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TÝNECKÉ LISTY

v rukou máte první vydání 
Týneckých listů v roce 2015. 
Opět Vám přinášíme infor-
mace o dění ve městě a jeho 
místních částech. Přečíst si 
můžete o tématech probí-
raných na zastupitelstvu, 
schválení nových dotací pro 

rok 2015, výsledcích Tří králové sbírky a různých 
kulturních i jiných akcích, které se udály od po-
sledního vydání Týneckých listů a samozřejmě 
i o těch nastávajících.

Informace z radnice
• O2 nás informovalo o zrušení telefonního au-

tomatu u Lidlu.
• Byl zahájen provoz sociální poradny. Kancelář 

je umístěna ve zdravotním středisku. Za měsíc 
provozu využilo poradenských služeb 8 oby-
vatel.

• Proběhly kontroly dotací – zateplení MŠ, po-
vodně 2013, Fond solidarity – závady nebyly 
shledány, čekáme na konečné protokoly z kon-
trol.

• Byly dokončeny chodníčky u obchodního domu, 
nádraží a napojení cyklostezky u sběrny.

• Pracuje se na projektové dokumentaci zateplení 
úřadu a zdravotního střediska, zpracovává se 
generel areálu školy (dokument, který stanoví 
možnosti pro rozšíření školy), připravuje se 
dokumentace na řešení sesuvu půdy v Chrástu, 
na jaře by měla být dokončena obnova veřejné 
zeleně v Sadovce. Opět se rozběhlo projed-
návání územního rozhodnutí pro komunikaci 
do Chrástu (za garážemi) – Hlinka II. Dlou-
hou dobu se čekalo se na stanovení okruhu 
účastníků řízení (vyřízení dědictví). Je zadáno 
provedení studie dopravních opatření v ulicích 
Benešovská a Ing. Fr. Janečka. Studie navrhne 
opatření na zklidnění dopravy a zvýšení bezpeč-
nosti chodců – parkování u staré školy, zúžení 
u Heřmanů, křižovatka pod hotelem, křižovatka 
u hudební školy. 

• V nejbližší době čekáme vydání rozhodnutí o při-
dělení dotací na rekonstrukci mostu v Čakovicích 
a pod hradem Zbořený Kostelec. Další projekt, 
který čeká na schválení je obnova IT technologií 
na MěÚ (práce s elektronickými dokumenty, 
nákup počítačů a programového vybavení).

• Je dokončena příprava prodeje bytů nájemní-
kům v domě čp. 21 na Brodcích. Proběhla jed-
nání s nájemníky. Konečné rozhodnutí o prodeji 
bude projednávat zastupitelstvo města na dal-
ším zasedání v dubnu.

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Smlouva o výpůjčce s Posázaví o.p.s. na dva 

modely hradů, dva panely Oživlý středověk,     
deset panelů Živé obrazy. pokračování na následující straně

• Smlouva se společností Mediatel, spol. s r.o. 
na zveřejnění záznamu o městě za cenu 2419 Kč 
včetně DPH ve Zlatých stránkách.

• Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné 
služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy se společností 
ARRIVA PRAHA, s.r.o. Dodatek stanovuje 
ceny dopravního výkonu na lince 339 pro rok 
2015. Platba města Týnce nad Sázavou ve výši 
378 057,20 Kč je součástí platby sdružení Be-
nebus.

• Smlouva o vzájemném plnění s Nadací Partner-
ství. Předmětem smlouvy je ošetření památného 
dubu v Kozlovicích v rámci projektu Zdravé 
stromy pro zítřek. Nadace zajistí ošetření ar-
boristou, město uhradí materiální náklady.

• Dodatek č. 2 k servisní smlouvě na právní 
systém CODEXIS. Dodatek rozšiřuje systém 
o modul komentářů včetně aktualizace na 3 
roky. Cena je 30.000 Kč bez DPH.

• Dodatek č. 1 s Osvětlení Týnec, k.s. Předmě-
tem dodatku je prodloužení smlouvy do 31. 
12. 2015 a stanovení platebních podmínek. 
Cena pro rok 2015 je 1.726.141 Kč bez DPH. 
Z toho je vyčleněno 420.000 na obnovu veřej-
ného osvětlení.

• Smlouva o dílo s NERA-lift s.r.o. na rekonstrukci 
nákladního výtahu v domě čp. 275. Celková 
cena 324.645 Kč včetně DPH.

• Dodatek k Obstaravatelské smlouvě pro rok 
2015 s Technickými službami Benešov, s.r.o. 
(svoz bioodpadu, skla a nedostupných lokalit). 
Cena je ve výši 220.000 Kč včetně DPH. Svoz 
skla a bioodpadu bude fakturován dle skuteč-
ného počtu svozů.

• Smlouva s Českou spořitelnou na změnu po-
platků za vedení účtů. Částka za vedení účtů 
bude činit paušální částku 33.000 Kč/rok 
(úspora 40 %).

Byly přiděleny dotace pro:
• Festival mezi řekami 2015 – 10.000 Kč (pocta 

Janu Morávkovi)
• Benešovský klub onkologicky nemocných – 

1.000 Kč (příspěvek na činnost sdružení)
• Sdružení zdravotně postižených – 15.000 Kč 

(příspěvek na činnost sdružení)
• Posázaví o.p.s. na projekt Čistá řeka Sázava 

2015 – 6.000 Kč
• Obyvatelé DPS – „Setkání s harmonikářem 

2015“ – 10.000 Kč
• MC Motýlek na péči o děti s vývojovou poru-

chou. Péči zajistí speciální pedagog ve spolu-
práci s MC Motýlek, dotace 6.000 Kč
Byly vydány pokyny rady:

• 3/2014 – Plakátování – mění se ceny za plakáty 
větších rozměrů

• 1/2015 – Fond rozvoje bydlení – možnosti pro 
poskytnutí půjčky na opravy bytového fondu

• 2/2015 – Podmínky pro poskytnutí finančního 
daru při narození dítěte

• 3/2015 – Podmínky pro poskytnutí finančního 
daru při úmrtí
Byl vyhlášen program dotací pro rok 2015. 

Dotace budou poskytnuty na pravidelnou spor-
tovní a zájmovou činnost pro děti a mládež a dále 
na akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně 
propagující město.

Město Týnec nad Sázavou se připojí k akci 
„Vlajka pro Tibet“. Cílem je poukázat na dlou-
hodobé porušování lidských práv v Tibetu. 10. 3. 
vyvěsíme tibetskou vlajku před Týneckou radnicí.

Rada schválila přijetí dotace z Fondu Solidarity 
Evropské unie poskytnuté Středočeským krajem 
ve výši 979.590,50 Kč. Dotace bude použita 
na krytí povodňových škod z roku 2013.

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
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Z jednání zastupitelstva 
• Zastupitelstvo jmenovalo nové složení osadních 

výborů.
• Byla schválena první změna rozpočtu města. 

Do rozpočtu se zapojily přebytky minulých let. 
O nových akcích zařazených do rozpočtu se 
píše na jiném místě Týneckých listů.

• Byly poskytnuty dotace na údržbu a moderni-
zaci sportovišť. (viz samostatný článek)

• Byla poskytnuta dotace ve výši 50 Kč/obyvatele 
společnosti Posázaví o.p.s. na činnost společnosti 
v roce 2015. Celková výše dotace je 275.750 Kč.

• Byla vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2015 
o stanovení systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška 
upravuje způsob likvidace kovů a bioodpadu. Cena 
za svoz odpadů se nemění (to je v jiné vyhlášce).

Rozpočet města na rok 2015
Hospodaření města v roce 2014 skončilo s pře-
bytkem více než 9 mil Kč. Zastupitelstvo města 
schválilo úpravu rozpočtu města a tento přeby-
tek zapojilo na financování důležitých projektů 
v roce 2015. 

Nově zařazené akce do rozpočtu města:
• Dva mosty přes Kamenický potok. Jeden v Ča-

kovicích, druhý pod hradem Zbořený Kostelec. 
Na stavbu je požádáno o dotaci ve výši 2 mil. Kč, 
spoluúčast města se předpokládá 650.000 Kč.

• hodník v Čakovicích – stavba další etapy chod-
níku, čekáme na rozhodnutí o přidělení do-
tace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
ve výši 2,5 mil Kč, spoluúčast města by byla 
2,4 mil Kč.

• Hřiště a zázemí v Chrástu vesnici dle požadavků 
osadního výboru.

• Rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice 
v Krusičanech a v Týnci.

• Stavba dešťové kanalizace z hradního areálu 
do řeky.

• Projektová dokumentace pro úpravy autobuso-
vého a vlakového nádraží (dopravní terminál)

• Rekonstrukce dětského hřiště u obchodního 
domu.

• Rekonstrukce volejbalového kurtu na „Soko-
láku“ a tribuny na fotbalovém stadionu v Náklí.

• Rozšíření veřejného osvětlení pod hradem Zbo-
řený Kostelec a Na Hlinkách.

• Rekonstrukce kotelny ve staré škole.
O průběhu jednotlivých akcí financovaných 

z rozpočtu města Vás budou Týnecké listy prů-
běžně informovat.

Milí čtenáři,
přeji Vám dny plné pohody.

Martin Kadrnožka
starosta města

dokončení z předchozí strany

Komise rady města
Rada zřídila komise, jako svůj poradní orgán. 

Komise pro sport 
Náplň práce: dotace spolkům, sportovní akti-

vity, spolková činnost.
Členové: Luděk Skalický (předseda), Vladimír 

Chmelař, Roman Plachta, Martina Hadačová, Věra 
Junová, František Ptáčník, Michal Petrášek. 

Komise pro kulturu 
Náplň práce: dotace spolkům, kulturní aktivity, 

spolková činnost, kronika.
Členové: Zuzana Němcová (předseda), Dagmar 

Hadačová, Jaroslava Raková, Dana Kellnerová, 
Magdalena Timplová, Jaroslava Pochová, Tereza 
Pavlíková, Roman Hudrlík, Marcela Krejčíková.

Komise pro rozvoj města 
Náplň práce: převody majetku, územní plán, 

rozvojové projekty a strategie.
Členové: Zbyněk Bartl (předseda), Zdeněk 

Mrha, Luděk Šefrna, Petr Korbel, Jana Zmeška-
lová, Zbyněk Peša, Marek Povolný, Miloš Albl.

Sociální komise
Náplň práce: pečovatelská služba, byty v DPS, 

vítání občánků, spolupráce se školou.
Členové: Alice Čečilová – předseda, Dagmar 

Bumbálková, Ludmila Šiňorová, Světlana Drá-
bová, Eva Marvanová, Jana Zelenková, Marie 
Koláčková, Marie Matějovská, Marta Vacková, 
Iva Sedláčková.

Zprávy z kanceláře tajemníka
Od 28. ledna 2015, každou poslední středu 

v měsíci, bude na Městský úřad do Týnce nad 
Sázavou dojíždět paní Lucie Hrušková, DiS., 
z Orgánu sociálně právní ochrany dětí Benešov. 

Potřebujete-li poradit, můžete se na ni v uve-
dených dnech obrátit. Doporučujeme předem 
telefonicky ověřit její přítomnost na MěÚ.

Pro více informací kontaktujte Martu Vrkosla-
vovou, tel.: 317 701 937, e-mail: vrkoslavova@
mestotynec.cz nebo podatelnu, tel.: 317 701 431, 
e-mail: podatelna@mestotynec.cz.

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka

Výplata pohřebného
Rada města se na svém zasedání dne 9. 2. 

2015 usnesla vydat pokyn č. 3 /2015 o pod-
mínkách pro poskytnutí finančního daru při 
úmrtí občana.

Město Týnec nad Sázavou bude přispívat část-
kou 4.000 Kč, při splnění všech následujících 
podmínek:
a) občan měl v den úmrtí trvalé bydliště v Týnci 

nad Sázavou a jeho místních částech nebo v ob-
cích Bukovany, Chářovice a Chleby, v případě 
cizince měl v den úmrtí trvalý, dlouhodobý 
nebo přechodný pobyt v Týnci nad Sázavou 
a jeho místních částech nebo v obcích Bukovany, 
Chářovice a Chleby

b) smuteční obřad a veřejné rozloučení se zemře-
lým proběhne v obřadní síni na novém hřbitově 
v Týnci nad Sázavou

c) k úmrtí došlo 1. 1. 2015 a později
O poskytnutí daru se žádá pomocí formuláře 

„Žádost o poskytnutí finančního daru při úmrtí 
občana 4.000 Kč“. Tento formulář lze vyzvednout 
v kanceláři tajemníka u paní Vrkoslavové (tel.: 
317 701 937, 724 258 024) a také je umístěn 
na webových stránkách města.

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka

Vítání občánků
Od nového roku platí nová legislativa. 

Zatímco dosud byli rodiče s dětmi na vítání 
občánků zváni městem automaticky, od roku 
2015 se na akci přihlašují sami. 

Novopečení rodiče se musí v případě, že chtějí, 
aby jejich dítě bylo pozváno na vítání občánků, 
sami přihlásit. Může za to zákon o ochraně osob-
ních údajů, který úředníkům zakazuje nahlížení 
do evidence obyvatel a zjišťování osobních údajů 

o rodičích k těmto a podobným účelům. Úřed-
ník tak bohužel neví, komu má pozvánku po-
slat. Postup bude tedy následující. Rodiče nově 
narozených dětí zatelefonují na MěÚ Týnec nad 
Sázavou paní Vrkoslavové (tel: 317 701 937, 
724 258 024) a ta si od nich zjistí údaje potřebné 
k této slavnostní události. Tato novinka je platná 
už pro děti, které se narodily v září 2014. Prosíme 
tedy rodiče, jejichž děti se narodily v měsíci září 

2014 a následujících měsících, kteří mají zájem 
o tuto akci, aby své děti přihlásili na MěÚ Týnec 
nad Sázavou. Formulář je umístěn na webových 
stránkách města www.mestotynec.cz.

Obřad „Vítání občánků“ je určen pro děti 
a matky, které mají v době narození dítěte trvalý 
pobyt v Týnci nad Sázavou nebo jeho místní části. 

Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka
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Nakládání s odpady – Obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku, která reaguje na změnu legislativy. Obecně závazná 

vyhláška říká, jakým způsobem se ukládají odpady. Vyhláška upravuje způsob likvidace kovů a bioodpadu, cena za svoz odpadu se nemění, to je v jiné 
Obecně závazné vyhlášce.

Obecně závazná vyhláška Města 
Týnec nad Sázavou

č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání  
komunálních odpadů a nakládání  

se stavebním odpadem 

Zastupitelstvo Města Týnec nad Sázavou se 
na svém zasedání dne 23. 02. 2015 usneslo vydat 
na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaz-
nou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vy-
hláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů vznikajících na území Města 
Týnec nad Sázavou, včetně nakládání se staveb-
ním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající 
na území obce při činnosti fyzických osob, s vý-
jimkou odpadů vznikajících u právnických osob 
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti 
této vyhlášky komunální odpad odděleně shro-
mažďovat, třídit a předávat k využití a odstra-
nění. Komunální odpad se třídí na:

 a)  tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kar-
tony, sklo, plast, včetně PET lahví, biologicky 
rozložitelný odpad

 b) objemný odpad,
 c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
 d) směsný odpad,
 e) vánoční stromky
 f) kovy

2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po sta-
noveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních 
sběrných nádob.

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na sběr-
ných hnízdech viz. příloha 1 

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny 
a označeny příslušnými nápisy:

 a) papír směsný, modrá barva
 b) elektroodpad, červená barva
 c) sklo čiré, bílá barva pokračování na následující straně

Stanoviště (sběrná hnízda) sběrných nádob

Týnec nad Sázavou papír plasty sklo 
barevné

sklo 
bílé

elek-
tro bio textil

9. května x x x x x
Husova čp. 210 x x
Husova čp. 252 x x
Jílovská čp. 260 x
Jílovská – cyklosport x
Jílovská čp. 268 x x
Družstevní – Montana 1 x x x x x x x
Družstevní – Montana 2 x x x
Družstevní – B3H čp. 270 x
Na Hlinkách x x x x x
U Hájenky x x
Komenského čp. 508 x
Komenského u MŠ x x x x x
Okružní 275 x x
Okružní 276 x x x
Okružní DPS čp. 520 x x x
Sázavská x
V Koutech x x x x x x
Sadová x x
K Náklí – fotbalové hřiště x
K Náklí – U České Spořitelny x x
K Náklí – U MěÚ x
K Náklí – U střediska x x
Růžová x
Klusáčkova – u Heřmanů x x x x x
Benešovská – stará škola x x x
Máchova x x
Na Vinici x
U Janovického potoka x x x x x
Krusičanská x x
Farská x x x x

Místní části papír plasty sklo 
barevné

sklo 
bílé

elek-
tro bio textil

Zbořený Kostelec – U hasičárny x x x
Zbořený Kostelec – U Holubů x
Zbořený Kostelec – U p. Křesadlové x x x
Brodce – u kolotoče (čp. 21) x x x x
Brodce – Kněžina x x x x x x x
Pecerady – náves x x x x x
Pecerady – u hřiště x
Pecerady – u Podhajáku x x x
Podělusy – náves x x x x
Podělusy – u telefonní budky x x
Čakovice – U památníku x x x x x x
Čakovice – U hřiště x x
Chrást nad Sázavou vesnice – obchod x x x x x x
Chrást nad Sázavou vesnice – trafo (u Jiráků) x x x
Chrást nad Sázavou vesnice – panelka x x x
Chrást nad Sázavou vesnice – Potočina x
Chrást nad Sázavou sídliště – jednota x x x x x x
Chrást nad Sázavou sídliště – před PDA x x x x
Chrást nad Sázavou sídliště – za PDA x x
Chrást nad Sázavou sídliště – Dukelská x x x
Krusičany – u zbrojnice x x x x
Krusičany – u Junků x x x
Krusičany – zastávka x
Hrusice – u mostku x x x
Celkem 43 63 27 13 2 9 6
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 d) sklo barevné, zelená barva 
 e)  plasty, PET lahve, nápojové kartony – žlutá 

barva
 f)   biologicky rozložitelný odpad, barva hnědá

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunál-

ního odpadu
1. Sběr nebezpečných složek komunálního od-

padů2) je zajišťován jejich odebíráním přímo 
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru 
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány 
např. na úřední desce městského úřadu, míst-
ním tisku, na webu města.

2. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze 
odevzdávat ve sběrném místě, který je v areálu 
Technických služeb na Brodcích. 

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhle-
dem ke svým rozměrům nemůže být umístěn 
do sběrných nádob (např. koberce, matrace, 
nábytek…).

2. Sběr objemného odpadu je zajišťován jeho ode-
bíráním přímo do zvláštních sběrných nádob 
k tomuto účelu určených. Informace o sběru 
jsou zveřejňovány např. na úřední desce měst-
ského úřadu, místním tisku, na webu města.

3. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběr-
ném místě, který je v areálu Technických služeb 
na Brodcích.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu 

1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných 
nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými ná-
dobami jsou

 a)  typizované sběrné nádoby např. popelnice 
(70 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l), kontejnery 
(1100 l), igelitové pytle určené ke shroma-
žďování směsného komunálního odpadu,

 b)  odpadkové koše, které jsou umístěny na ve-
řejných prostranstvích v obci, sloužící pro 
odkládání drobného směsného komunálního 
odpadu.

2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou 
sběrné nádoby trvale nebo přechodně umís-
těny za účelem odstranění směsného odpadu 
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných ná-
dob jsou individuální nebo společná pro více 
uživatelů.

3. V rekreačních lokalitách jsou zřízena svozová 
místa, na kterých je možné ukládat v igelito-
vých pytlích komunální odpad. Svoz je zajiš-
ťován dle pokynů u svozových míst.

4. Na novém hřbitově je pro odpad určen 1 vel-
koobjemový kontejner.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. 
Stavební odpad není odpadem komunálním.

2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat 
zákonem stanoveným způsobem.

3. Pro odložení stavebního odpadu je možné ob-
jednat kontejner, který bude přistaven a odve-
zen za úplatu. Objednávky přijímají Technické 
služby Týnec s.r.o.

Čl. 8
Shromažďování vánočních stromků

1. Vánoční stromky je možné shromažďovat 
na sběrném místě na Brodcích.

2. A dále v termínu od 1. do 31. ledna každého 
kalendářního roku vedle sběrných nádob 
na směsný komunální odpad nebo do přista-
vených velkoobjemových kontejnerů.

Osadní výbory
Na zastupitelstvu byly předneseny návrhy 

na složení osadních výborů v Chrástu nad Sáza-
vou, Peceradech, Krusičanech, Podělusích a Ča-
kovicích. Jednotlivé místní části byly osloveny, 
aby nominovaly nové členy a to proto, že členové 
osadního výboru z minulého období neměli zájem 
pokračovat v další práci. Níže jsou uvedeny došlé 
návrhy. Ve Zbořeném Kostelci a v Chrástu sídlišti 
nebyly žádné návrhy. 

Zastupitelstvo města schválilo připojení se 
ke strategii rozvoje území Místní akční skupiny 
Posázaví. Ve strategii jsou definovány priority 
a směřování regionu (od Kácova k Jílovému 
u Prahy). Na základě této strategie může být 
zažádáno i o evropské dotace. Město tedy vy-
zvalo osadní výbory k prostudování dokumentů 
a k zaslání konkrétních návrhů, co by mohlo být 
pro město (region) užitečné dle této strategie 
realizovat.

Zastupitelstvo jmenovalo nové osadní výbory. 
Úkolem osadního výboru je mimo jiné:

•  předkládat návrhy týkající se rozvoje části obce 
a rozpočtu obce,

•  vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastu-
pitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud 
se týkají části obce,

•  vyjadřovat se k připomínkám a podnětům 
předkládaným občany obce

Složení osadních výborů:
Chrást nad Sázavou: předseda Ing. Bedřich Pe-

šan, členové: Mgr. Světlana Drábová, Jan Vaně-
ček, Martin Janoch, Michal Horňák, Ing. Michal 
Andrlík, Stanislav Jirák, Mgr. Ivan Zadražil.

Pecerady: předseda František Ptáčník, členové: 
Jaroslav Žaba, Mgr. Galina Žďárská, Iva Vrbová, 
Irena Jalovecká, Zdeněk Radačovský, Mgr. Jitka 
Šotková.

Krusičany: předseda Martin Chocholoušek, čle-
nové: Ing. Milan Mašek, Eva Marková, Vladi-
slava Reissigová

dokončení z předchozí strany Čl. 9
Shromažďování kovů

1. Kovy je možné shromažďovat na sběrném místě 
na Brodcích nebo v areálu Výkupu druhotných 
surovin Nekvasil Miroslav, Jílovská 504, 257 41 
Týnec nad Sázavou. Především jde o:

 – plechovky od potravin,
 – plechovky od nápojů,
 –  ostatní kovové obaly (prázdné tuby od mastí, 

past a krémů),
 –  uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic,
 –  víčka od jogurtů, termixů, folie od tavených 

sýrů,
 – ešusy, příbory, hrnce apod.
NELZE odkládat kovy znečištěné zbytky potravin 
a chemickými látkami!

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stano-
vení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem. 

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 
15. dnem po vyvěšení.

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Ka-
talog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udě-
lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů)

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Ka-
talog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udě-
lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů)

Podělusy: předseda Eva Toušová, členové: Martin 
Bartůšek, Dagmar Váňová, Zdeněk Mrha, Petr 
Papež, Jan Šitner.

Čakovice: předseda Jan Randýsek, členové: Mar-
tin Chrudimský, JUDr. Petr Kadeřábek, Petr 
Mergeš, Alexandr Wurm, Jiří Šamlot, Michal 
Klenovec.

OMLUVA
Omlouváme se všem pisatelům do Týnec-
kých listů, jejichž články vzhledem k vel-
kému množství nemohly být z kapacitních 
důvodů otištěny. 
Děkujeme za pochopení. 

Redakční rada
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Schválení dotací pro spolky na rok 2015
Na zastupitelstvu byl podán návrh rozdělení 

dotací pro spolky dle vyhlášeného programu pod-
pory pro rok 2015. Ve spolupráci s komisí pro 
sport bylo navrženo poskytnutí dotací v programu 
č. 3 – Údržba a modernizace sportovišť, který je 
určen sportovním a tělovýchovným organizacím 
s právní subjektivitou se sídlem v Týnci nad Sá-
zavou. Konkrétně se jedná o FK FERCOM Týnec 

nad Sázavou, TJ JAWA Pecerady, VK Týnec nad 
Sázavou a TK Týnec nad Sázavou.

Návrh byl předložen zastupitelstvu z důvodu 
přesažení částky 50 000 Kč u některých položek. 
Rada města návrh rozdělení financí doporučila 
zastupitelstvu ke schválení. Přehled schválených 
dotací v celkové výši 900.000 Kč najdete v přilo-
žené tabulce.

Poskytnuté dotace: 
Příjemce Účel Dotace

FK FERCOM Týnec nad Sázavou údržba sportoviště 135 000 Kč

TJ JAWA Pecerady údržba hřiště 75 000 Kč

Volejbalový klub Týnec nad Sázavou údržba hřiště 20 000 Kč

Tenisový klub Týnec nad Sázavou údržba kurtů 60 000 Kč

FK FERCOM Týnec nad Sázavou modernizace tribuny 175 000 Kč

Tenisový klub Týnec nad Sázavou závlaha 35 000 Kč

Volejbalový klub Týnec nad Sázavou nový kurt 400 000 Kč

Personální obsazení 
V současné době jsou vypsána dvě výběrová 

řízení: 
1. na pozici referenta pro rozvoj města, jehož 

náplní práce budou převážně dotace a vše co 
s nimi souvisí – tzn. jejich vyhledávání, příprava 
podkladů, vyhodnocování apod.

2. výběrové řízení je na pozici referenta pro ko-
munikaci. Náplň práce této funkce by měla 
zahrnovat něco na způsob tiskového mluvčí, 
vypracovávání tiskových zpráv o činnosti města 
i úřadu, šéfredaktor TL apod.
Termíny pro přihlášení se do výběrového řízení 

jsou u obou funkcí do 19. 3.2015, poté budou 
následovat osobní pohovory.

Nově byla podepsána smlouva s úřadem práce. 
Znovu jsme zažádali o pracovníky na VPP a SÚPM. 
Zatím o celkem 13 pracovníků.

V březnu konkrétně 4. 3. od 14:00–17:00 hod. 
zde pomáhali občanům pracovníci finančního 
úřadu s vyplňováním daňového přiznání.

Územní plán
Byl zahájen proces veřejného projednání změny 

č. 1 našeho územního plánu. Veřejnost byla in-
formována formou veřejnou vyhláškou, dotčené 
orgány a sousední obce samostatnými dopisy. 
Na čtvrtek 19. 3. 2015 od 15:00 je nařízeno ve-
řejné projednání návrhu s výkladem projektanta 

– ing. arch. Vokrouhlecké, které proběhne ve velké 
zasedací místnosti městského úřadu. Následně mo-
hou být do 26. 3. podávány připomínky a námitky.

Posléze proběhne dle § 53 stavebního zákona 
příprava návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek. Oba návrhy budou za-

slány dotčeným orgánům a krajskému úřadu, aby 
k nim uplatnili stanovisko do 30 dnů.

Pokud stanoviska nebudou obsahovat žádné 
námitky, přistoupí se k předložení návrhu změny 
územního plánu č. 1 zastupitelstvu. Schvalování 
změny proběhne formou opatření obecné povahy. 

15. ročník Tříkrálové sbírky
Ve dnech 3. 1. 2015 – 11. 1. 2015 proběhl již 

patnáctý ročník Tříkrálové sbírky, kterou pořádá 
Charita Česká republika a díky které se můžete 
i vy podílet na pomoci lidem v nouzi. Velký dík 
patří všem koledníkům, organizátorům, zaměst-
nancům Městského úřadu Týnec nad Sázavou 
a koordinátorce sbírky, paní Haně Richterové. Dě-
kujeme také všem dárcům za štědrost a solidaritu.

Po celou dobu sbírky jste mohli v Týnci a dalších 
obcích potkávat skupinky nebo jednotlivce se zape-
četěnými pokladničkami opatřenými logem Charity. 
Sbírka probíhala v Týnci nad Sázavou, Chrástu 
nad Sázavou, Zbořeném Kostelci, Peceradech, 

Václavicích, Přibyšicích, Krhanicích, Netvořicích, 
Lešanech, Břežanech a Podělusích. „Mé poděkování 
patří, stejně jako každý rok všem, kteří dokázali 
věnovat část svých finančních prostředků na dob-
rou věc,“ uvedla Hana Richterová, koordinátorka 
sbírky pro Týnecko. Výtěžek je určen na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni, hospicům – tedy těm nejslabším 
a nejzranitelnějším. Desetina výtěžku je pak kaž-
doročně určena na humanitární pomoc v zahraničí.

Celková vybraná částka je 59.950 Kč (minulý 
rok 66.816 Kč) a byla uložena 13. ledna 2015 
na účet Tříkrálové sbírky u České spořitelny. 

Pokud se někdo koledníků nedočkal a chtěl 
by ještě na sbírku přispět, může tak učinit 
prostřednictvím dárcovské zprávy ve tvaru 
DMS KOLEDA na číslo 87 777 nebo vkladem 
na účet sbírky u České spořitelny. Číslo účtu: 
66008822/0800, variabilní symbol: 777, kon-
stantní symbol: 558. 

„Ještě jednou všem z celého srdce děkuji a těším 
se na setkání při sbírce v příštím roce,“ dodala paní 
Hana Richterová.

Více informací o sbírce (vybrané prostředky, 
záměr sbírky, aj.) najdete na internetové stránce 
www.trikralovasbirka.cz

Vlajka pro Tibet 2015
Rada města Týnec nad Sázavou se rozhodla 

podpořit mezinárodní kampaň Vlajka pro Ti-
bet.

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” 
vznikla v polovině devadesátých let v západní 
Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu. Česká republika se 
ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, 
v loňském roce kampaň v ČR vyvěšením tibetské 

vlajky na budově úřadu podpořilo 599 obcí, měst, 
městských částí nebo krajů. „Naše město Týnec nad 
Sázavou podporuje tento projekt už od roku 2010. 
I tento rok nebude výjimkou,“ uvedl starosta města 
Mgr. Martin Kadrnožka. „Vlajku vyvěsíme před 
Týneckou radnicí 10. 3. 2015. Touto kampaní si 
chceme připomenout 56. výročí povstání Tibeťanů 
proti Čínské okupaci,“ dodal starosta města.

Více informací na www.tibinfo.cz
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 

REFERENTA  
PRO KOMUNIKACI

Tajemník Městského úřadu  
v Týnci nad Sázavou vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení funkce 

referenta pro komunikaci. 

Konečný termín pro podání přihlášek je  
19. 3. 2015 do 11, 00 hodin. 

Na obálku uveďte 
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT PRO 

KOMUNIKACI“ – NEOTVÍRAT.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: 

Městský úřad Týnec nad Sázavou, 
k rukám Ing. Miloše Albla, tajemník MěÚ, 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Vybraní uchazeči budou pozváni 
k osobním pohovorům dne 26. 3. 2015.

Nástup dle dohody.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA 

REFERENTA 
PRO ROZVOJ MĚSTA

Tajemník Městského úřadu  
v Týnci nad Sázavou vyhlašuje výběrové 

řízení na obsazení funkce 

referenta pro rozvoj města. 

Konečný termín pro podání přihlášek je  
19. 3. 2015 do 11,00 hodin. 

Na obálku uveďte 
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT PRO 

ROZVOJ MĚSTA“ – NEOTVÍRAT.

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: 

Městský úřad Týnec nad Sázavou,  
k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobním 
pohovorům dne 31. 3. 2015.

Nástup dle dohody.

Město Týnec nad Sázavou
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 
TECHNICKÉ SLUŽBY  

TÝNEC s.r.o.
Více informací na www.mestotynec.cz

Termín pro podání přihlášek je  
31. 3. 2015 do 15.00 hodin 

na podatelnu 
MěÚ Týnec nad Sázavou.

Otevřena nová poradna v Týnci nad Sázavou

Poradna bude sloužit pro občany, kteří se do-
stali do úzkých či si nevědí rady se svou životní 
situací. Může se jednat například o dluhy, náhlé 
onemocnění člena rodiny a následná péče o něj, 
vztahové problémy a další situace, kdy je složité 
hledat pomoc a občan neví, kam se může obrátit.

V poradně bude k dispozici odborný sociální 
pracovník, který Vám pomůže s řešením problému 
nebo zajistí pomoc prostřednictvím dalších odbor-
níků např. psycholog, právní občanská poradna, 
zdravotní sestra domácí péče a dalších.

V poradně mohou pomoci i s vyplněním formu-
lářů, které najdete na Úřadu práce, popř. zajisti 
i odvoz formuláře na ÚP do Benešova.

Více informací podají sociální pracovnice: 
Jana Chlistovská, tel.: 733 224 305
Petra Filipová, tel.: 733 741 707

Marta Vrkoslavová,  
Kancelář tajemníka

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 27. března 2015. 

Tento termín je závazný.

Dne 8. 1. 2015 byla slavnostně otevřena nová občanská poradna. Tuto poradnu můžete na-
vštívit ve zdravotním středisku každý čtvrtek mezi 14. a 16. hodinou.
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Slavnostní promoce studentů univerzity třetího věku
Pro konzultační středisko Univerzity třetího věku v Týnci nad Sázavou, se stal 15. leden 2015 dnem velice významným, protože prvních šest 

studentů – seniorů splnilo své studijní povinnosti, které započali na podzim roku 2011 a byli v aule České zemědělské univerzity slavnostně promo-
váni. V průběhu svého studia se věnovali proble-
matice astronomie, geometrii, české myslivosti 
a lesnictví. Další studijní témata byla dle zájmu 
studentů zaměřena na renesanční historii Itálie, 
dílo slavného Michelangela Buonarrotiho a dějiny 
odívání v časovém rozmezí od pravěku po počátek 
renesance.

Během studia se navíc museli studenti mnohdy 
potýkat s výpočetní technikou, internetem, ale 
postupem doby získali potřebné znalosti a doved-
nosti, takže nyní, když se ohlédneme za zmíně-
nými sedmi semestry, získali vedle již zmíněných 
znalostí i přidanou hodnotu v podobě ovládání 
moderní techniky a získávání informací z nepře-
berné studnice témat, poskytovaných internetem.

Vedle toho se společně sešli lidé, kteří se na-
vzájem neznali, či se již dlouhá léta neviděli. 
V průběhu doby však bariéry vzájemného osty-
chu postupně zmizely a vznikl kolektiv, který si 
navzájem pomáhá a to jak při seminářích, tak 
i mimo ně.

Je nutné také vzpomenout iniciativy paní 
Bursové, která ve spolupráci s Českou zeměděl-
skou univerzitou nastartovala činnost týneckého 
konzultačního střediska a zejména pak Mgr. Jitky 
Šebkové.

Studenti Univerzity třetího věku, kteří splnili 
fakultou stanovené podmínky výukového stu-
dijního programu víceletého studia, obdrželi 
na slavnostní promoci “Osvědčení o absolutoriu 

Univerzity třetího věku” při Provozně ekonomické 
fakultě České zemědělské university v Praze.

Závěrem považuji za vhodné uveřejnit jména 
absolventů, kterými jsou paní Marie Hesová, 
Magda Jirásková a pánové Václav Povolný, Pavel 
Kureš, Ing. Jan Chomát a JUDr. Tomáš Jirásek.

Další semestr začal 2. února 2015 a studenti si 
vybrali téma “Dějiny oděvní kultury II”.

Více informací podá Marta Vrkoslavová, kan-
celář tajemníka, tel.: 317 701 937, e-mail: vrko-
slavova@mestotynec.cz.

Marta Vrkoslavová
Kancelář tajemníka

Ze života města
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Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

Jak správně nakládat s odpadem? Co kam patří? 
Sběr a svoz odpadu zajištěný městem Týnec nad Sázavou: 

Odpad do nádoby patří do nádoby nepatří místo odevzdání 
způsob zneškodnění 

PAPÍR 
čistý papír, noviny, časopisy, 

knihy, letáky, kancelářský papír, 
kartonové a lepenkové obaly 

znečištěný papír, mastný papír, 
rozmočený papír, pleny, 

hygienické potřeby 

do MODRÝCH kontejnerů 
rozmístěných po městě, odpad 

je svezen na třídící linku, 
dotříděn a odvezen 

ke zpracovateli 

PLAST A 
NÁPOJOVÝ 

KARTON 

PET láhve, plastové folie, obaly od 
šamponů, obaly od destilované 

vody, polystyren, obaly od 
rostlinných olejů, kelímky od 

jogurtů, tetrapakové a papírové 
obaly od nápojů 

obaly od nebezpečných 
chemikálií, syntetických a 

minerálních olejů 

do ŽLUTÝCH kontejnerů 
rozmístěných po městě, odpad 

je svezen na třídící linku, 
dotříděn a odvezen 

ke zpracovateli 

SKLO BÍLÉ A 
BAREVNÉ 

láhve od nápojů, sklenice od 
kompotů, okenní tabule 

porcelánové a keramické 
střepy, zrcadla, skla s drátěnou 

výplní, zářivky, výbojky 

do BÍLÝCH a ZELENÝCH 
kontejnerů rozmístěných 

po městě, odpad je svezen 
na třídící linku, dotříděn a 
odvezen ke zpracovateli 

BIOODPAD 

tráva, spadané ovoce, větvičky z 
ořezu keřů, hlína z květináčů (bez 

květináče), plevele, listí, zbytky 
ovoce a zeleniny, sedliny kávy a 

čaje, čajové sáčky 

maso, kosti, oleje z potravin, 
tekuté a silně mastné 

potraviny, obaly od potravin, 
uhynulá zvířata, exkrementy 

zvířat, znečištěné piliny 

do HNĚDÝCH kontejnerů 
rozmístěných po městě, 
do vlastní nádoby, nebo 

kompostovat na zahrádce 

DROBNÉ 
ELEKTRO-

SPOTŘEBIČE 

rádia, mixéry, elektronářadí, 
elektrické hračky-modely, baterie výbojky, zářivky 

do ČERVENÉHO kontejneru 
nebo do sběrného dvora, 

odpad předán oprávněným 
osobám k zneškodnění 

VÝROBKY 
ZPĚTNÉHO 
ODBĚRU 

lednice a mrazničky, televizory a 
počítačová technika, pračky, 

sporáky, výbojky, zářivky 

nekompletní zařízení - je 
považováno za odpad 

do sběrného dvora, odpad je 
předán oprávněným osobám 

k zneškodnění 

KOMUNÁLNÍ 
ODPAD 

odpad, který není nebezpečný a 
nelze ho dále využít 

nebezpečné odpady, stavební 
odpady, tekuté odpady, 

elektrozařízení, tráva, listí 

do nádob na odpad - popelnic 
nebo kontejnerů, odpad je 

dotříděn a ukládán do skládky 
 
 

Technické služby Týnec s. r. o. zajišťují svoz odpadů, provoz sběrného dvora, úklid města, úpravu a údržbu 
travnatých ploch a zahrad, úpravu živých plotů, pronájem velkoobjemových kontejnerů, převoz objemného 
nákladu, zemní a výkopové práce, demolice staveb a opravy pozemních komunikací.  
Kontakty: tel. 606 732 643, e-mail tstbrodce@seznam.cz 

 
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí od 
1. dubna do 30. listopadu. Službu zajišťují 
Technické služby Benešov s.r.o. Chcete mít 
vlastní nádobu na bioodpad? Nádoby jsou 
přistaveny zdarma. Platí se pouze svoz a 
likvidace. Kontaktní osoba pro svoz bioodpadu 
je Jaromír Kocmata, tel. 608241030, 
e-mail kocmata@tsbenesov.cz. 

Provoz sběrného dvora Týnec nad Sázavou - Brodce 
Pondělí 6,00 - 10,00  12,00 - 14,30 
Úterý 6,00 - 10,00  12,00 - 17,00 
Středa 6,00 - 10,00  12,00 - 14,30 
Čtvrtek 6,00 - 10,00  12,00 - 17,00 
Pátek 6,00 - 10,00  12,00 - 14,30 

Sobota  
každá sudá od 1.5. - 31.10. 9,00 - 12,00 

Neděle zavřeno 

Nechceme černé 
skládky

Zbořený Kostelec je krásnou přírodní lokali-
tou a nyní se přeměnil ve smetiště. Tato černá 
skládka je dle zákona přestupkem proti veřejnému 
pořádku. Zákon říká, že se zakladatelem černé 
skládky je vedeno správní řízení a ten kdo neo-
právněně založí skládku nebo odkládá odpadky 
(odpad) mimo vyhrazená místa, se dopouští pře-
stupku, za který mu může být uložena pokuta 
do výše 50 000 Kč.

Apelujeme na občany, aby tyto černé skládky 
nezakládali. Pokud jste svědky podobného cho-
vání jiných lidí, kontaktujte neprodleně Městskou 
policii (606393382) nebo Policii ČR (974871740, 
158).

Odpady je možné ukládat na sběrném místě 
na Brodcích.

Fond rozvoje 
bydlení

Město Týnec nad Sázavou 
vypisuje  

výběrové řízení 

na poskytnutí půjčky  
z „Fondu rozvoje bydlení“, 

a to v souladu s Pokynem rady města č. 1/2015. 
Žádost o účast ve výběrovém řízení se podává 
městskému úřadu na předepsaném formuláři 
do 23. března 2015 do 14:00 hodin.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno 
na úřední desce města a ve vývěskách jeho 
místních částí. 

Podmínky výběrového řízení 
jsou uvedeny na 

www.mestotynec.cz.

Nové volby do  
zastupitelstev obcí

15. ledna 2015 vyhlásil ministr vnitra 
 

nové volby 
do Zastupitelstva obce Chleby. 

Konat se budou 13. června 2015. 

Více informací na webových stránkách 
města www.mestotynec.cz.
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Cyklostezka Týnec – Chrást
Ve středu 17. prosince v 10 hodin proběhlo slavnostní otevření cyklostezky v Týnci nad Sázavou.

Projekty a dotace
Byla schválena žádost o příspěvek z Fondu so-

lidarity EU prostřednictvím Středočeského kraje 
na povodňové škody. Město prokázalo a uplat-
nilo do tohoto fondu uhrazené výdaje spojené 
s povodněmi v roce 2013 a obdrží částku ve výši 
979 590 Kč.

Byla podána žádost o dotaci z programu Mini-
sterstva pro místní rozvoj – Odstraňování bariér 
v budovách domů s pečovatelskou službou a v bu-
dovách městských a obecních úřadů. Předložený 
projekt řeší bezbariérový přístup do budovy MěÚ 
Týnec nad Sázavou a zahrnuje i instalaci vněj-
šího výtahu a další navazující stavební úpravy 
pro bezbariérové zpřístupnění I. a II. NP objektu.

V prosinci 2014 skončila pětiletá udržitelnost 
projektu „Regionální akce v Týnci nad Sázavou“. 
Při závěrečné kontrole poskytovatele dotace (Re-
gionální operační program Střední Čechy) ne-
byly zjištěny žádné nesrovnalosti ani nedostatky. 
V rámci tohoto projektu bylo pořízeno v roce 2008 
materiální vybavení (sada ozvučení, projektor, 
notebook, promítací plátno, fotoaparát, židle, la-
vice, mikrofony a jiné) pro pořádání regionálních 
akcí Keltský večer, Týnecký střep, Letní divadelní 
scéna, Den dětí a sportu, Cena města Týnce nad 
Sázavou, Přehlídka dechovek a Významný občan 
Týnce nad Sázavou. Všechny tyto akce jsou již 
tradičními společenskými a kulturními událostmi 
města a jejich pořádání bude pokračovat i nadále.

V lednu proběhla veřejnosprávní kontrola 
Krajského úřadu Středočeského kraje na čerpání 
účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a ne-
zbytná opatření přijatá v rámci krizové situace 
– Povodně 2013. Nebyly zjištěny žádné nesrov-
nalosti a nedostatky.

V únoru se uskutečnila další veřejnoprávní 
kontrola Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt „Snížení energetické náročnosti bu-
dovy mateřské školy v Týnci nad Sázavou“. Tento 
projekt byl financován z Operačního programu 
životního prostředí v roce 2013. Kontrola nezjistila 
žádné nesrovnalosti ani nedostatky.

Blíží se vypsání výzev o dotace z Fondů Stře-
dočeského kraje. Na únorovém zastupitelstvu se 
bude schvalovat aktualizace pravidel pro poskyto-

vání dotací z fondů Středočeského kraje pro rok 
2015. Pravidla budou zveřejněna vždy s vypsanou 
výzvou u jednotlivých fondů na webu Středočes-
kého kraje. Zastupitelstvo Středočeského kraje 
proběhlo 23. února 2015 a již by měly být zve-
řejněny první vypsané výzvy o dotace.

Z jednotlivých Fondů bude možné žádat na-
příklad na:
– sportovní a tělovýchovná zařízení
– dětská hřiště
– hasičské zbrojnice
– obnovu kulturních památek a drobných pamá-

tek
– podporu sociálních služeb
– vodohospodářskou infrastrukturu
– podporu malého a středního podnikání, chrá-

něných dílen a tradičních řemesel

Po vyhlášení výzvy bude mít každá oblast spe-
cifikované přesné podmínky a možné žadatele.

Příklady žadatelů: školy a školská zařízení, 
organizace pracující s dětmi a mládeží, spor-

tovní subjekty, nestátní neziskové organizace, 
právnické osoby, fyzické osoby, obec, svazek 
obcí nebo sdružení obcí, spolky aj. dle jednot-
livých Fondů.

Občanská sdružení  –  spolky po 1. lednu 
2014

Připomínám nutnost nové registrace občan-
ských sdružení, které se dle zákona 83/1990 Sb. 
O sdružování občanů a nabytím účinnosti nového 
občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb., dále 
„NOZ“) staly spolky.
• Dle § 3042 NOZ je každá právnická osoba 
povinna ve lhůtě 2 let (tj. do 31. 12. 2015) při-
způsobit nové právní úpravě svůj název.
• § 3041 odst. 2 NOZ ukládá spolkům uvést 
do 3 let (tj. do 31. 12. 2016) své stanovy do sou-
ladu s novou právní úpravou a doručit je orgánu, 
který vede veřejný rejstřík  –  k místně příslušnému 
rejstříkovému soudu.

Martina Höhnová, DiS.
projektová manažerka

Stavba lávky ve Zbořeném Kostelci 
pokračuje
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dokončení z předchozí strany

Ples města
V pátek 6. 2. 2015 se uskutečnil již 11. ples 

města Týnec nad Sázavou. Ve společenském 
centru se rozezněla hudba k poslechu i k tanci 
v podání kapely Čejka band. Klasické předtan-

čení standartních a latinsko-amerických tanců, 
tentokrát v podání Milana a Petry Pilousových, 
tanečního páru kategorie „M“. Nechyběla ani tra-
diční tombola a celým večerem provázela Blanka 

Takáčová. Jako půlnoční překvapení vystoupila 
pražská skupina Ilusias s kombinací laserové 
show a černého divadla. 
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Probíhající výstavy ve městě
Přízemí městského úřadu
„Život ve městě“ výstava fotografií Evy Holasové z Týnce nad Sázavou

První patro městského 
úřadu
Ojedinělý výlet do historie nabízí od 23. ledna 
do 30. března výstava „Cestování ve středo-
věku“. Představuje modely oživlých obrazů 
posázavských památek, modely hradů Týnec 
a Zbořený Kostelec, které vznikly v rámci projektu 
Po cestách a hradech doby Karla IV. Součástí vý-
stavy je deset fotografických panelů přibližujících 
cestování ve středověku.

Výstavy jsou přístupny každý den v provozní ho-
diny městského úřadu.
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Festival Mezi řekami 2015 v Týnci nad Sázavou
DUBEN
Zahájení Festivalu MEZI ŘEKAMI 2015 – Posázaví Jana Morávka

Středa 1. 4. 2015 od 17.00 hodin
Zahájení Festivalu Mezi řekami 2015 – Posázaví Jana Morávka
Týnec nad Sázavou – Společenské centrum
Oslava 90. narozenin pamětníka pana Jiřího Borovičky, souputníka Jana 
Morávka – gratulace, vzpomínky, beseda, trampská country muzika.
Autorské čtení z nového románu U nich na Sázavě z pera Václava Junka 
na motivy postav Posázaví Jana Morávka, setkání s autorem průvodce 
Toulky mezi Vltavou a Sázavou. 
Seznámení s programem Festival Mezi řekami 2015.
Vstup zdarma, dobrovolné příspěvky na začátku programu vítány.

Neděle 19. 4. 2015 od 10.00 hodin
Klub českých turistů – KČT pořádá k poctě spisovateli Janu Morávkovi 
procházku po Týnecké naučné stezce.
Start – vlakové nádraží Týnec nad Sázavou 10.00 hod. Délka 5,5 km pro-
vádí pan Stanislav Šípek

Sobota 6. 6. 2015 od 19.30 hodin
Týnec nad Sázavou – Zahrada Společenského centra
Koncert FOLK ŽIJE – Pavel Lohonka Žalman
Český folkový písničkář, jedna z nejvýraznějších postav české folkové 
scény. Byl a je vůdčí postavou několika významných českých folkových 
souborů, velmi známé je jeho působení v legendární jihočeské folkové 
kapele Minnesengři. Spolupracoval i s jihočeskou folkovou skupinou Ne-
zmaři či pardubickou skupinou Stopa (skupina Spojených trampských osad 
Pardubice).

Společenské Centrum Týnec nad Sázavou – Letní scéna v zahradě / při 
nepřízni počasí v sále SC
Pořadatel: Miroslav Němec
Vstupenky: v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč,
Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavu (budova 
Společenského centra)
tel.: 317 729 050, 775 290 032, e-mail: ic@centrumtynec.cz

Pátek 19. 6. 2015 od 18.00 – 22.00 hodin
Muzejní noc na středověkém hradě v Týnci nad Sázavou, 5. ročník.
„Byl na Sázavě Přívoz“ 
Výstava knih, fotografií, pražských zpravodajů a dalších dokumentů spo-
jených s tvorbou Jana Morávka.
Projekce dokumentárního filmu od Pavla Herolda, režiséra a scénáristy 
o životě Jana Morávka, přednáší Bc. Pavel Borský. Projekce filmu Jana 
Morávka Skalní plemeno (eventuelně Plavecký mariáš, Průlom) Autorské 
čtení, společná diskuse, občerstvení.
Návštěvníci Muzejní noci si budou moci prohlédnout hrad, výstavy a ex-
pozice muzea, po setmění pozorovat vylétání kolonie netopýrů z hnízda. 
Noční vyhlídka z věže na město a blízké okolí.
Vstup zdarma, dobrovolné příspěvky na začátku programu vítány.

Pořádá Město Týnec nad Sázavou 
Organizace: Adriana Bursová, správce hradu a muzea
Telefon: 602/369116, 317 701 051, bursova@mestotynec.cz, 
www.mestotynec.cz/muzeum/
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Zpráva o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2015/2016
Ve dnech 21. a 23. ledna se konal na obou budovách Základní školy Týnec 

nad Sázavou zápis do 1. tříd, k němuž se dostavilo 103 dětí. Na základě 
žádosti rodičů o přijetí k povinné školní docházce bylo přijato do 1. ročníku 
91 dětí, 5 dětí bude mít odklad školní docházky a rodiče dalších 5 dětí 
odklad zvažuje. K zápisu přišly 2 děti, které trvalým bydlištěm patří do jiné 
spádové školy. O jejich přijetí bude teprve rozhodnuto.

Při zápisu byla posuzována připravenost a zralost dětí na vstup do školy. 
Paní učitelky zjišťovaly úroveň zrakového a sluchového vnímání u dětí, 
povídaly si o barvách, geometrických tvarech, zjišťovaly jejich slovní zá-
sobu, správnou výslovnost, soustředění, navazování kontaktu, komunikaci 
s ostatními, samostatnost v jednání a uvažování, matematické představy 
a kresbu postavy. Všechny děti se moc snažily a většina z nich prokázala 
připravenost a zralost na školní povinnosti. Některé musí ještě docvičit 
správnou výslovnost hlásek. Nakonec si každý budoucí prvňáček vybral 
dárek, který vyrobili žáci školní družiny.

V květnu navštíví předškoláci vyučovací hodinu v některé z 1. tříd. 
V červnu pak proběhne informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
a paní učitelek 1. tříd. Pozvánka bude zveřejněna v mateřské škole 
a na webových stránkách základní školy.

Mgr. Věra Maňasová

Den otevřených dveří a Projektový den v anglickém jazyce 
Základní škola Týnec nad Sázavou se v letoš-

ním roce zapojila do projektu Škola bez hranic, 
který je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností 
v anglickém jazyce. Součástí tohoto projektu bude 
Projektový den, který se uskuteční dne 12. 3. 2015 

od 8. 00 do 15.40 hodin. S žáky 8. a 9. tříd budou 
pracovat rodilí mluvčí. Výsledkem jejich snažení 
bude prezentace, která proběhne ve 14.40 hodin 
v respiriu školy. Prezentace se mohou zúčastnit 
rodiče a přesvědčit se tak, jak si jejich děti vedly.

Tento den zároveň na 2. stupni bude po celý 
den probíhat Den otevřených dveří, na který jsou 
zváni i ostatní rodiče.

Parkour

Zábradlí Benešovská

Maškarní
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Obědy pro děti
Základní škola Týnec nad Sázavou navázala 

od 1. ledna 2015 spolupráci s organizací Women 
for women, o. p. s. v charitativním projektu Ivany 
a Pavla Tykačových Obědy pro děti. Tato organi-
zace škole poskytuje finanční prostředky na obědy 
pro žáky těch rodičů, jejichž finanční situace jim 
nedovoluje, aby dětem obědy ve školní jídelně 
zakoupili. Již dříve jsme pozorovali, že ne všechny 
děti chodí ve škole na obědy, přestože vyučování 

mají do odpoledních hodin, ale nevěděli jsme, jak 
tuto situaci řešit. Na začátku listopadu jsme se 
dozvěděli o projektu Obědy pro děti a začali jsme 
jednat. Od rady města jsme získali souhlas k přijetí 
finančního daru od organizace Women for women, 
společně s paní učitelkami jsme vytipovali děti, 
které by přicházeli v úvahu a na listopadových 
třídních schůzkách jsme rodiče o projektu infor-
movali. Následovala žádost o poskytnutí dotace 

pro 10 žáků. Organizace vyhověla naší žádosti 
v plném rozsahu, a tak se od 1. ledna děti začaly 
stravovat ve školní jídelně. Z každého finančního 
daru, který se škole podaří získat, máme radost, ale 
při pohledu na děti nad plným talířem chutného 
jídla, je ta radost tak nějak opravdovější. Děkujeme 
organizaci Women for women a pokud to půjde, 
budeme se snažit ve spolupráci pokračovat.

Mgr. Hana Váňová, ředitelka školy

Tři králové u Veverčáků v MŠ
Jako každý rok i letos přišli k nám do MŠ tři 

králové – Kašpar, Melichar, Baltazar. Některé děti 
po zkušenostech s čertem a Mikulášem, měly tro-
chu obavy, co je čeká. Ale hned po jejich příchodu 
z nich strach opadl. Tři králové byli veselí, usmě-

Školní jídelna
Přeji Všem dětem hezký nový rok, hodně úspě-

chů ve škole i v mimoškolní činnosti. Všem našim 
strávníkům hodně zdraví a radosti v celém roce 
2015.

Školní jídelna pokračuje ve své práci vaření 
chutné a zdravé výživy. S novou vyhláškou o po-
vinnosti informovat o alergenech v potravě jsme 
nainstalovali nové webové stránky. Veškeré po-
drobnosti naleznete na www.sjtynec.cz.

Legislativa zvyšuje náročnost pro ŠJ připravovat 
výživnější a pestřejší obědové menu, a tím plnit 
vyhláškou stanovený spotřební koš o potravinách.

vaví a hodní. Nejprve přednesli báseň, potom 
nám rozdali malou nadílku a nakonec nade dveře 
napsali požehnání do roku 2015. Vánoční čas 
plný překvapení již skončil a my se opět budeme 

těšit na ty tři veselé chlapíky, Kašpara, Melichara 
a Baltazara, kteří nás opět navštíví za rok.

J. Jalovecká, A. Povolná ml. a Veverčáci

Snažíme se, abychom děti seznámili nejen 
s novými pokrmy (většinou oběd č. 2), ale aby 
odcházely z jídelny najezené a plné energie. Sla-
dění potravin ve výživě dětí je důležité pro jejich 
růst a zároveň si děti vytvoří správné stravovací 
návyky.

Na ukázku zasíláme fotografie, obědů podá-
vaných dětem.

Spokojenost našich strávníků je pro nás moti-
vací v další práci a přípravě novinek.

Dobrou chuť všem přeje Jana Malinová  
s kolektivem kuchařek školní jídelny.
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BŘEZEN

1. – 27. 3. STROM VAJÍČKOVNÍK

VÝZVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY – pomožte nám ozdobit náš Vajíčkovník. Zdo-
bení stromu Vajíčkovníku je ne příliš známý zvyk navazující na prastarou 
lidovou tradici – vyhánění zimy ze vsi. Přineste do 27.3. do Městské knihovny 
v Týnci nad Sázavou vajíčko, na kterém bude nakresleno nebo napsáno přání. 
Upřímná přání se prý jistojistě splní. Ozdobený stromeček bude vystavený 
na terase před knihovnou.
Pořadatel: Městská knihovna Týnec nad Sázavou

St 11. 3. JARNÍ KONCERT ZUŠ Zač. 17.00 hod.

Zasedací místnost Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Koncert žáků ZUŠ 
v Týnci nad Sázavou.
Pořadatel: ZUŠ Týnec nad Sázavou

Čt 12. 3. JAK SLAVIT 28. ŘÍJEN A 6. ČERVENEC Zač. 17.30 hod.

Městský úřad Týnec nad Sázavou. Přednáška PhDr. Dagmar Hájkové, PhD.
Pořadatel: Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou a okolí. 
ZMĚNA VYHRAZENA.

So 14. 3. DISKOTÉKA 80. LÉTA Zač. 20.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. DJ Marek Kučera a Ladislav Pála hrají hity 
80. let. Vstup zdarma.
Pořadatel: Miroslav Němec – Společenské centrum

So 21. 3. RYBÁŘSKÝ PLES Zač. 20.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Hraje Horváth Band. Vstupenky a bližší infor-
mace: František Kašpárek, tel.: 737 208 770. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Ne 22. 3. JOSEFSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. K tanci a poslechu hraje dechová kapela Tý-
nečanka.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 28.3. ODEMYKÁNÍ SÁZAVY Zač. 10.30 hod.

Sportovní centrum BISPORT. Sázavu k prvnímu jarnímu splutí symbolicky 
odemkne pastor Jednoty bratrské Stanislav Škvor. Půjčovné je klasické a vzta-
hují se k němu všechny věrnostní slevy i 5% sleva při objednávce pomocí 
webového formuláře. 
Rezervace předem NUTNÁ. Pořadatel: Bisport s.r.o.

So 28.3. MATURITNÍ PLES SŠ ekonomiky,  
obchodu a služeb

Zač. 19.30 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Vstupenky a bližší informace: tel.: 317 721 043 
(ústředna), email: škola@eosbn.cz. 
Pořadatel: Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb Benešov

pokračování na následující straně

DUBEN

St 1. 4. ZAHÁJENÍ FESTIVALU MEZI ŘEKAMI 
2015

Zač. 17.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Oslava 90. narozenin pamětníka Jiřího Boro-
vičky, souputníka Jana Morávka – gratulace, vzpomínky, beseda, trampská 
country muzika, autorské čtení z románu U nich na Sázavě autora Václava 
Junka, setkání s autorem průvodce Toulky mezi Vltavou a Sázavou, seznámení 
s programem Festival Mezi řekami 2015. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Pá 10. 4. PLESOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SEZÓNY 
2015

Zač. 20.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Hraje Horváth Band. Vstupenky a bližší infor-
mace: PaedDr. Blanka Takáčová, tel.: 775 615 503, email: blanka@takacova.cz 
Pořadatel: Taneční škola Blanky Takáčové

So 11. 4. SPIRITUAL KVINTET – KONCERT Zač. 20.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Koncert známé folkové skupiny. Vstupné: 280,- 
Kč (v předprodeji), 350,- (na místě). Předprodej vstupenek od 2. 3. 2015 
v Turistickém informačním centru, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@
centrumtynec.cz. Pořadatel: Miroslav Němec – Společenské centrum Týnec

So 11. 4. POSÁZAVÍM – KRAJEM PROTIFAŠIS-
TICKÉHO ODBOJE

38. ročník dálkového pochodu. Místo startu: Bisport, Týnec nad Sázavou, 
7.00 – 10.00 hod., pro pochod 50 km do 8.00 hod. Délka tras: 9, 15, 25, 35, 
50. Bližší informace: Milan Šípek, tel.: 317 701 765, 737 712 807, e-mail: 
rakova@bri.cz. Pořadatel: Klub českých turistů Týnec nad Sázavou 

So 11. 4. KRAJSKÝ PŘEBOR V GYMNASTICE Zač. 9.00 hod.

Tělocvična ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul. Propozice na www.tjtynec.cz
Pořadatel: Tělovýchovná jednota o.s., Týnec nad Sázavou

10. – 12. 4. ČISTÁ ŘEKA

Desátý ročník tradičního jarního úklidu řeky Sázavy. Uklízet se bude řeka 
téměř od pramene až do Pikovic, dobrovolníci uklidí také její přítoky. Bližší 
informace: Posázaví o.p.s., tel.: 731 612 436, email: info@posazavi.com. 
Pořadatel: Posázaví, o. p. s.
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Městská knihovna
Vejce sem, vejce tam – a je tu velikonoční Vajíčkovník, strom, který 

plní přání.
Ani ten největší odborník vám nepotvrdí, že by někde na světě rostl 

strom, na němž by jako plody rostla vajíčka. O co tedy jde?
Je to jen jeden z pozapomenutých starých zvyků, tady u nás není příliš 

známý, ale ve skutečnosti navazuje na prastarou lidovou tradici – vyhá-
nění zimy ze vsi.

A součástí tohoto velikonočního zvyku je i strom Vajíčkovník .Věší se 
na něj vajíčka, která mohou být malovaná, ale také nemusí – jsou na nich 
jen nakreslená nebo napsaná přání (někdy na lístečku uvnitř), a je prý 
zaručené, že upřímná přání se jistojistě splní.
Pomůžete nám ozdobit náš Vajíčkovník?

Přineste do městské knihovny ozdobené nebo popsané vajíčko – 
v pátek 27. března děti ze školy náš stromek ozdobí – bude na terase 
před knihovnou – a potom už budeme doufat, že napsaná přání se 
splní a že stromeček zimu opravdu vyžene.

A navíc to bude určitě překrásná velikonoční výzdoba. Děkujeme.

Půst posílí ducha i tělo
Postní doba trvá čtyřicet dní. Začíná Popeleční středou. Letos to bylo 

18. února. Než v neděli po prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, 
chtějí se křesťané na jejich oslavu dobře připravit. Snaží se žít těchto 
čtyřicet dní střídmě, aby je nic nerozptylovalo. Ledacos na čas odkládají. 
Třeba zábavu, kino, odřeknutí si cigarety, různé oslavy i vyvarování se 
dobrého jídla. Říká se tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost. 
Postem tedy zdaleka není myšleno jenom odepření si jídla. Půst je zřeknutí 
se čehokoli, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo dokonce 
překážející, co nás spoutává. Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset 
mít“, řekneme ne. A pak to znamená svobodný a uvědomělý život. Nej-
sem spoutaný žádnými závislostmi. Samozřejmě se to však týkalo vždycky 
hlavně jídla. Proto také vznikly maso-půstové veselice. Masopust. Nebo také 
karneval. To je z italštiny: carne vale, poslední maso nebo sbohem maso. 
Na čtyřicet dní dost. Když slyšíme dnes to slovo půst, tak jsme vyděšeni. 
Považujeme to za nespravedlnost na člověku. A přitom je to jen taková 
přátelská výzva k mnoha dobrým a pro zdraví užitečným věcem. Naši 
předkové byli od doby Vánoc přetučnělí. Jedlo se tučné a mastné, něčím 
se to zapíjelo. Byli toho plní a potřebovali zdravou změnu. Teď jsou na to 
celé vědy. Oni žádnou vědu neměli. Ale nebyli hloupí. Měli půst. Čtyřicet 
dní. To je šest neděl. Říká se tomu biorytmus. A ten je přirozený. A tak 
když se celou zimu cpali jedním druhem jídla, tak to najednou změní a jí se 
něco jiného a v menším množství. Anebo pár dnů vůbec nic. Jenom voda. 
Dříve se tomu lidé smáli. A dneska? Půst nezachovávají jenom křesťané. 
Jedni zachovávají půst kvůli svému zdraví, aby neměli nadměrnou váhu. 
Jiní proto, aby byli štíhlí a mohli dělat modelky. Nebo třeba Ghándí. Čím 
on přemohl okupační britskou armádu? Postem. Když on se postil, celá 
Indie se pozvedla: „Nenecháme ho umřít!“ A čím se dnešní nespravedlivě 
odsouzení brání? Hladovkou. Tedy půstem. Kdyby někdo takový umřel, 
vzbouří se celý svět – nechali jste ho umřít. Půst tedy znamená odřeknout 
si nejen dobré jídlo, ale i ledasjaké příjemné věci. A naše vůle tím zesílí.

Mgr. Bedřich Vymětalík, farář

dokončení z předchozí strany

So 18.4. CRAZY BOYS OF PRAGUE Zač. 20.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Tančírna s koncertem tradičního jazzu a swingu 
– evergreeny zlaté éry 20. – 40. let. Vstupné: 150,- (v předprodeji), 200,- 
(na místě). Předprodej vstupenek od 2. 3. 2015 v Turistickém informačním 
centru, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Miroslav Němec – Společenské centrum TÝNEC

Ne  19.4. PROCHÁZKA PO TÝNECKÉ NAUČNÉ 
STEZCE

Start v 10.00 hod.

Start procházky od vlakového nádraží v Týnci nad Sázavou. Procházkou 
k poctě spisovateli Janu Morávkovi dlouhou 5,5 km provede Stanislav Šípek. 
Pořadatel: Klub českých turistů Týnec nad Sázavou

Út 21.4. II. JARNÍ KONCERT ZUŠ Zač. 17.00 hod.

Zasedací místnost Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Koncert žáků ZUŠ 
v Týnci nad Sázavou.
Pořadatel: ZUŠ Týnec nad Sázavou

Pá 23. 4. JARNÍ PLES Zač. 20.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Ples Taneční školy SALTA. Bližší informace 
a vstupenky: K. Maršálek, tel.: 603 162 163. Pořadatel: TSK SALTA

So 25. 4. JAK SE JÍŘA MLYNÁŘEM STAL Zač. 15.00 hod.

Společenské centrum TÝNEC. Premiéra pohádky Divadla Dokola. Vstupné 
dobrovolné.
Pořadatel: Divadlo Dokola a Společenské centrum TÝNEC

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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Předvánoční posezení obyvatel domu s pečovatelskou službou
V sobotu 13. 12. 2014 se sešli obyvatelé z obou 

DPS na předvánočním posezení s muzikanty v MC 
Motýlek. Přítomní si s chutí zazpívali a strávili 
příjemné odpoledne v tomto adventním čase. Bylo 
připraveno i malé občerstvení a balíčky s ovocem.

Dík patří všem, kteří se podíleli na zajištění 
a hladkém průběhu této akce, muzikantům a také 
vedení města za finanční příspěvek.

Všichni přítomní byli spokojeni a někteří se již 
dotazovali, kdy se toto setkání uskuteční příště. 

A tak si lze jen přát, abychom byli zdrávi a opět 
se scházeli při podobných akcích.

Za obyvatele obou DPS J. K.
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Rok 2014 v MC Motýlek
Na počátku každého nového roku je čas na bi-

lancování, a proto bychom se i my rádi zastavili 
a zhodnotili uplynulý rok 2014. Minulý rok se 
zařadil mezi přelomové. Na počátku roku ode-
šla organizační koordinátorka Lucie Višvardová 
a nově ji nahradila Kateřina Pikousová. Změny 
proběhly i v rámci aktivních maminek, a s tím byla 
spojena změna na úrovni nabídky pravidelných 
kroužků a aktivit. 

V programu jsme samozřejmě pokračovali v již 
zaběhnutých oblíbených aktivitách z předešlého 
roku. Nechyběly proto výtvarné dílny Tvoříků, 
pohybově a tematicky laděné kroužky Tanečko-
vání a Hračkování pro nejmenší. Větší děti se 
mohly zabavit na hudebním kroužku Zpívánky 
anebo na Keramice. Naopak pro ty nejmenší fun-
goval Mimiklub. Mysleli jsme i na maminky, pro 
které tu bylo oblíbené cvičení Pilates, přes zimu 
samozřejmě nechyběla Zimní herna. Atletický 
kroužek založený v roce 2013 se těšil velké oblibě 
a znovu se naplnil prakticky okamžitě. 

Nový školní rok s sebou vždy nese spoustu 
očekávání. Město Týnec nad Sázavou nás požá-
dalo o spolupráci při integraci dětí se speciálními 
potřebami, které nemohly být zařazeny do běžné 
mateřské školky z důvodu potřeby individuálního 
přístupu. My jsme rádi, že jsme mohli pomoci 
a vytvořili Speciální pedagogický kroužek. Cí-
lem kroužku, který začal na podzim 2014 a bude 
pokračovat i v novém roce 2015, je postupná 
integrace dětí do skupiny vrstevníků v mateřské 
školce. Dětem je poskytnut individuální přístup 
a vzdělávací program se zaměřením na rozvoj 
specifických vzdělávacích potřeb a socializačních 
dovedností pod vedením zkušené speciální pe-
dagožky. 

Vedle tohoto speciálního kroužku pro uza-
vřenou skupinu dětí jsme nabídli nové kroužky 
i pro ostatní, což nás velice těší. Miminka, která 
odrostla Mimiklubu pokračovala v navazujícím 
kroužku nazvaném Cvičeníčko. Naopak pro nová 
miminka a nejmenší děti do 1 roku byl připraven 
nový Mimiklub, bohužel z důvodů teplého pod-
zimního počasí a s tím spojené časté nemocnosti, 
se kroužek zatím nepodařilo plně rozvinout. Dou-
fáme, že se to podaří na jaře roku 2015. Dalším 
zcela novým kroužkem, jež jsme mohli od pod-
zimu 2014 nabídnout, je Čtení do ouška určený 
pro děti od 2 let. Jde o specifický kroužek, který 
se snaží dětem přiblížit radost z četby pohádek 
a ukázat jim, že kniha může být radostí. V dneš-
ním světě, kde vládne televize, počítače a další 
moderní technologie to vidíme jako zajímavou 
alternativu. 

Do programu mateřského centra patří kromě 
pravidelných aktivit v podobě heren a kroužků 
i pořádání dalších mimořádných akcí. Většinou 
jde o venkovní akce, které jsou oblíbené a často 
navštěvované. Standardní program často oži-
vujeme speciálním programem, to znamená, že 
herny jsou například tematicky zaměřené a pro-
gram se vztahuje buď k ročnímu období nebo 
nějakému významnému dni, výročí či období. 
Dále organizujeme, nebo se zapojujeme do akcí 
podporující naši přírodu, město a okolí. 

V roce 2014 jsme zrealizovali tyto akce:
• Venkovní akce: Pálení čarodějnic, Toulky pří-

rodou, Výlet vláčkem do kina v Čerčanech, Výlet 
benešovským EKOvláčkem, Podzimní stavění do-
mečků, Večerní putování za světýlky, Svatomar-
tinský průvod, Drakiáda, Vánoce v lese

• Akce v MC: Pohádkový maškarní karneval, Ve-
likonoční hračkování, Oslava dne matek a dne 
rodiny, Dětská miniolympiáda, Vánoční tvořivé 
odpoledne pro rodiče a děti, Vánoční týden v MC, 
Vánoční setkání, Podzimní maškarní bál spojený 
s tancem v bublinách, Oslava Mezinárodního dne 
dětí 

• Přednášky: Školení první pomoci u dětí od na-
rození do 6 let 

• Aktivity zkvalitňující naše okolí: i v roce 2014 
jsme se tradičně připojili k akci Posázaví o.p.s. 
Čistá řeka Sázava 

• Jarní a podzimní bazárek dětského oblečení 
a potřeb

A co nás čeká v roce 2015?
Mateřské centrum slaví v březnu 2015 patnáct 

let svého působení v Týnci nad Sázavou a my 
bychom to s Vámi rádi oslavili, proto bychom 
rádi uspořádali speciální akci pro děti i rodiče. 
Akci plánujeme na jaro, více informací bude včas 
zveřejněno. Kromě pravidelného rozvrhu se bu-
dete moci těšit na Maškarní dovádění, které se 
bude konat 24. února od 9.30 hodin. Ve druhé 
polovině března se potkáme na akci Dopoledne 
v pyžamech, podrobnosti opět na našich webo-
vých stránkách. Velká změna nás všechny čeká 7. 
března, kdy se bude konat tradiční jarní a letní 
bazárek. Půjde o zcela nový koncept prodeje, kdy 
si maminky budou prodávat své zboží samy. Veš-
keré podrobnosti opět najdete na našich webových 
stránkách (www.mcmotylek.cz). Plakát na akci 
najdete níže na stránkách Týneckých listů. Tak 
vzhůru do nového roku, těšíme se na Vás!

Kateřina Pikousová, 
organizační koordinátorka MC Motýlek
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Čistá řeka Sázava 2015

Podesáté se letos dobrovolníci pod taktovkou společnosti Posázaví o.p.s. 
pustí do generálního úklidu řeky Sázavy a jejích přítoků. Projekt známý 
pod názvem Čistá řeka Sázava, jehož patronkou je zpěvačka Aneta Lange-
rová, se letos uskuteční od 10. do 12. dubna. Přidat se může každý – jako 
dobrovolník při úklidu, poskytnutím materiální pomoci nebo finančním 
příspěvkem.

Pokud chcete přiložit ruku k dílu, ale k Sázavě to máte daleko, můžete 
pomoci sesbírat odpadky z hladiny a břehů Benešovského a Konopišťského 
potoka. Uklízet se bude také pravostranný přítok Sázavy – Jevanský potok. 
A s odpadkovými pytli v rukou vyrazí do terénu také účastníci pochodu 
Klubu českých turistů. 

Chcete vědět víc? Kontaktujte Denisu Cibulkovou, tel.: 608 702 061, 
e-mail: cibulkova@posazavi.com
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POZVÁNKA
MěR Klubu českého pohraničí v Týnci nad Sázavou Vás zve na malou 

výstavku panelů na Městský úřad Týnec nad Sázavou od 1. 4. – 31. 5. 
2015 s obsahem Neveklovsko, májové dny – jak mělo být naloženo 
s českým národem a připomínka 70 let od II. světové války. 

Přednáška archeologa
Ve čtvrtek 19. 2. 2015 proběhla v zasedací místnosti MěÚ Týnec 

přednáška Jana Víznera, archeologa z Jílovského muzea. Přednáška 
nesla téma Týnecko a Dolní Posázaví v raném středověku a vrcholném 
středověku. Vesnice, hrady, kláštery, tvrze a města Dolního Posázaví 
za posledních Přemyslovců a za Lucemburků. 

Oslava 70. výročí ukončení  
II. světové války

Obecně prospěšná společnost Centrum české historie pořádá v sobotu 
25. dubna 2015 v Křivsoudově, okres Benešov, II. ročník Dne české 
historie. Cílem této akce je seznamovat populární formou občany s čes-
kou historií. Letošní ročník je věnován 70. výročí ukončení II. světové 
války v Evropě. Akce je určena občanům všeho věku. Připraven bude 
bohatý program, od předvádění historické techniky, přes hrané ukázky 
výcviku našich vojáků v zahraniční armádě až po výstavu, promítání 
filmů a koncert populárních umělců.

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a vstup je 
zdarma.

Chovatelské trhy 
Srdečně Vás zveme na zahájení pravidelných 

chovatelských trhů, které se uskuteční v neděli 
19. dubna 2015, a to v chovatelském areálu 

V pondělí 23. února oslavila paní 
Anežka Zajícová, rodačka z Týnce nad 
Sázavou, své 89 narozeniny. 

„Moje milá maminko,  
ty jsi naše sluníčko 
a my ti přejeme,  
aby ti sloužilo zdravíčko.“ 

Městského úřadu Týnec nad Sázavou od 8:00 
– 11:00 hodin. Trhy se poté budou opakovat 
každou 3. neděli v měsíci. Budete mít možnost 

zde zakoupit chovatelské produkty od místních 
i cizích chovatelů (králíci, slepice, holubi, okrasné 
ptactvo, domácí vajíčka apod.). 

To ti z celého srdce přeje dcera Alena, vnučka Šárka s Martinem, 
vnučka Alena s Milanem, pravnučka Aneta s Davidem a pravnou-
čátka Verunka a Matěj posílají prababičce velkou pusu.
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Letos již po šesté
Když se v rádiu začalo mluvit o masopustu, 

vzpomněla jsem si na poděluskou partu, která 
tento zvyk před lety obnovila. 

Byla jsem zvědavá, zda jejich nadšení neopadlo, 
zda je zase po roce uvidím. 

Nezklamali, vydrželi a ohlásili se na sobotu 7. 
února. Držela jsem jim palce, aby měli hezké 
počasí. 

Sobotní ráno bylo sice mrazivé, ale když se 
zlaté slunce vykutálelo na modrou oblohu, začalo 
hřát. Hned jsem měla dobrou náladu a začala 
sledovat dění na silnici. 

Vnuk mně vyvezl na vozíku k silnici a já netrpě-
livě vyčkávala maškarní průvod. Za chvíli slyším 
buben a vidím koně, jak vykračuje v čele průvodu. 
Zuzka táhne kravičku a v mžiku mám kolem sebe 
pejska a růžové prasátko. 

Sestřička Štěpánka mi změřila teplotu maxi-
teploměrem, a když jsem si zanaříkala na bolesti 
nohou, přistoupila ke mně půvabná cikánka a po-
mazala mi koleno. Nakonec mi udělala křížek 
na čelo. A skutečně v tu chvíli mi bylo dobře.

Štěpka mně ještě pozvala na ovar a pak se 
všichni dali do pohybu s přáním, že se uvidíme 

zase příští rok. 
Dívala jsem se za nimi s lítostí a slzami v očích. 

Možná, že žádné příště nebude, že to bylo na-
posled. 

Před léty ke mně chodili, jako malí caparti 
do prodejny a nyní jsou dospělci! Jak ten čas letí.

Jsem ráda, že jsou veselí a dělají radost druhým. 
Ať jim to vydrží!

Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a přeji 
jim hodně zdraví a elánu. 

Jaroslava Šteigerová

foto: Deník/Zdeněk Kellner

foto: Deník/Zdeněk Kellner foto: Deník/Zdeněk Kellner
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU 
Vás zve na 38. ročník dálkového pochodu 

 
 

 
 

který se koná v sobotu 11. dubna 2015 
 
START: Týnec nad Sázavou, turistické centrum Bisport (naproti závodu Metaz) 
  7:00 – 10:00 hodin. Trasa 50 km do 8:00 hodin. 
 
TRASY: 9km  Týnec – Krusičany – Týnec 

16 km  Týnec – Chářovice – Chrášťany – Václavice - Hrusice - 
    Týnec 

24 km Týnec –Chrášťany – Neštětice – Chlum - Václavice - Hrusice-
Krusičany-Týnec 

35 km Týnec- Chrášťany – Neštětice – Konopiště - Žabovřesky - Týnec 
50 km Týnec – Chrášťany – Neveklov - Maršovice – Tvoršovice –  
 Konopiště –  Týnec 
 

STARTOVNÉ:  20,- Kč děti od 6-ti do 15-ti let 10,- Kč 
 
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 a dobrý pocit, že jste udělali něco pro sebe 
  
DOPRAVNÍ  po silnici – asi 10 km severozápadně od Benešova  
SPOJENÍ: po železnici – trať 210 /Praha – Braník – Čerčany 
 PID linka č. 339, Praha - Budějovická 
 
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 
Během našeho pochodu můžete také pomoci při akci  
Čistá řeka Sázava. Informace u pořadatelů na startu. 

 
INFORMACE: Milan Šípek, Sadová 129, 257 41 Týnec nad Sázavou 

telefon: 317701765 , 737712807 
e-mail:  rakova@bri.cz 
www.ivv.kct.cz 

PPOOSSÁÁZZAAVVÍÍMM  
kkrraajjeemm  pprroottiiffaaššiissttiicckkééhhoo  ooddbboojjee  
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Hodiny s příběhem
Hodiny nás provázejí celým životem. Jejich tikot 

měří čas od minuty narození v našem rodném 
listě až po minutu na tom úmrtním. Nezáleží tolik 
na délce života, ale na okamžicích, kdy se čas 
zastaví. Jsou to chvíle, které se hluboce otisknou 
do našich srdcí, které nám ukazují na ty nejdůle-
žitější věci v životě. Některé jsou úsměvné, jiné 
bolestné a další nám mění život.

Podělte se s námi o duši Vašich hodin, o laskavé 
vyprávění, které v sobě nese nezapomenutelné 
příběhy Vaší rodiny. Mohou to být kapesní hodinky 
po dědečkovi, kuchyňské hodiny nebo ty na věži 
Vašeho kostela.

Z nejhezčích příběhů vytvoříme knihu s foto-
grafiemi Vašich hodin a putovní výstavu. Budou 
průběžně zveřejňované na Facebooku.

Tři nejhezčí oceníme originálními dárky.
Příběhy nám můžete zasílat do 30. 6. 2015 

na emailovou adresu: hodiny@ruah-ops.cz nebo 
na poštovní adresu: RUAH o.p.s., Tyršova 2061, 
256 01 Benešov a na obálku napište „Hodiny 
s příběhem“. Délka příběhu by neměla přesáhnout 
2 A4 strojopisu.

Komise dne 10. 7. 2015 vyhodnotí 30 nejhez-
čích příběhů.

Hodiny k vybraným příběhům umělecky nafotí 
profesionální fotograf pro účely vydání v knize 
a použití pro výstavu. 

Marta Vacková,  
ředitelka RUAH  

Společnost RUAH o.p.s. poskytuje 
zdravotní a sociální služby v domácím prostředí 

klientů v regionu Benešovska.

VÝZVA PRO TÝNECKÉ PAMĚTNÍKY
Společenské centrum Týnec se, nejen v této 

souvislosti, rozhodlo začít s pátráním po „příběhu“ 
hodin na střešní věžičce budovy.

Nad městem odbíjejí již od roku 1959, ale sa-
motný hodinový stroj byl zakoupen pro budovu 
Kampeličky v roce 1942 a je patrně mnohem 
starší.

Zde všechny stopy končí a prosto se obracíme 
na veřejnost. Víte, jaký je příběh těchto? Slyšeli 
jste o jejich původu? Nestaral se o jejich chod ná-
hodou někdo z vašeho okolí? Jakákoli informace 
bude velmi nápomocná.

Email: jolana@centrumtynec.cz, 
tel.: 730516438, osobně v Turistickém 
Informačním Centru Hotelu 
Týnec – Klusáčkova 2

Předem děkujeme
Jolana Štefková 

Provozní Společenského centra Týnec

Klub českých turistů v roce 2015
Na lednové výroční schůzi KČT Týnec nad Sázavou byla zhodnocena 

činnost za uplynulý rok 2014. Stejný počet akcí je připraven i na letošní rok. 
Začalo se 1. ledna 2015 vycházkou na Medník, v dubnu bude 38. ročník 
DP Posázavím. Koncem května uspořádáme autobusový zájezd do Jižních 
Čech, kterého se mohou, jako i všech ostatních akcí, zúčastnit i nečlenové 

KČT. V září bude již 51. ročník DP Přes čtyři zámky a závěrem kalendářního 
roku se opět vydáme „Za jmelím na Neštětickou horu“. 

Bližší ke všem akcím najdete ve vývěsce KČT vedle Bisportu nebo v Tý-
neckých listech.

Členka KČT

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 
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V kategorii mladší žákyně II. bylo celkem 
21 závodnic
4. místo – obsadila Havránková Lucie
10. místo – obsadila Hejzlarová Klaudie
12. místo – obsadila Žáková Marie
18. místo – obsadila Minářová Lenka

V kategorii starší žákyně III. bylo celkem 
12 závodnic
3. místo – obsadila Valentová Jana
11. místo – obsadila Mravcová Anna
12. místo – obsadila Provazníková Adriana

V kategorii dorostenek a žen bylo celkem 
9 závodnic
4. místo – obsadila Součková Radka
7. místo – obsadila Novotná Kateřina
9. místo – obsadila Karešová Marie

Na konci závodu při předávání medailí a cen 
se přišel podívat pan starosta města 

Týnce nad Sázavou pan Mgr. Martin Kadrnožka 
a osobně předal vítězům medaile. Děkujeme spon-
zorům, kteří věnovali ceny a to paní Součkové 
z Bukovan a MěÚ, který dotací přispěl na ceny pro 
závodníky. Všem děvčatům děkujeme za dobrou 
reprezentaci našeho oddílu a trenérům přejeme 
hodně sil na přípravu dalších závodů, kterých se 
zúčastníme v roce 2015.

Z.

40. ročník Mikulášských závodů ve sportovní gymnastice  
v Týnci nad Sázavou

Již 40. ročník Mikulášských závodů ve spor-
tovní gymnastice se konal dne 13. 12. 2014 
v tělocvičně II. ZŠ Týnec nad Sázavou. Tohoto 
závodu se zúčastňuje stále více a více závodníků 
a závodnic, kteří mají gymnastiku velmi rádi. Letos 
to bylo 100 děvčat a 19 chlapců. Těchto závodů 
se zúčastňují oddíly z Říčan, Chotěboře, Štětí, 
DDM Benešov, Netvořic, Bělé p. Bezdězem, Be-
rouna, Dobříše, Zdic, Plzně a samozřejmě i oddíl 
z Týnce n. Sázavou. Těmito závody děláme pěk-
nou propagaci našemu městu Týnci nad Sázavou 
a všem se zde líbí.

Za oddíl z Týnce n. S. závodilo celkem 18 
závodnic od těch nejmladších až po dospělé 
závodnice. Závodilo se v tradičním trojboji a to 
prostná, kladina, lavička, kruhy a šplh na tyči. Tato 
poslední disciplína vždy pěkně výsledky zamíchá.

V kategorii nejmladší závodnice II. bylo 
celkem 23 závodnic
5. místo – obsadila Kmošková Markéta
12. místo – obsadila Eichlerová Stella
19. místo – obsadila Hančová Eva
23. místo – obsadila Ženíšková Johanka

V kategorii mladí žákyně I. bylo celkem 
21 závodnic
3. místo – obsadila Jašková Kristýna
4. místo – obsadila Žilková Eva
16. místo – obsadila Dundychová Eliška
21. místo – obsadila Ženíšková Karolína
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Dobříšský čtyřboj 2015

Již po sedmé se zúčastňujeme s oddílem 
sportovní gymnastiky z Týnce nad Sázavou 
závodů v Dobříši. Tento závod se konal 24. 
1. 2015 za malé účasti závodníků. Chřipkové 
období si vybralo svou daň. Také náš oddíl 
postihla viróza a mnoho děvčat se nemohlo 
závodů zúčastnit, i když se poctivě připravo-
valo. Závodilo se v klasickém gymnastickém 
čtyřboji – přeskok, hrazda, kladina a prostná. 
Našich 6 děvčat se umístilo takto:

Mladší žákyně I. – celkem 17 závodnic
4. místo obsadila – Jašková Kristýna
7. místo obsadila – Dundychová Eliška

Mladší žákyně II. – celkem 16 závodnic
13. místo obsadila – Žilková Eva

Starší žákyně III. – celkem 5 závodnic
3. místo – Hejzlarová Klaudie
4. místo – Semínová Julie
5. místo – Minářová Lenka

Doufáme, že v příštím závodě se jim bude dařit lépe a medailí bude více. Z.

Ge-Baek
V prosinci 2014 se naše škola zúčast-

nila dvou soutěží – Třeboň Open 2014 
v Třeboni a Poháru školy Ge-Baek v Bělé 
pod Bezdězem. 

Ráda bych v úvodu poděkovala všem 
závodníkům školy Hwa-Rang za skvělou 
reprezentaci našeho oddílu. Z obou soutěží 
si naše děti přivezly velký počet medailí. 

I když jedeme na soutěž vyhrát, ne vždy 
se to povede. To ovšem neznehodnocuje 
úsilí a snahu těch, kterým se to nepo-
vedlo. Někdy se stane, že nemáte svůj 
den, jste nervózní, máte strach nebo je 
soupeř/ka zkrátka v danou chvíli lepší. 
Je správné se snažit překonat některou 
z těchto překážek a vytrvat. Nejde jen o to 
vyhrát medaili, není to jen o závodění. 
Je to obrovská zkouška i do života. Každé dítě, 
které překoná svůj strach a vstoupí na tatami před 
rozhodčí, je pro mě vítěz. Moc vám všem fandím.

Ráda bych uvedla jeden příklad z Třeboň Open 
2014. Honzík Belovický nikdy nesoutěžil v disci-
plíně speciální techniky. Na tréninku si čtrnáct dní 
před závodem párkrát vyzkoušel skočit speciální 
techniky, ve kterých se soutěží. Na závodní výšky 

ještě nedosáhl, ale stejně se rozhodl to na soutěži 
zkusit. Byl hodně nervózní a do poslední chvilky 
se rozhodoval, zda do toho jít nebo ne. Myslím, 
že chtěl udělat radost hlavně rodičům, a to se 
mu určitě povedlo. Po urputném boji při rozeska-
kování s několika soupeři nakonec získal bronz. 
I kdyby nezískal žádnou medaili, předvedl odvahu 
soutěžit v neznámé disciplíně.

A ještě jedno pozastavení. V Bělé pod Bez-
dězem nás velmi mile překvapilo cvičení ně-
kterých našich závodníků, kterým se předešlé 
starty na minulých soutěžích tolik nevydařily. 
Jsou to Péťa Salátek, Honzík Kmošek, Péťa 
Cholenský a Lukáš Hak. Cvičili senzačně. 

I když jsem v článku uvedla některé pří-
klady, nerada někoho vyzdvihuji. Jen jsem 
chtěla dát všem najevo, že nic není nemožné.

Na závěr mé velké díky rodičům a praro-
dičům za velkou podporu a pomoc. 
Pohár školy Ge-Baek – Bělá pod Bezdězem
disciplína tul (technické sestavy):
Anička Cholenská – 3.místo
Eliška Vedrová – 1.místo
Tomáš Fišer – 2.místo
Míša Salátek – 1.místo

Péťa Salátek – 1.místo
Honzík Kmošek – 2.místo
Marek Cholenský – 3.místo
Lukáš Hak – 3.místo
Péťa Cholenský – 2.místo
Láďa Hak – 1.místo
Adam Jerhot – 3.místo

autor: Věra
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Volejbalová zima
Jako zpestření na závěr kalendářního roku 

2014 uspořádaly naše ženy v sobotu 29. listopadu
v týnecké tělocvičně 18. ročník Vánočního tur-

naje smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo 
pět týmů, které hrály systémem každý s každým 
na dva hrané sety do 25- ti bodů. O vítězi poté 
rozhodovala celková tabulka.

Náš oddíl udělal čtyři týmy pod označením 
Týnec A a B, Černouši a Bělouši. Pětici týmů do-
plňoval Zbořený Kostelec. Nejlépe si vedlo koste-
lecké družstvo, které nepoznalo hořkost porážky 
a po zásluze se radovalo z celkového vítězství. 

Velké poděkování patří všem zúčastněným 
týmům za předvedenou hru a herní nasazení. 
Zvláštní dík patří organizátorkám turnaje a pře-
devším městu Týnec nad Sázavou za finanční 
podporu tohoto turnaje.

Pořadí Vánočního turnaje:
1. TJ Zbořený Kostelec, 2. VK Týnec B, 3. VK 
Týnec A, 4. Bělouši, 5. Černouši

Na přelomu roku pořádal náš oddíl dva tur-
naje Okresního přeboru žactva. Nejprve si pořa-
datelství v kostelecké tělocvičně vyzkoušelo A. To 
přivítalo Kácov, se kterým vydřelo vítězství v tie-
-breaku. Poté ovšem ztratilo nadějně rozehraný 
zápas s Benešovem. Nicméně chuť si spravilo 
v posledním duelu s naším béčkem, jenž sbírá 
v této sezóně zejména první zkušenosti. 

O měsíc později se pořadatelství pro změnu 
zhostilo týnecké B. Na turnaji dominovalo naše 
áčko, které v obou zápasech neztratilo ani set 
a po zásluze si připsalo důležité body do tabulky. 

Béčku se opět moc nezadařilo, a tak na první 
výhru v soutěži stále čeká.

Výsledky 2. kola OP žactva: 
13. 12. Týnec A – Kácov 2:1, Týnec B – Kácov 

0:2, Týnec A – KK Benešov 0:2, Týnec B – KK 
Benešov 0:2, Týnec A – Týnec B 2:0

Výsledky 3. kola OP žactva:
10. 1. Týnec B – Kácov 0:2, Týnec A – Postupice 

2:0, Týnec B – Postupice 0:2, Týnec A – Týnec 
B 2:0

O „level“ výše svádí boje v Krajském přeboru 
naše juniorky. Holky odehrály dva turnaje v Be-
nešově, kde bodově vyšly naprázdno. Více než 
prohry, trápí ovšem holky dlouhotrvající marodka. 
Všichni pevně věříme, že se holky brzo uzdraví 
a půjde jim volejbal zase pěkně od ruky.

Výsledky 4. a 6. kola KP juniorek na turnajích 
v Benešově: 
30. 11. – Agro Kolín 0:3 (–11, –21, –7) a CS 

Nymburk 0:3 (–18, –11,  –12)
18. 1. – 1. VK Benešovská 0:3 (–8, –11, –17) a VK 

Rakovník 0:3 (–12, –22, –7)

Velkou radost celému našemu oddílu udělaly 
nejmenší volejbalové naděje Áňa Zámečníková, 
Terka a Kačka Marvanovi, které zavítaly v neděli 
14. prosince 2014 na 2. kolo Krajského přeboru 
v modrém minivolejbalu do Příbrami. Ve velké kon-
kurenci se jim nebývale dařilo. Nejdříve vyhrály 
svoji skupinu, a po skvělých výkonech se mohly 
radovat ze svého premiérového vítězství na turnaji. 

Pořadí 2. kola KP modrého minivolejbalu:
1. VK Týnec nad Sázavou, 2. VK Benešov A, 3. Vav-
řinec Kladno B, 4. Vavřinec Kladno A

Na Festivalu barevného minivolejbalu v neděli 
25. ledna 2015 jsme opět hájili naše barvy v modré 
kategorii. V pětičlenné skupině nám unikl o vlásek 
postup do vyřazovacích bojů, a tak jsme v koneč-
ném zúčtování obsadili konečné 9.–14. místo.

Pořadí Krajského kola Festivalu modrého mi-
nivolejbalu:
1. TJ Kralupy A, 2. TJ AŠ Mladá Boleslav B, 3. Vav-
řinec Kladno A, …, 9. – 14. VK Týnec nad Sázavou

Rozpisy, výsledky z jednotlivých turnajů a další 
informace z volejbalového klubu naleznete na na-
šich stránkách www.vktynec.tym.cz 

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta
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Do třetice Republika
Tři roky trvalo současné týnecké generaci nej-

mladších šachistů probojovat se na Mistrovství 
republiky škol. Jak šel čas se školními přebory 
družstev, poodhalí tento článek.

Příběh se začal psát v roce 2012 na okresním 
přeboru, kdy kostru školního týmu vytvořili žáci 
druhé třídy Dan Vasilev a Kryštof Mojdl, kteří 
tehdy měli za sebou již rok zkušeností z dětských 
šachových turnajů. Do požadované čtveřice je 
doplnili Vítek Němec a Matěj Novotný, pro kte-
rého to byl vůbec první šachový turnaj v životě.

Tradičními soupeři našich šachistů se již tehdy 
stala družstva škol, které tvořili hráči patřící 
pod křídla vlašimského šachového klubu. V prvé 
řadě je to vlašimská ZŠ Vorlina s nepřehlédnu-
telným Jakubem Vojtou, největším talentem 
regionu ve své věkové kategorii. V druhé řadě 
je to družstvo ZŠ Načeradec tvořené hráči pra-

vonínského šachového kroužku v čele s budoucí 
medailistkou Mistrovství republiky Petrou Pí-
šovou.

Suverénním vítězem v kategorii 1. stupeň se 
stala Vorlina. O další místa (z toho jedno postu-
pové) byla veliká bitva. Souboje Týnce s Načerad-
cem využily do té doby na šachové mapě neznámé 
Krhanice a protlačily se na druhé místo. Krhanické 
družstvo tvořili bratři Zvolenští, Šimon Doležal 
a Otto Fischer. V podobném složení toto družstvo 
vyhrálo o dva roky později okresní přebor žáků 
2. stupně. Na týnecké šachisty tak nakonec zbylo 
smolné čtvrté místo.

O rok později již mělo týnecké družstvo výrazně 
vyšší kvalitu a to nejen díky posile v podobě nově 
příchozího hráče Vojty Štěpána. Zbytek družstva 
tvořil opět Dan Vasilev, Kryštof Mojdl, Matěj No-
votný a Vítek Němec. Tentokrát to klukům vyšlo 

na jedničku a okresní přebor vyhráli s velkým 
náskokem nad ostatními soupeři. Vlašimské druž-
stvo bylo oproti předchozímu ročníku oslabeno 
o dva nejsilnější hráče a nakonec skončilo druhé 
jen díky lepšímu vzájemnému zápasu s druhým 
Načeradcem.

První přestavení našich hráčů na krajském pře-
boru škol se příliš nepovedlo. Sice jsme se štěstím 
porazili tradičního rivala z Vlašimi, 

ale proti favoritům jsme si vůbec neškrtli 
a s rovnocennými soupeři jsme zbytečně ztrá-
celi. Nedařilo se zejména Vojtovi Štěpánovi, který 
na první šachovnici proti silným soupeřům uhrál 
jediný bod. S celkově osmým místem rozhodně 
spokojenost nepanovala.

Okresní přebor 2012, ZŠ Týnec

Okresní přebor 2012, ZŠ Týnec x ZŠ Krhanice

Okresní přebor 2012, ZŠ Krhanice, 2. místo

pokračování na následující straně

Třeboň Open 2014
Druhá adventní neděle se pro mnoho taekwondistů nesla v trochu jiném 

duchu než pro většinu ostatních. Již šestým rokem se uskutečnila otevřená 
soutěž Třeboň Open. Tradiční, poslední velká soutěž před Vánocemi, při-
lákala mnoho závodníků zejména z českých oddílů, ale také jeden tým ze 
Slovenska. Vzhledem k tomu, že se jednalo o závody otevřené, mohly se 
jich zúčastnit i oddíly, které nejsou přímo v Českém svazu Taekwon-Do ITF. 
I přes silnou konkurenci bojovali naši závodníci ze všech sil a často byli 
velmi úspěšní. Zajímavostí soutěže jsou tzv. dvojité starty, které závodníkům 
umožňují startovat v kategorii věkově starších či vyšších technických stupňů.

Závody začaly tradičním slibem Taekwon-Do a krátkým proslovem mís-
tostarosty města Třeboň. Následovala oblíbená disciplína, technické sestavy, 
která je tradičně disciplínou s nejvyšším počtem závodníků. 

Kategorie žáků žlutých pásků soutěžila ligovým způsobem „každý s ka-
ždým“, takže si začínající taekwondisté pořádně zazávodili. Hak Lukáš 
2. místo, Hak Ladislav 1.místo, Moždžeň Matyáš 1.místo, Salátek Péťa 
3.místo, Cholenský Péťa 3.místo, Cholenská Anička 2.místo, Cholenský 
Marek 1.místo. Kategorie pásků zelených znamenaly výrazné úspěchy na-
šich závodníků. Salátek Míša za žáky i juniory 1. místo, Havlíčková Verča 
1.místo, Vedrová Eliška v žákyních 3.místo a za juniorky 1.místo, Fišer 
Tomáš v juniorech 2.místo, Jabčanková Anička juniorky i seniorky 3.místo. 
Poslední kategorií, kde jsme měli svá želízka v ohni, byla kategorie nej-
vyšší. Juniorky, I. Dan. Hvězdová Pája v seniorkách i v juniorkách 3.místo.

Další disciplínou byl sportovní boj, kde nás reprezentovaly Pavla Hvěz-
dová a Veronika Kokášová (obě I. DAN). Verunka bohužel nemohla ze 
zdravotních důvodů nastoupit. Pája si v boji – 58kg vybojovala 2. místo.

Poslední disciplína Tki, nám přinesla hned dvě medaile. Veronika Koká-
šová 2. místo a Belovický Honzík 3. místo.

Závody probíhaly celou neděli a poslední kategorie speciálních technik, 
skončila až s přicházejícím večerem. Následovalo předávání pohárů nej-
úspěšnějším jednotlivcům a následně týmům. Nejúspěšnější tým obdržel 

i putovní pohár, který provází soutěž od prvního ročníku. Pro mnoho 
z našich soutěžících byly závody velmi úspěšné a ti, kdo nebyli spokojení, 
mohou zkusit své štěstí na některých dalších akcích v příštím roce. 

Tyto poslední letošní velké závody ukázaly, co je ještě třeba vylepšit 
a potrénovat. Po zaslouženém odpočinku během vánočních svátků se opět 
vrhneme do trénování, abychom těch medailí příště přivezli zase o něco víc!

autor: Martin
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poděbradské družstvo a na záda nám dýchala 
„oblíbená“ Vorlina. Čekal nás tedy paradoxně 
velký souboj s družstvem, kterému bychom přáli 
postup nejvíce. Ostatní družstva měla výkonnostní 
odstup a přestože se dalo očekávat, že potrápí 
i favority, jejich šance na postup byla minimální.

Že turnaj pro nás nebude procházka růžovým 
sadem, ukázalo už druhé kolo. Derby s Vorlinou 
skončilo nerozhodně a bylo jasné, že na obhá-
jení druhého místa budeme potřebovat i velkou 
dávku štěstí. Katarzí jsme si ovšem prošli po čtvr-
tém kole, ve kterém jsme ztratili polovinu bodů 
s Mukařovem, zatímco Vlašim s favorizovanými 
Poděbrady prohrála jen nejtěsnějším poměrem. 
Poděbrady nás navíc čekaly v dalším kole a bylo 
jasné, že jakákoliv výraznější prohra nám sebere 
veškeré šance na postup a pravděpodobně i me-
dailové umístění. Kluci ovšem předvedli výkon 
turnaje a vyhráli přesvědčivě 3:1. Rázem byl vý-
hled do posledních dvou kol veselejší. Náročný 
turnaj si přesto vybral svou daň a v 6. kole jsme 
porazili Jince pouze nejtěsnějším poměrem. Za-
váhala naštěstí i Vorlina, se kterou jsme tak před 
posledním kolem měli stejný počet bodů. Vorlina 
nám ale k improvizaci příliš prostoru neposkytla. 
V posledním kole vyhrála 4:0. Nezbývalo nám 
tedy nic jiného než našim soupeřům také nadě-
lit šachového kanára a doufat v lepší pomocné 
hodnocení. Obojí klaplo na jedničku a my jsme 
tak uhráli druhé místo a vytoužený postup na re-
publikové finále.

V letošním roce jsme byli opět papírovými fa-
vority. V nezměněné sestavě se zase o rok zku-
šenějšími hráči. I ostatní školy ale postavily silné 
týmy, takže nic jistého jsme neměli a při troše 
smůly jsme mohli skončit i na třetím nepostupo-
vém místě. Průběh turnaje byl velmi dramatický. 
Přestože jsme sem tam na nějaké šachovnici pro-
hráli, drželi jsme se velkou část turnaje na prvním 
místě. Uklidnění přineslo i vítězné derby s Vorli-
nou. Rozhodujícím se ukázalo předposlední kolo, 
kdy jsme pouze remizovali s Načeradcem. Vítězem 
se nakonec stala Vorlina, která dokázala větším 
rozdílem porážet slabší soupeře. Ale i s druhým 
místem, které zaručovalo postup do krajského 
kola, jsme byli spokojeni. Navíc jsme doufali, že 
by se mohla obrátit situace z loňského roku a my 
bychom v kraji mohli skončit před Vorlinou.

Organizace Krajského přeboru škol byla tento 
rok precizní a tak jsme mohli již před turnajem 
analyzovat startovní listinu a hodnotit naše 

šance. Naděje tu byla. Do turnaje jsme byli nasa-
zeni na druhém místě. Pro zisk vysněného postupu 
do republikového finále tedy bylo potřeba nasa-
zení udržet. Favoritem turnaje bylo jednoznačně 

Okresní přebor 2013, ZŠ Týnec, 1. místo

dokončení z předchozí strany

Okresní přebor 2014, ZŠ Týnec, 2. místo

Krajský přebor 2014, ZŠ Týnec, 2. místo

Krajský přebor 2014, ZŠ Týnec x ZŠ Vorlina
Okresní přebor 2013, ZŠ Týnec x ZŠ Vorlina

Poslední kapitolu tohoto článku začneme psát na jaře příštího roku.
– Karel Jukl –

Krajský přebor 2014, výsledné pořadí
Poř. St.č Družstvo Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2 PH 3

1 1 ZŠ Václava Havla Poděbrady Poděbrady 7 6 0 1 21.5 80.00 109.5
2 2 ZŠ Týnec nad Sázavou Týnec 7 5 2 0 20.5 81.00 115.0
3 3 ZŠ Vlašim, Vorlina Vorlina 7 4 2 1 20.5 76.00 97.5
4 5 ZŠ a MŠ Jince Jince 7 4 0 3 17.5 83.50 115.0
5 4 ZŠ Mukařov Mukařov 7 2 3 2 15.5 85.00 119.5



březen 2015 Týnecké listy strana 29

MAGNOLIE
zahrada-řezivo

Jílovská 185, Týnec nad Sázavou

Nabízíme půjčení vertikutátoru pro Váš krásný trávník 
Dále u nás v prodeji zemina, hnojiva, postřiky, zahradní keramika, 

zahradnické potřeby a stavební řezivo

Info na tel.:             731 463 062                       777 291 802

Staročeská Jídelna  
u Trojánků 

Oznamujeme všem našim zákazníkům, že máme nově 
spuštěné webové stránky i s jídelním lístkem. 

www.jidelnatrojanek.cz 

REKONSTRUKCE 
ŠITNER

 
REKONSTRUKCE DOMŮ, BYTŮ A FASÁD

 VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE
 PLASTOVÁ OKNA (NĚMECKÝ PROFIL VEKA)

DODÁVKA, MONTÁŽ
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

KONTAKT:
+420 775 690 435                                                                                               
+420 739 282 063                            

Rekonstrukce123@seznam.cz
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Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která 

zavádí v České republice do praxe nové požadavky ev-
ropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá 
její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 
2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.

Novela vychází ze Směrnice  2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné 
nařizuje členským státům, aby – na základě uplatně-
ní zásady rozšířené odpovědnosti výrobce – dosáhly 
stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z prů-
měrného množství elektrozařízení uvedených na trh 
za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, 
v roce 2021 už 65 %. 

Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního 
prostředí, prostřednictvím návrhu Plánu odpadového 
hospodářství ČR pro roky 2015-2024, meziročně na-
vyšovat zpětný odběr a oddělený 
sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru 
se pohybuje na úrovni 30 %. 

Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 

2014 uzákoněna například povinnost 
prodejců elektra s prodejní plochou 
větší než 400 m2 zdarma odebírat 
a předávat k recyklaci všechny malé 
spotřebiče bez nutnosti zakoupit 
nové zboží.

Nikdo jiný než zpracovatel, pro-
dejce nebo provozovatel sběrného 
dvora či jiného místo zpětného od-
běru, už také nesmí přijímat elektro-
zařízení a elektroodpady. Výkupny 
kovů, ale i sběrné dvory, pokud ne-
mají smlouvu s výrobcem nebo s pro-
vozovatelem kolektivního systému, 
tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím 

souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpraco-
vatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad 
jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.

I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné in-
formovat o způsobu zajištění jeho zpětného odběru, 
sběrná místa musejí být povinně zřízena ve všech obcích 
a městských částech s více než 2000 obyvateli. 

Další ustanovení elektronovely se týkají nových po-
vinností výrobců a jimi zřízených kolektivních systémů. 
Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci toku 
zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru 
až po zpracovatele. 

S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout 
jednotný registr míst zpětného odběru za účelem sdílení 
informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektro-
zařízení. Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím 

dálkového přístupu všichni výrobci 
a provozovatelé míst zpětného od-
běru. Tento registr tak bude jediným 
a jednotným zdrojem pro občany, po-
kud budou hledat, kde mají odevzdat 
své spotřebiče a nemusejí informace 
vyhledávat na webových stránkách 
jednotlivých systémů (www.mzp.cz).

Novela mění také rozdělení jednot-
livých druhů spotřebičů do skupin. Ze 
stávajících 10 se stane pouze šest. 
Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 
8. 2018 a bude mít dopady přede-
vším na výrobce a zpracovatele. 
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Náplò práce:
Tvorba webových stránek a interních informaèních systémù
Automatizace provozu Linuxových a Windows serverù
Tvorba mobilních aplikací

Požadujeme:
Pracovitost a ochotu uèit se
Nadšení pro IT
Základní znalost programování a tvorby webových stránek
Základní znalost OS Linux a Windows
Znalost anglického jazyka (ètení dokumentace)

Nabízíme:
Získání praxe a reference v prùbìhu studia
Pøístup k zajímavým technologiím 
Stálý pøijem po dobu studia SŠ a VŠ
Možnost HPP po ukonèení studia 

Své životopisy, ukázky práce a požadavky na finanèní 
ohodnocení zasílejte na jobs@astana.cz

Dlouhodobá brigáda pro studenty 
středních škol technického nebo
všeobecného zaměření.

 
WHITE CATS & BLACK DOGS´CAMP 

2. ROČNÍK 
Příměstský tábor pro děti 6 – 11 let na podporu Aj – mírně pokročilí 

ve Společenském centru Týnec nad Sázavou 
 

13. – 17. července 2015 
 a 20. – 24. července 2015 

Pondělí – Pátek 8,00 – 15,00 h 

2 skupiny dětí:  
1. od 6 – 8 let 2. od 9 – 11 let 
(maximálně 10 dětí ve skupině) 

 
náplň tábora - denní program: 

- výuka Aj pohybem, hrou, tvořením, přirozeným mluvením (každý den 2x 45 minut) 
- táborové hry tematické (venku či uvnitř dle počasí) 

- 2x malá svačina, pitný režim, oběd 
- v průběhu týdne 1 celodenní výlet 

Pedagogický dozor po dobu celého denního programu. 
 

Cena: 2900,- Kč / týden 
Zahrnuje výuku Aj, programové zajištění, pracovní materiály, pedagogický dozor, stravování, pitný režim,  

vstupné a dopravu na výlet, pojištění dětí. 
 

Příměstský tábor zajišťuje: 
                      Mgr. Marcela Krejčíková                                          Zuzana Němcová, DiS. 

         výuka jazyků AJ/NJ, překlady, tlumočení                                        pořadatel tábora, pedagog  
                             tel.: 728 485 227 – dotazy k výuce AJ                     rezervace a dotazy k přihláškám tel.: 777 234 786  
                                  e-mail: krejcikova@akkrejcik.cz                                                    e-mail: nemcova@centrumtynec.cz 
 

Přihlášky - rezervace do 31.3.15/naplnění tábora – počet dětí je omezen. Platby po podepsání smlouvy – v průběhu dubna 2015 
Podrobné informace na www.hoteltynec.cz 

 
 

Nový autorizovaný servis BMW a MINI  
Renocar v Praze-Čestlicích
rozšiřuje tým o pracovní pozice: 
přejímacího technika, mistra dílny, mechanika,  
elektronika s vyhl. 50 a pracovníka myčky pro  
specializované mytí.

Požadujeme: praxi v autorizovaném servisu na  
uvedených pozicích.
Nabízíme: zázemí nového servisu a odpovídající platové 
ohodnocení.

Životopisy s průvodním dopisem posílejte na:  
lenka.berkova@renocar.cz, tel. 261 393 610

Hledám  
paní na úklid domácnosti 

1-2x týdně 4-5 hodin.

Lokalita: Týnec nad Sázavou

Tel.:  605 993 339
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774 04 04 66              info@uctomm.cz

Pěší 191 (Centrum Spirála), Týnec nad Sázavou

606 703 527               petra@porizka.com

www.uctomm.cz

www.vasdum.eu

Martina Mojdlová

Petra Pořízková

• daňová přiznání (DPH, silniční daň, DPPO, DPFO, ze záv. činnosti...)  
• vedení daňové evidence • vedení účetnictví  
• zpracování mezd a personalistiky

• Vedení účetnictví SVJ 
•  Administrativní správa SVJ

účetní a daňová kancelář

 cena celkem 1 210 Kč s DPH

Zpracování daňových 
přiznání pro OSVČ  
+ přehledů na sociální  
a zdravotní pojištění  
(při využití paušálních nákladů)

akce
Pro osvč
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Nejnovější 
a nejmodernější 
technologie
ve městě 

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

UVTairmax B+ 
30 Mbps
480,- 

za měsíc
Kč

UVTairmax B++ 
40 Mbps
690,- 

za měsíc
Kč

INTERNET

TELEFON

TELEVIZE

Ke každé přípojce 
dostanete dárek!

UVTairmax B
20 Mbps
299,- 

za měsíc
Kč

Cena instalace u všech
tarifů 1440,-

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

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

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

Nabízíme tarify 
pro domácnost:

Sít‘ ÚVT
PŘIPOJUJE

Ceny jsou včetně DPH

TÝNEC NAD

SÁZAVOU

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