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TÝNECKÉ LISTY

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
nové Týnecké listy Vám při-
náší zprávy z našeho města. 
Přečíst si můžete o nových 
projektech i o čerpání dotací 
na rozpracované projekty. 
Pro ty, kteří sledují činnost 
úřadu, jsou dostupné smlouvy 
a objednávky na internetu 

a za zmínku stojí i aplikace MONITOR na portálu 
Ministerstva financí, která nabízí podrobné po-
hledy na rozpočet města. Za pozornost stojí i nová 
lávka v Kostelci, která je těsně před dokončením. 

Informace z radnice
• Na radnici proběhl každoroční audit účetnic-

tví. Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky. 

• Proběhla jednání s úřadem práce. Nezaměstna-
nost v Týnci je 4,9 %. Město významně využívá 
podporu veřejné služby. Byla řešena i proble-
matika ubytoven. 

• Účastníme se pracovních schůzek, kde Místní 
akční skupina Posázaví připravuje obsah do-
tačních titulů v novém programu komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD).

• Proběhlo výběrové řízení na ředitele Technic-
kých služeb Týnec. Novým ředitelem je Ing. 
Jaromír Diblík. Do úřadu nastoupí 1. 7. 2015. 

• Pracuje se na projektu zateplení úřadu a stře-
diska, byla dokončena obnova zeleně v Sa-
dovce. V nejbližší době budou zahájeny práce 
na dokončení vstupu do dalších veřejných WC 
ve starém Týnci, stejně tak by měly být zahájeny 
opravy chodníků a komunikací.

• Lávka v Kostelci je již téměř dokončená. Připra-
vuje se asfaltování stezek pod hradem Týnec 
a Kostelec. Dokončení stavby se předpokládá 
do 30. 6. 2015.

• Snažíme se řešit dopady chovu psů u Rohlíčků. 
Proběhla kontrola veterinární správy, která 
podala podnět MěÚ Benešov. Nyní čekáme 
na výsledky řízení. Řešení tohoto problému 
je téměř nemožné. Jako nejjednodušší se zdá 
„adopce“ psů. Nechcete někdo pejska? Podle 
šetření veterinární správy jsou psi v dobrém 
stavu a dobře socializovaní. 

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Smlouva o dílo s HOCHTIEF CZ a. s. na akci 

„SO182 – Oprava ulice Pod Hradištěm“ v cel-
kové ceně 574 605 Kč bez DPH

• Smlouva na výměnu oken v tělocvičně a v bytě 
správce ve Zbořeném Kostelci (237 271 Kč) 
a vstupních dveří v DPS I. (110 166 Kč) se 
společností Window Holding a.s. (Vekra okna).

• Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací se společností 
T‑Mobile Czech Republic a.s. na poskytnutí 

symetrického připojení 6 Mbit/s budovy MěÚ 
k internetu za cenu 3 900 Kč bez DPH měsíčně.

• Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování veřejně 
dostupné služby elektronických komunikací se 
společností T‑Mobile Czech Republic a.s. Doda-
tek mění (snižuje) ceny za služby na pevných 
linkách.

Byly přiděleny dotace pro:
• Jednotu bratrskou na pořádání kurzů „Man-

želské večery“ – 3 000 Kč
• Myslivecké sdružení Háj Pecerady na mysli-

vecké hospodaření – 15 000 Kč
• Římskokatolickou církev (farnost Týnec nad 

Sázavou) na obnovu farní zdi vedoucí okolo 
naučné stezky – 50 000 Kč

Z jednání zastupitelstva 
• Byl schválen závěrečný účet a zpráva o pře-

zkumu hospodaření města
• Zastupitelstvo poskytlo půjčku z Fondu rozvoje 

bydlení v celkové výši 120 000 Kč
• Byla schválena změna rozpočtu města. Do roz-

počtu se zapojily přebytky minulých let. O no-
vých akcích zařazených do rozpočtu se píše 
na jiném místě Týneckých listů.

• Byly poskytnuty dotace spolkům a školám ve vy-
hlášeném programu na podporu pravidelné 
zájmové činnosti, na akce pro děti a veřejnost 
a na podporu aktivit škol v Týnci nad Sázavou. 
Celkem se rozděluje 690 000 Kč

• Zastupitelstvo zvolilo Zdeňka Vondráka členem 
finančního výboru. Zdeněk Vondrák nahradil 
Ing. Simonu Němcovou.

Milí čtenáři,
přeji Vám dny plné jarního sluníčka.

Martin Kadrnožka
starosta města

Zpráva z činnosti 
úřadu
Personální obsazení 

Proběhlo výběrové řízení na referenta pro ko-
munikaci – vybrána byla paní Lenka Morávková 
z Chrástu. Nástup je domluven na červen.

V úterý 14. 4. proběhlo druhé kolo ústních po-
hovorů výběrového řízení na referenta pro rozvoj 
města. Vybraná byla paní Martina Höhnová, DiS.

Spolupráce s Úřadem práce v Benešově probíhá 
úspěšně – dosud máme zaměstnáno 13 lidí, kteří 
pracují především na úklidu města pod TS a dvě 
pracovnice máme zaměstnány v městském mu-
zeu. Ještě uvažujeme o dvou pracovních místech, 
a to správce tenisového a volejbalového areálu 
a správce areálu fotbalového.

Územní plán
Ve čtvrtek 19. března proběhlo veřejné pro-

jednání návrhu s výkladem paní architektky Vo-
krouhlecké a paní Bechyňové a dne 26. března 
uplynul termín pro podávání připomínek (každý) 
a námitek (dotčené osoby).

Jedna z připomínek směřovala proti stanovisku 
krajského úřadu, proto byl tento úřad vyzván 
k vydání sdělení, zda své stanovisko opraví nebo 
lépe odůvodní stanovisko původní.

Na ostatní připomínky a námitky máme připra-
vené návrhy odpovědí, které budou, po obdržení 
stanoviska z krajského úřadu, spolu s tímto sta-
noviskem zaslány dotčeným orgánům k vyjádření 
(§ 53 stavebního zákona). 

Pokud vyjádření nebudou obsahovat žádné ná-
mitky, přistoupí se k předložení návrhu změny ÚP 
č. 1 zastupitelstvu. Schvalování proběhne formou 
opatření obecné povahy dle správního řádu.

Miloš Albl, tajemník MěÚ
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Vítání občánků Dne 7. 3. 2015 proběhlo v obřadní síni Měst-
ského úřadu v Týnci nad Sázavou Vítání občánků. 
Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno celkem 
25 miminek se svými rodiči a dalšími příbuz-
nými. Program začal přivítáním a představením 
miminek a jejich rodičů. Následovalo vystou-
pení žáků Základní školy v Týnci nad Sázavou. 
Vlastní uvítání provedl pan starosta Mgr. Martin 
Kadrnožka. Poté se rodiče podepsali do pamětní 
knihy města, maminky byly obdarovány květinou 
a od pana starosty obdržely poukaz v hodnotě 
3 000 Kč. Setkání bylo zakončeno fotografováním 
v tradiční kolébce.

Marta Vrkoslavová, Kancelář tajemníka

Bejček Filip Drábek Pavel

Heřmanová Alena Hrubý Martin

Charvát Filip Jandová Veronika

Kubásková Nikola Kubásková Tereza Moravec Matyáš

Dřízhalová Dorota

Babánková Ema

Chramosta Jakub

Honzová Liana



duben 2015 Týnecké listy strana 3

Munduch Filip Netolická Tereza

Polidarová Tereza Rybnikář Tomáš Sedláček Jáchym

Petrlík Adam

Nové vybavení Technických služeb Týnec
V úterý 17. 3. 2015 proběhlo na Brodcích slavnostní předání dvou 

nových aut pro Technické služby Týnec. Jedná se o dvě popelářská auta. 
Menší auto je určeno na svoz odpadkových košů a bioodpadu. Má zvedací 
zařízení na kontejnery a popelnice i otvory pro klasické odpadkové koše. 
Větší vozidlo může pojmout až 16 m3 odpadů a je upravené i pro pohyb 
v zástavbě. Toto vozidlo bude svážet komunální odpad, papír a plast.

Obě auta budou mít firemní barvy – červenou a bílou. Potkat je můžete 
v Týnci a jeho místních částech.

Nová auta jsou spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí 
(prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží). Celkové náklady projektu činí 6,69 mil Kč, dotace je 
ve výši 4,97 mil Kč (tj. 90 % ze způsobilých výdajů). Kromě pořízení dvou 
vozidel je součástí projektu také nákup kontejnerů na tříděný odpad. Ty 
již byly ve městě rozmístěny.

Michaela Příkopová
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INVERZNÍ VARIANTY / A6

inverzní (negativní) varianta

inverzní (negativní) varianta ve stupních šedé

černobílá inverzní varianta

TÝNEC
NAD
SÁZAVOU

MĚSTO
TÝNEC
NAD SÁZAVOU

MĚSTO
TÝNEC
n.SÁZAVOU

Měření rychlosti 

Ukončení semestru U3V
Studenti Univerzity třetího věku (U3V) zakon-

čili dne 14. dubna 2015 další semestr studia, 
který byl zaměřen na „Dějiny oděvní kultury II“. 
V celkem šesti přednáškách je lektor Ing. Petr 
Tylínek seznámil s těmito tématy:
1. Z bitevních polí 30‑ti leté války na dvůr Ludvíka 

XIV.
2. V rytmu menuetu hravého rokoka

3. Epocha pozdního rokoka Ludvíka XVI. a její 
revoluční závěr

4. Návrat šlechty a kult bohatého měšťáka doby 
Biedermeieru

5. Druhé rokoko navrací nejen krinolínu
6. Evropa dotančí k přelomu 19. a 20. století
Další semestr bude začínat 5. října 2015 

a tentokrát si studenti vybrali téma: „Barokní 

architektura v Čechách“. Budeme velice rádi, 
když se k nám připojí další studenti.

Více informací podá Marta Vrkoslavová, 
kancelář tajemníka, tel.: 317 701 937, e‑mail: 
 vrkoslavova@mestotynec.cz 

Marta Vrkoslavová 
Kancelář tajemníka

Revitalizace městského sadu Sadovka
V dubnu byla dokončena realizace projektu „Revitalizace městského 

sadu Sadovka I. etapa“. 
Projekt zahrnoval revitalizaci celého sadu o ploše 1,7 ha, kácení a ošetření 

dřevin, následnou výsadbu dřevin a související vegetační úpravy a zřízení 
chodníčku se štěrkovým trávníkem.

Dílo realizovala firma SARAHS associates s. r. o. 
Projekt byl podpořen z Operačního programu životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady činily 1 268 618 Kč – z toho byl příspěvek z fondu 
Evropské unie 888 032 Kč, příspěvek SFŽP ČR 63 430 Kč a příspěvek města 
Týnec nad Sázavou 317 156 Kč.

Martina Höhnová DiS.
projektová manažerka

V polovině dubna probíhalo ve spolupráci s PČR 
Týnec nad Sázavou měření rychlosti radarem 
Lidar. Strážníci se zaměřili zejména na lokality, 
které občané označují za problematické z hle-
diska překračování povolené rychlosti. Strážníci 
Městské policie Týnce nad Sázavou uložili pokuty 
v celkové výši 39 900 Kč.

V týdnu od 13. 4. 2015 do 17. 4. 2015 bylo změ-
řeno překročení rychlosti u 74 vozidel. V 70 přípa-
dech se jednalo o překročení rychlosti do 69 km/h 
a ve 4 případech do 89 km/h. Rychlost v obci 
50 km/h nedodržovali řidiči zejména v Týnci 
nad Sázavou v ulici Pražská a Jílovská, ale také 
v Chrástu nad Sázavou, Podělusích a Čakovicích.

Klenovec Tomáš, ved. MP

Zastávka v Peceradech
V Peceradech probíhá výstavba veřejného přístřešku u autobusové zastávky na návsi.
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Projekty a dotace
Schválené projekty

Byla schválena žádost o dotaci na projekt „Ví-
ceúčelové sportoviště na Farském kopci“ z Re-
gionálního operačního programu Střední Čechy.

Celkové náklady projektu činí 2,6 mil. Kč, do-
tace 2,2 mil. Kč.

Projekt zahrnuje stavbu víceúčelového hřiště 
s umělým trávníkem 22 x 44  m a výstavbu par-
kourových překážek.

Stavba hřiště se předpokládá od května do srpna 
2015. Parkourové překážky jsou již postaveny.

Byl schválen projekt „Digitalizace dokumentů 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou“ Získaná 
dotace z Integrovaného operačního programu činí 
1,8 mil. Kč. Celkové předpokládané náklady pro-
jektu činí 2,1 mil. Kč. 

Realizace projektu je naplánována na červen 
až září 2015.

Projekt zahrnuje:
• pořízení automatické digitalizační linky – SW 

a HW pro digitalizaci dokumentů a napojení 
na spisovou službu

• rozšíření počítačové sítě
• pořízení nových klientských stanic
• nový server, software, záložní zdroj napájení 

a datové úložiště
• rozšíření agend a modulů radničního systému – 

např. hřbitovní agenda, vidimace, evidence 
smluv 
Cílem projektu je automatizace skenovacího 

procesu pro digitalizaci vnitřních i vnějších do-
kumentů, okamžitý přístup k požadovaným do-
kumentům a jejich elektronický oběh, zvýšení 
míry zabezpečení a sledování termínů. Přínosem 
projektu bude snížení administrativní zátěže, 
snadnější a efektivnější komunikace mezi úřa-
dem a občanem.

Z programu Obnova obecního a krajského ma-
jetku po živelních pohromách Ministerstva pro 
místní rozvoj byly schváleny projekty „Rekon-
strukce mostu v Čakovicích na komunikaci 
123u“ a „Rekonstrukce mostu přes Kamenický 
potok na komunikaci 33c“.

Předpokládané náklady na rekonstrukci mostu 
v Čakovicích činí 780 tis. Kč, dotace 705 tis. Kč.

Předpokládané náklady na rekonstrukci mostu 
přes Kamenický potok pod hradem Zbořený Kos-
telec činí 2,3 mil. Kč, dotace 1,6 mil. Kč.

Realizace obou projektů je plánována během 
druhé poloviny roku 2015.

Martina Höhnová DiS.
projektová manažerka

Registr dokumentů
Město Týnec nad Sázavou zveřejňuje důležité do-

kumenty v registru dokumentů na portálu veřejné 
správy. Tímto registrem dokumentů umístěným 
na portal.gov.cz se rozumí registr smluv, objednávek 
a finančního plnění (faktur). Uveřejňovány zde jsou 
veškeré objednávky a provozní smlouvy. Smlouvy 
personální a majetkové zveřejňovány nejsou.

Michaela Příkopová
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Podané žádosti o dotace
V březnu byla podána žádost o dotaci z Ope-

račního programu životní prostředí na projekt 
„Zahrada v přírodním stylu pro MŠ Týnec nad 
Sázavou“

Předpokládané náklady projektu činí 1,6 mil. Kč, 
dotace 90 %.

Projekt zahrnuje herní prvky a úpravu zahrady 
v přírodním stylu se zaměřením na environmen-
tální výchovu (např. vrbové stěny a chýše, hmyzí 
domečky, ptačí koutky, jezírka, oblázkoviště, 
záhony, provazové lávky, lavičky, informační 
tabule, odstranění nevyhovující zeleně a vý-
sadba nové atd.) V dubnu byla podána žádost 
o dotaci z programu Ministerstva školství, mlá-

deže a tělovýchovy na projekt „Bezpečný vstup 
do budov Týnecké školy“. Žadatelem je Základní 
škola Týnec nad Sázavou. Předpokládané náklady 
projektu činí 194 tis. Kč, dotace 174 tis. Kč. 

Projekt zahrnuje posunutí a výměnu vstupních 
dveří v budově ZŠ Benešovská, instalaci kvalit-
ního hlasového vrátného s monitorem a rozšíření 
míst, kam se budou moci návštěvy dovolat v obou 
budovách ZŠ s cílem zabezpečit a zjednodušit 
vstup do školy a získat přehled o pohybu osob.

Do Fondů Středočeského kraje byly v dubnu 
podány tyto žádosti o dotaci:

Za spolky:
Pořízení míčů a dresů pro volejbalisty
Pořízení hliníkových branek pro fotbalový klub
Pořízení střídaček na fotbalové hřiště v Peceradech
Slavnostní otevírání nové hasičské zbrojnice 
v Krusičanech

Za město:
Nová zásahová výzbroj a výstroj pro SDH Pecerady
Dostavba dosazovací nádrže na ČOV
Obnova střechy muzea

Martina Höhnová DiS.
projektová manažerka

Cyklostezka pod týneckým hradem

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 29. května 2015. 

Tento termín je závazný.
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Stavby lávky ve Zbořeném Kostelci pokračuje

Kácení stromů v Chrástu nad Sázavou
Ve čtvrtek 19. 3. 2015 od 8,30 hodin proběhlo 

v Chrástu nad Sázavou kácení pěti stromů na par-
kovišti před vstupem do sekce A(Sluneční dům). 
Stromy byly napadené houbovitou chorobou 

a proto bylo nutné je, v rámci zabránění šíření 
choroby na ostatní stromy, vykácet. Během jara 
je plánovaná náhradní výsadba, která je vhodná 

pro sídlištní plochy, a to listnatými stromy druhu 
javor mléč.

Michaela Příkopová
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Výměna průkazů osob se zdravotním postižením
V průběhu roku 2015 bude Úřad práce po-

stupně měnit průkazy osob se zdravotním 
postižením – OZP.

Nejdříve by se měli dostavit:
Klienti, kteří jsou držiteli průkazu mimořád-

ných výhod (papírový průkaz s platností kratší 
než do 31. 12. 2015), držitelé průkazu mimořád-
ných výhod (papírový průkaz s platností déle než 
do 31. 12. 2015 a trvale či neomezeně) a dále 
pak držitelé dočasného průkazu osob se zdra-

votním postižením s datem vydání v roce 2013 
(zalaminovaný průkaz), a jsou zároveň poživateli 
příspěvku na mobilitu.

Úřad práce zaslal těmto klientům výzvu k pro-
kázání dalšího nároku na průkaz osoby se zdra-
votním postižením. Ve výzvě jsou uvedeny veškeré 
informace, které se výměny týkají. Bude nutné 
předložit občanský průkaz, průkaz osoby se zdra-
votním postižením a aktuální fotografii. V případě 
pochybností bude nutné předložit i rozhodnutí, 

kterým byly žadatelům přiznány mimořádné 
výhody příslušným městským úřadem. Držitelé 
dočasného průkazu osob se zdravotním postiže-
ním s datem vydání rok 2014 a 2015 se mohou 
dostavit k výměně průkazů během celého roku 
2015, nejdříve však od 1. 4. 2015. 

Oddělení nepojistných sociálních dávek
Kontaktní pracoviště Benešov

Velikonoční setkání v základní škole
V průběhu celého školního roku se žáci z 1. B 

(nová škola) a 1. C (stará škola) vzájemně na-
vštěvují a poznávají. Vždy si pro své spolužáky 
připraví nějakou zajímavou aktivitu – soutěže, 
zábavné úkoly, sportovní klání.

V pátek 10. dubna tak proběhlo „Velikonoční 
setkání“ na staré škole. Žáci byli rozděleni do sku-
pinek a na hřišti plnili úkoly s velikonoční te-
matikou. Hledali obálky s úkoly – skládali slova 
a básničku, počítali příklady a luštili tajenku, se-

stavili obrázek vajíčka. Po celou dobu byli všichni 
aktivní a snažili se, práce děti bavila a vykukující 
sluníčko jen podtrhlo celkovou jarní atmosféru.

Ivana Dolejšová a Zuzana Krajánková,  
třídní učitelky
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MŠ Týnec nad Sázavou 
Ve středu 4. března 2015 se ve třetí třídě „ŽA-

BÁKŮ“ konal karneval. Všechny děti i učitelky 
se proměnily v nejrůznější pohádkové postavy, 
zvířátka a příšerky. Při tanci se sešla víla, vodník, 
Superman, princezna, pirát, Spiderman, policista, 
Šmoula Koumák a spousta dalších nádherných 
kostýmů. Karneval proběhl během dopoledních 

hodin a děti při něm mohly zpívat, tančit a soutěžit 
(točit obručí, nosit míček na lžíci, skákat v pytli). 
Také si mohly vyrobit masku dle vlastního výběru-
(prasátko, kočičku, klauna, princeznu). Karneval 
děti zakončily přehlídkou masek v 1. a 2. třídě. 
Rej masek se všem dětem moc líbil. 

A co nás čeká dále? Oslava Dne svátku dětí, 
různá divadla v MŠ, návštěva týnecké rotundy, 
slavnostní rozloučení s předškoláky s opékáním 
vuřtů, fotografování, návštěva zoologické zahrady 
v Praze.

Za třetí třídu učitelky: Marcela Rýdlová
Bc. Štěpánka Drábová

Mikroskopování v mateřské škole
Děti šetří na dalekohled

 
Poděkování všem rodičům, prarodičům a přáte-

lům školky, kteří si v dětském obchůdku „dárečky 
za 20 kaček“ vybrali něco pro radost. Tímto nám 
přispěli na koupi mikroskopu. Teď pozorujeme, 
co se dá.

Možnost nakoupit v obchůdku, který najdete 
v šatně u 5. třídy (ta poslední u lesa s obrázky 
zajíce) máte opět na jaře. Šetříme na dalekohled.

 
Přijďte si vybrat.

Vaše děti z 5. třídy a učitelka Dana Kellnerová

Vítání jara v 7. třídě
Jakmile jaro zaťukalo na dveře školky, ani 

chvilku jsme se nerozmýšleli a rozloučili se 
s paní Zimou. V pondělí 23. března jsme se vy-
pravili do lesa probudit lesní skřítky ze zimního 
spánku. Na místě, kde jsme skřítky na podzim 
k zimnímu spánku ukládali, jsme nahlas řekli 
několik básniček o jaru a pak je začali hledat. 
Sice nám to chvilku trvalo, ale nakonec se nám 
podařilo skřítky najít a probudit. Jeden z nich 
měl u sebe dokonce dárek pro každého z nás. 
Skřítky jsme si odnesli do školky a vystavili 
v šatně.

Ve středu 25. března k nám přišla maminka 
Lukáška Tomáška, která připravila tvořivou 
dílnu. Pod jejím vedením jsme barevně dozdo-
bili dekorace z překližky a potom jsme si je 
odnesli domů.

Zapomenout jsme nemohli ani na blížící 
se Velikonoce, na které každoročně vyrábíme 
dekorace domů. I tentokrát jsme si přinesli 
vyfouknutá vajíčka a za pomoci paní učite-
lek vyrobili věnečky, které určitě zkrášlí naše 
domovy.

Teď už se těšíme na výlet na letiště v Praze 
a 1. dubna pro nás paní učitelky připravují „Aprí-
lovou“ školku. O tom, ale zase příště.

Děti a p. učitelky ze 7. třídy MŠ
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Městská knihovna
Noc a Andersenem 2015

Velký počet dětí, už se do knihovny ani najednou nevejde, letos musíme 
dělit na dvě skupiny. 

Společné zahájení – andersenovský kouzelný zvoneček přivolal, koho 
jiného, než pana Andersena. 

Spustil na děti dánsky, museli jsme znovu čarovat a naučit ho česky. 
Vyzkoušel děti ze znalosti svých pohádek, pochválil je, že je velmi dobře 

znají, a za odměnu přinesl plný košík kouzelných fazolek z pohádkové země. 
Děti jim pošeptaly tajná přáníčka a zasadily si je do květináčků (místo 

pohádkovníků, které nás už bohužel opustily), a teď čekáme na slíbený 
zázrak. 

Společně jsme ozdobili strom vajíčkovník – děti vymalovaly více než 
170 vajíček. Vajíčkovník stojí před knihovnou a je krásný. 

Na jednu půlku dětí, na ty menší, čekal kouzelník s rozpustilým šaškem. 
Děti v knihovně čarovaly o sto šest a moc se jim to líbilo. 

Ty starší šly zkusit svou šikovnost na „střelnici“, kde taky musely ukázat 
svou hbitost a zručnost. 

Tuto část večera ukončila společná „ohnivá šou“ (celý večer jsme vysílali 
střelhbité modlitbičky, aby nezačalo pršet) a povedlo se! 

Mezitím hradní věž obsadila strašidla a připravila pro děti řadu dalších 
úkolů. Do půlnoci bylo co dělat. 

Vše dobře dopadlo a my – knihovna – děkujeme všem dobrovolným po-
mocníkům, měli plné ruce práce a dětem vzkazujeme… Za rok nashledanou!

38. ročník pochodu Posázavím – Krajem protifašistického odboje
V sobotu 11. 4. 2015 se tohoto pochodu zúčastnilo rekordních 330 

pochodujících. Pět turistických skupin základních škol z Týnce, Čerčan 
a Úval, dále menší skupinky kamarádů, rodičů s dětmi a také cyklisté. 
Nejvzdálenější účastnice byla až z New Yorku. Kdo chtěl, dostal ruka-

vice a odpadkový pytel a během pochodu mohl sběrem odpadků na trase 
podpořit projekt Čistá řeka. Všem přálo počasí a spokojení účastníci byli 
odměnou pro pořadatele pochodu.
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DUBEN

1. 4. – 30. 9. KRÁSKY MOŘÍ
Hrad Týnec – Městské muzeum. Výstava lodních modelů. Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Pá 24. 4. JARNÍ PLES Zač. 20.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Ples Taneční školy Jitky a Karla Maršálko-
vých. Kontakt a bližší informace: Karel Maršálek, tel.: 603 162 163, e‑mail: 
tssalta@seznam.cz. 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

Út 21. 4 I. 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

KVĚTEN

1. 5. – 30. 6. MŮJ KRAJ
Hrad Týnec – Městské muzeum. Výstava obrazů akademického malíře Vladimíra 
Albrechta. VERNISÁŽ výstavy – sobota 2. května od 10.30 hod. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Út 12. 5. JAK SDĚLOVAT OPRÁVNĚNÉ  
POŽADAVKY

9.30–16.30 hod.

Školicí středisko Bisport. Čtyřdílný cyklus celodenních kurzů Respektovat a být 
respektován, který je určen rodičům, prarodičům, učitelům i vychovatelům, 
vedoucím v mimoškolní činnosti dětí a dalším zájemcům. Podrobné informace 
a přihláška na www.malyskolak.cz/respektovani. Pořadatel: Bc. Zuzana Švestková

Út 12. 5. ROOLYMPIÁDA Zač. 15.30 hod.
Hřiště ZŠ, Komenského ul., Týnec nad Sázavou. Rodinná olympiáda v tradič-
ních i netradičních atletických disciplínách, pro děti od 6‑ti let a jejich rodiče. 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota, Týnec nad Sázavou

So 16. 5. POCHOD PRAHA – PRČICE Zač. 15.30 hod.
Start od Společenského centra TÝNEC, 8.30–12.30 hod. Bližší informace: 
www.praha‑prcice.cz. Pořadatel: Klub českých turistů

Ne 17. 5. CENA TANEČNÍ ŠKOLY SALTA Zač. 15.30 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Postupová taneční soutěž v kategoriích juniorů 
a dospělých třídy B, C a D a hobby soutěže v kategoriích dětí a juniorů třídy 
D. Pořadatel: TSK Salta

Út 19. 5. EMOCE A EMPATICKÉ REAKCE 9.30–16.30 hod.
Školicí středisko Bisport. Čtyřdílný cyklus celodenních kurzů Respektovat a být 
respektován, který je určen rodičům, prarodičům, učitelům i vychovatelům, 
vedoucím v mimoškolní činnosti dětí a dalším zájemcům. Podrobné informace 
a přihláška na www.malyskolak.cz/respektovani.

Út 19. 5. ROOLYMPIÁDA Zač. 15.30 hod.
Areál Základní školy v Týnci nad Sázavou, Komenského ul., prezentace 15.30 
hod. Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o. s.

Čt 21. 5. ZÁVĚREČNÍ 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 22. 5. DĚTSKÝ DEN „Z pohádky do pohádky“ 17.00–19.00
Týnecký hrad. Odpoledne pro děti se soutěžemi o sladké odměny. Pořadatel: 
Tělovýchovná jednota, o. s.

So 23. 5. VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM – zahájení sezóny
Vojenské technické muzeum Lešany. Zahájení sezóny tematickým dnem s ukáz-
kami. Pořadatel: Vojenské technické muzeum

Ne 24. 5. VÍTÁME LÉTO Zač. 15.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Letní vystoupení dětí z pěveckých a dramatic-
kých kroužků pod vedením Mgr. Terezy Kadlecové. Pořadatel: STUDIO 3 o.s.

So 30. 5. TÝNECKÉ TANDEMY Zač. 9.00 hod.
Tělocvična ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského ul. Závody ve sportovní gym-
nastice. Pořadatel: Tělovýchovná jednota, o.s., Týnec nad Sázavou

ČERVEN

Út 2. 6. RIZIKA TRESTŮ A CO NAMÍSTO NICH 9.30–16.30 hod.
Školicí středisko Bisport. Čtyřdílný cyklus celodenních kurzů Respektovat a být 
respektován, který je určen rodičům, prarodičům, učitelům i vychovatelům, 
vedoucím v mimoškolní činnosti dětí a dalším zájemcům. Podrobné informace 
a přihláška na www.malyskolak.cz/respektovani. Pořadatel: Bc. Zuzana Švestková

So 6. 6. FOLK ŽIJE – PAVEL L. ŽALMAN Zač. 19.00 hod.
Společenské centrum TÝNEC. Koncert českého folkového písničkáře, jedné 
z nejvýraznějších postav české folkové scény. Vstupné: 150,‑ (v předprodeji), 
180,‑ (na místě). Předprodej vstupenek od 6. 4. 2015: Turistické informační 
centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, 
email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: Miroslav Němec

Út 9. 6. JAK VYJÁDŘIT OCENĚNÍ A ZPĚTNOU 
VAZBU

9.30–16.30 hod.

Školicí středisko Bisport. Čtyřdílný cyklus celodenních kurzů Respektovat a být 
respektován, který je určen rodičům, prarodičům, učitelům i vychovatelům, 
vedoucím v mimoškolní činnosti dětí a dalším zájemcům. Podrobné informace 
a přihláška na www.malyskolak.cz/respektovani. Pořadatel: Bc. Zuzana Švestková

Čt 18. 6. TŘÍDÍME ODPAD Zač. 15.00 hod.
Zahrada MŠ Týnec nad Sázavou. Vernisáž a výstava prací dětí Mateřské školy 
na téma Třídíme odpad. Pořadatel: Mateřská škola Týnec nad Sázavou.

Pá 19. 6. BYL NA SÁZAVĚ PŘÍVOZ – muzejní noc Zač. 22.00 hod.
Hrad Týnec – Městské muzeum. VÝSTAVA knih, fotografií, pražských zpravodajů 
a dalších dokumentů spojených s tvorbou Jana Morávka. PROJEKCE dokumentár-
ního filmu od Pavla Herolda, režiséra a scénáristy o životě Jana Morávka, přednáší 
Bc. Pavel Borský. PROJEKCE filmu Jana Morávka Skalní plemeno (eventuálně 
Plavecký mrariáš, Průlom). AUTORSKÉ ČTENÍ, společná diskuse. Občerstvení. 
Vstup zdarma. Pořadatel Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum.

So 20. 6. PŘEHLÍDKA DECHOVEK 9.00–12.00 hod.
U obchodního domu Hruška, Pěší ul. Zahraje Dechový orchestr ZUŠ J. Suka 
Benešov, Vranovanka, Týnečanka, vystoupí mažoretky. Vstup zdarma. Pořa-
datel: Město Týnec nad Sázavou
Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky
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JOSEFSKÁ DECHOVKA
V neděli 22. března 2014 se Společenským 

centrem Týnec rozezněly tóny dechové hudby. 
Již tradiční koncert dechové hudby se letos 

konal po deváté. Zúčastnilo se ho okolo 50 hostů, 

jak z Týnce, tak i ze širšího okolí. Tentokrát nebyl 
přizván žádný host, přesto se taneční odpoledne 
vydařilo a tanečníci i posluchači odcházeli snad 
spokojeni. „Příznivé je, že si na tato taneční od-

poledne nacházejí cestu už i lidé středního věku, 
kteří zjistili, že se při dechovce v přátelské, takřka 
rodinné atmosféře, na velkém parketu velmi dobře 
tančilo,“ hodnotí akci Zdeněk Březina.

Výstava obrazů akademického malíře Vladimíra Albrechta
1. května - 25. června 2015

Hrad a  muzeum Týnec nad Sázavou
Otevřeno: út - ne, 10.00-12.00 / 13.00-17.00 hod.

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy
v sobotu  2. května od 10.30 hod.

Vladimír Albrecht

Můj kraj

Festival Mezi řekami 2015
Posázaví Jana Morávka – duben–září 2015
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MEZI ŘEKAMI 2015 je název regionálního 
festivalu, který pořádá Sdružení Mezi řekami 
ve spolupráci s Posázaví o.p.s., obcemi, městy 
a spolky v Posázaví. V době mezi 1. dubnem 
a 12. zářím 2015 se v rámci tohoto rozsáh-
lého projektu odehraje celá řada významných 
společensko ‑uměleckých setkání (včetně hu-
debních koncertů, společných výletů, odbor-
ných seminářů, či filmových představení, a to 
v celém regionu mezi soutokem Sázavy s Vl-
tavou a Benešovem.

Festival a jeho program jsou zaměřeny jak 
na několik generací milovníků Posázaví, tak 
na vyznavače místních tradic a obdivovatele 
díla spisovatele Jana Morávka. Součástí festi-
valu je vydání knížky Václav Junka, Jedenáctý 
román Jana Morávka – U nich na Sázavě jako 
dárek všem milovníkům Posázaví s připomenu-
tím spisovatele, novináře a především člověka 
Jana Morávka. Knížka s dobovými fotografic-
kými ilustracemi bude k zakoupení na všech 
akcích festivalu za festivalovou cenu a běžně 
v knihkupectvích od polovice dubna 2015. 

Neděle 19. 4. 2015 od 10.00 hodin
Klub českých turistů – KČT pořádal k poctě 

spisovateli Janu Morávkovi procházku po Tý-
necké naučné stezce. V neděli se účastníci vy-
dali z vlakového nádraží v Týnci nad Sázavou 
za doprovodu Stanislava Šípka na procházku 
dlouhou 5,5 km.

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 nejvýrazněj-
ších postav české folkové scény. Byl a je vůdčí 
postavou několika významných českých folko-
vých souborů, velmi známé je jeho působení 
v legendární jihočeské folkové kapele Minne-
sengři. Spolupracoval i s jihočeskou folkovou 
skupinou Nezmaři 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 Pří-
voz“ 

Výstava knih, fotografií, pražských zpravo-
dajů a dalších dokumentů spojených s tvorbou 
Jana Morávka. Projekce dokumentárního filmu 
od Pavla Herolda, režiséra a scénáristy o ži-
votě 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 expozice muzea, 
po setmění pozorovat vylétání kolonie neto-
pýrů z hnízda. Noční vyhlídka z věže na město 
a blízké okolí.

Vstup zdarma, dobrovolné příspěvky na za-
čátku programu vítány.

Pořádá Město Týnec nad Sázavou

Z dopisů čtenářů
Poděkování ohleduplným majitelům 
psů!

Ráda bych upřímně poděkovala všem maji-
telům psů, kteří pravidelně sbírají hromádky 
po svých psích kamarádech. Děkuji vám za vaši 
ohleduplnost vůči všem obyvatelům Týnce, ná-
vštěvníkům a hlavně dětem, které nejčastěji 
využívají zelené plochy našeho města a okolí 
ke svým hrám. Zároveň bych touto cestou po-
prosila i ostatní majitele psů, aby používali 
sáčky na psí výkaly, které jsou k dispozici 

na k tomu určených stojanech a nebo použili 
svoje vlastní sáčky a nenechávali psí výkaly 
svému osudu. Pohled na takové hromádky není 
nic pěkného, ale to je to nejmenší. Asi nemusím 
popisovat, jak je nepříjemné zbavovat se psích 
výkalů z bot či jiných částí oblečení, nemluvě 
o riziku nákazy parazity. Dnes ráno jsem si my-
slela, že nám kolem domu(Týnec – lokalita ZŠ, 
MŠ Komenského) řádí soused krtek, bohužel 
se ale jednalo o výše zmiňované psí hromádky 
a to v takovém množství, že jsem tomu vůbec 

nemohla věřit. Ráda bych za svou rodinu moc 
poděkovala zaměstnankyním místních Technic-
kých služeb, které tento nepořádek sesbíraly. 
Mají můj velký obdiv, protože mezi námi, dělat 
by to nikdo z nás nechtěl a vadí mi to i z prin-
cipu… proč? Buďme k sobě ohleduplní, nic to 
nestojí a výsledek je k nezaplacení!

Děkuji, Zuzana Švestková, 
obyvatelka Týnce nad Sázavou
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Festival Mezi řekami 2015 – Pocta Janu Morávkovi
Poctou posázavskému spisovateli Janu 

Morávkovi (1888–1958) bude druhý ročník 
festivalu nazvaného Mezi řekami, který pořádá 
stejnojmenný spolek. Ke spolupráci přizval obce, 
města, neziskové organizace a podnikatele, kteří 
se chtějí podílet na popularizaci kraje ležícího 
v klínu mezi řekami Vltavou a Sázavou. Festival 
začne v dubnu a potrvá do září.

„Systematicky mapujeme již pět let méně zná-
mou historii Posázaví a Povltaví a snažíme se vy-
zdvihnout nejen jejich zajímavosti, ale i osobnosti. 
Připomněli jsme tak například prvního jahodáře 
v Čechách Rudolfa Strimpla i několik dalších už 
známějších velikánů. Měli jsme ale pocit, že jsme 
pořád něco dlužni Janu Morávkovi, který objevil 
kraj kolem řeky Sázavy a jeho rázovité obyvatele 
pro širší veřejnost. Popsal je v deseti románech, 
před válkou byl velice čteným autorem a starší 
generace ho pořád miluje,“ řekl předseda Spole-
čenství Mezi řekami, z.s. Václav Šmerák. 

Na Jana Morávka se bude vzpomínat v celém 
regionu – od Benešova přes Kamenný Přívoz, Jí-
lové u Prahy až po Rabyni. První festivalovou akcí 
bude 11. dubna tematická vycházka po místech 
známých z Morávkových děl. Půjde se z Proseč-
nice přes Vlčí rokli, Kamenný Přívoz a Žampach 
až do Jílového. Významnou akcí bude odborný 
seminář Regionální literatura v Posázaví a Povltaví 
v minulosti a současnosti, který se uskuteční 24. 
dubna na Gymnáziu v Benešově. Hned další den, 
25. dubna, se v Netvořicích uskuteční koncert 
smíšeného pěveckého sboru Vox Nymburgensis, 
na němž bude představen nový román „U nich 
na Sázavě“, který napsal Václav Junek na motivy 
postav z Morávkových děl. 

V Morávkově rodném Kamenném Přívozu se 
2. května uskuteční malý festival s divadelními 
představeními, literárním pásmem, hudebními 
vystoupeními, filmovou produkcí, besedami a vý-
stavami. Jana Morávka připomene mimo jiné 
i Muzejní noc v Týnci nad Sázavou, setkání Krňan-
ských v Krňanech nebo přednášky v Regionálním 
muzeu v Jílovém u Prahy. Pomyslnou tečkou pře-
hlídky bude vzpomínková slavnost u příležitosti 
830 let obce Lešany, která kromě zdejšího vý-
znamného rodáka, spisovatele Františka Hrubína, 
připomene i Jana Morávka. Podrobný program 
celého festivalu a další informace jsou na www.
mezirekami.cz.

Kraj mezi řekami Sázavou a Vltavou není tak 
bohatý na památky jako region jižně od Týnce 
nad Sázavou, může se však pochlubit řadou vý-
znamných osobností. Kromě spisovatelů Jana 
Morávka a Františka Hrubína nebo jahodáře 
Rudolfa Strimpla je s ním spojeno také jméno 
skladatele Josefa Suka, který se narodil v Křečo-
vicích. V Neveklově zase žila rodina houslového 
virtuosa Jana Kubelíka. 

První ročník festivalu Mezi řekami se usku-
tečnil v roce 2014 a jeho hlavním tématem bylo 
635 let obce Teletín. Společenství Mezi řekami 
už několik let připomíná také násilné vystěhování 

regionu za druhé světové války kvůli vybudování 
nacistického cvičiště – podle Václava Šmeráka by 
to mohlo být dalším tématem festivalu v příštích 
letech. Navázal by tak na projekt Ohlédnutí, který 
připomněl 70 let od vystěhování obcí regionu 
s podtitulem Cesty domova. 

Jan Morávek (1888–1958)
Jan Morávek je autorem knih stojících na po-

mezí venkovského románu a žánrových obrázků. 
Vyrůstal v rodině řezníka a hostinského. Po ukon-
čení měšťanské školy začal studovat Vyšší průmys-
lovou školu v Praze, kterou ale nedokončil. Odešel 
z domova, přidal se ke kočovným divadelním 
společnostem, po vojně krátce působil ve smíchov-
ském Intimním divadle, později byl členem Haš-
lerovy scény. Byl mimo jiné redaktorem Obrany 
venkova a Kalendáře republiky, zaměstnancem 
nakladatelství Melantrich nebo šéfredaktorem 
Pražského ilustrovaného zpravodaje.

Přispíval do časopisů, psal fejetony, povídky, 
novely i romány. Mezi jeho díla patří například 
Dědičný hřích, Lidé od vody, Opuštěná řeka, Zpá-
teční voda, Plavci na Sázavě, Divočina nebo Skalní 
plemeno. Podle jeho próz, námětů či scénářů byly 
natočeny filmy Píseň života, Skalní plemeno, Prů-
lom, Kariéra nebo Plavecký mariáš.

U nich na Sázavě
Podle autora Václava Junka se jedná o „jede-

náctý posázavský román Jana Morávka“. Editor 
knížky Václav Šmerák dodává, že román vzni-
kal několik let původně jako námět pro televizní 
výpravný hraný seriál. Třídílná románová sága 
představuje svět Morávkových hrdinů, jejich pří-
běhů a známých reálií dolního Posázaví. Popisuje 
„panenské doby Posázaví (včetně jeho dávných 
lesáků, vorařů a kameníků), bájný čas trampů, 
chatařů a skautů 20. a 30. let minulého století 
i drsná léta poslední války. Chce potěšit předně 
starší generaci a tu mladší upozornit na historii 
regionu. Vychází jako osmá publikace Společen-
ství Mezi řekami, která je věnovaná regionu mezi 
Vltavou a Sázavou. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Kontakt pro další informace: 
Václav Šmerák, tel.: 603 196 678, e‑mail: v.s-
merak@seznam.cz, Facebook.com/mezirekami, 
www.mezirekami.cz

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 
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Kde byl v Týnci „Plac“ 
V každém městě nebo vesnici je náves nebo ná-

městí. V Týnci pod hradem (dnes nádvoří Adama 
Hodějovského) byl ve výše uvedené době „PLAC“. 
Chodilo se tedy do „Placu“ a bydlelo se v „Place“. 
Tento název se používal do vzniku města. Na nádvoří 
A. Hodějovského se oficiálně přejmenovalo v roce 
1959. Údajně už v letech 1918–1920 se zde ležící 
pozemky a stojící domy z majetku Konopišťského 
panství prodávaly novým vlastníkům.

Nynější brána je vchod do hradního areálu. Stál tam 
památeční kaštan, který pamatoval ve starém Týnci 
dlouhou historii. V ulici za branou vpravo se nacházel 
domek, kde bydlel p. Los, potom Maršíkovi, později 
byl přestavěn na rodinný dům Novotných čp. 63.

Dále je to jedna z nejkrásnějších a nejstarších budov 
v Týnci čp. 47, kde v těchto letech bydleli Pertlíkovi 
(hokynář Jaroslav Pertlík měl dřevěný krámek vpravo 
před branou). U hlavní cesty se nacházel výkup kůží 
a papíru. V tomto domě – tzv. zámečku hraběnky 
O‘ Kellyové – dnes také bydlí členové rodiny No-
votných. Dům, jehož kořeny sahají velmi hluboko 
do minulosti, je památkově chráněn.

V dnešním muzeu čp. 48 ve 20. letech 20. století 
žilo mnoho rodin. Vchodem od východu jste mohli 
navštívit Doležalovi, Adeltovi a dvě staré ženy.

Vchodem v přízemí jste zašli ke Škrétovým 
a Kalambovým (dcera Škrétových Marie a Pepík). 
Ve vchodu od západu se šlo k Ševidovým, Konvič-
kovým („staří“) a Mravíkovým.

Okolo hradu, tzn. od dodnes zachované brány vedle 
bývalého zdravotního střediska, ale také před domem 
čp. 63 a 47 i níže od tohoto místa ležící dvoudomek 
čp. 59 a 49 až za druhou neúplnou branou na druhé 
straně hradu, tam všude byl „Plac“. „Plac“, jako místní 
název, se však neomezoval jen na prostranství mezi 
domy a hradem, ale používal se i pro celý hradní areál.

V čísle 59 bydleli Vajnerovi, Konvičkovi („mladí“), 
Rabiňákovi, Šípkovi, Mlejnských a Válovi. Bydleli tu 
rovněž Karáskovi, kteří si postavili malý domeček čp. 
nad autobusovou zastávkou u staré školy.

V čísle 49 bydlely rodiny Dřízhalova a Adámkova. 
V „Place“ byly 2 velké krásné lípy a starý velký kaš-
tan. Tyto stromy byly vykáceny a pan Adámek je 
nahradil novou lípou, která toto prostranství zdobí 
dodnes. V roce 1918 od Konopiště svůj dům odkou-
pili Blabolilovi.

Nyní zde stojí rodinná vila (původně čp. 64), která 
se stavěla v roce 1937. Byla vlastněna p. Vaněčkem, 
který si vzal dceru Blabolilů. V přízemí se nacházela 
ordinace zubaře a v poschodí byty. Vedle ní stojí kro-
pírna obilí, kde se kropilo obilí pro zdejší pivovar, 
nyní je z ní garáž. V přízemí je již řadu let Vinárna 
pod hradem s původní klenbou – dnes čp. 174, dříve 
se tam nacházela zámečnická dílna p. Bažila.

V oblasti „Placu“ nebyl vodovod, ten se zavedl až 
po 2. světové válce, a všichni tak nosili vodu od sto-

janu, pod schodištěm před Heřmanovým řeznictvím. 
Tento přívod nechalo zavést Konopišťské panství.

Když se kolem roku 1950 zaváděl nový vodovod 
od vodojemu u Bukovan, museli si zde všichni kvůli 
hlubokému příkopu osvětlenému pouze lampou dá-
vat pozor.

Na kopečku, v místě, kde dnes v čp. 51 bydlí 
Nohejlovi a kde měli i galerii, provozoval truhlář-
skou živnost Emanuel Dvořák. Dále v ulici je dům 
Havlových – v přízemí bývalo pekařství, v patře žila 
porodní asistentka paní Havlíková a pekařská rodina 
Havlových. Na konci ulice je t. č. zavřený hostinec 
u Heřmanů čp. 16. Vedle něj v čp. 67 měl p. Adelt 
zámečnickou dílnu a opravoval i jízdní kola.

Miroslav Doležal, Blanka Moulíková, Eva Vaněčková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA J. SUKA BENEŠOV

pobočka Týnec nad Sázavou
pořádá zápis žáků
na školní rok 2015–2016

HUDEBNÍ OBOR

1.–4. června 2015 od 12,30 do 17 hodin 
v učebně č. 3 – 1. patro 

Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce, která se skládá:

• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny) 
• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň) 

Na pobočce Týnec se vyučují tyto nástroje: klavír, keyboard, 
akordeon, zobcová a příčná flétna klarinet, kytara, saxofon, zpěv. 

Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh, tenor, 
pozoun, tuba, bicí nástroje) se vyučují v Základní umělecké škole 

J. Suka Benešov. 

(Mohou se přihlásit i starší žáci.)
Otevírá se ročník pro předškolní děti (pětileté a s odkladem 

školní docházky). 
Taneční a výtvarný obor se vyučují pouze v Benešově.
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NOVÉ AKCE NA JAŘE V MC MOTÝLEK
Zima skončila, a my bychom vás rádi seznámili s plánem akcí, které pro 

vás chystáme v MC Motýlek. 
10. 4. ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA

Jako každý rok se připojujeme k čištění řeky Sázavy, neváhejte přijít a po-
moci nám s tím. Je to výborná příležitost ukázat dětem, jak je důležité starat 
se o své okolí. Po skončení úklidu bude následovat také malá hra pro děti. 
15. 4. AROMATERAPIE

Tentokrát pozvánka pouze pro dospělé, především maminky. Srdečně Vás 
zveme na příjemný večer plný vůní, spojený s přednáškou na téma Aromate-
rapie. Trápí Vás problémy se spánkem, či s pokožkou nebo trpíte migrénami? 
Hledáte přírodní alternativu léčby běžných civilizačních potíží? Nevíte si rady, 
jak pomoci vašemu miminku od dětských neduhů? Přijďte se podívat. 
6. 5. KŘÍDOVÁNÍ

První ročník nové venkovní akce pro všechny, kteří rádi malují. Přijďte spo-
lečně vyzdobit naše chodníky na pěší zóně! Vhodné pro děti každého věku! 
16. 5. CESTA ZA MLÉKEM

Uděláme něco pro naše zdraví, a oslavíme den rodin (15. 5.) společnou 
cestou krásnou přírodou. Cílem naší cesty budou kravičky a telátka chované 
na farmě v Krhanicích. Na farmě je možné zakoupit čerstvé mléko z mlékomatu 
domů a děti si budou moc pohladit malá telátka. Cesta je vhodná i pro kočárky, 
trasa je dlouhá 6 km, a z Krhanic je možno zpět odjet vlakem. 
23. 5. BLEŠÍ TRHY

Vedle dětského bazárku, který pravidelně provozujeme každé jaro a podzim 
bychom rádi zrealizovali bazar oblečení a potřeb pro dospělé.

Více informací s konkrétními časy konání a podrobnostmi o každé jednot-
livé akci prosím sledujte na našich webových stránkách www.mcmotylek.cz. 

NOVÉ KROUŽKY OD DUBNA V MC MOTÝLEK 
Rádi bychom Vás pozvali na nové kroužky, které pro Vás od dubna otevíráme.

MIMIKLUB 
Od 8. 4. znovu otevíráme kroužek Mimiklub pro naše nejmenší. Bude se konat 

každou středu od 8.30 do 10.00 hodin. V rámci kroužku si budeme s našimi 
nejmenšími hrát, cvičit a učit se básničky, písničky a spoustu nového. Pokud 
nám počasí dovolí, počítáme s některými hodinami venku. 
JARNÍ HERNA

Začínáme 10. 4. a herna bude otevřena pro všechny každý pátek od 9.30 
do 11.00 hodin. Podobně jako v zimní herně si děti budou moci společně pohrát, 
maminky popovídat a zažít spoustu legrace. Vhodné pro děti od 1 roku do 4 let. 

Přijďte se podívat a najít si nové kamarády. Těšíme se na Vás.

Kateřina Pikousová, 
organizační koordinátorka MC Motýlek
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Zpráva z výroční členské schůze chovatelů
Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s čin-
ností naší organizace v roce 2014.

365. Ano. Tolik má rok dní a tolikrát musí 
chovatel přijít před svá chovná zvířata, aby je 
nakrmil. Ani o den míň ani o den víc. A tak tomu 
bylo i v roce 2014. Tento rok začal poněkud divně, 
neboť zima na sebe nechala dlouho čekat, až 
prakticky žádná nebyla. Jak se toto projevilo 
na zvířatech, tak s tím měl každý své trable. Čas 
pomalu utíkal a na řadu přišly chovatelské vý-
stavy. Tak jako každý rok jsme je navštěvovali 
a některé obeslali svým chovným materiálem. 
Kromě známých, jak již blízkých nebo vzdálených 
jsme navštívili i některé výstavy, poprvé např. 
Přelouč nebo Blatná. Jiný kraj, jiné druhy zví-
řat, jiné poznatky. Myslím, že jsme udělali dobře 
a do budoucna bychom měli navštívit i další méně 
známé výstavy.

Mezitím se již přiblížila okresní výstava. Na hor-
kou půdu do Votic kde, co chovatel, to osobnost 
jsme, myslím, odjeli dobře připraveni. V kategorii 
králíci jsme obsadili 3 místo. V kategorii holubi 
a v kategorii drůbež jsme skončili na 1. místě. 
Myslím, že jsme dobře reprezentovali město 
Týnec, a že jsme ukázali, že patříme na okrese 
mezi špičku. 

Čas běží velice rychle a na řadu přišla naše 
týnecká výstava. Počasí nám popřálo a to bylo 
důležité. Co do počtu vystavených a kvalitních 
zvířat, myslím, nebyla nejhorší. V neposlední řadě 

se povedla i ekonomicky, neboť každý rok je o naši 
výstavu nemalý zájem.

Přichází listopad, a to znamená, že se blíží vyvr-
cholení chovatelské celoroční činnosti, čímž mys-
lím celostátní výstavu v Lysé nad Labem. Jediným 
naším členem, který na této výstavě vystavoval, 
byl trojnásobný mistr České republiky v kategorii 
králíci s plemenem, Velký beran bílý červenooký 
přítel Libor Müller. Čtvrtý titul bohužel nezískal, 
ale čestná cena, kterou dostal, ukazuje, že v re-
publice stále patří ke špičce.

Chvály bylo myslím už dost a tak taky trochu 
z druhého konce. Ne vše bylo na 100 %. Vyskytly 
se různé chyby i nesplněné úkoly, které jsme si 
řekli, ale jak říká Jirka Krampol „Nikdo není do-
konalý“. To, co nešlo v roce 2014, musí jít v roce 
2015.

Konec roku už byl skoro na spadnutí, když jsme 
obdrželi velice smutnou zprávu. 18. prosince nás 
navždy opustil přítel František Švec ve věku 55 
let. Pro naši organizaci je to veliká ztráta. Odešel 
dobrý kamarád, chovatel a také kuchař.

Fando, čest Tvé památce.

Rok pro nás skončil. Myslím, že nebyl špatný. 
Jaký bude rok 2015, to bude záležet jen na nás.

Děkuji za pozornost.

Předseda ZOČSCH Týnec nad Sázavou
Škréta Josef

Jak to bylo  
S písničkou a kytičkou

Velmi pěkné odpoledne strávily ženy v neděli 
8. března v kavárně Společenského centra v Týnci. 
Skutečně s písničkou a kytičkou. Každá si mohla na-
psat písničku, kterou by si ráda poslechla či zazpívala 
a na krásné růžičky přispělo město. Živou hudbu 
zajistila skupina z Vlašimi a jarní prostředí v kavárně 
bylo příjemnou kulisou. Písničky se losovaly a hudba 
se snažila vyhovět všem našim přáním. A protože se 
nakonec na všechny nedostalo, budeme muset příští 
rok pokračovat a zase se při podobné příležitosti sejít. 
Můžeme si jen přát, aby Mezinárodní den žen bylo 
možné, tak jako letos slavit bez předsudků, protože 
ženy si jeden den v roce trochu pozornosti zaslouží. 

V zájmu spravedlnosti musíme poděkovat 
i panu J. Starému, který to s námi v hospodě 
v Náklí vydržel v minulých letech.
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Řeka Sázava se díky dobrovolníkům opět zbavila tun odpadků
Kolem tisícovky dobrovolníků a méně odpadků – 

takový je výsledek desátého ročníku tradičního 
jarního úklidu řeky Sázavy známého pod názvem 
Čistá řeka Sázava. Podruhé v historii projektu se 
uklízelo od pramene až do Pikovic, tedy přes 200 
kilometrů. Organizaci nejdelšího, bezmála deva-
desátikilometrového, úseku z Kácova do Pikovic 
si opět vzala za své společnost Posázaví o.p.s. 
Dobrovolníci zde od 10. do 12. dubna nasbírali 
podle předběžných výsledků 18 tun odpadků, to je 
o deset tun méně než loni. Množství sesbíraného 
odpadu je srovnatelné s rokem 2008, v následují-
cích letech ho pak kvůli povodním přibylo.

„Podle prvních zpráv z jednotlivých úseků je 
letos odpadků výrazně méně. Doufejme, že je to 
způsobeno tím, že se odpad pomalu vysbírává, 
i když samozřejmě černé skládky se našly i nyní, 
nejsou ale nové, jen jsme je teprve teď objevili, 
historicky tu leží velmi dlouho,“ řekl ředitel spo-
lečnosti Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný. Kvůli 
podobným nálezům bude podle něj co sbírat 
i v následujících letech. Takže další ročník Čisté 
řeky Sázavy se uskuteční od 8. do 10. dubna 
2016. Václav Pošmurný poděkoval všem, kteří 
přišli řeku uklízet, i těm, kteří projekt podpo-
řili finančně či materiálně. „Sponzorů, kteří se 
na akci podílejí, je mnoho – od maminek, které 
doma pečou buchty, až po firmy, které zajišťují 
servis – odvážejí nasbírané odpadky, půjčují lodě 
nebo vaří pro dobrovolníky,“ dodal.

Podesáté přijel řeku Sázavu uklízet i Martin Mo-
ravec. „Říkal jsem si tehdy, že je super, že někdo 
v Čechách dělá takovou akci, protože v té době 
to bylo velice unikátní. Dneska se díky Čisté řece 
Sázavě dělá spousta podobných akcí. Za těch deset 
let mi to dalo strašně moc zážitků, radost z toho, 
že se nám daří řeku čistit, že se nám daří držet 
pohromadě tuto skvělou partu, inspirovat i další 
organizátory. Vím o několika lidech, kteří s námi 
začínali na Sázavě a dneska čistí Berounku nebo 
letos prvně i řeku Kamenici v severních Čechách,“ 
uvedl Martin Moravec. Velký dík za to podle něj 
patří Báře Čmelíkové, která to tehdy vymyslela. 
„Ve své době dokázala kolem sebe shromáždit lidi, 
kteří dokážou na řece zakřičet, zvednout těžké věci. 
Ale nebýt jí, tak tady asi dneska nikdo nestojíme. 
Takže jí patří dík za to, že vyhecovala v době, kdy 
působilo jako naprosto naivní představa, že by se 
něco takového mohlo ujmout, tuto akci a začala ji 
prakticky z nuly budovat,“ řekl Martin Moravec. 

S nápadem uklidit řeku Sázavu přišla Barbora 
Čmelíková v době po povodni, kdy byly břehy plné 
nepořádku. Ruku k dílu přiložila i letos. Mile ji 
překvapilo, že odpadků ubývá. „Sázava je čistá, 
protože sbíráme už jen drobotinky. Říkám si, jestli 
je to tím, že se uklízí pravidelně, nebo tím, že ne-
šla velká voda,“ řekla. Vůbec si prý nedokázala 
představit, že se bude řeka čistit ještě za deset let. 
„Po prvním ročníku jsem si myslela, že už to v životě 
nikdy neuskutečním a že na to nemám síly. Kdyby 
nebylo aktivity lidí, kteří to chtěli opakovat, tak 
bych do toho nešla, protože to byla strašná dřina 
a je to furt,“ přiznala. Moc ji proto těší, že se díky 
společnosti Posázaví o.p.s. projekt podařilo udržet. 
A je ráda, že neubývá ani lidí ochotných pomoci. 
Podařilo se podle ní splnit i další cíl projektu – po-
zitivně ovlivnit veřejnost, chataře, rybáře, vodáky 
a další lidi, kteří se pohybují kolem vody. Dobro-
volníci, kteří pomáhají řeku uklízet, jsou podle ní 
skvělí. „Jdou do toho opravdu srdcem a je vidět, že 
jsme na stejné lodi,“ dodala. Budoucnost projektu 
si sice neumí představit, ale věří, že neskončí. „Ta 
akce by neměla umřít tím, že si řekneme, že je 
čisto. Řeka je čistá dnes, ale za týden přijde velká 
voda a všechno bude jinak,“ upozornila Barbora 
Čmelíková.

V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi 
městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se 
už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vyso-
činou. Akci organizují společnosti Posázaví o.p.s., 
Lípa pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s. a MAS 
Havlíčkův kraj o.p.s. Při úklidu více než 200 ki-
lometrů řeky sesbírali loni dobrovolníci z jejích 
břehů přes 35 tun odpadků, letošní celková čísla 
zatím nejsou k dispozici.

Partnerkou projektu je zpěvačka Aneta Lan-
gerová, která se každoročně zapojuje i do sa-
motného úklidu. Na podporu Čisté řeky Sázavy 
uspořádá 22. května koncert ve Společenském 
centru v Týnci nad Sázavou. Každý, kdo si na její 
týnecký koncert koupí vstupenku za 250 korun, 
zároveň přispěje na projekt Čistá řeka Sázava.

Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní 
podnik a společnost Bisport s.r.o., mediálním 
partnerem Rádio Blaník.

Projekt inspiroval další skupiny obyvatel. Dob-
rovolníci letos uklidili například Benešovský, Ště-
pánovský nebo Jevanský potok. 

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e‑mail: tumova@posazavi.com, 
tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e‑mail: zemanova@posa-
zavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví –  
www.posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posá-
zaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolu-
práci se svazky obcí, orgány samosprávy, podni-
katelskými subjekty a neziskovými organizacemi 
usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa 
s vysokým turistickým potenciálem a zároveň 
místa pro kvalitní život obyvatel regionu.
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Všední den s nevšedním povoláním
Děkuji za Vaše otázky, pomohly mi znovu si uvě-

domit, jak krásné zaměstnání nebo spíš povolání 
mám. Tak končila paní Marta Malotínová své odpo-
vědi na otázky, které jsme jí poslali. Jak tedy vypadá 
její práce v Terénních odlehčovacích službách?

Jak vlastně vypadá váš pracovní den?
Naše činnost se odvíjí od názvu služby, poskytu-

jeme ji přímo v rodinách rodinným příslušníkům, 
kteří se starají o své blízké. Tak přinášíme úlevu 
nejen nemocným, kteří zůstávají ve známém pro-
středí, ale i těm, kdo o ně pečují, protože v době 
naší návštěvy mohou odejít do práce či za vlastními 
záležitostmi, obstarat si nákupy nebo relaxovat. 

Někdo si sjedná naši přítomnost třeba na hodinu 
týdně, k dalším dojíždíme denně i na několik hodin. 
Každý pracovní den je jiný podle skladby klientů 
a jejich konkrétních potřeb.

Rodinám svou prací předvádíme, jak provádět 
hygienu, jak ležící pacienty polohovat, oblékat 
a přesunovat. Informujeme o kompenzačních 
a hygienických pomůckách, ukazujeme jejich po-
užití. Dbáme na pitný a stravovací režim klientů, 
některým přivážíme obědy z kuchyně Hospice 
Dobrého Pastýře. Doprovázíme je při pochůzkách, 
procházkách. Zprostředkováváme kontakt se svě-
tem, klientům nasloucháme, povídáme si s nimi, 
pobízíme je ke vzpomínání, čteme, trénujeme pa-

měť, hrajeme hry. Snažíme se o to, aby spolu se 
svými rodinami mohli žít v podobných sociálních 
vazbách jako dosud.

Co je na vaší práci nejtěžší?
Naši klienti jsou bez výjimky lidé bolaví, skříp-

nutí životem, často uzavření do sebe, a tak někdy 
trvá dlouho, než si získám jejich důvěru, než se mi 
podaří ukázat jim, že nejsou nadbyteční, že jejich 
život má i v této podobě smysl. Že jsou důležití pro 
své blízké, že mají stále svou důstojnost. Jindy je 
těžké přemostit propast mezi možnostmi klienta 
a očekáváním rodiny. To všechno jsou situace, které 
kladou velké nároky. V neposlední řadě jde o fyzicky 
namáhavou práci, protože domácnosti nebývají za-
řízeny bezbariérově.

Co vás v rámci vašeho povolání nejvíce baví?
Nepoužila bych výraz „baví“. Naši lidé jsou 

ve svém údělu krásní a vnitřně bohatí. Pokud k nim 
přistupuji s úctou a respektem jako k jedinečným 
osobnostem, které mi mají co dát, tedy nikoliv 
z převahy zdravého a silného, vzájemně se obda-
rováváme. A to mě naplňuje radostí.

Za obecně prospěšnou společnost TŘI, o.p.s 
připravila Věra Ziková

Vážení čtenáři,
pokud se nacházíte v situaci, kdy by Vám Terénní 
odlehčovací služby mohly pomoci, více informací na-
leznete u vedoucí sociálních služeb Lenky Tůmové 
(tel.č. 731 480 350) nebo na webových stránkách 
www.hospic‑cercany.cz.

Zkoušky na technický stupeň kup
Dne 12. února 2015 proběhly v Týnci nad 

Sázavou v tělocvičně ZŠ Komenského zkoušky 
na vyšší technický stupeň (pásek) pro členy na-
šeho oddílu Škola Taekwon‑do Hwa‑Rang. Zkou-
šejícím byl první viceprezident ITF (mezinárodní 
federace Taekwon‑do ITF), předseda vzdělá-
vací a technické komise ITF a hlavní meziná-
rodní instruktor pro Českou republiku velmistr 
Prof. Hwang Ho‑yong (9. dan). 

Po složení slibu taekwondo nejdříve začaly 
zkoušky nejnižších technických stupňů 10. kup 
(bílý pásek), pak následovaly krok za krokem 
i další technické stupně. Posledním cvičícím 
byl Michael Salátek s 5. kupem (zelenomodrý 
pásek). 

Na zkouškách každý přezkušovaný nejdříve 
předvede určené technické sestavy. U vyšších 
technických stupňů se předvádějí ještě ří-
zené souboje TKD. Na zkouškách, stejně jako 
na soutěžích, se hodnotí technická vyspělost, síla, 
stabilita, kontrola dechu, rytmus atd., následně 
se udělují body v rozmezí 60 až 69 bodů. Při 
dosažení 70 bodů a více je udělen jeden tech-
nický stupeň navíc. 

Všichni svůj úkol zvládli na výbornou a do-
sažené body, které udělil jednotlivcům vel-
mistr Hwang, ukázaly velmi dobrou připra-
venost členů oddílu Hwa‑Rang na zkoušky. 
Na závěr Míša Salátek, již podruhé za sebou, 
překonal hranici 70ti bodů a získal tak místo 

4. kupu (modrého pásku) hned 3. kup (modro-
červený pásek). 

Všem gratulujeme ke složené zkoušce a tre-
nérskému týmu za čas a kvalitní přípravu, kterou 
věnují členům našeho oddílu. 

Trenérský tým: 
Jaroslav Vomáčka IV. Dan 
Věra Vomáčková IV. Dan 
Blanka Hrubá I. Dan



duben 2015 Týnecké listy strana 21



22 strana Týnecké listy duben 2015

Bělský čtyřboj s týneckými děvčaty
V neděli dne 22. 3. 2015 jsme se s několika děvčaty rozjeli na gymnastické 

závody ve čtyřboji do Bělé p. Bezdězem. Na tomto závodě se cvičí přeskok, 
hrazda a kladina, malá děvčata na lavičce a v prostných. Nejvíce dělá potíže 
přeskok a hrazda. Ostatní dvě disciplíny – kladina, lavička a prostná jsou 
bez větších problémů. Z našeho oddílu v Týnci. n. S. jelo celkem 8 děvčat, 
která závodila v 5 kategorii od nejmladších po ženy.

V kategorii mladší žákyně I. – celkem 29 závodnic
4. místo obsadila – Jašková Kristýna – které uniklo 3. místo jen o 0.05 bodu
7. místo obsadila – Kmošková Markéta

V kategorii mladší žákyně II. – celkem 22 závodnic
14. místo obsadila – Havránková Lucie
17. místo obsadila – Žáková Marie

V kategorii starší žákyně III. – celkem 9 závodnic
7. místo obsadila – Semínová Julie
9. místo obsadila – Minářová Lenka – které se nepovedl přeskok

V kategorii starší žákyně IV. – celkem 7 závodnic
5. místo obsadila – Valentová Jana

V kategorii dorostenek a žen – celkem 6 závodnic
6. místo obsadila – Karešová Marie 

Děvčata si vyzkoušela sestavy na krajský přebor, který bude v v tělocvičně 
II. ZŠ Týnci n. S. dne 18. 3. 2015. V Bělé p. B. poznala, kde musí více 
trénovat a kde se musí zlepšit. 

Z.
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Pohár Českého svazu Taekwon‑do ITF
První soutěž Českého svazu Taekwon‑do ITF 

v tomto roce proběhla 13. – 14. 2. 2015 v Nym-
burce. Na soutěž se přihlásilo 180 závodníků 
z 19 oddílů ČST ITF. 

Pohár ČST ITF přijela podpořit svou účastí 
i Škola Taekwon‑do Hwa‑Rang, která na tuto 
soutěž přihlásila 14 závodníků. Z toho bylo 
nominováno 13 závodníků ze skupin cvičících 
v Týnci nad Sázavou. 

Soutěž byla vyhlášena pro disciplíny tech-
nické sestavy (tul) a sportovní boj (matsogi). 
V každé z kategorií se cvičilo způsobem každý 
s každým, a tak si všichni závodníci vydatně 
zasoutěžili. 

Vzhledem k nízkým technickým stupňům na-
šich závodníků jsme obsadili hlavně disciplínu 
technické sestavy (tul). Děti z našeho oddílu před-
vedly na tatami velmi kvalitní výkony a trenérům 
i rodičům udělaly velkou radost. Všem děkujeme 
za super výkony a těšíme se na další závody. 

Výsledky 
Technické sestavy (tul): 
senioři II. dan: 2. místo Hvězda Martin 
juniorky I. dan: 2. místo Hvězdová Pavla 
juniorky 8.–5. kup: 2. místo Jabčanková Anna 
Marie 
žáci 8.–7. kup: 2. místo Hrazdil Dominik 

žáci 6.–5. kup: 1. místo Salátek Michael 
2. místo Fišer Tomáš 
žákyně 6.–5. kup: 1.místo Havlíčková Veronika 
2. místo Vedrová Eliška 

3. místo Havlíčková Tereza 
Z devatenácti přihlášených oddílů obsadila Škola 
Taekwon‑do Hwa‑Rang s celkovou bilancí 2 zlaté, 
6 stříbrných celkově 6. místo.

VOLEJBALOVÉ JARO
V novém roce si v týnecké tělocvičně vyzkoušely naše ženy pořadatelství 

3. kola Okresního přeboru žen. Poslední lednovou sobotu přivítaly na svém 
hřišti Kácov, Kunice, Benešov a v dohrávce druhého kola si zopakovaly 
duel s kácovskými ženami. Našemu družstvu se nebývale dařilo a v celém 
turnaji neztratilo ani jeden set. 

Na úspěšnou sérii chtěly Týnečačky navázat i na turnaji ve Velkých Popo-
vicích, kde turnaj pořádaly Kunice. Domácí sice náš tým potrápily, zejména 
v dohrávce druhého kola, přesto ženy neporazitelnost uhájily. O tu přišly 
až v duelu s Benešovem, kterému podlehly až v tie‑breaku. Nyní netrpělivě 
čekají na konečnou tabulku a pevně doufají, že se jim podaří obhájit loňský 
titul Přeborníka okresu.

Výsledky 3. kola OP žen v Týnci: 
31. 1. Týnec – Kunice 2:0, Týnec – Benešov 2:0 a 2:0, Týnec – Kácov 2:0 a 2:0

Výsledky 4. kola OP žen ve Velkých Popovicích: 
21. 3. Týnec – Kunice 2:0 (50:35) a 2:1 (65:55), Týnec – Benešov 1:2 
(59:63), Týnec – Kácov 2:0 (50:17)

V okresním přeboru svádějí volejbalové bitvy i mixy. Nejprve jsme zavítali 
do Čerčan, kde jsme v prvním zápasu narazili na lídra soutěže Benešov 
B a trochu překvapivě jsme získali oba dva sety. Vítězství jsme potvrdili 
hned v následujícím duelu s domácím týmem, který jsme rovněž porazili 
2:0. Jediné zaváhání jsme si připravili na poslední dějství, kde jsme s ne-
vyzpytatelnými Voticemi ztratili jeden set. 

O měsíc později jsme se jeli po dlouhé době podívat na Karlov, kde 
turnaj pořádal KK Benešov. V úvodním zápase jsme sehráli nešťastnou 
bitvu s Nespeky, kterým jsme podlehli těsně ve třech setech. Poté jsme 
si náladu zlepšili vítězstvím nad domácím KK, ovšem v posledním klání 
nám vrátil porážku z Čerčan Benešov B, i když kůži jsme zadarmo jen 
tak nedali.

Výsledky 3. kola OP mixů v Čerčanech: 
7. 2. Týnec – Benešov B 2:0 (50:46), Týnec – Čerčany 2:0 (50:32),  
Týnec – Votice 2:1 (61:54)

pokračování na následující straně
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dokončení z předchozí strany

Výsledky 4. kola OP mixů v Benešově na Karlově: 
7. 3. Týnec – Nespeky 1:2 (59:61), Týnec – KK Benešov 2:0 (50:41), 
Týnec – Benešov B 1:2 (55:64)

Juniorky měly před sebou poslední tři kola v Krajském přeboru. Ze 
zdravotních patálií se holky nedokázaly dostat ani na konci sezóny, a tak 
aspoň statečně a se vztyčenou hlavou dohrály své závěrečné zápasy sezóny 
na turnajích v Benešově, v Kolíně a v Rakovníku.

Výsledky 7.–9. kola KP juniorek: 
1. 3. – TJ EMĚ Mělník 0:3 (‑11, ‑6, ‑11) a TJ Neratovice 0:3 (‑11, ‑17, ‑19)
15. 3. – Agro Kolín 0:3 (‑11, ‑16, ‑13) a CS Nymburk 0:3 (‑13, ‑12, ‑10)
22. 3. – VK Rakovník 0:3 (‑11, ‑19, ‑15) a VK Benešovská 1. volejbalová 
0:3 (‑21, ‑9, ‑19)

Pokračování měla i krajská volejbalová soutěž v modrém trojkovém mi-
nivolejbalu, kde naše nejmenší volejbalové naděje Áňa Zámečníková, Terka 
Marvanová a Tomáš Havránek obhajovali prosincové vítězství v Příbrami. 
Tentokrát zamířili v neděli 23. března 2015 do Kladna. Ve skupině si s pře-
hledem poradili s Kladnem A i Kladnem C a Odolenou Vodou. Jediným 
týmem, na který nedokázali vyzrát, byl pozdější vítěz TJ Baník Příbram B. 
Z druhého místa ve skupině, poté postoupili do skupiny o 6.–10. místo. 
V bojích o konečné umístění si na nás nepřišel ani jeden tým z Benešova, 
ani Mělník a tak jsme se mohli radovat z krásného šestého místa.
Pořadí 3. kola KP modrého minivolejbalu:
1.TJ Baník Příbram B, 2. Vavřinec Kladno B, 3. Vavřinec Kladno A… 6. VK 
Týnec nad Sázavou

Rozpisy, výsledky z jednotlivých turnajů a další informace z volejbalo-
vého klubu naleznete na nově připravovaných stránkách www.vktynec.cz 

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta 

Nový autorizovaný servis BMW a MINI 
Renocar v Praze‑Čestlicích
rozšiřuje tým o pracovní pozice: 
přejímacího technika, vedoucího skladu,
automechanika a autoelektronika s vyhl.50 

Požadujeme: praxi v autorizovaném servisu na uvede-
ných pozicích.
Nabízíme: zázemí nového servisu, platové ohodnocení 
dle pozice 20–45.000 Kč, odborný růst

Životopisy s průvodním dopisem posílejte na: 
lenka.berkova@renocar.cz
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Obnovitelné 
materiály:
Díky recyklaci 
získáváme tyto 
materiály: 
kovy, plasty, 
sklo a rtuť.
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Domácnost: 
V domácnostech se 
používají úsporné 
zářivky, které šetří 
energii a jsou proto 
šetrnější 
k životnímu 
prostředí.
  

životní cyklus dosloužilé
kompaktní zářivky

Zpětný odběr:
Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu 
rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu 
určená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejí
ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné 
zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně 
dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.

Kovy:             
(např. hliník, mosaz)
Kovy je možné opětovně 
využít při kovovýrobě, 
nakonec z nich mohou být 
třeba součástky pro vaše 
jízdní kolo.

Sklo:      
Sklo z recyklace zářivek 
je většinou využíváno jako technický 
materiál. Některé společnosti však z tohoto 
skla znovu vyrobí dokonce zářivku.

Rtuť:
Přečištěná rtuť je 
znovu využita 
v chemickém 
průmyslu. 

Sběrné místo

Recyklační 
firma:
Při recyklaci je možné 
znovu použít až 96 % 
všech materiálů, 
ze kterých je zářivka 
vyrobena.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné 
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale 
víme, proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou 
důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před 
nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém 
množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg 
rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato 
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež 
u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím 
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní 
zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích 
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní 
systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro naše 
město Týnec nad Sázavou. Obyvatelé našeho města 
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběr-

ném dvoře Brodce 47 nebo v elektro obchodě při nákupu 
nových. 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do 
specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich 
pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, 
sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu 
použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních 
kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací 
dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívá-
na v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako 
technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklova-
lo více než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 
30 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala 
do přírody. Bohužel stále téměř 60 % českých domác-
ností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního 
odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními 
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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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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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

       MAGNOLIE 
                                                          

 

Nově otevřená kancelář ing. Martiny Kropšové, 
ul. Pěší 191 (centrum Spirála), Týnec nad Sázavou

nabízí tyto služby:

• Uzavírání a správa životního i neživotního pojištění
- bezplatná revize stávajících pojistných smluv

• Oceňování nemovitého majetku 
- stanovení tržní ceny nemovitosti (budov, pozemků, bytových i nebytových jednotek)

Úřední hodiny: Kontakt:
Po – Út 9 – 14.30 hod Tel.: 603 108 801
St 9 – 17 hod E-mail: martina.kropsova@seznam.cz
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