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TÝNECKÉ LISTY

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

Významné akce v realizaci
Po proběhlých výběrových řízeních se rozbíhají 

větší stavby:
• Cyklostezka z Týnce do Chrástu. Vede podél 

ulice Jílovská. Začíná u hudební školy – zde se 
stávající chodník rozšíří na 3m a dostane nový 
asfaltový povrch až ke starému hřišti. Tento úsek 
dlouhý 600m je společný pro chodce a cyklisty. 
Stezka dále pokračuje k přejezdu v Chrástu. 
Zde se staví nový úsek dlouhý 400m, součástí 
je opěrná zeď, dešťová kanalizace, přeložka části 
vodovodu a veřejné osvětlení. Původní myšlen-
kou byla stavba chodníku mezi Týncem a Chrás-
tem. Taková stavba je velmi nákladná, proto jsme 
se pokusili získat část prostředků na stavbu z do-
tačních programů. Dotace na stavbu chodníku 
však není možná, proto jsme vytvořili projekt 
na částečně smíšenou stezku pro chodce a cyk-
listy. Na její realizaci jsme získali významnou část 
finančních prostředků z dotací. Stezka poskytne 
bezpečný pohyb chodcům i cyklistům v tomto 
úseku s vysokou intenzitou provozu. Nejde 
o tranzitní dálkovou cyklostezku, ale o lokální ře-
šení bezpečnosti provozu. Zakázku získala v sou-
těži firma DIOSTAV s.r.o.  za 7 504 292 Kč. Práce 
by měly být zahájeny v září. Na internetu se 
objevila úvaha o zbytečnosti a předraženosti této 
stavby. Autor však popisuje situaci bez znalosti 
souvislostí. Cenu cyklostezky srovnává s vjezdem 
do garáže… Myslím, že takové stavby vzhledem 
k jejich stavební náročnosti, nutným povolením 
a ostatním náležitostem (viz. výše) nejsou srov-
natelné. Zároveň uvádí cenu 14 mil Kč. To jsou 
vyhrazené prostředky v rozpočtu města na tuto 
stavbu včetně dotace, nikoliv cena stavby. Ta 
byla původně plánovaná na 12 mil dle rozpočtu 
projektanta, který vychází z oficiálního, státem 
vydaného ceníku URS. Z veřejné zakázky na-

konec vyšla cena významně nižší. Celou reakci 
na blog autora můžete najít na webu města. 

• Sanace vodojemu Taranka. Další investice 
do vodního hospodářství, která by měla přispět 
ke zlepšení kvality v zásobování města pitnou 
vodou. Akci bude realizovat firma Vodárenské 
technologie s.r.o. za 932 150 Kč.

• Přeložky a opravy chodníků. Celkem se rekon-
struuje 650 m2 chodníků především v centru 
města za 1 080 979 Kč. Práce provádí František 
Málek.

• Veřejné záchody u obchodního domu. 
Stavbu provádí Sypos‑stavby s r.o. Vizualizace 
je umístěna přímo na stavbě. Cena stavby je 
955 420 Kč. Jde o cenu včetně přípojky vody, 
kanalizace a elektřiny. Stavba je v provedení 
„antivandal“. 

• Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
v Krusičanech. Jde o obnovu povodní poškoze-
ného hřiště. Součástí stavby je i protipovodňová 
úprava. V případě zvýšení hladiny Tloskovského 
potoka by tedy nemělo dojít k opakovanému 
poškození hřiště. Zakázku získala firma Linhart 
spol. s r.o. Cena stavby je 2 056 347 Kč.
Další rozpracované menší stavby – projekt ob-

novy starého hřbitova, studie vedení chodníku 
do Kostelce a Podělus, rekonstrukce šaten v so-
kolovně, veřejné WC v čp. 13 (ulice Benešovská).

Byly dokončeny stavby – altán v Chrástu, na-
učná stezka – chodník, osazení stojanů na konve 
na hřbitovech, přístřešky u vagonu v Peceradech, 
hasičárna v Krusičanech, levé schody pod hotelem, 
nový povrch ulice Na Průhonu v Chrástu.

Připravují se akce k realizaci – chodník Čako-
vice, cyklostezka Týnec – Chrást, rozšíření veřej-
ného osvětlení v Chrástu na panelce, instalace 
měřičů tepla v obecních bytech.

Byly podány žádosti o dotace:
• na projekt „Digitalizace dokumentů Městského 

úřadu Týnec nad Sázavou“ z Integrovaného 
operačního programu (výzva 22). Projekt řeší 
převod papírových dokumentů do digitální 
formy, obnovu počítačů a sjednocení verzí 
programů používaných na radnici.

• na projekt „Rekonstrukce mostu v Čakovicích 
na komunikaci č. 123u“ z programu Minister-
stva pro místní rozvoj Obnova obecního a kraj-

ského majetku po živelních pohromách v roce 
2013. Jedná se o celkovou výměnu mostku 
v Čakovicích mezi Doležalovými a Jakubův. 
Tento mostek je úzkým místem, kde vzniká hráz 
a následně dochází k zaplavení okolních domů. 
Nový most bude mít dostatečnou propustnost.

Z jednání rady 
• Rada schválila rozpočtová opatření rady města 

– drobné úpravy rozpočtu města.
• Byla přidělena dotace společnosti TŘI, o.p.s 

na provoz Hospice Dobrého pastýře v Čerča-
nech ve výši 30.000 Kč.

• Rada odsouhlasila zveřejnění programů, pří-
spěvků a seznamů kandidátů stran a volebních 
uskupení pro volby do zastupitelstva města 
2014. 

Významné události
Blíží se konec termínu pro nominace na udě-

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

Proběhl Týnecký střep a Řezbářské sympozium. 
Tentokrát byl program dvoudenní. Počasí nám 
přálo a návštěvnost byla vysoká. Týnec dostal 
nové sochy, které opět oživí vzhled veřejných pro-
stranství. Za zmínku určitě stojí doplnění Betlému, 
který bude opět vystaven o Vánocích. Více o letoš-
ním ročníku si přečtete dále v Týneckých listech. 

Zveme Vás na zasedání zastupitelstva, které se 
koná 15. 9. 2014 od 16.00 na radnici.

Dne 13. 9. 2014 v 16.00 bude otevřena Na-
učná stezka, podrobnosti budou zveřejněny 
na vývěskách. 

Koncert Podblanického podzimu se uskuteční 
26. 9. 2014. Těšit se můžete na Štefana Margitu.

Milí čtenáři,
přeji Vám příjemný zbytek léta.

Martin Kadrnožka
starosta města

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Výzva – nominujte významného občana 
do 29. srpna 2014

KOMUNÁLNÍ  
VOLBY 2014

Nabízíme stranám a volebním uskupením 
možnost zveřejnit své příspěvky, programy 
a seznamy kandidátů v Týneckých listech. 
Termín uzávěrky příspěvků je 5. září 2014, 
Týnecké listy vyjdou v posledním zářijovém 
týdnu. 

Propagace v Týneckých listech a na webu 
(Nabídka volby) v rozsahu 2 stran formátu A4 
je zdarma, možná je i propagace na infokanálu 
kabelové televize.

Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany 
k podávání nominací na titul „Významného 
občana“ města. Toto ocenění se letos bude udě-
lovat již potřinácté. Pokud víte o někom, kdo 
se zasloužil o rozvoj města, významně ovlivnil 
život ve městě nebo se zapsal do historie města 
svou prací, nominujte ho! Své návrhy předávejte 

do podatelny Městského úřadu Týnec nad Sá-
zavou do 29. srpna 2014. Rada města návrhy 
projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu. 
Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení navr-
hovaného, obor, ve kterém působí, odůvodnění 
návrhu a kontakt na navrhovatele.



2 strana Týnecké listy srpen 2014

„STEZKY“ SE PŘEDSTAVUJÍ
Cyklostezka z Týnce nad Sázavou do Chrástu nad  
Sázavou – CHODNÍK DO CHRÁSTU

Nová cyklostezka začíná u hudební školy 
a končí u přejezdu v Chrástu. I. etapa vede v trase 
stávajícího chodníku – ten bude rozšířen na 3 m. 
II. etapa počítá s výstavbou nové cyklostezky podél 
silnice (od starého hřiště k přejezdu v Chrástu). 
Na stavbu byla poskytnuta dotace z ROP Střední 
Čechy. Cyklostezka zvýší bezpečnost dětí a oby-
vatel při cestě z Chrástu do školy a do zaměst-
nání. Zároveň vznikne v centru města zajímavý 
prostor pro in‑line bruslaře. Ve výběrovém řízení 
byla vybrána nabídka firmy DIOSTAV s.r.o. za 
7 504 292 Kč. Práce by měly být zahájeny v září 
2014.
Dokumentace pro provedení stavby: 2010. 
Realizace: 2014.
Autor: Lucida s.r.o.

Lávka Zbořený Kostelec včetně cyklostezky pod hradem
Cílem projektu s názvem „Zlepšení podmínek pro pravidelné využí-

vání cyklodopravy v úseku Zbořený Kostelec a Týnec nad Sázavou“ je 
výstavba dvou nových cyklostezek a přemostění Sázavy lávkou pro pěší 
a cyklisty. Jedná se o projekt Středočeského kraje, na kterém město Týnec 
spolupracovalo při přípravě projektové dokumentace. Nové cyklostezky 
jsou pod hradem Zbořený Kostelec a pod hradem Týnec nad Sázavou.
Dokumentace pro provedení stavby: 2010.
Realizace: 2014/2015.
Investor: Středočeský kraj.
Celkové náklady: 24 600 000 Kč. 
Autor: Novák & Partner s.r.o.

Naučná stezka s geocachingem
V sobotu 13. září 2014 slavnostně otevíráme NAUČNOU STEZKU 

v Týnci nad Sázavou.
Realizátorem projektu je Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou 

a okolí, který získal dotaci z programu Leader 2007–2013. Město Týnec 
nad Sázavou se na projektu podílí finančně, aby mohl být projekt realizován 
v plném rozsahu, protože dotace pokryje pouze část nákladů na rekon-
strukci historické stezky. Město dále zajišťuje také koordinaci organizačních 
činností od podání žádosti až po realizaci a ukončení projektu. Na tvorbě 
naučných panelů se podílí členové Vlastivědného klubu, skautského oddílu 
a další dobrovolníci s odbornými znalostmi z oboru biologie, geografie 
a geocachingu. Naučné panely budou obsahovat souřadnice místa, kde 
jsou v terénu ukryté cache („keš“).

Výsledkem projektu bude 5,49 km dlouhá městská naučná stezka s devíti 
zastaveními. Klade si za cíl seznámit návštěvníky s historií, přírodními, 
kulturními a technickými zajímavostmi města a okolí, zpřístupnit jedinečná 
místa v krajině ve spojení s aktivním pohybem i moderními technologiemi 
GPS. 

Informační panel č. 1 Nádraží – historie vzniku města – zastávka 
na obchodní cestě, správní a kultovní význam, železniční doprava – důle-
žitost pro rozvoj města od r. 1897, výhoda pro průmyslovou výrobu, Týnec 
jako město – od r. 1922 samostatná živnostenská obec, od r.1969 město, 
motocykly Jawa – historie výroby světoznámých motocyklů a její přesun 
do Týnce v r. 1963, úkoly pro děti, geocaching – úvod.

Informační panel č. 2 Most – historie mostů – dřevěný most zničený 
povodní v 18. století, převoznictví, první most postavený v samostatném 
státě a pojmenovaný po T. G. Masarykovi v r. 1919, jeho stavební vývoj 
po současnost, slévárna Metaz – slavná minulost slévačské univerzity z r. 
1931, zaniklý barokní velkostatek – dnes na jeho místě stojí městský úřad, 
úkoly pro děti, geocaching.

Informační panel č. 3 Mlýn – historie mlýnů na Sázavě – vznik, funkce 
a majitelé, přírodní popis řeky Sázavy stručná charakteristika hydrologie 
a význam pro osidlování a aktivity lidí včetně povodňové hrozby v lokalitě 
u týneckého mlýna, úkoly pro děti, geocaching.

Informační panel č. 4 Kostel – nejstarší historie Týnce – archeologické 
nálezy, hrad a románská rotunda, původně gotický a posléze barokně 
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přestavěný kostel sv. Šimona a Judy, budova fary z r. 1771, dům U Micků 
s pseudorenesančními sgrafity z r. 1899, úkoly pro děti, geocaching.

Informační panel č. 5 Mokřad – charakteristika bezodtokých tůní i pří-
rodních rákosin z hlediska významu pro chráněné ekosystémy, úkoly pro 
děti, geocaching.

Informační panel č. 6 Památný strom – vegetační tématika a přiblížení 
Janovického potoka a jeho nivy s jeho břehovými porosty, vývoj okolních 
lesů a využití půdy, úkoly pro děti, geocaching.

Informační panel č. 7 Na Cihelně – nejširší výhledy do krajiny, vývoj 
reliéfu území a jeho geologie, úkoly pro děti, geocaching.

Informační panel č. 8 Janečkova vila – vila – význam podnikatelské 
činnosti Ing. Františka Janečka (1878–1941) pro rozvoj města, vysídlení – 
situace Týnecka za 2. světové války, jako součást cvičiště zbraní SS, úkoly 
pro děti, geocaching.

Informační panel č. 9 Společenské centrum – Týnecká kamenina 
– výroba kameniny od r. 1791 do r. 1866, historie budovy – postavena 
v r. 1812 jako manufaktura na výrobu kameniny, poté hotel, kulturní dům 
Metaz, dnes Společenské centrum, Informační centrum – vznik centra 
v r. 2007 a jeho fungování.

Celkové náklady: cca 1 364 553 Kč. 
Rekonstrukce historické stezky – 1 169 407 Kč.
Výroba informačních panelů – 20 146,50 Kč.
Turistické značení – cca 12 000 Kč.
Geocaching – cca 5 000 Kč.
Dřevěné herní prvky a hlavolamy – cca 28 000 Kč.
Propagace – cca 5 000 Kč.

Investor: Město Týnec nad Sázavou a Vlastivědný klub města
Dodavatel: Stavební firma OTTA spol. s r.o., Miroslav Onderka – Mirabea 
(výroba informačních panelů a grafické práce), Pavel Hauzar (výroba in-
formačních tabulí).

www.mestotynec.cz
www.tyneckevlneni.cz

www.facebook.com/tyneckevlneni
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Nepřesnosti v médiích
Neuvěřitelné: Kilometr cyklostezky 
za 14 milionů korun!

Na webu se objevil blog Aleše Preslera, který 
vykresluje některé investice města v negativním 
světle. Konkrétně se jedná o stavbu cyklostezky 
z Týnce do Chrástu a dále o projekt naučné stezky. 
Už úvod článku, kde autor uvádí, že VŠICHNI 
úředníci kradou pastelky a VŠICHNI politici si 
rozprodávají za zlomek ceny obecní nemovitosti, 
navozuje jasnou atmosféru celého článku. Doko-
nalá a velmi laciná manipulace čtenáře. 

Pan Presler bohužel popisuje situaci bez zna-
losti souvislostí, které se před vypuštěním článku 
do světa ani nepokusil získat.

Jaké tedy máme důvody pro obhájení našich 
záměrů:

Cyklostezka Týnec – Chrást
Jde o stavbu 1,01 km dlouhé cyklostezky, v části 

se smíšeným provozem chodců a cyklistů. Stezka 
zajistí především bezpečnost chodců a cyklistů po-
dél frekventované silnice II. třídy. Stavba má dvě 
části. První část – nová stavba v místě, kde není 
jiná možnost pohybu, než po úzké krajnici této sil-
nice (délka cca 400 m mezi Chrástem a Týncem). 
Druhá část – rekonstrukce stávajícího chodníku 
na cyklostezku – tato část chodníku je ve velmi 
špatném stavu a je nezbytná jeho rekonstrukce 
(délka cca 600 m od parkoviště u trafiky p. Blá-
hové k sběrným surovinám na konci Týnce).

Cyklostezka přímo navazuje na cyklotrasy 11 
(greenway) a 19. Vytváří se tak bezpečné propo-
jení směrem na Chrást a Krhanice, které dosud 
chybělo. Na stavbu cyklostezky dále navazují 

připravované záměry okolních obcí na vyzna-
čení cyklotras vedených především mimo silnice 
II. a III. třidy.

Cena stavby (včetně projektové dokumentace, 
autorského a stavebního dozoru) vycházela z po-
ložkového rozpočtu oceněného dle státem vyda-
ného ceníku URS 2014/I na 12,6 mil Kč včetně 
DPH. Zakázku získala v soutěži firma DIOSTAV 
s.r.o. za 7 504 292 Kč. Práce by měly být zahá-
jeny v září. Na realizaci bylo v rozpočtu města 
vyčleněno 3 950 000 Kč. Na základě výsledků 
soutěže bude spolufinancování města podstatně 
nižší, cca 1,5 mil. korun.

Po dokončení výběrového řízení bude na webu 
města zveřejněn položkový rozpočet stavby. Je-
den metr čtvereční stojí v tuto chvíli cca 2 500 Kč 
s DPH. To není rozhodně cena, která by byla 
vysoká či neobvyklá.

V diskuzi pod článkem srovnává p. Presler cenu 
vybudování deseti metrů vjezdu do garáže s cenou 
deseti metrů naší cyklostezky. Dá se předpokládat, 
že do „své“ jednotkové ceny započítal vybudování 
dešťové kanalizace (požadavek správce komuni-
kace), šířku 3m a osvětlení (požadavek dopravní 
policie)? Započítal i cenu opěrné zdi a překládku 
vodovodu (řeší majetkové vztahy, které nebyly 
jinak řešitelné), likvidaci starého chodníku? Zo-
hlednil cenu finišéru na pokládku asfaltu a také 
stavební dozor a cenu projektové dokumentace, 
kterou taková stavba musí ze zákona mít?

Na základě emailové komunikace s tímto no-
vinářem vím, že p. Presler nepočítal vůbec. Ušil 
horkou jehlou „líbivý“ článek, který poškozuje 
naší práci a velmi konkrétně i mou osobu. 

Naučná stezka s geocaschingem
Tento projekt je složen z několika dílčích aktivit: 

– rekonstrukce cesty od hradu k řece
– instalace informačních panelů
– úprava a čištění stezek v okolí města

Významnou položkou je právě rekonstrukce 
cesty od hradu k řece. Samotný geocaching je 
jen zanedbatelnou položkou. Je to jen krabička se 
vzkazem… Cílem geocachingu je totiž najít tuto 
krabičku, vyzvednout z ní vzkaz a dát do ní jiný. 
A právě GPS souřadnice krabičky najde hledač 
na naučných panelech, které ho zároveň seznámí 
se zajímavostmi místa.

Autor blogu nám zároveň podsouvá odpověd-
nost za nehody na železničním přejezdu. Doporu-
čuje nám investovat místo do stezek do zabezpe-
čení tohoto přejezdu. Za posledních 7 let zde byly 
3 nehody, z toho jedna se smrtelným zraněním. 
Musím zdůraznit, že zabezpečení přejezdu řeší 
Správa železniční a dopravní cesty (státní firma) 
a silnice, která vede přes koleje je ve vlastnictví 
Středočeského kraje. Město se musí starat pře-
devším o svůj majetek, nikoliv investovat do ci-
zího. Právě bezpečnost chodců a cyklistů je proto 
hlavním důvodem stavby cyklostezky. Navíc tento 
přejezd bude v nejbližší době vybaven závorami 
v rámci modernizace celé trati 210. 

Autorovi doporučuji pěší výlet. Z Chrástu 
do Týnce. Nejlépe v pracovní den kolem 15.00. 
Tedy v čase, kdy se vrací domů většina školáků. 
Až zažije na vlastní kůži „bezpečnost provozu“ 
v tomto úseku, možná změní názor…

Martin Kadrnožka, starosta

V Krusičanech vznikne nové víceúčelové sportoviště

PROJEKTY

Návštěvníkům bude k dispozici branka pro ma-
lou 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 lajnování – různé 
rozměry hracích ploch pro výše uvedené míčové 
hry včetně kopané a dalších.

Nové chodníky v centru 
Týnce nad Sázavou

V centru města Týnce nad Sázavou probíhá 
obnova povrchů chodníků a komunikací. Stavba 
nových úseků, které jsou důležité pro dopravní 
obslužnost území. Město má ve svém vlastnictví 
cca 35 km místních komunikací a 4 km chodníků. 
V poslední době se podařilo opravit Pěší zónu, 
postavil se nový chodník od DPS na Peší, jsou opra-
veny schody k autobusovému nádraží a schody 
pod hotelem. Nové asfaltové povrchy jsou také 
v Krusičanech a v Peceradech. Ročně je vydáno 
cca 3 mil Kč na opravy i nové stavby.
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pokračování na následující straně

Výstavba veřejných záchodů na Pěší a u Oční optiky 
Projekt veřejných toalet v Týnci nad Sázavou 

počítá se zhotovením samostatných buněk vedle 
obchodního domu Hruška a rekonstrukcí sklep-
ních prostor s vybudováním vestavby v domě č. 
13 ve starém Týnci. Firma SYPOS zahájila stavbu 
WC na Pěší v polovině července a očekávané do-
končení stavby plánuje do konce září 2014. Firma 
Hranostýl zahájila stavbu WC v domě č. 13 na za-
čátku srpna a dokončení plánuje na polovinu září 
2014. Obě místa budou volně přístupná a i přes 
noc zůstanou odemčená. O pravidelný úklid 
minimálně 1x denně se bude starat odpovědný 

pracovník. Zda budeme muset přemístit dvě plně 
využívané lavičky na Pěší u obchodního domu 
Hruška, z důvodu otevření WC, ještě zvážíme, 
počkáme na provoz a názor přísedících. Jsme 
spokojeni, že se výstavba veřejných toalet v Týnci 
podařila zrealizovat. Byl to dlouhodobý požada-
vek místních obyvatel a také turistů. Po zveřejněné 
anketě na jaře loňského roku jsme byli přesvěd-
čeni, že obě stavby jsou pro město nutné. Věřím, 
že se nám podaří udržet čistota na veřejných WC 
a budou tak dobře sloužit potřebným.

Adriana Bursová, místostarostka města

Hřiště Pecerady s novým přístřeškem u vagonu

Hasiči ve Zbořeném Kostelci mají zrekonstruovanou  
příjezdovou komunikaci

Nový asfaltový povrch sjednotil prostranství 
před hasičskou zbrojnicí. Zjednodušuje přístup 
do budovy a vjezd do garáže k požárnímu vozidlu. 
Hasičská zbrojnice je zároveň obecním domkem 
pro místní část Zbořený Kostelec, kde pravidelně 
probíhají akce pro děti, setkávání místních a veš-
keré volby. Za poslední dva roky místní hasiči 
opravami významně zlepšili stav budovy. Během 
letošních prázdnin svépomocí za finanční podpory 
města vybudují veřejný přístřešek k posezení pro 
místní před nepřízní počasí.

ABu

Sokolovna Zbořený  
Kostelec v rekonstrukci

Dlouho očekávaná a velice potřebná kompletní 
rekonstrukce vstupu do budovy, šaten a sociálního 
zázemí v Sokolovně probíhá a na konci prázd-
nin bude prostor připraven k zahájení sportovní 
sezóny v tělocvičně. Opravy provádí firma Otta 
z Týnce nad Sázavou.

ABu

Proměna hřbitovů v Týnci nad Sázavou
Na všech městských hřbitovech byly v průběhu června instalovány nové 

stojany k plnění konví na zalévání. Na novém hřbitově bylo instalováno 6 
kusů, na starém hřbitově u kostela 2 kusy a jeden byl umístěn na hřbitov 
v Chrástu nad Sázavou. Komplikovaná výstavba byla zejména v Chrástu, kde 
vodovodní přípojka nebyla ke hřbitovu dosud zavedena a končila v přilehlé 
komunikaci cca 30 m od hřbitova. Současně byly ke všem novým stojanům 
pořízeny nové 5l konve na zalévání.

Na starém hřbitově byl opraven severozápadní roh hřbitovní zdi v délce 
cca 15m. K opravě došlo, protože dříve pobořená zeď již neplnila svůj 
účel. Právě přes pobořenou část zdi pronikala na hřbitov lesní zvěř a ni-
čila především květiny na hrobech. „Za poslední léta prošly všechny tři 
hřbitovy města (nový, u kostela a v Chrástě) velkými úpravami. Vzhled 
jednotlivých míst se zlepšil, upravili jsme zeleň, pravidelně sekáme tráv-
níky, pořídili nové stojany na vodu, místa doplnili lavičkami, postavili 
kolumbárium, zřídili rozptylovou loučku a opravili smuteční síň. Řešíme 
hřbitovní zdi, studii pro nový hřbitov jsme Vám již představili, letos 

byla dokončena oprava kamenné zdi na starém 
hřbitově, oprava zdi u kostela v Chrástě je na-
plánována. Naší snahou bylo přispět ke zlepšení 
stavu těchto důstojných míst našeho města,“ 
dodala místostarostka Adriana Bursová.

Vyzýváme všechny majitele hrobů, kteří dodnes 
nemají podepsanou smlouvu na hrob, na Chrás-
teckém hřbitově, aby se do konce roku 2014 při-
hlásili k vlastnictví hrobových zařízení a uzavřeli 
s Městem Týnec nad Sázavou smlouvu o nájmu 
hrobové místa dle zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví. Majitelé, kteří 
se o této povinnosti nedozvědí prostřednictvím Týneckých listů nebo vý-
věsek budou vyzváni k uzavření smlouvy pomocí samolepky vylepené 
na konkrétním, smlouvou neošetřeném místě hrobu. Pokud se majitelé 

Před pár měsíci byla dokončena kompletní re-
konstrukce kabin a sociálního zázemí. Místní spor-
tovci s úpravami neskončili a vybudovali dřevěný 
přístřešek k vagonu, zatím z jedné strany směrem 
na fotbalový stadion. Druhý, stejně velký přístřešek, 
vznikne i z druhé strany vagonu, směrem na les 

a nově otevřené hřiště pro nohejbalisty, volejbalisty 
a snad i tenisty. Na kolaudaci přístřešků se můžeme 
těšit během září, kdy také proběhne první turnaj 
v nohejbale. Jste všichni srdečně zváni, na spor-
tovní výkon a příjemné posezení pod střechou.

ABu
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letní a prázdninové dny nám 
rychle ubíhají. Na přelomu 
prázdninových měsíců jsme 
měli možnost společně prožít 
naše městské slavnosti s bo-
hatým kulturním programem. 
Letos se slavilo na třech mís-
tech – u hradu, na Pěší a před 

radnicí. Naším cílem bylo uzpůsobit program slav-
ností potřebám a chuti všech věkových kategorií, 
představit různé hudební žánry a zajistit, aby si 
každý návštěvník slavností našel svůj kulturní 
„šálek kávy“. Horké dny byly pro některé z nás 

dokončení z předchozí strany

nepřihlásí v průběhu roku 2015, budou hrobová 
zařízení prohlášena za „věc opuštěnou“ a v roce 
2016 proběhne jejich likvidace.

V tuto chvíli proběhlo mapování hrobů pro stu-
dii obnovy pro starý hřbitov v Týnci nad Sázavou 
a hřbitov v Chrástu nad Sázavou, na které pracuje 
pan architekt. Také připravujeme výměnu brány 
hřbitova v Chrástu nad Sázavou. 

Nový altán na hřišti v Chrástu nad Sázavou
Na dětském hřišti v Chrástu nad Sázavou se podařilo vybudovat krásný 

altánek, který svojí architekturou vhodně zapadá do okolního prostředí. 
Od začátku prázdnin tak slouží nejen pro rodiče s dětmi, ale také pro odpo-
činek všech místních obyvatel. Vzhledem k tomu, že stavební dokumentace 
a všechny práce na altánku byly provedeny pouze díky dobrovolné práci 
několika rodičů a že byl pečlivě proveden nákup materiálu, byl altánek 
postaven v porovnání s podobnými stavbami za nízké finanční náklady. 
Z rozpočtu města byla vyčleněna částka 110 tis. Kč na pořízení stavebního 
materiálu na altán. „Díky za to, že altánek stojí, patří zastupitelstvu 
města Týnec za schválení tohoto projektu a bezproblémovou spolupráci 
při výstavbě. Naše díky také patří tesaři Pavlu Veselému, jehož zkušená 
ruka se podepsala na pěkném konstrukčním zpracování detailů nosných 
prvků,“ řekl  Ing. Tomáš Veselý, jeden z rodičů‑stavebníků. A protože k zá-
věru každé stavby patří kolaudace, tak i altánek nebude výjimkou. Všechny 
místní děti budou moci při kolaudaci oslavit konec prázdnin formou her 
a soutěží, které připraví místní rodiče. Na nákup dárků pro děti a zajištění 
akce již schválila rada města Týnec dotaci 3 000 Kč.  

„Postavit dřevěný altán na dětské hřiště a ochránit tak děti a rodiče 
před úmorným sluncem nebo deštěm bylo iniciativou chrásteckých ro-

dičů. Nabídli vlastní práci a čas, potřebovali pouze peníze a pomoc 
s projednáním stavby. Veškerou aktivitu místních na radnici vítáme. 
Dnes, troufám si říct ‚vymazlený‘ atlán, plně slouží potřebám dětí, 
rodičů a ostatních skupin místních obyvatel. Vzniklo krásné místo pro 
setkávání, moc Vám všem děkujeme,“ doplňuje Adriana Bursová.

Vážení spoluobčané, 
úmorné, ale i tak věřím, že jste si oba dny krásně 
užili. Během týdne osm řezbářů pracovalo na no-
vých sochách pro naše město a většinu z nich 
brzy umístíme na předem vybraná veřejná místa. 
Jen na betlém s novými Třemi králi, koledníkem 
a pejskem si budeme muset počkat na adventní 
období u rozsvíceného vánočního stromečku. Roc-
kové hudby jsme si v Týnci před radnicí užili dost, 
proto přijměte pozvání na koncert vážné hudby 
v rámci Podblanického podzimu v podání Štefana 
Margity. Připraveny jsou další tradiční programy, 
jako je Divadelní festival, Netopýří noc, Keltský 
večer na hradě či Václavská dechovka. 

Na měsíc září jsme připravili dvě nové kul-
turní akce – slavnostní otevření naučné stezky 
s geocachingem doplněné odborným výkladem 
u informačních tabulí a také den s historickým 
vlakem na nádraží s trampskou kapelou a diva-
delním představením. Bližší informace získáte 
na webových stránkách města nebo na vývěskách. 

V dalších příspěvcích Týneckých listů předklá-
dáme fotografie z městských slavností a pozvánky 
na připravené kulturní akce.

Přeji Vám všem krásnou dovolenou, odpočí-
vejte a na shledanou na nějaké kulturní akci nebo 
někde ve městě.

Adriana Bursová, místostarostka města

Během městských slavností  
se uskutečnily trhy a kulturní 
program na Pěší

Městské slavnosti se letošním rokem rozrostly o trhy a doplnil se 
i kulturní program. V sobotu 2. 8. již od 8 ráno bylo v centru města 
rušno a živo. Stánkaři z okolí i z daleka vystavili své zboží a s radostí je 
nabízeli kolemjdoucím, kteří se přišli podívat ze zvědavosti či s jasným 
cílem. Ke slavnostní atmosféře přispívala i dechová kapela Týnečanka, 
která hrála dopoledne i odpoledne. Pro děti i dospělé byla připravena 
pohádka Dlouhý, Široký, Bystrozraký zahraná Divadlem Dokola. „Další, 
třetí místo městských slavností bylo vybráno po úspěchu vánočního 
tržiště. Hlavně občané staršího věku nás žádali o kulturní dění v cen-
tru města na Pěší v blízkosti jejich obydlí a Domů s pečovatelskou 
službou. Proto jsme také zvolili jako hlavní bod programu decho-
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vou kapelu Týnečanku. Jen to veliké dusné horko znepříjemňovalo  
kulturní zážitek. Tržiště na Pěší bylo organizováno agenturou, která 
zaplatila za každý stánek 100Kč do pokladny města,“ upřesňuje 
Adriana Bursová. Dalším zpestřením byla i ukázka historických vozů. 
Město Týnec vyhlásilo soutěž o jízdu v těchto vozech a její šťastní vý-
herci si mohli užít radost z jízdy v unikátním vozidle. „Na přehlídku 
historických vozidel se těšil nejeden z nás. Přiznávám, že zklamaná 
jsem byla i já. Historický klub Benešov přislíbil účast cca 15 auto-
mobilů a motocyklů. Za neúčast aut v Týnci může třídenní festival 
metalových kapel v Benešově, kdy majitelé aut zůstali i s miláčky 
doma a z bezpečnostních důvodů neopouštěli město. Nevadí, budeme 
se těšit na další setkání, historické automobily znovu do Týnce po-
zveme,“ dodává Adriana Bursová. Rozšíření slavností i na tento břeh 
řeky mělo úspěch a proto doufáme, že se Pěší stane také tradičním 
místem konání.
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II. ROCK PARK
Dvoudenní open air festival rockové hudby se uskutečnil první srpnový 

víkend před Městským úřadem Týnec nad Sázavou. Hudební festival se letos 
konal již po třetí, ale premiérově se akce konala dva dny. Páteční program 
ovládly kapely Rubicon River, Houpací kůň, Czech it! a Dilated, přičemž 
hlavní hvězdou se nepochybně stal Vilém Čok & Bypass. Sobotní program 
naplnily další známé skupiny – NoThing, The Gaps, TNS, Last Station, 
Seven, Wilder, Crossroads. „Dvoudenní Rock park nezklamal. Účast byla 
po oba dny veliká, nejvíce Týnečáků se přišlo podívat na hvězdu festivalu 
Viléma Čoka. A ten také svou one man show nezklamal. Byla jsem mile 
překvapená různorodostí věkových skupin na koncertě. Mnohé pochvalné 
věty na adresu festivalu vypovídají o touze a potřebě takové festivaly 
ve městě organizovat. Zda bude Rock park příště, to ještě uvidíme, ale 
předběžně jsme přemýšleli o pozvání Lou Fanánka Hagena a kapely 
Tří sester ,“ prozrazuje plány Adriana Bursová, místostarostka města.
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Městské slavnosti Týnecký střep na hradě
Lenošní „Střep“ se opravdu vydařil, bylo nádherné počasí a během dne 

se přišlo podívat 600 lidí. Na pódiu se od 13.00 hodin střídal bohatý pro-
gram – pohádky, šermířská vystoupení, hudba, tance i zpěv. Hrad byl i se 
všemi svými expozicemi a gotickou věží otevřený po celý den a v areálu 
bylo přes čtyřicet stánků, kde si návštěvníci mohli koupit něco pro radost, 
projet se na ponících nebo si třeba nechat pomalovat obličej. Pro děti byly 
připraveny i dílny jako točení na keramickém kruhu, výroba dřevěných 
hraček, pletení z provázků a mezi pohádkami i si mohli i zasoutěžit… Nejen 
děti, ale i dospělí byli nadšení z pohádek, které pro nás letos připravilo 
divadlo Špílberg z Brna – viděli jsme Maxipsa Fíka, Králíky z klobouku 
a Krysáky. Divadlo je charakteristické vtipnými kostýmy, skvělou hudbou 
a živým zpěvem. Tento rok se na Střepu premiérově představila klasická 
česká hudební skupina Poutníci. Večerní program patřil skupině Jagabab, 
která předvedla středověkou show s hudbou, ohněm a tancem. Skupina 
historického šermu Grex dokonce přijala s několika novinkami nacvičenými 
speciálně pro nás – Přidej se k nám, aneb naše Biřice Tě potřebuje a Násilí 
na objednávku. Šermíři ze skupiny Grex letošní Týnecký střep na hradě 

zahájili a rovněž ho před půlnocí ukončili se svou ohňovou show. Děkujeme 
všem, že se na hrad přišli podívat a doufáme, že se jim letošní program líbil.

Magdalena Timplová
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UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 5. září 2014. 

Tento termín je závazný.

III. Řezbářské sympózium

V pondělí 28. července přijeli do Týnce nad 
Sázavou řezbáři, aby se v rámci Městských slav-
ností – Týnecký střep zúčastnili již 3. ročníku Řez-
bářského sympozia. Návštěvníci měli jedinečnou 
možnost shlédnout řezbářské a dřevosochařské 
umění na travnatých plochách před Městským úřa-
dem Týnec nad Sázavou. Slavnostní předání soch 
s ohňovou show a ohňostrojem proběhlo v sobotu 
2. srpna večer při slavnostech. Pozvání na letošní 
sympozium přijali řezbáři, kteří už v Týnci nad 
Sázavou vyřezávali – František Petranyi z Nového 
Města pod Smrkem (DAROVNICE S RYBOU), Jan 
Viktora z Hýskova z Berouna („VODNÍ PANNA“ 
k rybníku v Maršovicích), Jaromír Dědek z Blatců 
u České Lípy (DVA KRÁLOVÉ) a Jaroslav Kundrát 
z Bukovan (PARKOVACÍ SLOUPKY PRO HAFANY), 
Vlastimil Branda z Liberce (ŽELVA a PEJSEK), 
řezbářka Lenka Severová z Pasek v Jizerských 
horách (SPOLU) a nově řezbář Václav Křížek 
(HOUSENKA JASANKA A AKÁTA) a Václav Ple-
chatý z Liberce (RELIÉF DO BETLÉMA – oslík 
a kravička v okně). Sochy byly opět vytesány 
z kmenů Týneckých stromů. V nejbližších dnech 

budou sochy upevněny na předem vytipovaná 
místa ve městě. Jen na novými figurami doplněný 
betlém si budeme muset počkat na adventní čas 
a slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. 
Už teď předesílám, že betlém je opravdu krásný 
a vytvoří slavnostní atmosféru Vánoc v našem 
městě. Majitelé pejsků se mohou těšit na par-
kovací sloupky pro své hafany, které umístíme 
na Pěší do zeleně, nejlépe do stínu pod stromy. 
To proto, abyste své miláčky nemuseli uvazovat 

před obchody o lavičky a koše. Podělusáci se 
mohou těšit na přestěhování krokodýla k ryb-
níku na náves před obecní domek a týnecké děti 
na novou housenku a želvičku, které usadíme 
na místo po krokodýlovi. Socha Spolu bude umís-
těna do středu města, před lékárnu u spořitelny. 
Celý prostor bude nově vydlážděn, vnikne místo 
k posezení u orientační mapy města. 

Všem účastníkům a návštěvníkům sympózia dě-
kujeme, jsme rádi za tak hojnou účast a podporu. 

Adriana Bursová, místostarostka města
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Václavská dechovka
V neděli 28. září 2014 jste všichni srdečně zváni na koncert Václavská 

dechovka. Tato akce se bude konat od 14:00 do 18:00 hodin ve Spole-
čenském centru Týnec nad Sázavou. K tanci a poslechu bude hrát kapela 
Týnečanka. Vstupné je 50 Kč. Předprodej vstupenek je možný v Turistickém 
informačním centru Týnec nad Sázavou. 

Podblanický  
hudební podzim

Město Týnec nad Sázavou všechny srdečně zve na koncert v rámci fes-
tivalu Podblanický hudební podzim „Setkání věků v hudbě“. Na této 
tradiční kulturní akci letos vystoupí tenorista Štefan Margita s klavírním 
doprovodem Kataríny Bachmanové. S uměleckým přednesem se představí 
Alfred Strejček. Na tyto hvězdy se můžete přijít podívat v pátek 26. září 
2014 od 19:00 hodin ve Společenském centru Týnec nad Sázavou. Vstupné 
300 Kč. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Turistickém informačním 
centru Týnec nad Sázavou. 

wwwCmestotynecCcz
wwwCtyneckevlneniCcz

wwwCfacebookCcom2tyneckevlneni

vás srdečně zve na koncert v rámci festivalu

PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM
HSETKÁNÍ VĚKŮ V HUDBĚH

vystoupí

Štefan Margita 
Katarína Bachmanová

Alfred Strejček

pátek 26u září 2014 v 19u00 hodin
Společenské centrum Týnec

Turistické informační centrum TÝNEC
Klusáčkova 7ý 7:9 15  Týnec nad Sázavou
telC: 459 979 ,:,ý 99: 79, ,47
ic   centrumtynecCcz

předprodej vstupenek:

@
 

Ocenění významných občanů 
města

Srdečně vás zveme na tradiční společenskou akci v rámci projektu Tý-
necká setkání. Oceníme významné občany města a veřejně poděkujeme 
dárcům krve. Hudební doprovod „Napříč stoletími“ zajistí Roman Haas 
a Miroslav Tauš. Tato akce se koná v pátek 24. 10. 2014 od 17 hodin ve 
Společenském centru Týnec nad Sázavou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na koncert „Setkání věků v hudbě“ 
ŠTEFAN MARGITA – tenor, Katarína Bachmanová – 
klavír, Alfred Strejček – umělecký přednes 
 

pátek 26. 9. 2014 od 19.00 hodin 
 

v rámci festivalu 
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM 
ve Společenském centru TÝNEC bude 

 
 
 
 
 
 
 

v Turistickém informačním centru  
(budova Společenského centra a Hotelu TÝNEC) 

Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou 
 

tel: 317 729 050, 775 290 032,  
e-mail: ic@centrumtynec.cz 
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Areál hradu Týnec n/S.

Sobota 30. 8. 2014
14.00    Zahájení festivalu  

Programem provází a zpívají  
M+M Vyskočilovi

14.15  O čarovném kameni – Divadelní  
soubor Chodidlo – Bystřice

15.15  Muzikanti z České země  
– Lenka Hamajdová

16.00  Equites – skupina historického  
šermu – u rotundy

16.30 Čertův švagr (I. část) – DiAj – Divadlo A jiné Praha
17.15 Equites – skupina historického šermu – u rotundy
17.30 Čertův švagr (II. část) – DiAj – Divadlo A jiné Praha
18.30 Lakomá Barka – divadlo Netopýr, Týnec n/S.
20.00  Blbec k večeři – Divadlo Mimochodem  

– Ledeč n/S.

Večerní prohlídka věže   DOPROVODNÝ PROGRAM
• dětský koutek • modelování • převlékárna • malování
• tvorba z papíru • hry zručnosti • zatloukání hřebíků • lukostřelba

V případě nepříznivého počasí, program v galerii muzea

VSTuPNé DOBROVOLNé
Pořadatel: Divadlo Netopýr o.s. za přispění  
Města Týnec nad Sázavou

Změna programu vyhrazena

divadlonetopyr@seznam.cz      www.divadlonetopyr.cz       tel.: +420 733 528 503
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SRPEN

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

Hrad Týnec. Pozorování kolonie Netopýra velkého, ukázka ochočených han-
dicapováných netopýrů, aktivity pro děti, netopýří stezka pro děti, výstava 
s ukázkou netopýřích hlasů, přednáška „Netopýři a stromy, sledování netopýrů 
ultrazvukovými detektory. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

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

Hrad Týnec, odpoledne a večer plný divadelních představení, šermířská před-
stavení, dětský koutek‑ tvořivé dílny, lukostřelba, večerní prohlídka věže. 
Vstupné dobrovolné. Pořadatel: Divadlo Netopýr o. s. za přispění Města Týnec 
nad Sázavou

ZÁŘÍ

So 6. 9. SK DAŘBOŽ – den otevřených dveří Zač. 10.00 hod.
Sportovní klub Dařbož po rekonstrukci nabízí k vyzkoušení squash, dětské 
hřiště v hale, zumbu, jógu, kruhový trénink, břišní pekáč a další… zadarmo! 
Občerstvit se pak můžete zakoupit u venkovního grilování nebo v nekuřácké 
kavárně s dětským koutkem. Podrobnější program www.skdarboz.cz
Pořadatel: Sportovní klub Dařbož

Po 8. 9. KURZ STEPU – ukázková hodina Zač. 18.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Ukázková hodina a zápis do Kurzu stepu. Kurz 
je vhodný pro děti, dospělé, seniory i začátečníky. Probíhá pod vedením lek-
torky z TS Andrea Praha Lucie Bačkovské – držitelky několika titulů Mistrů 
republiky v kategorii duet, malých skupin a formací. Zájemci se mohou hlásit 
v Turistickém informačním centru, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 
317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Podrobnější infor-
mace – pořadatel: Zuzana Němcová, tel.: 777 234 786. 

Út 9. 9. ZUMBA – zápis a 1. hodina

Společenské centrum TÝNEC.  16.30 – ZUMBATOMIC – upravené cvičení 
pro děti 7–13 let. 18.00 – ZUMBA GOLD – mírnější tempo i pro začátečníky, 
čerstvé maminky, seniory.  19.00 – ZUMBA – rychlá, zábavná pro každého. 
Kurzy probíhají pod vedením oficiální Zumba instruktorky Galiny Breburdové.  
Časy kurzů jsou pro 1. hodinu orientační, budou upraveny dle počtu zájemců. 
Zájemci se mohou hlásit v Turistickém informačním centru, Klusáčkova 2, 
Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.
cz. Podrobnější informace: Galina Breburdová, tel.: 775 309 030. Pořadatel: 
Němcová Zuzana – Společenské centrum Týnec, tel.: 777 234 786.

Pá 12. 9. TANEČNÍ – základní kurz pro mládež
Společenské centrum TÝNEC. První lekce základního kurzu tance pro mládež. 
Zápis u PaedDr. Blanky Takáčové, tel.: 775 615 503, email: blanka@takacova.cz. 
Informace o začátku kurzů a případné změny naleznete na www.takacova.cz. 
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

So 13. 9. NAUČNÁ STEZKA GEOCASHING –  
slavnostní otevření

Zač. 16.00 hod.

Autobusové nádraží v Týnci nad Sázavou. Naučná stezka s devíti panely, 
které informují o historii, přírodních, kulturních a technických zajímavostech 
města a okolí. Pro vyznavače geocashingu jsou na těchto panelech uvedeny 
souřadnice místa, kde je v terénu ukryta „keška“. Realizátor projektu: Vlasti-
vědný klub města Týnec nad Sázavou za přispění Města Týnec nad Sázavou.

So 13. 9. PŘES ČTYŘI ZÁMKY – 50. ročník 
pochodu

Start: Týnec nad Sázavou – turistické centrum Bisport. Trasy: 7, 15, 23, 35 
a 50 km, start 7.30 – 10.00 hod., trasa 50 km start 8.30 hod., startovné:20 Kč, 
členové KČT, děti 6–15 let 10 Kč. Sebou tužku pro opisování němé kont-
roly. Bližší informace: Milan ŠÍPEK, tel.: 317 701 765, 737 712 807, e‑mail: 
rakova@bri.cz. Pořadatel: Klub českých turistů Týnec nad Sázavou

Čt 17. 9. PŘEDNÁŠKA PRO ŽENY O SEBEOBRANĚ Zač. 19.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Co dělat, když ženu někdo sleduje, jak reagovat 
na nevhodné chování cizího muže, jaké jsou obvyklé postupy pachtů znásilnění, 
nábor do kurzu sebeobrany. Přednášku povede Mirek Khun, držitel licence 
MV pro výuku sebeobrany a bojových umění. Omezený počet míst, rezervace 
nutná: tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: 
Společenské centrum TÝNEC

Čt 18. 9. NÁBOR DO TANEČNÍHO SOUBORU

Společenské centrum TÝNEC. Nábor malých tanečníků a tanečnic do souboru 
Taneční školy Blanky Takáčové. Bližší informace u PaedDr. Blanky Takáčové, 
tel.: 775 615 503, email: blanka@takacova.cz. Informace o začátku kurzů 
a případné změny naleznete na www.takacova.cz. 
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

So 20. 9. FERDINAND VE VLAKU 

Vlakové nádraží v Týnci nad Sázavou. Příjezd historického vlaku, výstava 
Ferdinand d´Este. Kulturní program se připravuje. Více informací na www.
tyneckevlneni.cz. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

St 24. 9. LADIES LATINA 

Společenské centrum TÝNEC. Kurz latinsko‑amerických tanců pro ženy. Zápis 
u PaedDr. Blanky Takáčové, tel.: 775 615 503, email: blanka@takacova.cz. 
Informace o začátku kurzů a případné změny naleznete na www.takacova.cz. 
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

Čt 25. 9. KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ 

Společenské centrum TÝNEC. První lekce kurzu tance pro dospělé – začáteč-
níky i pokročilé. Zápis u PaedDr. Blanky Takáčové, tel.: 775 615 503, email: 
blanka@takacova.cz. Informace o začátku kurzů a případné změny naleznete 
na www.takacova.cz.  Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

pokračování na následující straně
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Pá 26. 9. „SETKÁNÍ VĚKŮ V HUDBĚ“ –  
Štefan Margita

Zač. 19.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Koncert v rámci festivalu Podblanický hudební 
podzim. Účinkují: Štefan Margita – tenor, Katarína Bachmanová – klavír, Alfred 
Strejček – umělecký přednes. Vstupné:300 Kč. Předprodej vstupenek: Turistické 
informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050. 
775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

So 27. 9. KELTSKÝ VEČER Zač. 16.00 hod.
Hrad Týnec. Tradiční odpoledne a večer v duchu keltských tradic.  Program: 
The Wild Rose – irské tance, Night Fiction – blues rock, Jagabab – irská hudba, 
oheň, tanec, Hekelén Tekelén, písně Jethro Tull a další, Icognito – ohňová 
show. Občerstvení – pivo, medovina, grilování. Předpokládaný konec: 23.00 
hod. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 28. 9. DEN POHYBU A ZDRAVÍ Zač. 13.00 hod.
Týnec nad Sázavou ‑ areál ZŠ Komenského ul., sportovní centrum Bisport, kurty 
u mostu. Otevřená sportovní akce, která široké veřejnosti nabízí zdravý způsob 
života plný pohybu bez ohledu na věk, výkonnost a zdravotní stav. Známé 
i neznámé sporty a sportovní aktivity, vystoupení školních tanečních kroužků, 
dětské Zumby, oddílů sport. gymnastiky odborů SPV TJ Týnec nad Sázavou, 
Netvořice…  Konec akce 18.00 hod. Pořadatel: Tělovýchovná jednota o.s. 

Ne 28. 9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.
Společenské centrum Týnec. K tanci a poslechu hraje dechová kapela Týne-
čanka. Vstupné: 50 Kč. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

ŘÍJEN

Pá 24. 10. OCENĚNÍ VÝZNAMNÝ OBČAN Zač. 17.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Tradiční společenská akce – ocenění občanů, 
kteří se významnou měrou podílejí na dění ve městě a veřejné poděkování 
dobrovolným dárcům krve. Zazní hudba v podání Romana Haase a Miroslava 
Tauše „Hudba napříč stoletími“. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

25.–26. 10. POSVÍCENÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU
Před Městským úřadem. Stánkový prodej, pouťové atrakce.

25.–26. 10. VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Chovatelský areál vedle MěÚ. Prodejní výstava drobného zvířectva. Pořadatel: 
ZO ČSCH

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky

dokončení z předchozí strany

Kancelář tajemníka
Dne 31. července došlo k ukončení pracovního poměru pana Miroslava 

Drába, strážníka městské policie. Na tuto pozici bylo vyhlášeno výběrové 
řízení, ve kterém byl vybrán nový strážník městské policie pan David Marek, 
který nastoupil od 1. 8. 2014.

Na veřejně prospěšné práce nastoupily od 1. 7. 2014 tři nové pracovnice, 
které jsou zaměstnané přes Úřad práce Benešov. Jejich náplň práce spočívá 
zejména v udržování pořádku veřejných prostranství. 

V pondělí 29. 9. 2014 startuje nový semestr Univerzity třetího věku. 
Jako další téma svého studia si studenti vybrali Dějiny oděvní kultury. „Kdo 
nepozná svou historii je často nucen jí opakovat“. Z obsahu tohoto citátu 
jde trochu strach. Věřím, že lidské civilizace nedopustí takový vývoj, kdy 
by jejich jedinci byli opět nuceni nosit zvířecí kůže, vydávat neartikulované 
zvířecí skřeky a živit se kořínky! A právě na podobném základně začínaly 
pravěké dějiny lidské pospolitosti. Než se společně vydáme k počátkům 
lidstva a jeho odívání, ozřejmíme si některé důležité pojmy, používané 
v módních, oděvních i kulturních oborech, jako jsou např. móda, vkus, idoly, 
trendy atd. Pak už budeme sledovat pouť našich předchůdců po světových 
teritoriích. Navštívíme oblast starověké Mezopotámie, Sumer a Babylon. 
Zastavíme se v úrodném údolí Nilu, kde nás uvítají obyvatelé starověkého 
Egypta v čele se svými faraony. Nadlidské monumenty, mohutné paruky, 
velkolepé šperky, nápadné líčení i tajemná mytologie. Tato kultura a její 
odívání je stálou inspirací i pro dnešní módní tvůrce!

Jestliže máte zájem a zaujalo vás toto téma, tak neváhejte a přihlaste se 
v kanceláři tajemníka u paní Jitky Šebkové (tel: 317 701 937, sebkova@
mestotynec.cz).

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČAKOVICE TÝNECKO

VÁS ZVE

NA 4. DĚTSKÝ BAZÁREK

PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ,

KTERÝ SE KONÁ

V SOBOTU 20. 9. 2014

V ČAKOVÍCÍCH V KABINÁCH NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

ČAS KONÁNÍ 9.00 – 13.00

PRO PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE O PRODEJ

Příjem oblečení

Pátek 19.9. 16.00-18.00

Výdej oblečení

Sobota 20.9. 15.00-17.00

(jiné časy příjmu a výdeje po tel. domluvě)

Cena za vklad do 40 ks 10 Kč,

každých dalších 10 ks 2 Kč.

O pořadové číslo si pište na mail:

martinachrudimska@gmail.com

Dotazy na tel.: 720 465 269

Těšíme se na Vás!
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Výchova k vnitřní svěžesti a kráse

Projekty a dotace

Středočeský kraj v září zahájí druhé kolo tzv. kotlíkových dotací
V pátek 5. září se na Výstavišti v Lysé nad Labem 

uskuteční výstava zaměřená na tepelnou tech-
niku. Středočeský kraj využije této příležitosti 
k slavnostnímu zahájení druhého kola čerpání 
finančních příspěvků na výměnu kotlů ve Stře-
dočeském kraji. Kraj zde zřídí stánek, ve kterém 
budou od pátku do neděle odborní pracovníci 
krajského úřadu zájemcům o kotlíkovou dotaci 
vysvětlovat, jak vyplnit potřebný formulář žá-
dosti a další podrobnosti potřebné k úspěšnému 
podání žádosti.

Na výměnu starých kotlů za nové ekologické 
bude ve středních Čechách nyní k dispozici oproti 
první výzvě vypsané loňského roku, dvojnásobná 
částka – 80 miliónů Kč. Díky tomu bude možné 
uspokojit větší počet zájemců. Středočeský kraj 
se na této sumě bude podílet stejnou výší jako 
ministerstvo životního prostředí ČR, tedy 40 mi-
lióny Kč.

V prvním kole programu bylo vyčleněných 40 
miliónů Kč vyčerpáno během 4 dní. Kladně bylo 
vyřízeno 912 podaných žádostí.

Kominík do vašeho domu
Nabízíme Vám čištění komínů od firmy Kominictví Holečková, 

 Netvořice, www.holecek.sluzby.cz
Jestliže máte zájem o revizi a vyčištění komínu, neváhejte a zaregistrujte 

se do 5. září na podatelně Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Stačí, 
když zde nahlásíte svou adresu, telefon a počet průduchů. Čištění proběhne 
po dohodě s kominíkem v průběhu září a října.

Ceny za čištění a revize jsou následující:
Cena za průduch: 500 Kč vč. DPH a dopravy.
TATO CENA PLATÍ POUZE PRO OSOBY, KTERÉ SE ZAREGISTRUJÍ 
NA  PODATELNĚ MĚÚ TÝNEC NAD SÁZAVOU DO 5. 9. 2014.
Více informací na tel.: 317 701 431.

Gratulujeme
Žák 9. A – Stanislav Richter dosáhl v tomto 

školním roce opravdu mimořádného úspěchu. Zú-
častnil se Olympiády v českém jazyce a procházel 
mezi prvními jednotlivými koly soutěže. V červnu 
se zúčastnil celostátního kola spolu s 36 dalšími 
soutěžícími. Zde se umístil na velmi krásném 
8. místě, čímž skvěle reprezentoval naši školu 
a podařil se mu ojedinělý úspěch v historii školy.

Standovi gratulujeme, děkujeme za repre-
zentaci a přejeme další úspěchy nejen v českém 
jazyce.

B. S.

Po letních bezstarostných dnech prázdnin opět 
zaznívá hlas školního zvonku, který zve k zod-
povědné práci především školáky, studenty, ale 
i rodiče a učitele. Uvědomujeme si, že zodpověd-
nost za výchovu a úloha správně vychovávat se 
stává stále těžší. Vychovávat znamená připravovat 
na život, i na namáhavé a těžké chvíle, které život 
přináší. Pokud mladým lidem ve všem připravíme 
podmínky, že jsou se vším spokojeni, tak to ne-
svědčí o naší lásce, protože tak se formuje generace 
lidí, kteří místo toho, aby si uvědomili, že život 
je radostný, i přes všechnu krutost, která v něm 
je, vnímá život jako nudu, jako nasycenost, jako 
vnitřní samotu. Je to duchovní stáří. Varováním 
jsou sebevraždy mladých, motivované únavou ze 
života, neschopností překonat překážky na cestě, 
jako je selhání ve studiu nebo zklamání v lásce. 

Papež Jan XXIII. jako osmdesátiletý byl dosta-
tečně mladý na to, aby s elánem svolal II. vatikán-
ský koncil a řídil ho. Mnohokrát ve svém životě 
jsem zase potkal mladé – jen podle křestního listu 
– kteří byli vyhaslí, zklamaní, znudění. Spisovatel 
Franco Fusetti ve své knížečce píše: „Jste mladí 

jako vaše důvěra, staří jako vaše nedůvěra. Mladí 
jako vaše jistota, staří jako vaše obava. Mladí 
jako vaše naděje, staří jako váš strach. Zůstanete 
mladými, pokud vaše srdce bude schopné přijí-
mat poselství krásy, odvahy a odhodlanosti, které 
k vám přichází ze země, od člověka, z nekonečna. 
Když se však na vaše srdce navrší sněhy pesimi-
zmu a ledy cynizmu, budete staří.“ Je důležité 
si zachovat v každém věku tuto vnitřní svěžest 
pro vše nové, krásné, spravedlivé, tuto schopnost 
obracet se k budoucnosti a neuzavírat se do ulity 
nostalgie, sklíčenosti, sebelítosti. Když milujeme 
svoje děti, musíme je připravovat na tvrdý zápas 
života, který však nepřestává být krásným a fas-
cinujícím. Pěkně to napsala Diana Loomansová: 
„Kdybych měla znovu vychovávat své dítě, nema-
lovala bych mu všechno na růžovo, o to víc bych 
ho však milovala a věnovala se mu, … dohlížela 
bych, aby si nehrálo na vážného, ale vážně bralo 
věci a události, nepřistupovala bych k němu z po-
zice síly, ale budovala bych v něm sílu duchovní, 
učila bych ho ne lásce k moci, ale moci lásky.“

Bedřich Vymětalík, týnecký farář

Příspěvek tzv. kotlíkových dotací je asi 50 % 
kupní ceny kotle, jeho maximální výše může být 
pro určité typy kotlů až 60.000 Kč. Dotace je ur-
čena pro domácnosti, které vymění ručně plněné 
kotle na tuhá paliva za nízkoemisní automatické 
kotle na uhlí, biomasu, jejich kombinaci či za ko-
tel plynový.

Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 8. září 
na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborov-
ská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Podané žádosti o dotace
V červnu byla podána žádost do Integrovaného 

operačního programu na konsolidaci hardwaru 
a softwaru úřadu za účelem zjednodušení správy 
IT infrastruktury obce a na digitalizaci vstupů a vý-
stupů z úřadu, rozšíření stávajícího systému o funk-
cionality či moduly podporující sdílení dat systému.

V červenci byla podána žádost o dotaci z pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj na ob-
novu obecního a krajského majetku po živelních 

pohromách v roce 2013 na rekonstrukci mostu 
v Čakovicích na komunikaci č. 123u. Rekonstrukce 
mostu přes Kamenický potok je vyvolána stávají-
cím stavem mostního objektu, který nevyhovuje 
z hlediska prostorového uspořádání v korytě (dvo-
jice trub DN1000). Stávající most je z hlediska 
průtočné kapacity nevyhovující, při povodňových 
událostech dochází k jeho přelití, poškození a za-
topení okolních pozemků a nemovitostí.

Martina Höhnová, DiS., projektová manažerka



16 strana Týnecké listy srpen 2014

Mateřská škola
Během „Setkání Týnců“ fungovala v Mateřské 

škole Týnec nad Sázavou keramická dílna pod 
vedením zkušené lektorky paní učitelky Dany 
Kellnerové.

V průběhu této akce měli rodiče se svými ra-
tolestmi možnost vyzkoušet si na „vlastní kůži“, 
co obnáší práce a tvoření výrobků z keramické 

hlíny – a že to není záležitost tak jednoduchá, 
jak by se na první pohled zdálo…

V době od 9.00 do 17.00 hodin se vystřídalo 
u pracovních stolečků mnoho „umělců“ všech 
věkových skupin – rodin z řad týneckých domo-
rodců, ale i návštěvníků z Týnců cizokrajných.

Přes počáteční ostych (zejména těch starších), 
který byl díky dětem rychle vystřídán duchem tvo-
řivosti, vzniklo během dne plno pozoruhodných 
výrobků, které si účastníci mohli odnést domů. 
Zároveň měli možnost obohatit svoji sbírku o další 
drobné výrobky z nabídky prodejní galerie MŠ.

Za mateřskou školu
PaedDr. Jandová, ředitelka
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Revitalizace areálu JAWY
V rámci revitalizace areálu JAWY probíhá výměna pláště výrobní haly. 

V současné době pracujeme na cca sto bodech programu revitalizace staveb 
a technologií v JAWĚ.

Některé z nich, jsou již ukončeny nebo průběžně dokončovány, jako např.:
1. Rozšíření plynovodu po areálu společnosti, ve dvou samostatně stojících 

halách a v přízemí hlavní výrobní haly jsme vybudovali nové plynové 
vytápění, byla odstavena stávající centrální plynovou kotelnu a letošní 
zimu už budeme vytápět zbytek areálu odběrem tepla z Teplárny Týnec.

2. V jedné samostatně stojící hale (v lisovně) jsme vybudovali pro zaměst-
nance nové sociální zařízení spojené s výstavbou nových rozvodů vody, 
plynu, odpadů apod., v další hale (zkušebně) nás tento úkol ještě čeká.

3. Před dokončením je vybudování nového vjezdu do areálu ze severní 
strany výrobní haly a nové expedice.

4. Již zmíněná výměna pláště proběhne ve dvou etapách – letos to bude 
výměna východní a západní fasády, příští rok přijde na řadu fasáda jižní 
a severní vč. výměny oken (jedna z možných variant východní fasády – 
barva je orientační).

5. Zrekonstruovali jsme velkou část přízemí výrobní haly na novou ob-
robnu, zakoupili jsme a uvedli do provozu dvě nová obráběcí centra, 
v současné době probíhá výběrové řízení na nákup další technologie 
(lakovny, vybavení zkušebny, dělení materiálu apod.).

6. Odstranili jsme dřevěné a polodřevěné stavby, srovnali terén v prostoru 
bývalé expedice a velkou část tohoto prostoru jsme opatřili novým plotem.

7. Před dokončením je odstranění bývalých garáží, expedice a bývalého 
skladu (stavba však nebyla nikdy dokončena). Jak vypadá nový úprava 
prostor je vidět na přiložených fotografiích.

8. Byla zahájena II. etapa odstraňování areálu bývalé přádelny – ta by měla 
být dokončena do konce letošního roku se stejnou úpravou terénu jako 
již dokončené akce.

Současně probíhá demolice starých nepotřebných budov a rekultivace 
prostorů. Přestože se nám nedaří vše na jedničku s hvězdičkou, nesmíme 
přehlédnout skutečnost, že areál naší společnosti po téměř padesáti letech 
ponechávání svému osudu vstává z popela. Našim cílem je přestavět areál 
JAWY ze „strašidelného hradu“ na moderní firmu z počátku 21. století, 
kterou se bude moci město Týnec nad Sázavou chlubit.

František Hruška
výkonný ředitel

JAWA Moto spol. s r. o.
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Hasičárna v Krusičanech
Vážení občané,
jsem zastupitelem města Týnec nad Sázavou 
od roku 2006 a díky svým názorům a činům jsem 
společně s několika kolegy zařazen do skupiny 
„opozičních“ zastupitelů. Vždy jsem hájil zájmy 
občanů Týnce oproti výhodám jednotlivců, byl 
jsem proti zvyšování daní a ceny vody, největší 
měrou i vlastními prostředky jsem se zasadil 
o výstavbu nové mateřské školy, rozvážně jsem 
přistupoval k zadlužování města dalšími úvěry, 
při rozhodování jsem se řídil vlastním „selským“ 
rozumem a dbal dodržování zákonů. 

V minulém čísle Týneckých listů (červen 2014) 
jste se mohli na straně 14 v článku SDH Krusičany 
mimo jiné dočíst o výstavbě hasičské zbrojnice, 
že: „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 zastupitelů 
bereme po lidské stránce jako znevážení naší veřejně 
prospěšné práce. Jsme zklamáni, ne však zlomeni.“

Jako opoziční zastupitel s takovým tvrzením 
nesouhlasím – s oznámením nepovolené přestavby 
hasičárny kontrolním úřadům nemám nic spo-
lečného. O celé kauze jsem se dozvěděl, když už 
byla v běhu. Dále nechápu, jak mohou opoziční 
zastupitelé tuto kauzu využít k předvolebnímu 
boji. V předvolebním boji může tuto kauzu využít 
pouze ten, kdo nepovolenou stavbu nařídil nebo 
vědomě trpěl. 

S prošetřením případu však souhlasím. Zákony 
platí pro každého, i když má výročí. Město by mělo 
jít v dodržování zákonů příkladem. Hasičský sbor 
v Chrástu byl zrušen usnesením zastupitelstva 
dne 12. září 2011 a následně došlo k převodu 

zmiňovaného vozidla Tatra 805 do majetku SDH 
Krusičany. Nechci v žádném případě znevažovat 
krusičanské veřejně prospěšné práce, naopak, vá-
žím si jí. Ale to nikdo za tu dobu nevěděl, že se to 
vozidlo musí někde garážovat a že se blíží jubilejní 
výročí založení hasičského sboru??? Teď budete 
psát články o tom, že když se jedná o veřejnou 
věc, tak se vlastně zákony dodržovat nemusí??? 
Dost zvláštní výklad zákona. Nikdo nechce, aby 
jste byli zlomeni, já jsem však Vašim konáním 
velice zklamán!!!

Naše rozvětvená rodina v Týnci nad Sázavou 
žije a pracuje již několik generací, jméno Korec je 
po Týnci všeobecně známo a proto mě toto abso-
lutně neověřené a smyšlené tvrzení ve spojitosti 
s mou osobou uráží a považuji tyto výroky SDH 
Krusičany za hospodské tlachy! 

Přesto přeji Vaší práci mnoho zdaru

Pavel Korec – občan a „opoziční“ zastupitel města

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
15. září 2014

 

S E N I O Ř I  
zapojte se do projektu virtuální univerzity třetího věku 

 

 
 

Z A Č Í N Á M E  

dne 29. září ve 14:00 hodin 
 
 
 

na Městském úřadě v Týnci nad Sázavou ve velké zasedací místnosti. 

 
 
 

Přednášeno bude téma 

Dějiny oděvní kultury 

 

www.mestotynec.cz

Adriana Bursová 
 
tel: 317 701 931; 602 369 116 
email:bursova@mestotynec.cz 
 

Jitka Šebková 
 
tel: 317 701 937; 724 258 024 
email: sebkova@mestotynec.cz 
 



srpen 2014 Týnecké listy strana 19

Opoziční příloha
Díky naší příloze se dozvídáme více informací, 

přece jenom téměř okamžité reakce vedení města 
na naše podněty se vyplácí. Odpovědi vedení byly 
neúplné, pokryly jen některé námi zmiňované 
případy. Ten, který byl v hledáčku zájmu mno-
hých diskutérů v obci a který podle nás padá 
na vrub vedení města, se týká krusičanské hasičské 
zbrojnice. Odpověď byla asi přenechána hlavním 
aktérům – hasičům. Poskytli nám svoje vidění věci 
a se zájmem jsme si ho přečetli. Upozorňujeme, 
že jsme hasiče nikde nezmiňovali jako viníky, ale 
spíše jako oběti zpackané snahy o prospěšnou věc 
za náhle se objevivší peníze v rozpočtu. O případu 
jsme se dozvěděli až na jednání zastupitelstva, 
natož abychom měli zvláštní iniciativu v odhalo-
vání a hledání příčin. Hasiče máme všichni rádi, 
pomáhají a jsou tahouny společenského života 
v osadách. Přesto jejich lkaní nad nevděčností 
za jejich nezištnou pracovitost při vylepšení tech-
nického zázemí pro jejich techniku má některá 
chatrná místa. Bohužel náš text si špatně přečetli 
a psali o něčem jiném. Nezbývá nám, než se k to-
muto případu vrátit a pokusit se přijít na kloub 
záhadám, které nám teprve po přečtení odpovědí 
hasičů vytanuly na mysli a rádi bychom si některé 
skutečnosti vyjasnili. 

Zbrojnice se evidentně zbořila překotně 
a možná ilegálně. Na této věci je mimo legisla-
tivu nejvážnější fakt, že zcela bez zardění zmizela 
hezká, červenými cihlami dekorovaná budova 
v centru obce, typická pro dvacátá léta minulého 
století, kterou zbudovali svépomocí otcové a dě-
dové dnešních hasičů. Na jednání zastupitelstva 
se pouze zmiňovala úprava zbrojnice za půlmi-
lion. V případě projednávání projektu na schůzi 
zastupitelstva bychom určitě protestovali proti 
její náhradě nic neříkajícím domkem, který nemá 
„ducha“. Malá paralela, souhlasili bychom s ná-
hradou staré pošty v podobném duchu? Zde se 

jistě všichni neshodneme, ale v tomto směru pa-
tříme k těm konzervativnějším.

Záhady na tomto případě zůstávají a my se 
Vám je budeme snažit poodkrýt, určitě nám 
všem jde o transparentnost v chodu města. I Vy 
se jistě dostáváte mnohdy do složitých jednání 
s jednotlivými odbory státní správy s byrokra-
tickými nepříjemnostmi a neradi vidíte, že se 
neměří všem stejně.

Krusičany byly nejvíce postiženy loňskou velkou 
vodou a všechny projekty, které se tam realizují, 
musí být v souladu s protipovodňovými úpravami. 
Velké vody nás asi v tomto století budou více 
navštěvovat a tak musíme být na pozoru. Voda 
se nedá zastavit, a protože není reálné vybudo-
vání protipovodňového valu, tak jde o umožnění 
volnému odtoku vody, případně jejímu rozlivu 
v místech, kde nikomu neškodí. Říká se jim např. 
suché poldry, kapacitní úpravy koryta, snížení 
boční a hloubkové eroze koryta a mimo to i další 
technická opatření lze nalézt v mnoha příručkách 
i na internetu. Samozřejmě, že hlavní roli v tomto 
směru hraje správce toku a město má omezené 
možnosti.

Závěrem uspokojivý pocit, že město si svoji roli 
uvědomuje a v nejkřiklavějších případech, jako 
např. zavezení pobřežní erodované cesty stavební 
sutí, se postaralo o nápravu.

Zbyněk Bartl a Luděk Šefrna

•

Krusičanská hasičárna
Hasiči z Krusičan přišli na radnici na podzim 

2013 se záměrem úpravy zbrojnice, aby v ní mohli 
parkovat opravenou Tatru 805. V té době nebyl 
schválený rozpočet města, ale požadavek hasičů 
byl zařazen do zásobníku akcí. V únoru 2014, 
kdy se schvalovala významná změna rozpočtu 

města (zapojení cca 12 mil přebytků minulých 
let na investiční akce v roce 2014), byla do roz-
počtu zapojena i oprava Krusičanské hasičárny 
v odhadnuté hodnotě 500 000 Kč. Když se hasiči 
po schválení financování pustili do práce, zjistili, 
že původní záměr je problematicky řešitelný a roz-
hodli se, že bude účelnější a jednoduší původní 
stavbu zbourat a postavit novou. Tím, že veškeré 
práce prováděli svépomocí, bylo financování stále 
dostatečně zajištěno. Protože hasiči chtěli mít vše 
připraveno na červnové oslavy výročí sboru, rad-
nice začala tuto situaci řešit se stavebním úřadem. 
Započatá stavba byla přerušena a čekalo se, až 
stavební úřad stavbu dodatečně povolí. 

Nechci tímto říci, že se nemají dodržovat před-
pisy a zákony. Ale žádný zákon ani předpis ne-
může vystihnout všechny situace. Ale jsme snad 
obdařeni rozumem a logickým myšlením, což by 
nám mělo umožnit takové rozpory řešit.

Mezi tím ovšem začalo vyšetřování kriminální 
policie z podnětu MUDr. Čečilové, která město 
a hasiče udala z podezření porušení stavebního 
zákona a zneužití dotace (přesto, že na její dotaz 
na zastupitelstvu, zda jsou na hasičárnu poskyt-
nuty dotace, byla odpověď NE). Starosta i hasiči 
byli na kriminální policii podat vysvětlení. Vyšet-
řování žádný trestný čin nezjistilo… 

Po vydání dodatečného stavebního povolební 
byla stavba dokončena a oslavy již proběhly 
u nové hasičárny. Vše v souladu se zákonem.

Obnova hasičárny byla požadavkem především 
samotných hasičů. Ta původní již neplnila svůj 
účel a byla nezbytná modernizace. Měli jsme 
tedy trvat na zachování té původní, cihličkové, 
i když by se do ní potřebná technika nevešla? Jiný 
vhodný pozemek pro novou hasičárnu v Krusiča-
nech nevlastníme. 

Martin Kadrnožka, starosta

pokračování na následující straně

Z dopisů čtenářů
SETKÁNÍ „TÝNCŮ“ A TO OSTATNÍ 
KOLEM
Vážení občané Týnce a vážení čtenáři,
díky tomu, že Týnecké listy (dále jen TL) jsou 
zveřejňovány na internetu, mohou si je případní 
zájemci přečíst kdekoli na světě. A zároveň si 
z jeho obsahu udělat alespoň malý obrázek o tom, 
jak naše město žije, čím se zabývá, co se povedlo, 
či naopak, co se nezdařilo či nenaplnilo očekávání. 
Ve svém dnešním příspěvku bych se rád zaměřil 
na několik oblastí.
1) Setkání „Týnců“ proběhlo dle tvrzení 
autorů jednotlivých příspěvků v TL k naprosté 
spokojenosti pořadatelů, kteří se mohli pochlubit 
výsledky své práce. Předvedli nejen rekonstruo-
vanou zasedací místnost, ale také novou fortnu 
u vstupu do budovy úřadu. V době finálních pří-
prav na zmíněné setkání byla na internetových 
stránkách MěÚ i anketa na téma obecně řečeno, 
„Jak se těšíte na setkání Týnců“. Sledoval jsem 
poslední týden před uvedenou akcí vývoj počtu 
hlasů a zde jsou jen pro zajímavost výsledky. Podle 
mých záznamů, byla anketa vyvěšena 5. května 
a ještě 21. června v dopoledních hodinách bylo 
možné do ní svými hlasy přispívat. A pro větší 

objektivitu, jednotlivé hlasy byly sčítány vždy 
okolo deváté hodiny dopolední.

Co dodat k tomu, že v průměru 51 % odpovědí 
se týkalo jiného programu? Jsou dvě možnosti, 
jak uvedené výsledky interpretovat. První mož-
ností, tou pozitivnější je to, že do otázek nebyly 
zahrnuty i další oblasti programu, jako byly spor-
tovní soutěže, turistický pochod či akce hasičů 
v Peceradech nebo sraz motorkářů. Pak je ovšem 
otázkou, proč tyto akce a z vlastní zkušenosti 
vím, že byly hojně navštívené, nebyly do otázek 
také zohledněny.

Druhou možností interpretace, bohužel tou 
horší, že občané Týnce pojali tuto možnost jako 

neformální referendum a svými hlasy dali najevo, 
co si o celé akci myslí. Je to odvážná myšlenka, 
která bude jistě předmětem kritiky, ale je v zájmu 
objektivity ji nutné také předestřít.

Věřím, že také budeme informování, kolik celé 
setkání stálo a jaká jsou aktiva a pasiva této akce.

A zcela na závěr této části bych rád v této sou-
vislosti položil odpovědným činitelům následující 
dotaz. Jak se dále rozvíjí spolupráce s partnerským 
městem Hoevelakken, ležící v holandské provincii 
Gelderland, která byla navázána v devadesátých 
létech minulého století?

Na co se nejvíce těšíte v sobotu 21. 6. 2014 v den Setkání Týnců?
 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6.
na sportovní turnaje 68 76 84 87 90 97
na kulturu v zahradě Společenského centra 75 83 96 97 98 115
na program v mateřské škole 46 50 55 58 61 68
na projížďky vláčkem po městě 68 73 76 77 80 88
mám již jiný program 306 312 321 328 331 342
CELKEM HLASŮ 563 594 632 647 660 710
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2) Týnecké vlnění – do posledního výtisku 
TL byla vložena modrá obálka s názvem „Týnecké 
vlnění“. Jak stojí v podnadpisu, jedná se o novou 
informační platformu, která čeří stojaté vody. Pře-
čteme‑li si však úvodní slova pana starosty, pak 
tato platforma má zejména prezentovat záměry 
Města, jak si představuje další rozvoj. Současně 
pak vyzývá občany, aby se nebáli prezentovat 
své názory, přinášet podněty a diskutovat nad 
vším, co se ve městě děje. Záměr je to velice 
chvályhodný, ale je potřeba se vrátit o nějaký čas 
zpátky a podívat se na datum 3. 12. 2013, kdy 
ve 23:56 bylo na internetových stránkách města 
zrušeno v položce „Vaše názory“ diskusní fórum, 
ve kterém se mohli občané vyjádřit ke všemu, co 
se jich nějakým způsobem dotýkalo, případně 
ztěžovalo či naopak ulehčovalo jejich život. Místo 
toho se objevil formulář, kde každý zájemce se 
může na cokoli dotázat. Když jsem se podíval 
na poslední zápis v této položce, tak je tam po-
slední zápis z 24. 4. 2014.

Vím, že se v některých případech diskuze na pů-
vodním fóru zvrhla do vulgarit, případně osobního 
osočování, ale stále to byl bezprostřední kontakt 
s občany města. Nechci se dále tímto problémem 
zabývat, ale nemohu si odpustit myšlenku, že pře-
važující negativní názory na některé kroky vedení 
města, se prostě nehodily „do krámu“, zvláště 
v období, kdy se mílovými kroky začínají blížit 
volby od obecních zastupitelstev.

Dále bych v této souvislosti vznesl opět dotaz, 
spočívající v tom, jak byly vyhodnoceny různé 
dotazníkové akce či ankety nebo průzkumy v loň-
ském roce, jaký názor občanů na zadané otázky 
převažoval atp. Jsou to drobnosti, kdy se vedení 
města obrací na své občany se žádostí či žádostmi 
o vyjádření názoru, ale bohužel zpětná vazba 
se pak zcela vytratila. A tak mám obavu, aby 
projekt „týneckého vlnění“ nedopadl zrovna tak, 
jako předchozí popsané příklady.

3) Návrh nového náměstí – na internetu 
jsem si vyhledal informace o firmě VAS (Volné 
architektonické sdružení), ve které působí i měst-
ský architekt ing. Vaněček. Protože o firmě hovoří 
dokončená díla, tak jsem si je prošel a musím kon-
statovat, že ing. Vaněček má minimální autorský 
podíl na zkolaudovaných realizacích. Tím však 
nechci nijakým způsobem snižovat jeho archi-
tektonické tvůrčí myšlení. A pak jsem si prohlédl 
návrhy nového náměstí v Týnci. Na první pohled 
se jedná o zajímavé návrhy, ale při podrobněj-
ším zkoumání mne zaujalo několik problémů či 
disproporcí. 

Tím prvním je to, že prezentace navrhova-
ných řešení v „Týneckém vlnění“ podstatně liší 
od toho, co má na svých stránkách zveřejněno 
firma VAS. Například počítá s tím, že na místě 
dnešního dětského hřiště u obchodního domu, 
bude stát na jeho části budova. Zrovna tak ná-
vrh počítá s výstavbou dvou budov na vstupu 
do náměstí (naproti dnešním obchodům drogerie 
TETA, prodejny masa Rabbit a prodejnou oděvů).

Co mne ještě více zarazilo, je fakt, že nedávno 
dokončené plochy na pěší zóně, kde jsou vysá-
zeny různé okrasné rostliny, by mělo zmizet a být 
nahrazeno dlažbou a lavičkami po stranách to-
hoto nového koridoru. Rovněž tak jeden návrh 

zachovává parkoviště před restaurací „U Vrtišků“, 
kdežto další zde navrhuje zelenou plochu, bez 
možnosti parkování. A tak bych mohl pokračo-
vat obrázek po obrázku a ptát se, proč to, co se 
nedávno dobudovalo a s velkou pompou otvíralo, 
by mělo zmizet, či se měnit? Vím, jsou to jen ná-
vrhy, ale již v počátku by zadavatel měl mít jasno, 
co vlastně chce. Vždyť i tyto návrhy platíme my 
všichni ze svých daní!

Závěrem už jen několik poznámek. Nová fortna 
neboli podatelna je velice pěkná, ale dle mého ná-
zoru nepraktická. Za prvé, v zimě každé otevření 
vstupních dveří, bude vytvářet nepříznivé klima 
a pracovnice patrně budou trpět nejen chladem, 
ale i ohleduplnými spoluobčany poslanými ba-
cily. Za druhé, původní řešení s ochranným sklem 
mělo i preventivní vliv na případné násilníky, kteří 
z jakéhokoli malicherného důvodu si mohou vy-
lévat svůj vztek na pracovnicích podatelny. A to 
již nehovořím o tom, že zde mimo jiné pracují 
i s penězi. Ještě jedna poznámka. V článku vě-
novaném zápisu do školní družiny paní místosta-
rostka píše, že pro děti ve škole, respektive školách 
funguje tzv. dětský klub. Na závěr svého článku 
pak po výčtu některých aktivit klubu oponuje 
dr. Čečilové v tom, že paní doktorka slibuje zřízení 
takovéhoto klubu až po komunálních volbách. 
Z uvedeného textu není zcela jasné, nebo možná 
jenom nerozumím a nechápu argumentaci paní 
místostarostky, zda tyto kluby již fungují či nikoli. 
A pokud nefungují, tak kam, resp. komu jsou na-
vyšovány v článku uvedené finanční prostředky?

Rovněž i já se připojuji k názoru paní Evy Hrubé, 
že Týnec je příjemné město k žití. Domnívám 
se však, že jen vidět věci pozitivní není dobré, 
protože to vede k sebeuspokojení a přehlížení 
názorů, které nezapadají do celkového koloritu 
chodu města. A proto jsem si vzal k srdci výzvu 
pana starosty a zasílám k další diskuzi tyto své 
názory a náměty.

Tomáš Jirásek

•

SETKÁNÍ „TÝNCŮ“ A TO OSTATNÍ 
KOLEM

Jsem velmi rád, že pan Jirásek vnímá dění 
ve městě a je ochoten nám sdělit svůj názor. 
Všechny věcné připomínky a názory (i ty nega-
tivní), které nám na radnici posíláte, jsou pro nás 
důležité. Přemýšlíme o nich a při rozhodování je 
bereme v úvahu.

K dotazům pana Jiráska:
Setkání Týnců je tradiční akce, která probíhá 

již od roku 1986. Od roku 1996 se koná po dvou 
letech. Pořadatelské Týnce jsou vždy větší města 
a obce. Jde především o zajímavou společenskou 
událost, při které se představí zájmové kroužky 
i jednotlivci. Včetně těch našich, které mají o se-
tkání zájem. Vzhledem k rozmanitosti programu 
si každý Týnečák může najít svoji oblíbenou ak-
tivitu. Buď se osobně zapojí, přijde se podívat 
na zajímavé vystoupení, nebo si naplánuje jiný 
program. Tuto již tradiční událost můžeme brát 
jako doplnění kulturních a sportovních akcí tý-
neckého kalendáře.

Kromě toho probíhá setkání starostů, kde se 
proberou uplynulé dva roky i plány do budoucna. 
Vyměníme si zkušenosti o realizaci projektů i sta-

rostech, která jednotlivé obce řeší. Můžeme se 
nechat inspirovat záměry, které jinde realizují.

Setkání Týnců stálo 75 000 Kč. Pokud by za-
stupitelstvo usoudilo, že naše účast na setkání 
není přínosná, pak se nemusíme příštích setkání 
účastnit. 

Spolupráce s partnerským městem Hoevelak-
ken pokračuje pouze pravidelnými návštěvami 
p. Hermana a Kristýny van de Biesen. Herman 
van de Biesen je člen městské rady Hoevelakkenu. 
Organizace setkávání se ujalo Mateřské centrum 
Motýlek. Při setkání si vyměňujeme zkušenosti 
především z oblasti řízení města a spolupráce se 
spolky. Diskutovali jsme také o odlišnostech legis-
lativy, způsobu výkonu samosprávy, zpracování 
odpadů a financování školství.

Týnecké vlnění je aktivita, která má předsta-
vit záměry a realizace. Záměry připravujeme pro 
Týnečáky, nikoliv pro sebe a proto je diskuze ne-
zbytná. Ovšem očekáváme věcný dialog. Zrušená 
diskuze na webu města byla anonymní a těsně 
před jejím vypnutí byla často osobně hrubá a vul-
gární Taková diskuze je zbytečná a nedůstojná pro 
všechny zúčastněné. Podnět pro vypnutí diskuze 
či smazání vlákna nám dala jedna ze zastupite-
lek města poté, kdy se diskutovalo anonymně 
a urážlivě o její osobě. Na facebookovém pro-
filu města je možné k představeným záměrům 
vyjádřit svůj názor. Zde už ovšem není diskuze 
anonymní a zřejmě i proto doposud probíhá 
ve slušné a věcné rovině. Pokud nemáte face-
book, pak můžete napsat názor přímo z webu 
nebo nám ho můžete přijít říct osobně.

Záměr pro nové náměstí vznikl zcela mimo 
plán. Městský architekt (pracuje v týmu ateliéru 
VAS) navrhoval řešení fasády obchodního domu. 
Obchodním dům je dominantou centra města, 
ve spojnici přes ulici Ing. Františka Janečka vy-
tváří dvojici s Hotelem Týnec. Proto město řeší 
ve spolupráci s vlastníkem domu jeho budoucí 
vzhled. Právě při návrhu fasády architekt spon-
tánně navrhl také řešení vzhledu prostranství 
před obchodním domem, na nějž pěší zóna na-
vazuje. Vznikly první hrubé varianty možného 
náměstí. Náměstí nenahrazuje Pěší zónu včetně 
jejích posledních úprav, ale doplňuje ji, plynule 
na ni navazuje a rozšiřuje ji. Rozhodně nechceme 
bourat to, co se nedávno dobudovalo. To platí 
i pro dětské hřiště v sousedství. Záměr náměstí 
je jen první vize k zamyšlení, musí být podro-
bena veřejné diskuzi a podle ní poté i upravena. 
Tato vize náměstí bude veřejnosti představena 
v nejbližší době, včetně komentáře autora. Poté 
se bude rozhodovat o dalším postupu.

Martin Kadrnožka
starosta

•

Reakce na stanovisko pana starosty 
k článku „Týnec n. S. – Kocourkov“

Článek i stanovisko pana starosty 
Mgr. Kadrnožky byl zveřejněn v Týneckých lis-
tech č.2/2014 – duben. Je již pravidlem, že pan 
starosta reaguje ihned v témže čísle TL, v němž 
je kritický článek zveřejněn. Jeho reakce je 
vždy stejná. Vytkne pisateli agresivitu a urážky, 
i když neexistují. Na zásadní skutečnosti uvedené 
v článku však nereaguje, „jaksi je přehlédne“.

dokončení z předchozí strany
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Dosud nikdy se od něho občané nedozvěděli, 
proč ve věcech zásadních nejedná s občanskými 
sdruženími, i když je to jeho povinnost. Občanská 
sdružení či spolky jsou totiž zákonná forma účasti 
občanů na řízení města. Ještě nikdy nejednal pan 
starosta s občanskými sdruženími a tak znemož-
ňuje občanům, aby se podíleli na řízení města 
demokraticky a způsobem, který jim umožňuje 
zákon. Je to hrubé porušení povinnosti starosty 
a slibu, který dal občanům při svém jmenování 
na ustanovujícím zastupitelstvu po posledních 
volbách na podzim 2010. V závěru svého sta-
noviska k výše uvedenému článku pan starosta 
žoviálně hovoří k občanům. Ujišťuje je, že on 
cítí „zodpovědnost a sounáležitost s místem, kde 
mají svůj domov a vychovávají své děti“. Ale cítí 
onu zodpovědnost a sounáležitost z jeho konání 
i občané? Je divné, že jeho jednání a rozhodování 
je zcela opačné. Ve věci dálnice D3 rozhodl, že 
samospráva města požaduje dálnici D3, variantu 
západní s přivaděčem přes centrum Týnce. Této 
varianty se však původně velice obával (viz. jeho 
dopis, který odeslal na MŽP dne 18. 2. 2011). 
Svým rozhodnutím způsobí občanům a hlavně je-
jich dětem nevratné zhoršení životního prostředí, 
katastrofální ovzduší a neúnosnou dopravní situ-
aci. Pan starosta souhlasí i s podrazem na občany, 
že začátek a konec přivaděče bude mimo město 
u Janečkovy vily. Všechna vozidla ze širokého 
okolí však budou jezdit přes Týnec. Pan starosta 
se jistě vymluví na rozhodnutí zastupitelů – „de-
mokratické“ hlasování. 

Pane starosto, informujte občany, jak jste hla-
soval o D3 vy a jmenovitě jak hlasoval každý za-
stupitel. Umožníte tak občanům ve volbách zvolit 
některé moudřejší zastupitele. Je to minimum, 
které pro občany snad uděláte.

Oldřich Zadražil 

•

Pane Zadražile,
schválení trasy dálnice a přivaděče k D3 projed-
nalo zastupitelstvo v roce 2003. Byla schválena 

podpora varianty Stabilizovaná (nyní Západní) 
a v roce 2011 zastupitelstvo potvrdilo podporu 
této varianty, když odmítlo požadavek na zrušení 
usnesení z roku 2003. Od roku 2003 se město 
k trase vedení D3 nemělo komu vyjádřit – ne-
projednávala se změna ve vedení dálnice. V roce 
2011 se projednávala dokumentace EIA (doku-
mentace vlivů na životní prostředí a obyvatele). 
V této dokumentaci se neprojednává vedení 
či umístění stavby, ale vyhodnocují se dopady 
na životní prostředí a obyvatele u jednotlivých 
variant vedení dálnice. Při všech těchto veřejných 
jednání o D3 na zastupitelstvu měly vždy všechny 
spolky a sdružení prostor pro vyjádření svých 
stanovisek a zastupitelé ještě před hlasováním 
tato stanoviska slyšeli.

Za svou osobu mohu říct, že jsem vždy podpo-
roval výstavbu D3 ve variantě Západní, s přivadě-
čem přes Janovický potok a kolem Chářovic. Do-
mnívám se, že to je lepší, než směřování dopravy 
na dálnici kolem staré školy, nebo přes Podělusy či 
Chrást. Veškerá rozhodnutí vždy učinila rada nebo 
zastupitelstvo v souladu se zákonem. Pochopte už 
konečně, že já osobně nic rozhodovat nemohu. 

Jak hlasovali ostatní, nevím. Zápisy z jednání 
jmenovité hlasování zaznamenávají až od roku 
2012.

Martin Kadrnožka, starosta

•

Náplava
Toto označení nového občana přicházejícího 

z jiné lokality, vnímám pozitivně, pokud má 
v úmyslu zabydlet se natrvalo. Měl by se postupně 
zajímat, jak to v novém bydlišti vypadá a kam 
bude v budoucnu směřovat – životní prostředí, 
čistota ovzduší, dopravní zatížení, občanské 
a sociální zabezpečení, možnosti zaměstnání, 
respektování názorů občanů a kultura.

Já jsem byl také, před 55 lety v Týnci nová 
náplava z Jižních Čech. K Vysočině a k Jižním 

Čechám mám velmi vřelý vztah, hlavně k Šumavě. 
Velmi jsem si oblíbil Posázaví – Týnecko. Žiji zde 
s manželkou, která se v Týnci narodila. Žijí zde 
i oba naši synové, vnuci, vnučky i pravnuci. Na bu-
doucnosti Týnce mi opravdu záleží.

Vážení spoluobčané, v blížících se komunálních 
volbách volte s rozvahou. Volte do zastupitelstva 
města spoluobčany rozumné, nezávislé, kteří se 
při vedení města budou řídit vlastním svědomím. 
Politické hnutí „Nezávislí“ Vám takové kandidáty 
nabízí.

Nevolte už tzv. „kejvaly“, kteří byli vždy po-
slušní a podporovali zájmy a přání pana starosty. 
Panu starostovi Kadrnožkovi se podivné řízení 
města vyplácí. Na náklady města má při svém 
pozemku zbudovanou opěrnou zeď za více jak ¾ 
milionu Kč. Jako uvolněný zastupitel vykonává 
ve své pracovní době funkci správce domů – střet 
zájmů. Má slušný starostenský plat s odměnami 
a asi přichystanou i „trafiku“ pro případ volebního 
neúspěchu. Za loňský rok si společně s paní mís-
tostarostkou nechal navrhnout a schválit tučnou 
odměnu a tak pro někoho nezbyly finanční pro-
středky pro odměnění za dlouholetou a obětavou 
spolupráci pro město.

Přeji Vám šťastnou volbu a spokojenější Týnec!
Oldřich Zadražil 

•

I tímto způsobem se dá, bohužel, vést předvo-
lební kampaň…

Bez jakýchkoliv důkazů lze vymýšlet různé 
konstrukce a očerňovat někoho jiného. Opěrná 
zeď byla vynucená investice kvůli stavbě sídliště 
na sousedním pozemku z roku 2001, v té době 
jsem na radnici nepracoval. Mé podnikání roz-
hodně není ve střetu zájmů a trafiku připravenou 
nemám. Pokud nebudu vykonávat práci uvolně-
ného zastupitele (starosty), jsem stále zaměstnán 
jako učitel na základní škole v Krhanicích.

Martin Kadrnožka

Pozvánka na 50. ročník pochodu 
„Přes čtyři zámky“

Zveme všechny příznivce toulek přírodou na 50. ročník pochodu „Přes 
čtyři zámky“, který se bude konat 13. září 2014.

Start na připravené trasy do blízkého i vzdálenějšího okolí Týnce nad 
Sázavou v délce 7, 15, 25, 35 a 50 km je od 7,00 hod. do 10,00 hod. v Bis-
portu Týnec nad Sázavou. Cíl tohoto jubilejního a nejstaršího pochodu 
v Čechách bude též v Bisportu do 19,00 hodin.

Klub českých turistů Týnec nad Sázavou

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 

ZÁMEČNICTVÍHŽELIVEC

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

www.zamecnictvizelivec.estranky.cz

OTEVÍRÁNÍHAHMONTÁŽEHZÁMKŮ

ZABEZPEČENÍHVAŠEHOHMAJETKU
OPRAVYHVRAT,HPLOTŮHAHDALŠÍH...

OTEVÍRÁNÍHAUTHAHOPRAVYHZÁMKŮ
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU CH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU 

Vás zve na 50. ročník dálkového pochodu Vás zve na 50. ročník dálkového pochodu 
  

 
 

který se koná v sobotu 13. září 2014 
 
 
START: Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport  
    7:00 – 10:00 hodin. Trasa 50 km do 8:30 hodin. 
   
TRASY: 7km  Týnec - Dolní Požáry - Týnec 

15 km  Týnec – Na Vrších - Zbořený Kostelec – Barochov – Ledce-Týnec 
23 km Týnec – Panská skála – Kamenice- Ládví – Babice-Barochov -

Ledce-Týnec 
35 km Týnec - Panská skála – Kamenice - Mokřany-Vysoká Lhota–

Nespeky - Týnec 
50 km Týnec - Panská skála – Kamenice – Lojovice – Pyšely – Čerčany –

Poříčí – Konopiště - Týnec 
 
STARTOVNÉ:  20,- Kč, členové KČT a děti od 6-ti do 15-ti let 10,- Kč 
 
UBYTOVÁNÍ:  nutno nahlásit nejpozději týden před pochodem  
 
OBČERSTVENÍ: na trasách z vlastních zásob, v restauracích, v cíli pro všechny 

účastníky čaj 
 

MAPA: doporučujeme mapu KČT č. 40 -  Benešovsko a Dolní Posázaví 
 
ODMĚNA: upomínkový diplom, odznak pochodu, razítko IVV a malé 

překvapení 
 
DOPRAVNÍ  po silnici – asi 10 km severozápadně od Benešova  
SPOJENÍ: po železnici – trať 210 /Praha – Braník – Čerčany/ 
 
CÍL: v místě startu do 19:00 hodin 
 
UPOZORNĚNÍ: vezměte si tužku na opsání němé kontroly 
 děti do 15-ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé 

osoby 
 
INFORMACE: Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou 
  telefon:  317 701 765, mobil:  737 712 807 , e-mail: rakova@bri.cz 
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Dramatický kroužek z Krhanic se scénkou OTYLČINY NAROZENINY 

 
 

Dramatický kroužek z Týnce s pohádkou SNĚHURKA A 7 TRPASÍLKŮ 

 

        Nahlédněte pod pokličku…         
 
Květnové vystoupení je již minulostí, zůstaly nám na něj hezké vzpomínky.  

Potěšte se s námi ! 

           
 

Pěvecký kroužek v taneční akci  
 
 

… od října začneme opět na kroužcích v našich ZŠ pilně tvořit, 
protože kdo si hraje -  NEZLOBÍ ! 

 
 … krásné léto VŠEM přejí malí talentovaní umělci 

 
 

                           
 

 
… od října začneme opět na kroužcích v našich ZŠ pilně tvořit, 

protože kdo si hraje -  NEZLOBÍ ! 
 

 … krásné léto VŠEM přejí malí talentovaní umělci 
 
 

                           
 

MC Motýlek nová sezóna  
začíná od 15. září 2014
Co pro Vás chystáme 

A máme tu konec léta a s tím plánování co zajímavého budeme na podzim 
s dětmi dělat. Jsme velice rádi, že Vám v našem mateřském centru můžeme 
nabídnout vedle známých navštěvovaných kroužků i něco nového. Cvičeníčko 
je novým kroužkem pro batolátka, která vyrostla v mimiklubu a je jim mezi 1 
a 3 roky. Budeme si především hrát, hodně cvičit a bavit se. Oblíbený kroužek 
Hračkování pokračuje ve známém úterním čase. Je vhodný zejména pro děti 
od 1,5 roku. Ve středu nabízíme pokračování Mimiklubu pro děti od narození 
do 18 měsíců. V rámci mimiklubu budeme cvičit, poté bude následovat herna. 
Ve středu odpoledne pro Vás chystáme nový kroužek Čtení do ouška vhodný 
pro děti od 2 let. Budeme si číst pohádky a následně hrát a malovat. Čtvrteční 
dopoledne patří již tradičně zpívánkám, které se těší velké oblibě. Jak již z ná-
zvu vyplývá, budeme hodně zpívat a také si hrát. V pátek dopoledne pokračuje 
kroužek tvořivých šikulů, kde budeme s dětmi malovat, tvořit a hlavně se 
dobře bavit. Rádi bychom otevřeli kroužek logopedie, zájemci prosím hlaste 
se na info@mcmotylek.cz. Dětský úsměv je pro nás základem úspěchu a proto 
chceme, aby Vás a hlavně vaše děti naše kroužky bavili, vedle hry a potkávání 
nových kamarádů se tu děti také naučí něco nového. 
Venkovní aktivity

Mimo pravidelných kroužků nabídneme i mnoho venkovních aktivit. 
Letošní podzim bude patřit hlavně známé Drakiadě a Světýlkování. Zimu 
zahájíme maškarním bálem a před vánoci již tradičně mikulášská a vánoční 
tvoření. V říjnu se budou moci maminky těšit na přednášku o aromaterapii. 
O přesných termínech Vás budeme ještě informovat. 
Podzimní a zimní bazárek

Tradiční podzimní a zimní bazárek se bude konat 11. října 2014 v pro-
storách našeho mateřského centra. Hledáme dobrovolníky na výpomoc. 
Více informací najdete na našich stránkách www.mcmotylek.cz. 

Kateřina Pikousová, organizační koordinátorka MC Motýlek

ROZVRH MATEŘSKÉHO CENTRA MOTÝLEK PLATNÝ OD 1.9.2014

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

pondělí

Cvičeníčko
(s hernou)

9,30 – 11,30
Monika Kučerová

(začínáme 22.9.)

úterý Kroužek 
speciální 

pedagogiky
(uzavřená skupina)

8,00 – 9,30 
Lucka Jirková

Hračkování
(s hernou)

9,30 – 11,00
Denisa Žídková

Keramika pro děti
15,30 – 16,30

Lenka Molitorisová

středa

Mimi klub
(s hernou)

10,00 – 11,30
Katka Pikousová

(od narození do 18 měsíců)

Čtení do ouška
(s hernou)

15,30 – 17,00 
Jarka Stibůrková

(od 2 let)

Organizační 
schůzka

17,00 – 19,00
každá 4. středa

v měsíci 

Atletika Motýlek
15,00 – 17,00 

J. Solařová, A. Svobodová
tělocvična ZŠ Týnec n.S.

čtvrtek

Zpívánky
(s hernou)

9,00 – 11,00 
Jarka Stibůrková

Kroužek 
logopedie
13,30 – 14,30

Petra Novotná

Zimní 
herna

16,00 – 18,00 

Pilates 
pro dospělé 
18,30 – 19,30 
Jana Smitková 

pátek
Tvořiví šikulové

(s hernou) 
9,00 – 11,00 
Lucka Jirková

Kontakt: www.mcmotylek.cz
               info@mcmotylek.cz
               Kateřina Pikousová – organizační koordinátorka 602 633 410
               Lenka Molitorisová - 777 870 585
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Závěr šachové sezóny
Konec školního roku patří v šachovém životě 

již do období klidu, který je ale občas přerušen 
velmi významnými turnaji. Tradičně je to Mistrov-
ství ČR v rapid šachu družstev mládeže a Krajský 
přebor mládeže. Jde o krásné víkendové akce, ze 
kterých si mladí šachisté vždy odvážejí mnoho 
krásných zážitků.

Pod zavedeným názvem Šachové Zaječice se 
v příjemném areálu na břehu Sečské přehrady 
konalo první červnový víkend Mistrovství ČR 
v rapid šachu mládeže doplněné o turnaj dvojic 
nejmladšího žactva. Ve dvojičkách jsme nasadili 
nejtěžší kalibr. Ambiciózní dvojici Vojta Dudek 
a Dan Vasilev patřilo na startovní listině 7. místo. 
Klukům se dařilo zejména v první části turnaje. 
Pak se přestalo dařit zejména Danovi, který ně-
kolikrát lehkomyslně prohrál. Kluci nakonec za-
chránili čest až v posledním kole a skončili celkově 
jedenáctí. V hlavním turnaji družstev bylo naše 
očekávání skromnější. S družstvem, jehož většina 
hráčů byla na takto velkém turnaji poprvé, jsme 
zahajovali jako 41. z 51 přihlášených. Družstvo, 
které tvořili Vojta Štěpán, Eva Potůčková, Josef 
Páša a Kryštof Mojdl, jsme ještě rozšířili o hosty 
Honzu Hegera a Petru Píšovou ze spřátelených 
oddílů. Nováčkovská daň byla pro nás tentokrát 
hodně krutá, když jsme regulérní body neuhráli 
rovných pět kol. Smolné pro nás bylo 3. kolo, 

v němž nám organizátoři omylem započítali výhru 
a tak jsme místo hratelného soupeře následně 
narazili na velmi silný tým Říčan. V pátém kole 
se s námi již nikdo nemazlil, omylem zapsané 
body nám sebrali a vzhledem k lichému počtu 
družstev jsme dostali volno. Nezbylo nám tedy než 
poslední jiskřičku naděje vykřesat z posledního 
sobotního kola. To se podařilo. ŠK Svitavy jsme 
celkem jednoznačně přehráli 4,5:1,5 a do dru-
hého dne turnaje jsme tak mohli nastoupit 
s trochou optimismu. V neděli dopoledne jsme 
plynule navázali na předešlou výhru a úspěšně 
zvládli další dva zápasy v řadě. A přestože jsme se 
s turnajem loučili závěrečnou prohrou, odjížděli 
jsme spokojení s celkově 34. místem, které jsme 
oslavili pořádnou porcí zmrzliny.

Krátce před prázdninami nás čekal ještě je-
den důležitý turnaj rozhodující o postupech 
na mistrovství Čech a to Krajský přebor mládeže. 
Na turnaji, kam se mohou vypravit skutečně jen 
ti nejlepší šachisté, jsme měli pět zástupců. Nej-
těžší pozici měl David Zvolenský, který startoval 
v kategorii H14 z pozice mladšího ročníku, a tak 
je s umístěním v první půlce výsledkové listiny 
jistě spokojen. Jeho výsledky dávají navíc velkou 
šanci na uhrání postupu příští rok, kdy bude hrát 
znovu stejnou kategorii. Velkého úspěchu dosáhl 
v kategorii do 12ti let Vojta Štěpán. V turnaji pro-

hrál pouze jednou s celkově druhým Lukášem 
Němečkem. Vojta úspěšně převáděl většinu partií 
do vyhraných pěšcových koncovek a tato strategie 
se mu vyplatila. Napínavé bylo zejména poslední 
kolo, ve kterém o stupně vítězů bojoval větší počet 
hráčů. Vojta si zahrál s neporazitelným Jakubem 
Vojtou, kterému ke zlatu stačila remíza, a tak se 
na ní hráči i přes napínavý průběh partie bez 
větších problémů domluvili. Remíza s turnajo-
vou jedničkou pak Vojtovi zajistila krásné třetí 
místo. Nejsilnější zastoupení jsme měli v kategorii 
do 10ti let, kde mezi favority patřili Vojta Dudek 
a Dan Vasilev. Oba hráči nakonec získali stejný 
počet bodů a o jejich druhém a třetím místě tak 
rozhodlo pomocné hodnocení. Šťastnější byl nako-
nec Vojta, který sehrál vynikající první den turnaje, 
ve kterém ztratil pouze půl bodu. Nepovedl se 
mu ale vstup do druhého dne, který začal dvěma 
prohrami. Opačný postup „zvolil“ Dan. Naštěstí 
kromě dvou úvodních proher již nepoznal porážku 
a ze zadních pozic se postupně probojoval k me-
daili. V desítkách si zahrál také Kryštof Mojdl. 
Jeho typicky útočná hra platila na většinu soupeřů 
a v jednu chvíli také sahal po příčkách nejvyšších. 
Nakonec z toho bylo 8.  místo a vybojovaný postup 
na Mistrovství Čech.

Karel Jukl

Co připravuje ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ o. s. TÝNEC 
NAD SÁZAVOU od září 2014

Již čtvrtý ročník zajímavé a pestré akce „Den 
pohybu a zdraví“ chystají sportovní instruktorky 
a instruktoři na nedělní odpoledne 28. 9. 2014. 
Opět budou v areálu základní školy v sídlišti na-
bízet nejširší veřejnosti rozsáhlou škálu sportů, 
her, zábavy a informací o zdravém životním stylu. 
Pracovnice VZP budou již potřetí měřit tep, tlak, 
tělesný tuk. Pravidelní návštěvníci Dne pohybu 
a zdraví si budou moci zanést nové hodnoty 
do svých průkazů, které obdrželi při prvním 
měření. Snad se nám opět podaří zajistit poníky 
pro děti a doufáme, že se i přes loňský nezájem 
veřejnosti o kanoistiku a rafty zapojí outdoorové 
centrum Bisport.

Také chceme navázat na cvičení seniorů a 29. 
září na zahájení cvičebního období připravíme 

zábavné Seniorské hry. Protože centrem cvičení 
seniorů je Dům s pečovatelskou službou, budeme 
i Seniorské hry směrovat do prostoru za DPS. 
Klubovnu si ponecháme pro „mokrou variantu“. 
Není záměrem závodit, ale bavit se!

Z pravidelné činnosti si můžete od září vybrat 
z několika různých forem. Ženám, které mají v ob-
libě taneční formy, by mohl vyhovovat port de 
bras a dance aerobik, sportovně laděným náturám 
můžeme nabídnout step aerobik nebo posilovací 
hodiny – body form/body styling. Ženy, které si 
nechtějí zatěžovat hlavu sestavami ani potit trika 
při rychlém cvičení, a přesto chtějí být v kondici 
a bez bolestí pohybového aparátu doporučujeme 
hodiny se zdravotním zaměřením.

Pokračovat bude cvičení pro rodiče s dětmi, 
opět otevřeme společné cvičební hodiny pro 
předškoláky s prvňáky a nově přibereme i děti 
z druhých tříd ZŠ. Děti, které rády tančí, zejména 
holčičky, budou moci chodit do hodin dětského 
aerobiku a všestranné cvičení pro děti od třetí 
do deváté třídy bude také pokračovat. Pokračovat 
bude i činnost oddílu florbalu, který v posledních 
dvou letech přivezl medaile z Pardubic, kde se 
konala republiková finále. 

Celou nabídku cvičebních hodin, včetně rozvrhu 
a rozpisu instruktorů najdete na www.tjtynec.cz 
a ve vývěsce odboru, kterou máme proti LIDLu. 

Srdečně Vás zveme do našich hodin a moc se 
na Vás těšíme. 

za odbor SPV Věra Junová
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Volejbalové leto
V sobotu 31. května 2014 dopoledne bylo za-

hájeno v Plzni oblastní kolo ČR Festivalu barev-
ného minivolejbalu. Na 38 připravených kurtech 
byly viděny všechny minivolejbalové kategorie. 
Mladí účastníci nastoupili v barevně rozlišených 
tričkách. Naše děvčata Natka Kalinová, Terka 
Dejnožková, Terka Marvanová a Nina Pešanová 
hájila naše barvy v nejtěžší modré kategorii dívek 
a nevedly si vůbec špatně. Ve vyrovnané sku-
pině vydřela i s velkou mírou štěstí druhé místo 
ve skupině!!!

Po odehrání základních skupin jsme podpořili 
Českou volejbalovou reprezentaci žen v utkání 
proti Slovinsku. I za naší podpory domácí volej-
balistky zvítězily 3:0 a zajistily si postup na ME 
do Nizozemska a Belgie.

V neděli pokračovalo oblastní kolo minivolej-
balu skupinami o konečné umístění. Všichni mladí 
minivolejbalisté opět vložili do zápasů maximum 
svých sil a k vidění byly opravdové volejbalové 
bitvy. Naše volejbalové naděje hrály ve skupině 
o konečné 7. – 12. místo a opět se rvaly jako 
lvice. Odměnou nám byla během polední pauzy 
návštěva reprezentantek České republiky v čele 
s trenérem Carlem Parisim. Poté proběhla auto-
gramiáda, o kterou byl velký zájem.

A naše umístění? Bramborové medaile ve sku-
pině o 7. – 12. místo nám v konečném zúčtování 
vynesly umístění v první desítce, což znamená 
jistý postup na republikové finále 5. – 6. září 
2014 v Brně u příležitosti MS juniorů!!!

Celkové pořadí: 1. Baník Sokol 1, 2. Kvasiny A, 
3. Olymp Praha A, …, 10. VK Týnec nad Sázavou 

V sobotu 14. června 2014 se na našem hřišti 
uskutečnil již osmnáctý ročník Memoriálu Mi-
roslava Kaliny ve volejbale mužů. Do turnaje se 
nakonec s menším zpožděním přihlásilo pět týmů. 

V zahajovacím zápase jsme narazili na poz-
dějšího vítěze pražskou Vlasatou Kometu. V dra-
matickém zápase jsme v koncovkách obou setů 
nevyužili ani jeden ze setbolů a prohráli jsme 
nejtěsnějším rozdílem.

Ve druhém zápase proti Těptínu jsme prospali 
začátek a než jsme se rozkoukali, podlehli jsme 
v úvodním setu 9:25. Po našem „probuzení“ 
ve druhém klání jsme již hráli se soupeřem vy-
rovnanou partii až do konce sady, ve které nám 
opět vítězství uniklo jen o vlásek.

Třetí duel už byl podle našich představ, i když 
na vytoužené vítězství proti Štokám jsme se po-
řádně nadřeli. Opět se hrálo vyrovnané utkání až 
do samotné koncovky v obou sadách, ve kterých 
měly více štěstí naše barvy.

V závěrečném utkání turnaje jsme mohli po-
řádně zamíchat celkovým umístěním. Ke čtvrtému 
místu jsme proti dosud neporaženému praž-
skému Kafíčku potřebovali uhrát alespoň jeden 
set, ke třetímu „flíčku“ mít navíc lepší skóre než 
Štoky a dokonce ke stříbrné příčce porazit ve dvou 
setech Kafíčko. A jak to dopadlo? Tři bodíky nám 
chyběly k vytoužené bedně L. Přesto jsme si turnaj 
náležitě užili a už teď se těšíme na další ročník.

Velké poděkování patří městu Týnec nad Sáza-
vou za finanční podporu tohoto turnaje.

Celková tabulka:
1. Vlasatá Kometa (Praha) 4 2 2 0 6:2 6b
2. Kafíčko (Praha) 4 1 3 0 5:3 5b
3. Štoky 4 0 3 1 3:5 3b
4. VK Týnec nad Sázavou 4 1 1 2 3:5 3b
5. Těptín 4 1 1 2 3:5 3b

O týden později jsme pořádali volejbalový tur-
naj smíšených družstev v rámci Setkání Týnců. 
K našim dvěma týmům se přidaly družstva z Pa-
nenského Týnce a Hrochova Týnce. Celý turnaj 
byl velmi vyrovnaný a bylo opravdu na co koukat. 
Nejvíce radosti měli domácí z Týnce nad Sázavou 
1, jenž si dokázali v pomyslném finále poradit 
s místním Týncem 2. O bronzový stupínek bojo-
val úspěšněji Hrochův Týnec, který v závěrečném 
duelu turnaje zdolal Panenský Týnec. 

Celková tabulka:
1. Týnec nad Sázavou 1  3 3 0 6:1 6b
2. Týnec nad Sázavou 2  3 2 1 4:4 4b
3. Hrochův Týnec  3 1 2 3:5 2b
4. Panenský Týnec  4 0 3 3:6 3b

Výsledky z těchto turnajů a další informace 
z volejbalového klubu naleznete na našich strán-
kách www.vktynec.tym.cz

Do konce září v závislosti na počasí, můžete 
využít hřiště na plážový volejbal. Přijít si zahrát 
může opravdu každý. Stačí se jen předem ob-
jednat na telefonním 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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Jazykové a vzdělávací StudioEspiral 
 

 

se sídlem v prostorách Centra Spirála v Týnci nad Sázavou Vám nabízí: 

•  kurzy obecné a obchodní angličtiny, španělštiny, němčiny 

 kurzy obecné  francouzštiny a ruštiny 

•  konverzační kurzy s rodilými mluvčími 

•  přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám FCE/CAE a maturitě 

•  firemní výuku u nás nebo přímo v sídle Vaší firmy 

•  kurzy pro děti zajištěny v rámci projektu  Mortimer English Club 

•  

Výuka v našem jazykovém studiu probíhá dle principů komunikativního 
jazykového vyučování: 

• jazyk si studenti osvojují a procvičují  v konkrétních situacích 
(dovolená, letiště, restaurace, u lékaře, nakupování, vyřizování 
obchodních a administrativních záležitostí …), klademe důraz na 
plynulost projevu procvičováním v efektivní komunikaci 

• už od úrovně začátečníků je u nás vyučovacím jazykem vždy 
cílový jazyk  (velmi ojediněle se připouští užití češtiny) 

• využíváme multimédia – videa a poslechy, zajistíme pro Vás 
nejnovější studijní materiály  

• až na prvním místě je pro nás vždy student - učivo i kurzy se 
strukturují v návaznosti na konkrétní podmínky a individuální 
potřeby 

 

Lenka Picková, Tel.: 725 652 842   

E-mail: studioespiral@email.cz 

WEB:   www.studioespiral.cz 

Neváhejte nás kontaktovat, s námi už konečně v cizím 
jazyce komunikovat budete… 

KURZY – PODZIM 2014 
ve Společenském centru HOTELU TÝNEC 

         KURZ STEPU 
                ukázková hodina pondělí 

8.9. 2014 
zahájení kurzu od 15. 9 2013 od 18:00 hodin  
KURZ JE VHODNÝ PRO DĚTI, DOSPĚLÉ, SENIORY, ZAČÁTEČNÍKY  

pod vedením lektorky z TS ANDREA Praha - Lucie Bačkovské 

 

KURZY ZUMBY 
zápis a první hodina - úterý 9.9. 2014 

 ZUMBATOMIC  upravené cvičení pro děti 7-13let  16.30 
 ZUMBA GOLD  mírnější tempo i pro začátečníky  18.00 
 ZUMBA    rychlá, zábavná pro každého  19.00 

pod vedením Official Zumba ® Fitness Instructor Galina Breburdová 
časy kurzů jsou pro 1. hodinu orientační, budou upraveny dle počtu zájemců 

 
Zájemci se mohou hlásit v Turistickém informačním centru,  

budova Společenského centra, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou; 
tel: 317 729 050, 775 290 032; e-mail: ic@centrumtynec.cz 

www.hoteltynec.cz 
Podrobné informace na tel: 777 234 786 – Zuzana Němcová 

Zumba: na tel: 775 309 030 - Galina Breburdová 

www.autosva.cz

AUTO

EKOLIKVIDACE A ODTAHY AUTOVRAKŮ
FIRMA AUTO S.V.A.
Soběhrdy nabízí
Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
Odtahy vozidel ZDARMA (do cca 30 km)
Samozřejmostí je vystavení potvrzení 
o převzetí autovraku + vyřízení formalit 
v Benešově, Vlašimi, Voticích.
Přestavby vozů na LPG – VELKÉ SNÍŽENÍ CEN!!!

www.autosva.cz

AUTO

Kontakt: AUTO S.V.A., s.r.o., Soběhrdy 9, Benešov
tel: 602 735 076, 317 795 826, www.autosva.cz.
Otevírací doba: Po-Pá 8:00-17:00, pauza 12:00-13:00
Nabídka platí do odvolání. Pro detailní informace nás neváhejte kontaktovat.

Když k nám kompletní 
vůz přivezete, 

ODMĚNU DOSTANETE!
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KLENOTNICTVÍ 

Vanžura 
HODINÁŘSTVÍ 

• Provádíme hodinářské a zlatnické opravy a u vodotěsných 
hodinek CERTIFIKOVANÉ tlakové zkoušky 

• Výroba zlatých a stříbrných šperků na zakázku, vlastní 
modely snubních prstenů 

• Provádíme výkup zlata 

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

• Zakázkové rytí šperků a dárkových předmětů 

 

RODINNÝ PODNIK 
A VLASTNÍ PROSTORY 

ZARUČUJÍ 
 

NEJNIŽŠÍ CENY 
Pěší 518  

Týnec nad Sázavou  
tel.: 317 704 917 

více na www.klenoty‐vanzura.cz 
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 LAKÝRNICKÉ PRÁCE  SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE  PNEUSERVIS
 MECHANICKÉ PRÁCE  ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
 DIGITÁLNÍ PŘEJEZDOVÁ SBÍHAVOST 
 KOMPLETNÍ SKLOSERVIS
 NÁHRADNÍ VOZIDLA

  Individuální přístup k zákazníkovi, po tel. 
 domluvě svoz a rozvoz vozidel ZDARMA.
  Jsme smluvní opravnou šesti pojišťoven –  Česká 

poj.  a. s., Allianz a. s., Generali a. s., Triglav a. s., 
UNIQA a. s., nově i Česká podnikatelská poj. a. s.
  K nám můžete přijet již na první garanční 

 prohlídku.

Kontakt: 
Tel. 602 296 674, 241 950 429 

Chotouň 63,  254  01 Jílové u Prahy
Bližší informace na našem webu 

 www. autoserviscervenka.cz
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Ekolamp učí děti třídit odpad 
 
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy 
se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči 
přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana životního 
prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit i školní 
recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si 
svět, který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP, 
 ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do 
kterého se zapojilo již více než 3200 škol po celé České 
republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit a 
recyklovat odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká 
elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu. 
 

Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za první 
republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak 
pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových 
informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše 
vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek 
až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou?  
 
Na ekologii hravě 
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá 
kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál 
EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné 
bydlení a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, 
jaký vliv má naše chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, 
vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při tom všem se 
hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na návštěvu, nudit se 
nebudete.  
 
Cílem kol ektivního systému EKOLAMP je začlenit 
problematiku zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky 
ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož 
obsahují rtuť, nesmějí končit v běžném směsném odpadu. 
Sbírají se odděleně do speciálních sběrných nádob, které jsou 
umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na 
městských úřadech a institucích, ale i v řadě firem. Díky 
recyklaci se daří použít více než 95 % materiálu z úsporných 
zářivek znovu ve výrobě.  
 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz. 
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Ohlasy rodičů na výuku angličtiny  
v Mortimer English Club v Týnci a v Benešově: 

„NaáMortimeráEnglisháClubuámiájakoárodičiánejvíceávyhovuje,áá

žeávýukaáangličtinyájeáspojenaásáhrou,ázábavouáaáradostí.áá

Domnívámáse,ážeátytoápozitivníápocityákladněáovlivníávztaháá

našehoádítěteákáučeníácizýchájazykůáaávzděláváníáobecně.“   
Zuzana Švestková “Barunka 6 leté Týnec nad SázavouHá

„Superápřístup,áhravéáučeníáaáhlavněátoáfunguje.“  
Martina Mojdlová “Vojtík 5let a Kryštof 9leté Týnec nad SázavouH 

„Maléáskupinky,ájasnýáplánávýukyáaásuperápřístupápaníálektorky.“  
Karolína Hauzarová “Karolínka 4 roky a Adélka 6 leté BenešovH 

UžijtePsiPangličtinuPsPnámiP P

ZvemePVásPnaPukázkovéP
hodinyPangličtinyP

VePstředuP6-záříPP
vePSpirálePnaPPěšíPKHKP

TýnecPnadPSázavouP
17h English for Children (děti 5-7let)  
18h Fit for English (školáci 8-11 let)  
WWW-ANGLICTINACTYNEC-CZPPP

KontaktbP2E5P:::PE0EIPIng-PEvaPHrubáP
DětiPsePučíPaktivněPkomunikovatbezPzábranPpomocíPherPaPaktivitP

UčímePvePSpirálePnaPPěšíPvPTýnciPn-S-PaPodPzáříPP
plánujemePučitPiPnaPZŠPKomenskéhoPvPTýnciPn-S-P

ZTRATIL SE RUSKÝ CHRT – BARZOJ, 4 roky 
SLYŠÍ NA JMÉNO VIKTOR, VIKOUŠ. JE HODNÝ, MILUJE PEJSKY, JDE K 
LIDEM, RÁD SE MAZLÍ. MILUJE PIŠKOTY. DODNES O NĚM NEMÁME 
JEDINOU ZPRÁVU, PROSÍM VOLEJTE 604867763. NÁLEZCI ODMĚNA! 

   


