavnějším umělci v dě-
jinách lidstva, neváhejte a přihlaste se! Budeme 

rádi, když k nám přibude někdo nový. Další 
semestr začne již 7. 10. 2013. Kdo bude mít 
o studium zájem, může se přihlásit v kanceláři 
tajemníka u Jitky Šebkové. 

Více informací: Jitka Šebková, tel: 317 701 937, 
e‑mail: sebkova@mestotynec.cz, www.e‑senior.
cz (zde se můžete podívat i na krátké video 
z přednášek).

Výběrová řízení
Město Týnec nad Sázavou vypsalo dvě výběrová 

řízení, a to na obsazení funkce strážníka městské 
policie a správce tělocvičny ve Zbořeném Kostelci. 
Více informací o výběrových řízeních naleznete 
na www.mestotynec.cz/edeska.php. 

Rádi bychom, aby nový správce tělocvičny na-
stoupil do své funkce v červenci 2013. Nástup 
nového strážníka městské policie se předpokládá 
na září 2013. 

Jitka Šebková

Odbor majetku
Město Týnec nad Sázavou oznamuje, že na zá-

kladě zák. č. 128/2000 Sb. o obcích podle § 39, 
odst. 1, má v úmyslu pronajmout nebytový prostor 
o výměře 35,06 m2 + společné příslušenství a spo-
lečné prostory v objektu zdravotního střediska 
v Týnci nad Sázavou, ul. K Náklí 510. 

Nájemní smlouva může být uzavřena ihned. 
Prohlídka nebytového prostoru je možná po do-
hodě na tel. č. 317 701 434 (odbor majetku MěÚ 
v Týnci nad Sázavou, p. Chroustová nebo p. On-
dřichová). Cena za pronájem činí 479 Kč/m2/
rok + služby.

Marie Ondřichová

Nový hřbitov v Týnci nad Sázavou
Dne 4. 6. 2013 byla dokončena výstavba ko-

lumbária na konci nově vysazené aleje v severní 
části nového hřbitova v Týnci nad Sázavou. Je 
zhotoveno z masivní žuly, a proto očekáváme jeho 
dlouhou životnost. Vzhledem k tomu, že občané 

projevili o pronájem velký zájem, je zamluveno 
již 10 ks schránek z celkové kapacity 12 ks.

Dle pokynu Rady města č. 3/2013 je cena 
za pronájem stanovena na 500 Kč/rok. V případě, 
že byste o pronájem schránky v kolumbáriu měli 
zájem, kontaktujete odbor majetku – p. Vilímka 
na tel. 317 701 434, který vede pořadník zá-
jemců a sdělí vám bližší informace. Výstavba další 
12schránkové sekce kolumbária bude realizována 
na jaře následujícího roku. 

V průběhu letošního léta bude na novém hřbi-
tově vybudována také rozptylová loučka.

Starý hřbitov v Týnci nad Sázavou
Na starém hřbitově v Týnci nad Sázavou je 

nově natřený plaňkový plot, probíhají opravy 
opěrných zdí a v průběhu léta budou usazeny 
nově zhotovené žulové schody mezi severní a jižní 
částí hřbitova. Dále bude realizována druhá fáze 
likvidace opuštěných hrobů a připravováno je 

odvodnění okolo věže kostela včetně přeložení 
části kamenné dlažby.

Hřbitov v Chrástu nad Sázavou
Výzva k uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa

Vážení majitelé hrobů na hřbitově v Chrástu nad 
Sázavou (u kostela). Z důvodu obnovy hřbitova 
a v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 
Sb. je nezbytné uzavřít smlouvu o nájmu hrobo-
vého místa s vlastníkem hrobového zařízení.

Proto vyzýváme majitele hrobů, aby kontakto-
vali odbor majetku – p. Vilímka tel. 317 701 434 
a sdělili, zda mají v úmyslu hrobové místo nadále 
udržovat a legálně ho vlastnit, nebo zda jsou roz-
hodnuti pro jeho likvidaci. Hrobová místa, o která 
nebude nikdo jevit zájem a budou v zanedbaném 
stavu se po uplynutí 12 měsíců od této výzvy 
stávají „věcí opuštěnou“ a v tomto smyslu s nimi 
bude naloženo.

Pavel Vilímek

Odbor výstavby
Vzhledem k nepředvídatelnému přírodnímu 

živlu, kterým je voda, jež potrápila ze soboty 
8. 6. na neděli 9. 6. a dopoledne v pondělí 10. 6. 
i náš region a způsobila škody zdejším občanům 
nebudeme v tomto vydání pokračovat ve vý-
čtu staveb, to si můžeme nechat na jindy. Teď 
je podstatnější, aby se postižení touto přírodní 
katastrofou dozvěděli pokud možná co nejvíce 
o postupech vedoucích k obnově jejich majetku. 
Jedná se v tomto případě hlavně o následné do-
kazování pro pojišťovny apod.

Máte ‑li stavbu zasaženou povodní nebo zápla-
vou, nezačínejte s obnovou stavby bez ohlášení 
svému stavebnímu úřadu. Pořiďte si fotodokumen-
taci stavu stavby a vyplňte formulář „Ohlášení ob-
novy po živelné pohromě“. Vyplněný formulář a fo-
todokumentaci stavu podejte na stavební úřad.

Toto se netýká udržovacích prací, otloukání 
omítek, výměny el. a jiných rozvodů apod. Tento 
formulář je určen především lidem, kterým tato 
přírodní katastrofa zničila, resp. velmi výrazně 
poškodila jejich nemovitost. 

Příklad: Na rodinném domě, nebo i stavbě pro 
rekreaci došlo během povodně, nebo jejím ná-
sledkem ke zřícení části stavby, nebo na zahradě 
byl postaven altán, sklad, kolna apod, které voda 
nezvratně zničila. 

Podle § 177 stavebního zákona jestliže se stavby 
nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené ži-
velní pohromou nebo závažnou havárií mohou 

v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit 
ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými 
opatřeními stavebního úřadu, postačí, že takové 
opatření bylo předem stavebnímu úřadu ohlášeno. 
Pro tento postup platí ustanovení § 106 odst. 
1 obdobně s tím, že lhůta pro písemné sdělení 
stavebního úřadu, že proti obnovení stavby nemá 
námitek, činí 7 dnů. V ohlášení se uvedou údaje 
o stavbě nebo terénních úpravách, které mají 
být obnoveny, jednoduchý technický popis prací 
a osoba, která bude činnost provádět. 

Souhlas stavebního úřadu podle odstavce 3 
platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však plat-
nosti, pokud v této době bylo s prováděním ohlá-
šených prací započato. Lhůta začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen 
písemný souhlas, nebo dnem následujícím po dni, 
kdy uplynulo 7 dnů ode dne ohlášení.

U staveb a terénních úprav, které je nezbytné 
bezodkladně provést ke zmírnění nebo odvrácení 
dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie 
stavby, může být
• po projednání se stavebním úřadem upuštěno 

od vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu, popřípadě stanoveno, že k provedení 
stavby nebo terénních úprav postačí souhlas 
stavebního úřadu s jejich ohlášením

• po projednání se stavebním úřadem omezen 
obsah žádosti a jejích příloh na nejnutnější míru 
nezbytnou pro rozhodnutí

• stanoveno v rozhodnutí, že některé doklady 
předepsané jako přílohy k žádosti, popřípadě 
jiné doklady budou předloženy ve stanovené 
lhůtě dodatečně

• v odůvodněných případech vydáno předběžné 
povolení, v němž se stanoví lhůta dodatečného 
předložení podkladů; po jejich předložení se 
provede řízení a vydá rozhodnutí

• zkrácena lhůta pro provedení právního úkonu 
účastníků řízení, nejvýše však na polovinu lhůty 
stanovené tímto zákonem nebo zvláštním práv-
ním předpisem; o zkrácení lhůt stavební úřad 
poučí účastníky řízení v oznámení o zahájení 
řízení.
Pokud se jedná o obnovu stavby, která je v sou-

ladu s posledním povoleným a kolaudovaným 
stavem, pak stavební úřad provede prohlídku 
na místě a vydá sdělení, že proti obnově nemá 
námitek. Bez písemného souhlasu stavebního 
úřadu není dle zákona možné započít s obno-
vou stavby.

V případě poškození objektu nebo sesuvu 
zeminy kontaktujte stavební úřad, který zajistí 
prohlídku místa a případně Vám pomůže zajistit 
statika. 

Formulář, který je vyvěšen na webu města se 
použije pouze za předpokladu pouze poničených 
či zničených staveb.

Za odbor výstavby  
Miloslav Ctibor
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Jak na černé skládky?  
Pojďte je s námi zmapovat!

Pokud na svých cestách přírodou narazíte 
na černou skládku, máte možnost si nejen od plic 
zanadávat, ale i pokusit se něco s tím udělat. 
A jak? Nahlaste existenci černé skládky po-
mocí mobilní aplikace ZmapujTo, nebo ji vyfoťte 
a nahlaste přes webový formulář na internetové 
stránce www.Zmapujto.cz.

Projekt ZmapujTo chce být nástrojem pro 
všechny, kteří se problematikou černých sklá-
dek chtějí zabývat. Obcím, městským částem 
i ekologickým sdružením nabízí možnost bez-

platného zasílání upozornění o výskytu nových 
černých skládek na jejich území.

Tím, že se černá skládka včas objeví a odstraní, 
se zabrání jejímu dalšímu rozrůstání, čímž se sni-
žují i náklady na její likvidaci a riziko vážnějšího 
poškození životního prostředí. Pojďte s námi 
skládky zmapovat!

Podrobnosti o projektu najdete na www.Zma-
pujTo.cz, aktuality pak na www.facebook.com/
cerne.skladky.

PRO NAHLÁŠENÍ ČERNÉ SKLÁDKY 
kontaktujte p. Jiřího Vrbatu z Městského úřadu Týnec nad Sázavou, 

tel: 737 246 082, 317 701 922, mail: vrbata@mestotynec.cz.

Tradiční ocenění 
Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací na ti-

tul „významného občana“ města. Toto ocenění se letos bude udělovat 
již podvanácté. Pokud tedy víte o někom, kdo se zasloužil o rozvoj 
města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do historie 
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 

Přehled umístění našich absolventů
Letos nám z devátých ročníků vychází 37 žáků, z osmých ročníků 2 žáci a 6 žáků odchází z pátých ročníků. 

postupně stala dlouhodobou tradicí. Letos už proběhne dvanáctý ročník. 
„Do 28. 8. 2013 budeme sbírat návrhy, poté je Rada města projedná a předloží 
ke schválení zastupitelstvu,“ uvedl starosta města Mgr. Martin Kadrnožka. 
Navrhovat může široká veřejnost, zájmové i společenské organizace. Návrh 
by měl obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí, 
odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele. 

Ocenění z rukou starosty převzali od roku 2002 do roku 2012 tito vý-
znamní 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
• 2012 –  Věra Sladkovská, Vratislav Měchura, Ladislav Czafík, Vojtěch 

Hruška

Věříme, že i v letošním roce se najdou kandidáti na uvedené 
ocenění.

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
Gymnázium, Benešov –osmileté 6
Gymnázium, Benešov – čtyřleté 3
Gymnázium, Praha– čtyřleté 2
Gymnázium sportovní, Plzeň– čtyřleté 1
Obchodní akademie, Vlašim 2
Obchodní akademie, Praha 1
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 3
Střední průmyslová škola, Vlašim 5
Střední zemědělská škola, Benešov 3
Střední pedagogická škola, Beroun 1
Střední zdravotnická škola, Benešov 1
Střední odborná škola multimediální, Praha 1
Střední odborná škola, Praha 1

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
Střední odborná škola pro administrativu, Praha 1
Střední odborná škola, Vlašim 2
Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb, Benešov 1
Střední škola managementu a služeb,Praha 1
Střední škola automobilní a informatiky, Praha 1
Střední škola spojů a informatiky, Tábor 1
Integrovaná střední škola technická, Benešov 1
Střední odborné učiliště, Benešov 4
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 1
Střední odborné učiliště gastronomie, Praha 1
Střední odborné učiliště, Sedlčany 1

Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!
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Projekt Bezpečně do školy má své logo
Projekt Bezpečně do školy dál úspěšně pokra-

čuje. V minulém vydání Týneckých listů jsme 
otiskli návrhy obrázků žáků ze základní školy, 
ze kterých se vybíralo logo projektu. Vítězným 
logem se, dle výsledků hlasování na webových 
stránkách města, stal obrázek Katky Šubrtové ze 
třídy 5.A. Gratulujeme!!! Obrázek se stane prů-
vodcem všech změn, oprav a úprav, k nimž dali 
podnět účastníci projektu BdŠ.

Další fází projektu, která již byla zahájena, je 
zpracování „třídních map,“ v nichž budou shrnuta 
všechna nebezpečná místa související s dopravou 
ve městě. Zájem o zlepšení bezpečnosti dětí byl 
velký, proto bych ráda poděkovala všem rodičům 
i dětem, kteří se do projektu BdŠ zapojili a upo-
zornili na řadu nebezpečných a nepřehledných 
míst.

K.F.

Ze školní jídelny

Čtečky v knihovně – ano či ne?
Před nedávným časem nám bylo vytýkáno, 

že městská knihovna nejde s časem, že nám 
chybí technické vymoženosti, multifunkční sál 
a mimo jiné i elektronické čtečky knih. Udělali 
jsme v knihovně malou anketu na téma: „Mám 
zájem, aby v knihovně byla elektronická čtečka 
knih.“ Anketa byla anonymní a probíhala během 
února a března. Celkem se jí zúčastnilo 74 lidí (20 
mužů a 54 žen), jejichž věkový průměr činil 50,4 
let. Mnoho lidí vůbec netušilo, o co jde a museli 
jsme jim funkci čteček přiblížit.

Zjištěné údaje zajisté nejsou zcela směrodatné, 
protože anketa byla krátkodobá a zúčastnila se 
jí jen malá část našich čtenářů, ale jisté výsledky 

ukazuje: pro ANO se vyslovilo 40 čtenářů, pro 
NE 34 čtenářů.

K tomu musíme dodat: kdo napsal NE – byl 
„skalním“ příznivcem knih a za čtečku by je 
za žádnou cenu nevyměnil(a). Ti, kteří napsali 
ANO se dají rozdělit do tří skupin: první skupinu 
tvořili ti, kdo čtečku znali a řekli, že když bude 
kvalitní, s vysokým rozlišením, bude přínosem. 
Druhá skupina odpověděla „Ano, proč ne, je to 
něco nového a rádi to vyzkoušíme.“ Respondenti 
ze třetí skupiny se také vyjádřili kladně, ale zá-
roveň podotkli, že pokud si budou moci vybrat, 
stále u nich vyhrávají knihy.

Od posledního vydání Týneckých listů uběhlo 
pár týdnů a během této doby se ve ŠJ událo mnoho 
věcí, takže popořádku…

Na čarodějnice si děti pochutnaly na netradič-
ním menu. Servírovala se Saxánina masová směs 
s rýží, Čarodějovo žebírko se šunkou a bramboro-
vými lupínky. Následovaly májové speciality, mezi 
které jsme do jídelního lístku zařadili varianty 
zeleninových i těstovinových salátů a „lehká“ jídla 
vyhovující zdravé výživě. Naši nabídku na zajiš-

tění svačin ve dnech školních výletů již využilo 
šest tříd a věřím, že ostatní třídy se připojí a ulehčí 
tím rodičům žáků starost o vydatnou svačinu. 
Abychom splnili přání žáků z 9. tříd, sestavili 
jsme dle jejich návrhů jídelní lístek na celý týden. 
Objevily se v něm nejoblíbenější pokrmy, jež jim 
byly servírované během tohoto školního roku. 

V měsíci dubnu došlo ke vloupání do ŠJ. Pacha-
telé poškodili vnitřní zařízení ŠJ, a proto v sou-
časné době probíhá odstraňování škod a řízení 

s pojišťovnou. O dalších aktivitách a organizač-
ních pokynech pro žáky a rodiče prvňáčků čtěte 
na www.sjtynec.cz, informace budou vyvěšeny 
i ve ŠJ. 

Prvňáčky a ostatní přihlášené strávníky přiví-
táme ve školní jídelně opět 2. 9. 2013. Již tradičně 
připravíme chutný oběd pro děti a pro rodiče 
malé občerstvení. 

Všem dětem a strávníkům přeji hezké léto 
a úspěšný nástup do nového školního roku. 

Jana Malinová, ředitelka ŠJ

Nahlédnutí  
do světa knih

V měsíci dubnu jsme věnovali celý týden se-
znamování se s knihou a světem fantazie. Vše 
jsme zakončili 16.4. návštěvou městské knihovny 
v Týnci nad Sázavou, kde se děti seznámily s cho-
dem a funkcí knihovny a samy si vyzkoušely, jak 
se knihy půjčují a vrací zpět na místo. Největší 
zájem měly děti o bohatě ilustrované pohádky 
a encyklopedie. Program byl zpestřen hádankami 
„Poznáš název pohádky?“. 

Na závěr paní knihovnice děti pochválila za je-
jich znalosti o knihách. Návštěva knihovny byla 
zajímavá a velmi nás obohatila.

Za MŠ Chrást nad Sázavou  
Jitka Beňová a Simona Koptišová

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků  
do	příštího	čísla	 
Týneckých	listů	je	

ve čtvrtek 25. července 2013. 

Tento termín je závazný.
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Ze svodky městské policie

14. 5. 2013 – Proběhl další ročník dopravní soutěže pro žáky 4.tříd. 
16. 5. 2013 – Dopravní hřiště pro MŠ.
18. 5. 2013 – V 01.00 hodin, byla strážníky městské policie vykázána 

ležící osoba v půdních prostorách domu na Brodcích, kde tento prostor 
nedovoleně obývala.

18. 5. 2013 – Od 02.00–03.00 hodin spolupracovali strážníci na OOPČR 
Týnec nad Sázavou při dozoru nad zadrženou osobou.

25. 5. 2013 – Dozor a řízení dopravy ve spolupráci s PČR Týnec nad 
Sázavou v Chrástě sídlišti z důvodu otevírání muzea v Lešanech.

25. 5. 2013 – V 15.00 hodin spolupracovali strážníci MP s hlídkou PČR 
Týnec nad Sázavou při zákroku proti agresivní osobě v Chrástě sídlišti v bytě, 
kde tato osoba napadala svou matku a ničila zařízení bytu. Poté byla spoutána 
a odvezena k dalšímu šetření na OOPČR Týnec nad Sázavou.

27. 5. 2013 – Spolupráce s PČR Týnec nad Sázavou pří řízení dopravy 
po dopravní nehodě v zatáčkách mezi Týncem a Čakovicemi, při které 
skončilo vozidlo v potoce.

31. 5. 2013 – V 15.00 přijali strážníci telefonické upozornění na pode-
zřelé osoby pohybující se v domě čp. 271 v Týnci nad Sázavou. Následnou 
kontrolou bylo strážníky zjištěno, že se jedná o dvě pracovnice firmy, které 
nabízely levnější elektřinu.

31. 5. 2013 – V 21.30 hodin strážníci spolupracovali s ostrahou podniku 
Metaz při hledání osoby, která se nedovoleně pohybovala po celém areálu. 
Hlídce MP se ale hledaná osoba nepodařila nalézt.

1. 6. 2013 – Řešili strážníci napadení dvou psů, ke kterému došlo proto, 
že majitel jednoho ze psů neměl vodítko. Jelikož majitel opakovaně poru-
šuje obecně závaznou vyhlášku města, byla celá věc předána komisi pro 
řešení přestupků v Týnci nad Sázavou.

7. 6. 2013 – Zjištěn velký sesuv půdy v Chrástě osadě na soukromém 
pozemku. Pořízena fotodokumentace, informace předány majiteli.

8. 6. 2013 – V 15.30 hodin přijali strážníci MP telefonické oznámení 
obsluhy provozovny „U Piráta“ ohledně zmije ve sklepních prostorách. 

Policie ČR informuje…
Vykrádali i školky

Benešovští kriminalisté obvinili trojici pode-
zřelých osob z Benešovska ze spáchání přečinů 
krádeže a poškození cizí věci. V teritoriu okresu 
Benešov se dva muži a jedna žena dopouštěli 
majetkové trestné činnosti.

Dva muže ve věku pětadvacet a dvaadvacet 
let kriminalisté zadrželi 13. května v Benešově. 
Následně byli na základě rozhodnutí Okresního 
soudu v Benešově vzati do vazby. Trestní stíhání 
jednadvacetileté ženy je vedeno na svobodě.

Obvinění se od začátku měsíce března do 
9. května vloupali do patnácti objektů. Například 
v Týnci nad Sázavou se vloupali do objektu školní 
jídelny, do provozovny prodejny s potřebami pro 
zvířata, do kanceláře stavebnin, učeben umělecké 

školy a do prostor pokladny vlakového nádraží. 
Dále provedli vloupání do areálu a objektu bene-
šovského středního odborného učiliště, do budovy 
školy v Netvořicích, v Petroupimi a Maršovicích. 
Starší z mužů kradl ve dvou případech i v bene-
šovské nemocnici. Vloupal se zde do automatu 
na regulační poplatky, kde odcizil mincovník 
i s penězi, ve druhém případě odcizil na jiném 
oddělení rovnou celý automat. 

Předmětem zájmu obviněných osob byla pře-
devším finanční hotovost. Odcizili ale také fo-
toaparát, notebook, hi‑fi věž a další věci. Svým 
jednáním způsobili škodu přesahující šest set třicet 
tisíc korun. Nyní jim v případě prokázání viny 
hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

•

Vloupal se do chaty
Týnečtí policisté objasnili vloupání do rekre-

ačních chat v osadě Zbořený Kostelec.
Třiadvacetiletý mladík se vloupal do dvou 

rekreačních objektů někdy na přelomu měsíce 
března a dubna. Odcizil zde mlýnek na kávu, mo-
sazné miskové váhy a další věci. Škoda, kterou 
majitelé vyloupených chat vyčíslili, přesáhla třicet 
osm tisíc korun. 

Koncem května policisté podezřelému muži sdě-
lili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze 
spáchání přečinů krádeže a porušování domovní 
svobody. Za to mu v případě odsouzení hrozí trest 
odnětí svobody až na tři léta.

nprap. Diana Škvorová

O spolupráci při odchytu nebezpečného hada požádali strážníci velitele 
OOPČR Týnec nad Sázavou npor. Mgr. Miroslava Sedláčka, který je ce-
loživotní milovník a znalec hadů. Na místě bylo zjištěno, že se nejedná 
o zmiji, ale o užovku. Ta byla odchycena a vypuštěna do volné přírody. 
Za rychlou pomoc při odchytu ještě jednou velký dík p. npor. Mgr. Miro-
slavu Sedláčkovi.

9.6.2013 – V nočních hodinách odchyceni 3 psi. Následně byli zjištěni 
majitelé, kterým byla uložena bloková pokuta a psi vráceni.

Od 2. 6. 2013 do 4. 6. 2013 z důvodu povodní, strážníci nepřetržitě 
sloužili a snažili se pomáhat při řešení krizových situací způsobených vel-
kou vodou. 

Tomáš Klenovec, ved. MP
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ČERVEN

So 26. 6. BENEFIČNÍ KONCERT PRO  
TÝNECKO – POVODNĚ 2013

Zač. 15.00 hod.

Zahrada Hotelu Týnec, prostranství před Hotelem Týnec, kavárna Neplecha, 
Ateliér adriAnna – vše Klusáčkova ul., Týnec nad Sázavou; benefiční koncert 
mnoha žánrů pro postižené povodní – bude se hrát pop, rock, jazz, reggae, 
dechová hudba. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

ČERVENEC

1.–31. 8. JAROSLAV SMUTNÝ – Stará Praha 
a Podkrkonoší – výstava obrazů

Vernisáž 6. 7. 
od 17 hodin

Městské muzeum Týnec nad Sázavou, výstava pražského malíře
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 6. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec, tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti, Dr. Klutz – kouzlení 
s angličtinou.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum – vstup ZDARMA

So 6. 7. TANEČNÍ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM Zač. 20.00 hod.
Fotbalové hřiště Pecerady, k poslechu a tanci zahraje skupina WYDLE, v pod-
večer (17.00 hod.) před zábavou fotbalové utkání spřátelených klubu TJ Jawa 
Pecerady vs. FC Vojtanov. Bližší informace: Tomáš Zazvonil, tel.: 605 268 723. 
Pořadatel: TJ Jawa Pecerady

So 13. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec, tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti, Bílkovo kratochvilné 
divadlo – Kašpárkovo království, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Měst-
ské muzeum – vstup ZDARMA

So 13. 7. HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ Zač. 19.00 hod.
Hrad Týnec, tradiční letní večery s hudbou pro dospělé, K.O. Týnec nad 
Sázavou
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum – vstupné dospělí 
30 Kč, děti 20 Kč.

So 20. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec, tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti, Divadlo Mimo-
taurus – Daleká cesta
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum – vstup ZDARMA

So 27. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec, tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti, Naše divadlo – Eva 
Hrušková a Jan Přeučil – Pohádky pod Řípem, Pořadatel: Město Týnec nad 
Sázavou – Městské muzeum – vstup ZDARMA

So 27. 7. RIGHT NEWS MUSIC GARDEN Zač. 15.30 hod.
Zahrada Společenského centra TÝNEC, open air reggae festival, vystoupí: 
Abraka Dub (SK), Dub Artillery (Praha), Čaj na EX (Prosečnice), Aneboafro 
(Praha). Začátek akce může být ještě upraven. Bližší informace: www.right-
news.cz. Pořadatel: Jaroslava Kočová

SRPEN

So 3. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec, tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti, Liduščino divadlo 
– Zpívánkový kabaret
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum – vstup ZDARMA

So 3. 8. MEMORIÁL J. ŠTÍCHY – 17. ročník Zač. 10.00 hod.
Fotbalové hřiště Pecerady, fotbalový turnaj mužstev dospělých, večerní zábava 
pro přátele klubu a účastníky turnaje. Bližší informace: Tomáš Zazvonil, tel.: 
605 268 723.
Pořadatel: TJ Jawa Pecerady

7.–10. 8 Řezbářské sympozium SOCHY PRO 
TÝNEC

Před Městským úřadem v Týnci nad Sázavou na travnatých plochách, pro bližší 
informace sledujete web www.mestotynec.cz nebo výlepové plochy v Týnci 
nad Sázavou. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 10. 8. TÝNECKÝ STŘEP Zač. 13.00 hod.
Areál hradu Týnec, tradiční městské historické slavnosti – dobový jarmark, 
historická hudba a pokrmy, divadelní a taneční vystoupení. Festival rockové 
hudby – před Městským úřadem. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 17. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec, tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti, Matěj Kopecký 
– Nápad myšky Terezky. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské 
muzeum – vstup ZDARMA

17.–18. 8. NETVOŘICKÝ POUŤOVÝ JARMARK
Zahrada sokolovny v Netvořicích, v sobotu od 13.00 hod., v neděli 9.00 – 
17.00 hod. Pestrý program s občerstvením pro děti i dospělé. Pořadatel: Spolek 
rodáků a přátel muzea v Netvořicích

So 24. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.
Hrad Týnec, tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti, Eva a Jana Hruš-
kovy – Aprílová školka Jiřího Žáčka. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 
– Městské muzeum – vstup ZDARMA

Pá 30. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač. 19.00 hod. 
Hrad Týnec, večer věnovaný životu netopýrů – pozorování kolonie Netopýra 
velkého ve věži hradu, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, před-
náška, aktivity pro děti. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 31. 8. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL Zač. 15.00 hod. 
Tradiční odpoledne pro děti plné pohádek a aktivit pro děti. Divadlo Netopýr 
– Popelka, zač. 17.00 hod. Vstupné dobrovolné. 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

So 12.10. SASKÉ ŠVÝCARSKO – zájezd Odj. 5.00 hod.
Výlet romantickou krajinou kolem Labe, navštívíme pevnost Königstein, 
historické centrum památkově chráněného města Pirna, zámek Pillnitz, lá-
zeňské městečko Rathen. Cena zájezdu: 450 Kč + 10 € na vstupy. Rezer-
vace: Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 
317 729 050, 775 290 032, emal: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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10. srpna od 13.00 hodin

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO/TRŽIŠTĚ/ SOUTĚŽE 
DÍLNY PRO DĚTI/LUKOSTŘELBA

Petr Praun a šermíři Grex-Sever
Gotický turnaj o ruku princezny
Piráti z kamrlíku
Loupežnické historky
Gladiátoři
Kavalíři na dvoře Rudolfa II.
Škola tance
Historické tance staré Anglie
Cornu Cervi – středověká hudba,  
Piotr Syposz – Polsko
Divadlo Špílberg, Brno
Maxipes Fík
Králíci z klobouku
Kocourek Modroočko
Kytice
Subulcus – středověká hudba, Ivo Horák, Liberec
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Areál hradu Týnec 

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

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 
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Městské slavnosti - Týnecký střep  

10.00 hodin – 23. 00 hodin
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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

II. ročník Řezbářského sympózia
2. ročníku řezbářského sympozia – Sochy pro Týnec, které proběhne 

v rámci městských slavností Týnecký střep ve dnech 7.–10. 8. 2013 na trav-
natých prostorách před městským úřadem. Slavnostní předání soch proběhne 
v sobotu 10. 8. 2013 večer při slavnostech.

Pozvání na letošní sympozium přijali řezbáři, kteří už u nás vyřezávali, 
tj. František Petranyi z Nového Města pod Smrkem (socha Týnecké ryby), 
Jan Viktora z Hýskova z Berouna (socha Sázava), Vlastimil Branda z Družby 
u Liberce (socha Andělky), Jaromír Dědek z Blatců u České Lípy (socha 
Druida), Jaroslav Kundrát z Bukovan (socha svatého Floriána). 

Jedna změna oproti loňskému ročníku – pozvání příjala řezbářka – žena 
paní Lenka Severová z Pasek v Jizerských horách. 

Motivy jsou s řezbáři předem domluvené, na sochu draka se mohou těšit 
děti se staré ZŠ, k vánočnímu stromečku si necháme vyřezat náš městský 
betlém, k řece Sázavě Dědka Sázavu nebo vodníka, u hradu bude polehávat 
s legendou spojený černý kocour, přemýšlíme o soše ke hradu Zbořený 
Kostelec. Sochy budou i tentokrát vytesány z kmenů Týneckých stromů. 

Pokud se vám sochy a řezbářské sympozium líbí, určitě se přijďte na vy-
řezávání podívat.
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  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

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

Vstupné dobrovolné / OBČERSTVENÍ zajištěno
Začátek představení vždy od 17.OO hodin

Při nepříznivém počasí se hraje v galerii muzea.

6. července 2013 3. srpna

13. července 17. srpna

20. července 24. srpna

27. července

Dr. Klutz 
Kouzlení s angličtinou

Liduščino divadlo  
Zpívánkový kabaret

Bílkovo kratochvílné 
divadlo  
Kašpárkovo  
království

Matěj Kopecký   
Nápad myšky  
Terezky, aneb  

o zlé koze

Divadlo Mimotaurus 
Daleká cesta

Eva a Jana  
Hrušková  

Aprílová školka  
Jiřího Žáčka

Naše Divadlo,  
Eva Hrušková  
a Jan Přeučil  
Pohádky pod Řípem

31. srpna
Ochotnický divadelní festival 
Divadlo Netopýr – Popelka
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M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá poznávací výlet  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vydáme se romantickou krajinou kolem Labe k pevnosti KÖNIGSTEIN na vrcholu jedné ze 
stolových hor Saského Švýcarska. Výstup do areálu na nádvo í (9,5 ha), prohlídka kdysi eského 
hradu, poté v zení, nedobytné pevnosti a dnes muzea s podzemními kasematy, 152 m hlubokou 
studnou, mohutným opevn ním a úžasnými výhledy p es Labe na horu Lilienstein, masiv Quirl a 
další tabulové hory. Dále prohlídka historického centra památkov  chrán ného m sta PIRNA,  
nám stí Marktplatz, kde jsou k vid ní staré kupecké domy, radnice, stará lékárna…Odpoledne 
návšt va zámku PILLNITZ. Zde procházka ástí parku (28 ha upravených ploch zahrad 
anglické, ínské a holandské, oranžérie -  palmovna a skleník se vzácnou kamélií –  vstup), dle 
zájmu možnost i prohlídky interiér  zámku postaveného slavným Augustem Silným pro hrab nku 
von Cosel. Cestou zp t zastávka a as na procházku v okolí láze ského m ste ka RATHEN na 
úpatí hory Bastei. Krásné vycházky p es rokle, strže a proslulý kamenný most Basteibrücke z 
roku 1851, k jezeru Amselsee a vodopádu. V okolí jsou k vid ní ruiny starých hrad . 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

sobota 12. 10. 2013 
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 5.00 hod.,  

p edpokládaný návrat cca ve 22.00 hod. 

 

Cena zájezdu: 450,- K  na osobu + cca 10 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 vybrány až v autobuse.  

 
Rezervace osobn  i telefonicky do 14. 9. 2012 

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

Ve středu 5. června 2013 byla zahájena na Měst-
ském úřadě v Týnci nad Sázavou prodejní vý-
stava obrazové tvorby dětí ze základní školy 
Benešovská.

V 17 hodin usedli návštěvníci v zasedací míst-
nosti. Kulturní program zahájila paní učitelka 
Anna Svobodová, organizátorka výstavy, která 
slavnostně předala květinu každému vystavova-
teli. Z první třídy ZŠ to byla Nela Svobodová 
a Matouš Novák, z druhé třídy Simona Orsáková, 
Tereza Stejskalová, Natálie Škvorová, Karolína 
Skopcová, Kristýna Tůmová, Šimon Kubarič 
a Adam Mikunda, ze třetí třídy Karolína Auzká 
a Antonie Podaná, ze čtvrté třídy Justina Nová-
ková, Kateřina Pefková, Vendula Hildebrandová 
a Eliška Vedrová, z páté třídy Adéla Reissigová 
a ze šesté třídy Tereza Reissigová. 

Na vernisáži vystoupili také členové flétnového 
souboru staré školy, jež vede M. Hranostýlová, ta-
nečního kroužku nové školy paní učitelky Zuzany 
Mandžikievičové, tanečního kroužku staré školy, 
který pod záštitou paní učitelky Jany Vackové vede 
Zuzana Kalfasová a členové kroužku sborového 
zpěvu p. uč. J. Vackové. 

Po skončení úvodního kulturního programu si 
mohli návštěvníci prohlédnout obrazy mladých ta-
lentů a osvěžit se připraveným občerstvením. Vy-
stavované obrazy byly velice povedené a myslím, 
že se nenašel nikdo, komu by se nelíbily. Děkujeme 
všem vystavovatelům za hezké a nápadité obrázky, 
děkujeme také všem účinkujícím a těšíme se další 
vernisáž na konci příštího školního roku. 

Alena Smolová
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Mexické barvy – Laurena Rodriguez 
V sobotu 1. června, za neustálého deště 

a v době, kdy plno kulturních akcí bylo rušeno, se 
na vernisáži mexické malířky Laureleny Rodriguez 
sešlo nečekané množství milovníků umění. Ná-
zev výstavy „Mexické barvy“ nezůstal zážitku nic 
dlužen. O zářivě barevných obrazech, čerpajících 
z mexických podnětů zasvěceně promluvil manžel 
umělkyně, pan Ondřej Michalák. Mimo obrazů 
vystavuje Laurelena i hedvábné malované šátky, 
šperky a oděvy s tradičními mexickými motivy.

Na závěr se uskutečnil workshop, při kterém 
umělkyně předvedla ve spolupráci s dobrovolnými 
modelkami různé vázání šátků, což mělo mezi při-
hlížejícími velký ohlas. Zážitkem pro návštěvníky 
byla i ochutnávka originál mexických chuťovek – 
jak bylo podotknuto „ne ze supermarketu“, které 
umělkyně pro vernisáž připravila. A tak deštivý 
den mexická umělkyně svým dílem rozzářila.

Magdalena Stárková

Muzejní noc – Středověk na hradě
Muzejní noc se letos u nás na hradě konala 

již po třetí. Z počtu návštěvníků jsem měla, jako 
při minulých ročnících, velikou radost. Trochu 
mi dělalo starost počasí, které nakonec krásně 
vyšlo a byl nádherný večer a lidí přišlo spousta. 
Naše Muzejní noc měla název: Středověk na hradě 
a v tomto duchu se nesl i celý program. Na letním 
pódiu v základech románského paláce vystupo-
vala skupina Subulcus, která hraje středověkou 
hudbu na nástroje, které si její členové sami vy-
rábí. Poslechnout jsme si mohli i pěvecký sbor 
ZŠ Týnec pod vedením paní učitelky Jany Vac-
kové. Sbor flétnistek pod vedením paní učitelky 

Hranostýlové nám zase zpříjemňoval atmosféru 
v románské rotundě. V celém areálu hradu byly 
připraveny úkoly pro děti. A tak mohly ve sklepení 
u alchymisty Edwarda Kellyho hádat druhy vůní. pokračování na následující straně

V druhém sklepě u čarodějnice poznávaly zvířata 
a ty starší dokonce zkoušela z vyjmenovaných 
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dokončení z předchozí strany

Pohádka o bílých růžích
Když mě paní vychovatelka Miluška Hranostýlová požádala, zda bych 

se se svými žáky přišla podívat na muzikál, který nacvičila se třídou 5. C, 
souhlasila jsem. Říkala jsem si, že nám něco zazpívají a zahrají, tak proč 
ne? To jsem vůbec netušila, co nás čeká.

Hned od začátku na mě zapůsobila celková atmosféra. Třída páťáků 
působila jako parta kamarádů, kteří se umějí dobře pobavit, nestydí se, 
na druhou stranu se nijak nepředvádějí. Zkrátka děti, co drží při sobě 
a táhnou za jeden provaz. Ne vždycky se sejde taková prima třída a když 
se to povede, je radost s nimi být. 

Herecké, ale především pěvecké výkony žáků byly nadprůměrné. Před-
stavení bylo propojeno písněmi, které byly mnohdy intonačně velmi ná-
ročné. Přemýšlela jsem, jak dlouho asi trvalo nacvičit celý muzikál. Čtyři 
měsíce? Půl roku? Necelé tři! V hlavě se mi usadila myšlenka, že tohle 
je to pravé, takhle to má vypadat. Když se podaří s dětmi nacvičit něco, 
co chtějí děti i učitel, všechny to baví, každý se zapojí a nakonec se to 
povede, má to smysl. 

Na konci představení jsem jen zatleskala a koukala. Nenacházela jsem 
slov. Krása bylo to jediné, na co jsem se zmohla. Byl to pro mě tak silný 
zážitek, že na něj budu dlouho vzpomínat. Nejde tady ani tak o děj pohádky, 
příběh, ale spíše o pocit a celkový dojem.

slov. Ve věži u Bílé paní 
stavěly věž z kostek, 
na kopci za hradem 
střílely z luku a v hlav-
ním sále muzea byly 
výtvarné dílny, které 
děti moc bavily. Za spl-
něné úkoly dostávaly 
děti razítka a pak 
malou odměnu. Moc 
se líbilo vystoupení 
kováře Hynka Hus-
táka, který se svou 
ženou předvedl scénu O zbraních vážně nevážně 
a na pódiu se i šermovalo. Nejdál to k nám měl 
letos Subulcus, ti přijeli až z Liberce, jinak byli 
účinkující i stánkaři místní a do středověkých 
kostýmů se převlékli herci našeho ochotnického 
spolku Netopýr, za což jim moc děkuji a už teď 
se těším na Muzejní noc 2014.

Magdalena Timplová, kastelánka hradu Týnec
Foto Petr Novák

Děkuji paní vychovatelce Hranostýlové a všem žákům 5. C, že mi umožnili 
prožít nezapomenutelné okamžiky v jejich společnosti.

Zuzana Krajánková, třídní uč. 3. A
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Ze ZUŠ
I letos MŠMT vyhlásilo soutěž 

ve hře na vybrané hudební ná-
stroje. Letos se soutěžilo v obo-
rech hra na el. klávesové nástroje 
a akordeon. Z naší školy se zú-
častnily tři žákyně, které zvítězily 
ve školním i okresním kole a po-
stoupily do kola krajského. Pavlína 
Jalovecká s Martou Poláškovou zís-
kaly v krajském kole čestná uznání 
ve hře na el. klávesové nástroje 
a Barbora Fidlerová obsadila 1. 
místo ve hře na akordeon. Ná-
sledně se Barbora zúčastnila VII. 
ročníku festivalu základních umě-
leckých škol Středočeského kraje, 
který probíhal 23.–24. května 
2013 v Nymburce.

Všem žákyním blahopře-
jeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci.

A jdeme do finále
Blíží se konec školního roku a akce střídá akci. V úterý 21. května jsme 

byli na výletě na Farmě Blaník, který jsme si náramně užili. Do školky 
zavítalo divadlo s pohádkou „O Smolíčkovi“. Předškoláci se byli podívat 
v 1. třídě ZŠ, aby měli představu, co je v září čeká a nemine. Den dětí 
jsme oslavili zábavným dopolednem se spoustou soutěží a diskotékou.
Vydali jsme se do lesa za lesními skřítky a za pokladem, proběhly zahradní 
soutěže v netradičních sportovních disciplínách a při vědomostní soutěži 
jsme se vypravili do „království Děda Vševěda“. Na přání předškoláků byla 
na zahradě otevřena „cukrárna“ a pořádaly se zmrzlinové hody. Budoucí 
školáčci se slavnostně rozloučili s kamarády i s naší školkou. Popřejme jim 
proto krásné prázdniny a do školy vykročení správnou nohou.

Na ostatní dětičky se budeme těšit opět v září.
Jana Zemanová

Alena Povolná
2. třída MŠ Týnec nad Sázavou

Výprava za netopýry
Dne 16. 4. 2013 jsme s dětmi v rámci poznávání našeho města absolvovali 

exkurzi do muzea a rotundy v Týnci nad Sázavou.
Po svačině jsme společně naplánovali trasu, kudy půjdeme. Počasí bylo 

pěkné, a tak jsme vyrazili směrem k autobusovému nádraží, přes most okolo 
továrny Jawa až k řece Sázavě. Odtud jsme měli krásný výhled na rotundu. 
U řeky jsme si pověděli něco o rostlinách a zvířatech v okolí řeky, pozdravili 
jsme místní rybáře a pomalu stoupali do kopce až k našemu cíli.

Nejprve jsme si prohlédli okolí muzea a rotundy. V muzeu jsme se rozdělili 
na dvě skupiny tak, abychom si vše mohli dobře prohlédnout. Zhlédli jsme 
výstavu panenek a dobových hraček, výstavu soch pana Vondry a týneckou 
kameninu. Děti se podivovaly nad tím, s čím jsme si dříve hrávali. Holčičkám 
se nejvíce líbily nazdobené panenky, chlapcům zase cínoví vojáčci.

Po prohlídce muzea následoval výstup do věže. Zpočátku děti nadšeně 
a s elánem zdolávaly schodiště. Líbilo se jim v mezipatře, kde byly foto-
grafie netopýrů. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací 
o těchto savcích. Po menším odpočinku jsme pokračovali ve zdolávání dal-
ších schodů. Nahoru jsme však nedošli. Některé děti se totiž zalekly úseku, 
který byl neosvětlen a pištícího zvuku od netopýrů. Musím se přiznat, že 
i já jsem se trochu bála. A tak jsem v duchu děkovala těm dětem, kterým 
se nechtělo pokračovat.

Přesto to bylo pro děti velké dobrodružství. Netopýry jsme sice neviděli, 
ale i tak jsme si každý jednoho nesli domů. Koupili jsme totiž dětem od-
znáčky s krásně namalovanými netopýry od paní Timplové.

S dětmi jsme se shodli, že takové výpravy budeme pořádat častěji. Je 
důležité znát místo, kde bydlíme, chodíme do školky a do školy. 

Další exkurzi plánujeme do vodáckého centra v Týnci nad Sázavou. Díky 
paní Pazderové se z toho stala tradice. Letos už tam půjdeme počtvrté. 
Držte nám palce, ať nás voda neodnese!

Děti z 1. Třídy MŠ s p. uč. Jitkou Jaloveckou a Jitkou Ježkovou
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Jaro v 7. třídě MŠ
Netrpělivě jsme očekávali jaro. Měli jsme plno plánů a zima se nechtěla 

vzdát.
I když byl 20. března venku ještě sníh, ve školce proběhl „Sluníčkový 

den“. Díky rodičům, kteří nám sehnali žluté oblečení byla naše třída plná 
„žluťásků“.

Tráva venku ne a ne se zazelenat, tak jsme si zaseli pšenici a když nám 
po pár dnech vyrostla, ozdobili jsme ji velikonoč-
ním vajíčkem a zajíčkem.

K svátku našich maminek jsme uspořádali „Sr-
díčkovou slavnost“. Pozvali jsme i ostatní členy 
rodiny, protože je máme stejně rádi. Předvedli 

jsme se jako umělci a nezapomněli jsme rodičům 
předat dárky z lásky.

Vědomosti o bezpečnosti na silnici jsme se po-
kusili uplatnit při jízdě zručnosti na koloběžkách 

u městského úřadu. Dráhu a dopravní značky nám 
připravili strážníci městské policie z Týnce.

Tímto bychom jim chtěli poděkovat.
Děti a p.uč. Naďa Padevětová a Pavla Kosová

Zdařilý výlet  
6. a 7. třídy MŠ

Ve čtvrtek 23. 5. 2013 jsme jeli s dětmi do „Po-
hádkové země“ na zámek Berchtold do Kunic. 
Prošli jsme si krásný zámecký park, kde jsme 
viděli mini ZOO, miniatury hradů a zámků, sku-
tečné peklo v podzemí, dětské hřiště vybavené 
lanovkou, skluzavkou, houpačkami a pískoviš-
těm. Nejvíce se nám líbila Perníková chaloupka, 
skřítkové a čerti v pekle. Už teď se těšíme na další 
společný výlet.

Eva Pazderová
Lenka Vrbatová

učitelky MŠ

Vernisáž na hradě „Jak třídíme“
Již popáté pozvaly děti z Mateřské školy Týnec nad Sázavou 

kamarády z posázavských škol a školek na vernisáž ekologicky 
zaměřených prací „Jak třídíme“.

Byla to slavnostní tečka za celoročním environmentálním 
projektem.

Projekt začíná vycházkami do přírody, sbíráním odpadků 
a povídáním o tom, jak pomáhat chránit přírodu. Toto všechno 
potom namalujeme a pozveme k účasti i ostatní – nakreslíme 
jim pozvánky i diplomy a mezitím si pohrajeme s veršovanou 
pohádkou Františka Hrubína „Začarovaný les,“ kterou výstavu 
tradičně zahajujeme.

Poděkování za podporu akce, úvodní řeč a knihy pro zúčast-
něné školy patří starostovi města, Mgr. Kadrnožkovi. Za spon-
zorské dary děkujeme ředitelce OPS Posázaví, paní Zemanové 
a rodičům dětí z 5. třídy Mateřské školy Komenského. Děkujeme 
také za vtipné verše, jejichž autory jsou děti z dramatického 
kroužku Mateřská škola Týnec, p. Pazderové za vytvoření zá-
zemí, kastelánce Týneckého hradu, p. Timplové, p. Hadačové za fotodokumentaci, p. Vilímkovi 
a školní kuchyni vedené p. Bartůškovou za výborný koláč.

Děkujeme všem příznivcům a doufáme, že nám chuť třídit vydrží.
Dana Kellnerová
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Pilný duben a květen v MC Motýlek
Každý rok máme v mateřském centru nejvíc napilno právě v dubnu 

a v květnu a ani letos tomu nebylo jinak. Počasí nám většinou již dovoluje 
opustit brány mateřského centra a vydat se ven, a tak nechybí již tradiční 
známé akce, ale zároveň se vždy snažíme zažít s dětmi a maminkami 
něco nového. 

Čistá řeka Sázava
Jsme rádi, že i letos jsme mohli pomoci dobré věci a již poněkolikáté se 

připojit k akci Čistá řeka Sázava pořádané společností Posázaví o.p.s. Vy-
baveni gumovými rukavicemi a pytli jsme, s pomocí několika dobrovolníků 
a samozřejmě našich dětí, vyčistili od odpadků pravý břeh řeky Sázavy 
v okolí Náklí a městského úřadu. Bohužel nám počasí moc nepřálo, takže 
jsme úklidovou akci museli předčasně ukončit, ale i tak se dobrý skutek 
počítá. Jen nás trochu mrzí, že se k nám nepřipojí více těch, kteří mají 
chuť pomoci přírodě v našem městě. Tak třeba příští rok!

Pálení Čarodějnic
Mezi již tradiční akce, které nemohou v programu MC chybět, patří 

Pálení čarodějnic. I tento rok jsme je pořádali ve spolupráci s několika 
dobrovolníky ze skautského oddílu Tysan, kterým tímto moc děkujeme 
za jejich pomoc. Pro děti si připravili několik sportovních disciplín, za které 
soutěžící získávali odměny a diplomy a nechybělo samozřejmě tradiční 
opékání špekáčků a upálení čarodějnice.

Logopedická přednáška
Po loňské odmlce jsme letos zorganizovali úspěšnou přednášku paní lo-

gopedky Michaely Voldřichové, jejímž tématem byl vývoj řeči u malých dětí. 
Účast na ní byla vysoká. Doufáme, že si všichni přítomní odnesli spoustu 
nových poznatků a dobrých rad a komu se přednáška líbila, tomu už teď 
můžeme slíbit, že paní logopedku pozveme ještě jednou a to na podzim, 
kdy se zaměříme na řeč u předškolních dětí.

Oslava Dne matek a Dne rodiny
Rozhodli jsme se, že dětem a samozřejmě i maminkám a ostatním ro-

dinným příslušníkům připomeneme dva důležité dny v měsíci květnu a to 
Den matek a Den rodiny. V jednom týdnu jsme herny tematicky přizpůsobili 
právě těmto dvěma svátkům, naučili se nové básničky a písničky, vyrobili 
dárečky pro maminky, zazpívali s kytarou… V červnu bychom rádi připo-
mněli našim dětem, že i tatínkové slaví svůj svátek – my na ně v centru 
určitě nezapomeneme.

Toulky přírodou
I přesto, že počasí při-

pomíná poslední dobou 
spíše podzim, rozhodli 
jsme se, že vyrazíme 
s dětmi do jarní přírody 
a trochu si popovídáme 
o tom, jaké rostliny, 
plody a zvířátka mů-
žeme najít v lese, co 
zvířátkům chutná atd. 
Princezně jsme posbí-
rali a znovu navlékli korále, které poztrácela a to ze všeho, co děti v lese 
našly – šišky, klacíky, listy, květy. Děti si mohly vybarvit zvířátka, která byla 
poschovávaná v poli a na závěr nechyběl ani malý piknik.

Výlet vlakem do kina v Čerčanech
Jsme rádi, že se nám letos podařilo zorganizovat výlet vlakem do kina 

v Čerčanech. Akci jsme plánovali již minulý rok, ale z časových důvodů ji 
nebylo možné uskutečnit. O to víc jsme se těšili letos! Pro děti byla zážitkem 
již samotná jízda vláčkem, natož pak velké kino! Pro většinu dětí to byla 
první zkušenost, tudíž velké očekávání. Kino bylo nabité až k prasknutí, 
protože kromě nás se dětského představení zúčastnily mateřské školky 
z blízkého okolí. Promítal se mix pohádek z populárních Večerníčků. Dětem 
se představení moc líbilo a dávaly to patřičně najevo – po každé pohádce 
následoval mohutný potlesk. Opravdu krásný zážitek! Zároveň musíme 
pochválit vřelý přístup provozovatelů, který nás velmi potěšil. 

A co ještě plánujeme do konce školního roku? Určitě nezapomeneme 
na Den dětí, který oslavíme malou olympiádou, na hradě Zbořený Kostelec 
čeká na děti bojová hra v podobě hledání strašidýlek a postaviček z Ve-
černíčků zakončená piknikem a před prázdninami bychom rádi s dětmi 
zorganizovali ještě nějaký společný výlet.

Lucie Višvardová  
organizační koordinátorka MC Motýlek

 
 

POD KOVÁNÍ 
 
 

                        
 

 
Cht la bych touto cestou pochválit všechny d ti z p veckého a dramatického 

kroužku za jejich výkony na letním vystoupení VÍTÁME LÉTO ze dne 2.6.   
Také bych ráda pod kovala rodi m za jejich spolupráci.  

 Mgr.Tereza Kadlecová – lektorka p veckého a dramatického kroužku 
 

                           
 

Omluva k článku  
Motocyklový sport (2. část)

V minulém vydání Týneckých listů byly 
otištěny fotografie nejlepších týneckých 
závodníků. Místo fotografie pana Luboše 
Houšky byla omylem přiložena foto-
grafie jeho syna Mirka. Tímto se oběma 
omlouváme.

Luboš Houška
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Rekonstrukce železničního mostu v Týnci nad Sázavou
Mnoho našich spoluobčanů neví, že v našem městě začala rekonstrukce 

železničního mostu přes řeku Sázavu.
Tento most sloužil železniční dopravě od roku 1896 a v současné době 

byl již v dezolátním stavu, proto se České dráhy rozhodly tento most 
rekonstruovat. Rekonstrukci provádí Správa železniční dopravní cesty 
za finančního přispění Evropské unie. Celkové náklady na rekonstrukci 
budou 65 158 000 Kč. Nový most bude dlouhý 109,30 m a bude zvětšena 
průchodnost na 5,00 m. V současné době probíhá před starým mostem 
montáž jednotlivých dílů. Výluka železniční dopravy je plánovaná v době 
od 2. 9. – 16. 10. 2013, kdy bude starý most rozebrán, postupně bude stavěn 
most nový a budou také postaveny nové betonové pilíře v řece. Ukončení 
celé akce se plánuje na konec roku 2013. Postup celé rekonstrukce lze 
sledovat z pěší lávky u JAWY a přes objekt betonárky.

Jiří Štros

Letecká nehoda 
u nás?

II.
Informace z kroniky školy na Křiváčku byly 

pravdivé, pomník se mi nalézt podařilo. To mi 
však nestačilo, ihned mě napadaly další otázky – 
Kde přesně se samotné letadlo zřítilo? Co to bylo 
za typ letounu? Kdo byl jeho pilot? 

V srpnu 2011 jsem se zkontaktoval s panem 
Pavlem Krejčím z Letecké archeologie, jehož tento 
případ zaujal, a tak jsme si dohodli schůzku. Hned 
při první prohlídce okolí narazil na několik (pro 
mě) „šedivých kamínků“, což byl roztavený kov, 
a tak jsme po necelé hodině odjížděli s drobnými 
úlomky, z nichž byl nejzajímavější fragment rá-
mečku, asi z palubní desky. Již druhý den jsem 
obdržel zprávu, že by se mohlo jednat o rámeček 
umělého horizontu Sperry letounů P‑39 Airaco-
bra. Letka těchto amerických letadel v ruských 
barvách byla umístěna po skončení války na letišti 
Ruzyně. Pro potvrzení bylo nutné provést další 
průzkum, díky kterému se v prosinci podařilo 
nalézt torzo nábojnice ráže 37 mm a nerezovou 
svorku na hadice, čímž se nám na 90 % potvrdil 
typ letounu P‑39.

Současně jsme rozběhli pátrání i přes Ruskou 
ambasádu, přes organizaci Memori a archivy. 
V tomto případě mi velice pomohl můj profesor, 
pan A. Bezděk, s texty korespondence a překlady. 
Současně stále hledám místo, kde je uložen ori-
ginál školní kroniky na Křiváčku. Bohužel, ze 
všech oslovených institucí mi přichází negativní 
odpovědi.

V neděli 25. 3. 2012 se podařilo specifikovat 
nejvhodnější prostor pátrání a po delší době bylo 
nalezeno také přesné místo dopadu letounu. Ná-
sledně se podařilo vyzvednout jeho přední část 
zarytou nejhlouběji v zemi. Mezi nalezenými před-

měty byl zatavený kulomet Browning 12,7 mm, 
části pancéřování, ventily a ozubená kola v roz-
taveném hliníku, vybuchlé nábojnice a střely 
do kulometu i kanónu 37 mm, svorky na hadice 
a zlomky plexiskla. Samotnou specifikaci dílů je 
ještě nutné konzultovat s odborníky na tento typ 
letadla. Všechny drobné předměty plánuji zpra-
covat a vystavit v muzeu v Pyšelích. 

Tento typ letadla Bell P‑39 Airacobra je třetím 
nalezeným strojem, který havaroval na našem 
území (Harrachov, Klíny v Krušných Horách, 
Dařbož).

KČT – České středohoří
Poslední květnovou sobotu pořádal KČT Týnec nad Sázavou autobusový 

zájezd do Českého středohoří.
První zastavení bylo na zámku Velké Březno, který byl od roku 1941 

sídlem rodiny Chotků, z níž pocházela také Žofie, manželka následníka 
rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Zámek prezentuje život 
šlechtické rodiny na venkovském sídle na přelomu 19. a 20. století.

Druhé zastavení bylo ve městě Třebenice, kde je v bývalém loretánském 
kostele Muzeum českého granátu (pyrop). Je zde vystaven například největší 
český granát a kolekce šperků Ulriky von Levetzow, lásky básníka J. W. 
Goetha. Třebenice jsou také výchozím místem do Českého středohoří.

Třetí zastavení bylo po 4 km pochodu (posledních 500 m velmi prudkým 
kopcem) na hradě Hazmburk, jež se nachází na významném, zdaleka 
viditelném sopečném kuželu téhož názvu. Jedná se o zříceninu, která je 
zdejší krajinnou dominantou. Její zachovalá Bílá věž slouží jako rozhledna. 
Odměnou všem, co k hradu došli (418 m n. m.), byl výhled do širokého 
okolí (Milešovka, Říp, Ústí nad Labem…). Část pochodníků pokračovala 
do obce Klapý a část do Libochovic.

Zde by se mohlo uskutečnit čtvrté zastavení, protože je zde zámek s okras-
nou zahradou, ale nachýlil se bohužel čas našeho odjezdu. Možná bude 

tento zájezd inspirací některým účastníkům a navštíví krásné, pro mnohé 
z nás neznámé, České středohoří znovu.

Členka KČT 

Porovnání nalezeného rohu rámečku s orámováním 
umělého horizontu Sperry z odborné knihy.Výkopové práce při vyzvednutí přední části letounu.



červenec	2013 Týnecké listy strana	23

Na konci června 2012 jsem obdržel z amba-
sády informace o pilotovi i samotné nehodě. Jako 
zajímavost se ukázalo datum nehody, protože 
v kronice a na pomníku je uvedeno datum 26. 
5. 1945, ale ve vojenských dokumentech je datum 
26. 6. 1945. Současně s naším pátráním probíhala, 
od konce března 2012, komunikace na téma po-
mníku u Dařbože na stránkách Hloubkaři. 

Díky spolupráci mnoha nadšenců se o letecké 
nehodě u osady Dařbož podařilo zjistit toto: 

LETOUN – jednalo se o letadlo Bell P‑39 Aira-
cobra americké výroby. Od roku 1941 do roku 
1944 bylo vyrobeno celkem 9.558 ks a Sovětský 
svaz jich objednal celkem 4.578 ks. Užívali je také 
piloti Francie, Portugalska, Velké Británie a USA. 
Létali na nich v Tichomoří, na Islandu, na Aljašce 
na mnoha dalších místech. V Sovětském svazu 
bylo toto letadlo velice oblíbené, protože jeho 
bojové nasazení probíhalo v nižších letových 
hladinách, v nichž bylo dobře manévrovatelné. 
Létala na něm taková esa, jako např. A. I. Pokryš-
kin; V. D. Lavriněnko; G. A. Rečkalov a mnoho 
dalších. Ti všichni mohli těžit z jeho rychlosti 
(max.612 km/h ve výšce 3350 m), kterou mu 
zabezpečoval kapalinou chlazená vidlicový dva-
náctiválec Allison V‑1710‑63, jehož výkon byl 
počítán na 988 kW. 

Jednomístný letoun se lišil od ostatních strojů 
té doby hlavně umístěním motoru vzadu za ka-
binou pilota. To mělo velký vliv na těžiště a tím 
současně na obratnost stroje. Vrtule byla pohá-
něna dlouhou hřídelí přes celou kabinu. V přední 
části zbylo místo na podvozek a výzbroj. Ta byla 
poměrně rozsáhlá. Jeden kanón Oldsmobile M4 
ráže 37 mm s 30 náboji přímo ve středu vrtule, 
dále dva synchronizované kulomety M2 Browning 
ráže 12,7 mm v trupu (200 nábojů na hlaveň) 
a ve křídlech byly umístěny ještě čtyři kulomety 
Browning ráže 7,6 mm s 1000 náboji na hlaveň. 
To vše, společně se silným pancéřováním a sa-
mosvornými nádržemi na palivo, dělalo z tohoto 
letounu poměrně nebezpečného nepřítele.

Rozpětí letounu bylo 10,36 m; délka 9,19m 
a výška 3,63 m. Vzletová hmotnost 3550 kg; 
dostup 10.650 m a dolet 2360 km (s přídavnou 
nádrží na 283 l ještě o 256km více).

PILOT: Pilotem letounu byl gardový podporučík 
Šalamov Grigorij Vasiljevič, který byl zařazen 
do 129. Gardového leteckého stíhacího Sando-
mírského pluku 22. Gardové stíhací letecké Ki-
rovohradské divize. 

Narodil se v roce 1923 v obci Ljubimovka 
v Michajlovském okrese, kraj Záporoží na dnešní 
Ukrajině. Do Rudé armády vstoupil ve svých 18 
letech v roce 1941. V únoru 1945 mu byl udělen 

Řád „Vlastenecké války 2. stupně“. Hodnocen byl 
takto: „Během svého zařazení v přední linii nemá 
jediný případ ztráty orientace. Svůj letoun ovládá 
kompetentně a sebejistě. V boji se chová odvážně 
a rozhodně. Ve vzduchu si počíná klidně a obe-
zřetně. Je dobrým pilotem a v leteckých bitvách 
nikdy neztratil kontakt s velitelem formace“. 

Zúčastnil se 65 bojových operací při poskyto-
vání ochrany a krytí /svému vedoucímu pilotovi 
formace / při sestřelu 5 nepřátelských letadel 
(FW‑190; JU‑87), zničil 13 vozidel a zabil až 90 
německých vojáků a důstojníků.

Zahynul 26. června 1945 v Československu, 
25–30 km jižně od Prahy u obce Barice (Babice), 
při přeletu na svou novou leteckou základnu z De-
bern v Německu do Tulln v Rakousku.

Prameny: Wikipedie; Ústřední archiv Minister-
stva obrany Ruské federace; Velvyslanectví Ruské 
federace v České republice; Letecká archeologie; 
Jan Mahr; archiv autora. 

Výzva: nevzpomenete si na jakoukoliv udá-
lost spojenou s tímto místem. Dejte mi prosím 
vědět – Jan Kostrhoun; Pyšely; tel.: 605131168; 
Kostrhoun.Ebert@sezanm.cz 

Jan Kostrhoun, Pyšely

Dva díly nalezeného pancéřování s fragmentem hnací 
hřídele.

Drobné díly včetně ozubených kol a části malé 
nádrže.

Nejmenší zachované díly – nerezové hadicové svorky, 
matice, přeska.

Hasičky z SDH  
Zbořený Kostelec 
mají zlatý pohár

Dne 11. 5. 2013 se ve Václavicích konala Okrs-
ková soutěž v požárním sportu. Soutěžilo se v dis-
ciplínách pořadová příprava, požární útok a běh 
na 100 m přes překážky.

Ženy z SDH Zbořený Kostelec na své první sou-
těži vybojovaly 1. místo, muži z SDH Zbořený 
Kostelec obsadili krásné 6. místo.

Všem blahopřejeme a děkujeme za účast.
Za SDH Zbořený Kostelec

Ivana Suková

Letoun Bell P-39 Airacobra v ruských barvách. Zdroj: 
internet
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CZECH OPEN 2013 – Taekwon ‑Do ITF Nymburk 
Po velikonočních svátcích a téměř probdělé An-

dersenově noci se naši malí taekwondisté z oddílu 
TKD SILLA vypravili opět dobýt Nymburk. Tento-
kráte na CZECH Open 2013 za účasti sportovců 
z 9 zahraničních států – Ruska, Běloruska, Litvy, 

Maďarska, Slovenska, Slovinska, Nizozemí, Skot-
ska a Grónska. 

Na našich zástupcích byla znát náročnost celého 
týdne, a tak se v sobotu 6. 4. 2013 z Týnce vypravili 
soutěžit jen čtyři chlapci a jedna dívka. I přesto 

se podařilo přivézt 2 cenné kovy: Eliška Vedrová 
získala bronz v kategorii žákyně tull 8.–7. kupa 
a Michael Salátek vybojoval kov nejcennější – zlato 
v kategorii žáci tull 8.–7. kup. Blahopřejeme.

J+R.S.

Sonkal OPEN 2013 – Taekwon ‑Do ITF Praha
V sobotu ráno 18. 5. 2013 zamířil týnecký od-

díl SILLA TKD soutěžit na Sonkal OPEN 2013 
do Prahy na Petřiny. Ráno se zdálo býti neveselé 
a uplakané, náladu nám to ale nevzalo. V Praze 
jsme již vystupovali do slunečného, ale chladného 
rána. Hned první kategorii žákyně tull 8.–7. kup 
naše děvčata vyhrála: 1. místo – Eliška Vedrová, 
2. místo – Tereza Havlíčková, 3. místo – Veronika 

Havlíčková, 4. místo – Justina Nováková. Druhou 
kategorii žáků tull 8.–7. kup vyhrál Michael Salá-
tek, 3. místo vybojoval Jan Belovický a 4. místo 
obsadil Tomáš Fišer. V kategoriích juniorky tull 
8.–7. kup obsadila naše děvčata první dvě místa: 
1. místo Eliška Vedrová a 2. místo Veronika Hav-
líčková. V juniorech tull 8.–7. kup naši chlapci 
opět nedali jiným závodníkům šanci a odvezli 

všechny cenné kovy: 1. místo – Michael Salátek, 
2. místo – Jan Belovický, 3. místo – Tomáš Fišer. 
Poslední týneckou medaili v kategorii seniorky 
tull 8.–7. kup přidala Anna Marie Jabčanková, 
a to v barvě bronzu. Celkově jsme přivezli 4 zlaté, 
3 stříbrné, 4 bronzové medaile a 2 čtvrtá místa 
v počtu 8 závodníků.

J+R.S.
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 Týnecké Tullení 2013 – Taekwon ‑DoITF – 1. ročník
Poslední květnovou sobotu uspořádal týnecký oddíl SILLA TKD soutěž 

v tullech podle jednotlivých osvojených technických sestav, tzv. Tullení. 
Soutěžilo se nakonec ve třech kategoriích. Tull 10.–9. kup (bílý a žluto‑
‑bílý pásek) vyhrál zlato Dominik Hrazdil, stříbro získal Ladislav Hak 
a bronz vybojoval Matyáš Moždžeň. Tull 8. kup (žlutý pásek) vyhrála 
zlato Veronika Havlíčková, stříbro získal Michael Salátek a bronz vybojoval 
Jan Belovický. Tull 7. kup (žlutozelený pásek) byl soubojem mezi Eliškou 
Vedrovou a Justinou Novákovou. Zlato si nakonec odnesla Eliška a stříbro 
Justina. Tullení prověřilo všechny zúčastněné soutěžící, zda jsou dostatečně 
připraveni na složení zkoušky na vyšší technický stupeň či nikoliv. Takže 
příští rok se těšíme na shledanou.

Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat pedagogickému sboru 
a paní družinářce za podporu, vstřícnost, ochotu a umožnění konání na-
šich závodů. Rovněž stejným dílem děkujeme rodičům za připravené zá-
zemí, pohoštění a věcné dary. V neposlední řadě firmě Mars Czech s.r.o. 
za sladké odměny.

J+R.S.

Krajský přebor ve sportovní gymnastice opět v Týnci n. Sázavou
Na 1. máje se v tělocvičně ZŠ Týnec nad Sá-

zavou konal „krajský přebor“ ve sportovní gym-
nastice. Zúčastnilo se ho celkem 100 závodnic 
a závodníků ze 7 oddílů Středočeského kraje.

Naše děvčata se umístila takto:
Mladší žákyně I. – celkem 39 závodnic
10. místo Novotná Eliška
16. místo Havránková Lucie
27. místo Jašková Kristýna – předškolačka
30. místo Kmošová Markéta
34. místo Stejskalová Tereza
35. místo Vejvodová Lucie
39. místo Horňáková Mariana – předškolačka

Mladší žákyně II. – celkem 20 závodnic
7. místo Hejzlerová Klaudie
15. místo Ungerová Barbora
18. místo Mravcová Anna

Starší žákyně III. – celkem 11 závodnic
3. místo Valentová Jana

Starší žákyně IV. – celkem 8 závodnic
4. místo Kazdová Barbora

Dorostenky – celkem 8 závodnic
5. místo Vávrová Michaela

6. místo Vávrová Kateřina
8. místo Karešová Marie

Ženy – celkem 2 závodnice
startovala Hana Šamlotová

Z tohoto závodu se nominovala 3 děvčata na re-
publikové finále v SG do Doubí u Třeboně. Děvča-
tům děkujeme za jejich předvedené výkony, i když 
některá musí ještě pilně trénovat, aby si vylepšila 
umístění v závodu. Poděkování patří i trenérkám, 
které děvčata na závody připravovaly.

Republikové finále ve sportovní gymnastice pro rok 2013
Ve dnech 17. 5. – 19. 5. 2013 se v Doubí u Tře-

boně konalo tradiční republikové finále ve spor-
tovní gymnastice pro rok 2013. Z oddílu sportovní 
gymnastiky z Týnce nad Sázavou se tohoto závodu 
zúčastnila 3 děvčata. 

V kategorii starší žákyně III. to byla Valentová 
Jana, která spolu se dvěma závodnicemi tvo-
řila družstvo starších žákyň III. Středočeského 
kraje.

Z 39 závodnic skončila na 9. místě, a to hlavně 
díky dvěma pádům z kladiny. Děvčata reprezen-
tující Středočeský kraj obsadila v konkurenci 11 
družstev 1. místo.

V kategorii dorostenek náš oddíl reprezentovala 
Vávrová Michaela. Dorostenek bylo celkem 22 
a Míša obsadila 10. místo. Družstvo Středočeského 
kraje v konkurenci 5 oddílů obsadilo 3. místo.

Další naší cvičenkou na republikovém finále SG 
byla za ženy Šamlotová Hana, která však kvůli 
zranění absolvovala jen dvě discipliny, a to hrazdu 
a kladinu.

Všechna tři děvčata z našeho oddílu dobře re-
prezentovala a je třeba poděkovat nejen jim, ale 
i jejich trenérkám.
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Volejbalové jaro
V neděli 24. března 2013 jsme odjeli na třetí kolo Krajského přeboru 

v trojkovém modrém minivolejbalu v Příbrami. Náš oddíl reprezentovala 
tři družstva v konkurenci 22 týmů. 

Ve skupinách se áčku i béčku podařila krásná výsledková houpačka, která 
v konečném zúčtování pro obě družstva vynesla třetí místo a následné sou-
boje o konečné umístění ve skupině, o 11.–15. místo. Céčko mělo tentokrát 
ve skupině velmi těžké soupeře, se kterými, až na výjimku s pozdějšími 
vítězi turnaje Hořovicemi „A“, drželo krok. Nicméně vytouženého vítězství 
se dočkalo až v boji o 21. místo, kdy si poradilo s Nymburkem „B“.

Ve skupině o 11.–15. místo nestačilo naše áčko pouze na VO Příbram „B“ 
a mohlo se radovat z celkově dvanáctého místa. Týneckému béčku uteklo 
čtrnácté místo až v dodatkové rozhodující rozehře, kdy prohrálo 14:15 
s Kutnou Horou „B“. Přesto byla děvčata s turnajem spokojena. 

Celkové pořadí:
1. TJ Spartak Hořovice „A“
2. TJ Baník Příbram „A“
3. VO Příbram „A“
…
12. VK Týnec nad Sázavou „A“
15. VK Týnec nad Sázavou „B“
21. VK Týnec nad Sázavou „C“

V neděli 28. dubna 2013 jsme v okresním přeboru smíšených družstev 
v Benešově zakončili úspěšné tažení okresním přeborem mixů. V zahajo-
vacím utkání jsme nastoupili proti Sokolu Postupice, se kterým jsme moc 
potíží neměli a bez větších problémů jsme vyhráli 2:0 na sety.

Ve druhém klání nás čekal o dost těžší soupeř, který nám uštědřil jednu 
ze dvou porážek v celé soutěži – Nespeky. Po těsné porážce v prvním setu 

24:26 jsme měli co dělat, abychom zápas otočili na svoji stranu a udrželi 
šanci bojovat na dálku o celkový triumf s Benešovem.

K vysněnému přeborníkovi okresu ve smíšených družstvech jsme, s jed-
ním zaváháním ve druhé sadě v závěrečném duelu s Čerčany, nakonec 
úspěšně doklopýtali. 

Konečná tabulka OP mixů 2012/2013: 
 1. Týnec n/S 18 16 2 33 : 7 34 
 2. Benešov B 18 16 2 32 : 8 34
 3. Říčany 18 14 4 29 : 11 32
 4. Sokol Votice 18 10 8 26 : 16 29
 5. Nespeky 18 10 8 25 : 17 28
 6. KK Benešov 18 8 10 19 : 21 26
 7. Čerčany 18 7 11 17 : 24 25 
 8. Zbořený Kostelec 18 5 13 10 : 30 23
 9. Kácov 18 2 16 7 : 34 20
 10. Postupice 18 0 18 3 : 36 18 

Přesné výsledky a další informace z volejbalového klubu naleznete na na-
šich stránkách www.vktynec.tym.cz

Od konce května jsme pro vás opět otevřeli hřiště plážového volejbalu. 
Přijít si zahrát může opravdu každý. Stačí se jen předem objednat na te-
lefonním čísle 607 114 169 nebo mailem na tynec.volejbal@seznam.cz. 
Stojí to vážně za to. Rádi vás uvidíme. 

Za VK Týnec nad Sázavou, Jaromír Kuchta
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 HROMOSVODY
MONTÁŽE VČ. REVIZE

PETR ŠILHÁN
tel: 603 469 749

Víte, že bez platné revize hromosvodu 
Vám může pojišťovna odmítnout finanční plnění?

Bytové družstvo Bystřice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory 
Na Kněžině čp. 36 s vnitřním 
vchodem v domě. 
Prostory jsou vhodné jako sklado-
vé  prostory, kancelář nebo pro služby 
kde je tichý provoz. Velikost prostory 
je 54,6m² a sociální a WC s umyvadlem 
6,96m², celkem 61,56m².
Nájemné je ve výši 2.052Kč/měs. + zálohy 
na služby.

Kontakt: Jana Součková
tel: 777 190 505

Bytové družstvo 
Bystřice 

shání  
paní na úklid  

1× týdně
do společných prostor  

na Kněžině  
v Týnci nad Sázavou. 

Tel: 777 190 505,  
paní Součková.

RODINA  
KOUPÍ

stavební pozemek  
nebo  

starší rodinný dům před 
rekonstrukcí  

v Týnci nad Sázavou  
a okolí do 10 km. 

Tel: 728 122 518

PRODEJ
třípodlažního  

rodinného domu  
v Chrástu nad Sázavou,  
užitná plocha 150m2,  

zahrada 1.200m2.

Ladislav Novák
tel: 604 836 257
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PRODÁM
Dům /chata 10+kk, 4 podla-
ží, balkón, veranda, terasa, 
Chrást nad Sázavou. Rozesta-
věný, již nyní obyvatelný ob-
jekt, 3 samostatné jednotky, 
s krásným výhledem na okraji 
obce, poblíž lesa, podlahová 
plocha 170m2, svažitá parcela 
495m2. K dokončení stavby, 
možno i trvalé bydlení, inves-
tice odhadem 0,3 až 0,5 mil. 
Kč. Služby v obci, Týnci, Benešově a Jílovém. Možnost koupání v řece Sázavě. 
Cena 1.390.000 Kč.

Levinská Borecká
606 282 381
m.levinska@seznam.cz

PRODEJ CHOVNÉ  
DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných chovů,  
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

trasa č.15 Vlašim
•  11 h Vlašim (parkoviště u žel. přejezdu)
• 12 h Postupice (před nákup. střediskem)
• 12,30 Bystřice (parkoviště na náměstí)
• 13 h Maršovice (před pohostinstvím)
• 14 h Neveklov (na náměstí u Tabáku)
• 14,30 Netvořice (u OÚ)
•  15 h Týnec n. Sázavou (parkoviště před MěÚ)
• 15,30 Kamenný Přívoz (před Poštou)
• 16 h Jílové u Prahy (na náměstí)
•  16,30 Velké Popovice (naproti baru Kozlovka)
• 17 h  Pyšely (u Sokolovny)
• 17,30 Chocerady (před kostelem)

Prodej 18. 7. 2013
Kuřice černé, červené, kropenaté  stáří:  22 týd. akční cena: 180 Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce) 18 týd. 180 Kč
Kohouti 18 týd. 180 Kč   

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit  
dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:  
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! 
gallusextra@centrum.cz
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zve d ti na

MONTESSORI CENTRUM

	
	

	
	

PRÁZDNINY S PETREM PANEM  
V ZEMI NEZEMI 

Na	 ostrově	 Petra	 Pana	 prožijeme	 mnoho	 dobrodružství	 -	 budeme	
stopovat	 indiány,	zachraňovat	náčelníkovu	dceru,	 tančit	 indiánské	 tance,	
hledat	 poklady,	 bojovat	 s	piráty	 a	 kapitánem	Hookem,	 podíváme	 se	 do	
Zátoky	mořských	panen	apod.	Inspirujeme se knihou J. M. Barrieho – Petr Pan.

To vše s námi mohou d ti prožívat v Montessori centru,
které najdete nov ve Spole enském centru Týnec,

ulice Klusá kova a v okolní p írod ,
v dob od 15. 7. do 9. 8. a od 26. 8. do 31. 8. 2013

vždy od 8 do 16 hodin.	

Prázdninová školi ka je ur ena i pro d ti, které Montessori centrum pravideln nenavšt vují.	
 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.	
 ena	oběda	je	30	Kč	(polévka,	hlavní	jídlo,	čerstvé	ovoce	nebo	zelenina,	pití).	C		

	

Na všechny malé dobrodruhy se moc t šíme a všem rodinám p ejeme krásné léto.
Mgr.	Adéla	Svobodová																																																																																									www.mc.tynecko.net	
tel:	608	748	726																																																																																		e-mail:	montessori@centrum.cz	
	
	

PRODEJ NOSNÝCH KUŘIC
Horal hnědé, černé

stáří 18 týdnů, cena 140 Kč/ks
Adresa:

Háček spol. s r.o.
Kunice-Vidovice 1

Tel. 603 855 618
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Cambridge Garden
Preschool

Od září 2013 pro vás v Týnci nad Sázavou otevíráme Od září 2013 pro vás v Týnci nad Sázavou otevíráme 
novou Anglicko-českou školičku!novou Anglicko-českou školičku!
- příjemné prostředí v přírodě, s výhledem na řeku
- projekt předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 7 let, se zaměřením na podporu 
jazykové výuky (celodenně)

- vzdělávací program školičky podporující individuální a dynamický přístup k výuce
- rodilí mluvčí, ale i čeští učitelé s pedagogickou praxí a zdravotnickým kurzem
- moderně zařízené prostory přispívající ke zkvalitnění výuky
- maximální komfort a bezpečnost
- zahrada s dětským hřištěm o rozloze 800 m2

- zdravé stravování - nutričně vyvážená a pestrá strava (Biogena, Apetitt, Alnatura...)
- kroužky v ceně školkovného (šikovné ručičky, taneční průprava, hudební nauka, kung-fu...)

www.cambridgegarden.cz
Brodce 18, 257 41 Týnec nad Sázavou, 
tel.: 773 013 273, cambridgegarden@seznam.cz

Let´s

have

fun!

Anglický příměstský tábor v srpnu 2013!
pro děti od 5 let, 3 turnusy, v AJ 
Pro více informací volejte 773 013 273.

Den otevřených dveří - 27. 7. 2013
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AUTOSERVIS  ERVENKA  NABÍZÍ:AUTOSERVIS ERVENKA NABÍZÍ:                    
    www.autoserviscervenka.cz     

RROODDIINNNNÝÝ  AAUUTTOOSSEERRVVIISS    
  

OOPPRRAAVVYY  VVŠŠEECCHH  TTYYPP   AAUUTTOOMMOOBBIILL   II  NNOOVVÝÝCCHH    
BBEEZZ  ZZTTRRÁÁTTYY  ZZÁÁRRUUKKYY  

KK  nnáámm  mm žžeettee  pp iijjeett  jjiižž  nnaa  pprrvvnníí  ggaarraann nníí  pprroohhllííddkkuu  
((bblliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  ssee  ddoo tteettee  nnaa  nnaaššeemm  wweebbuu  ––  vviizz  BBllookkoovváá  vvýýjjiimmkkaa,,  kktteerroouu  mmáámmee))  

 

LAKÝRNICKÉ PRÁCE  - nejmodern jší technologie lakování a finální 
 úpravy, naprosto dokonalý bezprašný povrch 
 - ve vlastním lakovacím boxu 
 - míchací linka barev MaxMeyer 
 - 50 000 odstín  acryl. Lak  – vodní báze 
 - zást iky, rozst iky na profesionální úrovni 
 
KLEMPÍ SKÉ PRÁCE  -  rovnání na rámu osobních i dod. voz  

-  svá ení pod ochrannou atmosférou  
KOMPLETNÍ SKLOSERVIS 
 
MECHANICKÉ PRÁCE  - kompletní servis všech druh  vozidel v .                       
                                                               diagnostiky, p íprava a vy ízení STK  
                                                             - kompletní servis pro vaši klimatizaci 
    vým ny olej , desti ek, kontroly podvozk , tlumi . 
SVA OVÁNÍ PLASTU 
 
PNEUSERVIS - po íta em ovládané vyvažování 
 - prodej nových pneumatik  
 
DIGITÁLNÍ P EJEZDOVA SBÍHAVOST – p ejezdový test tlumi  a brzd 
 
             IŠT NÍ INTERIÉRU                     NÁHRADNÍ VOZIDLA 
 

VV  PP ÍÍPPAADD     PPOOTT EEBBYY  VVOOLLEEJJTTEE  NNAA  TTEELLEEFFOONN::  224411995500442299,,  660022229966667744  
 

Otevírací doba:  Po – Pá  8:00 – 18:00, So 10:00 – 12:00 
Chotou  63, Jílové u Prahy, 254 01 

                                     
Individuální p ístup k zákazníkovi po tel. domluv  svoz a rozvoz vozidel ZDARMA  

 
Jsme smluvní opravnou eské poj.a.s..,Allianz a. s.(kontaktní místo), Generali a. s. , Triglav a. s.,  

nov  i eská podniková pojiš ovna a. s.  
- kompletní vy ízení pojistných událostí od A do Z v etn  platby pojiš ovna – servis  

Škody likvidujeme i u pojiš oven, se kterými nejsme ve smluvním vztahu! 
 

Máte-li ve firm  služební vozidla a pot ebujete snížit náklady  
na jejich údržbu, jsme pro Vás ten pravý partner !!! 


