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TÝNECKÉ LISTY

Milé čtenářky,  
vážení čtenáři,

léto je tu v plné síle a stejně 
tak radnice zahájila práce 
na všech investičních projek-
tech. Protože se podařilo zajis-
tit financování, ať už z dotací 
nebo z přebytků minulých ob-
dobí, je práce opravdu hodně. 
Realizace akcí je výsledkem 

dlouhodobé přípravy, vyplňování formulářů a slo-
žitých jednání nejen s úřady. Rád bych na tomto 
místě poděkoval všem zaměstnancům městského 
úřadu, ale i spolkům a dobrovolníkům, kteří nám 
s přípravou pomáhali. Bez jejich znalostí a na-
sazení bychom rozhodně nebyli úspěšní. Věřím, 
že i realizace schválených projektů se podaří 
a na konci roku bude Týnec zase o něco krásnější.

Z jednání rady 
• Byly uzavřeny smluvní vztahy:
 –  s firmou GeoVision na revizi a aktualizaci 

územního systému ekologické stability 
za 50.215 Kč včetně DPH pro potřeby územ-
ního plánu

 –  s Ing. arch. Hanou Vokrouhleckou na do-
dávku projektových prací pro územní plán 
Týnce nad Sázavou – dodatek č. 1. Dodatek 
obsahuje rozšíření díla o zapracování nových 
digitálních map území do výkresů a tisk ná-
vrhu pro projednání. Cena za rozšíření prací 
činí 45.000 Kč. Konečná cena díla bude cel-
kem 210.000 Kč

 –  s Kateřinou Plavcovou na provedení archi-
tektonické studie – revitalizace sadu Sadovka 
v Týnci nad Sázavou včetně zpracování žá-
dosti o dotaci pro SFŽP za 78.000 Kč

 –  nová smlouva o zajištění zpětného odběru 
se společností Eko-kom a.s.

 –  dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory 
na projekt Obnova veřejné zeleně v Týnci nad 
Sázavou. Dodatek mění termín předložení 
podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce

 –  smlouvy o poskytování služeb veřejných 
pohřebišť v Týnci nad Sázavou uzavřené 
mezi městem Týnec nad Sázavou a obcemi 
Bukovany, Chářovice a Chleby. Dle zákona 
se obce podílí na provozních a investičních 
nákladech. Náklady byly rozděleny poměrem 
dle počtu obyvatel

 –  dodatek ke Smlouvě o poskytování zvýhod-
něných podmínek se společností Vodafone 
Czech Republic a.s. Dodatek prodlužuje 
na dobu 24 měsíců poskytování mobilních 
telefonických služeb. Vodafone byl vybrán 
po proběhlém výběrovém řízení

• Změna ve složení redakční rady Týneckých 
listů. Členství ukončily Jana Kopřivová a Kris-
týna Fraňková. Novou členkou je Michaela 
Příkopová

• Byly přiděleny dotace:
 –  na provoz Centra Magdaléna o.p.s. pro rok 

2014, 10.000 Kč
 –  akce pro děti v Chrástě sídlišti k ukončení škol-

ního roku, ceny do soutěží, odměny, 3.000 Kč 
 –  setkávání s harmonikářem, akce 3x ročně 

ve společenské místnosti DPS, 5.000 Kč
 –  na opravu ohradní zdi fary pro Římskokato-

lickou farnost Týnec nad Sázavou, 40.000 Kč
• Technické služby Týnec s.r.o.
 –  Jan Kočí byl odvolán z funkce jednatele Tech-

nických služeb Týnec s.r.o.
 –  Ing. Michael Turek byl pověřen řízením firmy 

do doby výběru nového jednatele (ředitele)
 –  změny ve složení dozorčí rady: Ing. Michael 

Turek odstoupil, místo něj byl jmenován 
Ing. Bedřich Nohejl, který byl následně zvo-
len předsedou dozorčí rady

• Fotbalový klub Fercom
 –  město bude mít v pronájmu pozemky v tá-

bořišti od pp. Janečka, Hofmana a Kučerové. 
Cena 20.000 Kč za rok 2014, 40.000 Kč pro 
rok 2015 a další. Na obnovu tábořiště bude 
zpracován projekt. Přes zimu by byly úpravy 
provedeny a na jaře 2015 by mohl být kemp 
otevřen v „novém“. Provozovatel bude řešen 
po zpracování projektu. Pro rok 2014 zůstá-
vají pozemky v podnájmu FK Fercom stejně 
jako provoz tábořiště

 –  město provede a uhradí opatření na zame-
zení škod v případě budoucí záplavy v areálu 
fotbalového klubu. Byla instalována zpětná 
klapka na potrubí do čerpací stanice z hos-
pody, bude přemístěn elektrorozvaděč pro 
závlahu a osvětlení

 –  odklad splatnosti. Rada na základě nedo-
statku finančních prostředků klubu schvá-
lila odložení splatnosti místního poplatku 
za ubytování do 30. 6. 2014

 –  proplacení škod z povodní pro Fotbalový klub 
Fercom ve výši 65.079 Kč. Město bude žá-
dat o náhradu nákladů na povodňové škody 
z Humanitárního fondu. pokračování na následující straně

• Rada schválila rozpočtová opatření rady města 
– drobné úpravy rozpočtu města

• Byl přidělen volný byt č. 6 v čp. 275. Na obsa-
zení proběhlo výběrové řízení

• SDH Podělusy získalo bezúplatným převodem 
vozidlo Citroen Berlingo od Správy uprchlic-
kých zařízení Ministerstva vnitra

• Bylo stanoveno školné v mateřské škole ve výši 
600 Kč/měsíc od září 2014

Z usnesení zastupitelstva
• Zastupitelstvo poskytlo bezúročnou půjčku 

ve výši 6,0 mil společnosti Technické služby 
Týnec s.r.o. Půjčka je určena pouze pro fi-
nancování projektu „Nákup svozové techniky 
a kontejnerů“.

• Zastupitelstvo poskytlo bezúročnou půjčku 
ve výši 950.000 Kč pro Vlastivědný klub Tý-
nec nad Sázavou na realizaci projektu Městská 
naučná stezka s geocachingem Týnec nad Sá-
zavou. Na stejný projekt byla také poskytnuta 
dotace ve výši 400.000 Kč na dofinancování 
celého projektu.

• Byly upraveny zakládací listiny městských spo-
lečností (Vodovody a kanalizace Týnec a Tech-
nické služby Týnec). Úpravy si vynutila nová 
legislativa (zákon o obchodních korporacích). 
Zároveň byl v Technických službách snížen po-
čet jednatelů ze dvou na jednoho.

• Zastupitelstvo zřídilo Fond obnovy vodohospo-
dářského majetku. Bude sloužit pro evidenci 
výdajů v oblasti vodního hospodářství.

• Byl stanoven počet členů zastupitelstva pro vo-
lební období 2014 – 2018. Zastupitelů bude 
17.

• Byla schválena Veřejnoprávní smlouva s obcí 
Chářovice, jejímž předmětem je zabezpečení 
přenesené působnosti na úseku přestupků.

• Zastupitelstvo schválilo podání žaloby na Ge-
nerální finanční ředitelství ve věci plynofikace 
Pecerad a Zbořeného Kostelce. Finanční úřad 
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Vážení 
spoluobčané,

je to pár dní, kdy jsme úspěšně 
zvládli uspořádání Setkání 
Týnců 2014 v našem městě. 
Akce jsme připravovali půl 
roku a přihlášeno bylo víc než 
650 Týnečáků z celé republiky, 
o které jsme se během celého dne 
starali. Plánování bylo kompliko-

vané i tím, že jsme netušili, kolik motorkářů dorazí 
na sraz JAWY jsme řešili operativně až v den konání. 
K významné události jsme vydali nové propagační 
materiály pro Týnce a pro všechny Týnečáky z celé 
republiky, kteří mají svůj Týnec rádi. Dále jsme vy-
tvořili nové mapy města a sportovní dresy s logem 
města Týnec nad Sázavou. Upomínkové předměty 
byly na prodej na Setkání a nyní jsou k dispozici v IC, 
na hradě a na podatelně MěÚ. Všem členům týneckých 
spolků, sportovních družstev a zástupcům firmy Jawa 
děkujeme za znamenitou reprezentaci našeho města 
na Setkání. Dnes jsem přesvědčená, že se Setkání 
Týnců 2014 vydařilo ke spokojenosti a radosti všech.

ABu

provedl kontrolu dotace poskytnuté na akci 
plynofikace Pecerad a Zbořeného Kostelce. 
Přestože kontrola Finančního úřadu nezjistila 
jiné pochybení, než se konstatovalo v závě-
rečném vyhodnocení z roku 2008 s Fondem 
životního prostředí (poskytovatel dotace), roz-
hodl Finanční úřad o pochybení a následném 
vrácení dotace. Konečný výměr byl stanoven 
na 1.499.940 Kč. Město nesouhlasí se závěry 
kontroly, odmítá jakékoliv pochybení a proto 
bude na rozhodnutí o udělení sankcí podána 
žaloba.

Z činnosti úřadu a starosty
• Proběhlo navýšení kapacity školní družiny 

na celkem 185 dětí. Zároveň bylo schváleno 
poskytnutí 100.000 Kč na vybavení nového od-
dělení družiny. Kapacitní problém družiny se 
dlouhodobě řeší, není však zcela jednoduché 
najít vhodné prostory.

• Povodí Vltavy zahájilo práce na projektu pro-
tipovodňových úprav Tloskovského potoka 
v Krusičanech. 

• Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici stráž-
níka městské policie. Jeden ze strážníků ukončil 
pracovní poměr na vlastní žádost.

• Připravuje se prodej bytů nájemníkům v čp. 
21 na Brodcích.

• V roce 2014 končí smlouva na správu veřej-
ného osvětlení. Připravujeme vyhlášení výbě-
rového řízení na nového správce. Řešena bude 
obnova a správa veřejného osvětlení a dodávka 
elektřiny.

• Informace o akcích
 –  byly dokončeny stavby – Chrást – vodovodní 

přípojka na kurtech, zábradlí na vyhlídce, 
Pecerady – rekonstrukce fotbalových kabin, 
autobusová zastávka u Podhajáku, oprava 
střechy na úpravně vody, Podělusy – úpravy 
hasičárny (podlaha, úprava horní místnosti), 
přestěhování knihovny, hřiště na volejbal 
s novým domkem, Čakovice – nový rozvod 
vody v kabinách na hřišti, Týnec – lavičky 
na cestě u dubů, nové prvky na skatepar-
kovém hřišti, stání pro kontejnery u staré 
školy, výměna čerpadla na štěrbinové nádrži 
na čistírně

 –  rozpracované stavby – altán v Chrástu, 
naučná stezka – chodník, projekt obnovy 
starého hřbitova, osazení stojanů na konve 
na hřbitovech, přístřešky u vagonu v Pecera-
dech, hasičárna v Krusičanech, levé schody 
pod hotelem, studie vedení chodníku do Kos-
telce a Podělus 

 –  připravují se akce k realizaci – opravy komu-
nikací a chodníků, rekonstrukce šaten v so-
kolovně, veřejné WC u obchodního domu 
a v čp. 13, …

• Získané dotace:
Akce dotace spoluúčast celkem

ROP – Cyklostezka Týnec – Chrást 9 832 409 3 950 000 13 782 409 
MMR – Hřiště Krusičany 1 904 881 236 404 2 141 285 
StK – hasiči SDH Pecerady – fasáda 285 000 250 000 535 000 
StK – hasiči SDH Krusičany – 90. let sboru 50 000 3 000 53 000 
MO – Obnova válečných památníků 272 000 68 000 340 000 
Leader – Naučná stezka – Vlastivědný klub 948 000 580 000 1 528 000 

Milí čtenáři,
přeji Vám pohodové léto, příjemnou dovolenou 
a školákům mnoho prázdninových dobrodružství.

Martin Kadrnožka
starosta města 
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Rekonstrukce úřadu
Se Setkáním Týnců se také pojily stavební úpravy na Městském úřadě. 

Zrekonstruovali jsme zasedací místnost, přízemí úřadu a novou podatelnu 
dle městského architekta Jana Vaněčka z Ateliéru VAS. Zveme vás na nově 

nainstalovanou výstavu obrazů starých fotografií města a stále probíhající 
výstavu k 85 letům zahájení výroby motocyklů JAWA v našem městě. Vý-
stava motorek JAWA bude přístupná do konce srpna 2014.

Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou 

Koncerty, taneční a divadelní vystoupení, spor-
tovní turnaje i spanilá jízda motocyklů to vše 
se uskutečnilo na Setkání Týnců v sobotu 21. 
června v Týnci nad Sázavou. Zúčastnilo se 11 
českých a moravských sídel majících ve svém 
názvu slovo Týnec.

„Byla to pro nás prestižní záležitost. Setkání 
nejenže prohlubují výměnu zkušeností mezi zúčast-
něnými městy a obcemi, ale jsou také zajímavou 
společenskou událostí, při které se představí různé 
zájmové spolky a organizace. Řevnivost jde ale 
v tomto případě stranou. Potkáváme se jako staří 
známí, popovídáme si, zavzpomínáme a pochlu-
bíme se novými projekty i záměry,“ řekl starosta 
Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka. Týnec nad 
Sázavou podle něj pořádá toto setkání už popáté. 

Kromě pořadatelského Týnce nad Sázavou se 
letošního setkání zúčastnil Týnec nad Labem, Pa-
nenský Týnec, Hrochův Týnec, Týnec u Břeclavi, 
Třebušín-Horní a Dolní Týnec, Dobrovice-Týnec, 
Velký Týnec u Olomouce, Týnec u Klatov, Chožov-
-Mnichovský Týnec a Týnec u Horažďovic. Úměrně 
tomu stoupl i počet návštěvníků pořadatelského 
města. Spolu s místními obyvateli si vybrali z pes-
trého programu. Představily se v něm mimo jiné 

skupiny Žabky, Next, národopisný soubor Týne-
čáci, folklorní soubor FK Pohárek, Divoké kočky, 
kapela NĚCO nebo kapela Ancient Desire.

V soutěžní ringy se proměnila sportoviště 
v Týnci nad Sázavou i sousedním Zbořeném 
Kostelci a Peceradech. Do bojů o zajímavé ceny 
se pustily týmy ve florbale, fotbale, volejbale, 
bowlingu a stolním tenise. Zkouškou umu a šikov-
nosti prošla také družstva dobrovolných hasičů. 

Rovněž v 10 hodin startoval od Společenského 
centra turistický výlet k ekofarmě do Krhanic, 
který pořádali turisti. Jízdy po městě doprav-
ním vláčkem, které zahrnovaly i komentované 
prohlídky města, byly po celou dobu ZDARMA. 
Startovní stanice byla u Společenského centra 
Týnec a a vláček stihl jet celkem 6×. 

Ve Společenském centru Týnec byla otevřena 
kavárna v nově zrekonstruovaných prostorách.

V mateřské škole v Týnci nad Sázavou byl 
od 9:00 – 17:00 hodin program pro maminky 
s dětmi a to v podobě keramické dílny, prodejního 
stánku a šachového turnaje. 

Součástí programu byla i spanilá jízda mo-
torkářů, která se uskutečnila u příležitosti 85. 
výročí zahájení výroby motocyklů značky JAWA. 
Továrnu, odkud legendární stroje vyjížděly do ce-

lého světa, postavil v Týnci nad Sázavou-Brod-
cích pražský podnikatel Ing. František Janeček. 
Historii firmy, která městu přinesla velký rozvoj, 
přiblížila výstava v přízemí městského úřadu nebo 
prohlídka JAWA muzea na Konopišti, do její sou-
časnosti daly nahlédnout zkušební jízdy na mo-
tocyklech z aktuální produkce. 

Měst se slovem Týnec v názvu je v Čechách 
patnáct a na Moravě dvě. Poprvé se jejich zástupci 
sešli v roce 1986 v Týnci nad Labem, podruhé 
o rok později v Týnci nad Sázavou, dalšími v po-
myslné štafetě byly Týnec u Břeclavi a Velký Týnec 
u Olomouce. Organizátoři se mezitím dohodli, že 
budou setkání pořádat v dvouletých intervalech. 
Možnosti menších Týnců jsou omezené, proto 
iniciativu přebrala větší města. Každé setkání má 
část oficiální, kde si zástupci samospráv předají 
zkušenosti z chodu obcí, a části sportovní a kul-
turní, v nichž dostanou příležitost předvést se 
spolky a sdružení zúčastněných sídel.

„Organizátorem příštího Setkání Týnců za dva 
roky bude Velký Týnec u Olomouce,“ sdělil starosta 
Mgr. Martin Kadrnožka.

Jaroslava Tůmová a Michaela Příkopová

pokračování na následující straně

INVERZNÍ VARIANTY / A6

inverzní (negativní) varianta

inverzní (negativní) varianta ve stupních šedé

černobílá inverzní varianta

TÝNEC
NAD
SÁZAVOU

MĚSTO
TÝNEC
NAD SÁZAVOU

MĚSTO
TÝNEC
n.SÁZAVOU
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Foto: Benešovský deník

Foto: Benešovský deník

Foto: Benešovský deník

Foto: Benešovský deník
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                                                                                    V Á S    Z V E    N A

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

   šerm     tanec     zpěv 
wwwwwwwwwawdobovéwtržiště 

   u hradu           

wwwlmestotyneclcz

v Týnci nad Sázavou v sobotu    2l SRPNA  2014   

     Rock Park koncerty 
         a Řezbářskéwsympózium
 

před městským  
       úřadem

wwwwwwwwwwwwwwprodejníwtrhywwwwwwwdivadloj                 wwwwwwwwwwwwwwdechovkawawhistorickéwvozy                 
               na Pěší           

      

 

   Týnecký střep       
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Zápis do školní družiny 
Zápis dětí do školní družiny pro školní rok 

2014/2015 proběhl ve čtvrtek 5. června a v pá-
tek 6. června 2014 od 14:30 do 16:30 hodin 
v prostorách ŠD Komenského 265 a Bene-
šovská 23. O zápis do ŠD požádalo 190 dětí 
z celkového počtu 337 žáků na I. stupni ZŠ. Pro 
velký zájem byla na krajský úřad podána žádost 
o navýšení kapacity ŠD na maximální počet 185 
dětí pro ZŠ v Týnci nad Sázavou. 

Od nového školního roku 2014/2015 bude 
otevřeno další, šesté oddělení školní družiny. 
Na žádost ředitelky školy rada města rozhodla 
o mimořádné dotaci z rozpočtu města na zařízení 
nového oddělení družiny ve výši 100 000Kč. Tři 
oddělení o kapacitě 95 dětí jsou otevřená v nové 

škole. Ve staré škole nyní fungují dvě oddělení. 
Nové, šesté oddělení, jako třetí oddělení na staré 
škole, zvýší kapacitu družiny staré školy na 90 
dětí. V současné době všechny děti 1. – 4. tříd, 
které chtěly navštěvovat školní družinu, umístěny 
jsou. Kromě činnosti družiny fungují na obou ško-
lách již mnoho let další mimoškolní aktivity pro 
děti, tzv. školní klub. Rodiče pro své děti mohou 
vybírat z velké nabídky kroužků, které zajišťují 
paní učitelky v prostorách škol. Město Týnec nad 
Sázavou již léta finančně podporuje tyto školní ak-
tivity. Pro letošní rok byl tento příspěvek razantně 
navýšen – pro aktivity v ZŠ na 200 500 Kč, pro 
aktivity v MŠ na 39 000 Kč. Myslím si, že zaměst-
naní rodiče, kteří potřebují své dítko po skončení 

vyučování do určité odpolední hodiny „pohlídat“, 
mají možnost velkého výběru s kvalitním záze-
mím. Seznam nabízených kroužků a aktivit je 
dostupný na webu města. 

Školní a mimoškolní aktivity našich dětí mi 
nejsou lhostejné. Tuto otázku pravidelně a inten-
zivně řeším s ředitelkami ZŠ, MŠ a rodiči dětí. 
Během posledních dvou let byla navýšená kapacita 
družiny o 65 míst, zřízena dvě nová oddělení ŠD, 
navýšena kapacita MŠ o 85 míst a výrazně jsme  
finančně podpořili kroužky mimoškolních aktivit.

A jak v Klekánici paní doktorka Čečilová sli-
buje zřízení školního klubu týneckým rodičům až 
po volbách, to už na radnici dlouhodobě řešíme 
a dle možností realizujeme. Snažíme se problém 
vyřešit hned, ne až po volbách.

Adriana Bursová, místostarostka města

Obnova zeleně
Proběhlo dosázení nových hlohů v Benešovské 

ulici na místo uschlých a reklamací uznaných 
stromů. Po letošní zimě proschlé stromy byly 
zkontrolovány dodavatelskou firmou a nyní se 
řeší jejich reklamace. Zbývá ještě pár lokalit pro 
dosazení keřů a zahájit výsadbu trávníku v Pe-
ceradech. Během léta bych chtěla projekt předat 
zástupci Agentury životního prostředí a poté vy-
účtovat s fondem. 

ABu

Sázení hlohů v ul. Družstevní, zalévání 
Město zasadilo 12 hlohů v ulici Družstevní, 

u domu B3H. Výsadba nahrazuje pokácené stromy, 
které bylo nutné odstranit při úpravě kanalizač-
ního řadu Metazu pro odvádění splaškových vod 
z levého břehu města do čistírny. Náhradní vý-
sadba byla projednána s majiteli domu i některými 
občany bydlícími v bytovém domě vedle pošty. 
S vysazováním nových stromů výrazně pomohly 
technické služby a o zalévání se teď starají spo-
lečně – údržba města, vodovody a kanalizace. 
Děkuji za pomoc. Po zasazení hlohů u B3H do-
šlo k přestěhování kontejnerového stání směrem 
za poštu na pozemek města.

ABu

Nové mapy města
Vznikla nová trhací mapa města, jako nový pro-

pagační materiál, který usnadní turistům orientaci 
po městě. Součástí mapy je i popis ulic, městských 
cílů a podnikatelských subjektů, kteří se přidaly 
do jednotného vizuálního stylu města. Materiál 
pomůže snadněji nasměrovat turisty a zákazníky 
do provozoven místních podnikatelů. Mapy budou 
k dispozici na IC, na hradě a na podatelně MěÚ. 
Stejná mapa města je umístěna v sedmi vývěs-
kách Mikroregionu, které jsou umístěny po městě 
i v jeho místních částech. Na mapě je označen 
bod – zde stojíte – aby se turisté lépe orientovali 
na území města.

ABu
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Malování na opěrky betonových laviček 
S firmou QUO byla domluvena spolupráce na výzdobě laviček ve městě. 

Samolepky s obrázky dětí ze ZŠ jsou umístěné na speciálních podložkách 
a připevněné na opěrátkách laviček. Takto ozdobených laviček je celkem 

10 a najdete je rozmístěné od OD Hruška přes rondel až po autobusové 
nádraží. Šikovným dětem děkuji za pomoc se zvláštním úkolem.

ABu

Terénní úprava pro 
parkování u ZŠ

Byla dokončena terénní úprava pro parkování 
u nové základní školy. Myslím, že první fáze to-
hoto záměru dopadla velice dobře, parkování 
se zásadně zlepšilo a prostor vypadá upraveně. 
Projektová dokumentace na parkoviště u školy se 
pomalu připravuje. Ve chvíli, kdy bude projednán 
samotný projekt a změna územního plánu, bude 
stavba nového parkoviště realizována a vznikne 
více jak 20 parkovacích míst. 

ABu

Knihobudky
Na šesti různých místech v Týnci objevily ne-

obvyklé a zářivě barevné „kniho“ budky. Jedná 
se o společný projekt Města a Městské knihovny. 

Jak to funguje? Jednoduše.
Navštívíte budku, vyberete si knížku, která vás 

zaujala a odnesete si ji domů. Po přečtení ji zase 
vrátíte do KnihoBudky a záleží už jen na vás, zda 
do té původní nebo do kterékoli jiné.

Pokud máte doma už přečtené knihy, je vám líto 
je vyhodit ale potřebuje uvolnit místo na knihy 
nové, můžete se o ně snadno podělit. Přineste je 
do KnihoBudky a nechte je tam, ať si je může pře-
číst někdo jiný. Takto můžete vyměnit své knihy 
za jiné a nebo tam jen zanechat ty své, aby zase 
udělaly radost jiným. 

Celý projekt funguje na základě dobré vůle. 
Půjčování knih se nikam nezapisuje, nikde se 
neregistrujete a pro to, abyste si knihu v budce 
půjčili nebo vzali, nemusíte vlastně nic udělat. 
Doufáme, že naše KnihoBudky budou podporovat 
chuť číst a budou dělat radost nejen čtenářům, 
ale i ostatním lidem.

Kancelář tajemníka
Nový zaměstnanec přes ÚP

Po dohodě s Úřadem práce Benešov jsme na tzv. 
společensky účelné pracovní místo zaměstnali 
paní Hanu Balejovou, a to od 01. 05. 2014. Práci 
této pracovnice přidělují Technické služby Týnec 
nad Sázavou. Jedná se zejména o úklidové a za-
hradnické práce. 

J.Š.

Kde je najdete?
Autobusové nádraží, procházková trasa 

„U dubů“, u pyramidy před ZŠ, na rondelu, před 
městským úřadem a u sochy krokodýla vedle Ho-
telu Týnec.

ABu

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

ve čtvrtek 31. července 2014. 

Tento termín je závazný.
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Kancelář tajemníka
Volby

Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 23. a 24. května. 
Celkem se volilo ve dvanácti volebních okrscích. Okrskové volební komise 
měly čtyři až šest členů, podle počtu voličů. Účast v Týnci nad Sázavou 
a místních částech byla 19,08 %. Přehled odevzdaných platných hlasů si 
můžete přečíst v níže uvedené tabulce.

Další volby nás čekají už na podzim, a to volby komunální, kde si budeme 
volit zástupce našeho města. 

Číslo Název Hlasy celkem Hlasy v %
1 SNK Evropští demokraté 3 0
2 Koalice SP a NO! 3 0
3 Klub angažovaných nestraníků 0 0
4 NE Bruselu-Národní demokracie 11 1
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 32 4
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 15 2
7 Koalice TOP 09 a STAN 107 13
8 Liberálně ekologická strana 3 0
9 LEV 21-Národní socialisté 1 0

10 Komunistická str.Čech a Moravy 138 16
11 evropani.cz 0 0
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0 0
13 Fair play – HNPD 0 0
14 Česká str.sociálně demokrat. 107 13
16 ANO 2011 154 18
17 „Strana rovných příležitostí“ 0 0
18 Moravané 0 0
19 Česká strana regionů 0 0
20 Občanská demokratická strana 44 5
21 VIZE 2014 4 0
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 24 3
23 Strana zelených 39 5
24 Strana svobodných občanů 50 6
25 Romská demokratická strana 0 0
26 Komunistická str.Českosloven. 4 0
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 0
28 ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! 1 0
29 Koalice DSSS a SPE 30 4
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0
31 Republika 1 0
32 Česká pirátská strana 35 4
33 Česká Suverenita 0 0
34 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
35 Aktiv nezávislých občanů 0 0
36 Česká strana národně sociální 0 0
37 Občanská konzervativní strana 1 0
38 Věci veřejné 41 5
39 OBČANÉ 2011 1 0

Více informací o volbách najdete na www.volby.cz
J.Š.

OZNÁMENÍ
Město Týnec nad Sázavou oznamuje, že na základě zák. č. 128/2000 

Sb. o obcích podle § 39, odst. 1, má v úmyslu pronajmout nebytový 
prostor o výměře 35,06 m2 + společné příslušenství a společné prostory 
v objektu zdravotního střediska v Týnci nad Sázavou, ul. K Náklí 510. 

Cena za pronájem činí 486 Kč/m2/rok + služby.
Nájemní smlouva může být uzavřena s platností od 1. 7. 2014. Pro-

hlídka nebytového prostoru je možná po dohodě na tel. č. 317 701 434 
(odbor majetku MěÚ v Týnci nad Sázavou, p. Chroustová nebo 
p. Ondřichová)

Občané mohou předložit na obecní úřad své připomínky a nabídky 
ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení na úřední desce. 

Odbor majetku

Město Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

kancelář starosty

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Předpoklady:
• státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým 

pobytem v ČR)
• věk nad 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• zdravotní způsobilost
• znalost jednacího jazyka
• vzdělání úplné střední s maturitou
• řidičský průkaz skupiny B
• praxe výhodou
• znalost práce na PC
• organizační předpoklady
• ochota dále se vzdělávat
• umění jednat s lidmi.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu
• potvrzení o zdravotní způsobilosti
• profesní životopis
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• číslo telefonu
• datum a podpis uchazeče.

Co nabízíme:
• platové zařazení v tarifní třídě 6 (dle zákona č. 564/2006 Sb. v plat-

ném znění)
• dobré pracovní prostředí.

Konečný termín pro podání přihlášek je 24. 6. 2014 do 11.00 hod. 
Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ  POLICIE 
– NEOTVÍRAT“.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sá-
zavou, k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 
Týnec nad Sázavou. Osobní pohovory vybraných účastníků proběhnou 
27. 6. 2014 od 8,00 hod.

Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výbě-
rové řízení zrušit.

Kontakt:
Město Týnec nad Sázavou  Tomáš Klenovec
Mgr. Martin Kadrnožka – starosta velitel městské policie
tel. 317701530   tel. 721285073
     mp@mestotynec.cz

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

V Týnci nad Sázavou dne 2. 6. 2014
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Volby do Evropského parlamentu z pohledu voličů Týnce nad Sázavou
Volbami do Evropského parlamentu (dále jen EP) jsme se propracovali do poloviny super volebního období let 2013 a 2014. V říjnu loňského roku 

jsme absolvovali volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nyní již zmíněné volby do EP a na podzim nás ještě čekají volby komunální a ve vy-
braných volebních obvodech i volby do Senátu.

Ve svém příspěvku bych se rád zaměřil na vývoj voličských preferencí v našem městě, a to v průběhu dvou volebních aktů do výše uvedené instituce, 
které se uskutečnily v letech 2009 a letos.

Nejprve však několik základních údajů za celou ČR, abychom mohli následně lépe porovnat voličské preference týneckých voličů.
Středobodem celých voleb byla velice nízká účast voličů, pouhých 18,2%! Jen pro zajímavost, v roce 2009 byla účast voličů 28,22%. Dále je nutné 

si uvědomit, že v roce 2009 se o voličské hlasy ucházelo 33 politických stran a uskupení. V letošním roce těchto „zájemců“ o voličské hlasy bylo již 39.

POLITICKÝ SUBJEKT
2009 2014 ROZDÍL

% HLASY MANDÁTY % HLASY MANDÁTY % HLASY MANDÁTY
ANO 0 0 0 16,13 244 501 4 16,13 244 501 4

TOP09 + STAN 0 0 0 15,95 241 747 4 15,95 241 747 4

ČSSD 22,38 528 132 7 14,17 214 800 4 -8,21 -313 332 -3

KSČM 14,18 334 577 4 10,98 166 478 3 -3,2 -168 099 -1

KDU-ČSL 7,64 180 451 2 9,95 150 792 3 2,31 -29 659 1

ODS 31,45 741 946 9 7,67 116 389 2 -23,78 -625 557 -7

SVOBODNÍ 0 0 0 5,24 79 540 1 5,24 79 540 1

V tabulce jsou uvedeny pouze ty subjekty, které přesáhly 5% hranici a tím získaly i příslušný počet mandátů. Je nutné v této souvislosti dodat, že 
subjekty jako ANO, TOP09+STAN a SVOBODNÍ nebyly ještě v roce 2009 na domácí politické scéně a tudíž do EP nekandidovaly.

Po tomto úvodu se již podívejme na výsledky voličské přízně v našem městě. Voličská účast v roce 2009 byla 29,42% a v letošních volbách 19,08%. 
V obou případech byla mírně nad celostátním průměrem.

V roce 2009 se nad povinnou 5% hranici dostaly pouze tři subjekty, a to ODS se 400 hlasy, následovaná ČSSD s 333 hlasy a KSČM s 228 hlasy. 
Oproti celostátním výsledkům v Týnci „nebodovala“ KDU – ČSL, která získala pouhé 33 hlasy.

V letošním roce týnecké voliče zaujaly, tak jako při volbách parlament-
ních, relativně nové subjekty. Svým způsobem se tato setrvačnost přístupu 
k volbám dala očekávat, ale spíše překvapily masivní ztráty hlasů u již 
„zavedených“ stran. Tak například KSČM utrpěla ztrátu 40% voličů, ČŠSD 
však již skoro 70% a ODS pak drtivých 90%!!

POLITICKÝ
SUBJEKT

2009 2014 ROZDÍL
HLASY % HLASY % HLASY %

ANO   154 18,05 154 18,05

KSČM 228 17,71 138 16,17 -90 -1,54

ČSSD 333 25,87 107 12,54 -226 -13,33

TOP09 + STAN   107 12,54 107 12,54

SVOBODNÍ   50 5,86 50 5,86

ODS 400 31,08 44 5,15 -356 -25,93

KDU-ČSL   32 3,75 32 3,75

Co se týče preferenčních hlasů, tak občané našeho města dali nejvíce 
preferenčních hlasů těmto kandidátům.

SUBJEKT JMÉNO
PREF. 

HLASY 
ČR

PREF. 
HLASY 
TÝNEC

%

KDU-ČSL SVOBODA PAVEL 21 746 5 0,02%

ŠOJDROVÁ MICHAELA 22 220 1 0,00%

ZDECHOVSKÝ TOMÁŠ 5 063 0 0,00%

TOP09 NIEDERMAYER LUDĚK 37 171 14 0,04%

POSPÍŠIL JIŘÍ 77 724 42 0,05%

POLČÁK STANISLAV 11 997 4 0,03%

ŠTĚTINA JAROMÍR 18 951 11 0,06%

KSČM KONEČNÁ KATEŘINA 28 154 9 0,03%

MAŠTÁLKA JIŘÍ 11 525 10 0,09%

RANSDORF MILOSLAV 14 384 14 0,10%

SUBJEKT JMÉNO
PREF. 

HLASY 
ČR

PREF. 
HLASY 
TÝNEC

%

ČSSD KELLER JAN 57 812 16 0,03%

SEHNALOVÁ OLGA 10 955 3 0,03%

POC PAVEL 3 818 0 0,00%

POCHE MIROSLAV 3 692 1 0,03%

ANO TELIČKA PAVEL 50 784 32 0,06%

JEŽEK PETR 5 301 2 0,04%

CHARANZOVÁ DITA 8 356 3 0,04%

DLABAJOVÁ MARTINA 4 789 1 0,02%

ODS ZAHRADIL JAN 19 892 8 0,04%

TOŠENOVSKÝ EVŽEN 16 514 4 0,02%

SVOBODNÍ MACH PETR 13 211 8 0,06%

Nejvíce preferenčních hlasů, tak jako v celostátním měřítku, získal Jiří 
Pospíšil (TOP 09) a to 42. Za ním, se ztrátou 10 preferenčních hlasů, se 
umístil Pavel Telička (ANO) a na třetím místě pak Jan Keller (ČSSD) se 16 
preferenčními hlasy. Zajímavý údaj poskytuje poměr preferenčních hlasů 
mezi celostátními výsledky a výsledky místními. Zde absolutně nejúspěš-
nějších výsledků dosáhli kandidáti KSČM a to Miloslav Ransdorf s pomě-
rem 0,1 procentního bodu a Jiří Maštálka s poměrem 0,09 procentního 
bodu. U ostatních se tyto hodnoty pohybovaly v rozmezí od nuly do 0,06 
procentního bodu.

Co říci závěrem tohoto příspěvku? Za prvé asi to, že pro více jak 80% 
oprávněných voličů jsou problémy řešené v Evropském parlamentu patrně 
značně odtažité či nezajímavé a s našimi 21 poslanci, stejně žádné změny 
udělat nemůžeme. A za druhé, ti co přišli k volbám, znovu deklarovali svoji 
vůli pro změnu domácí politiky. Zavedené politické subjekty, dlouhodobě 
působící na domácí politické scéně, znovu odsoudili do rolí statistů, kteří 
ze zadních pozic pouze přihlížejí domácímu politickému kvasu. 

Další volební akt, který se bude konat na podzim tohoto roku, pak 
s největší pravděpodobností může potvrdit nastolený trend oslabování již 
zavedených politických subjektů a to jak na regionální, tak i na celostátní 
úrovni.

Tomáš Jirásek
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Dopravní soutěž 
V úterý 6. května se na parkovišti před Městským úřadem Týnec nad 

Sázavou konala dopravní soutěž mladých cyklistů pro žáky 4. tříd ZŠ 
Týnec nad Sázavou. Nadšení sportovci soutěžili v několika disciplínách 
zaměřených na dovednosti i znalosti – jízda zručnosti na kole, poznávání 

dopravních značek, orientace v základních pravidlech silničního provozu 
apod. Po dokončení všech disciplín byly vyhodnoceny výsledky a předány 
diplomy za I.,II. a III. místo. 

Tomáš Klenovec, MP

Pálení čarodějnic
Oslavy posledního dubnového dne jsou tradičně 

zasvěcené pálení čarodějnic. Letos se ve středu 
30. 4. slavilo v Peceradech, v Čakovicích, v Koz-
lovicích, Zbořeném Kostelci, v Chrástě sídlišti 
a na mnoha dalších místech našeho města. Pro 
děti byl připravený bohatý program a jako vrchol 
večera byly pro čarodějnice postaveny a zapáleny 
fatry. Na fotografii je vidět tu největší a nejdoko-
nalejší z nich, kterou postavili členové osadního 
výboru společně s hasiči v Podělusích.  

Mgr. Michaela Příkopová

Den jen pro děti
První červen je dnem, kdy děti po celém světě 

slaví svůj svátek. Pro tuto příležitost jsou právě 
pro ně připravovány různé společenské a spor-
tovní akce.

Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Meziná-
rodní demokratická federace žen, Mezinárodní 
odborové sdružení učitelů a Světová federace 
demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí 
se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 
zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, 
bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro 
ochranu dětí v roce 1952. 

I naše město Týnec nad Sázavou a jeho místní 
části se aktivně zapojilo do této celosvětově známé 
akce. Dne 31. 05. 2014 proběhl Den dětí v Čako-
vicích i v Podělusích. O týden později tj. 07. 06. se 
uskutečnily oslavy v Peceradech a ve Zbořeném 
Kostelci. Děti si užily zajímavé soutěžní disciplíny 
a na vítěze čekaly sladké odměny. Děkujeme všem, 
kteří tyto akce organizovali a touto formou se 
věnují dětem. 

Mgr. Jitka Šebková
Kancelář tajemníka

Železniční přejezdy v Chrástě nad Sázavou 
Bude mít Chrást nad Sázavou závory a svě-

telnou signalizaci na železničních přejezdech?
V rámci projektu „Bezpečně do školy“ byly vy-

tipovány nebezpečné lokality ve městě a okolí. 
Mezi ně byly zařazeny i dva přejezdy v Chrástu 
nad Sázavou. V současné době nejsou na těchto 
přejezdech žádné závory a ani světelná signali-

zace, která by řidiče upozornila na jedoucí vlak, 
a proto jsou velice nebezpečné.

Rada Města Týnec nad Sázavou dne 19. 05. 
2014 projednala záměr zkvalitnit bezpečnost 
na těchto konkrétních železničních přejezdech.

Mgr. Jitka Šebková
Kancelář tajemníka
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Nová kamera v areálu základní školy 

Třídění textilu – druhá šance pro nepotřebné oblečení
Kdo z nás někdy nepoužil větu jako: „Za ty 

peníze, no nekup to…“ „Tohle už mají všichni, 
přece nebudu jediná výjimka.“ „Vždyť je to jen 
maličkost a kolik udělá radosti…“ „To se určitě 
bude ještě někdy hodit.“ Často slýchané věty a to 
nejen od ženského pohlaví, ale i od mužského. 
Neustálé nakupování a hromadění věcí, které 
často nejsou ani potřeba, ale v daný okamžik 
cítíme neodvolatelnou touhu je mít.

Tento konzumní způsob života vidíme přede-
vším v textilním průmyslu a v elektronice. Množ-
ství vyrobených komodit stoupá a jejich životnost 
klesá. Tento fakt však není způsoben tím, že by se 
snižovala kvalita produktů, ale tím, že toto zboží 
podléhá módním trendům. Díky tomu se potom 
na skládkách a ve spalovnách hromadí oblečení, 

o které už sice někdo nestál, ale mohlo by se ještě 
nějakým způsobem využít. 

Východiskem z tohoto spotřebitelského kruhu 
je recyklace a třídění. Proto je k dispozici v Týnci 
nad Sázavou k recyklačním kontejnerům nově 
i samostatný sběrný kontejner na textil. Občané 
města se tak mohou snadno a efektivně zbavit 
oblečení, které už nepotřebují, ale mohlo by najít 
ještě i jiné uplatnění. Sběrný kontejner najdete 
u Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Pro-
vozuje ho Diakone Broumov. Firma zužitkuje 
část textilu tím, že jej poskytne potřebným li-
dem. Nepoužitelný textil prodá jako druhotnou 
surovinu. Je to stejná firma, která ve městě pra-
videlně organizuje sbírku použitého textilu, což 
bude provádět i nadále.

„Další možností pro uložení odpadů všech druhů 
je sběrné místo na Brodcích,“ dodal starosta města, 
Mgr. Martin Kadrnožka.

Mgr. Michaela Příkopová

V nové Základní škole v Týnci nad Sázavou byla nově naistalována 
bezpečnostní kamera, která dohlíží na pořádek v areálu školy.

Tato kamera byla naistalována do prostoru nového multifunkčního hři-
ště. Bezpečnostní systém slouží jednak jako prevence proti nedodržování 

pořádku a také jako pomocník městské policie v případě, že by se na mul-
tifunkčním hřišti něco poškodilo.

Mgr. Jitka Šebková, Kancelář tajemníka

Obyvatelé Krusičan se mohou těšit na víceúčelové sportoviště
V prosinci 2013 byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro 

místní rozvoj na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohro-
mách v roce 2013. Jednalo se o obnovu zaplaveného hřiště v Krusičanech.

„Máme velkou radost, že se nám podařilo na projekt Víceúčelové hřiště 
16x34m-Krusičany s protipovodňovým opatřením získat dotaci ve výši 
1 904 881 Kč. Musíme upravit břehy, vykácet 30 olší a přizpůsobit prostor 
pro stavbu,“ uvedla místostarostka Adriana Bursová.

„Území obce Krusičany bylo loňského roku hned dvakrát zasaženo povod-
němi, a to v červnu a následně ještě bleskovou záplavou 3. července. Během 
těchto povodní došlo mimo jiné i k zaplavení hřiště a stávající povrch hřiště 
ze štěrkodrti byl kompletně zničený a odplavený vodou. Na původním místě 
sportoviště naopak zůstal nános bahna, kamení, připlaveného dřeva a kmenů 
stromů. Z původního oplocení hřiště zůstalo pouze torzo sloupů na severní 
straně hřiště u potoka. V rámci obnovy hřiště bude koryto potoka kolem 
sportoviště razantně sníženo a nános bude odbagrován, součástí realizace 
akce je zpevnění břehů násypem kamení. Podloží nového sportoviště a jeho 
nový povrch je naprojektován z materiálů, které zamezí poškození při případ-
ných záplavách a přívalových deštích. Bude vybudováno nové protipovodňové 
oplocení celého sportoviště,“ sdělil starosta města Mgr. Martin Kadrnožka.

Hřiště je významné místo pro sportovní vyžití místních, důležité místo 
pro organizování kulturních akcí a setkávání se obyvatel této místní části 
Krusičany. Návštěvníkům bude k dispozici branka pro malou kopanou 
(házenou), kompletní konstrukce pro basketbal (deska s obroučkou a sítí) 

na obou stranách hřiště, sítě a sloupky pro jejich uchycení pro volejbal, 
nohejbal a tenis. Na polyuretanovém povrchu hřiště bude zakresleno laj-
nování – různé rozměry hracích ploch pro výše uvedené míčové hry včetně 
kopané a dalších.

Mgr. Michaela Příkopová

Projekty a dotace
Naučná stezka s geocachingem

V rámci projektu aktuálně probíhá rekonstrukce historické stezky od řeky 
ke hradu. Ve výběrovém řízení zvítězila Stavební firma OTTA spol. s r. o. 
a zhotovení zakázky se úspěšně blíží ke zdárnému konci. Další fází pro-
jektu je výroba a instalace naučných panelů na devíti zastaveních, které se 
uskuteční během měsíce července a srpna. Nyní probíhá výběrové řízení 
na výrobu informačních tabulí a zhotovení informačních panelů včetně 
grafických prací. Součástí informačních panelů budou i herní prvky a úkoly 
pro děti a GPS souřadnice k hledání schránek v terénu tvz. kešek. 
Slavnostní otevření Týnecké naučné stezky se předpokládá v září 

2014.
Martina Höhnová, DiS.
projektová manažerka
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Schválené žádosti 
o dotace

V prosinci 2013 byly podány žádosti o dotace 
z Fondů Středočeského kraje. V dubnu letošního 
roku byly zastupitelstvem Středočeského kraje 
schváleny dotace:
50 000 Kč sboru dobrovolných hasičů Kru-

sičany na akci Oslavy 90. výročí založení SDH 
Krusičany 

- jedná se o dvoudenní oslavy, které se konají 
27. a 28. června 2014
285  708 Kč  městu  Týnec  nad  Sázavou 

na  rekonstrukci  fasády  hasičské  zbrojnice 
v Peceradech 

V prosinci 2013 byla také podána žádost 
o dotaci z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj na obnovu obecního a krajského majetku 
po živelních pohromách v roce 2013. Jednalo 
se o obnovu zaplaveného hřiště v Krusičanech. 
Na projekt Víceúčelové hřiště 16x34m-Krusičany 
s protipovodňovým opatřením byla schválena 
dotace 1 904 881 Kč. 

Martina Höhnová, DiS.
projektová manažerka

Nová cyklostezka z Týnce nad Sázavou do Chrástu

TRASA 
CYKLOSTEZKY

Město Týnec nad Sázavou se v únoru letošního 
roku přihlásilo do výběrového řízení v rámci Re-
gionálního operačního programu regionu soudrž-
nosti Střední Čechy s žádostí o dotaci na projekt 
Týnec nad Sázavou – stezka pro cyklisty. Projekt 
byl dne 5. 6. 2014 na zasedání Výboru regionální 
rady doporučen k financování a získaná dotace 
činí 9 832 409 Kč.

Předmětem stavby je nedělená cyklostezka, 
která bude vedena mimo silnici č. II/106, ul. Jí-
lovská v Týnci nad Sázavou. Cyklostezka je dlouhá 
1,01 km, přičemž jedna část stezky široká 3 m 
využívá stávajících tras pěších chodníků a druhá 
část š. 2,5 m je vedena po pravé straně silnice 
č. II/106.

Hlavním cílem cyklostezky je zvýšení bezpeč-
nosti cyklistů a chodců, kteří se potřebují dostat 
za prací a nákupy do Týnce a především i dětí 
z Chrástu, docházejících do týneckých škol. V sou-
časnosti se v těchto místech na cca 400 m nena-
chází žádný bezpečný pruh pro pěší ani jízdní 
pruh pro cyklisty.

Martina Höhnová, DiS., projektová manažerka

Podané žádosti 
o dotace

Byla podána žádost o proplacení výdajů spoje-
ných s loňskými povodněmi z Fondu solidarity 
Evropské unie. Zprostředkovatelem je Středo-
českých kraj, který podává souhrnnou žádost. 
Požadované proplacení již vynaložených výdajů 
činí 979 000 Kč.

Martina Höhnová, DiS.
projektová manažerka

Občanská sdružení – spolky po 1. lednu 2014
Občanská sdružení dle zákona 83/1990 Sb. O sdružování občanů se nabytím účinnosti nového
občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb., dále „NOZ“) stala spolky.

Povinnosti dotčených právnických osob spo-
jené s přechodem na novou zákonnou úpravu:

• § 3041 dost. 2 NOZ ukládá spolkům uvést 
do 3 let své stanovy do souladu s novou 
právní úpravou a doručit je orgánu, který 
vede veřejný rejstřík – k místně příslušnému 
rejstříkovému soudu. Rozsah změn je indi-
viduální, ale například bude třeba změnit 
názvosloví – místo výrazu „občanské sdru-
žení“ použít „spolek“.

• Dle § 3042 je každá právnická osoba povinna 
ve lhůtě 2 let přizpůsobit nové právní úpravě 
svůj název.

 Náležitosti názvu stanoví jednak obecné ustano-
vení § 132 a následujících NOZ, a dále speciální 
ustanovení upravující název spolku § 216. Zá-
kon tedy pro název spolku stanoví následující 
podstatná pravidla:

  a) musí  obsahovat  slova  „spolek“  nebo 
„zapsaný spolek“, nebo zkratku „z. s.“;

  b) nesmí být zaměnitelný s názvem jiné 
osoby k odlišení dvou osob přitom nestačí 
jiná právní forma 

  c) nesmí být klamavý, tedy zejména nesmí 
obsahovat výrazy, které by mohly veřejnost 
uvést v omyl o pravé povaze spolku.

 Změna názvu představuje prakticky i změnu 
stanov. Proto je otázka, zda nejprve ve dvou-
leté lhůtě měnit stanovy poprvé kvůli názvu 
a následně ve tříleté lhůtě podruhé jako celek. 
Z praktického hlediska by bylo jednodušší pro-
vést obě změny najednou a ve dvouleté lhůtě 
vyhovět oběma zákonným požadavkům.

• Dále je nutné do tří let uvést do souladu dle 
změn názvu a stanov zápis ve veřejném rejst-
říku. Pro spolky byl vytvořen spolkový rejstřík, 
do kterého se zapisují údaje jako například: 
název a sídlo spolku, IČ, účel spolku, předmět 
vedlejší činnosti spolku, den vzniku spolku, ná-
zev a počet členů statutárního orgánu, způsob 
jednání statutárního orgánu za spolek, název 
a počet členů kontrolního orgánu, byl-li zřízen 
atd. Spolkový rejstřík byl ke dni nabytí účin-
nosti NOZ naplněn údaji z evidence občanských 
sdružení vedené ministerstvem vnitra, které 
bude nutné doplnit. Aktuální zapsané údaje 
o konkrétním spolku lze vyhledat na www.jus-
tice.cz. Změna a doplnění zapsaných údajů se 
provádí ve formuláři, který je také k dispozici 
na výše uvedených webových stránkách justice.
cz. Přílohou návrhu musí být platné nové znění 
stanov a další zákonem stanovené přílohy.

Vhodným řešením, je provedení všech povin-
ných změn a úprav v nejkratší zákonem stanovené 
lhůtě, tedy do dvou let od účinnosti NOZ (tj. 
do 31. 12. 2015). Ale vzhledem k začátku nového 
programovacího období a možnosti žádat o dotace 
z různých programů ministerstev, Středočeského 
kraje, místní akční skupiny a dalších, kde je nutné 
dokládat platné stanovy, doporučuji řešit všechny 
požadavky dle NOZ ihned.

Martina Höhnová, DiS.
projektová manažerka
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Vzdělávejte se pro růst
Město Týnec nad Sázavou bylo podpořeno projektem Vzdělávejte se pro 

růst! – pracovní příležitosti. V rámci SÚMP – společensky účelná pracovní 
místa – připadla na období od 1.6.2013 do 30.11.2014 na 1 vyhrazené 
pracovní místo částka 60.000 Kč, a to dohodou č. SBN-SN-33/2013. Cel-
kovou částku tvoří z 85%, tj. 5. 000 Kč příspěvek Evropského sociálního 
fondu a 15%, tj. 9.000 Kč přichází ze státního rozpočtu České republiky.

V letech 2012 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní 
místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní 
příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu České republiky.

Mgr. Michaela Příkopová

Sbor dobrovolných hasičů Krusičany má již 90letou tradici
Před 90i lety byla hlavní myšlenka vzniku Sboru 

dobrovolných hasičů založena na obětavé pomoci 
občanům v neštěstí, a ochraně jejich životů a ma-
jetku. Již několik generací tuto myšlenku našich 
předků udržuje živou a v současné době plní náš 
sbor i zásadní funkci v setkávání lidí, reprezentaci 
obce navenek, stejně jako dodržování společných 
zvyků a aktivního společenského života vůbec. 
Z těchto hledisek je Sbor dobrovolných hasičů 
nejdůležitějším spolkem v naší obci a zároveň 
sdružuje také nejvíc našich spoluobčanů. 

Pracujeme nezištně na údržbě veřejného pro-
stranství, při investičních akcích města odpra-
cujeme stovky brigádnických hodin s myšlenkou 
uspořit finanční prostředky města. Udržujeme 
svou skromnou požární techniku v dobrém stavu 
a jsme schopni vyplnit jedno z hesel hasičských 
sborů „Bližnímu svému ku pomoci“, což jsme již 
mnohokrát dokázali. Techniku jsme si však museli 
dovážet soukromými vozidly. Proto jsme velice 
uvítali návrh města převést k nám vozidlo Tatra 
805 ze zrušeného hasičského sboru v Chrástu. 
Na tomto vozidle jsme odpracovali také stovky 
hodin a vložili nemalé finanční prostředky, aby 
plnilo svou funkci a mohlo být v plné parádě 

předvedeno na chystané oslavě. Toto nás však 
vedlo k tomu, kde toto vozidlo garážovat. Původní 
zbrojnice byla nevyhovující, jak svou velikostí, tak 
i technickým stavem. Město Týnec nad Sázavou 
oceňuje naše snažení a v posledních letech naši 
činnost podporuje a nezapomíná na Krusičany – 
na místní část jako takovou, a proto nám vyšlo 
vstříc. Zastupitelstvo města uvolnilo ze svého roz-
počtu finanční prostředky na stavbu vyhovující 
hasičské zbrojnice.

I když si plně uvědomujeme, že stavba nebyla 
započata zcela v souladu s právními předpisy, velice 
nás mrzí, že opoziční zastupitelé použili tuto akci 
k předvolebnímu boji, nedokázali včas vyhodnotit 
danou situaci a uvědomit si, že šlo o veřejnou věc 
a zkriminalizováním této kauzy pozastavili stavbu 
na dlouhou dobu. Tento krok opozičních zastu-
pitelů bereme po lidské stránce jako znevážení 
naší veřejně prospěšné práce. Jsme zklamání, ale 
ne zlomeni.

Srdečně vás zveme na oslavu 90. výročí vzniku 
SDH Krusičany, která se uskuteční v posledním 
červnovém víkendu. Přijďte s námi společně uctít 
myšlenku zakladatelů sboru, setkat se s rodáky 
a společně se pobavit.

Program oslav:
pátek 27.06.2014
16:30 – setkání u klubovny, představení nového 

praporu sboru, slavnostní pochod k pomníku 
padlých a uctění památky, položení věnce

18:00 – veřejná schůze v místní klubovně
19:00 – volná zábava, Týnečanka

sobota, 28.06.2014
10:00 – sraz
11:00 – slavnostní zahájení oslav, ukázky histo-

rické a soudobé techniky, požární útoky a ne-
tradiční disciplíny

13:00 – ukázka motoveteránů
14:00 – zahraje dechová hudba Týnečanka, zpí-

vat budou hosté od Veselky B. Tůmová a M. 
Černohouz

 Fireshow
20:00 – taneční zábava, hraje skupina CODA

Akce se uskuteční za finanční podpory Středo-
českého kraje a města Týnec nad Sázavou.

Za SDH Krusičany, starosta Pavel Franěk  
a velitel Martin Chocholoušek

Reprezentace školy  
ve vědomostních soutěžích

Jako každý školní rok se i letos mnoho žáků naší školy zúčastnilo různých 
vědomostních soutěží a olympiád. (viz webové stránky školy). Mnoho z nich 
získalo i pěkné umístění a další postoupili do okresních kol, ale jeden úspěch 
byl skutečně mimořádný. Žák 9. A Stanislav Richter reprezentoval školu 
v olympiádě z českého jazyka, prošel okresním kolem jako 3. a v krajském 
kole se umístil na skvělém 2. místě, to znamená, že postupuje do celostát-
ního kola soutěže. My všichni mu gratulujeme k úspěchu a přejeme štěstí 
do celostátního kola.

B.S.

Poděkování paní učitelce
Vážená paní učitelko, Zuzano Krajánková,
dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za to, jak jste čtyři 
roky vedla naše děti.

Nenaučila jste je totiž jen to 
základní: číst, psát a počítat. 
Vy jste je svým přístupem nau-
čila mnohem víc. Vytvořila jste 
kolektiv, ve kterém se děti vzá-
jemně respektují a pomáhají si 
a hlavně se pro ně především Vaší 
zásluhou stala škola místem, kde 
se cítí dobře. Stala jste se pro ně 
vzorem a mají Vás opravdu velmi 
rády. Děkujeme Vám za to, že jste 
děti zapojovala do projektů a akcí 
i za všechny besídky, které jste 
pro nás s dětmi a s obdivuhod-
ným nadšením v každém školním 

roce připravila. Ta poslední byla velmi emotivní, protože jsme tušili, že 
je poslední.

Přejeme Vám všechno dobré v osobním i pracovním životě, hodně zdraví 
a v příštím školním roce hodné prvňáčky.

S úctou rodiče žáků 4.A
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Vernisáž obrazů našich dětí
Ve středu 28. 5. 2014 v 17 hodin proběhla 

vernisáž obrazů našich dětí, které navštěvují 
kroužek malování pod vedením skvělé uměl-
kyně, přítelkyně umění a kreativity, divadelnice 
a laskavé družinářky Aničky Svobodové. Výstavu 
bylo možné shlédnout do 13. 6. 2014 ve vestibulu 
MěÚ Týnec nad Sázavou.

Vernisáže mám moc ráda. A jako ta loňská se 
i tato velice vydařila. Setkáte se s autory tváří 
v tvář jejich dílům. A to je prostě jiné. Výstava 
je živým organismem, který se skládá z jeho děl, 
přátel, názorů, tváří, náhledů na život, na tvorbu 
a na samotný umělecký proces. Staví to totiž 

umělce do jiného světla. Podporuje to jejich se-
bevědomí a uvědomělost. Potkáte své přátele 
a známé či si tam najdete nové. Dáte si kávu 
a postojíte nad dílem své dcery, syna či vnoučátka 
a vnímáte jejich realitu.

Děti se v kroužku scházejí již šestým rokem 
a tvoří svým osobitým a uvolněným způsobem 
naivní, syrové umění. V obrazech se ukrývají my-
šlenky, které většina z nás dospělých již dávno 
zapomněla. Děti malují proto, aby se uvolnily 
a vyjádřily, co právě uvnitř cítí. Nesnaží se při-
způsobovat požadavkům a vkusu diváka či umě-
leckým stylům a trendům. A to jim tiše závidíme.

Věřím, že většina začínajících umělců je ráda 
za jakoukoliv nabídku k uspořádání výstavy. Vážím 
si všech, co pomohli dětem vernisáž i výstavu zre-
alizovat a připravit vše, co k tomu patří. Například 
vyrobit exkluzivní domácí moučníky, které všem 
návštěvníkům zpříjemnily chvíle v tomto kulturním 
odpoledni. Nebo další dva kroužky při ZŠ Týnec 
nad Sázavou, které podtrhly kulturní odpoledne 
ještě dalším uměním, a to tancem či hrou na flétnu. 

Byla to vydařená a pěkná akce ve velmi přá-
telském duchu. Díla našich dětí rozhodně stála 
za vidění.

Michaela Reissigová
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Žáci základní školy soutěží a umisťují se na stupních vítězů
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže regionu 

Posázaví – Strážci památek. Od ledna do poloviny 
května vytvářeli grafiku Zbořeného Kostelce v ho-
dinách výtvarné výchovy, zpracovávali kroniku 
s pověstmi o ruině hradu v hodinách slohu a v po-
slední části soutěže vyrobili keramiku ve stylu 
Týnecké kameniny ve školní keramické dílně. Vět-
šinu práce odvedli žáci 9. ročníků a část i někteří 
osmáci. Práce děti bavila a finální výrobky jsou 

opravdu zdařilé, proto jsme se velmi radovali 
z našeho umístění v soutěži – patří nám 2. místo!

Dále pod heslem – Kdo si hraje, nezlobí – pro-
běhla soutěž „Vládce nebes“ pořádaná časopisem 
ABC, kterou na naší škole zorganizovali mladí 
žurnalisté vydávající školní časopis. Jednalo se 
o skládání různých typů papírových vlaštovek, 
trénink techniky hodu a školní semifinále, které 
naši školu katapultovalo opět na krásné 2. místo. 

Přehled umístění našich 
absolventů
Letos nám z devátých ročníků vychází 41 žáků, z osmých ročníků 1 žák 
a 8 žáků odchází z pátých ročníků. 

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
Gymnázium, Benešov – osmileté 5
Gymnázium, Vlašim – osmileté 2
Gymnázium, Praha – osmileté 1
Gymnázium, Benešov – čtyřleté 3
Gymnázium, Vlašim – čtyřleté 1
Obchodní akademie, Vlašim 2
Obchodní akademie, Neveklov 8
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1
Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 1
Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1
Střední průmyslová škola, Praha 1
Střední průmyslová škola, Vlašim 4
Střední zemědělská škola, Benešov 2
Střední lesnická škola, Písek 1
Střední odborná škola pedagogická, Praha 1
Střední zdravotnická škola, Benešov 1
Stření odborná škola, Benešov 1
Střední odborná škola, Vlašim 5
Střední škola obchodu, služeb a řemesel, Tábor 1
Střední škola automobilní a informatiky, Praha 1
Stření škola technická a ekonomická, Brno 1
Integrovaná střední škola technická, Benešov 1
Střední odborné učiliště, Benešov 1
Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha 1
Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 1

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

Školní jídelna
Opět se loučíme s dalším školním rokem a s žáky z devátých tříd.
V tomto roce jsme připravili nové polední menu formou tradičních i mo-

derních jídel. Navštívili nás šéfkuchaři z dodavatelských firem, vařili jsme 
typická jídla k různým svátkům a výročím. V červnu jsme společně v jídelně 
oslavili i Svátek dětí. Pro obě školní jídelny jsme připravili čokoládovou 
fontánu, kde si žáci sami špíz z ovoce a jejich oblíbené cukrovinky – mar-
shmallow namáčeli v lískovo-oříškovém krému. Tato akce sklidila u dětí 
úspěch. 

Nadále pokračujeme v podávání chutné a vyvážené stravy, která dětem 
dodává potřebnou energii.

Během letních prázdnin proběhne ve školní jídelně rekonstrukce vzdu-
chotechniky a údržba zařízení pro nový školní rok. Provoz školní jídelny 
ukončíme z důvodů oprav 27. 6. 2014 s vysvědčením pro děti a činnost 
zahájíme 1. 9. 2014.

V pondělí 1. září přivítáme nové prvňáčky a s nimi mohou navštívit 
jídelnu i jejich rodiče. Pro rodiče připravujeme malé pohoštění a budeme 
moc rádi, když nám pomohou seznámit děti s novým prostředím.

Nejdelší hod měřil 25 metrů! Jeden z finalistů, navíc 
ten nejmladší, vyjede i na finále soutěže do Prahy. 
Držíme mu palce a doufáme, že i v novém školním 
roce se na nás při soutěžních kláních usměje štěstí.

Bc. Jana Kopřivová

pokračování na následující straně
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Žádám rodiče prvňáčků, aby mě navštívili v kanceláři ve školní jídelně 
v Komenského ulici, v týdnu od 25. srpna 2014. Veškeré informace budou 
vyvěšeny na obou ŠJ a na www.sjtynec.cz. Na webových stránkách najdete 
přihlášku ke stravování, informace k zadání inkasní platby.

Po elektronickém odeslání si již v kanceláři zakoupíte za 135 Kč čip (lze 
použít i starší čip) a seznámíte se s vnitřním řádem jídelny. Toto vše je pro 
urychlení administrativy. Rodiče mohou přihlášku vyplnit přímo i v jídelně. 
Na Vaše děti se bude těšit stávající kolektiv našich kuchařek.

Na závěr školního roku bych chtěla společně se strávníky poděkovat 
vedení města

panu starostovi Mgr. Kadrnožkovi a paní místostarostce Bursové za péči 
a pochopení potřeb školní jídelny a za starost o spokojenost malých i do-
spělých jedlíků. Žijeme v době, kdy peněz není nazbyt. Při jednáních na ra-
dách města se snažíme najít řešení, jak obě jídelny udržovat a postupně 
opravovat, aby se Vaše děti stravovaly v příjemném prostředí.

Přeji Všem žákům úžasné prázdniny, hodně zážitků a rodičům bezsta-
rostné a slunečné léto.

Jana Malinová, Ředitelka školní jídelny

dokončení z předchozí strany

Lesní dobrodružství s veverkami
Dne 20. 5. jsme se my „Veverčáci“ vydali k nově 

vybudovanému altánku v nedalekém lese.
Ještě v MŠ nás paní učitelky rozdělily do čtyř 

pětičlenných družstev. Počasí nám přálo, a tak 
jsme nasadili batůžky s pitím a nezbytnou slad-
kostí a vyrazili směrem k lesu.

Cestou jsme si povídali o tom, jak se máme 
chovat – nekřičet, nevyhazovat odpadky, netrhat 
rostliny, nelámat větve atd.

Asi po 45 minutách jsme dorazili k vytouže-
nému cíli. Altánek nám posloužil k odpočinku 
a nezbytné svačině.

Po ní jsme šli stavět do okolí altánu domečky 
pro zvířátka. Využili jsme přírodní materiál, který 
se nacházel všude kolem nás. A tak vznikly do-
mečky pro berušky, housenky, motýly a žabičky. 
Když paní učitelky zavelely k odchodu, vůbec se 
nám nechtělo.

Při zpáteční cestě jsme ještě soutěžili ve vědo-
mostních disciplínách zaměřených na les, např. 
vyjmenovat co nejvíce lesních zvířat a ptáků nebo 
si vzpomenout na co nejvíce písniček o lesních 
zvířátkách. Nakonec jsme si společně zazpívali 
naší písničku „Veverky.“

Zpátky nám cesta ubíhala rychleji. Asi to bylo 
tím, že už se blížilo poledne a my se moc těšili 
na oběd.

A co nás ještě čekalo v červnu? Cesta vlakem 
do Čerčan se zastávkou na zmrzlinu, exkurze 
do vodáckého centra v Týnci nad Sázavou, celo-
denní výlet „Pohádková Sázava“, „Jak se oblékali 
naši rodiče a prarodiče a samozřejmě rozloučení 
s předškoláky.

Přejeme vám krásné prázdniny, se stejně zají-
mavými dobrodružstvími.

Děti z 1. třídy MŠ „Veverčáci“

Šikulové
Celý školní rok probíhal ve 2. třídě výtvarný kroužek „Šikulové“, kde děti 

pracovaly s netradičními materiály. Jejich šikovné ručičky vytvořily mnoho 
pěkných výrobků 
a dárků, proto jsme 
jim na závěr připravili 
sladké překvapení. Po-
dle své chuti a fantazie 
si samy vyrobily a ozdo-
bily zmrzlinové poháry. 
Věřte, že odměna byla 
opravdu sladká.

Alena Povolná,  
Jana Zemanová,  

učitelky 2. třídy
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Jarní akce 3. třídy MŠ
S příchodem jara začala naše třída opět usku-

tečňovat delší výlety do přírody a pozorovat její 
proměny. Čekali jsme, kdy vykouknou první jarní 
kytičky. Připravovali jsme se na svátky jara a po-
znávali velikonoční zvyky a říkadla. Zazpívali 
jsme si s Lenkou Hamajdovou při jejím hudebním 
programu „Hody-hody-doprovody“. Uskutečnili 
jsme také výlet do svíčkárny v Šestajovicích, kde 
si děti mohly vyzkoušet vyrobit svíčky a užily si 
i jiné zábavné atrakce. Navštívili jsme také veli-
konoční výstavu, kterou pořádali žáci ze základní 
školy. Konec dubna jsme oslavili v čarodějnických 
maskách různými soutěžemi, kouzly, a pak jsme 
se vydali na vycházku Týncem. 

V měsíci květnu jsme si vyprávěli o našem 
městě, a proto jsme se byli podívat v Týnecké 
rotundě, městské knihovně a předškoláci navštívili 
starou i novou základní školu. Nezapomněli jsme 
ani na svátek matek a vyrobili jsme maminkám 
malý dáreček. Poznávali jsme naší planetu Zemi 
a učili jsme se chránit přírodu a pečovat o životní 
prostředí. 

Divadlo K+K pro nás připravilo představení 
„O Smolíčkovi“.

A jak vypadal červen? Oslavili jsme společně 
svátek dětí návštěvou cukrárny. Na závěr škol-
ního roku jsme se vyrazili podívat na „Pohád-

kový hrad“ v Sázavě, kde byl pro děti připraven 
zajímavý program plný zážitků. Na závěr měsíce 
si děti zasoutěžily a zatančily s živou hudbou 
na zahradě MŠ za doprovodu skupiny PT Styl. 
Nakonec jsme se rozloučili s našimi předškoláky, 
kteří po prázdninách nastoupí do školy. Měli jsme 
pro ně připraveno malé překvapení a na závěr opé-
kání vuřtů. Popřejme jim mnoho úspěchů, pěkné 
známky a horu nových vědomostí v první třídě.

Za 3. třídu: Marcela Rýdlová
Bc. Štěpánka Drábová

Ze základní umělecké školy
I letos, jako každý rok, MŠMT vyhlásilo soutěž ve hře na vybrané nástroje. 

Soutěžilo se v oborech hra na klavír a kytaru. Z naší školy se zúčastnilo 6 
žáků. V okresním kole obsadili tato místa:

Hra na klavír: I. kategorie – Fischerová Monika, 2. místo. II. kategorie – 
Čížkovský Vojtěch, 2. místo. V. kategorie – Zadražilová Natálie, 2. místo.

Hra na kytaru: O.a kategorie – Ošmera Jan, 2. místo. O.c kategorie – 
Hrazdil Dominik, 3. místo. IV. kategorie – Málková Andrea, 3. místo.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Richterová Hana

Týnecká škola je pobočkou Základní umělecké školy Josefa Suka v Be-
nešově, jejímž zřizovatelem je město Benešov. Informace o škole najdete 
na www.zusbenesov.cz. Škola je na adrese Jílovská 81, Týnec nad 
Sázavou.

Naše oblíbená místa
V životě člověka jsou místa, která má rád, oblíbil si je, vrací se k nim 

a cítí se na těchto místech dobře. Pro některé to může být rodný dům, kde 
prožil své dětství. Zná tam každý kout a to je mu příjemnou vzpomínkou 
na radostné chvíle raných roků života. Pro jiné to mohou být lokality, kam 
si rádi zajdou nebo zajedou v době víkendu, aby si v zátiší od ruchu města 
trochu oddechli a pokochali se krásou přírody, aby tam prožili nejeden 
pěkný večer se svými blízkými a přáteli a v družné debatě se vzájemně 
obohatili a potěšili. Pro další to jsou místa, která objevili při svých výletech 
nebo na dovolených. A těší se, že si tam v době dovolené zase budou moci 
zajet či zaletět. Mnozí z nás můžeme mít k svému srdci připoutaná místa, 
na kterých se vždy cítíme dobře. Avšak pro naše povinnosti naše přítomnost 
na těchto místech, i když je máme tak rádi, není častá. V těchto dnech za-
plavují naše noviny, časopisy a média nabídky na letní dovolenou. Nabídka 
je pestrá. Od tuzemských míst až po exotické pobyty. To je však nabídka, 
kterou si můžeme většinou dovolit jednou za rok. My bychom ale nechtěli 
prožívat příjemné chvíle jen tak zřídka. Rádi bychom, aby takových pěkných 
chvil bylo mnohem víc. Tuto nabídku máme ale v rukách my sami. Příroda 
a okolí nás mohou nadchnout, dodat nám dobrou náladu. Kdybychom tam 
však byli dlouhou dobu sami, asi bychom se dobře necítili. Krásu a půvab 
těchto míst, nám často zprostředkovali lidé, kteří byli s námi, které jsme 
tam potkali, na které rádi vzpomínáme. Místa, kde momentálně žijeme, 
se nám zdají často všední, protože tam prožíváme podstatnou část svého 
života. Můžeme ale být my sami „místem a prostředím“, kde se jiní budou 
cítit dobře a kam si rádi zajdou, protože vědí, že se u nás obohatí, potěší, 
najdou novou vzpruhu do dalších dní. A také my sami se potom budeme 
cítit dobře. A tak mezi naše oblíbená místa mohou patřit i naše domovy 
a domovy našich přátel, ve kterých prožíváme všední dny.

Bedřich Vymětalík
Týnecký farář
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Dětské rybářské závody v Kozlovicích
Jako každý rok, tak i letos se v sobotu 24. května 

uskutečnily dětské rybářské závody. A to v Koz-
lovicích, na chovném rybníku místní organizace 
Českého rybářského svazu Týnec nad Sázavou.

Za příjemného počasí a super sportovní nálady, 
celkově se těchto závodů účastnilo 26 malých 
rybářů a rybářek. Někteří závodníci měli štěstí 
na kapříka, pstruha, lína a jiní se radovali z men-
ších úlovků. Závodníci byli bodováni podle délky 
ryby, 1cm délky = 1 bod. Po čtyřech hodinách 
závodění se na 1. místě umístil Lukáš Kovárna, 
na 2. místě Michal Korbel a na 3. místě Matyáš 
Pořízka. Na každého závodníka se díky našemu 
spolku dostalo několik pěkných a hodnotných cen. 

Dále také tato místní organizace pořádá i letos 
tábor pro děti a mládež a to v termínu od 19. 
do 26. července. Uzávěrka přihlášek je do 30. 
června. Přihlášku najdete na webových stránkách 

rybářského svazu (http://rybari.tynec.eu). Pro 
více informací se můžete obrátit na Miroslava 
Čecha (mob: 734 795 247) nebo Přemysla Čer-
nušáka (mob: 607 878 598).

Černušáková a Čechová
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Fotbalový turnaj
Ve středu 4. června 2014 pořádala školní dru-

žina ve staré škole již 6. ročník fotbalového turnaje 
o putovní pohár. Na hřišti se sešly tři družinové 
týmy mladších a starších žáků z Benešova, Kos-
telce u Křížku a domácí.

Zachytily jsme několik postřehů po zápase 
od hráčů i od diváků:

… „rozhodčí byl super“ … „líbilo se mi tu“ … 
„na příští turnaj se moc těším“ … „roztleskávačkám 
se vystoupení povedlo“ … „splnil se mi sen“ … 
„hlavní rozhodčí, pan Chmelař, byl spravedlivý“ … 

„rozhodčí byl úžasný“ … „Kostelec byl vyrovnaný 
soupeř“ … „Benešov byl silný soupeř“ … „roztleská-
vačky byly hezký a výborně tančily“ … „díky panu 
Campodonicovi, že byl u nás na střídačce“ … „byly 
nové sítě na brankách a to je super“ … „sice jsme 
nevyhráli, ale moc jsme si to užili“ …

Výsledky utkání
Starší žáci
1. Kostelec u Křížku
2. Benešov
3. Týnec n. S.

Mladší žáci
1. Benešov
2. Kostelec u Křížků
3. Týnec n. S.

Díky dotaci od Městského úřadu v Týnci nad 
Sázavou děti hrály v nových kompletních dresech. 
Děkujeme paní Kožíškové za zakoupení návleků 
pro roztleskávačky a velký dík všem, kteří nám 
pomáhali s organizací turnaje.

Vychovatelky ŠD M. Hranostýlová a A. Svobodová

Z dopisů čtenářů
Týnec nad Sázavou
Příjemné městečko k žítí

Pár slov k tématu „náplava / nenáplava“ – 
po přečtení posledních Týneckých listů. Ráda 
bych podotkla, že je moc fajn, že se do Týnce 
stěhují noví obyvatelé a přinášejí nový vítr, myš-
lenky a názory. Znamená to totiž, že se rozhodli 
tady žít, protože se jim tady líbí a chtějí tady žít 
a vychovávat své děti.

Osobně jsem se do Týnce přistěhovala před 
osmi lety z Moravy a jsem moc ráda, že tady 
bydlím, protože tohle městečko je opravdu moc 
příjemné místo k žití a je mi tady dobře. Je tady 
spousta věcí, které fungují, krásné okolí a co se 
týká pracovních příležitostí, je tady situace sku-
tečně podstatně lepší než např. na Ostravsku nebo 
Prostějovsku. 

Během té doby, co tady žiji, vidím, kolik skvělých 
a zajímavých lidí tady pracuje a dělá i něco pro druhé 
a tím zároveň přispívá k rozvoji našeho městečka. 
Od MC Motýlek, přes pěknou knihovnu, sportovní 
kroužky pro děti, příměstské tábory, akce na hradě, 
zlepšení kvality jídla ve školní jídelně, obnovu zeleně, 
akce pro seniory, Montessori centrum, navýšení kapa-
city městské školky, nová kanalizace a v neposlední 
řadě na mě velmi zapůsobil dobročinný koncert pro 
postižené povodněmi v okolí. A další a další věci, 
akce a projekty, o kterých třeba ani nevím. Jasně 
jsou věci, které nejdou hned, nebo se třeba nepodaří 
na 100%, ale upřímně: Kdo nic nedělá, nic nezkazí. 
Za tu dobu, co tu bydlím, se Týnec dost proměnil 
a rozhodně k lepšímu – proto se sem lidé stěhují. 
Troufám si tvrdit, že tím, že je člověk odjinud, tak 
možná věci vidí z většího nadhledu.

Co se týká práce městského úřadu, opravdu si 
nemohu na nic stěžovat – kdykoliv jsem cokoliv 
potřebovala vyřídit, řešila jsem to s daným úřed-
níkem a vždy vše proběhlo v pohodě a ve vstřícné 
atmosféře. Projekty, které tady běží mi přijdou 
smysluplné a přínosné. A ve volbách budu volit 
lidi, o kterých si myslím, že jim naše město leží 
na srdci – bez ohledu na to, jestli jsou to čisto-

krevní „domorodci“ nebo ne. Protože si mimo-
chodem myslím, že práce v komunální politice 
rozhodně není nejjednodušší a nejlehčí způsob 
obživy.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispí-
vají k tomu, že je Týnec čím dál lepším místem 
k životu.

Eva Hrubá, Týnec nad Sázavou

Obludárium Luďka Vondry
V neděli 1. června se v hlavním sále hradu 

Týnec uskutečnila vernisáž výstavy Obludárium 
Luďka Vondry.

Na výstavě sochař z Prahy představuje svou 
nejnovější tvorbu. Loni jsme na Velikonoce mohli 
shlédnout jeho Křížovou cestu a letos se nám 
představuje ve zcela jiném světle. K vidění je hned 
několik čertů, vodník s vodnicí, mořská panna 
Liliána, obrovská loutka draka dominuje středu 
sálu a k vidění je i jeho menší zelený bráška. 
Na výstavě máme hned dvě čarodějnice Sábinku 
a Naděždu a těm všem „obludkám“ žehná dřevěný 
Ras-Putin v černém hávu.

Při vernisáži se mohli její návštěvníci zapojit 
do soutěže o největší „obludu“ a tak se jich asi osm 
všemožně šklebilo, křenilo a pitvořilo. První místo 
nakonec vyhrál pan psycholog Pavel Kroy, který 
předvedl perfektního čerta. Cena byla opravdu 
hodnotná – loutka čerta z dílny sochaře Luďka 
Vondry. Dík a obdiv patří ale všem zúčastněným, 
že neváhali a nestyděli se na chvilku odložit masku 
důstojnosti a vážnosti. Výstava je u nás na hradě 
k vidění do konce července.

Magdalena Timplová, Kastelánka hradu Týnec



červen 2014 Týnecké listy strana 21

Svět Magdaleny Stárkové-Timplové na hradě v Týnci nad Sázavou
Obrazy, plastiky, ilustrace a malby na hedvábí 

vystavuje od 29. května do 30. července na hradě 
v Týnci nad Sázavou kastelánka a výtvarnice 
v jedné osobě Magdalena Stárková-Timplová. 
Výstavou nazvanou Můj svět dává nahlédnout 
do života plného radosti a pohody. „Jsem od pří-
rody optimistka, do obrázků proto nechci dávat 
nic negativního, špatných věcí je kolem nás dost, 
tak proč je ještě přidělávat,“ říká malířka. Vernisáž 
proběhla 31. května.

Na výstavě jsou k vidění převážně obrazy, které 
doplňuje několik plastik, ilustrací k básním Jana 
Jakuba Šalamouna a maleb na hedvábí. Převažují 
na nich motivy koček. Magdalena Stárková-Tim-
plová jich podle svého odhadu namalovala už 
stovky. „Kočky mám strašně ráda. Je to úžasný 
tvor, přítulný, chytrý, ladně se pohybuje… Máme 
se od něj hodně co učit. Kdybych mohla, mám ko-
ček plný dům. Ve skutečnosti ale nemám žádnou, 
protože syn je alergik,“ poznamenala. 

Kočka prý byla už na prvních obrazech, které 
odstartovaly její kariéru výtvarnice. Intenzivně 
malovat začala už na střední škole. „Byla jsem ten-
krát moc ovlivněná malířem, ilustrátorem a spi-
sovatelem Petrem Sísem, byla jsem zahloubaná 
do jeho knížky Tři zlaté klíče, moc se mi líbila, 
vnitřně mě zasáhla. Najednou jsem namalovala 
první obrázek a už to šlo samo,“ zavzpomínala. 
Inspiraci pro své obrázky nachází při čtení knih 
nebo básní, v přírodě, divadle, na výstavách 
i ve svých třech dětech.

Magdalena Stárková-Timplová vystudovala 
grafickou úpravu tiskovin, kterou spolu s malo-

váním dokáže zúročit i při práci kastelánky hradu 
v Týnci nad Sázavou. Dostala se k ní oklikou přes 
divadlo – spolupracovala s ochotnickým spolkem 
Netopýr, který působil při zdejším muzeu, a když 
se uvolnilo místo kastelánky, přihlásila se do kon-
kurzu a vyhrála. „Jsem spokojená, když se to, co 
dělám, lidem líbí, když přijdou a baví se,“ říká. 

Nahlédnout do jejího světa fantazie mohli už 
návštěvníci galerií nejen v České republice – mimo 

jiné v Benešově, Táboře, Praze, Františkových 
Lázních nebo Chlumci nad Cidlinou –, ale také 
v Japonsku. „Nevystavuji ale za každou cenu, 
nechávám si čas na malování. Nejsem výtvarník, 
který by musel mít každý měsíc výstavu,“ dodala. 
Hodně lidí si ji také najde prostřednictvím inter-
netu, třeba stránek www.magdalenastarkovatim-
plova.cz nebo www.fler.cz.

Jaroslava Tůmová
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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 22.00 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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www.centrumtynec.cz

Muzejní noc
Muzejní noc s podtitulem Středověk na hradě se 

na Týneckém hradě a v muzeu uskutečnila v so-
botu 14. června již počtvrté. V bohatém programu 
návštěvníci hradu potkávali pohádkové postavy 
a plnili u nich různé úkoly. Ve sklepení se setkali 
s čarodějnicí a alchymistou, ve věži s Bílou paní. 
V hlavním sále hradu byly pro jejich šikovné ruce 
připraveny dílny. Diváci se opět setkali se šermíři 
ze skupiny Equites, po jejich vystoupení si děti 
dokonce mohly vyzkoušet středověkou zbroj.

Pražské divadlo Inkognito pod vedením Petra 
Lněničky uvedlo pohádku Plavba na ostrov po-

kladů. Do děje se zapojila řada malých diváků 
a všechny pohádka moc bavila.V rotundě zahrály 
na flétny žákyně týnecké školy pod vedením paní 
učitelky Miloslavy Hranostýlové a na letním pódiu 
vystoupil pěvecký sbor ZŠ Týnec, který vede paní 
učitelka Jana Vacková.

Smyslem akce je otevřít hrad širší veřejnosti, 
hlavně rodinám s dětmi. V průběhu Muzejní noci 
si návštěvníci mohli prohlédnout celý areál hradu 
včetně všech výstav, věž s netopýry a samozřejmě 
měli možnost potěšit se krásnou vyhlídkou z go-
tické věže.

Magda Timplová
kastelánka hradu
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Opoziční příloha
V posledních číslech Týneckých listů vystou-

pala sebechvála vedení města do nebeských 
výšin, podobně to můžeme pozorovat obrazem 
i zvukem v Regionální televizi Posázaví (RTP). 
Bohužel tuto selanku narušíme, ale zodpověd-
nost k naší obci je silnější. Vzhledem k různým 
nařčením na naší adresu v tom také hraje svou 
roli naše sebeobrana. Možná si svůj názor také 
děláte podle různých zdrojů, ale jisté věci je třeba 
upřesnit. Vybereme jenom některé.

Výměna kronikářky byla rychlá a odpovídá 
stylu městské politiky v Týnci nad Sázavou. Kro-
nikářka se znelíbila objektivními zápisy do kro-
niky. Původně uveřejněný důvod spočívající 
v kritice dálničního připojení byl nepravdivý. 
Skutečným důvodem ukončení spolupráce byl 
zápis v kronice o kritickém postoji části oby-
vatel k masivnímu vykácení i zdravých stromů 
v rámci rekonstrukce městské zeleně. Zdá se, že 
vedení města by rádo mělo kroniku pod kontro-
lou stejně jako Týnecké listy, tedy jenom s chva-
lozpěvy. Ale tak to asi nikdy nebude, pakliže se 
nevrátíme hlouběji do minulosti. Na nedávné 
přednášce Vlastivědného klubu jsme názorně 
viděli jak kroniky vypadaly za druhé světové 
války a po komunistickém převratu, podle jakého 
mustru a o čem se do nich zápisy prováděly a co 
naopak bylo tabu. Neomalený postup v tomto 
případu se nám zdál přehnaný a tak jsme alespoň 
navrhli odcházející paní kronikářce odměnu. Leč 
to, co lehce projde s návrhem jednoho zastupitele 
na odměnu vedení města, tak najednou nejde. 
Navrženou odměnu za cca 9 let práce kronikářky 
nakonec schvaluje rada města, která se zaštítí 
osobou tajemníka a ten odměnu nedoporučí (viz. 
zápis z jednání rady města 5/14). Nová kroni-
kářka byla ustavena rychle a bez zbytečných 
komplikací s výběrem. Na dotaz jakým způsobem 
byla vybrána, jsme byli ubezpečeni, že jistě tím 
objektivním. 

Zajímavé bylo také odvolání jednatele Tech-
nických služeb Týnec s.r.o. Ještě den před tím 
si v rozhovoru v regionální televizi starosta 
pochvaluje fungování společnosti a druhý den 
máme nového ředitele a to dokonce (byť do-
časně) z řad dozorčí rady. Dozorčí rada, jako 
hlavní kontrolní orgán, není do tohoto zásahu 
předem zasvěcena, natož aby od ní vzešel po-
pud k odvolání či nějaký dokument o varovných 
signálech z nitra společnosti. Společnost však 

má jako druhého jednatele (proč dva jedna-
telé je ve hvězdách) pana starostu a ten se asi 
zalekl kumulace funkcí, protože samotný post 
druhého jednatele zavdával důvod mnoha naráž-
kám od veřejnosti na to, že si takto buduje post 
(trafiku raději v dnešní době tažení proti kou-
ření neuvádíme) pro nepředvídatelné okolnosti. 
Nutno podotknout, že starosta se stal jednatelem 
bez řádného výběrového řízení na tuto funkci, 
pouze jako jakýsi náhradník, který po jmenování 
skutečného jednatele odstoupí, což se nestalo. 
Plat jednatele včetně všech odměn dělá maxi-
málně 546 tisíc Kč hrubého ročně, tedy max. 
45.500,- Kč hrubého měsíčně. Výši základního 
platu 34.000,- Kč měsíčně stanovila rada města 
a výši odměn do výše 11.500,- Kč měsíčně určuje 
taktéž. Ať je fungování TST jakékoliv, tak v nás 
přetrvává nepříjemný pocit z prohraného boje 
o jednu společnost technických služeb spojující 
vodu, kanalizaci, odpady a údržbu zeleně. Vedle 
toho máme společnosti dvě a v nich dohromady 
tři posty jednatele.

Vedení fotbalového klubu se s vedením města 
v lásce nemá, to je známá věc. Loňské nařčení 
o černých duších v soupiskách žákovských od-
dílů byl amatérský pokus o diskreditaci klubu. 
Nemyslíme si, že fotbal je sport, který by měl 
mít přednost před ostatními, ale je to největší 
klub s největším majetkem a také náročnou údrž-
bou sportovišť. Fotbalisti provozovali tábořiště 
v Náklí na pronajmutém pozemku od společ-
níků rodiny pana Janečka a zisk používali k re-
investicím do majetku na sportovištích, který je 
vlastně městský. Nezdá se, že by se někdo tímto 
obohacoval a nebo jinak zisk zneužíval. Před 
prodloužením smlouvy město fotbalisty před-
běhlo a zařídilo, aby od letošního roku pronájem 
pozemku s tábořištěm přešel na město. Město, 
respektive rada města, potom může s prona-
jatým pozemkem dále nakládat. Je to přesně 
ten případ rozhodnutí jako předchozí případy, 
které se zásadně na zastupitelstvu neprojedná-
vají a pouze oznamují a nebo v horším případě 
vyplynou samovolně na hladinu. V tomto případě 
se můžeme jenom dohadovat o účelu z mnoha va-
riant jako založení vlastního městského podniku 
na generování zisku, zavření kempu pro větší 
klid v letních bujarých nocích a nebo to je je-
nom cestička k opětovnému pronájmu některému 
podnikateli v turistickém a sportovním oboru? 

Prozatím nevíme, ale protože vedení města jistě 
i v tomto čísle TL na náš článek zareaguje, tak 
se možná mnohé dozvíme. 

Vícekrát jsme byli kritizováni za jakousi negaci 
všeho pozitivního, co vedení města vymyslí a díky 
loajální většině v zastupitelstvu také prosadí. 
Hlavně paní místostarostka je v tomto směru 
velmi aktivní a nenechá si ujít žádnou příležitost 
označovat prosazování jiných názorů za scestné. 
Moc se jí nelíbilo, že všichni zastupitelé nezvedli 
ruku pro urychlené utracení peněz na různé akce, 
které zabodují před volbami. Naše snaha o pou-
žití těchto peněz na splacení úvěrů (a částka to 
není malá a ještě bude několik let trvat její spla-
cení) nebo na vytvoření rezervy k velké investici 
do nutného rozšíření kapacity čističky (podle 
kvalifikovaného odhadu asi 50 mil. Kč) nebyla 
vyslyšena. Priority před volbami tak přestávají 
být prioritami a místo toho se bezhlavě utrácí 
za populistické projekty. Takto nehospodárné 
vynaložení financí, pouze s vidinou úspěšných 
podzimních komunálních voleb, však může mít 
za příčinu následné zvyšování poplatků, daní, 
vodného či stočného z důvodu zpětného naplnění 
městské kasy. Překotné rozdělování peněz má 
ostatně jednu oběť a tou je hasičská zbrojnice 
v Krusičanech, jejíž přestavbu, jakožto obecního 
majetku, vedení města zcela nezvládlo. Je přece 
logické, že si kontroluji tok peněz od projektu, 
demolice, rozpočtu, souladu s územním plánem 
tak, jak je to požadováno na každém z nás. 
Uvrhlo tím do problémů místní lidi s dobrými 
úmysly a vůlí přiložit dobrovolně ruku k dílu 
a vylepšit vybavení místního hasičského sboru 
a oslavu výročí jeho založení. Hasičské sbory jsou 
jedny z pozitivních zárodků fungování občanské 
společnosti. K hospodaření města jeden příměr 
z rodiny. Ve vašem domku začalo zatékat a vy 
ještě splácíte úvěr za jeho pořízení. Vyhráli jste 
jistý obnos ve Sportce a na rodinné poradě řešíte, 
zda si koupíte domácí kino, které jste si tolik 
přáli a které vám jistě zvedne komfort anebo se 
budete snažit odlehčit splátky na úvěru anebo si 
založíte podúčet na uspoření peněz na výměnu 
střešní krytiny pro případ, že vám začne kapat 
ze stropu. Jak se rozhodnete, když chcete bydlet 
déle než čtyřleté volební období?

Zbyněk Bartl, Pavel Korec  
a Luděk Šefrna – zastupitelé města

Spekulace? Pravda?
Technické služby

Pan Kočí byl vybrán do funkce jednatele ve vý-
běrovém řízení, kde ve výběrové komisi měla 
zastoupení i opozice. Odvolání pana Kočího vyšlo 
z výsledků kontrolních dnů. Dlouhodobě nezvlá-
dal organizaci firmy a nebyly plněny některé 
důležité úkoly. O této situaci byl informován 
předseda dozorčí rady Ing. Turek. Byl požádán 
o spolupráci pro stanovení dalších kroků k ná-
pravě situace. Předseda dozorčí rady dohlížel 
14 dnů na činnost pana Kočího a snažil se mu 
pomoci v řízení společnosti. Bohužel, ukázalo se, 
že další spolupráce s panem Kočím není možná 

a rada města ho odvolala z funkce jednatele 
Technických služeb Týnec.

V tuto chvíli je pověřen řízením Technických 
služeb Týnec Ing. Turek, který z toho důvodu 
rezignoval na post člena dozorčí rady a zodpo-
vědně a odborně se ujal řízení firmy. Jeho půso-
bení ve firmě se předpokládá do doby nástupu 
nového ředitele. Ten bude vybrán ve výběrovém 
řízení.

Mé působení ve firmě ve funkci jednatele je 
od počátku pouze formální. Protože jako sta-
rosta osobně odpovídám za fungování celého 
města, které je 100% vlastníkem nově vzniklých 
Technických služeb Týnec s.r.o., přejímám jako 

jejich jednatel také odpovědnost za zachování 
dobré kvality a cen služeb. Za tuto činnost ne-
pobírám žádnou odměnu. Po ukončení funkce 
starosty se vzdám i funkce jednatele. Rozhodně 
odmítám spekulace a lži o trafice nebo postu pro 
nepředvídatelné okolnosti (co jsou nepředvída-
telné okolnosti?). Tato spekulace vznikla pouze 
v hlavách opozičních zastupitelů, nikoliv v mé. 

Z výčtu platových výměrů předložených opo-
zicí by se mohlo (mělo) zdát, že ve dvou nově 
vzniklých firmách vyplácíme tři platy jednatelů 
a snad i dva platy ředitelů společností. Tak to 

pokračování na následující straně
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není. Ve skutečnosti jsou placeny pouze dva ře-
ditelské platy lidem, kteří řídí společnosti.

Souhlasím s opozicí, že dva jednatelé pro jednu 
společnost nejsou potřeba. Návrh na změnu po-
čtu jednatelů jsem zastupitelstvu předložil a tato 
změna byla přijata.

Fotbalový klub
Už více než rok pracujeme na projektu Tý-

necké nábřeží. Týká se obnovy významných lo-
kalit ve městě – prostor pod Lidlem, Sadovka, 
Pěší zóna, tábořiště, Náklí, zpřístupnění břehu 
řeky pro vycházky. 

Začali jsme pracovat na přípravě záměru 
obnovy tábořiště. Tábořiště dosud provozuje 
fotbalový klub a výtěžek z něj využívá pro svoji 
činnost. Fotbalový klub Ferkom, jako dlouhodobý 
nájemce, tábořiště pouze udržuje, ale nerozvíjí. 
O možných změnách v tábořišti v Náklí jsme 
začali jednat se zástupci fotbalového klubu. 
Chtěli jsme s nimi dohodnout nový způsob fi-
nancování klubu, pokud by příjmy z provozu 
tábořiště vypadly z jejich rozpočtu. Výsledkem 
byla hysterie, osočování ze záměru zlikvidovat 
klub a výhrůžky o ukončení činnosti. Podle 
dřívějších podkladů od fotbalistů, by stávající 
podpora města měla zajistit pokrytí nákladů 

na činnost dětského fotbalu a částečně údržbu 
sportoviště. Zbylé financování je na ochotě se 
domluvit, kompromisech a předložení přehled-
ných příjmů a výdajů klubu. Město jako hlavní 
sponzor klubu očekává nastolení vzájemné dů-
věry a ochoty ke spolupráci, které v současnosti 
hledáme a věříme, že nalezneme.

Projekt obnovy tábořiště je teprve na počátku. 
Ještě není jasné, jak toto místo bude nově vy-
padat a fungovat. Věříme, že výsledek povede 
ke zkulturnění prostředí tábořiště včetně mož-
ností kvalitního koupání a toto krásné místo bu-
dou moci k rekreaci více a lépe využívat i všichni 
Týnečáci.

Překotné rozdělování peněz
Naše strategie vedení „domácího“ rozpočtu 

se páni zastupitelé diametrálně liší. 
Je jistě možné přebytky použít na rychlejší 

splácení dluhů, je možné jen nechat peníze le-
žet na účtu a dělat rezervy pro budoucí velké 
investiční akce. Je možné celé volební období 
prosedět s rukama v klíně a točit palci. Řešit 
pouze běžné provozní problémy a pobírat ten 
dobrý starostenský plat. Je možné celé město 
na několik let zakonzervovat, ale oddlužit. To 
je jedna z možných strategií. 

Pracuji ve vedení města již 10 let. Zodpovědně 
mohu říci, že podrobně rozumím ekonomickým 

mechanismům v rozpočtu města. Rozpočet, který 
již 4 roky připravuji, je vždy vyvážený a vykazuje 
přebytky. Mou strategií je uvážené a rozumné 
investování těchto přebytků do rozvoje města. 
Na základě znalostí principů naplňování městské 
pokladny a pod dohledem naší banky jasně vím, 
že vedle toho budu moci pravidelně splácet úvěry 
města. Vím samozřejmě o velkých investicích, 
které nás výhledově čekají, ale také na ně umím 
se svými spolupracovníky získat finanční pro-
středky nejenom vytvářením rezerv v rozpočtu.

I letošní projekty jsou součástí průběžné čtyř-
leté práce na obnově a zvelebení našeho města, 
nikoliv pouze narychlo připravený předvolební 
gulášek pro naše občany. Zkuste se pane Bartle, 
Korče a Šefrno po městě trochu rozhlédnout… 

Opozice nás v poslední době opakovaně viní ze 
sebechvály, ať už v Týneckých listech, či v regionální 
televizi. Články v týneckých listech a reportáže 
v televizi připravuji a chápu jako způsob podání 
informací občanům města. Informací o tom, co 
se v našem městě děje, staví, připravuje, slaví…

Ale ať už to každý z nás chápe, jak chce, napadá 
mě, že kdybychom celé 4 roky pouze proseděli 
s rukama v klíně, asi bychom neměli o čem in-
formovat, ani za co se „pochválit“.

Martin Kadrnožka, starosta města

dokončení z předchozí strany

Vážená paní doktorko Čečilová,
nechci Vás nijak napadat, ale cítím, že musím re-
agovat na Vaše smyšlené články ve Vaší Klekánici, 
které se týkaly Osadního výboru v Peceradech. 
Vaše tvrzení, že jsem byl zásadně proti, aby paní 
Jitka Šotková byla do tohoto výboru dovolena, se 
nezakládá na pravdě. Před hlasováním v zastupi-
telstvu města dne 7. 4. 2014 jsem vysvětlil, proč 
se vzdávám hlasování. Vůbec jsem nehlasoval. 

Nelze někoho dovolit do výboru, který byl 
v místní části zvolen tamními lidmi. Pokud by 
někdo ukončil činnost v tomto výboru z ja-
kýchkoliv důvodů, má nárok do tohoto výboru 
postoupit volený člověk, tzv. náhradník, který 
se v regulérních volbách umístil na prvním 
nepostupovém místě. To znamená, že jestliže 
je výbor šestičlenný, tak na členství ve výboru 
má nárok člověk, který se umístil na sedmém 
místě a nikoliv člověk, který nekandidoval vůbec. 
Nemám absolutně nic proti paní Jitce Šotkové, 
které bych hlas v regulérních volbách dal, ale 
respektuji určitá pravidla. Proto jsem při hla-
sování v zastupitelstvu nebyl ani pro, ani proti 
a ani jsem se nezdržel hlasování – vůbec jsem 
totiž nehlasoval. 

Na rozdíl od Vás, paní doktorko, jsem se ve vět-
šině hlasování rozhodnul, zda hlasovat pro či 
proti danému návrhu. Vy se ve velké většině ráda 
hlasování o návrzích zdržujete, čímž se vyhýbáte 
nést za návrhy jakoukoliv zodpovědnost. Pokud 
se návrh projeví jako úspěšný, tak i Vy se vezete 
na vlně úspěšnosti. Ale pokud se něco nepodaří 
dotáhnout k úplné spokojenosti, tak Vy jste první, 
kdo se ozve: „Já jsem s tím nesouhlasila, pro-
tože jsem věděla, že to nemůže dopadnout dobře“. 
Když jste byla o tom tak přesvědčená, proč jste 
se zdržela hlasování a nehlasovala proti, čímž 
byste na sebe vzala také kousek zodpovědnosti!

K dalšímu Vašemu článku „Krusičanská hasi-
čárna“ bych Vám rád podal několik vysvětlení. 
Uvádíte, že hasičárna byla funkční a v pořádku 
sloužila svému účelu. Omyl – paní doktorko. 
Hasičárna byla prostorově malá a nevyhovovala 
ani potřebám k uskladnění techniky a věcných 
prostředků z důvodu vlhkosti a tvoření plísní. 
Určitě ani vy byste doma nechtěla mít tyto nežá-
doucí jevy. Jak jsme na tom se zákony? Dokážu 
pochopit a vím, že jsou nebo se dějí věci, které je 
potřeba z občanské povinnosti ohlásit, ale je zde 
určitá možnost si dané případy ověřit či získat 
informace k určité události. 

Zmiňujete se, paní doktorko, že na veřejném 
zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 4. 
2014 předseda místního sdružení ČSSD a člen 
obecního zastupitelstva p. Hudrlík měl říkat, ci-
tuji: „Proč bychom MY měli dodržovat zákony? 
Vždyť je nedodržuje nikdo.“ Ze zvukového zá-
znamu z jednání zastupitelstva je zřejmé, že se 
toto tvrzení nezakládá na pravdě (lze doložit). 
Vy, paní doktorko, vkládáte věty do úst lidem, 
kteří je nikdy nevyslovili. Toto nařčení by bylo 
soudně napadnutelné minimálně jako pomluva. 
Sama jste v minulosti za ČSSD dvakrát úspěšně 
kandidovala do obecního zastupitelstva, tak byste 
si mohla zapamatovat, že jsme strana a nikoliv 
sdružení. Nezáleží Vám na tom, za koho kan-
didujete, ale hlavně, že jste tam. Konkrétně mě 
u Vás, paní doktorko, udivuje to, když se sna-
žíte postoupit do vyšších politických kruhů, že 
neznáte názvy Vašich potenciálních partnerů či 
protivníků.

Na zastupitelstvu 7. 4. 2014 jsem prohlásil 
v diskusi jako občan, že pokud bych spatřil, že 
se děje něco špatného, ale ve prospěch dobra, 
otočil bych se a dělal, že jsem nic neviděl. Ještě 

jsem Vám sdělil, že občané a členové Sboru dob-
rovolných hasičů Krusičany na této akci pra-
cují zdarma a bez nároku na jakékoliv finanční 
ohodnocení. Ze zkušenosti vím, že tito lidé si 
zaslouží poděkování a uznání a ne pohrdání 
a kritiku za jejich činnost. Proč si vytváříme pro-
středí, ve kterém každý dobrý skutek je po zá-
sluze potrestán? Bohužel zákony nejsou vždy 
na straně dobrých a poctivých lidí, kteří se snaží 
konat dobro nejen sobě, ale hlavně k prospěchu 
města, které je vlastníkem dané nemovitosti. 
Samozřejmě chápu Vaše jednání, paní doktorko 
(MUDr. Čečilová podala podnět na státní zastu-
pitelství k prošetření postupu stavby hasičárny 
v Krusičanech. Žádala o prověření, zda nebyl 
porušen stavební zákon a zneužity dotace). Potře-
bujete se jakýmkoliv způsobem zviditelnit, jelikož 
se blíží volby do obecního zastupitelstva. To však 
lze udělat i korektním způsobem. Osobně mě 
nebaví vyměňovat si názory přes tisk. Můžeme 
se dohadovat a posuzovat své názory na zastu-
pitelstvu v diskusi zastupitelů, kde rozhodně 
tato témata mají svůj prostor a mohou napomoci 
nebo alespoň částečně sjednotit různé názory 
na danou věc či téma.

Svým dopisem Vás, paní doktorko, rozhodně 
nechci urazit. Snažím se Vám pomoci nahlédnout 
do normálních lidských stránek a chápání daných 
životních situací. Vždyť na světě jsme jen pouze 
jednou. Proč si život ztrpčovat tzv. žabomyšími 
válkami, které stejně nevyřeší dané situace či 
události dané doby.

Roman Hudrlík
zastupitel města
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Ohlédnutí SDH Pecerady za rokem 2013
Sbor dobrovolných hasičů v Peceradech ke konci roku čítal celkem 90 

členů, z toho 18 dětí.
Naše výjezdová jednotka pro město Týnec nad Sázavou se skládá z 20 

členů. To ovšem neznamená, že ostatní členové našeho sboru nejsou při-
praveni nebo ochotni pomáhat při různých událostech či živelných po-
hromách. Mohli jsme se o tom přesvědčit při 36 registrovaných výjezdech 
naší jednotky. Toto však nejsou jediné aktivity našeho sboru. Např. jsme 
uspořádali 9. 2. 2013 Hasičský ples a 10. 2. 2013 Dětský maškarní ples. 
Uspořádali jsme dva zájezdy na hory, 8. 6. 2013 Dětskou olympiádu a 7. 12. 
2013 Mikulášskou nadílku. Zúčastnili jsme se soutěže v Požárním sportu 
11. 5. 2013, která se konala ve Václavicích. Dvakrát jsme provedli sběr 
železného šrotu a uskutečnili několik brigád, jak na staré, tak na nové 
hasičské zbrojnici. Na Týnecku jsme prováděli při různých akcích požární 
asistence a v letních měsících jsme zalévali nově vysazené stromy a zeleň. 
Naši členové se zúčastnili různých školení: velitelé, strojníci, preventáři, 
pilaři, ale také rozhodčí a vedoucí mládeže. Velkého poděkování se nám 
dostalo za velmi aktivní účast při povodních a také účast na Hasičském 
dnu na Konopišti, kde jsme, jako již po několikáté, byli spolupořadatelé 

této akce. Toto je neúplný výčet akcí pořádaných našim sborem a to vše 
na základě dobrovolnosti a nepožadování jakýchkoliv odměn za prove-
denou práci či účastí na různých akcích. Naopak si dovolím poznamenat, 
že nejen naši členové, ale i členové ostatních organizací Sboru dobrovol-
ných hasičů vynakládají finanční částky ze svých zdrojů na činnost a chod 
organizací. Jsme velice také rádi za finanční podporu od státu a moc si 
vážíme finančních příspěvků od Města Týnec nad Sázavou na činnost Sborů 
dobrovolných hasičů. 

Na závěr se chci krátce zmínit o sborech, které spadají pod Městský 
úřad Týnec nad Sázavou. Sborů je celkem pět a koncem roku 2013 činily 
dohromady 249 členů. (Celkem bylo na konci roku 2013 v okrsku Týnec vč. 
Bukovan, Chářovic, Chrášťan, Krhanic a Chleb deset sborů se 496 členy.) 
Pecerady 90, Týnec 34, Zbořený Kostelec 60, Krusičany 50 a Podělusy 15. 
Všem těmto sborům a jejich členům patří poděkování za jejich dobrovolnou 
činnost při ochraně majetku ve státním nebo osobním vlastnictví a za práci 
při pořádání různých společenských akcí pro naše spoluobčany.

Roman Hudrlík
velitel SDH Pecerady a okrsku Týnec
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SDH Zbořený Kostelec
V sobotu 24. května se v Petroupimi konala Okrsková soutěž v požárním 

sportu.
Letos jsme již podruhé vyrazili muži a ženy společně.
V kategorii žen se nám podařilo obhájit loňský výsledek a vybojovat 

1. místo v disciplíně požární útok. 
Poté jsme k tomu přidali zlatou i stříbrnou medaili v běhu na 100m 

překážek.
Naši muži překvapivě obsadili krásné 3. místo v požárním útoku.
Blahopřejeme všem vítězům i zúčastněným a děkujeme za podporu Města 

Týnec nad Sázavou.

Za SDH Ivana Suková

KČT a jaro
V sobotu 12. 4. 2014 pořádal KČT Týnec n/S. 

37. ročník pochodu „Posázavím – krajem Josefa 
Suka“. V průběhu dopoledne přišlo na start 228 
účastníků, kteří se vydali na trasy 9, 14, 16, 25, 35 
a 50 km. Předpověď počasí nebyla nejpříznivější, 
ale počasí se jí nakonec neřídilo a na cestu po-
chodujícím svítilo sluníčko a bylo příjemné teplo. 
Odměnou pro všechny, kdo přišli, byla rozkvetlá 
jarní příroda a již zmíněné příjemné počasí. V cíli 
poté i čaj, nový Pamětní list a pro malé účast-
níky sladkost. Opět patří dík učitelům z týnecké 
a čerčanské školy, kteří přivedli na start téměř 
70 žáků. Někteří pochodující se současně připo-
jili také k probíhající akci „Čistá řeka Sázava“. 
V průběhu pochodu sbírali odpadky do igelitových 
pytlů, které dostali na startu a naplněné je ode-
vzdávali na kontrolách nebo v cíli. Tím přispěli 
k očištění nejen okolí Sázavy, ale i okolí Týnce.

Druhá jarní akce KČT byl autobusový zájezd 
do Kutné Hory a okolí. Společně jsme navští-
vili Vlašský dvůr a dále někteří z nás Muzeum 
stříbra s podzemím, kostel Sv. Barbory, či jiné 
pamětihodnosti. 

V odpoledních hodinách jsme se vydali na vy-
cházku z Kutné Hory údolím řeky Vrchlice 
do Bylan.

Hledáte vhodný sport pro školáka? Zkuste florbal!

Zakončením zájezdu byla při zpáteční cestě 
návštěva nové, tohoto dne slavnostně otevřené, 
rozhledny Špulka u Lbosína. Protože počasí nám 
přálo až do pozdního odpoledne, byla i vyhlídka 
z rozhledny, nedaleké našeho bydliště, pěkná a ně-
kteří účastníci tu jistě nebyli naposledy.

Členka KČT

V tělocvičně Základní školy Poříčí nad Sázavou už po několik sezón tré-
nují děti z Florbalového klubu Draci. Jejich základna se neustále rozrůstá. 
Ještě před několika lety jich bylo okolo 20, dnes je členy klubu téměř 60 
malých sportovců ve věku od 5 do 15 let.

Stále vyšší počet dětí, které chtějí hrát právě florbal, do značné míry 
koresponduje s nárůstem popularity tohoto sportu v České republice. Florbal 
se mimo jiné stal mimořádně oblíbeným školním sportem, a není divu. Je 
to sport velmi dynamický, plný zvratů a variant a jeho atraktivitu podtrhuje 
i fakt, že v něm padá hodně gólů. Zároveň je poměrně nenáročný – kromě 
florbalky,  popř. ochranných brýlí, není potřeba žádné zvláštní vybavení. 
Ani finanční náročnost tedy není nijak velká.

Dalších důvodů, proč zvolit právě florbal jako vhodný sport pro malé 
dítě, je celá řada. Jedním z těch hlavních je fakt, že přizpůsobuje pravidla 
a systém hry motorickým a fyzickým schopnostem dětí na základě jejich 
přirozeného vývoje. 

Konkrétně: jen málokomu asi dává smysl nechat 7leté dítě běhat po hři-
šti velkém 40 x 20 metrů při hře pěti hráčů proti pěti. Je jasné, že to pro 
něj bude spíš maratónský běh než florbal. Do kontaktu s míčkem se totiž 
logicky nedostane tak často, jak by bylo žádoucí, navíc bude mít problém 
si při deseti hráčích v poli srovnat v hlavě, kam se vlastně postavit či jakým 
směrem se pohybovat. A nutit takového kluka nebo holku, že má hrát 
na konkrétním postu a běhat v určitém území, by v tomhle věku bylo špatně.

Proto se v mládežnických kategoriích hraje systémem 3 hráči v poli plus 
brankář, samozřejmě na zmenšeném hřišti, popř. se zmenšenými brankami. 
Děti se díky tomu dostávají do kontaktu s míčkem mnohem častěji, což je 

strašně důležité. Potřebujeme totiž, aby zvládli co nejlépe techniku v ob-
dobí, kdy se jejich motorika vyvíjí nejrychleji a nejsnáze. Navíc díky hře 
ve třech pochopí princip poziční hry, tzn. kam si naběhnout, aby se k nim 
ve správný čas mohla dostat přihrávka a zároveň mohlo dojít k ohrožení 
soupeřovy branky.
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             PODĚKOVÁNÍ          
 
 

           

 
 

Chtěla bych touto cestou pochválit všechny děti z pěveckého a dramatického 
kroužku za jejich výkony na letním vystoupení VÍTÁME LÉTO ze dne 25.5.   

Také bych ráda poděkovala rodičům za jejich spolupráci.  
 Mgr.Tereza Kadlecová – lektorka pěveckého a dramatického kroužku 

 

                          
 

                  ZO SCH v Týnci nad Sázavou po ádá
                 k a ž d o u  t e t í  n e d l i  v  m s í c i

   CHOVATELSKÉ TRHY

      Místo:   chovatelský areál 
                     vedle M stského ú adu 
                         Týnec nad Sázavou 

as:    8:00  11:00 hodin 
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ČERVEN

So 28. 6. VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH 
DRUŽSTEV

Zač. 9.00 hod.

Volejbalové kurty v Týnci nad Sázavou. Turnaj smíšených družstev 4+2.
Pořadatel: Volejbalový klub Týnec nad Sázavou

So 28. 6. BITVA O BROD  Zač. 12.00 hod. 

Zbořený Kostelec. 14. ročník bitvy o Brod pod Zbořeným Kostelcem. Program: 
12:00 otevření dobového tržiště, předvádění řemesel, sokolník, dobové ležení, 
výborná medovina, 13:30 Začátek programu, 15:00 Bitva. Pořadatel: Jakub 
Chochmi Jukl

ČERVENEC

So 5.7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec. Tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti – Jan Bílek: Sůl 
nad zlato.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 5. 7.  TANEČNÍ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM Zač. 19.00 hod.

Hřiště v Peceradech. K poslechu a tanci zahraje tradičně skvělá skupina WYDLE. 
V průběhu večera oblíbená soutěž – Peceradská střelnice. Zváni jsou nejen 
přátelé sportu a TJ JAWA Pecerady. Pořadatel: TJ JAWA Pecerady

So 12.7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec. Tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti – Jan čermák – 
Bylo nebylo.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 19.7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec. Tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti – Jan Hrubec – 
Aladinova kouzelná lampa.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 26.7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod. 

Hrad Týnec. Tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti – ŠUS divadlo – 
Staré pověsti české.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 26.7. HUDEBNÍ VEČER NA HRADĚ Zač. 19.00 hod.

Hrad Týnec. Podvečer s hudbou na venkovním podiu – Springtime.

SRPEN

28.7. – 2.8. ŘEZBÁŘSKÉ SYMPÓZIUM

Před Městským úřadem Týnec. Dřevěné sochy pro Týnec – 3. ročník. Pro bližší 
informace sledujete web www.mestotynec.cz nebo výlepové plochy v Týnci 
nad Sázavou
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Pá 1.8.–So 2.8. ROCKPARK

Dvoudenní festival rockové hudby před Městským úřadem, bližší info www.
tyneckevlneni.cz pořadatel Město Týnec nad Sázavou

So 2.8.  MEMORIÁL J. ŠTÍCHY – 18. ročník Zač. 9.30 hod.

Hřiště v Peceradech. Fotbalový turnaj dospělých, v průběhu vložené utkání 
staré gardy Pecerad. Bližší informace: Tomáš Zazvonil, tel.: 605 268 723. 
Pořádá TJ JAWA Pecerady

So 2. 8. TÝNECKÝ STŘEP Zač. 13.00 hod.

Městské historické slavnosti v Týnci nad Sázavou. Program: 10.00 – 19.00 
TRHY NA PĚŠÍ, PŘEHLÍDKA DECHOVEK na Pěší ul., ROCK PARK před Měst-
ským úřadem, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ pro děti i dospělé na Hradě Týnec. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

So 9. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec. Tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti – Malé Divadélko 
Praha – Sněhurka.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 16. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec. Tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti – Andělská hora – 
Nešťastný šafářův dvoreček. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské 
muzeum

So 23. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POSÁZAVÍ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec. Tradiční letní podvečery s pohádkou pro děti. Mimotaurus – 
O medvídkovi Medouškovi.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 30. 8. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL Zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec, odpoledne a večer plný pohádek a zábavy.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Pá 29. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač. 19.00 hod.

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

So 30. 8. TANKOVÝ DEN V LEŠANECH
 

Otevřeno do  
9.30 hod.

Ukončení sezóny ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. Pořadatel: 
VTM Lešany

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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Stavění domečků pro zvířátka
29. 4. 2014 jsme vyrazili společně ven a do lesa podívat se na zvířátka, 

kterým jsme postavili domečky. O zvířátkách jsme si nejen povídali a naučili 
se něco o jejich životě, ale užili jsme si také mnoho zábavy. 

Keramika
Také kurz keramiky nám 

v letošním roce pomalu končí. 
Děti si pravidelně odnášely 
domů podařené výrobky, ka-
ždou hodinu se jejich práce 
s hlínou zdokonalovala. Po-
znaly, jak je práce s hlínou 
krásná a všechny to moc 
bavilo. 

Čistá řeka Sázava 2014 dne 10. 4. 2014
I letos jsme se zapojili do čištění Sázavy. Přes nepřízeň počasí jsme 

s dětmi vyrazili do Náklí a do igelitových pytlů sbírali odpadky. Užili jsme 
si čerstvý vzduch, dětem ukázali jak důležité je po sobě uklízet a naučili 
se něco o přírodě. Doufáme, že příští rok se vás zapojí ještě více!

Jak jsme prožili jaro v MC Motýlek
I letos jsme na jaře nezaháleli a kromě pravidelných aktivit konaných 

každý den v prostorách mateřského centra jsme si s dětmi vyrazili na výlety 
ven a také se zapojili do aktivit konaných jinými organizacemi. 

Ekovláčkem za medvědem
Ve středu 28. 5. 2014 jsme si s dětmi vyjeli na výlet vláčkem na zámek 

Konopiště. Navštívili jsme medvěda Jiřího a prohlédli si nádvoří zámku 
i přilehlou oboru se zvířátky. Výborné lívanečky nám pak zaplnily bříška 
na cestu zpět. Počasí nám vydrželo a tak jsme si užili nejenom krásné 
dopoledne, ale naučili se i něco nového.

Nová sezóna od září 2014 
Na příští sezónu pro Vás chystáme otevřít vedle oblíbených kroužků 

Zpívánek, Hračkování, Tanečkování, Mimiklubu a Tvoření úplně nové 
kroužky. Více informací na našich webových stránkách www.mcmotylek.
cz. Pokud máte někdo zajímavý nápad a případně chuť s námi pracovat, 
prosím, neváhejte nás kontaktovat. Všechny nápady jsou vítány! Nyní 
bych Vám ráda za naše centrum popřála krásné léto a po prázdninách se 
na Vás budeme opět těšit. 

Kateřina Pikousová, organizační koordinátorka MC Motýlek

Jaro v Montessori školce – postřehy rodičů
„Na Velký pátek se prý otevírá země a vydává 

své poklady. Ten letošní vyšel na osmnáctý duben 
a právě v tento den se děti z týneckého Montes-
sori centra vydaly společně s rodiči a pedagogy 
do štoly Halíře nedaleko Jílového u Prahy. Nej-
důležitějším úkolem cesty bylo ověřit, zda i tato 
středověká štola neukrývá poklad. Ten se nako-
nec opravdu našel, a to uvnitř skály, v několik 
desítek metrů dlouhé podzemní chodbě. Kdo si 
chtěl vyzvednout tento poklad, musel prokázat 
statečnost. V podzemí na člověka doléhá pocit 
vlastní nicotnosti snad více než kde jinde. Děti 
ale byly odvážné, nakonec podzemí navštívily 
všechny. Na denním světle si pak mohly prohléd-
nout, jaké poklady podzemí vydalo. Dárkový ba-
líček se dostal na všechny. Během dlouhé cesty 
podzemím návštěvníci míjeli i pozůstatky po práci 
středověkých havířů.“

„Montessori centrum, které v Týnci funguje jako 
mateřská škola, pořádá výlety pro děti a jejich 

rodiče pravidelně. V poslední době organizovalo 
také akci s názvem Vynášení Morany. Děti měly 
možnost si sami malou Moranu vyrobit a podílely 
se i na výrobě velké verze. Ta pak byla průvo-
dem odnesena k Janovickému potoku, kde byla 
po vzoru starého pohanského zvyku zapálena 
a vhozena do vody.“

„Oceňujeme, že paní učitelky v Montessori 
školce mají velmi citlivý přístup k naší Elišce, 
která hůře zvládá kolektiv a odpoutání od ta-
tínka (na mateřské dovolené). Pochovají ji, za-
zpívají Elišce její písničku, na kterou je zvyklá 
z domova, nijak na ní nespěchají a přizpůsobí 
se jejímu tempu.

Eliška ráda doma opakuje aktivity, které dělala 
ve školce. Například téma ekologie. Děti nejprve 
zcela zaneřádily „rybník“ (akvárium) a pak ná-
sledovalo důkladné čištění a povídání, proč je 
důležité udržovat přírodu čistou. Do dnes si naše 
Elí doma hraje na kuklu, ze které se vylíhne motýl. 
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Někdy je z ní žluťásek, jindy modrásek. Zajímavé bylo i tematické odpo-
ledne, kdy paní učitelky připravily zelné listy na chroupání housenkám, 
deky na zakuklení larviček a misky se sladkou vodou jako nektar pro 
čerstvě vylíhlé motýlky.“

„Montessori školku využívám teprve měsíc a musím říct, že jsem nad-
šená. Mojí malé Kačce ještě nejsou 3 roky a nástup do školky jsme zvládly 
naprosto hladce – hlavně díky přístupu všech paní učitelek. Je bezva, že 
když si dítě na školku zvyká, rodič tam může být s ním a dítě tak má šanci 
se rozkoukat a seznámit se s novým prostředím. Školka je krásná, mají tam 
spoustu zajímavých hraček a pomůcek a každý den tam je jiná aktivita, 
což je pro děti super. Přemýšlela jsem, co se mi tam líbí ze všeho nejvíce 
a myslím, že to je celková atmosféra a nálada, která je daná pozitivním 
a laskavým přístupem k dětem, od kterého se tam vše odvíjí.“

Přejeme všem slunečné léto.
Rodiče dětí z Montessori školky.

Taktické cvičení CAS prověřilo výjezdovou jednotku SDH Pecerady
V sobotu 15. 3. 2014 se výjezdová jednotka 

sboru dobrovolných hasičů z Pecerad zúčastnila 
taktického cvičení, které se konalo v Teplýšovicích 
a pořádalo ho místní JSDH ve spolupráci s HZS 
stanice Benešov. Celá trať byla dlouhá 26 km 
a JSDH na ní absolvovaly 12 různých disciplín. 
Hasiči měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si 
v praxi manipulaci s motorovou pilou a zásah při 
požáru budovy, dopravní nehodě se zraněním, 
záchraně tonoucí osoby z vody, při úniku ropných 
látek nebo požáru lesa.

Začínalo se na hřišti v Teplýšovicích, kde bylo 
nutné absolvovat polygon. Po něm následoval 
přesun do Čeňovic, do starého opuštěného statku. 
Po příjezdu na místo jsme zahájili prohledávání 
budovy a nalezli jednu osobu a požár maringotky, 
který jsme uhasili jedním C proudem. Po ohodno-
cení a doplnění naší CAS vodou jsme se přesunuli 
do Věřic, kde bylo úkolem použití pěnidla. Poté 
jsme mohli pokračovat do Okrouhlic. Tady na nás 
čekala dopravní nehoda osobního automobilu, 
který byl potopený pod hladinou místního ryb-
níka. Úkol to byl velmi obtížný, protože ve vodě 
se nacházel řidič vozu. Toho jsme museli dopravit 
na břeh a ošetřit. Jeho spolujezdkyně byla v době 
záchrany již mimo vozidlo, na břehu. I jí jsme 
poskytli první pomoc a po úspěšném absolvování 
i tohoto úkolu jsme pokračovali dál. V Petrou-
pimi bylo naším úkolem nasát pomocí CAS vodu 

z hloubky přibližně patnácti metrů, v Soběhrdech 
nás čekala další nehoda osobního automobilu 
doplněná o zdravovědu, na odpočívadle Krásná 
hora jsme hasili požár lesa a v Kozmicích bylo 
nutné postavit nornou stěnu kvůli úniku ropných 
látek. To nebylo zdaleka vše. Lahůdkou byl tajný 
úkol. Cestou zpět do Teplýšovic jsme si v příkopu 
u silnice všimli automobilu s prasklým čelním 
sklem a otevřenými dveřmi. Zastavili jsme, zahájili 
průzkum okolí a našli řidiče, kterého jsme ošetřili. 

Po obodování jsme opět mohli pokračovat v cestě 
do místa startu, kde nás čekalo poslední stano-
viště – slaňování. Následně jsme se již přesunuli 
na hřiště na slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších 
jednotek SDH. 

I přes značnou obtížnost cvičení jsme velmi rádi, 
že jsme se ho mohli aktivně zúčastnit. Na závěr 
chceme poděkovat členům SDH Teplýšovice a HZS 
Benešov za výbornou organizaci celého cvičení.

Za SDH Pecerady Marek Povolný

Sonkal Open 2014
Dne 17.5.2014 se v Praze na Petřinách usku-

tečnil další ročník mezinárodních závodů Sonkal 
Open. Soutěže se zúčastnilo celkem 155 závod-
níků z 18 sportovních škol ze 3 států. Kromě ČR 
zde startovali závodníci z Lotyšska a Slovenska. 
Tyto závody byly pro naší Školu Taekwon-do ITF 
Silla velice úspěšné, neboť jsme celkově obsadili 
bronzovou příčku a získali 5 zlatých, 5 stříbrných 
a 8 bronzových medailí. Za týnecký oddíl Silla 
jsme si přivezli tyto cenné kovy: 

Tul junioři 8. až 7. kup
1. místo – Salátek Michael
2. místo – Belovický Jan
3. místo – Fišer Tomáš 

Tul juniorky 8. až 7. kup
1. místo – Havlíčková Veronika
2. místo – Havlíčková Tereza
3. místo – Jabčanková Anna Marie

Tul žáci 8. až 7. kup
1. místo – Belovický Jan
3. místo – Fišer Tomáš 

Tul žákyně 8. až 7. kup
3. místo – Havlíčková Veronika

Tul seniorky 8. až 7. kup
1. místo – Jabčanková Anna Marie
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Taekwon-do ITF
Nitra Cup 2014 – 8. ročník

Na návštěvě u knížete Pribiny
Poslední dubnový víkend se konal 8. ročník Nitra Cupu, kde jsme závodili 

za náš domovský oddíl Škola Taekwon-do ITF Silla. S mezinárodní účastí 
závodníků ze 4 států – Slovenska, České republiky, Maďarska a Srbska 
– jsme nastoupili hned mezi prvními: tull žáci 8. – 7. kup, kde Michael 
Salátek získal bronzovou medaili a Jan Belovický vybojoval zlato. V druhé 
kategorii: tull junioři 8. – 7. kup jsme nedali svým soupeřům žádnou šanci 
vystoupit na nejvyšší příčky: zlato ve vyrovnaném finále vybojoval Michael 
Salátek a Jan Belovický získal stříbro. Ladislav Hak se nakonec umístil 
na bronzové příčce. V další kategorii: tull seniorky 8. – 5. kup zaslouženě 
vybojovala stříbrnou medaili Anna Marie Jabčanková.

J+R.S.

Šachové jaro
Naši mladí šachisté z klubu TJ JAWA Brodce 

objíždí od září turnaje, aby jim nejzajímavější 
jarní soutěže vystavily výslednou známku za celou 
sezónu, která byla pro nás letos velmi úspěšná. 
První velkou zkouškou bylo koncem března finále 
Regionální žákovské ligy v Sázavě, kde místní 
šachisté uspořádali turnaj pod poetickým názvem 
Sázavský duch. Poslední ze série turnajů byl pro 
nás velmi dramatický, protože několik našich 
hráčů potřebovalo uhrát body na své soupeře 
v celkovém hodnocení sezóny. Nejtěžší úlohu měl 
Dan Vasilev, který útočil na medailovou pozici 
kategorie H10 patřící říčanskému Šimonovi Ji-
rouškovi. Danův soupeř naštěstí neměl svůj den, 
a když si náš hráč vylepšil celkové hodnocení o je-
den a půl bodu, bylo o držiteli bronzové medaile 
rozhodnuto. A to v náš prospěch. Ještě lepšího 

výsledku než Dan dosáhl Vojtěch Dudek, který 
si celkově 2. místo ve stejné kategorii zajistil už 
na předchozím turnaji. Složitou situaci zažila také 
Eva Potůčková, kterou mohly kvalitně hrající sou-
peřky z průběžného druhého místa v kategorii 
D16 sesadit až mimo stupně vítězů. S troškou 
štěstí Eva medailové pozice uhájila a celkově si 
3.místo za pěkné výkony v celé sezóně rozhodně 
zasloužila. Závěrečný krok k získání postupové 
pozice na krajské kolo soutěže musel učinit To-
máš Bláha. Na to mu však stačilo si udržet formu 
z minulých kol a tak postup bez problémů uhrál. 
Dalšími postupujícími se kromě zmíněných stali 
ještě David Zvolenský, Vojtěch Štěpán a Kryštof 
Mojdl. 

V dubnu se konal v Kolíně Krajský přebor 
v rapid šachu mládeže. Na turnaji, kam se sjelo 

120 nejlepších hráčů Středočeského kraje, jsme 
měli devět zástupců. V kategorii do 10 let si vedli 
nejlépe Dan Vasilev a Vojtěch Dudek, kteří skon-
čili na 6. a 8. místě. Výborně si vedl také David 
Zvolenský v kategorii do 12 let, kde vybojoval 5. 
místo. Dan Vasilev s Davidem Zvolenským rovněž 
postoupili na Mistrovství ČR v rapid šachu, které 
se bude hrát na podzim v Klatovech.

Dalším vystoupením naší mládeže byla účast 
na Krajském přeboru družstev mladších žáků 
v Říčanech, který je určen pro hráče do 12let. 
Zde naše družstvo ve složení David Zvolenský, 
Vojtěch Štěpán, Vojtěch Dudek, Dan Vasilev, Otto 
Fischer a Marie Hánělová skončilo v konkurenci 
20ti družstev na krásném 4. místě. Celý turnaj byl 
pro nás velmi dramatický, protože přemožitele 
jsme našli až v posledním kole. Bohužel jsme 
také uhráli dvě remízy, které nás stály medai-
lové umístění. Velkou vzpruhou pro nás však bylo 
předposlední kolo, v němž jsme porazili vítězící 
a nikým jiným neporažené Říčany.

Karel Jukl
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Týnecké gymnastky na republikové soutěži ve sportovní gymnastice
Z našeho oddílu sportovní gymnastiky v Týnci 

n. S. se dostalo 5 děvčat na republikovou soutěž 
ve sportovní gymnastice. Tak jako loni se tato 
soutěž konala v Doubí u Třeboně ve dnech 16. – 
18. 5. 2014. 

Středočeský kraj reprezentovala vždy tříčlenná 
družstva. Náš oddíl měl zastoupení ve čtyřech 
kategoriích.

V kategorii starší žákyně III. bylo celkem 
56 závodnic a naše Jana Valentová skončila 
na 17. místě. Družstvo za Středočeský kraj se 
umístilo na krásném 1. místě a to z 15 družstev. 
V kategorii starší žákyně IV. bylo celkem 38 závod-
nic a Barbora Gazdová se umístila na 13. místě. 
Z 11 družstev za Středočeský kraj děvčata obsa-
dila 3. místo.

Kategorie dorostenek již byla obsazena méně 
a to 19 závodnicemi. Na pěkném 6. místě se umís-
tila Michaela Vávrová a družstvo za Středočeský 
kraj obsadilo 2. místo z 5 družstev.

V kategorii žen nás zastupovaly 2 cvičenky. 
Z 19 startujících žen se nejlépe umístila Monika 
Nováková a to na 5. místě, Radka Součková ob-
sadila 13. místo. Družstvo žen za Středočeský 
kraj obsadilo 3. místo. Součtem všech závodníků 
za kraj obsadil Středočeský kraj 5. místo z 12 
krajů, což je pěkné umístění. Kdybychom měli 
i družstvo žáků, umístění kraje by bylo ještě lepší.

Děkujeme všem našim děvčatům za předvedené 
výkony a trenérům dík za jejich přípravu. Dou-
fáme, že příště nás bude v této vrcholné soutěži 
z našeho oddílu více.

J.Z.
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Odbor sportu pro všechny
Blíží se konec školního roku a tím i cvičebního 

roku odboru sportu pro všechny Tělovýchovné 
jednoty o. s. Týnec nad Sázavou. V průběhu tohoto 
období došlo k několika změnám. 

Pomalu se mění struktura odboru. Přestože jsme 
rozšířili nabídku cvičebních forem pro ženy a stále 
nabízíme velmi levné hodiny (35 – 50 Kč/1 hod), 
tak se počet žen snížil. Pravděpodobně velkou 
roli ve výběru hraje atraktivita prostředí, kde 
cvičení probíhá. Hodně žen dojíždí do nových 
fitcenter v Benešově. Kvalitativně je náš odbor 
dobře zajištěn kvalifikovanými cvičitelkami, které 
se průběžně dál vzdělávají v novinkách. Potěšující 
je, že se zvýšil zájem o cvičení seniorů v DPS a také 
se zvýšil počet dětí. Přibyly děti, které baví aero-
bik, oddíl předškoláků byl rozšířen o „prvňáky“ 
a od září počítáme i s „druháky“. Navýšení členů 
zaznamenaly i žákovské oddíly sportu pro všechny 
a florbalu. Od ledna založili týnečtí teenagři nový 
oddíl – parkour. Momentálně je v odboru zaregis-
trováno cca 260 členů, z toho cca 160 do 18 let.

Kromě pravidelné činnosti jsme již tradičně 
pořádali Roolympiádu – rodinnou atletickou 
olympiádu a den dětí. Roolympiáda pro děti do 7 
let, kterou jsme pořádali 13. 5. 2014 v areálu 
ZŠ, byla již šestá v pořadí a každoročně se těší 

většímu počtu závodníků. Letos splnilo trojboj 
(sprint, skok do dálky a hod) 57 dětí a 5 dětí závod 
nedokončilo. Netradiční trojboj rodinných párů 
absolvovalo 47 dvojic. Závodníci měli velké štěstí, 
protože, jakmile závod skončil, začalo okamžitě 
nepříjemně pršet. Všichni se rychle přesunuli 
do tělocvičny a pauzu nutnou pro vypsání di-
plomů vyplnily cvičitelky dětského aerobiku hrami 
a tanečky. Tečkou za oblíbenými závody bylo vy-
hlášení vítězů a rozdávání medailí, diplomů a cen. 
Snad byli závodníci, závodnice i rodiče spokojeni.

Dětský den na téma „Co se děje v lese?“ jsme 
naplánovali na odpoledne 23. 5. 2014. Celý tý-
den před termínem a stejně tak v den konání 
bylo pořádné vedro. Od cca 14,30 jsme začali 
s přípravou soutěží v lese za Zelenými vraty. Jen 
jsme roznesli pomůcky na stanoviště, připravili 
ohniště i docela zajímavou tombolu, navlékli 
masky a vyrazili do lesa přivítat první účastníky, 
tak přišla taková bouřka, že jsme všichni rychle 
z lesa utekli. Počasí se později přece jen na chvilku 
smilovalo, déšť ustal a tak jsme „rozbalili“ pro-
vizorně 10 stanovišť na kusu posekané louky. 
Nad naše očekávání, v přestávce mezi dalším 
deštěm, přeci jenom někdo přišel. V minulých 
letech přicházelo víc než 200 dětí, ale vzhledem 
k šílenému počasí, byla letošní účast 78 dětí víc 
než uspokojivá. Snad už k nám příští rok bude 

počasí příznivější a konečně nebude pršet, jako 
posledních cca 5 let. 

Na druhé pololetí chystáme ještě jednu velkou 
a již tradiční akci „Den pohybu a zdraví“, kde 
budeme opět prezentovat nejrůznější sportovní 
a se zdravým životním stylem související aktivity. 

Nově chceme zkusit zapojit i starší občany při 
seniorských hrách. Připravíme nenáročné a hlavně 
zábavné sportovní a dovednostní disciplíny, jako 
např. srážení kuželek, hody na cíl „něčím“, hry 
zaměřené na postřeh, orientaci apod. 

Oddíl předškoláků a „prvňáků“ rozšíříme 
i o „druháky“. Děti 1. a 2. tříd ZŠ nemají mnoho 
sportovních možností, a tak jim chceme nabídnout 
pohyb v kolektivu vrstevníků. 

V závěru chci poděkovat všem našim přízniv-
cům a sponzorům. Nechtěla jsem nikoho jme-
novat, mohla bych na někoho zapomenout, ale 
bez Města Týnec nad Sázavou, které je naším 
hlavním sponzorem, bychom tak rozsáhlou čin-
nost nezvládli. 

Velké díky patří i všem instruktorkám a instruk-
torům, kteří se ve svém volném čase našim členům 
i veřejnosti věnují.

Za odbor sportu pro všechny Věra Junová
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Volejbalové jaro 
V sobotu 12. dubna 2014 zakončily starší žákyně svojí první sezónu 

v šestkovém volejbale. Na poslední měření sil vyrazily do Kácova, kde 
se utkaly v prvním zápase s celkovým vítězem Okresního přeboru (OP) 
týmem Postupic. Do utkání vstoupila naše děvčata bez zábran a dlouho 
se soupeřem držela krok. O vítězi rozhodla až těsná koncovka, ve které 
měly více štěstí Postupice. Ve druhém setu se děvčatům nedařil moc příjem, 
a tak i v této sadě podlehla.

Do druhého duelu holky nastupovaly proti domácím s cílem vyrovnat 
vzájemnou bilanci. Opět se hrál dramatický volejbal plný krásných výměn, 
který tentokrát dospěl až do tie- breaku. V něm měly více ze hry naše barvy 
a zaslouženě vyhrály 15:12.

Vítězství s Kácovem děvčata natolik nabudilo, že to trochu „odnesly“ 
v posledním zápase Čerčany. V prvních patnácti výměnách holky nedovo-
lily soupeřkám ani bod a v první sadě je nechaly skórovat pouze pětkrát. 
Ve druhém klání si průběh setu pohlídaly a dovedly jej do zdárného konce.

Sezónu zakončily starší žákyně těsně na třetím místě a již teď se těší 
na další ročník, kde zkusí umístění na „bedně“ minimálně zopakovat.

Naše výsledky v Kácově:
VK Týnec – Sokol Postupice  0:2 (-23, -14)
VK Týnec – Sokol Kácov   2:1 (24,-23, 12)
VK Týnec – Sokol Čerčany  2:0 (5,11)

Celkové pořadí OP staršího žactva:
1. Sokol Postupice      23b
2. Sokol Kácov        19b
3. VK Týnec nad Sázavou   18b
4. Sokol Čerčany       12b

Sezónu 2013/2014 jsme zakončili v neděli 6. dubna 2014 také v OP 
smíšených družstev 4+2 turnajem v Benešově. K celkovému triumfu nám 
stačila jedna výhra ze dvou zápasů, ovšem turnaj se nám moc nepovedl. 
V boji o celkové prvenství v OP jsme nejprve podlehli 2:0 Touristu Říčany, 
který si touto a dalšími dvěma výhrami na turnaji zajistil titul Přebor-
níka okresu. O prvenství jsme jej mohli ještě připravit v posledním duelu 
s Benešovem „B“, který ovšem vyzněl jasně pro domácí barvy. Obhajoba 
loňského triumfu nám tedy unikla doslova mezi prsty. 

Naše výsledky v Benešově:
VK Týnec – Tourist Říčany   0:2 (-23, -20)
VK Týnec – Benešov B     0:2 (-15, -22)

Celkové pořadí OP mixů:
1. Tourist Říčany       30b
2. VK Týnec nad Sázavou   29b
3. Nespeky          28b
4. Sokol Benešov B      27b
5. Sokol Votice        26b
6. KK Benešov        22b
7. TJ Zbořený Kostelec    19b
8. Sokol Kácov        18b
9. Sokol Postupice      17b

pokračování na následující straně
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            pohřební služba Benešov
HELFI s. r. o.

Pražská 124, Benešov, tel.: 777 743 698

  pohřby s obřadem, bez obřadu, do hrobu 
  zhotovení květinových darů, parte

Převozy zemřelých z místa úmrtí 
nonSToP na tel.:  602 210 601

INFORMUJTE SE O NAŠICH CENÁCH

No
vá

Nejnovější 
a nejmodernější 
technologie
ve městě 

Najdete nás na 
internet.uvt.cz
nebo volejte 
840 100 406

UVTairmax B+ 
30 Mbps
480,- 

za měsíc
Kč

UVTairmax B++ 
40 Mbps
690,- 

za měsíc
Kč

INTERNET

TELEFON

TELEVIZE

Ke každé přípojce 
dostanete dárek!

UVTairmax B
20 Mbps
299,- 

za měsíc
Kč

Cena instalace u všech
tarifů 1440,-

ÚVT s.r.o., stabilní společnost s patnáctiletou tradicí,
přichází nyní i k Vám do Týnce nad Sázavou a okolí

s nabídkou kvalitní a skutečně fungující sítě 
se stálým technickým dohledem týmu profesionálů!!!

Při přechodu od jiného poskytovatele dostanete
 internet po dobu výpovědní lhůty zdarMa!

Nabízíme tarify 
pro domácnost:

Sít‘ ÚVT
PŘIPOJUJE

Ceny jsou včetně DPH

TÝNEC NAD

SÁZAVOU

TÝNEC 190X139 ČB.indd   1 5/29/14   12:55 PM

dokončení z předchozí strany

Poté jsme již těšili na tradiční Memoriál Miroslava Kaliny, jenž se uskutečnil 
v sobotu 14. června 2014 za účasti osmi týmů. O týden později jsme hájili 
naše barvy na turnaji v rámci Setkání Týnců. Výsledky z těchto turnajů 
a další informace z volejbalového klubu naleznete na našich stránkách 
www.vktynec.tym.cz

Přes léto se opět můžete těšit na otevřené hřiště plážového volejbalu. 
Přijít si zahrát může opravdu každý. Stačí se jen předem objednat na te-
lefonním čísle 607 114 169 nebo mailem na tynec.volejbal@seznam.cz. 
Stojí to vážně za to. Rádi vás uvidíme. 

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta
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SLUŽBY s.r.o.

SBĚRNÝ DVŮR 
 domov pro Váš odpad  

Poskytujeme: 
 

 Kontejnery na odvoz a uložení sutí a zemin (2m3 do 3tun), domovních 
 a živnostenských odpadů (3m3 do 1tuny, 6m3 a 10m3 do 1,5 tuny). 

 Zemní práce – traktorbagr, minibagr, kolový nakladač, manipulátor s teleskopickým 
ramenem 

 Doprava – Iveco, Tatra, Scania návěs s vanou 
 Speciální technika – Avia plošina 15m, mulčovač, štěpkovač 
 Prodej tříděné zahradní zeminy, písků, drtí a recyklátů 
 Výkup železa, barevných kovů, olověných akumulátorů 
 Zpětný odběr elektrozařízení (pouze v kompletním stavu) 
 Likvidace nebezpečných odpadů ‐ eternit, lepenka, barvy, pneu.  

(za poplatek) 
 Přijímáme i vlastní dopravou dovezené odpady 

 
  Prodej propanbutanu: 10kg za 380 Kč a 2kg za 90Kč 

Otevírací doba: 
Duben‐říjen 

Po‐pá 7.00 ‐ 12.00  a 13.00 ‐ 17.00 
So 7.00 ‐ 13.00 

 
          Listopad Kde nás najdete 

     po‐pá 7.00 ‐ 12.00 a 13.00 ‐ 16.00 
                 so 7.00 ‐ 13.00 Sběrný dvůr 

Kamenice 1067 
251 68 

 
Prosinec‐březen 

Po‐pá 8.00 ‐ 12.00 13.00 ‐ 16.00 
So 8.00 ‐ 12.00 

 
  kontaktujte nás na tel.: 603 209 114 

www.obr‐odpady.cz 

Študákova Duše 
Vzdělávací kurzy pro studenty a veřejnost 

v Benešově a okolí 

 

 
 
 
 
 
 

Sestavte si rozvrh podle svého a 
navštěvujte až 12 kurzů týdně! 

 

Začínáme již 8. září! 
 

www.studakovaduse.cz 

)))))))))miniškolička
  "U PEJSKA"    
                               ŽELIVEC

8)nabízíme)krátkodobé)i)dlouhodobé)hlídání)dětí)dle)vašich)potřeb)

8)možnost)zájmových)činností)

8)pestrý)program)

8)individuální)přístup)k)dětem)
)8nové)příjemné)prostředí)

8)provoz)i)o)prázdninách)3červenec6)srpen7)
příznivé)ceny8) )

) )

)
)Kontakt:))
)Irena)Hercíková6)Želivec)ZV76)Z59)68)Kamenice)

TelT:)60Z)ZV8)977)
))

)

)

Zveme)Vás)na
    nezávaznou návštěvuT

ZÁME NICTVÍ ŽELIVEC

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

www.zamecnictvizelivec.estranky.cz

OTEVÍRÁNÍ A MONTÁŽE ZÁMK

ZABEZPE ENÍ VAŠEHO MAJETKU
OPRAVY VRAT, PLOT  A DALŠÍ ...

OTEVÍRÁNÍ AUT A OPRAVY ZÁMK

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

EW-bydleni-A4-tisk indd 1 18 4 12 23:04Bez názvu-4   1 22.6.2014   14:06:42
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Zveme Vás do nov  otev ené restaurace             

v Týnci nad Sázavou. 

P íjemné rodinné posezení v neku áckém prost edí 

pop ípad  na venkovní zahrádce.  

Kdy: 20.6.2014  

Od: 11:00 hod. 

Kde: K Náklí 513, Týnec nad Sázavou (vedle STASTO) 

Zajiš ujeme rozvozy jídel po celém Týnci.  

Velký výb r druh  pizz, masitých jídel, salát , t stovin a burger . 

Tel. 702 666 065      web: alpontetynec.cz                                          
Facebook: www.facebook.com/alpontetynec.cz 

Rodinná firma Pohřební služba CHARON 

nabízí své služby už čtyřiadvacet let. 
Rodinná firma Charon vznikla v roce 1990 v Týništi nad Orlicí. V průběhu let rozšířila 

svoje služby v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v roce 1999 v kraji Středočeském, 
konkrétně v Benešově.  

 Strategie firmy Jitky a Jindřicha Filipových je založena na dodržování zákona o 
pohřebnictví, poctivé a kvalitní práci v této oblasti. To znamená v pietním zacházení se 
zesnulými, úprava, oblečení, kosmetické úpravy a možnost balzamování zesnulého. 

Dále se odráží v přijatelné cenové relaci, řádově nejnižší v Benešově a okolí. Přesto 
dokáže Charon zajistit pohřeb v nejvyšší kvalitě dle přání a požadavků klienta. Pozůstalí by 
tedy měli zvážit, kterou pohřební službu si vyberou a nenechat se ovlivnit lacinými 
marketingovými triky jakými jsou parte zdarma, převoz v místě zdarma a podobně. 
Každého by měla zajímat hlavně cena konečná. 

Proškolení zaměstnanci pohřební služby Charon zajistí důstojné zacházení se 
zesnulými a pietní vystupování. Poradci pro sjednání pohřbu jsou školeni a nabízejí 
sjednání pohřbu s citlivým přístupem na vysoké profesionální úrovni. Zaměstnanci získávají 
kvalifikaci v této oblasti pravidelným proškolováním jednou ročně na což vedení firmy 
klade důraz. 

Pohřební služba Charon má mnoholeté zkušenosti se zahraničními převozy. Nabízí 
velký výběr rakví, zajišťuje úmrtní oznámení na počkání, květinovou výzdobu a velký výběr 
pohřebních doplňků a hřbitovního zboží.  

Zdarma provádí strojení zesnulých, zprostředkování autobusu, dechové hudby, 
kopání hrobu, kamenických prací, poradenství související s dědickým řízením a sociální 
oblastí. 

Charon zajišťuje pohotovost 24 hodin pro převoz zesnulých, ale i sjednání 
pohřbu včetně sobot a nedělí. Pro pozůstalé se sníženou pohybovou schopností je firma 
schopna zajistit sjednání pohřbu v místě bydliště s dopravou vyškoleného poradce 
zdarma. 

Pohřební služba, která nabízí své kompletní služby bezmála čtvrt století je majiteli 
Obřadní smuteční síně v Benešově Na Karlově. Mimo toho je přímými nájemci obřadní síně 
v Týnci nad Sázavou. 

Pohřební služba Charon upozorňuje pozůstalé, aby srovnávali konečné ceny 
pohřebních služeb, informovali se na internetu a sociálních sítích na preference firem 
poskytujících pohřební služby a v jaké kvalitě. 

Charon je nejlevnější pohřební služba v Benešově a okolí, což si může každý 
osobně ověřit. 

 

 

Masáže Spirála
P  

ěší 191 – vstup z Okružní, Týnec n. S. 
I během prázdnin můžete dopřát svému tělu 
uvolnění a relaxaci v masérně Spirály. 
 

Nabízím:  
o klasickou masáž – relaxační a rekondiční  
o kraniosakrální osteopatii 
o reflexní lymfodrenáž 
 

a další doplňkové techniky více viz: 
www.centrumspirala.eu 

 
To vše po domluvě denně od 8 do 21h. 
 

objednávky na tel. 776 006 814  
 

Hanka Čečerlová  
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KLENOTNICTVÍ 

Vanžura 
HODINÁ STVÍ 

 Provádíme hodiná ské a zlatnické opravy a u vodot sných
hodinek CERTIFIKOVANÉ tlakové zkoušky

 Výroba zlatých a st íbrných šperk na zakázku, vlastní
modely snubních prsten

 Provádíme výkup zlata

 Prodej a servis hodinek CASIO, CITIZEN, SEIKO, FESTINA,
BENTIME, MPM, PRIM

 Zakázkové rytí šperk a dárkových p edm t

RODINNÝ PODNIK
A VLASTNÍ PROSTORY

ZARU UJÍ

NEJNIŽŠÍ CENY
P ší 518

Týnec nad Sázavou
tel.: 317 704 917

více na www.klenoty vanzura.cz


