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Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

Týnecké listy Vám přináší 
informace o prázdninovém 
dění ve městě a probíhajících 
projektech. 

Významné akce v realizaci
V průběhu prázdnin byla zahájena stavba 

multifunkčního hřiště ve škole. Nové hřiště 
s tartanovým povrchem vznikne na místě původ-
ního hřiště nad školou. Dokončeno by mělo být 
v průběhu září. Hřiště bude přístupné veřejnosti 
bez omezení. 

Bylo dokončeno výběrové řízení, a tak mohlo 
začít zateplování mateřské školy. Nejstarších 
5 pavilónů bude zatepleno, dojde ke snížení 
spotřeby tepla a elektřiny a budovy získají nový 
moderní vzhled. Práce provádí místní firma SY-
POS. Práce uvnitř školky by měly být dokončeny 
do konce srpna, na fasádě a střechách se bude 
pracovat do konce října. 

Ve starém Týnci bylo opraveno schodiště nad 
starou školou. 

V přípravě je výměna vodovodu v ulici 1. 
máje. Realizace proběhne po skončení výběrového 
řízení ještě letos. 

Akce v přípravě
Tréninkové hřiště s umělým povrchem pro fot-

balový klub – dosud nebylo ministerstvem školství 
schváleno financování celého programu. Vzhle-
dem k situaci ve sněmovně a vztahům k Fotbalové 
asociaci ČR, nebude zřejmě letos vyřešeno finan-
cování dotace, a proto nebude akce zahájena.

Bude vyhlášeno výběrového řízení na doda-
vatele stavby Dosazovací nádrž II na čistírně 
odpadních vod. Zároveň se připravuje žádost o do-
taci. Pokud bude dotace přidělena, pak se předpo-
kládá realizace v první polovině roku 2014. Nová 
dosazovací nádrž zvýší kapacitu čistírny a zlepší 
parametry vypouštěných odpadních vod.

Povodně
Na území města došlo k rozvodnění řeky Sá-

zavy a Janovického, Tloskovského a Kamenického 
potoka. Poprvé se tak stalo 2. 6. 2013 a následně 
3. 7. 2013, při celodenním prudkém dešti. Některé 
již vyřešené škody se tak musely řešit opakovaně. 
Do současné doby již město vydalo na likvidaci 
následků povodní více než 1,5 mil Kč. Na tyto vý-
daje poskytl Středočeský kraj dotaci 1,1 mil Kč. Šlo 
o likvidaci odpadů, náhradní zásobování pitnou 
vodou a především o opravu komunikací. 

V souvislosti s povodněmi byla poškozena také 
silnice II/107 mezi Týncem a Čakovicemi. 

Opravu řeší Středočeský kraj. Bohužel zatím není 
stanoven termín dokončení prací. Pouze jsme byli 
informováni, že práce na opravě silnice budou 
zahájeny v polovině srpna a podle schváleného 
harmonogramu budou trvat do konce prosince 
2013.

Významné události
Blíží se konec termínu pro nominace na udě-

lení ocenění Významný občan Týnce. Pokud víte 
o někom, kdo by si ocenění zasloužil, dejte nám 
prosím zprávu do konce srpna.

Proběhl Týnecký střep a Řezbářské sym-
pozium. Počasí nám přálo a návštěvnost byla 
vysoká. Více o letošním ročníku si přečtete dále 
v Týneckých listech.

Zveme Vás na zasedání zastupitelstva, které 
se koná 16. 9. 2013 od 16.00 na radnici.

Z jednání rady 
• Proběhlo výběrové řízení na správce sokolovny 

ve Zbořeném Kostelci. Nový správce je Pavel 
Škrabal.

• Byla schválena rámcová smlouva o dodávkách 
zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic 
EuroOil a ČEPRO na dodávku pohonných hmot. 
Smlouva obsahuje slevu 0,35 Kč/l v síti čerpa-
cích stanic bez další smluvních závazků. Jde 
o další z kroků, kdy dochází k úsporám na pro-
voz vozidel úřadu oproti původní smlouvě se 
společností CCS.

• Po výběrovém řízení rada přidělila zakázku 
„Sanace železobetonových konstrukcí akumu-
lačních komor pitné vody – úpravna vody Pece-
rady“ nejnižší nabídce – firmě Stuchl Vladimír. 
Nabídková cena bez DPH je 1.044.795 Kč.

• Po výběrovém řízení rada přidělila zakázku 
„Snížení energetické náročnosti budovy ma-
teřské školy“ nejvýhodnější nabídce – firmě 
SYPOS – STAVBY s.r.o. Nabídková cena bez 
DPH je 7.960.895 Kč, doba realizace 89 dnů. 
Zároveň byly schváleny smlouvy na autorský 
a stavební dozor.

• Po výběrovém řízení rada přidělila zakázku 
„Víceúčelové hřiště s polyuretanovým povr-
chem“ nejnižší nabídce – firmě Linhart spol. 
s r.o. Nabídková cena bez DPH je 1.750.563 Kč, 
doba realizace 58 dnů. 

• Bylo projednáno rozpočtové opatření (drobné 
úpravy rozpočtu města) pro rok 2013.

• Byla schválena smlouva s firmou Finanční 
poradenství, s.r.o. na zpracování posouzení 
variant institucionálního řešení zajištění tech-
nických služeb ve městě Týnec nad Sázavou 
za 65.000 Kč bez DPH. Varianty posoudí daňové 
a provozní výhody v případě zřízení příspěvkové 
organizace nebo obchodní společnosti.

Milí čtenáři,
přeji Vám příjemný zbytek léta.

Martin Kadrnožka
starosta města
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Vážení spoluobčané,
i v průběhu léta probíhají 
v našem městě zajímavé 
a návštěvníky vyhledávané 
a oblíbené akce, jako jsou 
městské slavnosti Týnecký 
střep a Řezbářské sympozium. 
Novinkou letošního ročníku 
byl Rock Park, scéna na par-

kovišti u městského úřadu. Dopolední program byl 
zahájen ukázkou motocyklů značky JAWA a v od-
poledních a večerních hodinách zde vystoupila 
řada výborných hudebních skupin. 

Ani čas dovolených ale nezastavil rozpraco-
vané projekty. Na hřišti u základní školy v ulici 
Komenského se začalo stavět multifunkční hřiště, 
probíhá zateplování mateřské školy, pokračuje 

projekt Obnova zeleně a i nadále probíhají na-
plánované úpravy našeho města. O jednotlivých 
akcích se více dočtete dále v Týneckých listech.

Přeji Vám co nejpříjemněji strávené léto se 
spoustou pěkného počasí.

Adriana Bursová 
místostarostka města

Obnova zeleně v Týnci nad Sázavou 

Vysoké teploty a veliké sucho ničily během mě-
síce července nově vysazené stromy a keře. Ex-
trémní počasí komplikovalo novou výsadbu zeleně 
na Pěší zóně v centru města. Práce dodnes nejsou 
hotovy, poslední budou vysazeny nové trávníky. 

Během prázdnin jste mohli pozorovat při práci 
odborníky, kteří odborným ořezem ošetřili vzrostlé 
stromy po celém městě.

Adriana Bursová
místostarostka města

Omezení provozu 
Skateparku 

V době letních prázdnin došlo k omezení vy-
užívání areálu Skatepark na Brodcích, kde tráví 
svůj volný čas především teenageři. Do areálu byla 
navezena hlína, která má ochránit povrch hřiště 
před poškozením při demolici přilehlé budovy 
továrny JAWA. Poté se rampa vrátí do původního 
stavu, včetně doplněného zábradlí na rampě a zá-
bradlí na hraně plochy. Návštěvníci skateparku 
jsou na omezení provozu upozorněni cedulemi 
– vstup na odstavenou rampu je zakázán! Děku-
jeme za pochopení. 

Adriana Bursová
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Poděkování 
hasičům

Chtěla bych moc poděkovat dobrovolným 
hasičům z Pecerad, kteří opakovaně v tropic-
kých týdnech vyjížděli zalévat stromy po celém 
městě. Záchraně zeleně před uschnutím věno-
vali mnoho hodin ze svého volného času. Vaši 
práci jsme rozhodnuti finančně odměnit a tím 
podpořit vaši spolkovou činnost. 

Ještě jednou děkujeme. Velmi si vážíme Vaší 
obětavé pomoci!

Adriana Bursová
místostarostka města

Informace z odboru výstavby
Každý rok jsme Vás informovali o počtu vyda-

ných rozhodnutí odboru výstavby, resp. o statis-
tických výkazech, proto mi dovolte Vás seznámit 
s těmito skutečnostmi za rok 2012.

V roce 2012 bylo zdejším odborem výstavby 
vydáno:
11 územně plánovacích informací
168 územních souhlasů
83 územních rozhodnutí
12 územních rozhodnutí ve zjednodušeném 

řízení
5 společných územních souhlasů s ohlášením 

stavby
49 územních rozhodnutí společně se stavebním 

povolením
21 rozhodnutí o výjimce z vyhlášky č. 501/2006 

Sb., o podmínkách využívání území
21 usnesení o odložení podání ohlášených 

staveb
141 souhlasů s ohlášenou stavbou
2 rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené 

stavby
79 samostatných stavebních povolení
57 souhlasů se změnou stavby před 

dokončením
74 souhlasů s užíváním stavby
63 kolaudačních souhlasů
4 rozhodnutí o zákazu užívání stavby
18 rozhodnutí o předčasném užívání stavby
11 prohlášení o existenci staveb

13 souhlasů se změnou užívání
2 rozhodnutí o zákazu změny užívání
22 povolení odstranění stavby
8 rozhodnutí o nařízení odstranění stavby
33 dodatečných povolení
1 rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích 

prací
1 rozhodnutí o provedení nezbytných úprav
1 rozhodnutí o provedení udržovacích prací
18 rozhodnutí o pokutě fyzických osob
6 rozhodnutí o pokutě právnických osob
1 rozhodnutí o nepodjatosti pracovníka odboru 

výstavby
9 usnesení o postoupení podání z důvodu 

místní a věcné nepříslušnosti
34 usnesení o zastavení řízení

Dále bylo v roce 2012 podáno 8 stížností 
na postup pracovníků odboru výstavby, které byly 
shledány jako nedůvodné a z podnětu odboru 
výstavby byl proveden výkon rozhodnutí o odstra-
nění stavby za pomoci exekutorského úřadu.

Miloslav Ctibor

POZVÁNKA
Zveme Vás na zasedání zastupitelstva, 

které se koná 16.září 2013 od 16 hodin v za-
sedací místnosti Městského úřadu Týnec nad 
Sázavou.

ZAČÍNÁME STAVĚT VÍCEÚČELOVÉ 
SPORTOVIŠTĚ 

V prostorách školy v ulici Komenského byly 
započaty stavební práce, na jejichž konci bude 
stát nové, víceúčelové sportoviště, kam si bude 
moct přijít protáhnout tělo každý sportovec.

Již v červenci bylo vypsáno výběrové řízení, 
které vyhrála firmy specializující se na realizace 
sportovních staveb, firma Linhart – Stará Boleslav. 
Stavba víceúčelového sportoviště bude probíhat 
v průběhu celého měsíce srpna. Hřiště o rozmě-
rech 24 m × 44 m bude potaženo polyuretanovým 
povrchem, který je vysoce odolný proti opotřebení, 
má vysokou nosnost a neohrozí ho ani nepříznivé 
počasí. Sportoviště budou využívat jak žáci ze 
základní školy, tak i veřejnost. Věříme, že nové 
sportoviště přispěje ke zvětšení zájmu o sport 
v našem městě. 

Jitka Šebková

ZAČALO ZATEPLOVÁNÍ MATEŘSKÉ 
ŠKOLY

V červenci se začalo s projektem, jehož cílem 
je snížení energetické náročnosti budovy ma-
teřské školy. Zateplování budov provádí firma 
Sypos – stavby s. r. o., která vyhrála výběrové 
řízení.

V rámci zateplování stavby se budou vyměňo-
vat okna, zateplovat stěny a střecha. Cena celého 
projektu je odhadnuta na 12,5 milionů Kč. Část 
bude financována z dotace, kterou poskytne Fond 
životního prostředí z Operačního programu ži-
votní prostředí (6,5 milionů Kč). Druhou část bude 
financovat Město Týnec nad Sázavou ze svého 
rozpočtu (6 milionů Kč). „Zateplení budov v areálu 
mateřské školy přinese úspory na vytápění i nový, 
moderní vzhled celého areálu,“ uvedl Mgr. Martin 
Kadrnožka, starosta. „To, že se jedná o prioritu, 
potvrdila i nedávná anketa mezi obyvateli Týnce, kde 
výsledkem bylo umístění na prvním místě potřeb-
nosti. Potvrdilo se tak, že příprava zateplení školky 
byl krok správným směrem,“ dodal starosta. Práce 
by měly trvat asi 3 měsíce a zasáhnou i do provozu 
školky. O případných provozních změnách budou 
rodiče dětí včas informováni.

Jitka Šebková

Mikroregion Týnecko
Od června 2013 se mikroregion Týnecko 

prezentuje novými webovými stránkami. 
Na stránkách přibyly informace, odkazy, například 
aktuální přehled kulturních akcí a hlavní nabídka 
se rozšířila zejména o aktuality a zájmovou čin-
nost. Najdete zde i informace o projektech, které 
probíhají v Týnci nad Sázavou i okolí.

Mikroregion Týnecko byl jako svazek obcí zalo-
žen v roce 2000 za účelem společného rozvoje obcí 
v severozápadní části okresu Benešov, v krásném 
a turisty odedávna vyhledávaném dolním Posá-
zaví. 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. Mikroregion Týnecko čítá 
téměř 9 000 obyvatel.

Jitka Šebková
Více informací: www.regiontynecko.cz

TURISTICKÉ TRASY – NAU NÉ STEZKY CYKLOVÝLETY

na webových stránkách

www.regiontynecko.cz
v menu TURISTIKA naleznete p ehled turistických tras v okolí Týnce
nad Sázavou, informace o výletech a nau ných stezkách a cyklisté

jist ocení „živé“ cyklotrasy v okolí Týnce nad Sázavou.
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OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO 
MOSTU V KM 9,531 TRATĚ 
ČERČANY – SKOCHOVICE

V současné době probíhá rekonstrukce 
železničního mostu v Týnci nad Sázavou. 
Realizace celého projektu byla zahájena 
dne 1. 10. 2012 a ukončena by měla být 
dne 20. 12. 2013.

Účelem rekonstrukce železničního mostu je vý-
měna stávající provizorní mostní konstrukce přes 
řeku Sázavu za novou příhradovou konstrukci, vy-
budování nového středního pilíře a oprava stáva-
jících mostních opěr. V období od října 2012 pro-
bíhá výroba mostní konstrukce, realizace v místě 
stavby probíhá od března 2013. Rekonstrukční 
práce jsou spojené s větším hlukovým zatížením 
okolí, hlavně oblasti Brodců a Kněžiny. Vzhle-
dem k připomínkám a stížnostem občanů jsme 
požádali o vyjádření zhotovitele projektu, firmu 
Chládek & Tintěra. „S investorem této zakázky, 
kterým je SŽDC, s. o., Stavební správa západ, bylo 
dohodnuto, že práce budou vzhledem ke své tech-
nologické náročnosti a klimatickým podmínkám 
(vysokým teplotám) probíhat od 6:00 do 22:00, 
přičemž práce extrémně náročné na hluk budou 
ukončeny již do 18 hod. Po 22 hodině bude probíhat 
pouze svařování, u nějž míra hluku není natolik vy-
soká,“ uvedl Ing. Petr Pejcha, člen představenstva. 
„Vzhledem k tomu, že se blíží termín plánované 
výluky na trati a do té doby je třeba vše potřebné 
připravit, probíhají práce v tomto období inten-
zivněji dle předem stanoveného harmonogramu 
a technologických postupů. Jsme i ovšem vědomí 
toho, že občanům žijícím v blízkosti probíhající 
rekonstrukce je tato situace nepříjemná a tímto 
bychom se jim chtěli omluvit a poprosit o loajalitu,“ 
dodal Ing. Petr Pejcha. Termín dokončení rekon-
strukce je naplánovaný na 20. 12. 2013.

Jitka Šebková

NEBOJTE SE POČÍTAČE!
Občanské sdružení Jihočeský institut 

celoživotního učení zve seniory v důcho-
dovém věku k účasti na počítačovém kurzu 
v rámci projektu „Senioři komunikují“ reali-
zovaného Nadačním fondem manželů Livie 
a Václava Klausových.

Chcete se naučit napsat na počítači dopis 
nebo si třeba vyhledat autobusové spojení? 
Neváhejte a přihlaste se na tento bezplatný 
kurz. Kurz je zaměřen na výklad úplných 
základů jako zapnutí a vypnutí počítače, práce 
s myší, psaní a vytisknutí jednoduchého textu, 
psaní e‑mailu a vyhledávání informací na in-
ternetu. PC kurz se bude konat ve dnech 10. 
9. – 13. 9. 2013, místo bude upřesněno. Kurz 
bude trvat cca 4 hodiny odpoledne (orientačně 
od 13 do 17 hodin) volným tempem s dosta-
tečnými přestávkami. Kurz je zcela zdarma, 
a to i včetně studijních materiálů.

POZOR! Kapacita kurzu je omezena na 
10 účastníků.

Přihlásit se můžete osobně na Městském 
úřadě v Týnci nad Sázavou u Jitky Šebkové 
(kancelář tajemníka) a na telefonním čísle 
724 258 024. Pokud potřebujte více informací, 
neváhejte nás kontaktovat na výše uvedeném 
telefonním čísle nebo na email: sebkova@
mestotynec.cz. 

Jitka Šebková

Benefiční koncert aneb skvělých 20+1 den
Dobrovolníci z Týnce a okolí nazývající se „Lidé Lidem“ pod záštitou města Týnec nad Sázavou 

uspořádali za 21 dní a nocí ve středu 26. 6. 2013 od 15 hodin Benefiční koncert s podtitulem 
„pro Týnec, Krusičany, Čakovice, Zbořený Kostelec, Podělusy – povodně 2013“. 

Na své si přišla snad každá věková kategorie. 
Koncert byl rozdělen na pět scén. Před společen-
ským centrem byla Drum&Bass a House scéna, 
folková a dechová scéna s divadlem v kavárně 
Společenského centra Týnec, v Montessori školce 
byl připraven dětský program, v kostele se usku-
tečnil akustický koncert na trubku a varhany a nej-
větší scéna byla venku v zahradě.

„Programem provázel moderátor Petr Zvěřina. 
Vystoupilo přes čtyřicetpět nejen místních, ale i za-
hraničních hudebníků, tanečníků a umělců, což je 
pro naše město premiéra a neuvěřitelný zážitek. 
Naše město zažilo pár emotivních hodin. Byla zde 
cítit přátelská atmosféra a synergie všech lidí, kteří 
na projektu pracovali. Bylo to nádherné odpoledne 
i večer, ale nebyli jsme tu jen kvůli tomu, abychom se 
pobavili. Byli jsme tu také, či snad především proto, 
abychom mysleli na druhé, kteří naléhavě potřebují 
pomoc. Právě v tom byl tento večer tak výjimečný,“ 
říká členka skupiny „Lidé Lidem“ a hlavní orga-
nizátorka projektu Michaela Reissigová.

Benefici podpořili podnikatelé z okolí svými 
sponzorskými dary či příspěvky a veřejnost, která 
měla možnost vložit peníze za vstup, občerst-
vení, fotografii či malbu na obličej do kasiček 
nebo zaslat peníze na konto sbírky nejen během 
živého koncertu. Do kasiček se vybralo celkem 
61 537 Kč.

Možnost projevit solidaritu měli lidé do 31. 
července 2013.

„Děkujeme všem za dary a již projevenou solida-
ritu. Také za pomoc od místních babiček, maminek 
a sousedek za upečené koláče a buchty, které se 
všechny snědly. Spolupráce firem a lidí byla ne-
obvykle velkorysá,“ říká členka skupiny „Lidé 

Lidem“ zodpovídající za sponzoring a tombolu 
Naďa Junková.

Z médií poskytli podporu rádia Blaník, Český 
rozhlas 2 – stanice Praha a Regina, Sázava, Color, 
Benešovský deník, týdeník Jiskra a opozičního 
občasník Klekánice. „Za podporu, bez které by-
chom nebyli schopni koncert uskutečnit. Děkujeme 
všem hudebníkům a tanečníkům, kteří vystoupili 
bez honoráře, projektu Ulice dětem o.p.s., Bus Party, 
Hotelu Týnec, tiskárně Polygos s r.o., Compro s r.o., 
Rychlé záchranné službě a dobrovolníkům z řad 
skautů a dobrovolných hasičů,“ říká Michaela 
Reissigová.

„Chtěla bych vám všem poděkovat. Za práci, 
která byla radost, ať už to bylo jakkoli náročné. 
Za neustále dobrou náladu a chuť dotáhnout vše 
do konce. A nejen do konce, ale do konce se skvě-
lým dnem a výsledkem, na který můžeme být hrdí. 
Jsem ráda, že nás osud tak svedl dohromady,“ říká 
členka skupiny „Lidé Lidem“ a PR ředitelka pro-
jektu Michaela Příkopová.

Výtěžek poputuje přímo lidem, kteří měli za-
plavenou obytnou část domu.

„Děkujeme, máme Vás rádi a bylo to prima,“ 
říkají s díky všem členové skupiny „Lidé Lidem“ 
Petr Vlasák, Petr Novák a Jan Svoboda.

„Tak krásně chutná normální život,“ říká s dob-
rým pocitem vykonané práce členka skupiny „Lidé 
lidem“ Anna Svobodová.

Pro více informací prosím kontaktujte: 
Michaela Reissigová
gsm: 603 250 102
e‑mail: michaelareissigova@seznam.cz

Ráda bych Vás vyzvala k možnosti  
vyjádřit se…
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Bouřky a silné deště
Dne 4. července 2013 se přes Týnec nad 

Sázavou a jeho místní části přehnaly silné 
bouřky, které doprovázel vydatný déšť. Dob-
rovolní hasiči z Pecerad museli znovu zasahovat 
v Krusičanech, kde Tloskovský potok vytopil 
čtyři domy.

Přívalové deště opět zvedaly hladiny řek 
a potoků. Nejhůře postižené byly Krusičany, 
kde potok vyplavil čtyři domácnosti. Dobrovolní 
hasiči z Pecerad byli na místě bezprostředně 
po vyžádání operačním střediskem HZS Kolín, 
ale po jejich příjezdu již nebylo možné nemovi-
tosti před vodou ochránit. „Bylo to velmi rychlé, 
přihnala se sem voda i z polí a nedalo se už nic 
dělat,“ uvedl Roman Hudrlík, velitel SDH Pece-
rady. Město Týnec nad Sázavou pro Krusičany 
zajistilo okamžitou pomoc v podobě hadrů 
na vytírání, košťat, balené vody, kontejneru 
na odpad a cisterny s pitnou vodou. I nadále 
probíhá čištění studní a jímek. Voda napáchala 
škody i v ulici U Janovického potoka. Město 
Týnec nad Sázavou kontaktovalo povodí Vltavy 
s požadavkem, aby zajistilo pravidelnou údržbu 
a opravilo koryta Janovického, Krusičanského 
a Tloskovského potoka. 

Dne 31. července bylo uzavřeno povodňové 
konto pro občany, kteří byli na začátku června 
postiženi povodní. Na bankovním účtu se shro-
máždilo celkem 23.450 Kč a na benefičním 
koncertě 61.537 Kč. Sbírka dosáhla celkové 
částky 84.987 Kč. Všem, kteří přispěli, patří 
VELKÝ DÍK!

Jitka Šebková

Ob anské sdružení Jiho eský institut celoživotního u ení zve seniory 
v d chodovém v ku k ú asti na po íta ovém kurzu v rámci projektu „Senio i 
komunikují“ realizovaného Nada ním fondem manžel  Livie a Václava Klausových. 

Nebojte se po íta e!
BEZPLATNÝ PC KURZ PRO SENIORY

10. 9. – 13. 9. TÝNEC NAD SÁZAVOU

Chcete se nau it napsat na po íta i dopis
nebo si t eba vyhledat autobusové
spojení? Je to mnohem snazší, než by se
mohlo na první pohled zdát!

VÝUKA PROB HNE V TÝNCI NAD SÁZAVOU V TERMÍNU OD 10. DO 13. ZÁ Í,
každý den 4 hodiny odpoledne (orienta n 13:00 – 17:00) volným tempem
s dostate nými p estávkami.

Kurz u í trp liví lekto i s mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzd lávání
dosp lých. Výuka je orientovaná ist prakticky, její náro nost se pr b žn
p izp sobuje pot ebám i možnostem ú astník – seniory tedy rozhodn
ne ekají nap . dlouhé a nudné p ednášky o nepodstatných rozdílech mezi
výrobci po íta , ale výklad úplných základ jako zapnutí a vypnutí po íta e,
práce s myší, psaní a vytisknutí jednoduchého textu, psaní e mailu
a vyhledávání informací na internetu.

Na za átku kurzu obdržíte studijní materiály zdarma.

POZOR! Kapacita kurzu je omezena na 10 ú astník ! 

P IHLÁŠKY: P ihlásit se m žete u Jitky Šebkové, kancelá tajemníka na
telefonním ísle 724 258 024.

Ze svodky městské policie
8. 7. 2013 – Před prodejnou Trojánek stráž-

níky odchycen volně pobíhající pes. Následně byl 
umístěn v kotci.

– Spolupráce s RZS Benešov a PČR Týnec při 
úrazu dělníka, který spadl z lešení. Zabezpečení 
přistávací plochy pro vrtulník před budovou Měú 
Týnec na parkovišti.

9. 7. 2013 – V dopoledních hodinách strážníky 
odchycen volně pobíhající pes v osadě Čakovice. 
Po zaplacení blokové pokuty byl předán majiteli.

14. 7. 2013 – V nočních hodinách přijali stráž-
níci upozornění na rušení nočního klidu v are-
álu tenisových kurtů.Vše bylo na místě vyřešeno 
domluvou.

16. 7. 2013 – Proveden zákrok v prodejně Lidl 
proti osobě, která zde odcizila zboží. Jelikož zadr-
žená osoba nedokázala prokázat svoji totožnost, 
byla převezena na OOPČR Týnec nad Sázavou.

18. 7. 2013 – V dopoledních hodinách proběhlo 
na městském úřadě výběrové řízení na nového 
strážníka, který byl následně komisí vybrán.

– Při pochůzkové službě nalezena před pro-
dejnou Hruška peněženka i s penězi. Zjištěna 
majitelka, které byla peněženka vrácena.

– V odpoledních hodinách nalezli strážníci 
vedle pěší zóny na trávě ležící osobu. Jednalo 
se o mladou ženu ve značně podnapilém stavu. 
Z těchto prostor byla vykázána.

22. 7. 2013 – Na autobusovém nádraží od-
chycen volně pobíhající pes, který byl umístěn 

v kotci. Následující den byl odvezen pracovníky 
maršovického útulku.

24. 7. 2013 – Jednání s firmou, která staví 
železniční most v Týnci. Důvodem bylo rušení 
nočního klidu kvůli probíhajícím pracím. Byla 
přislíbena náprava.

27. 7. 2013 – Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec 
řešeny domácí nesrovnalosti manželů v Chrástě 
osadě.Vše na místě vyřešeno domluvou.

29. 7. 2013 – Zjištěn požár v podniku Jawa. 
Na místě řízena doprava.

– V prodejně Lidl proveden zákrok proti agre-
sivní ženě holandské národnosti, která zde roz-
bíjela zboží. Po příjezdu hlídky na místo byla tato 
žena zadržena a vykázána z prostor prodejny, kde 
následně poškozené zboží zaplatila.

1. 8. 2013 – Před prodejnou Trojánek odchy-
cen volně pobíhající pes, který byl poté převezen 
do kotce. Po zjištění majitele a zaplacení blokové 
pokuty pes putoval ke svému majiteli.

2. 8. 2013 – O půlnoci přijali strážníci telefo-
nické upozornění na rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou na Brodcích. Po příjezdu hlídky na místo 
zjištěna soukromá oslava na zahradě. Nařízeno 
vypnutí hudby.

3. 8. 2013 – V nočních hodinách přijato telefo-
nické upozornění na rušení nočního klidu v pro-
storách zahrady za hotelem. Po příjezdu hlídky 
na místo bylo vše vyřešeno domluvou.

– Ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec proveden 
zákrok proti zloději, který se v nočních hodinách 
pohyboval po rodinném domě na Brodcích.

5. 8. 2013 – Spolupráce s hasiči a PČR Týnec 
na Brodcích, kde docházelo k vypalování kabelů.

7. 8. 2013 – Spolupráce s PČR Týnec při hle-
dání pohřešované osoby. Ta byla nalezena na své 
chatě.

10. 8. 2013 – Strážníci spolupracovali při po-
řádání Týneckého střepu a rockového odpoledne 
na parkovišti před Měú.

Tomáš Klenovec
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Policie ČR informuje
Nehoda na přejezdu – řidič nerespektoval dopravní značení.

Dvaapadesátiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Fabia jel 
24. června po místní komunikaci v lokalitě obce Krhanice ve směru od lomu 
k nezabezpečenému železničnímu přejezdu. Zde si nepočínal zvlášť opa-
trně. Nerespektoval svislou dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“. 
Nepřesvědčil se, zda může přejezd bezpečně přejet a vjel na koleje. V tom 
okamžiku si všiml zleva přijíždějícího motorového vlaku a své vozidlo 
zastavil na betonovém pásu mezi dvěma souběžně vedoucími kolejemi. 
V tu chvíli si myslel, že je přední části automobilu dostatečně daleko 
od koleje, po které právě přijížděl vlak. Ten zachytil plastovým vnějším 
krytem pravého pojezdu o přední část stojící škodovky, která byla následně 
mírně odhozena vzad. Ve vlakové soupravě jedoucí ve směru od Týnce nad 
Sázavou v tu dobu cestovalo čtrnáct cestujících. 

Při dopravní nehodě, která mohla skončit tragicky, naštěstí k žádnému 
zranění osob nedošlo. Policisty provedené dechové zkoušky u řidiče a stroj-
vedoucího byly s negativním výsledkem. Způsobená škoda byla vyčíslena 
na sto čtyřicet tisíc korun.

•
Vloupal se do domu

V osadě Hořetice na Týnecku neznámý pachatel v době od 1. do 3. čer-
vence vnikl na oplocený pozemek rodinného domu, do kterého se následně 

Alkohol za volant nepatří!
Během prvního prázdninového víkendu odhalili 

policisté na Benešovsku osm řidičů jedoucích pod 
vlivem alkoholu. Dva z nich způsobili dopravní 
nehodu.

K první nehodě došlo na silnici druhé třídy č. 
105 ve směru od Neveklova na Netvořice. Její 
viník, třiatřicetiletý řidič Škody Superb, nadýchal 
1,60 promile alkoholu v dechu.

Pětadvacetiletá řidička havarovala s vozidlem 
Peugeot 206 na silnici II/112 u Domašína. Policisté 
u ní naměřili 1,49 promile.

V nedělních ranních hodinách v osadě Nová Ži-
vohošť prováděly týnecké policejní hlídky silniční 
kontroly. Největšího hazardéra objevily kolem de-
váté hodiny. Devatenáctiletý řidič osobního mo-
torového vozidla nadýchal 1,13 promile. Policisté 
mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. 
Mladík je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení 
mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, 
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

O svůj řidičský průkaz přišel i pětadvacetiletý 
řidič Škody Fabia, který nadýchal 0,43 promile 
a šestadvacetiletý řidič Felicie, u kterého policisté 
naměřili 0,59 promile alkoholu v dechu.

Z Nové Živohoště vyrazil i třicetiletý řidič au-
tomobilu tovární značky Kia Ceed. Taktéž i jeho 
cesta skončila při silniční kontrole. Policisté u něj 
provedli dechovou zkoušku s naměřenou hodno-

tou 0,47 promile. Zadrželi mu řidičský průkaz 
a zakázali další jízdu. Policejní kontrole neunikl 
ani třicetiletý muž řídící vozidlo Hyundai. Nadý-
chal 0,28 promile.

Policisté přestupky zadokumentovali a postou-
pili k projednání na odbor dopravy příslušného 

městského úřadu, kde ve správním řízení hrozí 
řidičům sankce od 2.500 do 20.000 korun a zákaz 
činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. 

nprap. Diana Škvorová

Objevte možnosti, které vám může 
 přinést zaměstnání u Policie ČR

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do svých řad nové policisty. Uchazečům 
nabízí uplatnění především v uniformované složce policie.

Máme především zájem o uchazeče, kteří práci 
policisty vnímají jako své celoživotní poslání. 

Policistou by se měl stát takový občan, který 
chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, při-

stupovat individuálně a spravedlivě ke každému 
občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou 
kvalifikaci.

vloupal. Odcizil nástěnné hodiny, měděné pánve a další věci. Pachatel 
za použití násilí vnikl i do přilehlé garáže, kde odcizil hokejové brusle 
a křovinořez. Poškozenému tak vznikla škoda přesahující sedmdesát osm 
tisíc korun. 

nprap. Diana Škvorová

Základní podmínky pro přijetí do slu-
žebního poměru:

Do služebního poměru může být přijat občan 
České republiky, který
• o přijetí písemně zažádá, 
• je starší 18 let, 
• je bezúhonný, 
• má minimálně střední vzdělání zakončené ma-

turitní zkouškou, 
• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý 

k výkonu služby, 
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• není členem politické strany nebo politického 
hnutí, 

• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdě-
lečnou činnost a není členem řídících nebo 
kontrolních orgánů právnických osob, které 
vykonávají podnikatelskou činnost. 

S uchazečem, který doručí písemnou žádost 
o přijetí a splňuje výše uvedené podmínky, zahájí 

policie přijímací řízení. V průběhu řízení absolvuje 
uchazeč psychologické vyšetření, prověrku tělesné 
zdatnosti a zdravotní prohlídku.

Bližší informace o volných služebních místech 
v teritoriu středních Čech, či formulář ke stažení: 
„žádost o přijetí do služebního poměru“ nalez-
nete na internetových stránkách www.policie.cz 

(http://www.policie.cz/clanek/nabor‑novych‑
‑uchazecu.aspx). 

Uchazeči se mohou osobně dostavit na adresu 
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, 
Územního odboru Benešov, Čechova 1996, Bene-
šov nebo se mohou přihlásit na telefonních číslech 
974 871 221, 974 871 222.

nprap. Diana Škvorová

Dobrovolní hasiči v našem městě
Již třetí požár v areálu „staré JAWY“, ke kterému vedle profesionálních hasičů z Benešova vyjíž-

děli i dobrovolní hasiči z Týnce, Pecerad, Krhanic a předpokládám, že nezůstali pozadu ani další 
hasičské sbory z okolních obcí, mne přiměl k tomu, abych se v krátkosti zamyslel nad činností jedné 
zájmové a společenské organizace v našem městě. 

dobrovolných hasičů ve svém okolí s výsledky 
celostátního průzkumu.

Z něj vyplývá, že veřejnost si práce dobrovol-
ných hasičských sborů váží a vnímá dobrovolné 
hasiče jako nedílnou součást národních hodnot 
českých, moravských a slezských zemí a také jako 
nejtypičtější součást života obcí mezi zájmovými 
a společenskými organizacemi.

Pod pojmem „Dobrovolní hasiči“ si 23,9 % do-
tázaných, kteří představují reprezentativní vzorek 
domácí populace, vybaví „pomoc při požárech 
a dalších živelných pohromách“. „Obětavost 
a statečnost lidí, kteří zachraňují lidské životy 
a majetky ve svém volném čase“ si pak vybaví pod 
pojmem dobrovolní hasiči 21,2 % dotázaných.

Tvrzení, že „Dobrovolným hasičům nejde 
o vlastní prospěch“ je platné v souvislosti s dob-
rovolnými hasiči podle názoru 41,5 % respon-
dentů. S tvrzením, že „Dobrovolní hasiči jsou 
vždy po ruce, když je jakýkoli problém“ pak bez-
prostředně spojuje činnost dobrovolných hasičů 
39,7 % dotázaných.

Názor, že dobrovolní hasiči jsou neodmyslitel-
nou součástí života českých a moravských obcí 
sdílí v souhrnu 92,6 % dotázaných, tedy téměř 
absolutní většina domácí populace.

Většinový názor pak panuje i v otázce podpory 
dobrovolných hasičů ze strany státu, kdy podle 
mínění v souhrnu 66 % respondentů stát dobro-
volné hasiče podporuje nedostatečně.

Z možných osmi profesí vnímá hasiče jako 
nejpřínosnější profesi pro společnost 16,5 % 
dotázaných, což je třetí nejpřínosnější povo-
lání. Na prvních dvou místech se umístili lékaři 
(25,9 %) a učitelé (23,7 %). 

Hasiče vnímá jako nejtypičtější zájmovou 
a společenskou organizaci života tuzemských 
měst a obcí 30,5 % dotázaných. Zahrádkáře pak 
považuje za nejtypičtější součást života tuzem-
ských obcí 21,6 % dotázaných, fotbalisty 19,6 %, 
sokoly 5,4 %, turistické oddíly 4,1 %, včelaře 
2,5 % a tenisty 0,2 % respondentů.

Za nepostradatelné pomocníky při jakých-
koliv katastrofách a mimořádných událostech 
považuje dobrovolné hasiče v souhrnu 89,2 % 
dotázaných.

V případě povodní či jiných živelných po-
hrom by se s žádostí o pomoc obrátilo 69,8 % 
respondentů na hasiče. Na armádu by se obrá-
tilo s žádostí o pomoc 6,4 % dotázaných, policii 
5,2 %, zdravotní záchranáře 2,8 % a faráře 1,8 % 
dotázaných.

Za potřebné považuje dobrovolné hasiče jako 
součást integrovaného záchranného systému 
v souhrnu 87,3 % respondentů.

Podle názoru v souhrnu 63 % dotázaných 
nejsou dobrovolní hasiči dostatečně finančně 
a materiálně zabezpečeni.

Názor, že činnost dobrovolných hasičů je nedo-
ceněna, sdílí v souhrnu 62,8 % dotázaných.

Jako pozitivní hybnou sílu mládeže a života 
na venkově vnímá dobrovolné hasiče 37,9 % re-
spondentů. Podle názoru 26,1 % respondentů jsou 
pak dobrovolní hasiči jednou z mála národních 
hodnot naší země a jako příklad sounáležitosti, 
morálky a vlastenectví vnímá dobrovolné hasiče 
24,7 % respondentů.

A tak závěrem je možné jen poděkovat všem 
dobrovolným hasičům za jejich obětavou činnost 
a popřát jim mnoho sil do další sborové činnosti. 
Zároveň si troufám vyjádřit přesvědčení, že i v na-
šem městě a k němu připojených obcích je činnost 
dobrovolných hasičů vnímána stejně pozitivně, 
jako je tomu v celostátním průzkumu.

Tomáš Jirásek

Jejich činnost je patrná v průběhu celého roku 
a odkazy s poděkováními, uveřejněné v Týneckých 
listech či na internetových stránkách města, mluví 
za vše. Jedná se o zásahy při požárech, aktivní 
pomoc při povodních, ale též společenskou činnost 
zaměřenou jak na mládež (dětská olympiáda, 
nábor malých „Soptíků“), tak i na dospělé (letní 
společenský večer na peceradském hřišti a již 
tradiční hasičský ples). A to již zcela pomíjíme 
historické pozadí, kdy se dobrovolní hasiči podíleli 
i na osvětové činnosti v naší obci. 

Vyjímám z kroniky týnecké městské knihovny: 
„V roce 1899, brzy po založení Sboru dobrovol-
ných hasičů, se objevují i základy budoucí veřejné 
knihovny.

V říjnu 1899 byl zvolen zábavní a kulturní vý-
bor hasičského sboru a ten již v prosinci na své 
členské schůzi shromažďuje první darované knihy 
pro utvoření spolkové knihovny. Bylo to celkem 
33 knih a tento seznam se dochoval.

Na této schůzi je také odsouhlasen první ná-
kup nových knih a je zahájeno půjčování nejprve 
členům spolku a vzápětí je odhlasováno ‚půjčovat 
knihy veškerým třídám obyvatelstva‘. Základy ve-
řejné knihovny jsou na světě.

Knihovna je umístěna v hostinci ‚U Korbelů‘ 
v malé místnosti v mezipatře a zde setrvala až 
do vypuknutí první světové války, kdy většina 
hasičů musela odejít na frontu. Tím umlká veškerá 
činnost sboru a na čas i knihovny.“

Shodou okolností Středisko analýz a empi-
rických výzkumů v Praze uveřejnilo dne 28. 7. 
2013 výsledek průzkumu zaměřený na vnímání 
dobrovolných hasičů, jejich činnosti a aktivit z po-
hledu veřejnosti. A tak je možné, aby si každý 
z vlastní zkušenosti porovnal, jak vnímá činnost 

KOMINÍK DO VAŠEHO DOMU 
Stejně jako minulý rok i letos vám nabízíme 

čištění komínů od firmy PM Komíny s. r. o. 
Vlašim. 

Jestliže máte zájem o vyčištění komínu, neváhejte 
a zaregistrujte se na podatelně Městského úřadu 
v Týnci nad Sázavou. Stačí, když zde nahlásíte svou 
adresu, telefon a vyberete si termín, kdy čištění 
proběhne. Vybrat si můžete ze dvou termínů: 

3. – 7. 9. 2013 nebo 10. – 14. 9. 2013. 
Výhody revize: minimalizace vzniku požáru, 

žádné potíže při likvidaci škody, nižší spotřeba 
paliva, finanční úspora. 

Co se stane, pokud revizi nemáte: vysoké 
riziko vzniku požáru, pojišťovna se vyhne plnění, 
čeká vás úhrada za výjezd záchranných složek, 
otrava zplodinami. 

Zvýšená spotřeba paliva=vysoké náklady.
 

Ceny za čištění a revize jsou následující: 
První průduch 400 Kč, každý další 

300 Kč a DOPRAVA ZDARMA 
TATO CENA PLATÍ POUZE PRO OSOBY, 

KTERÉ SE ZAREGISTRUJÍ NA PODA-
TELNĚ MĚÚ TÝNEC NAD SÁZAVOU. 

Více informací na: 
www.pmkominy.cz,  
pmkominy@email.cz, 
tel.: 775 242 994  
p. Kaltounek PM Komíny 
Vlašim 

Podatelna MěÚ tel.: 
317 701 431,  
podatelna@mestotynec.cz
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Řezbářské sympozium – SOCHY PRO TÝNEC 

Ve středu 7. srpna přijeli do Týnce nad Sázavou řezbáři, aby se v rámci 
městských slavností – Týnecký střep uskutečnil 2. ročník Řezbářského 
sympozia 2013. Návštěvníci měli jedinečnou možnost zhlédnout řezbářské 
a dřevosochařské umění na travnatých plochách před Městským úřadem 
Týnec nad Sázavou. Slavnostní předání soch městu s ohňostrojem proběhlo 
v sobotu 10. srpna večer při slavnostech. Pozvání na letošní sympozium 
přijali řezbáři, kteří už v Týnci nad Sázavou vyřezávali – František Petranyi 
z Nového Města pod Smrkem (socha 2012 – Týnecké ryby), Jan Viktora 
z Hýskova z Berouna (socha 2012 – Sázava), Vlastimil Branda z Družby u Li-
berce (socha 2012 – Andělka), Jaromír Dědek z Blatců u České Lípy (socha 
2012 – Druid) a Jaroslav Kundrát z Bukovan (socha 2012 – Svatý Florián 
pro peceradské hasiče). Pánskou skupinu řezbářů v letošním roce ozdobila 
žena ‑řezbářka, paní Lenka Severová z Pasek v Jizerských horách. 

Motivy byly s řezbáři předem domluvené. Na sochu DRAKA od Jaromíra 
Dědka se mohou těšit děti ze staré ZŠ. Drak je vyřezaný z pokácené lípy, 
která rostla na školní zahradě. K vánočnímu stromečku jsme si nechali vy-
řezat náš MĚSTSKÝ TÝNECKÝ BETLÉM. V jesličkách o letošních Vánocích 

bude stát JOSEF od Vlastimila Brandy, MARIE od Františka Petranyiho 
a MALÝ JEŽÍŠEK S OVEČKAMI od Jana Viktory. Společně tito řezbáři stihli 
postavit i důležité jesličky pro svatou rodinu. Sochy Betléma byly vyřezány 
z pokácených lip z nového hřbitova. U týneckého hradu bude polehávat 
s legendou spojený TAJEMNÝ ČERNÝ KOCOUR Oldřicha z Týnce, kterého 
vyřezal Jaroslav Kundrát. Úchvatnou DÍVKU S RŮŽÍ ponecháme elegantně 
postávat v parku před městským úřadem a moc za ni děkujeme Lence 
Severové. K výše zmíněným řezbářům se bez nároku na honorář přidali 
další dva řezbáři, Václav Plechatý z Liberce, kterého jste mohli sledovat 
při práci na hradě Týnec a Petr Piťha z Hýskova u Berouna, od kterého 
v Týnci zůstane TÝNECKÝ KROKOUŠ VEGETARIÁN v podobě lavičky 
k odpočívání.

Všem účastníkům sympózia moc děkujeme za krásná díla a další zážitky 
při sledování tohoto krásného řemesla. Díky patří i příznivcům a návštěv-
níkům sympozia, za jejich povzbudivá slova a pochvaly řezbářům. Budeme 
se těšit na další ročník, v jesličkách nám přece chybí TŘI KRÁLOVÉ! 

Na shledanou někde u sochy, zdraví 
Adriana Bursová
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ROCK PARK 
Novinkou letošního Týneckého střepu byl Rock 

Park, kde v dopoledních hodinách prezentovala 
své motocykly týnecká továrna JAWA a v odpo-
ledních a nočních hodinách zde vystoupil mimo 
jiné Aleš Brichta a hard ‑rocková kapela z (T)ýnce 
(N)ad (S)ázavou – TNS. Další skvělé písničky 
jste mohli slyšet od kapel The Chancers, Wilder, 
CZECH IT, MR. PIG a NARTTU. Účast návštěv-
níků byla veliká, moc děkujeme všem, kteří nám 
s organizací akce pomáhali a budeme se těšit 
na další setkání. 

Adriana Bursová
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Týnecký střep 2013 na hradě v Týnci
Areál týneckého hradu byl v sobotu 10. srpna 

dějištěm již 14. ročníku městských slavností 
Týnecký střep. Od 13 hodin se pro návštěvníky, 
kterých bylo letos rekordní množství, otevřelo 
tržiště, které nabízelo množství rozmanitého 
zboží – keramiku, šperky z různých materiálů, 

drátování, dřevěné hračky, šité dekorace, pekař-
ské výrobky, předvádění výroby vinutých perel, 
výrobu svíček z včelího vosku a mnoho dalšího. 
Děti se mohly projet na ponících, nechat si nama-
lovat obličej, střílet z luku, vyrobit 
dřevěnou dekoraci ve výtvarné dílně 
nebo soutěžit na pódiu v zabíjení 
draka.

Skupina historického šermu Grex 
Sever, která se u nás letos předsta-
vila poprvé, nadchla diváky boha-
tým a humorným programem. Hned 
první představení Piráti z Kamrlíku 
pobavilo jak děti, tak dospělé. Cel-
kem nám zahráli sedm scének, mimo 
jiné – Školu tance či Loupežnické 
historky a celý program uzavřeli před půlnocí 
představením Gladiátoři.

Brněnské divadlo Věž excelovalo ve čtyřech 
pohádkách – Káťa a Škubánek, Radovanovy 
radovánky (podle knížky Zdeňka Svěráka), Pří-
hody včelích medvídků a Včelí medvídci od jara 

do zimy. Samozřejmě s naživo zpí-
vanými písničkami, s hudbou Petra 
Skoumala a texty Zdeňka Svěráka

Letos poprvé jsme mohli také 
vidět polskou hudební a divadelní 
skupina Cornu Cervi a v podvečer 
zahrál na středověké nástroje Ivo 
Horák z Liberce.

Součástí programu bylo i odha-
lení sochy „černého kocoura“ z dílny 
řezbáře Jaroslava Kundráta. Socha 
na motivy knížky Zločin na Zlenicích 

hradě, bude vystavena u muzea a vznikla v rámci 
druhého ročníku řezbářského sympozia.

Magdalena Timplová, kastelánka hradu



srpen	2013 Týnecké listy strana	11

SRPEN

Pá 30. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač. 19.00 hod. 
Hrad Týnec nad Sázavou, pozorování kolonie netopýra velkého ve věži s výkla-
dem, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, přednáška Letem světem 
netopýrů, sledování netopýrů ultrazvukovými detektory u řeky, aktivity pro 
děti – výroba placek, výtvarná dílna, netopýří stezka pro děti, výstava ve věži 
s ukázkou netopýřích hlasů, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 31. 8. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL Zač. 14.00 hod.
Hrad Týnec nad Sázavou, tradiční divadelní odpoledne – pohádky a písničky 
pro děti i dospělé, skupina historického šermu, Divadlo Netopýr – premiéra 
pohádky POPELKA (17.00 hod.), dětský koutek, modelování, převlékárna, 
malování, tvorba z papíru, hry zručnosti, lukostřelba, občerstvení zajištěno. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

ZÁŘÍ

Ne 1. 9. TANKOVÝ DEN Zač. 9.30 hod.
Vojenské technické muzeum Lešany, 11. ročník akce u příležitosti ukončení 
sezony v muzeum, doprovodné akce, ukázky vojenské techniky. Pořadatel: 
Vojenské technické muzeum

Po 2. 9. KURZ STEPU – ukázková hodina Zač. 18.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Kurzy jsou vhodné pro děti, dospělé, seniory, 
začátečníky. Vedení kurzu: Lucie Bačkovská – lektorka z Tanečního studia 
Andrea Praha, Cena kurzu za I. pololetí, tj. 16 hodin: 1200,‑ (děti a studenti), 
2000,‑ (dospělí), 300,‑ (rodina: 1 dospělí + 1 dítě). Bližší informace: Z. Něm-
cová, tel.: 777 234 786, www.hoteltynec.cz. Pořadatel: Historický klub o. s.

Pá 6. 9. ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ – zahájení Zač. 19.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Bližší informace a přihlášky: PaedDr. Blanka 
Takáčová, tel.: 775 615 503, email: blanka@takacova.cz, www.takacova.cz. 
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

Pá 13. 9. Podblanický hudební podzim – ZAHÁJENÍ 
PŘEDPRODEJE

Předprodej vstupenek na koncert ve Společenském centru TÝNEC v pátek 
9. 11. 2013. Vystoupí: Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, 
Sólistka: Andrea Kalivodová – mezzosoprán, Dirigent: Petr Chromčák. 
Místo předprodeje: Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad 
Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz

So 14. 9. KELTSKÝ VEČER Zač. 16.00 hod.
Hrad Týnec nad Sázavou, 8. ročník tradiční slavnosti v duchu keltské kultury. 
Program: dudáci THE REBEL PIPER, SUBULCUS – středověká hudba, Liberec, 
WILDER Praha, THE TEACHERS Benešov – pop rock, HAKKA MUGGIES Praha, 
ohňová show. Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou

Čt 19. 9. TANEČNÍ SOUBOR – zahájení školního 
roku

Zač. 16.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Bližší informace a přihlášky: PaedDr. Blanka 
Takáčová, tel.: 775 615 503, email: blanka@takacova.cz, www.takacova.cz. 
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

St 25. 9. LADIES LATINA – zahájení kurzu

Společenské centrum TÝNEC, 18.00 hod. – začátečníci, 19.15 hod. – pokro-
čilí. Bližší informace a přihlášky: PaedDr. Blanka Takáčová, tel.: 775 615 503, 
email: blanka@takacova.cz, www.takacova.cz. Pořadatel: Taneční škola Blanky 
Takáčové

Čt 26. 9. STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA – přednáška Zač. 17.30 hod.
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Přednáška Vlastivědného klubu, přednáší Mi-
lan Šťourač. Pořadatel: Vlastivědný klub města Týnce nad Sázavou a okolí

Čt 26. 9. TANEČNÍ KURZ DOSPĚLÝCH – zahájení

Společenské centrum TÝNEC, 19.00 hod. – začátečníci, 21.15 hod. 
– pokročilí
Bližší informace a přihlášky: PaedDr. Blanka Takáčová, tel.: 775 615 503, 
email: blanka@takacova.cz, www.takacova.cz. Pořadatel: Taneční škola Blanky 
Takáčové

So 28. 9. ČESKO SE HÝBE Zač. 13.00 hod.
Den pohybu a zdraví pro nejširší veřejnost, sportovní plochy v Týnci nad 
Sázavou. Ukázky a možnost vyzkoušet si známé i neznáme druhy sportů. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota o. s. Týnec nad Sázavou

Ne 29. 9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC, odpoledne s dechovou hudbou, hraje Týnečanka 
pod vedením Vratislava Křivánka. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

ŘÍJEN

Út 1. 10. SPOLEČNÁ VĚC 
Společenské centrum TÝNEC, Tomáš Pfeiffer hraje na unikátní starodávný 
nástroj VODNÁŘSKÝ ZVON, parabolická projekce. Předprodej vstupenek od 1. 
srpna: Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 
317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Bližší informace 
na www.dub.cz. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 5. 10. ŠKOLNÍ AKADEMIE
Společenské centrum TÝNEC, oslava 50. výročí založení Základní školy v Ko-
menského ul. v Týnci nad Sázavou, Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Pá 11. 10. I. PRODLOUŽENÁ základního tanečního 
kurzu

Zač. 19.00 hod.

Bližší informace: PaedDr. Blanka Takáčová, tel.: 775 615 503, email: blanka@
takacova.cz, www.takacova.cz. Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

Ne 13. 10. ZÁVODY VE SPORT. GYMNASTICE 
PŘEDŠKOLÁKŮ

Zač. 9.00 hod.

tělocvična ZŠ, Komenského ul., Týnec nad Sázavou, propozice na www.tj-
tynec.cz
Pořadatel: Tělovýchovná jednota o. s. Týnec nad Sázavou

So 19. 10. ZAMYKÁNÍ SÁZAVY Zač. 10.30 hod.
Před budovou outdoorového centra Bisport. Slavnostní ukončení vodácké 
sezóny, poslední splutí úseku Týnec nad Sázavou – Pikovice. Pořadatel: Bis-
port s.r.o.

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Pá 25. 10. VIVAT DVOŘÁK A SMETANOVA VLAST Zač. 17.00 hod.
Městský úřad Týnec nad Sázavou, každoroční slavnostní ocenění občanů, 
kteří se významným způsobem podíleli na životě města Týnec nad Sázavou 
a veřejné poděkování dárcům krve. Vivat Dvořák a Smetanova Vlast v podání 
Romana Haase a Miroslava Tauše. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

26. – 27. 10. POSVÍCENÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Pouťové atrakce na parkovišti před Městským úřadem.

26. – 27. 10. VÝSTAVA ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Prodejní výstava drobného domácího zvířectva v prostoru vedle Městského 
úřadu v Týnci nad Sáz. Tombola. Pořadatel: ČSCH Týnec nad Sázavou

26. – 27. 10. VÝSTAVA MALÍŘI TÝNECKA
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Výstava obrazů malířů z Týnce nad Sáza-
vou a okolí. Vernisáž 25. 10. 2013. Pro bližší informace sledujte „Kalendář“ 
na www.mestotynec.cz. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

PŘIPRAVUJE SE NA LISTOPAD

Ne 3. 11. ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU 
Společenské centrum TÝNEC. Premiéra retrokomedie podle námětu Martina 
Vačkáře v nastudování ochotnického spolku Studio 3. Pro bližší informace 
sledujte „Kalendář“ na www.mestotynec.cz. Pořadatel: Studio 3

So 9. 11. PODBLANICKÝ PODZIM
Společenské centrum TÝNEC. Koncert v rámci hudebního festivalu Podblanický 
podzim. Vystoupí: Jihočeská komorní filharmonie, České Budějovice, sólistka: 
Andrea Kalivodová – mezzosoprán. Dirigent: Petr Chromčák (G. F. Händel, 
W. A. Mozart, P. Mascagni,G. Bizet, L. van Beethoven)
Pořadatel: Sdružení profesionálních a dobrovolných hudebníků a Město Týnec 
nad Sázavou

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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LETNÍ HUDEBNÍ VEČERY NA HRADĚ
V sobotu 13. července byl na hradě v Týnci 

nad Sázavou slavnostně zahájen 5. ročník 
hudebních večerů.

Komorní koncerty různých hudebních žánrů 
se konaly na dřevěném podiu v areálu týneckého 
hradu vždy ve vybraných sobotních termínech 
od 19 do 22 hodin, po skončení pohádky pro 
děti i dospělé. Jako první vystoupila hudební 
skupina K.O., která hrála převážně country, irské 
a bluegrassové skladby. Další koncert proběhl 
17. srpna, kdy jsme v Týnci přivítali táborskou 
hudební skupinu MIDI, jejíž repertoár tvořily 
hlavně pop ‑rockové skladby. V tomto ročníku 
poslední a velmi různorodé vystoupení hudeb-
ních skupin (The Rebel Pipers, Subulcus, Wilder, 
The Teachers, Hakka Muggies) proběhne 14. 
září na Keltském večeru.

Vstupné na hudební večery je pro dospělé 
30 Kč, pro děti 20 Kč, případně si můžete kou-
pit za 80 Kč vstupné rodinné. Více informací 
o probíhajících akcích podá kastelánka Magda 
Timplová, tel: 317 701 051, 775 217 230, 
email: magdalena.timplova@seznam.cz

Prostředí týneckého hradu nabízí jedinečný 
zážitek všem milovníkům hudby, proto nevá-
hejte a přijďte si zpříjemnit letní večer!!!

Jitka Šebková

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ
Jako každý rok, i letos byly součástí 10. 

ročníku divadelní scény Posázaví pravidelné 
pohádky pro děti i dospělé.

Jednalo se o představení nejrůznějších diva-
delních spolků z celé České republiky. Na po-
hádku jste se mohli přijít podívat do venkovního 
areálu Městského muzea v Týnci nad Sázavou. 
„Sobotní pohádky na hradě jsou velmi navště-
vované, jak nám potvrzují už předchozí konané 
ročníky,“ uvedla Magda Timplová, kastelánka 
hradu. Vstupné na tyto akce bylo dobrovolné 
a zajištěno bylo i občerstvení. Letní divadelní 
scéna Posázaví začala 6. července pohádkou 
Kouzlení s angličtinou (Dr. Klutz).

Pohádky se hrály vždy od 17 hodin v násle-
dujících termínech: 13. července – Kašpárkovo 
království (Bílkovo kratochvílné divadlo), 20. 
července – Daleká cesta (Divadlo Mimotau-
rus), 27. července – Pohádky pod Řípem 
(Naše divadlo, Eva Hrušková a Jan Přeučil), 
3. srpna – Zpívánkový kabaret (Liduščino 
divadlo), 10. srpna – Týnecký střep (městská 
slavnost), 17. srpna – Nápad myšky Terezky 
(Matěj Kopecký), 24. srpna – Aprílová školka 
Jiřího Žáčka (E. a J. Hruškovi) a 31. srpna – 
Popelka (Divadlo Netopýr).

Jitka Šebková

VÍTÁME LÉTO

Podzimní koncert – Václavská dechovka
Srdečně vás zveme na podzimní koncert Václavská dechovka, který se bude konat dne 29. 

září 2013 od 14 do 18 hodin ve Společenském centru Týnec. K poslechu a tanci vám bude hrát 
kapela Týnečanka pod vedením kapelníka Vratislava Křivánka. Vstupné na koncert je 50 Kč.

Alena Smolová

Výzva
Vlastivědný klub města Týnce hodlá uspo-

řádat na týnecké posvícení výstavu „Malíři Tý-
necka“. Prosíme občany, kteří vlastní a mohli 
by zapůjčit na tuto výstavu obrazy již nežijících 
místních autorů, aby kontaktovali D. Hada-
čovou, tel.: 731 716 349. 

Děkujeme za spolupráci.

V neděli 2.6. jsme konečně mohli rodičům před-
vést, jak jsme nacvičili písničky a pohádky, které 
nám daly hodně zabrat. Snažili jsme se, aby vše 
dobře dopadlo a na představení to bylo znát.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit 
a ti, kteří to nestihli, to mohou napravit ještě 

letos – 8. 12. na vánočním vystoupení VÍTÁME 
ADVENT.

Budeme se těšit!
Dětští umělci z pěveckého a dramatického 

kroužku STUDIA 3.
Mgr. Tereza Kadlecová

 
 

 

P VECKÝ A DRAMATICKÝ 
KROUŽEK  

PRO VAŠE D TI OP T OD 
ÍJNA V ZŠ TÝNEC Benešovská! 

              

Podrobnosti získáte na školní 
nást nce, i na kontaktech 

 
– 605/109404, studio3.os@seznam.cz - 

 
NA VŠECHNY ZÁJEMCE SE T ŠÍ 

MGR.TEREZA KADLECOVÁ 

Významný občan
V pátek 25. 10. 2013 od 17 hodin pro-

běhne ocenění významných občanů města 
Týnce nad Sázavou a slavnostní ocenění 
dobrovolných dárců krve. Těšit se můžete 
na hudební vystoupení Romana Haase. Jména 
spoluobčanů, kteří by si zasloužili získat oce-
nění „Významný občan města Týnce nad Sáza-
vou“ můžete předat v písemné formě do konce 
srpna spolu s krátkým zdůvodněním vašeho 
návrhu na podatelnu městského úřadu.

Adriana Bursová

UZÁVĚRKA
Uzávěrka	příspěvků	 
do	příštího	čísla	 
Týneckých	listů	je	

ve čtvrtek 26. září 2013. 

Tento termín je závazný.
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Jak jsme letos tábořili
Poslední červnovou neděli vyrazili skauti a skautky 

na čtyřdenní puťák. Od hráze Lipenské přehrady 
a přes Vyšší Brod došli až do Pořešína, kde byl cíl. 
Naše chata se nacházela naproti zřícenině hradu, 
který jsme také navštívili. Ostatní, světlušky a vlčata 
s doprovodem, dorazily do Pořešína vlakem.

Na místě jsme zjistili jednu zvláštnost. Dvanáct 
měsíčků, kteří určují koloběh roku, bylo zklama-
ných z toho, že léto je již v plném proudu, a proto 
jej chtěli prožít od začátku. Nebylo však možné se 

pouze posunout o měsíc zpět, museli jsme prožít 
všechny měsíce a roční období znovu a zrychleně. 
Vlády se tedy hned ujal měsíc srpen.

V srpnu se hodně cestuje, a proto bylo potřeba 
zorganizovat zájezd, a to pokud možno co nej-
originálnější. A tak jsme cestovali kolem světa, 
podívali se na Modrý měsíc a na závěr i na planetu 
Šmoulů.

Rok ale nemilosrdně běžel dál. Léto vystřídal 
podzim, se kterým přišla tradiční podzimní zábava 

– pouštění draků. V říjnu byla vyhlášená lovecká 
sezóna a v listopadu spadalo listí, které bylo po-
třeba sebrat.

Zima však na sebe nenechala dlouho čekat. Nej-
prve jsme oslavili Vánoce. Nadělili jsme si výlet 
na blízkou zříceninu hradu Sokolčí, kde zároveň 
proběhla soutěž ve stavbě Betlémů. K nejchladněj-
šímu ročnímu období neodmyslitelně patří i zimní 
sporty a věřte, že není větší výzvy, než absolvovat 
legendární běžkařský závod, Vasův běh.

Když pominul únor, přišlo jaro, obleva a konečně 
i první jarní svátek – Velikonoce. Pletli jsme po-
mlázky, malovali vajíčka a večer jsme šli na stezku 
odvahy navštívit ducha hradního pána.

K Velikonocům jsme dostali jako dárek další 
výlet, tentokrát do Českého Krumlova. Poté ná-
sledovaly čarodějnice, vybírali jsme mezi nimi 
dokonce i Miss a nechyběl ani závod na létajících 
košťatech.

Další den jsme slavili Svátek práce. Vyzkoušeli 
jsme si řadu častých i méně častých povolání, od pe-
dikérky, přes básníka až po zlatokopa.

Roční cyklus se nám pomalu chýlil ke konci. Při-
šel červen a po něm následoval červenec. A právě 
začátkem července se jezdí na tábor. Tím jsme 
završili náš roční cyklus. Bylo sice zvláštní odjíž-
dět po tom, co jsme zrovna na tábor „přijeli“, ale 
i takové věci se skautům stávají.

Helena a Jan Jiráňovi
3. smíšený skautský oddíl TYSAN

M sto Týnec nad Sázavou
Vás srde n zve na ned lní odpolední zábavu

S TÝNE ANKOU
pod vedením kapelníka Vratislava K ivánka

od 14:00 hodin

Spole enské centrum Týnec
Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

tel: 317 729 050, 775 290 032
email: ic@centrumtynec.cz
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M STO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
 

po ádá zájezd do TIPSPORT ARENY na POHÁDKU NA LED  
 

 PETER PAN ON ICE - pohádka na 
led  pro malé i velké, která slaví 
obrovské úsp chy po celém sv t . 
Více než 30 skv lých brusla  z 
celého sv ta. 

 
 
 
 
 
  
 „Velkolepá adaptace p íb hu, který 

všechny okouzluje již po generace. 
Zem  - Nezem  vám op t otevírá 
pohádkovou náru  plnou víl, 
divoženek, bludi ek, sk ítk , rarášk , 
duch , ale také pirát  a indián  ve 
strhujícím reji piruet, skok  a postav 
vznášejících se v prostoru jako ve snu. 
Roztáhne se p ed vámi opona a pohltí 
vás íše tajemné fantazie d tství s 
bohatou výpravou a zá ivými kostýmy.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vstupné: dosp lí 545 K ; d ti do 12 let 345 K  
P ísp vek na dopravu: 120 K , d ti do 12 let 60 K  

P edpokládaný odjezd: 12 hodin z autobusového nádraží 
 

Závazné rezervace vstupenek nejpozd ji do 30. 9. 2013 
 

tel: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz, 
Turistické informa ní centrum - budova Spole enského centra TÝNEC 

Klusá kova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou  

TÝNEC NAD SÁZAVOU
1. 10. v 18.30 hod.

p edprodej vstupenek: e-obchod www.dub.cz, Abcdefgh, Abcdefgh, ABD 484,
tel.: 412 332 458, info o koncertu tel.: 739 918 703

Akci  f inan n  podporuje M sto Týnec nad Sázavou

Hotel Týnec, Klusáčkova 2
VSTUPNÉ 

 120 / 90 K

Pozvánka na koncert  
Společná věc 

Na koncertě Společná věc Tomáše Pfeiffera již sedmým rokem můžete 
zažít krásu zvuku i tajemnost výpovědi filmového příběhu s všelidskými 
tématy. Vjem je umocněn rezonančními tóny Vodnářského zvonu, které, 
dle poznání dávných mistrů, zní prostorem i námi a pomáhají tak har-
monizovat celou naši bytost. Na závěr koncertu se můžete přijít podívat 
na Vodnářský zvon zblízka. 

Info: www.dub.cz. Koncert se koná v úterý 1. října 2013 v 18.30 hodin 
ve Společenském centru Týnec, Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2.



16	strana Týnecké listy srpen	2013

Co nás čeká v odboru SPV TJ o. s. Týnec n. Sázavou
I v příští školním – cvičebním roce 2013–2014 

chceme navázat na minulé období. U dospělých 
zatím počítáme s nabídkou cvičebních hodin shod-
ných s prvním pololetím roku 2013. 

Ke změně dojde u cvičení prvňáčků. Od no-
vého školního roku budou mít možnost cvičit 
spolu s předškoláky, a to vždy v úterý od 16 hodin 
v tělocvičně nové školy. Cvičební hodiny ve čtvrtek 
budou určeny dětem od druhé třídy.

Uvažujeme také o rozšíření hodin pro mladší 
žactvo. Nabízí se možnost zřídit oddíl zaměřený 
na atletiku, který by vedla Mgr. Adéla Svobodová. 
Vše ale záleží na kapacitě tělocvičny a tak dou-
fáme, že se podaří přes prázdniny provést stavební 
úpravy v objektu tělocvičny a rozšířit zrcadlový 

sál, kam by bylo možné přesunout některé aktivity 
z tělocvičny velké. 

Hned po prázdninách, v sobotu 28.září 2013 
odpoledne budeme pořádat v Náklí již třetí ročník 
akce Den pohybu a zdraví v rámci celostátní 
kampaně Česko se hýbe. Opět se budeme snažit 
nalákat nejširší veřejnost na velmi širokou na-
bídku sportovních aktivit a aktivit souvisejících se 
zdravým životním stylem. Věříme, že Vám před-
stavíme i nějaké novinky, ale nechte se zatím 
překvapit – snad to vyjde!

V prvním pololetí se žactvo připravovalo na tra-
diční závody ve vybíjené a florbalu. 

Okresní kolo vybíjené by se mělo konat v listo-
padu. Na konci října se v Pardubicích uskuteční 
republikové finále ve florbalu, kam naši vítězové 
určitě pojedou. 

Všem závodníkům budeme držet palce a tre-
nérům „Čechům“ přejeme pevné nervy. 

Těšíme se na všechny stávající i nové zájemce 
o sport, pohyb každého druhu a zdravý životní 
styl.

Informace o cvičebních hodinách – rozvrh, no-
vinky apod. najdete ve vývěsní skříňce proti Lidlu 
a na internetových stránkách www.tjtynec.cz. 

Věra Junová
odbor SPV TJ o. s. Týnec nad Sázavou

Co bylo v odboru SPV TJ o. s. Týnec n. Sázavou
Odbor sportu pro všechny Tělovýchovné jed-

noty o. s. Týnec nad Sázavou v uplynulém pololetí 
pokračoval v činnosti jako ve 2. pololetí r. 2012. 
Ke dni 31. 12. 2012 měl odbor celkem 372 členů 
a jejich počet je dlouhodobě ustálený. 

Celkem cca 150 dětí, včetně mládeže do 18 let, 
se pod vedením „Čechů“ – Ireny, Mirka a Jirky 
scházelo v hodinách florbalu nebo chodilo do vše-
stranně zaměřeného oddílu. Mirka Petrášková 
a Věra Junová se věnovaly dětem nejmladším. 
Ty chodily cvičit s rodiči, ale předškoláci od 5 
let již samostatně. Pod vedením Jany Zídkové 
a mladých cvičitelek SG se pravidelně scházela 
děvčata ve specializovaném oddíle sportovní gym-
nastiky a některá starší děvčata se zúčastňovala 
večerního cvičení. 

Ženy si mohly od neděle do čtvrtka protáhnout 
tělo v tělocvičně ZŠ v ulici Komenského. Martina 
Mlýnková zařadila do svých tanečně zaměřených 
hodin novou formu – port de brase, Míša Daň-
ková potila těla na stepech a Soňa Vrňatová při 
posilování. Věra Junová se zaměřila na seniorskou 
klientelu a kromě body stylingu a zdravotního 
cvičení v tělocvičně ZŠ vedla hodiny zdravotního 
cvičení pro seniory i v pečovatelském domě, kde se 
opět zapojila do cvičitelské práce i Marie Flejber-
ková. Ze stále stoupajícího zájmu seniorů o tyto 
hodiny máme velkou radost. 

Kromě závodů v SG, které byly hodnoceny již 
v minulých číslech TL, pořádal odbor 14. května 
Roolympiádu a následně 24. května 2013 spor-
tovní odpoledne ke Dni dětí. 

Již tradiční Roolympiádu (Rodinnou olympi-
ádu) letos absolvovalo v příjemném počasí celkem 
43 předškoláků. Každoročně je hojně využívaná 
i kategorie pro děti mladší tří let. Letos kromě 
tradičních disciplín (běh na 20m, hod míčkem, 
skok daleký) byly opět vyhlášeny 3 netradiční 
disciplíny pro děti i rodiče. Při společném běhu 
s činkou se museli oba závodníci držet molita-
nové „žížaly“, při hodu nafukovací „čočkou“ na cíl 
se sčítal počet úspěšných hodů páru a u skoku 
z místa skákal „dospělák“ z místa dopadu dítěte, 
ale musel držet před tělem míček, aby nám svým 
výkonem neskončil mimo doskočiště. Všechny 

děti dostaly drobné ceny i čokoládové medaile 
a ty na stupních vítězů byly odměněny medailemi 
opravdovými, kovovými. 

Sportovní odpoledne ke Dni dětí proběhlo 
letos v duchu doby kamenné. Na zahradu Spole-
čenského centra Týnec přišlo celkem 180 malých 
„divochů“ a k tomu asi 200 rodinných příslušníků. 
Děti soutěžily jako o život. Neúprosně se snažily 
molitanovým kopím zabít mamuta, což se jim 
skoro povedlo, protože ke konci už nemohl ani 
stát na vlastních nohách. Další sportovci trefovali 
ohromnými pěnovými kameny tygra šavlozubého, 
probíhali mezi kostmi zavěšenými na provazech 
a mezi kostmi nastraženými na zemi běželi slalom 
s míčem. Jinde děti stavěly věže z oblázků, lovily 
ryby, vykřesávaly oheň a mlely obilí, z hlíny mo-
delovaly misky a podobné domácí potřeby nebo 
přecházely pohyblivou „lávku“. Přestože pršelo 
a lilo, došlo po rozebrání cen i na tradiční opé-
kání buřtíků. 

Počasí nestálo opravdu za nic, ale přesto se 
odpoledne i díky jeho účastníkům vydařilo. Velké 
díky patří opět majitelům Společenského cen-
tra Týnec, manželům Němcovým, Městu Týnec 
za finanční podporu, městské policii a hasičům 
za „ostrahu“ a hlavně všem organizátorům, kteří 
vydrželi až do konce. 

„Zimní dámská jízda“ konaná v únoru nás 
přesvědčila o tom, že platí „čím méně, tím lépe“. 
Po velmi pozitivním hodnocení podzimní dámské 
jízdy jsme opět připravily sobotní odpoledne plné 
pestrého cvičení. Počet připravených cvičitelek 
převyšoval počet cvičenek, kterých přišlo pouze 
pět, a tak jsme to po dvou hodinách „zabalily“.

Medaile a pohár vítězů přivezl oddíl florbalu 
z krajského přeboru, který se konal 27. dubna 
2013 v Jenči. Děkujeme „Čechům“ i klukům 
za vzornou reprezentaci a držíme palce do re-
publikového finále.

V závěru chci velmi poděkovat všem cvičitel-
kám a cvičitelům odboru, organizátorům a po-
mocníkům z řad veřejnosti a TJ JAWA Pecerady, 
vedení ZŠ, Městu Týnec n. Sáz., sponzorům i všem 
ostatním, kteří podporují naši činnost. 

Fotografie a výsledky zveřejňujeme ve vývěsní 
skříňce proti Lidlu a na internetových stránkách 
www.tjtynec.cz. Za delší nefunkčnost webu se 
omlouváme, potýkali jsem se s útokem hackerů, 
ale snad již bude vše v pořádku. 

Věra Junová
odbor SPV TJ o. s. Týnec nad Sázavou
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  

800 888 120 www.faircredit.cz

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost

Volejbalové léto
V neděli 2. června 2013 čekalo naše nejmladší volejbalové naděje finálové 

kolo Krajského přeboru minivolejbalu v Neratovicích. Původně zamýšlený 
turnaj na antuce překazilo chladné počasí, a tak jsme vzali zavděk tamní 
halou. 

Turnaje v modrém minivolejbalu se zúčastnilo 27 dívčích týmů, které 
byly rozděleny do čtyř skupin. Po základních skupinách se hrálo play‑off. 
Náš oddíl sestavil tentokrát pouze dva týmy.

Naše áčko vstoupilo do turnaje velmi dobře a po úvodní výhře nad 
Kostomlaty si dokázalo poradit i s velmi silnými Benátkami „B“. Ve třetím 
klání ovšem narazilo na domácí TJ, které podlehlo vysoko 9:18. Do hry 
o postup ze skupiny se vrátilo hned v následujícím duelu, kde bylo úspěšné 
nad týmem Vavřince Kladno „A“. V předposledním utkání však byla nad 
naše síly TJ Baník Příbram „B“ a v závěrečném měření sil svedlo marný boj 
o „snadnějšího“ soupeře pro play‑off s Brandýsem „B“, kterému podlehlo 
11:15. Ve skupině tak áčko obsadilo čtvrtou příčku a pomalu začalo vymýšlet, 
jak vyzrát na vítěze skupiny „C“ – Kralupy nad Vltavou „B“.

V osmifinále se áčko snažilo a dlouho drželo přijatelný stav. Kralupy 
to s námi neměly zrovna lehké a o postup do čtvrtfinále se strachovaly 
skoro až do konce. Přesto se na konci radovaly právě ony a nám popřály 
příjemnou cestu domů.

Naše béčko si do Neratovic nepřivezlo příliš oslnivou formu a v turnaji se 
trochu trápilo. I když se kapitánka Nina „rvala jako drak“, na soupeřky to 
nestačilo. Celé naše vystoupení ovlivnila úvodní prohra s pozdějším vítězem 
celého turnaje, TJ Kralupy B. Naše sebevědomí se téměř okamžitě dostalo 
na bod mrazu. V ostatních duelech jsme plnili roli tréninkového sparing-
partnera a marně hledali účinný recept na soupeřky. Děvčata si z celého 
turnaje vzala dobré ponaučení a nabrala spoustu zkušeností do dalších 
volejbalových bitev. Pevně věříme, že příště to bude lepší.

Celkové pořadí:
1. TJ Kralupy nad Vltavou B
2. TJ Baník Příbram A
3. VK Benátky nad Jizerou A
… 9–16. VK Týnec nad Sázavou A 
… 25–27. VK Týnec nad Sázavou B 

V sobotu 15. června 2013 se v našem areálu uskutečnil 17. ročník volej-
balového turnaje mužů, Memoriál Miroslava Kaliny. Turnaje se zúčastnily 
dva týmy z Prahy, Vlašimi, Štok, Těptína a domácího Týnce. Turnaj se hrál 
na dvou hřištích, systémem každý s každým na dva vítězné sety do pěta-
dvaceti bodů. A bylo na co koukat.

Do turnaje jsme vstoupili proti pražskému týmu Neurčito celkem vlažně, 
což byla voda na mlýn soupeře. Ten nabídnutou šanci využil a ujal se vedení 
1:0 na sety. Ve druhém klání se styl naší hry nezlepšil, a proto se z prvních 
bodů zaslouženě radovalo Neurčito.

Do druhého zápasu proti Vlašimi jsme vlétli jako vyměnění, za což nám 
byla odměnou úvodní výhra. Ve druhé sadě měl ovšem navrch okresní 
rival a oplatil nám výsledek stejnou mincí. O vítězi rozhodla vyrovnaná 
koncovka, ve které se štěstí přiklonilo na naši stranu.

Třetí zápas byl pro nás noční můrou. Proti pozdějšímu vítězi jsme z na-
šeho umění moc nepředvedli a podlehli mu 0:2.

Ve čtvrtém utkání jsme chtěli odčinit předchozí nezdar. Proti Těptínu 
jsme v prvním setu konečně hráli to, co umíme, přesto to ve vyrovnané 
koncovce nestačilo. Ve druhém klání jsme prováhali střední pasáž setu. 
Těptín nám utekl na rozdíl deseti bodů a i když jsme dotahovali, ke zvratu 
utkání v náš prospěch již nedošlo.

Podobně jsme se zahráli i proti Jupí Štoky. Marný boj s lepším soupeřem 
ukončila až poslední výměna, která znamenala konec našemu trápení.

Přesto jsme si turnaj v horkém prosluněném létě náležitě užili a už teď 
se těšíme na další ročník. 

Výsledky:
Týnec – Neurčito 0:2 (17:25, 14:25)
Týnec – Vlašim 2:1 (25:20, 20:25, 15:13)
Týnec – S Milošem 0:2 (19:25, 14:25)
Týnec – Těptín 0:2 (22:25, 20:25)
Týnec – Jupí Štoky 0:2 (22:25, 21:25)

Konečná tabulka:
 1. S Milošem (Praha) 5 5 0 10:3 10 b
 2. Jupí Štoky 5 3 2 7:5 6 b
 3. Neurčito (Praha) 5 3 2 7:6 6 b
 4. Těptín 5 2 3 7:6 4 b
 5. VK Týnec n/Sáz. 5 1 4 2:9 2 b
 6. Sokol Vlašim 5 1 4 4:8 2 b

Velké poděkování patří MěÚ Týnec nad Sázavou za finanční podporu 
tohoto turnaje. 

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

Do půlky října můžete využít hřiště na plážový volejbal. Přijít si zahrát 
může opravdu každý. Stačí se jen předem objednat na telefonním čísle 
607 114 169 nebo e‑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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Finále ČR v barevném minivolejbalu
Poslední červnový víkend nás čekal vrchol volejbalové sezóny 2012–2013 

– finále ČR Festivalu barevného minivolejbalu, do kterého se naše děvčata 
probojovala přes krajské kolo v Neratovicích (2. místo) a oblastní kolo ČR 
v Jablonci nad Nisou (11. místo). Finálový turnaj se konal v Brně v rámci 
MS juniorek, které byly rovněž patronkami tohoto turnaje, děti přišly 
pozdravit a rozdat nesčetně autogramů.

Naše děvčata reprezentovala v zelené kategorii v konkurenci 35 týmů. 
Do turnaje vstoupila opravdu famózně a v úvodních třech duelech ne-
prohrála. Hořká porážka přišla až ve čtvrtém klání a zrovna v momentě, 
kdybychom ji nejméně čekali. Děčín nás zaskočil rychlým náskokem a ve-
dením v půlce zápasu 13:7. Poté jsme se výrazně zlepšili a se závěrečným 
gongem dokonce vyrovnali. V dodatečné rozehře se ale nakonec radoval 
soupeř. Tento prohraný zápas nás mrzel o to víc, že jsme kvůli němu přišli 
v konečném zúčtování o postup mezi nejlepších sedm týmů. V následují-
cím duelu jsme podlehli vítězi naší skupiny, Novému Boru B. Závěrečné 
představení jsme poté zakončili vysokým vítězstvím nad Dolním Újezdem 
A, čímž jsme dosáhli na druhou příčku v základní skupině.

Sobotní program jsme si zpestřili návštěvou MS juniorek v Kajot aréně, 
kde jsme podpořili naše reprezentantky v boji proti Taiwanu a v následném 
utkání jsme se mohli podívat na umění Brazilek proti budoucím mistryním 
světa, Číňankám.

V neděli nás čekal velký boj ve skupině o 8. – 14. místo. V zahajovacím 
utkání na nás „narukovali“ chlapci z Mnichova Hradiště A, kteří nám moc 
šancí na úspěch nedali. Lepší to nebylo ani v následujících třech duelech, 
kde jsme bojovali hlavně sami se sebou. Oklepali jsme se až v předposled-
ním zápase proti VSC Zlín 4, který jsme zvládli a zvítězili 22:16. Nabyté 
sebevědomí jsme se snažili zúročit i v posledním duelu turnaje, ale na Baník 
Příbram jsme nestačili. Přesto jsme našeho cíle umístit se lépe než loni 
(22. místo) dosáhli a dokázali si, že by to mohlo být i lepší.

Sestava TÝNCE 
Natka Kalinová 
Terka Dejnožková 
Terka Marvanová

Sobotní výsledky ve skupině A:
VK Týnec nad Sázavou – VSC Zlín 3 15:9
VK Týnec nad Sázavou – VK Prostějov A 12:10
VK Týnec nad Sázavou – SK Klatovy A 16:10
VK Týnec nad Sázavou – VSK Spartak Děčín 2 14:15 pp
VK Týnec nad Sázavou – TJ Jiskra Nový Bor B 8:13
VK Týnec nad Sázavou – TJ Sokol Dolní Újezd A 19:10
VK Týnec nad Sázavou – 2. místo ve skupině (84:67) 

Nedělní výsledky ve skupině o 8. – 14. místo: 
VK Týnec nad Sázavou – TJ Mnichovo Hradiště A 10:16
VK Týnec nad Sázavou – TJ Sokol Dolní Újezd B 9:13
VK Týnec nad Sázavou – SK Klatovy A 8:16
VK Týnec nad Sázavou – VSC Zlín 2 11:17 
VK Týnec nad Sázavou – VSC Zlín 4 22:16
VK Týnec nad Sázavou – Baník Příbram 12:19
VK Týnec nad Sázavou – 13. místo celkově (72:97)

Za VK Týnec nad Sázavou, Jaromír Kuchta

Sdělení
Pošta dodává Týnecké listy do všech poštovních schránek. Pokud se 

stane, že občané zpravodaj ve své schránce nenaleznou, je možné si ho 
vyzvednout v podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou.
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Nahrazení klasických wolframových žárovek „úsporkami“  
ušetří domácnostem ročně až 4000 korun

Již 65 % českých domácností svítí alespoň 
jedním úsporným zdrojem světla a další stále 
přibývají, vyplývá to z průzkumu poradenské spo-
lečnosti eSvětlo.cz. Úsporné osvětlení domácnos-
tem ušetří až 4000 korun ročně. 

Vysoká energetická náročnost wolframových 
žárovek byla hlavním důvodem ukončení jejich 
výroby loni v září. Z průzkumu portálu eSvětlo.
cz vyplývá, že tuzemská domácnost potřebuje na 
svícení v průměru 18 žárovek. V případě kom-
pletní výměny klasických energeticky náročných 
zdrojů světla (wolframové či halogenové zdroje) 
za kompaktní lineární zářivky či LED světelné 
zdroje může úspora domácnosti dosáhnout až 
4000 korun za jediný rok.

Úsporné zářivky do koše nepatří
S rapidním růstem počtu „úsporek“ roste také 

potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy do-
slouží. Zatímco vysloužilé wolframové žárovky 
lze bez obav vyhodit do koše, ty úsporné je třeba 
odevzdat k ekologické recyklaci. Kvůli toxické 
rtuti, kterou v malém množství světelné zdroje 
obsahují, se s nimi musí zacházet jako s nebez-
pečným odpadem Dalším důvodem pro recyklaci 
vysloužilých zářivek je možnost opětovného vy-
užití surovin, které úsporky obsahují.

Rtuti v zářivce se není třeba bát, zátěž pro 
životní prostředí představuje jen při neodborné 
likvidaci a ve vysoké koncentraci. Rtuť se 
v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém 
množství (cca 2–5 mg), například v klasickém 
teploměru je rtuti 500krát více.

Při náhodném rozbití zářivky je třeba míst-
nost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběr-
ného dvora či předat firmě zabývající se likvidací 
odpadu. 

O zpětný odběr a následnou recyklaci se stará 
nezisková společnost EKOLAMP, která zajišťuje 
tuto službu občanům i firmám zdarma.

Úsporky patří na místo zpětného odběru: 
nyní jich je téměř 4 000

V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v ja-
kémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných 
dvorech obcí či do malých sběrných nádob, 
které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech 
nebo v řadě firem.

Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich při-
bližně 4000 a další stále přibývají. Společnost EKO-
LAMP již rozmístila více než  1500 malých sběrných 
nádob Kde se nachází nejbližší sběrné místo, lze 
zjistit přes internet na www.ekolamp.cz.

Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla (zdroj eSvětlo.cz)

Klasická  
žárovka

Halogenová 
žárovka

Kompaktní 
úsporná žárovka

LED žárovka

Spotřeba 60 W 52 W 12 W 9 W
Životnost 1 rok 2 roky 12 let 25 let
Cena za potřebné  
množství světelných 
zdrojů za 25 let

250 Kč 600 Kč 270 Kč 500 Kč

Náklady na elektřinu za 
25 let*

6810 Kč 5902 Kč 1643 Kč 1232 Kč

Celkové náklady za 25 let 7060 Kč 6502 Kč 1813 Kč 1521 Kč

* Průměrná cena elektřiny v roce 2012 – 4,54 Kč/KWh
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ANGLI TINA, KTERÁ VAŠE D TI CHYTÍ !

Zveme Vás na ukázkové hodiny
Ve T 5.9.2013 ve Spirále P ší 191, Týnec 

                      16h English for Minis (d ti 2-4roky) nejlepší v k pro jazyky 

                                17h English for Children (d ti 4-10let) 

                                18h Fit for English (školáci 11-15let) 

WWW.ANGLICTINA-TYNEC.CZ,   Kontakt: 605 222 040, Ing. Eva Hrubá 

info o dalších ukázkových hodinách v zá í najdete na webu 

POZOR!!! 
rezervujte si v as volná místa 

v maturitním p ípravném  
kurzu angli tiny 

Termíny : soboty 21.9.,5.10.,19.10.,2.11., 
16.11.,30.11.,14.12.,4.1., 18.1.,1.2.,15.2.  

vždy od 9:00 do 12:00 

Cena celkem za 1. pol. 3.900 K   
(splatné ve dvou splátkách) 

max. po et student  8 

Váš úsp ch za íná s námi 

StudioEspiral Týnec nad Sázavou 

volejte: Lenka Picková 

mob.: 725 652 842 
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                                                PPRROODDEEJJ  CCHHOOVVNNÉÉ  DDRR BBEEŽŽEE  
       /z veterinárn  kontrolovaných chov , které zaru ují kvalitu a vysokou užitkovost/  

 

     trasa .15 Vlašim 
 

 11h Vlašim /parkovišt  u železni ního p ejezdu/ 
 12h Postupice/p ed nákup.st ediskem/  
 12,30 Byst ice /parkovišt  na nám stí/ 
 13h Maršovice  /p ed pohostinstvím/ 
 14h Neveklov /na nám stí u Tabáku/ 
 14,30 Netvo ice /u OÚ/ 
 15h Týnec n. Sázavou /parkovišt  p ed M Ú/ 
 15,30 Kamenný P ívoz /p ed Poštou/ 
 16h Jílové u Prahy /na nám stí/ 
 16,30 Velké Popovice /naproti baru Kozlovka/ 
 17h  Pyšely /u Sokolovny/ 
 17,30 Chocerady /p ed kostelem/ 

 
 

Prodej 19.9.2013 
Ku ice erné, ervené      stá í:12-18týd. cena:120-180 K  
Chovní kohoutci       12-18týd.         120-180 K     
Slepice ve snášce                100 K     
 
 

Prodej 21.10.2013 
Ku ice erné, ervené      stá í:12-18týd. cena:120-180 K  
Chovní kohoutci       12-18týd.         120-180 K     
Slepice ve snášce                100 K      
 
 
 

!Sortiment, stá í a cena dr beže se m že lišit dle aktuální nabídky! 
 
 
 

Dr bež, 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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AAUUTTOOSSEERRVVIISS  EERRVVEENNKKAA  NNAABBÍÍZZÍÍ::                    
    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 !!! 

 
 


