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TÝNECKÉ LISTY

Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

jaro už je tu v plné síle a spolu 
s ním i nové Týnecké listy. 
Opět na Vás čekají informace 
z úřadu, o připravovaných 
projektech, kulturních akcích 
a zprávy o dění ve spolcích. 
O velikonocích byla zahájena 
sezóna v městském muzeu. 

Takže neváhejte a pojďte si přečíst a podívat se, 
co je nového. Těšíme se na Vaše reakce a názory.

Z jednání rady 
• Byly upraveny ceny za věcná břemena – pře-

devším za umístění trafostanic na pozemcích 
ve vlastnictví města.

• Proběhly schůzky s ředitelkami příspěvkových 
organizací (škola, školka a jídelna). Projednal 
se rozpočet roku 2013 i 2014, provozní a or-
ganizační záležitosti.

• Byla schválena rozpočtová opatření – drobné 
úpravy rozpočtu města.

• Rada rozhodla o přidělení dotací:
 –  Posázaví o.p.s., realizace projektu Čistá 

řeka Sázava 2014 – 6.000 Kč,
 –  Babybox, zřízení babyboxu a podpora 

provozu stávajících – 3.000 Kč,
 –  Osadní výbor Čakovice, uspořádání dne 

dětí – 12.000 Kč,
 –  Spolek zdravotně a tělesně postižených, 

plavání Měřín – 15.000 Kč,
 –  Sbor dobrovolných hasičů Krhanice, práce 

s dětmi – 2000 Kč.
• Byly uzavřeny smluvní vztahy:
 –  Zajištění prodejních trhů s firmou Trhy Aleš 

– Radek Aleš na akce Týnecký střep (2. 8. 
2014) a Vánoční trh (29. 11. 2014). Cena 
pro město: 100 Kč/stánek.

 –  Smlouva s Pečovatelskou službou okresu Be-
nešov pro rok 2014 v celkové výši 793 000 Kč 
na financování činnosti pečovatelské služby.

Z usnesení zastupitelstva
• Zastupitelstvu byl představen záměr „Týnecké 

vlnění“. Jedná se o možnosti rozvoje našeho 
města podle představ městského architekta 
Ing. Jana Vaněčka.

• Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje bytů 
v bytovém domě čp. 21 na Brodcích. Dům byl 
v roce 1998 opraven s přispěním dotace. V le-
tošním roce skončila lhůta, kdy bylo město 
Týnec nad Sázavou vázáno podmínkami dotace 
a nesmělo byty převádět do osobního vlast-
nictví. Nyní budou připraveny nezbytné pod-
klady (rozdělení domu na jednotky a odhady) 
a následně budou byty nabídnuty nájemníkům 
ke koupi. Způsob stanovení kupní ceny je uve-
den ve smluvních dokumentech s nájemníky 
z roku 1998.

• Zastupitelstvo schválilo II. rozpočtové opatření. 
Jedná se o změnu v rozpočtu města, v tomto 
případě pouze o drobné úpravy.

• Byl projednán a schválen závěrečný účet města. 
Jde o kontrolu hospodaření za rok 2013. Účet-
nictví města bylo podrobeno kontrole auditora 
i finančního výboru. Při kontrolách nebyly zjiš-
těny žádné chyby a nedostatky. Účetnictví tak 
poskytuje věrný obraz o dobré finanční situaci 
města.

• Byly schváleny dotace na podporu pravidelné 
zájmové činnosti, na jednotlivé akce pro děti 
a veřejnost a na podporu aktivit škol v Týnci 
nad Sázavou v celkové výši 639.610 Kč.

• Zastupitelstvo schválilo doplnění osadního vý-
boru v Peceradech o paní Mgr. Jitku Šotkovou.

Z činnosti úřadu a starosty
Pracujeme na realizaci staveb a akcí slíbených 

v minulých Týneckých listech:
• Byla zahájena stavba altánu v Chrástu sídlišti, 

hřiště v Podělusích a úpravy podlah v obecním 
domku Podělusy. 

• Dokončena byla zastávka v Peceradech u Pod-
hajáku, zpevnění kontejnerových stání v Pece-
radech a v Týnci za samoobsluhou Vlasák. 

• Je vybrán zhotovitel naučné stezky (pěšina 
od fary k řece). Práce budou zahájeny počát-

kem května, dokončeny nejpozději do konce 
července.

• Byly zahájeny práce na projektu obnovy starého 
hřbitova u kostela sv. Šimona Judy a u kostela 
sv. Kateřiny v Chrástu. Projekt určí využití míst 
na starých hřbitovech, kde je možné pohřbívat 
do urny. Na novém hřbitově je podobný plán 
zpracován již ze sedmdesátých let.

• Je připravena rekonstrukce šaten v sokolovně 
v Kostelci. Realizace začne o prázdninách, kdy 
je provoz v sokolovně minimální.

• V nejbližší době začnou opravy výtluků v ko-
munikacích, na realizaci souvislých úseků se 
připravuje vyhlášení veřejných zakázek.

Technické služby Týnec připravují podání žá-
dosti o dotaci na zlepšení separace odpadů – bude 
se žádat o nákup 2 nových svozových vozidel 
(velké a menší). Zároveň bude rozšířen počet 
míst pro třídění papíru a plastu.

Milí čtenáři,
přeji Vám dny plné jarního sluníčka.

Martin Kadrnožka
starosta města
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Dobrý den vážení 
spoluobčané,

v minulých Týneckých listech 
jste si mohli pročíst seznam 
všech naplánovaných investič-
ních akcí, které bychom rádi 
zrealizovali v letošním roce. 
Práce začaly hned na jaře 
na různých místech města 
a místních částech. Vážíme si 

velkého nadšení a dobrovolnosti občanů do práce. 
Každá pomoc se cení a my za ni moc děkujeme. 

Fotografickou prezentací Vám přiblížím první 
výsledky za uplynulé dva měsíce, ve zkratce ještě 

připomenu – začala výměna zábradlí na vyhlídce 
u staré hospody v Chrástě s výhledem na Podě-
lusy, místní hasiči začali s úpravou venkovního 
prostranství před hasičskou zbrojnicí ve Zboře-
ném Kostelci. Pokračují práce na MIOSu, na konci 
dubna začne firma QUO instalovat vývěsní tabule, 
vítací tabule při vjezdu do města. Svépomocí 
pracují i místní dobrovolníci, členové osadního 
výboru a místní hasiči v Podělusích na výstavbě 
nového volejbalového sportoviště včetně zá-
zemí a altánu. Pořídili jsme si domeček na ná-
řadí u víceúčelového hřiště. Nezapomínáme ani 
na kulturní život, zahájili jsme vernisáží výstavy 
letošní sezonu na hradě, proběhla Andrsenova 
noc v knihovně a na různých místech se připravují 
oslavy pálení čarodějnic.  

Jaro je tady! Občas nám krásně zaprší, pří-
roda se začíná krásně zelenat. Více informací 
o probíhajících akcích a projektech se dočtete 
na následujících stránkách. Přeji Vám příjemné 
a optimistické čtení. 

Zdraví Adriana Bursová,  
místostarostka Města Týnce nad Sázavou

Projekt Obnovy zeleně 
Letošní keřové výsadby byly zahájeny první týden v dubnu – zahradníci 

firmy ČSOP Vlašim vysazovali záhon keřů u vánočního stromečku, poté 
na Rondelu a také na svahu vedle Korbelů směr k Janovickému potoku. 
Zbývá zasít trávník na ploše u hřiště v Peceradech. V rámci záruky proběhne 
nová výsadba stromů a dále postřik hlohů proti hlohové plísni v ulici Be-
nešovská. Po těchto výsadbách proběhne kontrola všech vysazených ploch 
a lokalit, zařazených do projektu, veškerá vysazená zeleň musí odpovídat 
kvalitou i počtem. Projekt obnovy už se pomalu, ale jistě blíží ke konci. 
V případě, že by nastalo atypicky suché jaro/léto, jsme připraveni nové 
stromy pravidelně zalévat.

ABu

Lesík Brdce
Společná práce na udržování dobrého stavu Lesíku Brdce funguje. Lesní 

hospodář městských lesů během května znovu provede pravidelné vysekání 
zeleně mezi vzrostlými stromy. Zaměstnanci města v rámci veřejně prospěš-
ných prací pravidelně sbírají odpadky po nepořádných a nevychovaných 
spoluobčanech. Chtěla bych poděkovat Technickým službám Týnec, které 
minulý měsíc zlikvidovali černou skládku a nepořádek kolem nedovolené 
překážky. 

ABu

Mirabolány a sakury
Vykvetly letos první nově zasázené MIRABOLÁNY v aleji vedoucí od 

školy ke školce a také SAKURY před Hotelem Týnec a u městského úřadu. 
Rozkvetlé stromy dohromady s novými fasádami školy, školky a Společen-
ského centra Týnec vytvářejí krásné kouty našeho města.

ABu
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Projekt – REVITALIZACE MĚSTSKÉHO SADU SADOVKA
Připravili jsme žádost o dotaci z OŽP – Podpora 

regenerace urbanizované krajiny, s názvem – Revi-
talizace městského sadu SADOVKA 1. etapa. Datum 
odevzdání žádosti bylo 15. 4. 2014. V žádosti ře-
šíme odstranění nebezpečných, přestárlých a od-
umřelých dřevin (cca 45kusů), asanace náletů, pěs-
tební opatření – ozdravné ořezy, zmladění keřových 
skupin, výsadba 50ks vzrostlých stromů (ovocné, 
okrasné), výsadba keřových skupin, výstavba části 

název projektu:                                                                                     revitalizace 
                                                                                m stského sadu  Sadovka

chodníku ze štěrkového trávníku. Zahradní archi-
tekti zpracovali celkovou studii budoucího využití 
městského sadu ‑parku pro veřejnost. V navržené 
studii je promenáda – chodník napříč městským 
sadem, doplněný o intimní zákoutí, tj. sedací prvky 
a mobiliář, herní prvky pro děti a dospělé, terásky 
na opalování, kvetoucí voňavou louku a to vše pod 
korunami rozkvetlých třešní. Při realizaci projektu 
je počítáno se zapojením a přímou účastí veřejnosti. 

Sadovka znovu ožije pro lidi a s lidmi. Pokud by-
chom byli v dotaci úspěšní, podmínkou dotace je, 
že v roce 2014 musí být minimálně 60 % realizač-
ních nákladů profinancováno a podáno v žádostech 
o platbu, ostatní financování a ukončení realizace 
nejpozději v roce 2015.

Výše dotace je stanovena na 1,5mil.Kč, spolu-
účast 15 % 225tis.Kč (85 % 1,275mil.Kč)

ABu

Nová alej z Bukovan do Krusičan
Naprosto výborná je spolupráce s lesním hospodářem městských lesů 

panem Janem Krejčím. Minulý týden dokončil práce na vysazení nové 
listnaté aleje, která nově lemuje historickou cestu z Bukovan do Krusičan. 
Obec Bukovany stromy na svém pozemku vysadila již před dvěma lety 
a nyní byla řada na nás. Cca 150 lip bylo vysázeno podél cesty, která byla 
zbavena náletů a křovisek. Nově vysázená alej a upravená „stará“ cesta 
znovu vybízí k procházkám nebo jako nová trasa cyklistického výletu.

ABu

Výsadba nových keřů
Provádíme úpravu a výsadbu nových keřů 

na skalnatém svahu vedle Hotelu Týnec pod Li-
povou ulicí a dále také keřů ve svahu pod kostelem 
Šimona a Judy. Práci provede firma ČSOP Vlašim 
v rámci údržby zeleně pro naše město. Pravidelné 

pletí všech keřových záhonů po městě provádí 
zaměstnanci města v rámci veřejně prospěšných 
prací. Jejich práce je vidět již dnes, za což jim 
moc děkujeme.

ABu
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Úprava vodního toku Tloskovského potoka
V rámci úprav po povodních v červnu 2013 začne Povodí Vltavy s úpravou 

vodního toku Tloskovského potoka. Nejvýraznější úprava proběhne ve středu 
Krusičan u sportoviště. V loňském roce proběhly zajišťovací práce břehů a ko-
ryta potoka v hodnotě cca 200 000 Kč. Letošní, druhá etapa úprav, bude řešit 
zlikvidování ostrůvku v potoce včetně pokácení cca 30 ks olší, vybagrování 
koryta, rozšíření pravého břehu a zpevnění břehů záhozovým kamenem. Povodí 
Vltavy získalo od Ministerstva zemědělství dotaci. Výběrové řízení na firmu, 
která provede veškeré úpravy, již proběhlo nyní a čeká ne schválení smlouvy. 
Bezprostředně poté budou zahájeny práce. Celková částka na úpravu prostoru 
u sportoviště bude cca 460 000 Kč. Akce na celém úseku Tloskovského potoka 
bude ukončena maximálně do konce listopadu 2014.

ABu

Rekonstrukce kabin Pecerady
Byla dokončena kompletní vnitřní rekonstrukce fotbalových kabin v Peceradech. Velké díky patří 

sportovcům TJ JAWA Pecerady, kteří se o rekonstrukci postarali. Společně s rodiči malých fotbalistů 
o víkendu kabiny uklidili a díky tomu může fotbalová sezona začít v novém. Nyní bude probíhat 
dokončení nového nohejbalového hřiště za vagonem, jehož slavnostní výkop by měl proběhnout 
1. května 2014.

ABu

Nová pítka na měst-
ských hřbitovech

Nová firma Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. 
zajistí realizace devíti nových pítek – nálevek pro 
zalévání na městských hřbitovech. Nově bude 
zřízena vodovodní přípojka s jednou nálevkou 
na chrásteckém hřbitově, dvě nálevky firma 
umístí na starém hřbitově a šest jich bude umís-
těno na novém hřbitově v Týnci. Realizace je 
naplánovaná na začátek června letošního roku.

ABu

Veřejné osvětlení 
města

Každým rokem je v rozpočtu města vyčleněna 
částka 300 000 Kč na nové body veřejného osvět-
lení, včetně projektů a spínacích bodu, tj. investice 
města. Pro rok 2014 je naplánováno osvětlení 
přechodu u nádraží, v Chrástě vesnici dvě veřejná 
osvětlení včetně projektu a ÚR. Jedno veřejné 
osvětlení u Montány – pokračování v úpravě 
Pěší, přemístění veřejného osvětlení u Potůčků 
Pecerady a slavnostní nasvícení Hotelu Týnec.

Osvětlení Týnec zahájilo v úterý 8. dubna 2014 
výměnu stožárů veřejného osvětlení ve Zbořeném 
Kostelci. Jedná se o 37 stožárů při hlavní průjezdní 
silnici. Tato akce je hrazena z reinvestice.

Reinvestice je zpětné vložení financí do oprav 
a údržby (částka nad 10 % zisku firmy Osvětlení 
– Eltodo), letos v hodnotě cca 500 000 Kč do vý-
měny stožárů ve Zbořeném Kostelci a přisvícení 
přechodů pro chodce ve městě – u staré školy, 
u kostela, u knihovny a u lidové školy umění. Re-
investice nelze použít na novou investici ve městě.

ABu

Rekonstrukce 
 hasičské zbrojnice

Stavební úpravy a velká rekonstrukce probíhá 
také v hasičské zbrojnici v Týnci u staré školy. 
Hasiči sami postupně upravují vnitřní prostory, 
vzniká nové sociální zázemí, kamna na vytápění, 
nové podlahy, stropy a vstupní dveře. Sbor tý-
neckých hasičů se takto chystá na letošní oslavy 
115 let od založení, které proběhnou poslední 
týden v srpnu.

ABu
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Skatepark – demolice areálu

Stavba altánu na dětském hřišti

V současné době vlastník pozemku vyhlásil 
výběrové řízení na novou firmu provádějící de-
molici. Podmínkou je do 30. dubna 2014 vyčistit 
prostor bývalého skladu (tj. vedle skateparku) 
a zahájit výstavbu nového vjezdu do areálu Jawy. 
Doufáme, že se dílo ve stanovených termínech 
podaří a my budeme moci upevnit skateparkové 
rampy na své místo.

ABu

S finanční podporou Města Týnec nad Sázavou 
začali ochotní rodiče z chrásteckého sídliště sami 
svépomocí se stavbou altánu na dětském hřišti. 
Altán bude sloužit k setkávání místních obyvatel, 
pro dětské hrátky a společné akce pro místní.

Slavností kolaudace altánu je naplánovaná 
na začátek června, kdy zároveň proběhne oslava 
dětského dne. Chrástecké děti se také dočkají 
nového herního prvku na hřišti a úpravy fotba-
lového hřiště.

ABu

Zastávka
Opětovné žádosti „Peceráků“ byly vyslyšeny 

a u Podhajského rybníka byla postavená nová 
autobusová zastávka. A tak se konečně čekající 
na autobus budou moci schovat při nepřízni po-
časí. Současně se stavbou autobusové zastávky 
bylo postaveno i kontejnerové stání. Odpadové 
nádoby budou ještě dodatečně částečně skryty 
oplocením. Chtěla bych moc poděkovat paní Vol-
kové, která nám umožnila vystavět tyto stavby 
na svém vlastním pozemku. Místo u rybníka dnes 
vypadá upraveně a důstojně.

ABu

Projekt Bezpečně do školy
Během měsíce března a dubna jednotlivé třídy základní školy navštěvovaly 

výstavu na městském úřadě. Besedovali jsme s dětmi nad třídní mapou, 
diskutovali, zda je jejich cesta do školy bezpečná či nikoli a také čeho si 
po cestě všímají a co jim nevyhovuje v silničním provozu. Děti se seznámily 
s tím, co se v rámci tohoto projektu zrealizovalo na silnicích a chodnících 
v loňském roce a co je na realizaci naplánováno pro rok letošní. Konkrétně 
– zrealizujeme přisvícení pěti přechodů pro chodce, pořídíme projektovou 
dokumentaci na chodníky do Zbořeného Kostelce a Podělus, zahájíme výstavbu 
chodníku – cyklostezky do Chrástu vesnice a řešíme zklidnění dopravy a nový 
přechod pro chodce na ulici K Náklí. Chtěla bych moc poděkovat všem dětem 
a rodičům, kteří se do společného projektu zapojili. Mám radost a jsem moc 
vděčná za diskuse s dětmi, které měly spoustu postřehů a chuť si povídat. 
Získali jsme tak mnoho podnětů k zamyšlení a na následnou realizaci. 

ABu

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany
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Dotace městským 
spolkům

Zastupitelstvo města schválilo výše dotací 
města, které budou poskytnuty spolkům a školám 
ve vyhlášeném programu na podporu pravidelné 
zájmové činnosti, na akce pro děti a veřejnost 
a na podporu aktivit škol v Týnci nad Sázavou. 
V letošním roce poprvé byla výrazně navýšena 
částka určená na aktivity škol o výši rekreačního 
poplatku z místního tábořiště.

Program 1: Pravidelná činnost s dětmi
Název  Rok 2014 
Studio 3 – divadlo, hudba, poezie  2 000 Kč 
Divadlo Netopýr o.s.  3 000 Kč 
MC Motýlek  21 000 Kč 
Junák – svaz skautů a skautek ČR  14 000 Kč 
SDH Pecerady  1 000 Kč 
SDH Zbořený Kostelec  2 000 Kč 
SK FERCOM  89 000 Kč 
TJ JAWA Pecerady  34 000 Kč 
TJ JAWA Brodce  11 000 Kč 
TJ Zbořený Kostelec  5 000 Kč 
TJ o.s. Týnec nad Sázavou  61 000 Kč 
VK Týnec nad Sázavou  26 000 Kč 
TK Týnec nad Sázavou  38 000 Kč 
CELKEM  307 000 Kč 

 

Mateřská škola Týnec nad Sázavou
Akce a mimoškolní aktivity

literárně dramatický kroužek – pohádkové čepice
hudebně pohybový kroužek – pomůcky na taneční výchovu
hudební kroužek – hudební nástroje, knihy, CD a DVD
výtvarné práce s netradičními materiály „Šikulové“
výtvarný kroužek – Kosová
výtvarný kroužek – tvořílkové – Stuchlíková
Schváleno celkem MŠ 35 342 Kč

Základní škola Týnec nad Sázavou
Akce a mimoškolní aktivity

výtvarný kroužek Benešovská
hra na zobcovou flétnu
taneční kroužek – Benešovská
keramický kroužek
šikovné ruce – Benešovská
relaxační hry – přikrývky, podložky
klub Malých debrujárů
fotbalový turnaj – dresy, odměny
vydávání školního časopisu
škola v přírodě – 1. stupeň Bn
velikonoční prodejní výstava
vánoční prodejní výstava
enviromentální výchova – výukové programy – 2. stupeň 
adaptační kurz žáků 6. tříd
dlouhodobý program primární prevence – vzdělávací program
primární prevence v ZŠ / 1. stupeň 
ochrana člověka za mimořádných událostí
dětský den – 1. stupeň Bn
dětský den – 1. stupeň Ko
Schváleno celkem ZŠ 200 269 Kč

Projekty a dotace
Naučná stezka s geocachingem

Byla schválena dotace Vlastivědnému klubu 
města Týnec nad Sázavou a okolí, který byl 
žadatelem z 11. výzvy Strategického plánu Le-
ader 2007–2013. Tentokrát byl projekt úspěšný 
a schválená dotace činí 948 179 Kč. Realizace pro-
jektu bude rozdělená na dvě etapy – rekonstrukce 

historické stezky od řeky ke hradu (květen – čer-
venec) a instalace naučných panelů (červenec, 
srpen). Dodavatelem na rekonstrukci historické 
cesty byla vybrána ve výběrovém řízení Stavební 
firma Otta spol. s. r. o. Začátek realizace je na-
plánován od 5. května 2014. 

Martina Höhnová, DiS., manažerka dotací

Víceúčelové sportoviště na Farském 
kopci

V březnu byla podána žádost o dotaci z Regi-
onálního operačního programu NUTS II Střední 
Čechy na projekt víceúčelové a parkourové hřiště 
v lokalitě Farského kopce v Týnci nad Sázavou.

Martina Höhnová, DiS., manažerka dotací

Obnova památníků obětem 1. a 2. světové války
V lednu letošního roku byla podána žádost o státní účelovou dotaci 

na zabezpečení péče o válečné hroby v programu Ministerstva obrany ČR. 
Naše žádost byla schválená a do konce listopadu 2014 bude opraveno 5 
pomníků v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech. Celkové finanční 
náklady na realizaci akce činí 340 tis., získaná dotace je 272 tis. Opravy 
budou zahrnovat čištění pomníků, fungicidní ošetření, přespárování, obno-
vení textů (vyzlacení písma), úprava okolní zeleně a další činnosti vedoucí 
k obnově a uchování důstojného stavu těchto pietních míst. Největší zásah 
a investice bude na týneckém pomníku, který je umístěn na novém hřbitově, 
kde bude vyměněna konglomerátová dlažba za jinou (kamennou) dlažbu.

Jedná se o tyto památníky:
Pomník obětem 1. světové války v Peceradech
Pomník obětem 1. světové války v Krusičanech
Pomník obětem 1. a 2. světové války v Týnci nad Sázavou
Pomník padlým a zemřelým 1. světové války v Chrástě nad Sázavou
Památník padlým 1. světové války v Podělusích

Martina Höhnová, DiS., manažerka dotací

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Program 2: Jednorazové akce pro děti a veřejnost
Jednorazové akce pro děti 
a veřejnost

 
název akce

 
místo konání akce

 
termín

 
 Rok 2014 

Divadlo Netopýr Ochotnický divadelní festival Venkovní areál městského muzea  30.8. 2014  9 000 Kč 

KČT Dálkový pochod „Přes čtyři zámky“ – 50. ročník Týnec nad Sázavou a okolí  13.9.2014  4 000 Kč 

MC Motýlek Svatomartinský průvod Průvod od DPS do zahrady SC  11.11.2014  7 000 Kč 

SDH Krusičany Dětský den Hřiště  06/ 2014  2 000 Kč 

SDH Krusičany Mikulášská besídka Klubovna  12 / 2014  2 000 Kč 

SDH Pecerady Dětská olympiáda Pecerady – hřiště  31.5.2014  5 000 Kč 

SDH Zbořený Kostelec Týnec Dětský den Zbořený Kostelec  7. 6. 2014  3 000 Kč 

Studio 3 Vítáme léto Společenské centrum Týnec  5 /2014  2 500 Kč 

Studio 3 Vítáme advent Společenské centrum Týnec  12/2014  2 500 Kč 

TJ JAWA Brodce Regionální žákovská liga Hotel Týnec  11 /2014  6 000 Kč 

TJ JAWA Pecerady Čarodějnice 2014 Hřitě TJ JAWA Pecerady  30.4.2014  3 000 Kč 

TJ JAWA Pecerady Memoriál J.Štíchy – 18.ročník Hřiště TJ JAWA Pecerady  16.8.2014  3 000 Kč 

TJ JAWA Pecerady JAWA CUP – 8. ročník Hřiště TJ JAWA Pecerady  14.6.2014  2 000 Kč 

TJ o.s. Dětský den Společenské centrum Týnec  23.5.2014  7 000 Kč 

TJ o.s. Den pohybu a zdraví – Česko se hýbe Areál / okolí ZŠ 2 Týnec  28.9.2014  5 000 Kč 

TJ o.s. Týnecké tandemy Tělocvična ZŠ 2 Týnec  22.2.2014  3 000 Kč 

TK Týnec nad Sázavou 6. ročník „MEMORIÁL J. Hametové“ Dvorce – Týnec nad Sázavou  9–10 / 2014  3 500 Kč 

TK Týnec nad Sázavou Dětský tenisový den Dvorce – Týnec nad Sázavou  9–10 / 2014  3 500 Kč 

VK Týnec nad Sázavou Memoriál Miroslava Kaliny Na Chmelnici 528, Týnec  14.6.2014  2 000 Kč 

VK Týnec nad Sázavou Vánoční turnaj smíšených družstev Tělocvična II. ZŠ – Týnec  29.11.2014  4 000 Kč 

TJ Zbořený Kostelec (Vrbata) Dětský den Hřiště TJ  14.6.2014  2 000 Kč 

TJ Zbořený Kostelec (Vrbata) Spanilá jízda na horských kolech Zbořený Kostelec a okolí 13 9. 2014  2 000 Kč 

Setkání Týnců Sportovní utkání Město Týnec nad Sázavou  6 / 2014  12 000 Kč 

ZO ČSCH Výstava drobného zvířectva Chovatelský areál  25.–26.10.2014  5 000 Kč 

Celkem  100 000 Kč 

Velikonoční výstava
V pátek 11. dubna se v prostorách naší Základní 

školy uskutečnila Velikonoční prodejní výstava. 
Žáci školy vyráběli a připravovali nejrůznější 
výrobky, které si návštěvníci výstavy poté mohli 
zakoupit. K prodeji zde byly nejrůznější dekorace 
z vajec – věnečky, zápichy, košíčky, dále keramika, 
ozdoby z vlny, papíru, pomlázky, osení. Všechno 
se ani nedá vyčíst, neboť nabídka výrobků byla 
letos opravdu bohatá a rozmanitá.

Souběžně s výstavou probíhala také „kavárna“. 
Návštěvníci si tu mohli posedět, dát si kávu nebo 
čaj a ochutnat tradiční velikonoční pochoutky – 
mazance, beránky.

V průběhu celého odpoledne jste mohli vidět 
žáky školy, jak ochotně obsluhují hosty v kavárně 
a také prodávají své výrobky. Za to jim patří velký 
dík; a stejně tak všem, kdo se na přípravách Ve-
likonoční výstavy podíleli.

Za ZŠ Mgr. Zuzana Krajánková 
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Zasedání zastupitelstva 7. 4. 2014
V pondělí 7. dubna 2014 se konalo zasedání zastupitelstva. Na programu bylo celkem 14 

bodů, a to včetně zahájení a závěru. Jednalo se například o majetkových převodech, závěreč-
ném účtu města za rok 2013, rozdělování dotací místním spolkům. Také zde byla představena 
prezentace Ing. Jana Vaněčka „Týnecké vlnění“. 

V úvodu informoval pan tajemník o činnosti 
úřadu. Dozvěděli jsme se nové informace o územ-
ním plánu. Informaci o tom, že náš úřad navští-
vil Finanční úřad Benešov a pomáhal občanům 
vyplňovat daňová přiznání za rok 2013. Dále 
informoval zastupitele o tom, že bylo přijato 11 

pracovníků z úřadu práce na veřejně prospěšné 
práce. Zastupitelům i návštěvníkům z řad ob-
čanů byla představena novinka úřadu, kterou 
bude zavedení platebního terminálu v pokladně 
úřadu. Cílem této služby je umožnit občanům 
nový způsob placení a to platební kartou na po-
kladně MěÚ. Poté starosta informoval zastupitele 
o činnosti MěÚ i Rady města v uplynulém období. 
Paní místostarostka podala zprávu o činnosti své 
kanceláře. Následovaly návrhy a připomínky ob-
čanů. Následujícím bodem byla prezentace pana 
Ing. Jana Vaněčka a pana Ing. Ondřeje Bláhy s ná-

zvem „Týnecké vlnění“. Zde byl představen pohled 
na město, jakým způsobem by se dalo vylepšit 
a také záměr týneckého nábřeží. Dle reakcí za-
stupitelů, můžeme říci, že je prezentace zaujala. 
Poté následovaly majetkové převody, schvalovalo 
se II. rozpočtové opatření zastupitelstva. Dalším 
bodem byl závěrečný účet za rok 2013 a zpráva 
o přezkumu hospodaření. Zastupitelé schvalovali 
rozdělení dotací místním spolkům. Jedenáctým 
bodem byl bezúplatný převod majetku příspěvko-
vým organizacím. Poté následoval bod s názvem 
– Volba člena osadního výboru Pecerady. Novým 
členem se stala Mgr. Jitka Šotková. Závěrečným 
bodem byla již tradičně diskuze zastupitelů. 

Mgr. Jitka Šebková
Kancelář tajemníka

Město Týnec nad Sázavou
vypisuje

výběrové řízení na pronájem bytu č. 6 v čp. 275,  
ul. Okružní v Týnci nad Sázavou

1. Popis bytu – byt o celkové výměře 56,6m2 
je situovaný ve 2. podlaží panelového domu

 •  Pokoj 20,6 m2

 •  Pokoj 11,7 m2

 •  Kuchyň s balkonem 12,2 m2

 •  WC 1 m2  
 •  Koupelna 2,6 m2

 •  Předsíň 7,5 m2

 •  Sklep 1 m2 

2. Podmínky nabídkového řízení
 •  Minimální nabídnutá částka za pronájem 

bytu činí 65,- Kč/m2/měsíc
 •  Žadatelé nesmí mít závazky po splatnosti 

vůči Městu Týnec nad Sázavou
 Nabídky, které nesplňují uvedené podmínky, 

nebudou do výběrového řízení připuštěny.

3. Podání nabídek
 Nabídky se podávají v zalepené obálce ozna-

čené výrazně Byt č. 6 v čp. 275, ul. Okružní 
Týnec nad Sázavou do podatelny Městského 
úřadu v Týnci nad Sázavou do 12,00 hod. 
dne 16. 5. 2014.

 Podatelna potvrdí převzetí nabídky, na obálku 
napíše datum a hodinu převzetí a zapíše na-
bídku do seznamu předložených nabídek. 

 V nabídce musí být uvedeno:
 •  Jméno předkladatele vč. data narození
 •  Adresa trvalého bydliště, číslo telefonu
 •  Nabídnutá částka za pronájem ( Kč/m2/

měsíc)
 •  Počet osob, které budou byt trvale užívat

 •  Popis dosavadních bytových podmínek
 •  Přiložené prohlášení o tom, že zájemce 

nevlastní byt v osobním vlastnictví, druž-
stevní byt nebo nemovitost určenou k tr-
valému bydlení

 •  Podpis a datum nabídky 

4. Výběr žadatelů
 4.1  Výběr žadatelů provede na svém zase-

dání Rada Města Týnce nad Sázavou 
dne 19. 5. 2014 

    Rada si vyhrazuje právo nepřijmout 
žádnou z nabídek.

 4.2 Kritéria pro výběr:
   •  nejvyšší nabídka za pronájem (Kč/

m2/měsíc)
   •  současná bytová situace
   •  datum a hodina podání nabídky
 4.3  Nájemní smlouva s budoucím nájemní-

kem bude uzavřena na dobu určitou od 
1. 6. 2014 po dobu jednoho roku s tím, 
že v případě dodržování podmínek ná-
jemní smlouvy bude dále prodloužena.

Informace na tel. č. 317 701 434, p. Ondřichová, 
p. Chroustová

V Týnci nad Sázavou 3. 4. 2014

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

Tradiční ocenění 
Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany 

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

Ocenění „významný občan města“ se začalo 
udělovat poprvé v roce 2002. Prvním oceněným 
byl pan František Šípek. Tato slavnost se v našem 
městě postupně stala dlouhodobou tradicí. Letos 
už proběhne dvanáctý ročník. „Do 22. 8. 2014 
budeme sbírat návrhy, poté je Rada města pro-
jedná a předloží ke schválení zastupitelstvu,“ 
uvedl starosta města Mgr. Martin Kadrnožka. Na-
vrhovat může široká veřejnost, zájmové i spole-
čenské 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 2013 tito významní občané:
• 2002 – František Šípek
• 2003 – Emilie Pátková
• 2004 – Ing. Ladislav Žížala, Jiří Borovička, Jana 

Zídková
• 2005 – Bohumil Kotouč, Lumír Richter, Marta 

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

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

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

Josef Dřízhal
• 2012 – Věra Sladkovská, Vratislav Měchura, 

Ladislav Czafík, Vojtěch Hruška
• 2013 – Jaroslava Zdražilová, Zdeněk Zazvonil

Věříme, že i v letošním roce se najdou kandi-
dáti na uvedené ocenění. 
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Vítání občánků
Dne 05. 04. 2014 proběhlo v obřadní síni Měst-

ského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání občánků. 
Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno celkem 
24 miminek se svými rodiči a dalšími příbuznými. 
Na úvod byla miminka představena a přivítána 
i s jejich rodiči. Program pokračoval vystoupením 
žáků ZŠ v Týnci nad Sázavou. Vlastní uvítání 
dětí provedla zastupitelka, paní Lenka Žužiová. 
Následně rodiče přidali svůj podpis do pamětní 
knihy města, maminky byly obdarovány květinou 
a obdržely poukaz v hodnotě 2 000 Kč. Setkání 
vyvrcholilo fotografováním v tradiční kolébce. 

Mgr. Jitka Šebková, Kancelář tajemníka

Anna Vanžurová

Antonín Rauš David Kluch

David Landa

Eliška Krupičková

Jakub Fiala Jakub Tvrdý

Jan Starec Johana Šimková
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Marie Cvanigová Matěj Baxant

Matyáš Potůček Maxim Kopp, Laura Koppová

Miroslav Houška Nikol Kaprová

Nikol Nejedlová Pavel Vilímek

Tereza Kadlecová Vincent Schubert

Změna územního plánu
Zastupitelstvo města schválilo 17. 02. 2014 

ZPRÁVU O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, 
jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu 
změny č. 1 územního plánu. Tato zpráva byla 
předána paní architektce Vokorouhlecké, která 
připravuje dokumentaci návrhu změny č. 1. Ná-
vrh bude následně projednán dle stavebního zá-
kona a jeho konečné schválení formou opatření 
obecné povahy předpokládáme v březnu 2015.

Ing. Miloš Albl

Kancelář tajemníka
Spolupráce s Úřadem práce v Benešově

Naše město již po několik let poskytuje nové 
pracovní příležitosti dlouhodobě nezaměstna-
ným občanům prostřednictvím veřejně prospěš-
ných prací. I tento rok spolupracujeme s Úřadem 
práce v Benešově. V březnu jsme podali žádost 
o nové pracovníky, kteří jsou v evidenci ÚP déle 
než jeden rok. Tato žádost byla vyřízena kladně 
a tak první pracovník nastoupil 17. 03. 2014. 
V současné době zaměstnáváme 11 pracovníků 
a Městský úřad Týnec nad Sázavou zajišťuje veš-
kerou administrativu. Práci těmto pracovníkům 
přidělují technické služby Týnec nad Sázavou. 

Finanční úřad v Týnci nad Sázavou
V rámci projektu “Aktivní přístup daňové 

správy k veřejnosti” pomáhali pracovníci správy 
daní občanům při vyplňování daňových přiznání 
k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací ob-
dobí roku 2013. Tento projekt se na městském 
úřadě letos zrealizoval už po šesté, a to ve dnech 
12. a 19. března. O pomoc s vyplňováním da-
ňového přiznání je stále velký zájem.

Mgr. Jitka Šebková, Kancelář tajemníka

Soutěž CENA MĚSTA TÝNCE NAD 
SÁZAVOU

V sobotu 12. dubna 2014 se Společen-
ským centrem Týnec rozezněly standardní 
a latinsko -americké rytmy. Jednalo se o tradiční 
taneční soutěž nejlepších tanečních párů České 
republiky Cena Města Týnec nad Sázavou. Sou-
těžilo se ve standardních a latinsko ‑amerických 
tancích ligy juniorů, mládeže a dospělých v ka-
tegoriích B a A. Hlavním pořadatelem akce bylo 
Město Týnec nad Sázavou, Společenské cent-
rum Týnec, Taneční škola SALTA, Posázaví o.p.s. 
a Středočeská divize ČSTS. 

Mgr. Jitka Šebková, Kancelář tajemníka

JOSEFSKÁ DECHOVKA
V neděli 16. března 2014 se Společenským 

centrem Týnec rozezněly tóny dechové hudby. 
Svátek svatého Josefa se již tradičně slaví kon-
certem dechové hudby. Letos tomu nebylo jinak 
a v neděli 16. března 2014 se Společenským 
centrem Týnec rozezněla Josefská dechovka. 
Kapela hrála známé hity k poslechu i k tanci 
a atmosféra byla přátelská a uvolněná, i přestože 
letošní rok měl nižší návštěvnost než ten loňský. 
„Zatímco v roce 2013 přišlo 62 návštěvníků, 
tento rok jich bylo téměř o polovinu méně, pouze 
37,“ uvedla Alena Smolová, asistentka starosty. 
Milovníci dechovky si přišli na své, užili si pěkný 
večer a plně využili i volnější taneční parket.

Mgr. Jitka Šebková, Kancelář tajemníka
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Úspěšný měsíc městské policie v Týnci nad Sázavou
Měsíc březen se do historie městské policie 

v Týnci nad Sázavou zařadí jako velmi vydařený. 
Během pouhých šesti dní se strážníkům podařilo 
přichytit dva pachatele trestné činnosti přímo při 
činu. V obou případech se jednalo o mladé lidi. 
Prvního pachatele zadrželi ve spolupráci s hlídkou 
PČR Týnec nad Sázavou po bleskové akci v cha-

tové osadě starého Týnce naproti rybářské chatě. 
Druhý pachatel byl dopaden při útěku hlídkou 
městské policie v Týnci nad Sázavou ‑ Brodce 
poté, co byl majitelem vyrušen, když kolem poled-
ních hodin navštívil zahradu u rodinného domu 
ve starém Týnci. Přesný popis zloděje, v krátkém 
čase předaný hlídce, umožnil zadržení mladého 

lupiče na Brodcích při krádeži měděných okapních 
svodů. Následně po zadržení byl předán hlídce 
PČR Týnec nad Sázavou k dalšímu šetření. Velké 
poděkování patří hlavně občanům, kteří včasným 
telefonickým oznámením a popisem značnou mě-
rou přispěli k dopadení těchto pachatelů.

Klenovec Tomáš 
vedoucí městské policie

Měření rychlosti strážníky městské policie v Týnci nad Sázavou a okolí

Celý týden probíhalo ve spolupráci 
s PČR Týnec nad Sázavou měření rych-
losti radarem Lidar. Strážníci se zamě-
řili zejména na lokality, které občané 
označují za problematické z hlediska 
překračování povolené rychlosti. 
Strážníci Městské policie Týnce nad 
Sázavou uložili pokuty v celkové výši 
26.200 Kč.

Klenovec Tomáš ved. MP

datum čas lokalita/ulice rychlost do 69 km/h rychlost do 89 km/h
31.3.2014 10.00–12.00 hodin Týnec n.S. – Jílovská 4 0

13.00–16.00 hodin Týnec n.S. – Benešovská 4 0
Celkem změřeno 8 vozidel.

1.4.2014 09.00–11.00 hodin Týnec n.S. – Jílovská 3 0
18.9.2014 13.00–17.00 hodin Podělusy 5 0

Celkem změřeno 8 vozidel.
2.4.2014 09.00–11.00 hodin Chrást nad Sázavou 5 0
2.4.2014 13.00–14.30 hodin Čakovice 4 1

15.00–16.00 hodin Týnec n.S. – Pražská 2 0
Celkem změřeno 12 vozidel.

3.4.2014 08.00–11.00 hodin Chrást nad Sázavou 3 1
3.4.2014 13.00–16.00 hodin Čakovice 3 1

Celkem změřeno 8 vozidel.
4.4.2014 08.00–11.00 hodin Týnec n.S. – Jílovská 1 0

13.00–14.30 hodin Týnec n.S. – Pražská 9 0
Celkem změřeno 10 vozidel.

ZKUSME ŠETŘIT NÁKLADY MĚSTA – KOMUNÁLNÍ ODPAD
Významnou položkou v rozpočtu města je li-

kvidace komunálního odpadu. V popelnicích je 
mnoho odpadu, který je možné využít k dalšímu 
zpracování. Jde především o kompostovatelný 

odpad a také odpad vhodný ke třídění. V třídění 
odpadu učinili občané Týnce nad Sázavou značný 
pokrok, ale stále se najdou plastové či skleněné 
lahve v nádobách na komunální odpad. Třídění 

Jak správně nakládat s odpadem? Co kam patří?

Sběr a svoz odpadu zajištěný městem Týnec nad Sázavou:

Odpad do nádoby patří do nádoby nepatří místo odevzdání, způsob zneškodnění

PAPÍR čistý papír, noviny, časopisy, knihy, letáky, kan-
celářský papír, kartonové a lepenkové obaly

znečištěný papír, mastný papír, rozmo-
čený papír, pleny, hygienické potřeby

do MODRÝCH kontejnerů rozmístněných 
po městě, odpad je svezen na třídící linku, do-
tříděn a odvezen ke zpracovateli

PLAST  
A NÁPOJOVÝ 
KARTON

PET láhve, plastové folie, obaly od šamponů, 
obaly od destilované vody, polystyren, obaly 
od rostlinných olejů, kelímky od jogurtů, tetra-
pakové a papírové obaly od nápojů

obaly od nebezpečných chemikálií, synte-
tických a minerálních olejů

do ŽLUTÝCH kontejnerů rozmístněných 
po městě, odpad je svezen na třídící linku, do-
tříděn a odvezen ke zpracovateli

SKLO BÍLÉ 
A BAREVNÉ

láhve od nápojů, sklenice od kompotů, okenní 
tabule

porcelánové a keramické střepy, zrcadla, 
skla s drátěnou výplní, zářivky, výbojky

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

DROBNÉ 
ELEKTRO‑
‑SPOTŘEBIČE

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

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

VÝROBKY 
ZPĚTNÉHO 
ODBĚRU

lednice a mrazničky, televizory a počítačová 
technika, pračky, sporáky, výbojky, zářivky

nekompletní zařízení – je považováno 
za odpad

do sběrného dvora, odpad je předán oprávně-
ným osobám k zneškodnění

KOMUNÁLNÍ 
ODPAD

odpad, který není nebezpečný a nelze ho dále 
využít

nebezpečné odpady, stavební odpady, te-
kuté odpady, elektrozařízení, tráva, listí

do nádob na odpad – popelnic nebo kontej-
nerů, odpad je dotříděn a ukládán do skládky

ROSTLINNÝ 
ODPAD

kompostovatelné odpady, zbytky ovoce a zele-
niny, čajové sáčky, listí, tráva

maso, kosti, oleje z potravin, te-
kuté a silně mastné potraviny, obaly 
od potravin

do HNĚDÝCH kontejnerů rozmístěných 
po městě, kompostovat na zahrádce 

odpadu pomáhá šetřit náklady. Věříme, že se nám 
společným úsilím podaří snížit náklady na svoz 
komunálního odpadu a tím získat prostředky 
na zvelebení města.
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Výměna dopravního značení 
na Pražské

Proběhla výměna dopravního značení ve čtvrti rodinných domků na Praž-
ské. Původní značky „Obytná zóna“ byly vyměněny za „Zónu s omezenou 
rychlostí a zákazem vjezdu nákladních vozidel“. Dopravní značení bylo 
odstraněno na základě výzvy odboru dopravy z Benešova. Podle dopravního 
inženýra nesplňovalo původní značení nezbytné požadavky dopravní normy. 
Město Týnec nad Sázavou s benešovským úřadem vyjednávalo zhruba rok 
o možnostech zachování stávajícího značení, ale nebyla nalezena dostatečná 
opora ani v zákonech ani v předchozích rozhodnutích. 

Obytná zóna skýtá určité problémy jako např., že se v ní nesmí parkovat 
(a když tak pouze na vyhrazených místech), výjezdy a vjezdy musí být 
opatřeny příčnými prahy a nesmí zde být zvýšené chodníky.

Situace měla tři výchozí řešení: 
1. upravit prostor tak, aby značky odpovídali normám – doplnit prahy, 

odstranit chodníky a vytlačit parkující auta,
2. úplné odstranění značek bez náhrady,
3. výměna značek za jiné, které vyhovují stávajícímu stavu komunikací.

Nakonec byla zvolena varianta, která je za daných okolností nejlepším 
řešením a která nabízí přiměřenou ochranu chodcům za přiměřené náklady.

Mgr. Martin Kadrnožka

Setkání Týnců sobota 21. 6. 2014
Město Týnec nad Sázavou se letos stává hos-

titelským městem tradičního Setkání Týnců a to 
v sobotu 21. června. Můžete se těšit na pestrý 
program plný koncertů, tanečních a pohybových 
vystoupení, divadelních představení a nechybí ani 
sportovní vyžití v podobě turnajů ve fotbale, volej-

bale, florbale, bowlingu či stolním tenise a soutěže 
hasičských sborů. Také bude možné navštívit EKO 
farmu v Krhanicích a po celý den bude městem 
a okolím jezdit vláček. V rámci Setkání a u příle-
žitosti 85. výročí zahájení výroby se pro vlastníky 
motocyklů JAWA uskuteční spanilá jízda z Týnce 

do Konopiště. Na městském úřadě bude také ke 
shlédnutí výstava motorek a k historii firmy JAWA. 
A aby toho nebylo málo, další program se ještě 
připravuje. Srdečně vás všechny zveme!

Michaela Příkopová

Volby do Evropského  
parlamentu 2014

V květnu 2014 proběhnou přímé volby do Evropského parlamentu. Budou 
se poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, kvůli které se například sníží počet 
europoslanců z některých zemí včetně České republiky. Během víkendu 
23. a 24. května si mohou Češi zvolit 21 zástupců. 

Více informací na www.mestotynec.cz.
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Andersenova noc
V pátek 4. dubna proběhla už 14. noc s Andersenem. V tuto pohádkovou 

noc spalo mimo své postýlky více než 80 000 dětí. Týnecká noc byla celkem 

Výlet do Prahy
Dne 27. března jsme spolu se třídou 4. B jeli 

na výlet do Prahy. 
Ráno jsme se sešli před školou a poté jsme 

vyrazili. Pan řidič byl velmi opatrný. Cestou jsme 
viděli spoustu krásných památek jako např. Ná-
rodní divadlo, Karlův most…

Autobus nás vysadil nedaleko parku. Nasvačili 
jsme se a někdo si i něco přikoupil. Potkali jsme 
výbornou průvodkyni, od které jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavostí.

A vyšli jsme na Pražský hrad!
Zastavili jsme se na 1. nádvoří a čekali, až se 

zaplatí vstup. Poté to začalo být opravdu zají-
mavé. Autem totiž projel kolem nás pan prezident 
 Miloš Zeman. Pak jsme si prošli nádherný Chrám 

sv. Víta. Zaujaly nás krásně ozdobené vitráže, 
hrobka Jana Nepomuckého a všude kolem turisté 
z Itálie. Byl to náramný zážitek. Pokračovali jsme 
do Vladislavského sálu Pražského hradu a vedle 
do Královského salonku, kde jsme si prohlédli 
kopie korunovačních klenotů. Nakonec šla naše 
třída před nádvoří do Zlaté uličky. Představte si, 
jak lidé museli bydlet!

Poté jsme si sedli a dali si oběd. Všichni jsme 
odcházeli s úsměvem na tváři, protože to bylo 
velmi krásné. Řekli bychom, že to byl jeden z nej-
hezčích výletů!

Vojta Čížkovský, Adéla Mergešová, 4. A

•

Jak to začalo? Než jsme se nadáli, byli jsme 
v Praze. Nejdříve jsme vyrazili do parku. Byl sice 
malý, ale klidný. To nám stačilo. Nedaleko parku 
bylo docela malé náměstí. Všichni určitě víme, 
že na skoro všech náměstích jsou lidé. I tady byli 
lidé, ale ne jen tak obyčejní. Tady ti byli převlečení 
např. za šaška, sochu… Zrovna jsme šli kolem 
šaška a hádejte, co udělal? Zamával na mě! Potom 
jsme pokračovali v cestě na Pražský hrad. Uvnitř 
byla spousta obrazů a klenotů. Byla tam i barevná 
okna, na kterých bylo 12 apoštolů. Uprostřed le-
žela hrobka, celá bílá, na ní seděli andělé a hráli 
na harfičky. Výlet stál za to.

Majda Pazderová, 4. A

12x a i přes nepřízeň počasí se povedla.
p. Nováková, Městská knihovna Týnec nad Sázavou
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Městský úřad
My, třída 4. A, jsme 

se byli podívat na Měst-
ském úřadu v Týnci. 
Téma, o kterém jsme si 
s paní Bursovou povídali, 
se jmenovalo „Bezpečně 
do školy“.

Pro Městský úřad jsme 
ve 3. třídě nakreslili mapy, co bychom chtěli 
v Týnci změnit, abychom se cítili bezpečně. Pro-
tože jsme většinou chtěli více přechodů, dozvě-
děli jsme se, že všude postavit nejdou. Takže to 
bylo i naučné. Některá přání se nám splnila, ale 
některá splnit nešla.

Myslím si, že se toto zajímavé téma všem líbilo. 
Doufám, že se na Městský úřad půjdeme zase 
brzy podívat.

Ella Havlíčková, 4. A

Pomáhejme si
Poslouchám právě zprávy o situaci na Ukra-

jině a na Krymu, prohlášení státníků a obavy lidí 
z možného válečného konfliktu. A uvědomuji si 
jednu skutečnost. Rytmus našeho života se velice 
zrychluje. Zaplavují nás nové vynálezy, především 
v elektronice, a vrší se různé změny. Co se dříve 
zažilo za léta, dnes za pár dnů. Lidé kdysi věděli 
jen o tom, co se děje v jejich nejbližším okolí, 
málokdo měl zprávy z větší dálky. Dnes ví každý 
člověk o událostech v celém světě a téměř všechno 
můžeme spoluprožívat díky přímým televizním 
přenosům. Má to samozřejmě své kladné stránky: 
usnadňuje to vzájemnou pomoc, protože víme 
okamžitě o těžké situaci lidí, které stihla nějaká 

pohroma. Ale má to i stinné stránky. Dříve války 
zasahovaly pouze určité omezené území a pár 
stovek kilometrů dál se o nich nevědělo. Dnes 
jsme v takovém stavu, že se válka může v několika 
minutách rozšířit po celém světě. 

V obstarávání životních potřeb jsme dnes také 
mnohem více odkázáni na druhé než dříve a druzí 
na nás. Rodiče mojí maminky, kteří měli země-
dělské hospodářství, si všechno vypěstovali sami. 
Do obchodu chodili dvakrát do roka. Dnes je má-
lokdo na světě soběstačný. Jednotlivec se stále 
víc začleňuje do společnosti, zmenšuje se jeho 
důležitost jako jednotlivce a nabývá na důležitosti 
společnost. Lidé se více sbližují, sjednocují. Ces-

tují. Mladí si dnes elektronickou poštou dopisují 
s kamarády po celém světě. Vědí, co právě zažili, 
znají jejich názory. Vývoj – snad – směřuje k jed-
notě. A jednota – to je láska. A láska je jednota. 
Opakem jednoty je rozdělení. Opakem lásky je 
nenávist. A tak věřme, že pokud se někde budou 
stupňovat hrůzy nenávisti, že to vyvolá v nás, 
lidech – a to především mladých – opak: touhu 
k vzájemné pomoci, spolupráci, k životu v jed-
notě, tedy v lásce. Touhu, abychom nezůstávali 
lhostejní, zaměřeni jen na své vlastní štěstí, bez 
živého a upřímného zájmu o štěstí druhých. 

Bedřich Vymětalík, týnecký farář

Odemykání Sázavy – vodácká sezona začíná
Pokud patříte mezi vyznavače vodních sportů, tak je tato zpráva určena přímo pro vás. Dne 

05. 04. 2014 proběhlo slavnostní odemykání řeky Sázavy.

Abbe Hroš. Při příležitosti odemykání Sázavy byla 
vyhlášena soutěž o grant na projekt, který zpří-
jemní pobyt i život na řece a v jejím okolí. Tato 
soutěž probíhala v měsíci únoru, kdy měli všichni 
možnost přinést svůj projekt do Bisportu. Celkem 
byly poslány dva projekty, které byly předmětem 
hlasování na akci odemykání Sázavy. Lidé podpo-

řili projekt pana Antonína Krcha s jeho legendou 
o jeptišce. Tuto legendu si můžete přečíst v tomto 
čísle Týneckých listů. Poté už nebránilo nic, aby se 
vodáci vydali na již známou trasu. Před vyplutím 
požehnal do nové sezony pastor Jednoty bratrské 
pan Mgr. Stanislav Škvor. 

Více informací se dozvíte na www.bisport.cz.

Mgr. Jitka Šebková
Kancelář tajemníka

„Jako každý rok vypluli vodáci z Týnce až do Pi-
kovic. Na vodu jich vyrazilo přibližně 150“. Uvedla 
vedoucí Call centra Markéta Pazderová. Řeka, 
byla tradičně odemknuta klíčem z těsta, který 
byl potom rozdán ke konzumaci dětem. Předsta-
vila se novinka v podobě „vodáckého desatera“, 
které namaloval a představil veřejnosti pan Petr 

Legenda o jeptišce
V místě, kde se vlévá Janovický potok do řeky, 

stojí komplex budov moderní tiskárny s impo-
zantní vilou na vršku. Dříve v majetku továrníka 
Ing. Janečka. Podjedete most, který je součástí 
továrny METAZ a vlevo uvidíte skálu, na které 
kdysi byla namalována postava jeptišky v životní 
velikosti.

Podle pověsti ona jeptiška skutečně existovala 
a žila velice zbožně a řádně, až poznala mladého, 

pohledného dragouna z benešovského ležení. 
Láska však vyšla najevo a dívka neunesla okolní 
tlaky za svůj hřích. Zvolila smrt skokem ze skály. 
Právě z té skály na levém břehu řeky. 

Mladý student, budoucí malíř z pražské akade-
mie, který tuto historku slyšel a který byl na letním 
bytě v Chrástě nad Sázavou, namaloval obraz 
nešťastné jeptišky na místě skonu – na skále nad 
řekou. Obraz prý byl velmi krásný a v životní ve-

likosti. V těch místech se všichni voraři vždy kři-
žovali, když plavili klády do Prahy. Časem malba 
vybledla a zašla. Dnes není již patrná.

Můj návrh zní: Projednat při letošním ročníku 
„Řezbářské sympózium 2014“ s řezbáři návrh 
a vytvoření sochy k legendě o Jeptišce. Tato akce 
by se měla objevit v médiích, tiskových materiá-
lech a věřím, že osloví všechny návštěvníky města, 
nás Týnečáky a všechny ostatní.

Děkuji Krch,  
Růžová 43, Týnec nad Sázavou



16 strana Týnecké listy duben 2014

O co jde? Jen o pravdu
V kontextu událostí na únorovém veřejném 

zasedání zastupitelstva však mám pocit, že je to 
opravdu hodně málo. 

V prosinci roku 2012 se poprvé jednalo o změ-
nách územního plánu, který platil teprve rok. 
Na tomto zasedání z úst starosty mimo jiné 
zaznělo: „Držíme se doporučení rady, měníme 
jenom drobnosti, nebudeme rozšiřovat zastavi-
telné území na úkor zemědělské půdy a všechny 
žádosti, které takovýto požadavek obsahovaly rad, 
a nedoporučuje ke schválení nebo k dalšímu pro-
jednávání. Těmto žadatelům se odpoví, že jejich 
žádost nebyla připuštěna dál do projednávání.“ 
V listopadu roku 2013 však z jednání zastupi-
telstva vyplynulo něco jiného. Změna územního 
plánu byla schválena i u pozemku, který je ornou 
půdou. Od té doby jsem poukazovala na to, že 
něco není v pořádku a pídila se po faktech. Kance-
lář starosty mi poskytla nahrávku, z které je jasně 
zřejmé, co bylo řečeno a výše ocitováno. O smyslu 
uvedené citace nemůže být pochyb a skutečnost, 
že to co bylo řečeno, není pravda, je také naprosto 
jednoznačná. Prokazatelně se pozemek vedený 
jako orná půda, na němž bude v budoucnu stát 
několik domů, mění. 

Když jsem na únorovém jednání zastupitelstva 
ocitovala starostova slova a očekávala nějakou 
reakci, určitě jsem nečekala, že se hbitě moje 
připomínka s jasnými argumenty, jako už poněko-
likáté, vrátí od vedení města jako bumerang zpět 
s tím, že je vlastně všechno v pořádku. Pan starosta 
také namítl, že jde o slovíčkaření. Za pravdu mi 
nahlas dali dva opoziční zastupitelé. Myslím, že 
tiše se mnou musí souhlasit snad úplně každý. 
Jde přece o fakta! A pokud je v pořádku proces 
a hlasování o těchto změnách, pak je rozhodně 
špatně to, že občané, kteří na jednání zastupi-
telstva právě kvůli územnímu plánu přišli, byli 
zcela mystifikováni nepravdou. 

A co byste čekali? Já jsem minimálně čekala 
uznání jakési chyby, nějaké vysvětlení, proč 
k tomu došlo a uznání toho, že celý proces, kte-
rým zastupitelstvo vyslovilo v usnesení souhlas 
s projednáním jen některých žádostí, zatímco 
další žádosti nebyly se souhlasem zastupitelstva 
projednávány (takto to stojí v usnesení) byl ne-
transparentní a dával prostor pro spekulace. Dále 
by myslím nebylo od věci poučit se a přislíbit, 
že takto se změny územního plánu příště řešit 
nebudou. Pokud by byla na mé výtky podobná 
reakce, odejdu z jednání zastupitelů spokojená. 
Nic takového se však nestalo a já mám jen dobrý 
pocit z toho, že jsem řekla a udělala to, co jsem 
považovala za správné. 

Mgr. Jitka Šotková, Pecerady

Vážená paní Šotková, 
způsob projednání změn územního plánu jsem 
popisoval na Váš dotaz už v minulých Týneckých 
listech i na únorovém zastupitelstvu. 

Trvám na tom, že projednání bylo transpa-
rentní, informace o změnách byly veřejně do-
stupné a o VŠECH žádostech bylo řádně hlaso-
váno na veřejném zasedání zastupitelstva. A to 
v souladu se stavebním zákonem, který územní 
plán a jeho změny řeší. Stejně tak jsem se Vám 

snažil vysvětlit důvody, proč Vaší žádosti o změnu 
nebylo vyhověno a jiné žádosti ano.

Váš výklad usnesení zastupitelstva je naprosto 
mylný: „některé žádosti nebyly se souhlasem za-
stupitelstva projednávány“. Proto opět opakuji zá-
věr z projednání: „Některé žádosti o změny zastu-
pitelstvo neodsouhlasilo k projednání v procesu 
změny územního plánu. Důvodem ve většině pří-
padů byl nesoulad požadavků vlastníka pozemku 
s pravidly pro rozvoj města“. To znamená, že 
ZASTUPITELSTVO SE KAŽDOU ŽÁDOSTÍ ZABÝ-
VALO, ale protože některé z nich nebyly v zájmu 
města, nebylo žadatelům vyhověno a požadovaná 
změna tedy nebude v územním plánu zpracována. 
O tom se na zastupitelstvu hlasovalo a zastupitelé 
to většinou hlasů potvrdili.

Mgr. Martin Kadrnožka

•

Týnec nad Sázavou – „Kocourkov“???
Vzpomínám na své dětství, na oblíbenou knížku 

„U nás v Kocourkově“. Hlavní postavou této knížky 
byl hloupý starosta, který si vybral radní „k ob-
razu svému“. Kocourkovští neměli šanci zbavit se 
svých představitelů. Nebyli však na tom nejhůř. 
Jejich představitelé nebyli chytří, ale nebyli také 
vychytralí.

Mám rád lidi chytré, ne však vychytralé. Jed-
nání a postoje týnecké samosprávy těžko pochopit. 
Již minulá samospráva města se chovala podivně. 
Nabídla v roce 2003 Krajskému úřadu Středočes-
kého kraje možnost přivaděče k dálnici D3 přes 
centrum města Týnec nad Sázavou. Tuto neho-
ráznost potvrdila i současná samospráva vedená 
starostou Mgr. Kadrnožkou. Stalo se tak dopisem, 
který pan starosta odeslal na Ministerstvo život-
ního prostředí ČR dne 18. 2. 2011. Obsah tohoto 
dopisu je zmatený. Ze dvou předložených variant 
D3 preferuje obě dvě, tj. východní i západní. Je 
to podivné, ze dvou možností lze přece prefe-
rovat jenom jednu. Západní preferuje z důvodu 
souladu s územním plánem města – tento však 
lze změnit. U této varianty se však obává cituji: 
„zhoršení životního prostředí hlukem, splodinami, 
prachem a devastace přírodních ekosystémů, zá-
zemí sídel ve volné krajině“. Východní variantu 
vidí přijatelnou vzhledem k menším negativním 
vlivům na životní prostředí a obyvatele Týnce 
včetně místních částí, především Krusičan. Dopis 
byl na MŽP odeslán bez projednání v zastupitel-
stvu. Další dopis na MŽP odeslal pan starosta 3. 
11. 2011. Zde již jednoznačně, nepochopitelně 
preferuje D3 variantu západní s přivaděčem přes 
Týnec bez ohledu na obavy, které projevil v do-
pisu z 18. 2. 2011 ze zhoršení životního prostředí 
a dopravní bezpečnosti občanů. Takže nám ze 
dvou variant sám vybral tu horší, které se pů-
vodně velmi obával. Toto rozhodnutí si již pan 
starosta nechal „demokraticky“ schválit zastupi-
telstvem, v němž má jistou většinu. Bod a) tohoto 
dopisu požadující realizaci opatření na omezení 
negativních vlivů na obyvatele je bezpředmětný, 
neboť samospráva města souhlasí s projektem, 
kde počátek a konec přivaděče je mimo město. 
Povinností investora není provádět žádná opatření 
mimo trasu přivaděče a tak tedy všechna vozidla 

budou projíždět přes Týnec bez jakéhokoli opat-
ření na ochranu obyvatel.

Samospráva města ve věci dálnice D3 nikdy 
nejednala s občanskými sdruženími, svazem za-
hrádkářů, s majiteli zahrádek u Janečkovy vily 
a s občany, kteří se západní variantou D3 a s při-
vaděčem přes Týnec, nesouhlasí. Nerespektovala 
ani doporučení komise pro rozvoj města.

Samosprávy měst a vesnic vždy požadují ob-
chvaty a opatření, aby chránili své občany. Panu 
starostovi v Týnci nad Sázavou na občanech ne-
záleží. Podobně reagovalo i vedení mateřského 
centra Motýlek, které obratem odpovědělo práv-
nickou „mluvou“, že D3 v západní variantě s při-
vaděčem přes Týnec podporují, aby byl Týnec 
dopravně dostupný. Na maminky a jejich děti si 
asi ani nevzpomnělo.

Spoluobčané!!! Pokud v ČR objevíte samo-
správu, která se k občanům a životnímu prostředí 
chová tak, jako naše v Týnci nad Sázavou, zalo-
žíme novou tradici. Budeme vždy 1.dubna pořádat 
v Týnci nad Sázavou Sraz Kocourkovů.

Vystřihněte si tento článek, uschovejte a znovu 
si jej přečtěte letos před komunálními volbami. 
Nevolte již vychytralé náplavy, občany, kteří v sa-
mosprávě města nerespektovali názory a zájmy 
občanů. Z těchto lidí nebudou nikdy týnečtí patri-
oti. Zajímá je cosi jiného, než osud města Týnce, 
pletou si službu občanům se „šoubyznisem“. Volte 
rozumné občany, aby měli při rozhodování o na-
šem městě v zastupitelstvu nadpoloviční většinu. 
Myslete při tom na svoje děti a vnoučata, budou 
tady muset žít.

Pozn. dopis ze dne 18. 2. 2011 – MUTnS‑0659/2011, 
dopis ze dne 3. 11. 2011 – MUTnS‑7702/2011.

Oldřich Zadražil

O dálnici D3 se z podnětu pana Zadražila 
mluvilo již mnohokrát. Jak na radě města, tak 
na zastupitelstvu, v tomto i předchozích voleb-
ních obdobích. Ani jednou však nebylo přijato 
stanovisko, rozhodnutí či usnesení, že má město 
usilovat o zrušení záměru dálnice nebo přiva-
děče do města. To je názor většiny zastupitelů 
volených týneckými občany. Zastupitelů, kteří 
v Týnci dlouhé roky žijí a pracují. Zastupitelů 
(včetně vedení města), kteří dostali důvěru, aby 
s nejlepším svědomím hájili dobré zájmy svého 
města. To je demokratický způsob vykonávání 
komunální politiky!

Slovní agresivita a urážky na adresu těch, kteří 
mají na věc jiný názor než Vy, pane Zadražile, 
na tom nic nezmění.

Přistěhoval jsem se do Týnce před dvaceti lety 
a byl jsem označen za „vychytralou náplavu“, které 
na osudu města nezáleží. A co vy, milí čtenáři, jak 
dlouho žijete v našem městě? Pět, deset, dvacet či 
padesát let? Cítíte zodpovědnost a sounáležitost 
s místem, kde máte svůj domov a vychováváte 
své děti? Věřím, že stejně jako já, ANO. Prý to 
ale nestačí a dle patriota pana Zadražila „nejsme 
hodni“…

Přesto (anebo právě proto) věřím, že v nadchá-
zejících komunálních volbách budete jednotlivé 
kandidáty volit dle jiných kritérií, než je hloubka 
jejich rodových kořenů či množství odžitých let 
v našem městě.

Mgr. Martin Kadrnožka

Z dopisů čtenářů
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Hrad Týnec nad Sázavou má nového strážce – 
je to kocour z dílny bukovanského sochaře 
Jaroslava Kundráta. Socha vznikla loni při 
srpnovém sochařském sympoziu a inspirací 
jí byla kniha Zločin na Zlenicích hradě. 

Magdalena Timplová

Kaoru Ishida
V sobotu 5. dubna jsme se mohli na týnec-

kém hradě seznámit s tvorbou sympatické Ja-
ponky Kaoru Ishidy. Rodačka z Tokia žije a tvoří 
v Praze již od roku 2002. Po bakalářském studiu 
na FAMU pracovala např. jako animátorka pro 
známý televizní seriál Dějiny českého udatného 
národa a v roce 2012 dokončila na FAMU studium 
magisterské. 

Během vernisáže bylo promítáno několik ani-
movaných filmů z její autorské tvorby. Na vý-
stavě K. Ishida představuje poetické obrazy. Její 
kolorované kresby nezapřou japonskou kulturu 
a citlivost i smysl pro design a poezii. 

Dozvěděli jsme se, že Kaoru se v Čechách líbí 
staré hrady a zámky. Ale ačkoli žije v Čechách již 
přes 10 let, na typicky české kuchyni si vlastně 
ani nepochutnává, jelikož nejí maso a nepije pivo. 
Má ráda balet, růže, knihy, pořádek, fantazírování 
a medovník. 

Koho zajímalo více informací o Japonsku či au-
torčině tvorbě, mohl se aktivně ptát a Kaoru ráda 

odpovídala. První letošní vernisáž byla příjemným 
a slibným začátkem nové sezony na hradě.

Magdalena Timplová
kastelánka hradu Týnec
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MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
ve spolupráci s Historickým klubem o.s. 

 

pořádá poznávací výlet  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
První navštívené místo v tzv. “Innské čtvrti“ je romantické městečko pod hradem  - Wernstein am 
Inn. V dalším hraničním městě Schärding uvidíme mimořádně harmonické a neporušené barokní 
náměstí, řadu domů Silberzelle, čtyři městské brány a městský kostel. Proti toku řeky Inn 
přejedeme k Reichersbergu – augustiniánský klášter z 11. století, barokně přestavěný s 
rokokovou výzdobou. Poté zastávka v Braunau am Inn, rodišti A. Hitlera, městě s řadou 
církevních památek a starou pevností. Závěrem ještě navštívíme nejdelší hrad na světě - 
Burghausen – jeho délka přesahuje celý jeden kilometr! Z hradních ochozů je krásná vyhlídka na 
řeku Salzach a dolní město v podhradí. 
 
 
 

 
 
 
 

sobota 4. 10. 2014 
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 5.00 hod.,  

předpokládaný návrat cca v 22.0000 hod. 
 

 
Cena zájezdu: 650,- Kč za dopravu na osobu + cca 10 € na vstup. 

 
 

V ceně je zahrnuto: doprava autobusem P BUS TOUR Josef Pešek,        
služby průvodce - dr. Dana Obrová 

 

Částka za zájezd bude vybírána předem při přihlášení spolu s místem v autobuse;  
Částka na vstupy bude vybrána až v autobuse.  

 
 
 
 

 

 
 
 

 
ZÁVAZNÉ REZERVACE do 5. 9. 2014  

v Turistickém informačním centru TÝNEC, Klusáčkova 2 – budova Společenského centra TÝNEC 
na tel: 317 729 050, 775 290 032; email: ic@centrumtynec.cz 
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DUBEN

1. 3. – 30. 4. BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Společný projekt dětí – školy – radnice 
o situacích na silnice a bezpečné cestě do školy. Pořadatel: Město Týnec nad 
Sázavou

Pá 25. 4. JARNÍ PLES Zač. 20.00 hod. 
Společenské centrum TÝNEC. Hraje: Čejka Band. Vstupenky a bližší informace: 
Taneční školy SALTA Karla a Jitky Maršálkových, tel: 603 162 163, e‑mail: 
tssalta@seznam.cz. Pořadatel: TSK Salta Jitky a Karla Maršálkových

St 30. 4. ČARODĚJNICE V PECERADECH Zač. 17.30 hod. 
Hřiště v Peceradech. Soutěže, hledaní čarodějnice, bobřík odvahy, špekáčky 
k opečení a vše potřebné je zajištěno. Pořadatel: TJ Jawa Pecerady

KVĚTEN

2. 5. – 23. 5. ŽIVOT S POSTIŽENÍM
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Výstava společnosti Rytmus, o. p. s. Benešov 
o lidech s postižením a jejich zařazení do běžného života. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou 

Út 13. 5. ROOLYMPIÁDA Zač. 16.00 hod.
Hřiště – Základní škola, Komenského ul. Atletika rodičů a a dětí do 6‑ti let, 
soutěže v tradičních disciplínách: skok daleký, sprint na 20 m, hod a navrch 
pár netradičních. Přihlášky na místě od 15.00 hod. Pořadatel: Tělovýchovná 
jednota, o.s.

Pá 23. 5. DĚTSKÝ DEN Zač.17.00 hod.
Ulice K  zeleným vratům u lesa za Mateřskou školou v Týnci nad Sázavou. 
Odpoledne na téma „Co se všechno v lese děje“, soutěže o sladké odměny 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o.s. 

23. 5. – 13. 6. VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU ZŠ
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Výstava obrázků dětí z výtvarného kroužku 
ze Základní školy v Benešovské ul. v Týnci nad Sázavou. Vede paní Anna 
Svobodová. VERNISÁŽ výstavy 28. 5. od 17.00 hod. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou 

Ne 25. 5. VÍTÁME LÉTO Zač. 15.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Děti z ochotnického spolku Studio 3 pod ve-
dením Terezy Kadlecové přivítají písničkami a básničkami přicházející léto. 
Pořadatel: Studio 3 

26. - 30. 5. „STRÁŽCI PAMÁTEK“ – vyhlášení 
soutěže

Slavnostní vyhlášení vítěze výtvarné a literární soutěže školních týmů 8. a 9. 
tříd z regionu Posázaví. Bližší informace budou uvedeny www.posazavi.com 
nebo v aktualizovaném kulturním přehledu. Pořadatel: Posázaví o.p.s.

So 31. 5. TURNAJ V MINIVOLEJBALE DĚTÍ Zač. 13.00 hod.
Volejbalové kurty Trojkolový turnaj dětí v minivolejbalu, změna vyhrazena. 
Pořadatel: Volejbalový klub Týnec nad Sázavou

So 31.5. DĚTSKÝ DEN V ČAKOVICÍCH Zač. 14.00 hod.
Hřiště v Čakovicích. Zábavný den pro děti, soutěže o sladké odměny, jizda 
na koních, ukázka Zumbatomic – Zumba pro děti, opékaní buřtů, pečená 
prasátka. Bližší informace: Petr Mergeš, tel.: 606 283 595. Pořadatel: Osadní 
výbor Čakovice – Týnecko ve spolupráci s Městem Týnec nad Sázavou

ČERVEN

31. 5. – 31. 7. MŮJ SVĚT – výstava obrazů
Galerie Městského muzea Týnec nad Sázavou. Výstava obrazů Magdaleny 
Stárkové‑Timplové. VERNISÁŽ výstavy 31. 5. 2014 od 17.00 hod. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

1. 6. – 31. 7. OBLUDÁRIUM LUĎKA VONDRY
Vstupní hala hradu Týnec (Městského muzeum), výstava plastik. Vernisáž 
1. 6. od 15.00 hod.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 7. 6. JAWA CUP 9.00 – 13.00 hod.
Hřiště Pecerady. Fotbalový turnaj pro mladší přípravky. Pořadatel: TJ Jawa 
Pecerady

So 7. 6. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA Zač. 13.00 hod.
Fotbalové hřiště v Peceradech, 15. ročník tradiční akce pro děti na oslavu 
Mezinárodního dne dětí, soutěže o sladké odměny, občerstvení zajištěno. 
Bližší informace: J. Hudlíková, tel.: 737 644 599. Pořadatel: SDH Pecerady

Pá 20. 6. 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ JAWY
Městský úřad Týnec nad Sázavou. Výstava věnovaná historii továrny Jawa 
včetně vystavení motocyklů.Pořadatel: Jawa Moto spol.s r.o.

So 14. 6. MUZEJNÍ NOC – STŘEDOVĚK NA HRADĚ Zač. 18.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. Hrad plný středověkých postav – alchymista, 
šermíři, Bílá paní, středověká krčma, pohádka v podání divadla Inkognito 
Petra Lněničky – Plavba na ostrov pokladů.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 14. 6. DĚTSKÝ DEN VE ZBOŘENÉM KOSTELCI Zač. 13.00 hod.
Hřistě u tělocvičny ve Zbořeném Kostelci, Pořadatel: TJ Zbořený Kostelec

So 14. 6. MEMORIÁL MIROSLAVA KALINY Zač. 9.00 hod. 
Turnaj mužů ve volejbale za účasti 8 týmů Krajského přeboru 1. a 2. třídy. 
Místo konání bude upřesněno. Pořadatel: Volejbalový klub Týnec nad Sázavou

So 21. 6. SETKÁNÍ TÝNCŮ
Setkání obcí ČR jménem Týnec v Týnci nad Sázavou. V 10 hodin turistický 
výlet k ekofarmě do Krhanic. Celodenní program na sportovištích – volejbalový 
turnaj na volejbalových kurtech, stolní tenis v Sokolovně Zbořený Kostelec, 
fotbal na hřišti v Náklí, bowlingový turnaj v obchodním domě Hruška, florba-
lový turnaj na víceúčelovém hřišti v areálu základní školy a soutěže hasičských 
sborů na hřišti v Peceradech. Odpolední kulturní program na zahradě Spole-
čenského centra Týnec. Jízdy po městě dopravním vláčkem vč. komentovaných 
prohlídek města. Více informací na www.mestotynec.cz.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 28. 6. VOLEJBALOVÝ TURNAJ V DEBLU Zač. 9.00 hod. 
Tělocvična ve Zbořeném Kostelci. Pořadatel: TJ Zbořený Kostelec

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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4. týnecké čtení
… a čtení pokračuje. Na 4. týnecké čtení jsme 
24. února zavítali mezi prvňáčky ZŠ Komenského. 
Hned na začátku nás potěšilo, když se děti pustily 
do vyjmenovávání knížek, které si rády s rodiči 
čtou, a nebylo jich málo. Číst dětem tentokrát 
přijel z Prahy herec Ivan Čermák a přivezl s se-
bou Kocoura Modroočka. A protože Modroočko 
je jednou z jeho rolí v Divadle pohádek, bylo to 
více hraní, než jen obyčejné čtení. Společně dětem 
prozradili spoustu zajímavostí z života kočičích 
mazlíčků. Víte, jak se kočky zdraví nebo že si 
píší vlastní deníky? Tušíte, jak co nejlépe vylézt 
na strom? Ne? Zeptejte se svých dětí, určitě vám 
to prozradí. 

Ivan Čermák nepřijel do Týnce náhodou, pro-
žil tu část svého dětství. Stále vzpomíná na řeku 

Sázavu a houkající vlaky… Moc mu děkujeme, 
že si na nás udělal mezi prací v divadle, televizi 
a rozhlase čas a podpořil tak hlavní poselství 
projektu Celé Česko čte dětem – „Čtěme dětem 
20 minut denně!“ (www.celeceskoctedetem.cz). 
Bylo moc fajn pozorovat, jak bleskově navázal 
kontakt se svými malými i velkými diváky a udržel 
naši pozornost až do samého konce, kdy jsme 
si za doprovodu Ivanovi kytary zazpívali Malé 
kotě a rozloučili se. Bylo to báječné kočičí čtení!

Opět děkujeme panu Milošovi Maňasovi za fo-
tografie z akce, které si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na www.malyskolak.cz, Kateřině 
Tomáškové za grafické práce a pedagogům paní 
Zuzaně Mandžikievičové a Věře Maňasové za to, 
že společně s námi podpořily čtení dětem.

Chcete, aby se příští Týnecké čtení konalo 
u vás? Napište nám na z.svestkova@email.cz.

Těšíme se na příští setkání, Zuzana Švestková 
a Lucie Onderčaninová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ  
ŠKOLA J. SUKA 
BENEŠOV
pobočka Týnec nad Sázavou

pořádá zápis žáků
na školní rok 2014–2015

HUDEBNÍ OBOR
2.–5. června 2014 od 12:30 do 17 hodin v učebně č. 3 – 1. patro 
Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se skládá:
• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny) 
• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň) 

Na pobočce Týnec se vyučují tyto nástroje: klavír, keyboard, akor-
deon, zobcová a příčná flétna klarinet, kytara, saxofon, zpěv. 
Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, po-
zoun, tuba, bicí nástroje) se vyučují v Základní umělecké škole 
J.Suka Benešov. (Mohou se přihlásit i starší žáci.)
Otevírá se ročník pro předškolní děti (pětileté a s odkladem školní 
docházky). 
Taneční a výtvarný obor se vyučují pouze v Benešově.

 

 
 

Srdečně vás zveme na dětské letní vystoupení 
 

            
 

Přijďte podpořit nás  
-děti-  

                    
           z pěveckého       a      dramatického  

kroužku 
pod vedením Mgr.Terezy Kadlecové. 

                  
Kdy :  v neděli 25.5. 2014 od 15:00 

Kde : na sále Společenského centra TÝNEC  
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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Mateřské centrum Motýlek
Maškarní karneval

I v letošním roce jsme uspořádali pohádkový 
maškarní bál, tentokrát konaný první únorový 
týden. Hlavním tématem byly pohádky o prin-
cích a princeznách. Hráli jsme si, zpívali a tančili 
s dětmi na písničky z pohádek. Novinkou byla 
pohádková cesta za pokladem a soutěž o nejlepší 
masku. Atmosféra byla úžasná a neobešla se bez 
sladké odměny pro děti. 

Jarní bazárek 
Dne 15. 3. proběhl v prostorách MC tradiční 

jarní bazárek. Máme moc velkou radost, že se 
bazárek těší stále větší oblibě, což dokazuje 
velký počet prodávajících. Za organizací celého 
bazárku sice stojí mnoho hodin práce a sil, ale 
vaše pozitivní ohlasy nás utvrzují v tom, že akce 
má opravdu smysl. Samozřejmě děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří s bazárkem jakkoli pomohli, 
moc si jejich pomoci vážíme. Na podzim se těšíme 
u prodeje podzimních a zimních věcí!

Velikonoční týden v MC Motýlek
V termínu od 14. do 18. dubna 2014 se v MC 

Motýlek uskutečnil velikonoční týden. Všechny 
herny, kroužky a kurzy byly tematicky zaměřené 
na velikonoční svátky a tradice s tím spojené. 
Sbíraly se vajíčka, poslouchali jsme velikonoční 
písničky a v naší tvořivé herně jsme i velikonočně 
tvořili. Všichni si týden velice užili a připravili se 
na velikonoční svátky.

Kateřina Pikousová,  
organizační koordinátorka MC Motýlek

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto srdečně poděkovat všem 
přátelům, turistům a známým za upřímné 
projevy soustrasti nad úmrtím mého manžela 
Jana Ducháčka.

Děkuji M. Ducháčková

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 30. května 2014. 

Tento termín je závazný.
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Skautský rok 2014, aneb co už jsme všechno stihli.
Přesto, že rok 2014 je pro nás stále ještě jako 

nový, tak už jsme stačili zažít spoustu dobro-
družství, naučit se novým věcem i poznat nové 
kamarády. 

Začalo se hned v lednu, kdy jsme se vydali 
do Prahy na každoroční akci: Prahou plnou 
strašidel. Přihlásili jsme několik týmů a vyrazili 
na strašidla. Někomu se jich povedlo najít více, 
někomu zase méně, ale v každém případě jsme 
si to všichni náramně užili.

A potom přišla největší konaná akce, tedy zatím 
největší, protože rok má před sebou ještě spoustu 
měsíců, a tou byl zimní tábor na horách. Tentokrát 
jsme o jarních prázdninách vyrazili do Deštného 
v Orlických horách. Chata VAK, kterou jsme měli 
celou jen pro sebe, se nám stala novým domovem 
na celý týden. Na tábor jezdí, jak zkušení lyžaři, 
pilující svůj styl, tak i začátečníci, kterým rádi 
pomáháme se lyžování naučit. Na sjezdovku jsme 
vyrazili celkem 5x a dvakrát jsme prozkoumali 
hory na pěších výletech. Ty se staly alternativou 
k běžkařským výletům, které jsme kvůli absenci 
sněhu mimo sjezdovku nemohli uskutečnit. Bě-
hem týdne na horách se nám všem podařilo stát se 
zdatnými lyžaři, a ještě jsme k tomu stihli postavit 

Rozcvička na svahu

Společná fotka ze sjezdovky

Turistický závod – Matyáš na startu

Turistický závod - Sam na třetím místě Účastníci Čekatelského kurzu i s intruktory



duben 2014 Týnecké listy strana 23

Když je učebnou předškoláků příroda
Tak je to tady. Vybíráme s manželem, kam náš syn nastoupí do školky. Nabídka je široká. 

Dáme přednost klasice či něčemu alternativnějšímu? Nejlíp bude několik školek navštívit a udělat 
si představu. Manžel navrhuje začít lesní mateřinkou. Chtěl by, aby se syn hýbal na zdravém 
vzduchu a poznal, jak to v přírodě chodí. Proč ne, říkám si a domlouvám návštěvu naší rodiny 
v kamenickém Devětsilu, kde strávíme dopoledne.

Přicházíme v půl deváté. Rodiče své děti vodí 
do školky mezi osmou a devátou. Do devíti je 
čas na volnou hru. Pak se děti vítají v ranním 
kruhu básničkou a odpovídají na otázku souvi-
sející s denním tématem. Skupina dětí je věkově 
smíšená. Překvapujeme mne, že na otázku bez 
obav odpovídají i ty nejmladší děti, a ještě více 
mne udivuje to, jak jsou si děti schopné si vzá-
jemně naslouchat. Následně se však dozvídám, 
že se jedná o každodenní rituál. „Takovou kulturu 
komunikace bych chtěl mít v práci,“ povzdechne 
si manžel. Z poslední porady se vrátil nepříčetný, 
že se lidi ani nenechají vzájemně domluvit. Asi 
bychom se mohli od dětí leccos naučit.

Po ranním kruhu je čas na svačinu – zdá se, že 
se tu stravuje zdravě – a na takzvanou neřízenou 
činnost. Během ní si prohlížíme prosté zázemí 
– maringotka s kamínky, teepee a… nejsou tu 
hračky. Ale dětem to evidentně vůbec nevadí. 
Vystačí si s přírodninami a pracovními nástroji. 
„ Prostředí bez hraček s předem definovaným 
účelem u dětí rozvíjí kreativitu a sociální do-
vednosti,“ říká koordinátorka projektu. „Vidíte? 

Tady se staví přehrada (louže prokopaná kanály) 
a děti zrovna řeší, zda přes ni postaví most. Učí 
se přitom komunikovat a najít správný způsob 
řešení.“ Vypadá to, že veškeré domlouvání pro-
běhlo hladce. Na most bylo vybráno širší prkno, 
které děti s pomocí jednoho pedagoga zkrátily 
pilou (na skupinu 15 dětí jsou dva pedagogové, 
a z toho jeden muž). Jiná skupina dětí si v po-
vzdálí pod dubem samostatně hraje s barevnými 
šátky. Za chvíli jeden z členů skupinky přibíhá 
s tím, že nacvičily divadlo o Sněhurce, ať se jdeme 
podívat. Opona, Sněhurka, zlá královna, zrcadlo, 
trpaslíci, princ, zase opona a děkovačka – všechno 
jak má být. 

Když jsou děti pohromadě a své projekty mají 
ukončené, vyzývají je pedagogové ke společné 
řízené činnosti. Týdenním tématem jsou řemesla 
a děti tak dnes budou vyrábět uhlíky na kreslení. 
Za zvuku píšťalky jdou k vrbám u potoka, oře-
závají proutky, v zázemí je pak loupají z kůry, 
balí do alobalu a s pomocí pedagogů rozdělávají 
oheň v kamínkách, kde je nechají zuhelnatět. 
Odpoledne budou za pomoci uhlíků malovat ob-

raz. Koordinátorka vysvětluje, že se tomu říká 
prožitkové učení v souvislostech.

Dopoledne strávené v přírodě uteklo jako voda 
a už je čas se rozloučit. Ve várnici přivezli oběd 
a my půjdeme jíst domů. Synovi se však odejít 
nechce. „Tak co,“ ptám se ho, „chceš se sem ještě 
vrátit?“ „Jo, mami. Bavilo mě to.“ Mrknu na man-
žela a je nám jasno, že dnešní dopoledne bavilo 
i nás a že požádáme o zápis. Na příští školní rok 
prý mají ještě pár volných míst. 

Pro návštěvu školky kontaktujte koordiná-
torku na telefonním čísle 773 776 390 nebo 
přes vzkazník na www.devetsil.eu. 

Mgr. Veronika Zimmelová

      Nábor dětí do tenisové školy
    pro  rok 2o14

          v  TK Týnci n.Sázavou

 - věk dětí 5-7 let (přijetí starších dětí po dohodě)

 - přihlášení  dětí:  do 15. května 2014

 - kontakt:  mob. 777 090 709
 mob. 739 103 474

Tělovýchovná jednota o. s., Týnec nad Sázavou 

ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY
Okružní 274, 257 41 Týnec nad Sázavou

ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE POHYBU  
NA JARNÍ AKCE ODBORU

Roolympiáda pro prvňáky a předškoláky (od 3 let) se uskuteční 
v úterý 13. 5. 2014 od 16,00 hodin v areálu ZŠ.
Disciplíny: skok daleký, sprint na 20m, hod + bonus = netradiční 
disciplíny. 
Rozpis soutěže bude zveřejněn před závodem. 

Dětský den na téma „Co se všechno v lese děje“ se uskuteční 
v pátek 23. 5. 2014 Start od 17,00 hodin u dubů na konci ulice 
„K zeleným vratům“ – za mateřskou školkou. Akce je vhodná pro 
všechny děti bez rozdílu věku a výkonnosti. Úkoly mohou plnit i děti 
se zdravotním omezením. 

Těší se na Vás cvičitelé odboru sportu pro všechny  
TJ o. s. Týnec nad Sázavou

i železnici do Kanady, na které jsme pracovali 
vždy po návratu ze sjezdovky.

Jak je známo, tak se jako oddíl již několik let 
zapojujeme a účastníme turistických závodů 
napříč celou republikou a případně i mimo ni. 
Sezóna těchto závodů právě začala a, představte 
si, že my už sklízíme úspěchy. V sobotu 28. 3. 
se uskutečnil turistický závod v Kralupech nad 
Vltavou. A takto jsme obsadili medailové pozice: 
Kategorie starší žáci:1. místo Matouš Biolek, 

2. místo Marek Padevět. 
Kategorie nejmladší žáci: 2. místo Samuel Velič.

Kategorie muži – B: 3. místo Vojtěch Oktábec.
Gratulujeme všem, co se umístili i těm, co se 

zúčastnili.
Nesmíme také zapomenout zmínit vzdělá-

vání a posun našeho oddílu směrem dopředu. 
Od ledna až do konce března probíhal v našem 
skautském středisku vzdělávací kurz pro vedoucí 
družin ve věku od 15ti let, který je zakončen 
Čekatelskou zkouškou. Čekatelská zkouška se 
skládá ze sedmi okruhů, o jejichž znalostech 
musí účastníci u zkoušek zkoušející přesvědčit. 
(oblasti: organizace a právo, hospodaření, meto-

dika, myšlenkové základy skautingu, bezpečnost, 
zdravověda, pedagogika a psychologie). Tímto 
slavnostně Týnci i celému světu oznamujeme, že 
máme tři nové kvalifikované vedoucí pro naše 
skautské družiny, protože všichni tři tyto zkoušky 
úspěšně splnili, jsou jimi: Hanka Kadrnožková, 
Helča Jiráňová a Marek Svoboda. Ještě jednou 
gratulujeme.

Novinky z našeho oddílu průběžně zveřej-
ňujeme na našem blogu: www.tysan.blog.cz 
a na nástěnce v sídlišti.

3. skautský oddíl Týnec nad Sázavou.
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Týnecké tandemy ve sportovní gymnastice
Oddíl sportovní gymnastiky v Týnci n. S. za spolupráce RC ČASPV Be-

nešov a MěÚ Týnec n. S. uspořádal dne 22. 2. 2014 již tradiční závod 
ve sportovní gymnastice, propagující naše město. Účastnilo se celkem 7 
oddílů a to Říčany, Klatovy, Běla p. B., Netvořice, Neveklov, DDM Benešov 
a pořádající Týnec n. S. Závodilo celkem 92 dvojic což je opravdu vydařená 
účast. Za oddíl v Týnci n. S. závodilo celkem 17 dvojic.

V kategorii mimina jsme zastoupení neměli.

V kategorii ml. žákyně I. – celkem 16 dvojic
4. místo – Jašková K. – Kmošková M.
10 místo – Valzová K. – Dundychová E.
13. místo – Žilková E. – Stejskalová T.
16 místo Říhová T. – Ženíšková K.

Kategorie ml. žákyně II – celkem 14 dvojic
3. místo – Havránková L. – Novotná E.
6. místo – Ungerová B. – Havránková L.
10. místo – Žilková E. – Minářová L.
11. místo Hejzlerová K. – Žáková M.
14. místo Semíková J. – Minářová L.

Kategorie st. žákyně III. – celkem 9 dvojic – zastoupení jsme neměli

Kategorie st. žákyně IV – celkem 8 dvojic
1. místo – Valentová J. Kazdová B.

Kategorie dorostenek – celkem 2 dvojice
1. místo – Vávrová M. – Vávrová K.

Kategorie zlaté tandemy – celkem 14 dvojic
4. místo – Součková R. – Kmošková M.

12. místo – Beranová K. – Jašková K.
13. místo – Karešová M. – Stejskalová T.
14. místo Mullerová Z. – Vaněčková P.

Kategorie démantové tandemy – celkem 3 dvojice dospělých
2. místo – Součková R. – Novotná K.

Kategorie dobrovolná kladina – celkem 9 dvojic
8. místo Kazdová B. – Valentová J.

Tento závod je dosti náročný, protože dvojice musí cvičit stejně a to 
na prostných i na kladině. V tomto závodě své dovednosti ukáže každý, 
od nejmenších narozených v r. 2009 až po trenéry a rodiče závodníků. 
Další ročník v roce 2015 už se začal přibližovat, závodníci začínají trénovat 
a my se těšíme na další sportovní klání. 

J. Z.
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CZECH OPEN 2014 – Taekwon-Do ITF Nymburk 
Po dlouhé zimní přestávce jsme se vypravili 

na první letošní závody, které se konaly 22.–23. 
3. 2014 v Nymburce, a to na CZECH Open 2014 
za účasti sportovců z České republiky a 4 za-

hraničních států – Ruska, Slovenska, Slovinska 
a Grónska. 

Naši mladí sportovci se ani tentokrát neztratili 
a přivezli si cenné kovy: v kategorii žákyně tull 
8.–7. kup vybojovala zlatou medaili Veronika 

Havlíčková a stříbro získala Justina Nováková, 
v kategorii žáci tull 8.–7. kup obdržel stříbrnou 
medaili Ladislav Hak a na bronzové příčce se umís-
tili Michael Salátek a Tomáš Fišer. Blahopřejeme.

J+R.S.

Minizávody ve sportovní gymnastice
V neděli dne 9. 3. 2014 se konaly závody 

ve sportovní gymnastice v sokolovně v Benešově 
pořádané Domem dětí a mládeže. Sportovního 
klání se zúčastnily oddíly Benešova, Týnce n. S. 
a Netvořic

Za náš oddíl se tohoto závodu, ve kterém se 
závodí v akrobacii a ve skocích na trampolíně, 
zúčastnilo celkem 13 děvčat od nejmladších 
po nejstarší.

Rok nar. 2007 a mladší – celkem 7 závodnic
1. místo Kmošková Markéta

4. místo Eichlerová Stella
5. místo Vaněčková Petra

Rok. nar. 2006 – celkem 7 závodnic
2. místo Jašková Kristýna

Rok nar. 2005 – celkem 16 závodnic
3. místo Žilková Eva
7. místo Stejskalová Tereza
9. místo Valzová Karolína

Rok nar. 2004 a 2003 – celkem 19 závodnic
4. místo Havránková Lucie

6. místo Novotná Eliška
9. místo Ungerová Barbora

Rok nar. 2002 a starší – celkem 8 závodnic
2. místo Kazdová Barbora
4. místo Karešová Marie
6. místo Mravcová Anna

Děvčata si vyzkoušela i trampolínu, na které 
tak často necvičí a všem nám udělala radost. Dou-
fáme, že příští závody se jim opět vydaří a udělají 
svým trenérům radost. 

J.Z.
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Volejbalová zima
Začátek roku 2014 byl pro naše volejbalové naděje opět ve znamení 

celorepublikové soutěže Festival barevného minivolejbalu. V neděli 26. 1. 
2014 se do Neratovic sjela družstva z volejbalových měst středočeského 
kraje, aby se pokusila o postup do oblastního kola ČR v Jablonci nad Nisou. 
Náš oddíl měl zastoupení v modrém a červeném minivolejbale. Po velmi 
dobrých výkonech a zajímavých výsledcích se „červený Týnec“ umístil 
na pěkném 16. místě z 26. týmů a „ modrý Týnec“ se protlačil dokonce 
na 9. příčku v konkurenci 23 týmů! Jen škoda, že „modří“ do skupiny 
dostali pozdější finalisty TJ Kralupy „A“ a TJ Baník Příbram „A“. Pevně 
věříme, že budeme mít šanci ukázat své umění a zopakovat si loňskou účast 
na „oblasti“ v Jablonci a následně ve finálovém kole ČR v Brně.

Svoji soutěž dokončují v Krajském přeboru kadetky. Ve své premiérové 
sezóně se statečně bijí s herně daleko vyspělejšími týmy ze středních Čech. 
V každém zápase dokážou soupeřky pořádně pozlobit a odměnou jim je 
kromě dvou výher, také nějaký ten bodík za prohru v pěti setech. Sezónu 

pravděpodobně zakončí na devátém místě, což je povzbuzující aspekt 
do další sezóny, tentokrát již v juniorkách.

Volejbalový víkend se odehrál v týnecké tělocvičně 22.–23. 3. 2014. 
V sobotu jsme pořádali třetí kolo Okresního přeboru (OP) šestkového 
volejbalu žactva, kde jsme dokázali zlomit prokletí dvou proher s Káco-
vem a na třetí pokus jej dokázali porazit a to dokonce ve dvou setech! 
Odměnou nám bylo pro nás dlouho nedosažitelné druhé místo na turnaji. 
V posledním kole 12. 4. 2014 právě v Kácově chceme zkusit potvrdit tento 
úspěch, a navíc potrápit dosud neporažené Postupice. A to když se zadaří, 
tak celkově druhé místo v OP není zase tak nereálné.

Našim barvám se dařilo i na palubovce v neděli ve trojkovém volejbale 
OP. Finále bylo v režii právě našeho áčka a céčka! K tomu se srdnatě bilo 
i béčko, které ovšem na lepší než osmé místo nedosáhlo. Béčku patří osmá 
příčka i v celém ročníku. Týnec „C“ si finálovou účastí potvrdil stříbrnou 
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VERTIKUTÁTOR

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 

ZÁMEČNICTVÍHŽELIVEC

tel.: 732 924 921
-e mail:zamecnictviz@gmail.com

www.zamecnictvizelivec.estranky.cz

OTEVÍRÁNÍHAHMONTÁŽEHZÁMKŮ

ZABEZPEČENÍHVAŠEHOHMAJETKU
OPRAVYHVRAT,HPLOTŮHAHDALŠÍH...

OTEVÍRÁNÍHAUTHAHOPRAVYHZÁMKŮ

příčku a áčko se stalo bez jediné porážky v ročníku dokonce 
Přeborníkem okresu trojkového volejbalu! Děvčatům moc 
gratulujeme!

Obnovenou mistrovskou sezónu OP mají úspěšně za se-
bou i ženy, které na všech turnajích v Kácově, v Týnci 
a v Benešově ve velkém stylu jasně dominovaly a nepoznaly 
hořkost porážky. Za celou sezónu ztratily pouhopouhé dva 
sety v posledním utkání s KK Benešov, a tudíž po zásluze 
získaly titul Přeborník okresu žen!!! Holkám také moc 
gratulujeme.

Za obhajobou titulu ráznými kroky míříme i v OP smí-
šených družstev 4+2. První porážku jsme si připsali až 
na čtvrtém turnaji ve Zbořeném Kostelci, kde nás v tie‑
‑breaku přetlačili Nespeky. Odvetu jsme zvládli v rámci 
pátého na naší palubovce s odřenýma ušima, tak jako nervy 
drásající tie ‑breakový: duel s KK Benešov. Lehké to však ještě 
nebude, protože průběžné první místo v tabulce zkusíme 
udržet v posledním turnaji 6. 4. 2014 v Benešově, kde 
se střetneme s aktuálně třetím Benešovem „B“ a druhými 
Říčany. 

Po skončení soutěžního zápolení v tělocvičnách už bu-
deme ladit formu na antukovém a plážovém hřišti. Čeká 
nás tradiční Memoriál Miroslava Kaliny, jenž se uskuteční 
v sobotu 14. 6. 2014 za účasti osmi týmů. O týden později 
budeme hájit naše barvy na turnaji v rámci Setkání Týnců. 
Obě akce mají shodný začátek v 9 hodin na našem hřišti 
a jste na ně srdečně zváni. 

Od půlky května (v závislosti na počasí) se opět můžete 
těšit na otevřené hřiště plážového volejbalu. Přijít si zahrát 
může opravdu každý. Stačí se jen předem objednat na tele-
fonním čísle 607 114 169 nebo mailem na tynec.volejbal@
seznam.cz. Vážně to stojí za to. Rádi vás uvidíme. Přesné 
výsledky a další informace z volejbalového klubu naleznete 
na našich stránkách www.vktynec.tym.cz 

Za VK Týnec nad Sázavou, Jaromír Kuchta 
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DŘÍZHAL - ELEKTRO 
 

‐ MONTÁŽE, OPRAVY A REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ, VČETNĚ REVIZÍ 
‐ MONTÁŽE A OPRAVY DOMÁCÍCH TELEFONŮ 
‐ MONTÁŽE ELEKTRONICKÝCH ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ (PARADOX) 
‐ MONTÁŽE KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ 

 

KONTAKT:  e-mail:  drizhal.j@email.cz                telefon:   604 455 313   

                     web:   www.drizhal-elektro.cz         adresa:  Chrást nad Sázavou 254 

                  

                   

Přijímáme objednávky na

NOSNÉ KUŘICE HORAL
varianta hnědá, černá

odběr: začátek května, cena 115 Kč/ks
Adresa:

Háček spol. s r.o., Hlavní 1, Kunice-Vidovice
Tel. 603 855 618
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ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

NEHLEDEJTE
v tom žádnou vědu!

Najděte ve svém okolí červený kontejner, 

tam můžete odložit vysloužilé drobné 

elektrospotřebiče!

Bez názvu-2   1 18.4.2014   3:20:07
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

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

m
yslím

eekologicky

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

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Lékárna U mostu 
Slavíme 1. rok provozu 

Oslavte ho s námi a získejte bonus až 

50,‐ Kč  
za recept 

Podmínky pro získání bonusu:  

• recept s úhradou pojišťovny v minimální 
hodnotě 100 Kč 

• bonus nejvýše do výše platby  
• klientská karta pacienta 
Akce platí do konce května 2014 

 

 

Tel.: 776 811 359, www.lekarnaumostu.cz 


