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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
máte v ruce další číslo Tý-
neckých listů, tentokrát už 
skoro prázdninové. Před-
zvěstí nadcházejícího období 
školního volna a dovolených 
jsou i některé příspěvky z rad-
nice, od Vás a také našich dětí, 
které si můžete v tomto vy-

dání přečíst. Například školáci ze „staré školy“ 
zažili týden plný dobrodružství ve Škole v přírodě 
na Orlíku. O své zážitky se s Vámi rádi podělí. 
Nechybí ani pozvánka na letní Městské slavnosti 
Týnecký střep. Bohatý program je „ušit na míru“ 
malým i velkým návštěvníkům. Krásně si tedy 
užijte nejen slavnosti, ale i celé léto. 

Informace z radnice i města
• Probíhají pravidelné kontrolní dny – s měst-

skými s.r.o., Posázavím, účastnili jsme se val-
ných hromad (svazky obcí, Teplárna Týnec, 
Osvětlení Týnec)

• Setkali jsme se se zástupci osadních výborů 
Pecerad, Podělus a Čakovic. Projednali jsme 
požadavky na drobnou údržbu – sekání trávy, 
úklid a opravy komunikací, i velké investiční 
akce – chodníky, vodovod, veřejné osvětlení.

• Proběhla vzpomínková akce k výročí osvobo-
zení.

• Proběhly dětské dny – v Týnci, Podělusích, 
Krusičanech, Peceradech, Kostelci a Čakovicích. 
Naše velké poděkování patří organizátorům.

• Lávka v Kostelci je už dokončená. Provádí se 
poslední terénní úpravy okolí a pracuje se 
na povrchu u Trojánků. Kompletně hotovo by 
mělo být na počátku července.

• Byla zahájena příprava výběrového řízení 
na správu veřejného osvětlení. Dokončení se 
předpokládá v listopadu.

• Byly schváleny dotace na akce: most Čakovice, 
most Kostelec, obnova IT technologií na MěÚ 
(práce s elektronickými dokumenty, nákup HW 
a SW), Zahrada v přírodním stylu pro MŠ Týnec 
nad Sázavou

• Čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace: 
Nová zásahová výzbroj a výstroj pro SDH Pe-
cerady, Obnova střechy muzea, ČOV Týnec 
nad Sázavou, dostavba dosazovací nádrže II, 
Bezpečný vstup do budov Týnecké školy.

• V nejbližší době nás čekají následující investiční 
akce a velké opravy:

 a)  Rekonstrukce dětského hřiště u obchodního 
domu

 b)  Oprava chodníků (Na Hlinkách, Chrást – 
od přejezdu k vyhlídce)

 c)  Vodovod a povrch vozovky Jílovská
 d)  Most v Čakovicích a ve Zbořeném Kostelci 

přes Kamenický potok
 e)  Chodník v Čakovicích
• Na závěr informace ze stavebního odboru. 

Od 1. dubna 2015 rozhodnutí o odvodech 

za zábor zemědělské půdy nově vydává Měst-
ský úřad Benešov, odbor životního prostředí. 
Změny vyplývají ze zákona č. 41/2015 ze dne 
10. 2. 2015, kterým se mění zákon č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí České republiky.

Z jednání rady 
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• víceúčelové hřiště na Farském kopci s firmou JM 

Demicarr s.r.o., cena bez DPH je 1.280.992 Kč.
• rekonstrukce mostu v Čakovicích na komuni-

kaci č.123u se společností BES s. r. o., cena bez 
DPH je 559.602,61 Kč.

• výstavba chodníku v obci Čakovice, podél silnice 
II/107 a přechod pro chodce s firmou Diostav 
s.r.o., cena bez DPH je 2.221.972,11 Kč.

• digitalizace dokumentů – dodávka HW a SW 
s firmou 6 PLUS, spol. s r.o., cena bez DPH je 
1.118.814 Kč.

• digitalizace dokumentů – automatická digitali-
zační linka, s firmou VDC kancelářská technika 
s.r.o., cena bez DPH je 133.430 Kč.

• rekonstrukce vodovodního řadu C1, C36 – 
 Jílovská ulice – firma LAROS s. r. o., cena bez 
DPH je 2.639.615 Kč.

• provedení výběrového řízení na správu veřej-
ného osvětlení (výběrové řízení bude nadlimitní 
veřejná zakázka na služby zadávaná v otevře-
ném řízení) – firmou MT Legal s.r.o., advokátní 
kancelář, cena 165.000 Kč bez DPH

• dodávka elektřiny a plynu – po provedeném 
výběrovém řízení bude elektřinu i plyn dodávat 
ČEZ prodej s.r.o. Cena je fixována na období 
od 1. 7.2015 do 30. 6.2016. Cena za komodity 
platí také pro ZŠ, MŠ a ŠJ a spolky VK Týnec 
a TJ Jawa Pecerady

Byly přiděleny dotace pro:
• osadní výbor Čakovice na 9. ročník Dne dětí 

ve výši 15.000 Kč
• osadní výbor Podělusy na Dětský den, Masopust 

a Drakiádu ve výši 10.000 Kč
• osadní výbor Chrást osada na Čarodějnický slet, 

Hurá na prázdniny, Advent ve výši 15.000 Kč
• Sdružení SONS na činnost sdružení (nevido-

mých a slabozrakých) ve výši 1.000 Kč
• Sdružení dobrovolných hasičů na Okrskovou 

soutěž hasičů ve výši 5.000 Kč

Z jednání zastupitelstva
Bylo mimo jiné schváleno:
• III. rozpočtové opatření (úprava rozpočtu 

města) pro rok 2015.
• poskytnutí ručení za úvěr ve výši 1.000.000 Kč 

pro společnost Vodovody a kanalizace Týnec 
s.r.o.

• zřízení osadního výboru Brodce ve složení: Jan 
Gavenda – předseda, Josef Skupa, Miroslava 
Černá.

A dále bylo projednáno: 
• Investiční priority města pro roky 2015–2018. 

Zastupitelstvu byl předložen seznam priorit, 
které by město mohlo v následujících letech 
realizovat. Zastupitelé doplní akce, které v se-
znamu chybí, proběhne diskuze o jednotlivých 
prioritách a na dalším zasedání zastupitelstva 
se budou priority schvalovat.

• Informace ze zápisu do mateřské školy. Celkem 
bylo podáno 94 přihlášek, předpokládá se přijetí 
85 dětí.

Návrhy a připomínky občanů:
• Zazněla prosba o umravnění cyklistů, kteří 

jezdí po rekonstruované Jílovské ulici a ne 
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dokončení z předchozí strany

po  cyklostezce. To ještě více komplikuje už 
tak ztížený průjezd opravovanou ulicí. Na do-
držování dopravních předpisů bude dohlížet 
městská policie. Rekonstrukce vodovodu bude 
trvat do 10. srpna, následovat bude oprava 
celého povrchu Jílovské ulice. 

• Další připomínka z řad veřejnosti upozornila 
na úsek do Zbořeného Kostelce, kde se nad 
Jawou se propadává silnice. Vlastníkem ko-
munikace je Středočeský kraj. O této poruše 
se ví. Bude zařazena do plánu oprav. Pokud by 
došlo ke zvětšování trhliny, cestmistr umístí 
v lokalitě značky a bude se jezdit v jednom 
jízdním pruhu.

• Zaznělo i poděkování za zastávku na návsi v Pe-
ceradech. Zároveň i kritika za umístění kontej-
nerů v její blízkosti. Bylo přislíbeno přemístění 
kontejnerového stání.

Milí čtenáři, 
ať jsou pro Vás nadcházející, prázdninové dny plné 
slunce, pohody a příjemných zážitků.

Martin Kadrnožka, starosta města

Plyn a elektřinu bude mít  
Týnec nad Sázavou levnější

Město do června následujícího roku ušetří 
za plyn a elektřinu 81 903 korun. Zasloužilo se 
o to výběrové řízení na dodavatele těchto energií 
pro radnici a městské příspěvkové organizace. 
Z pěti uchazečů město vybralo jako nejvhodnější 

nabídku firmy ČEZ. Celková částka za plyn a elek-
třinu tak činí 670 278 korun a to je o 11 % méně 
než v loňském roce. 

Lenka Morávková
tisková mluvčí

Rekonstrukce  
Jílovské ulice

Jílovská ulice v Týnci nad Sázavou se dočká 
nového povrchu. Akce začne během srpna. Už 
v tuto chvíli však byly zahájeny práce na rekon-
strukci vodovodních řadů a vodovodních přípojek 
v silnici II/106, která ulicí prochází. Výměnou 
potrubí se sníží pravděpodobnost výskytu jeho 
poruch a havárií a následně s tím spojená nutnost 
zásahů do nového povrchu vozovky. Zrekonstruo-
vané potrubí bude měřit 750 metrů a město za ně 
zaplatí 2 639 615,‑ Kč bez DPH. Hotovo by mělo 
do začátku letošního srpna. 

Lenka Morávková 
tisková mluvčí

Rozkvetlé zastávky
Zastávka na autobusovém nádraží rozkvétá 

letními květinami. Zasloužily se o to děti 7., 8., 
a 9. tříd základní školy pod vedením paní učitelky 
Mgr. Pavly Hildebrandové. Nelíbilo se jim, jak je 
zastávka poničená a proto se ji rozhodly vymalo-
vat jásavými obrázky, plnými letní pohody. Nyní 
zbývá dokončit ještě zadní stěnu a pak se malíři 
chystají i na vymalování zastávky u „staré“ školy 

na Benešovské. Snad obrazy vydrží tentokrát déle 
a nezničí je vandalové svými hloupými malůvkami 
a nápisy, jak už se v minulosti stalo. Paní učitelce 
i dětem patří veliké poděkování. Barvy zaplatil 
výtěžek z Plesu města.

Lenka Morávková
tisková mluvčí

Voda a odpady
V úvodu je nutné zmínit, že se jedná o naří-

zení už několik let platná, která uveřejňujeme 
pouze pro jejich připomenutí. První upozornění se 
týká majitelů studní. Potrubí veřejného vodovodu 
včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních 
rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním po-
trubím z jiného zdroje vody, například soukromé 
studny. Vyplývá to ze zákona 275/2013 Sb.,§ 11 
odst. 2. V praxi to tedy znamená, že každý rozvod 
vody v domě musí mít své potrubí a nesmí se 
v žádném místě propojit s potrubím městského 
vodovodu. Za porušení zákona hrozí pokuta až 

100 000 tisíc korun. Nutno dodat, že hlavním 
důvodem tohoto opatření je ochrana životadárné 
tekutiny – vody. 

Druhá zpráva je určena pro majitele jímek od-
padních vod. V zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, 
v § 38 odst. 6 se říká: Kdo akumuluje odpadní vody 
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich 
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost 
povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vo-
doprávního úřadu nebo České inspekce životního 
prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu 
s tímto zákonem. V praxi to tedy znamená, že by 

každý majitel odpadní jímky v lokalitách bez kana-
lizační sítě měl být schopen na požádání předložit 
doklad o likvidaci jejího obsahu. Čtyřčlenná rodina 
denně spotřebuje až 500 litrů vody. K naplnění 
průměrně velké jímky tak dojde přibližně za je-
den měsíc a to tedy znamená také 12 dokladů 
o likvidaci jejího obsahu ročně. Odměnou za do-
držování tohoto toto nařízení by nám mohl být 
pohled do čisté vody potoků i řek, ve kterých se 
prohánějí ryby a dá se v nich koupat bez obav ze 
zdravotních následků. A to je asi přání nás všech. 

Lenka Morávková, tisková mluvčí
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V třídění odpadu 
jsme dobří
V Týnci nad Sázavou umíme šetřit  
životní prostředí

V minulém roce naši občané odevzdali do sběr-
ného dvoru na Brodcích a do kontejnerů u Mon-
tany a u Heřmanů k recyklaci 262 televizí, 139 
monitorů a 3 158,62 kg drobného elektra. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů 
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou 
to impozantní čísla. Vyplývají z údajů společnosti 
ASEKOL. Celkem jsme tedy uspořili 136,38 MWh 
elektřiny, 6 619,30 litrů ropy, 605,01 m3 vody 
a 5,43 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 30,06 tun CO2 ekv., 
a produkci nebezpečných odpadů o 120,48 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Výbornou zprávou pro uživatele počí-
tačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých moni-
torů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod 
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. 

Lenka Morávková, tisková mluvčí

Schválené finanční příspěvky města

Přehled finanční podpory zájmovým spolkům z rozpočtu města v roce 2015
PROGRAM 1 
PRAVIDELNÁ ČINNOST

VK Týnec nad Sázavou  21 000,00 Kč 
Junák  14 000,00 Kč 
TK Týnec nad Sázavou  33 000,00 Kč 
TJ JAWA Brodce  10 000,00 Kč 
TJ Zbořený Kostelec  7 000,00 Kč 
SDH – Zbořený Kostelec  1 000,00 Kč 
TJ o.s. Týnec nad Sázavou  65 000,00 Kč 
TJ JAWA Pecerady  36 000,00 Kč 
Sbor jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou  4 000,00 Kč 
SDH Pecerady  1 000,00 Kč 
FK FERCOM  95 000,00 Kč 
Studio 3  4 000,00 Kč 
Divadlo Netopýr  1 000,00 Kč 
MC Motýlek  16 000,00 Kč 
Základní škola Týnec nad Sázavou  137 700,00 Kč 
Mateřská škola Týnec nad Sázavou  102 300,00 Kč 

PROGRAM 2
JEDNORÁZOVÉ AKCE

TK Týnec nad Sázavou  12 000,00 Kč 
TJ o.s.  14 000,00 Kč 
TJ JAWA Pecerady  11 000,00 Kč 
SDH Pecerady  12 000,00 Kč 
MC Motýlek  11 000,00 Kč 
Škola Taekwon‑do HWA‑RANG  3 000,00 Kč 
VK Týnec nad Sázavou  10 000,00 Kč 
Studio 3  8 000,00 Kč 
ZO ČSCH  10 000,00 Kč 
SDH Krusičany  6 000,00 Kč 
SDH Zbořený Kostelec  9 500,00 Kč 
KČT  2 000,00 Kč 
Divadlo Netopýr  25 000,00 Kč 
TJ JAWA Brodce  6 500,00 Kč 

PROGRAM 3
ÚDRŽBA  
A MODERNIZACE  
SPORTOVIŠTĚ

FK FERCOM – údržba hřiště  135 000,00 Kč 
FK FERCOM – modernizace sportoviště  175 000,00 Kč 
TK Týnec nad Sázavou – údržba hřiště  60 000,00 Kč 
TK Týnec nad Sázavou – modernizace sportoviště  35 000,00 Kč 
TJ JAWA Pecerady – údržba hřiště  75 000,00 Kč 
VK Týnec – údržba hřiště  20 000,00 Kč 
VK Týnec – modernizace sportoviště  400 000,00 Kč 

MIMOŘÁDNÉ DOTACE BENKON  1 000,00 Kč 
Sdružní hasičů Čech Moravy a Slezka – SDH Krhanice  5 000,00 Kč 
Osadní výbor Podělusy  15 000,00 Kč 
Osadní výbor Chrást  15 000,00 Kč 
SONS – Oblastní pobočka nevidomých a slabozrakých  1 000,00 Kč 
Občanské sdružení zdravotně postižených  15 000,00 Kč 
Osadní výbor Čakovice  15 000,00 Kč 
Sdružení pro rozvoj mikroregionu Krňany, Teletín, Třeb-
sín, Vysoký Újezd. Mezi řekami o.s.

 10 000,00 Kč 

MC Motýlek Týnec nad Sázavou, Smlouva o financování 
péče o nezařezené děti do MŠ

 6 000,00 Kč 

Posázaví „Čistá řeka Sázava“  6 000,00 Kč 
Římskokatolická církev Týnec nad Sázavou  50 000,00 Kč 
Jednota bratrská Týnec nad Sázavou  3 000,00 Kč 
Myslivecké sdružení Háj Pecerady  15 000,00 Kč 
Posázaví o.p.s. na činnost v roce 2015  275 750,00 Kč 
RUAH o.p.s.  65 000,00 Kč 
CELKEM 2 085 750,00 Kč 

Z rozpočtu města v roce 2015 byly schváleny 
finanční podpory zájmovým spolkům. Oblasti 
jsou rozděleny do tří hlavních programů a do-
plněné o mimořádné dotace. Program muzea, 
do kterého spadá pravidelná činnost, rozděluje 
mezi 14 spolků a ZŠ A MŠ 548 000Kč. Program 

2 zaměřující se na jednorázové akce 140 000kč 
mezi 14 událostí. Údržba a modernizace sportovišť 
v programu 3 bude hospodařit s celkovou dotací 
900 000Kč. Na mimořádné akce bylo vyhrazeno 
497 750Kč. Celková částka, kterou město na rok 
2015 v rámci dotací vyčlenilo, činí 2 085 750Kč.

Podpora  
z Fondu solidarity 
EU na nápravu  
povodňových škod 

Město Týnec nad Sázavou obdrželo příspěvek 
979 590,50 Kč z Fondu Solidarity EU na po-
vodňové škody vzniklé při povodních v červnu 
2013. Získaný příspěvek pokryl část vynalože-
ných nákladů na opravu mostu v Krusičanech, 
poškozených místních komunikací v Krusičanech 
a v Chrástu nad Sázavou, odstranění náplav a ulo-
žení odpadu na skládku, stabilizaci kanalizace 
v Krusičanech nebo na čisticí prostředky, nářadí 
a dodávky pitné vody pro obyvatele z postižených 
oblastí atd.

Martina Höhnová, DiS.
projektová manažerka
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Nový kurt Volejbalového klubu 
Týnec nad Sázavou

Hřiště na Farském kopci už dostává reálnou podobu

Stavba víceúčelového hřiště v Týnci nad Sá-
zavou na Farském kopci byla zahájena. Dne 21. 
května 2015 tak započala realizace projektu spo-
lufinancovaného Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Ve výběrovém řízení 
na dodavatele zvítězila s nejnižší nabídkovou ce-
nou firma JM Demicarr s.r.o. Hřiště s umělým 
trávníkem o velikosti 22 × 44 m vyjde na 2,6 
miliónu korun, z toho dotace činí 2,2 miliónu. 

Stavba bude dokončena do 19. srpna. Cílem pro-
jektu je zlepšení dostupnosti sportovního vyžití 

obyvatel, podpora aktivního trávení volného času 
a rozšíření možností sportovních aktivit. 

Martina Höhnová, DiS., projektová manažerka

Rekonstrukce mostu v Čakovi-
cích na komunikaci č. 123u
‑ dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu obecního 

a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 
‑ rekonstrukce mostu přes Kamenický potok je vyvolána nevyhovujícím 

prostorovým uspořádáním v korytě (dvojice trub DN1000), při povod-
ňových událostech dochází k jeho přelití, poškození a zatopení okolních 
pozemků a nemovitostí 

‑ v rámci rekonstrukce mostu bude odstraněna stávající nosná konstrukce 
mostního objektu a postavena nová nosná konstrukce z monolitické 
železobetonové desky, rozměry stávajícího mostního otvoru budou vý-
znamně zvětšeny, dále bude provedeno opevnění koryta Kamenického 
potoka pod mostem

Celková náklady projektu (včetně nákladů na projektovou 
dokumentaci)

766 120 Kč

Dotace (90 %) 689 508 Kč
Spoluúčast města 76 612 Kč

Stavba byla zahájena v červnu. Ve výběrovém řízení zvítězila s nejnižší 
nabídkovou cenou firma B E S s.r.o. Termín realizace je stanoven do 31. 
10. 2015 

Čakovice – chodník podél silni-
ce II/107 a přechod pro chodce

Příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
předmětem projektu je stavba chodníku od konce zástavby obce Čako-

vice (směr Praha) po stávající příjezd k fotbalovému a dětskému hřišti. 
Chodník bude oddělen od vozovky zvýšeným obrubníkem, součástí stavby 
je i odvodnění vozovky a dešťová kanalizace na chodníku.

Schválené žádosti
Byla schválena žádost o dotaci z Operačního 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 environmentální výchovu (např. vrbové stěny a chýše, 
hmyzí domečky, ptačí koutky, jezírka, oblázkoviště, záhony, provazové 
lávky, lavičky, informační tabule, odstranění nevyhovující zeleně a výsadba 
nové atd.) Realizace se předpokládá do října 2015, nyní probíhá výběrové 
řízení na dodavatele.

Celková náklady projektu 2 688 587 Kč
Příspěvek (85 % z uznatelných nákladů) 1 312 755 Kč
Spoluúčast města 1 375 832 Kč

Ve výběrovém řízení zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou firma DIOSTAV 
s.r.o. Termín realizace je stanoven do 31. 10. 2015.

Podané žádosti o dotaci
V červnu byla podána žádost o příspěvek z Nadace ČEZ programu Oran-

žové hřiště na rekonstrukci dětského hřiště u obchodního domu. Předpo-
kládané náklady činí 684 000 Kč, příspěvek 50 %. V rámci rekonstrukce 
se kompletně vymění herní prvky a sestavy, upraví se dopadové plochy 
a opraví oplocení.

Martina Höhnová DiS.
projektová manažerka
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Slavnostní promoce studentů Univerzity třetího věku
Konzultační středisko Týnec nad Sázavou se 

dne 13. května 2015 zúčastnilo již druhé slav-
nostní promoce na České zemědělské univerzitě 
v Praze.

Tentokrát získaly Osvědčení o absolutoriu dvě 
studentky – seniorky, a to paní Dagmar Váňová 
a paní Zdeňka Stumpfová. V průběhu studia se 

věnovaly české myslivosti, lesnictví, studovaly 
život a dílo Michelangela Buonarrotiho, ranou 
renesanci v Itálii a poslední téma byly dějiny 
oděvní kultury. Své studium započaly 1. října 
2012 a ukončily 14. dubna 2015.
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, kan-
celář tajemníka, tel.: 317 701 937, e‑mail: vrko-
slavova@mestotynec.cz.

Marta Vrkoslavová
kancelář tajemníka

SENIOŘI – NEBOJTE SE POČÍTAČE!
Městský úřad Týnec nad Sázavou ve spolupráci se Základní školou pořádá počítačový kurz 

pro seniory – úplné začátečníky.

Přihlásit se můžete do 28. 8. 2015 u p. Marty 
Vrkoslavové, kancelář tajemníka na tel.: 
317 701 937. 

Marta Vrkoslavová
kancelář tajemníka

Cílem kurzu je, aby senioři ztratili obavu praco-
vat s počítačem a mohli jej využít jako prostředek 
ke spojení nejen se svými blízkými, ale i se světem.
Termín: cca 2. polovina září 2015
Místo konání: učebna ZŠ
Délka kurzu: 4 lekce á 2 hod
Cena kurzu: 100 Kč – při 100% účasti ZDARMA

TRADIČNÍ OCENĚNÍ 
Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací na titul „Významného ob-

čana“ města. Toto ocenění se letos bude udělovat již počtrnácté. Pokud tedy víte o někom, 
kdo se zasloužil o rozvoj města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do historie 
města svou prací, nominujte ho! 

Ocenění „Významný občan města“ se začalo 
udělovat poprvé v roce 2002. Prvním oceněným 
byl pan František Šípek. Tato slavnost se v našem 
městě postupně stala dlouhodobou tradicí. Letos 
už tedy proběhne 14. ročník. „Do pátku 21. 8. 
2015 budeme sbírat návrhy, poté je Rada města 
projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu,“ 
uvedl starosta města Mgr. Martin Kadrnožka. Na-
vrhovat může široká veřejnost, zájmové i spole-
čenské organizace. 

Návrh by měl obsahovat:
• jméno a příjmení navrhovaného,
• obor, ve kterém působí, 
• odůvodnění návrhu,
• kontakt na navrhovatele.

Ocenění z rukou starosty převzali od roku 2002 
do roku 2014 tito významní občané:
2002 –  František Šípek
2003 –  Emilie Pátková
2004 –  Ing. Ladislav Žížala, Jiří Borovička, Jana 

Zídková
2005 –  Bohumil Kotouč, Lumír Richter, Marta 

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

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

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

Josef Dřízhal
2012 –  Věra Sladkovská, Vratislav Měchura, La-

dislav Czafík, Vojtěch Hruška
2013 –  Jaroslava Zdražilová, Zdeněk Zazvonil
2014 –  Ing. Jan Chomát, Emilie Bartůšková

Věříme, že i v letošním roce se najdou kan-
didáti na uvedené ocenění.

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 31. července 2015. 

Tento termín je závazný.
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Vítání občánků
Dne 6. 6. 2015 proběhlo v obřadní síni Měst-

ského úřadu v Týnci nad Sázavou vítání občánků.
Ke slavnostnímu přivítání bylo pozváno celkem 18 

miminek se svými rodiči a dalšími příbuznými. Pro-
gram začal přivítáním a představením miminek a je-
jich rodičů. Následovalo vystoupení žáků ZŠ v Týnci 
nad Sázavou. Vlastní uvítání provedla paní Mgr. Hana 
Váňová. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy 
města, maminky byly obdarovány květinou a od paní 
Mgr. Váňové obdržely poukaz v hodnotě 3.000 Kč. Se-
tkání bylo zakončeno fotografováním v tradiční kolébce.

Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka Bernardová Monika

Hruška Kryštof

Kosa Filip

Kříž David Kučerová Viktorie

Novotný Jan Pospíšilová Tereza Výskot Adam

Koštová Elena

Krumpholc Michal

Jeřábková Lenka

Jirků Daniel

Bešťáková Anežka

Hach Teodor
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Vyternová Gabriela a Vyternová Viktorie Zazvonil Adam Zlámalová Kateřina

Dětská dopravní soutěž
Ve čtvrtek 21. května proběhla v dopoledních hodinách na parkovišti 

před MěÚ v Týnci nad Sázavou dětská dopravní soutěž. Pro žáky 4. tříd ji 
jako každoročně pořádali strážníci městské policie v Týnci nad Sázavou. 
Soutěž se skládala z jízdy zručnosti, při které žáci absolvovali jízdu mezi 
kužely, převáželi hrneček s vodou v jedné ruce a následně zdolávali přejezd 
dřevěné houpačky. Další částí soutěže bylo hřiště s dopravními značkami, 
kde se učili projíždět křižovatky a sledovat provoz. A na závěr na ně če-
kaly písemné testy s 20 otázkami. Ve spolupráci s panem starostou města 
Mgr. Martinem Kadrnožkou byli předány ceny těm nejlepším, ale i ostatní 
si odnesli malou drobnost a občerstvení.

Klenovec Tomáš, ved. MP

V nouzi přítele, poznáš sám sebe
Přátelství je někdy víc než láska… Tak se zpívá 

v jedné starší písni. O našem současném životě 
se říká, že jsme odcizeni sami sobě i druhým. Pa-
radoxní na tom je, že snad ještě nikdy v dějinách 
neexistovalo tolik organizací, sdružení, klubů, 
oddílů, v kterých se lidé scházejí a kde mají mož-
nost vytvářet přátelské vztahy. V čem je problém, 
že v dnešní době se mnoho lidí, ať mladých nebo 
starých, cítí osamocených? My všichni asi toužíme 
být milovaní, ale moc netoužíme milovat druhé. 
Máme strach a nechuť odevzdávat lásku jiným. 
Přijímáme od druhých ovoce dobrých skutků, ale 

když se máme my s něčím podělit, tak hledáme 
nějaké shnilé ovoce, kterého bychom se chtěli zba-
vit a mít přitom dobrý pocit, jací jsme to přátelé. 
Ono by bylo vůbec třeba rehabilitovat v dnešní 
společnosti pojem přátelství. Často jím bývá 
míněn vztah na základě určitých konvenčních 
a někdy i snobských pravidel, mezi muži a že-
nami bývá dnes slovem přítel či přítelkyně míněn 
nezávazný vztah, který je možno ukončit podle 
zcela sobeckých měřítek. Kde není upřímnost, 
tam nemůže být přátelství. Vrcholem přátelství je 
přinášet oběti. Všichni moc dobře známe přísloví: 

„V nouzi poznáš přítele.“ Ale neznáme jeho dru-
hou část: „V nouzi přítele, poznáš sám sebe.“ Vždy 
je lehké mít někoho rád a pomáhat mu, když nás 
to nic nestojí. Když máme z toho jen výhody. Náš 
charakter se však projevuje ve chvíli, když druzí 
k nám zvedají ruce a potřebují naši pomoc. Náš 
čas, naše pohodlí, naše zdraví… Možná i proto 
existuje tolik osamocených lidí, protože je málo 
upřímného přátelství. Kéž dokážeme vytvářet ne-
zištné přátelské vztahy… tedy kromě lásky k sobě 
a ke své nejbližší rodině.

Mgr. Bedřich Vymětalík, týnecký farář
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S námi to zvládnete 
Rozhovor s Martou Vackovou, spoluzakladatelkou a současnou ředitelkou společnosti RUAH, 

která poskytuje specializovanou péči o pacienty v domácím prostředí v okrese Benešov.

S jakým cílem jste společnost RUAH zaklá-
dali?

Chtěli jsme umožnit lidem, kteří potřebují zvý-
šenou péči ať zdravotní či v rámci sociálních slu-
žeb, aby mohli být co nejdéle v domácím prostředí. 
Nejčastěji se jedná o péči po propuštění z nemoc-
nice, péči o rodiče, kteří už nejsou soběstační, ale 
i pacienty v těžké nemoci, kde nemocnice není 
řešením zdravotního stavu. Naše služby jsou po-
stavené na úctě a respektu ke každému člověku.

Co tedy nabízíte?
Jedná se o sociální a zdravotní služby. Sociální 

služby jsou určené lidem, kteří kvůli věku, nemoci 
nebo složité sociální situaci potřebují pomoc s ka-
ždodenní péčí o sebe a svou domácnost. V rámci 
zdravotních služeb pak pečujeme o pacienty, kteří 
potřebují dlouhodobou péči a jediným důvodem 
pro jejich hospitalizaci, by bylo třeba to, že si 
nemohou sami zajet k ošetřujícímu lékaři. Naše 
zdravotní sestřičky odborně zajišťují převazy, in-
jekce, infuze, prostě výkony, které bez problémů 
mohou být prováděny v domácnostech klientů. 

A co když už nemocnice není řešením a pa-
cient si přeje dožít doma?

Hospicová péče je asi nejnáročnější část našich 
služeb, kde pracují lékaři, zdravotní sestry, sociální 
pracovníci a psycholog. Na vyžádání i duchovní. 
Je to péče poskytovaná lidem, kteří umírají, kteří 
už nemají naději na vyléčení své nemoci, přesto 
chtějí i ten čas, který mají strávit co nejhodnot-
něji. Chtějí být se svými blízkými a naše péče jim 
umožňuje tento čas prožít doma. Jsme schopni 
jim poskytnout odbornou péči na takové úrovni, 
aby nemuseli být hospitalizováni v nemocnici. 
K pacientům dojíždí návštěvní službou odborný 
paliativní lékař, který řeší příznaky nemoci, tlumí 
bolest a další obtěžující projevy. Zdravotní sest-
řičky pravidelně pacienta navštěvují a rodina se 
na ně může kdykoliv obrátit, když se stav zhorší 
či změní, protože pro tyto případy zajišťujeme 
telefonickou Hot linku 24 hodin denně. Sociální 
pracovnice pak pacientovi pomáhají s hygienou, 
s péčí na lůžku a tak dále. Naše služby zahrnují 
i zapůjčení pomůcek jako je polohovací postel, 
oxygenátor a další pomůcky, které jsou potřeba 

k zajištění kvalitní péče o nemocného v domácím 
prostředí.

Jak se zájemce dostane do vaší péče?
Nejjednodušší cestou je zvednout telefon a za-

volat do naší poradny. My s ním probereme, jaká 
je jeho situace a pomůžeme mu nastavit péči tak, 
jak je opravdu potřeba. Cesta k naší péči také vede 
přes dotaz a konzultaci u svého praktického lékaře 
či odborného lékaře v nemocnici, se kterými také 
spolupracujeme.

Jak rychle dokážete zareagovat od chvíle, kdy 
se s vámi klient domluví na péči?

Do 24 hodin.
Kde všude vaši péči poskytujete?
Naše péče je smluvně omezená pojišťovnami 

na okres Benešov. RUAH o.p.s. je smluvním part-
nerem těchto zdravotních pojišťoven: OZP, VZP, 
VOZP, ZPMV, ČPZP

A když někdo bydlí těsně za hranicemi okresu 
Benešov?

Pokud tam není nikdo jiný, kdo by tu péči mohl 
poskytnout, tak jsme schopní to řešit.

Jak dlouho můžete své služby přes zdravotní 
pojišťovny poskytovat?

Jedná se o vyžádanou péči, a proto záleží 
na zhodnocení zdravotního stavu odborným nebo 
praktickým lékařem a jejich předpisu.

Jak je to s úhradou vašich služeb?
Každá ta péče má svůj způsob úhrady. Základní 

zdravotní péče je plně hrazená ze zdravotního 
pojištění, tam lidé neplatí vůbec nic. Jedná se 
o péči, kterou předepíše praktický lékař nebo lékař 
v nemocnici, když propouští pacienta do domá-
cího léčení. 

Sociální péče je hrazená podle zákona o soci-
álních službách, takže je to dotovaná cena v prů-

měru 110 Kč na hodinu. Co se týká paliativní 
péče, tam se v tuto chvíli platí pouze 1.000 Kč 
vstupní poplatek. Je jedno, jak je ta péče dlouhá. 
Je v ní vlastně zahrnut celý komplex služeb, tj. 
pohotovost 24 hodin denně, zapůjčení pomůcek 
a tak dále.

Musí být vždy někdo doma s pacientem, když 
přijedete?

To záleží, o jaký druh péče se jedná. U sociální 
a zdravotní domácí péče určitě nemusí, protože 
tam my naopak pomůžeme rodině v době, kdy 
ona tu péči nemůže zajistit. Naopak u hospicové 
péče tam je opravdu nutné, aby byla zajištěná 
24 hodinová přítomnost někoho z členů rodiny. 
I tady ale mohou pomoci naši sociální pracovníci.

Jak vás mohou zájemci kontaktovat?
Telefonicky nás mohou kontaktovat od pon-

dělí do pátku od 8 do 16 hodin na telefonu 
733 741 707 nebo 733 741 706 a domluvit si 
vše potřebné. 

Poradna je otevřena každé pondělí a středu 
od 13 do 15 hodin na naší adrese:
RUAH o.p.s., Tyršova 2061, Benešov
e‑mail: poradna@ruah‑ops.cz, další informace 
také můžete naleznout na našich stránkách:  
www.ruah‑ops.cz

(red)

Výročí 70. let ukončení II. světové války v Týnci nad Sázavou
Město Týnec nad Sázavou, při příležitosti 70. výročí osvobození Čes-

koslovenska a vítězství nad fašismem, uctilo památku pietní vzpomínkou 
spojenou s kladením věnce ve středu 6. května na hřbitově u památníku 
v Týnci nad Sázavou.
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Vysílání z Týnce nad Sázavou
Ve středu 20. května se na pěší zóně u OD Hruška 

uskutečnilo živé vysílání ČRo Region z Týnce nad 
Sázavou. Od 14:00 do 18:00 probíhaly koncerty 
Jany Chládkové, Yvonne Přenosilové a Marcela 
Zmožka, a také autogramiáda Uršuly Klukové. 
V rámci programu si přítomní mohli nechat změ-
řit krevní tlak, cukr a cholesterol či vyzkoušet 
otočný simulátor dopravní nehody. Připraven byl 
i bohatý doprovodný program, včetně skákacího 
hradu pro děti.

Přehled umístění našich absolventů
Letos nám z devátých ročníků vychází 42 žáků, z osmých ročníků 2 žáci 

a 3 žáci odchází z pátých ročníků. 

Informace ze škol, knihovny a od dětí…

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
Střední zdravotnická škola, Praha 2
Střední zdravotnická škola, Benešov 3
Střední odborná škola, Benešov 3
Střední škola spojů a informatiky, Tábor 1
Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb, Benešov 2
Střední škola Aloyse Klara, Praha 1
Střední škola veřejnoprávní TRIVIS, Praha 1
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod 1 
Integrovaná střední škola technická, Benešov 5
Střední odborné učiliště, Benešov 1
Střední odborné učiliště, Praha 3
Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové 1
Přejeme všem, aby do nové školy vkročili tou správnou nohou!

Název SŠ a SOU Počet přijatých žáků
Gymnázium, Benešov – osmileté 2
Gymnázium, Praha – osmileté 1
Gymnázium, Benešov – čtyřleté 5
Gymnázium, Praha – čtyřleté 2 
Obchodní akademie, Vlašim 2
Obchodní akademie, Praha 1
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 1
Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1
Střední průmyslová škola strojírenská, Praha 2
Střední průmyslová škola, Praha 1
Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 1
Střední zemědělská škola, Benešov 3
Střední škola rybářská a vodohospodářská, Třeboň 1
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Knížka plná písmenek
Máme tu červen, konec školního roku. Pro některé žáky to byl jistě rok 

plný velkých změn. Vezměte si například prvňáčky. V září přišli do školy 
a většina z nich znala jen trochu písmenek, uměla se podepsat, někdo 
dokázal spočítat pár příkladů. A teď? Všichni čtou, píší, počítají. Za vším 
je veliký kus práce.

Prvňáčci ze třídy 1. B na nové škole v průběhu celého školního roku 
tvořili „Knížku plnou písmenek“. Když se naučili nějaké písmeno, vyro-
bili si o něm stránku do budoucí knížky – omalovánku, psaní písmenka 
a nějakou výtvarnou práci. Během měsíců tak přibývaly stránky a krásné 
dětské výtvory. 

Na poslední fázi, kdy si děti knížku „zkompletovaly“, přišli na pomoc 
starší spolužáci ze třídy 9. B. Těm mladším tak pomohli seřadit písmena 
podle abecedy a doladit poslední úpravy. 

Vznikly překrásné knížky, které jsou pro děti památkou na celý školní 
rok a první třídu.

Mgr. Zuzana Krajánková, třídní učitelka

Škola v přírodě na Orlíku
Letos v květnu vyrazila stará škola na školu 

v přírodě do areálu Orlík‑Loužek. Byly tam krásné 
prostorné chatky. Každý pokoj měl svoji koupelnu 
a velké skříně.

V pondělí nás 4. C proškolila v první pomoci. 
Prvňáci si užili dokonce bojovku, kterou jsme 

pro ně připravili. 
Některé třídy se i koupaly v přehradě.
Všichni jeli nejméně dvakrát hausbótem tam 

a zpátky na zámek Orlík. Paní učitelky zaplatily 
i prohlídku! Byly tam starodávné věci. A kdo by 
čekal, že se Orlík nejméně třikrát vylepšoval? A ta 
jeho historie! Tolik lidí, co ho vlastnilo! Úžasné! 
Pak tam byl také obchod se suvenýry. Ale některé 
věci byly předražené.

Jelikož byla škola v přírodě v termínu od 11. 
5. do 15. 5., museli jsme se tam i učit. Byly tam 
i tři učebny.

Celkově se jelo na Orlík asi hodinu a půl. Ale to 
odbočujeme od tématu. Teď se zaměříme na jídlo.

Byla tam super jídelna i s bufetem. Ten byl 
otevřen až ve čtvrtek a asi jen na půl hodiny.

Kousek od našich chatek byla hospoda, kde 
prodávali chipsy, nápoje, zmrzku a podobné věci. 

Také tam bylo ohniště, kde jsme měli ve čtvr-
tek táborák. Zpívali jsme u něj a vyhlašovaly se 
výsledky indiánské stezky.

Prvňákům jsme chodili před spaním číst.
V úterý večer nám fotografka paní Samková vy-

právěla o svém putování po stopách Inků a Mayů. 
Ve středu přijeli hvězdáři, ale hvězd jsme si 

neužili, bylo zataženo. 
Ve čtvrtek byla i indiánská stezka. Účastnilo 

se 20 družstev. 
Jezdilo se i na přehradu, ale pár tříd tam nejelo, 

například 4. B. 
Třídy připravovaly program pro jiné třídy, paní 

učitelky připravovaly program pro své třídy. Byla 
tam spousta zábavy. Všechno vonělo přírodou. 
Prostě super škola v přírodě.

Milada Dvořáková 4. B

Ozdravný pobyt Orlík
Dne 11. 5. jsme se vydali na školu v přírodě 

do rekreačního střediska Orlík Loužek. Bylo to 
tam nezapomenutelné.

V pondělí jsme si vybalili a pak by to byl nor-
mální den, jenže jsme objevili minigolf a pře-
hradu. Odpoledne jsme u přehrady udělali zdra-
votní program. Naše třída předváděla ostatním 
znalosti ze zdravotnického kroužku. Za odměnu 
jsme jezdili malou motorovou lodičkou kouknout 
se z dálky na přehradu.

V úterý jsme šli na přehradu. Dohromady jsme 
ušli asi 15 kilometrů. Malinko jsme zabloudili, 
ale i tak to byl príma výlet. Viděli jsme vodní 
elektrárnu i zevnitř a i když nás nohy bolely, stálo 
to za to. Večer jsme měli besedu s paní Samkovou 
o cestování po světě.

Ve středu jsme jeli hausbótem. Byla to krása, 
sami jsme řídili a pluli na zámek Orlík. Bylo to tam 
krásné. Viděli jsme krásné pávy a zámek zevnitř. 
Po návratu ze zámku jsme se učili. Odpoledne při-
jeli hvězdáři. Měli jsme s nimi besedu o hvězdách 
a mohli jsme se podívat dalekohledem odpoledne 
na Slunce a večer na Jupiter a na hvězdy.

Ve čtvrtek jsme se už balili. Den byl nádherný, 
celý den jsme si hráli. Dopoledne jsme se učili, 
odpoledne jsme připravovali a běhali indiánskou 
stezku. Večer jsme si udělali oheň. Byl to nád-
herný den.

V pátek jsme jeli autobusem domů. Bylo to 
smutné. Na tuhle školu v přírodě nikdy neza-
pomeneme.

Matěj Novotný, Eliška Novotná, 4. C

Cesta na zámek Orlík
Naše cesta na zámek Orlík začala tak, že jsme 

šli v 7:15 hod. na snídani.
Po snídani jsme šli čekat na hausbót. Haus-

bót je loď, na které se bydlí. Když jsme byli asi 
uprostřed přehrady, tak si první půlka třídy zkou-
šela řídit hausbót. Potom jsme šli po kamenech 
na zámek. Na nádvoří jsme viděli čepýřit se páva. 
Odložili jsme si batůžky a šli jsme na prohlídku 

zámku. Po prohlídce jsme si vzali od paní učitelky 
papír a pastelky a měli jsme nakreslit něco, co 
jsme viděli kolem sebe nebo na prohlídce. Če-
kání na hausbót jsme si krátili házením kamenů 
do vody. Na zpáteční cestě se druhá půlka dětí 
vystřídala v řízení hausbótu.

A to je konec našeho krásného středečního 
výletu.

Simona Orsáková, 4. C

Dopravní soutěž
Ve čtvrtek 21. 5. se uskutečnila dopravní soutěž. 

V 9:00 hod. jsme i s koly stáli u městského úřadu.
Jako první nás čekaly písemné testy. Po nich 

byla jízda zručnosti. Museli jsme zvládnout čtyři 
disciplíny – slalom, jízdu s jednou rukou (přene-
sení kelímku s vodou ze stolu na stůl), přejezd 
lávky a zastavení na čáře. Já jsem měl 0 trestných 
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pokračování na následující straně

bodů a čas 23:84 s. Pak bylo dopravní hřiště. 
Vypadalo takhle: byl to čtverec a v něm kříž, 
který představoval křižovatku. Jezdili jsme podle 
značek a pravidel. Tam jsem měl jeden trestný 
bod. Nakonec jsem skončil na 2. místě. Kamarád 
Kryštof Mojdl byl 1., Honza Horňák 3. a Simona 
Orsáková 4.

Šimon Kubarič, 4. C

Zdravotnická soutěž
Dne 6. 5. jeli zdravotníci z nové i staré školy 

na soutěž do Benešova na Karlov.
Dlouho jsme čekali, než se všechno připravilo. 

Po startu dostal kapitán (Kryštof) papír, na který 
nám rozhodčí psali body.

Disciplíny: přenášení raněného, obvazová tech-
nika, bezvědomí, pád z kola, pořezání o střepy, 

píchnutí vosy, podvrtnutý kotník. Kryštof odnesl 
hotový papír s body hlavní rozhodčí a čekali jsme, 
až skončí všichni a až se spočítají body. 

Náš tým: Kryštof Mojdl, Simona Orsáková, Na-
tálie Škvorová, Marie Papežová, Eliška Novotná 
a náhradník Lucie Vejvodová získal první místo 
a postoupil do krajského kola, které se koná 29. 
května v Příbrami.

Eliška Novotná, 4. C

Hlídka mladých zdravotníků
V pátek 29. 5. se vypravila ZŠ Benešovská 

do Příbrami na krajské kolo soutěže Hlídek mla-
dých zdravotníků.

Sešlo se 18 týmů z 1. a 2. stupně ze všech okresů 
Středočeského kraje. Na stanovištích jsme ošet-
řovali různá poranění – bezvědomí a zlomeninu 
po pádu z prolézačky, masívní krvácení z nohy 
a odřeniny rukou po srážce koloběžky s chodcem, 
zvládli jsme dopravní test a test z poskytování 
první pomoci, přenášeli jsme raněného, předvá-

děli jsme, jak umíme obvázat hřbet ruky, patu, pa-
lec, předloktí a šátkový závěs ruky. Na posledním 
stanovišti jsme ošetřovali rybáře, který si roztrhl 
dlaň háčkem na ryby a slečnu, která zakopla, 
upadla na rybářskou vidličku na pruty a hodně 
si o ni rozřízla holeň. Na závěr jsme si mohli 
důkladně prohlédnout záchranářské vozidlo.

Bylo to těžké, ale obstáli jsme. Mnohému jsme 
se naučili. Rozhodčí – záchranáři nás hodně chvá-

lili. Když jsme někde udělali chybu, poradili nám. 
Všichni byli moc příjemní a hodní. 

Z Příbrami jsme si přivezli diplom za 4. místo, 
tričko, drobné odměny, ale hlavně krásné zážitky 
a nové zkušenosti.

Děkujeme pořadatelům z ČK Příbram za per-
fektní přípravu soutěže a zázemí pro soutěžící.

Kryštof Mojdl, Natálie Škvorová,  
Marie Papežová, Eliška Novotná,  

Simona Orsáková, Lucie Vejvodová, 4. C

Nečekané vítězství mateřské školy v Týnci nad Sázavou 
Dne 26. 5. se ve Vlašimi konalo okresní kolo 

atletického víceboje pro předškolní děti z MŠ. 
Po dlouhé době jsme se rozhodli opět do této 
soutěže přihlásit.

Nejprve jsme uspořádali školní kolo, kterého 
se zúčastnily předškolní děti ze všech tříd naší 
MŠ. Z nich jsme potom podle dosažených vý-
sledků vybrali 7 děvčat a 7 chlapců. Každé pondělí 
a středu jsme chodili trénovat na školní hřiště. 
Tímto chceme poděkovat paní ředitelce ZŠ, která 
nám to umožnila. Na dětech jsme pozorovali, 
s jakou radostí a elánem k tréninku přistupují. 
Neustále se zlepšovaly a technicky zdokonalovaly.

Potom nastal den „D“. Vůbec jsme nevěděli, co 
nás čeká. Neznali jsme ani sílu svých soupeřů. Jeli 
jsme na zkušenou. Družstva z Benešova, Vlašimi 
i Bystřice se zúčastňují pravidelně, a tak byly 
mírnými favority.

Víceboj se skládal z běhu na 20m, skoku 
do dálky, hodu a štafetového běhu. Vždy tři nej-
lepší výkony se započítávaly do celkového pořadí. 
Naše děti dokázaly vyhrát skok do dálky a hod, 
druzí byly ve štafetovém běhu a třetí v běhu. K na-
šemu velkému překvapení jsme skončili na 1. 
místě a postoupili do krajského kola v Kolíně, 
které se konalo 10. 6. 
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V krajské kole týnecká MŠ vyhrála s velkým 
náskokem před ostatními soupeři. Chtěly bychom 
moc poděkovat našim malým sportovcům za vzor-
nou reprezentaci nejen naší MŠ, ale i města Týnce 

dokončení z předchozí strany n./S. Ještě jednou těch 14 statečných: Stožický 
Martin, Stožický Michal, Skalický Dominik, Vy-
terna Vojta, Beránek Jakub, Vitouš Jiří, Hašek 
Filip, Vaněčková Petra, Březinová Adéla, Charvá-
tová Ella, Hutáková Bára, Tamele Anna, Hrušková 

Valentýna a Hrušková Kristýna. Děkuji Jalovecká 
Jitka a Rýdlová Marcela uč.MŠ

Také děkujeme naší paní ředitelce J. Jandové 
a ostatním paní učitelkám za pomoc při přípravě 
dětí na tuto akci.

Šachisti
Příjemné odpoledne s trénováním mozko-

vých závitů prožily ve školce děti ze šachového 
kroužku. Šachy hrajeme ve školce už 4 roky 
a na závěr školního roku před prázdninami po-
řádáme turnaj pro rodiče a kamarády. Turnaje jsou 
mnohem zábavnější, než cvičné partie. Užije se 
víc legrace a výjimečně máme na stolcích kromě 
šachovnic i výborné buchty ze školkové kuchyně 
a tradiční šťávu „šachovku“.

Každoročně si přichází zahrát i starosta města 
Mgr. Martin Kadrnožka, jehož účast děti vítají 
a netrpělivě očekávají. Tento rok sehrál starosta, 
za přihlížení ostatních, úspěšné utkání s vášnivým 
šachistou Jakubem Mlýnkem.

Důkazem zápalu a úspěšnosti našich šachistů 
jsou i celorepublikové úspěchy z Mistrovství 
České republiky hráčů do deseti let, kam se 
probojovali bývalí šachisté z MŠ, Dan Vasilev 
a Kryštof Mojdl. 

K nejúspěšnějším malým hráčům patří v MŠ 
Týnec Vojtěch Mojdl a Jakub Mlýnek, což potvrdili 
také při školkovém výročním turnaji ve středu 
27. května.

Všem rodičům i prarodičům děkuji za účast, 
panu starostovi, že si našel volnou chvíli a ku-
chařkám za výborné občerstvení.

Dětem přeji trvalou chuť do hry a nezapomeňte 
– po prázdninách opět hrajeme!

Dana KellnerováFoto: Dana Kellnerová

Foto: Dana Kellnerová Foto: Dana Kellnerová

Knihovna
Když jsme minulý rok touto dobou instalovali 

knihobudky, setkali jsme se se zájmem, nadšením, 
ale i s posměchem.

„Co to, proboha, zase je. Kdo vymyslel takovou 
pitomost atd.“

Po roce existence můžeme s čistým svědomím 
říct, že to opravdu nebyl špatný nápad. 

Myšlenka všech knihovniček je stejná – můžete 
si zde vypůjčit knihu k posezení v parku, na ces-
tách ve vlaku či autobuse, nebo si ji odnést domů 
a můžete sem naopak jakoukoliv knihu vložit. 
Jestli vás tedy láká knižní překvapení, knihobudka 
je to správné místo. Můžete v ní totiž najít i dobré 
kusy, nejen ty, co nikdo nechce a občas dokonce 
i vzácnou perlu, kterou stojí za to číst (nebo as-
poň držet v ruce). A klidně si jí můžete odnést. 

Červené knihobudky se už staly součástí našeho 
města a žijí si svým vlastním životem.

Po prvních zkušebních měsících byly umístěny 
tam, kde je o ně zájem a lze v nich najít vše 
od brakové literatury po opravdu cenné kousky. 

Knihobudky pravidelně doplňujeme knihami, 
které nám někdo věnuje, ale přinést nebo odnést 
knihu sem může kdokoli a kdykoli. A musíme 
s potěšením konstatovat, že knihy se tu opravdu 
hodně mění. Lidé vybírají i dávají. 

A s trochou hrdosti můžeme říct, že naše „ptačí“ 
knihobudky se staly předlohou a inspirací pro 
řadu dalších míst v republice. 

A tak přejeme všem, aby naše knihobudky 
vydržely na svém místě co nejdéle a aby vždy 
bylo z čeho vybírat. Knih a hezkého čtení není 
nikdy dost. 

I. Nováková
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Ze ZUŠ
V letošním roce proběhla opět soutěž žáků 

základních uměleckých škol pořádaná MŠMT. 
Soutěžilo se ve hře na dechové nástroje a zpěvu. 
V okresním kole soutěže naši žáci obsadili tato 
místa:
ZPĚV
1. místo s postupem
 Čížkovský Vojtěch 
 Hrazdil Dominik 
 Petříková Barbora 
 Říhová Tereza 
 duo: Čížkovský, Hrazdil 
2. místo
 Pazderová Magda 

DECHOVÉ NÁSTROJE
1. místo s postupem
 Jalovecký Petr 
 Kubarič Ondřej
1. místo bez postupu
 Korcová Andrea
 Svoboda Vojtěch
2. místo
 Marvanová Hana
 Štěpán Vojtěch

Postupující žáci nás dále reprezentovali v kraj-
ském kole, kde dosáhli také velmi pěkných vý-
sledků:
1. místo
 duo: Čížkovský, Hrazdil

2. místo
 Jalovecký Petr
 Hrazdil Dominik
 Petříková Barbora
3. místo
 Čížkovský Vojtěch
čestné uznání
 Říhová Tereza
 Kubarič Ondřej

Pěvecké duo Dominik Hrazdil a Vojtěch Čížkov-
ský se následně zúčastnilo IX. ročníku

Festivalu ZUŠ Středočeského kraje, který pro-
bíhal 13.–14. května v Kladně.

Naši žáci se účastnili ještě dalších soutěží. 
V soutěži Novohradská flétna obsadila flétnistka 
Andrea Korcová 3. místo a v soutěži Jarní petrklíč 
v Jesenici obsadili kytaristé Dominik Hrazdil a Jan 
Ošmera také 3. místo.

Všem žákům a žákyním blahopřejeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci.

H. Richterová

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU 
ve spolupráci s Historickým klubem o.s. 

 

pořádá poznávací výlet  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Návštěva lázeňského střediska v pískovcových skalách - Jonsdorf  s Motýlím domem. 
Odtud přejezd parním vláčkem – úzkokolejkou - romantickou krajinou ke zřícenině 
hradu Oybin. Volná prohlídka kdysi císařského sídla Karla IV. s výhledy do okolí. 
Krátce prohlídka města Zittau s hanzovními domy ze 16. století na česko-německo-

polském trojzemí. Přesun krajinou kolem řeky Sprévy do centra města Bautzen.  
Procházka „městem věží“ s romantickými uličkami,  

prohlídka městského opevnění, hrad a gotického chrámu sv. Petra. 
 

 
 
 

 
 
 
 

sobota 10. 10. 2015 
odjezd autobusem z autobusového nádraží v 6.00 hod.,  

předpokládaný návrat cca v 22.0000 hod. 
 

 

Cena zájezdu: 500,- Kč za dopravu na osobu + cca 15 € na vstup. 
 

 

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

 
Doporučujeme uzavřít připojištění léčebných výloh na cestu do zahraničí,  

není v ceně zájezdu. 
 

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

 
 
 
 

 

 
 
 

 
ZÁVAZNÉ REZERVACE do 10. 9. 2015  

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



14 strana Týnecké listy červenec 2015

Informace z kultury 
Léto na týneckém hradě

V sobotu 6. června se na hradě Týnci nad Sáza-
vou konala vernisáž výstavy Kouzelný svět z lípy 
dřevořezbáře Jaroslava Kundráta z nedalekých 
Bukovan. Až do konce srpna mohou návštěvníci 
obdivovat jeho plastiky vodníků, čertů, zvířat 
místních i exotických a mnoho dalšího. Jaroslav 
Kundrát je také autorem černého kocoura, který 
nám hlídá vstup do hradu – je inspirovaný příbě-
hem z knihy Zločin na Zlenicích hradě.

Přednáška archeologa Jan Víznera z muzea 
v Jílovém u Prahy o historii hradu Týnec nad 
Sázavou a dalších významných památek našeho 
kraje.

V sobotu 13. června se konalo divadelní před-
stavení divadla Incognito – Služebníci. V podání 
Petra V. Lněničky jsme zhlédli zpověď tří význam-
ných mužů Francie za vlády Ludvíka XIII. 

V neděli 14. června se konal v rotundě hradu 
koncert flétnového sboru ZŠ Týnec „Chvilka 
s flétnou a písničkou“ pod vedením pí. učitelky 
Hranostýlové. Děti se koncertem rozloučily se 
školním rokem a rodičům a všem přátelům hudby 
předvedly, co se za uplynulý rok naučily.

Petr Vlk Lněnička z divadla Incognito v autorské 
hře Služebníci

Jaroslav Kundrát
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V pátek 19. června se uskutečnila přednáška 
Jan Morávek – spisovatel Posázaví. V rámci Fes-
tivalu Mezi řekami – Rok Jana Morávka o jeho 
životě a díle přednášel Pavel Borský. Promítal se 
dokumentární film Petra Herolda „U nás na Sá-
zavě“. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si 
dobové výtisky spisovatelových knih a nakouk-
nout do „Pražských ilustrovaných zpravodajů“ 
jichž byl Jan Morávek velice úspěšným šéfre-
daktorem. Na dobových fotografiích jsme mohli 
s voraři aspoň pomyslně proplout po toku řeky 
od Zruče až do Davle. Na závěr večera Václav 
Šmerák představil novou knihu Václava Junka – 
U nich na Sázavě, tak bude o prázdninách co číst…

V sobotu 20. června se konala přednáška Sta-
nislava Šípka – Střípky z historie Týnce nad Sáza-
vou. Při promítání dobových fotografií a krásném 
povídání si mnozí rádi zavzpomínali, a ti kteří 
nejsou pamětníci, se dozvěděli mnoho nového 
o našem městě.

Od 28. června vystavuje v hradní galerii malířka 
z nedalekých Pyšel Marie Kolářová. Výstava nese 
název Na obzoru obraz. Potrvá do 24. července.

V neděli 26. července proběhne vernisáž vý-
stavy obrazů Anny Svobodové. Její obrazy mů-
žete vidět až do 30. září.

Máte rádi netopýry? Tak to musíte přijít na již 
tradiční Netopýří noc na hradě v Týnci. Prohléd-
nete si kolonii netopýra velkého v naší gotické 
věži. Něco se o nich dozvíte. Pro děti budou při-
pravené soutěže a na závěr se půjdeme s ultra-
zvukovými detektory podívat k řece.

Na prázdninové soboty jsme pro vás i letos 
připravili již 12. ročník Letní divadelní scény 
v Posázaví. Tento rok se mohou děti i rodiče 
těšit na klasické pohádky Červenou Karkulku, 
Šípkovou Růženku, O rybáři a zlaté rybce nebo 
třeba netradiční Letní pohádku či Princeznu 

Zpěvanku. Hrát se začíná vždy v 17.00 hodin 
a vstupné je dobrovolné. Návštěvníci se mohou 
podívat i do hradní věže, na výstavu Netopýři 
v prvním patře, rozhlédnout se do širého kraje 
nebo si v muzeu prohlédnout krásné modely lodí 
a výstavu obrazů a dřevořezeb.
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Městské slavnosti 
Týnecký střep 

Na hradě se v sobotu 1. srpna konají Městské 
slavnosti Týnecký střep. Dobové tržiště bude 
otevřeno od 10.00. Nebude na něm chybět spousta 
stánků, ale ani dílny historických řemesel Danar. 
Kulturní program u hradu zahájí ve 13.00 hodin 
Herold a pozve na pódium pouliční divadlo Vik-
tora Braunreitera s pohádkou O Sněhurce. Celý 
program bude provázet skupina historického 
šermu Berounští měšťané, středověkou hudbu si 
poslechneme v podání známé skupiny Dei Gratia, 
tančit bude skupina Siderea a o večerní zábavu se 
postará kapela Springtime. Letošní „Střep“ kolem 
půlnoci zakončí již tradiční ohňová show.

Magdalena Timplová 
kastelánka hradu

Tradiční Městské slavnosti se znovu po roce 
uskuteční také v novém Týnci. Na obyvatele i ná-
vštěvníky města během dvou dnů na přelomu 
července a srpna čeká bohatý kulturní program. 
V něm si najdou to své mladí i dříve narození. 

Z bohaté programové nabídky vybíráme ná-
sledující malou ochutnávku. 

V pátek 31. července se příznivci svižné hudby, 
okořeněné silnou dávkou decibelů, sejdou před 
městským úřadem. V 19.30 hodin kapela BLACK 
PITT odstartuje letošní ROCK PARK. Na podiu se 
vystřídají v rychlém sledu další skupiny a končit 

se bude až za tmy. A to jen proto, aby v sobotu 
ROCK PARK mohl pokračovat a to už od odpo-
ledních hodin.

V sobotu 1. srpna se v celém městě i na hradě 
konají akce pro úplně všechny. Na děti od rána 
čekají pohádky, ale i hudební show. Těšit se mohou 
také na soutěže a výtvarné dílničky. Tatínkové 
i dědečkové si nejspíš velmi rádi prohlédnou his-
torické i moderní stroje, pocházející nejen z tý-
necké fabriky. Maminky i babičky si budou moci 

nakoupit na prodejních trzích věci potřebné i jen 
tak pro radost. A muzikanti? Ti budou hrát pro 
potěšení úplně všem. Ještě příjemná informace 
na závěr – bohaté občerstvení včetně studeného 
piva a teplých párků je zajištěno a vstupné je 
zdarma.

Tak už víte, co budete dělat v pátek 31. července 
a v sobotu 1. srpna? Městské slavnosti Týnecký 
střep jsou jen jednou za rok. Tak se pojďme bavit!

Lenka Morávková, tisková mluvčí
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Přehlídka dechovek
V Týnci nad Sázavou se v sobotu 20. června konala tradiční Přehlídka 

dechovek. Setkání příznivců s dechovými orchestry z Týnce a blízkého 
okolí proběhlo od 9,00 do 12,00 hodin u obchodního domu Hruška. Během 
dopoledne se představil dechový orchestr ZUŠ J. Suka Benešov, dechovka 
Vranovanka i místní kapela Týnečanka. Diváky neodradil ani hrozící déšť 
a dopoledne si užili. Někteří si dokonce přinesli vlastní židličky i s polštářky 
a v pohodlí si vesele pobrukovali do svižného rytmu. Většina návštěvníků 

byla už dříve narozená, ale na ulici tancovaly i úplně malé děti, jejichž nožky 
hudba nenechala v klidu. Nutno podotknout, že slitování mělo i počasí. 
Pršet začalo až půl hodiny po skončení přehlídky. 

Lenka Morávková
tisková mluvčí
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ČERVENEC

6. 6. – 30. 8. KOUZELNÝ SVĚT LÍPY

Hrad Týnec – Městské muzeum. Výstava dřevořezeb Jaroslava Kundráta. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

1. 5. – 30. 9. KRÁSKY MOŘÍ

Hrad Týnec – Městské muzeum. Výstava lodních modelů. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 4. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec – letní scéna. Tradiční letní podvečer s pohádkou pro děti – Červená 
Karkulka aneb Poslední vlk v Čechách, divadlo Incognito. Za nepříznivého 
počasí se představení uskuteční v galerii muzea.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 11. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec – letní scéna. Tradiční letní podvečer s pohádkou pro děti – Pa-
sáček vepřů, Bářino toulavé divadlo. Za nepříznivého počasí se představení 
uskuteční v galerii muzea.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 11. 7. TANEČNÍ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM Zač. 20.00 hod.

Fotbalové hřiště Pecerady. K poslechu a tanci zahraje skupina WYDLE.V pod-
večer před zábavou bude sehráno fotbalové přátelské utkání dospělých. Bližší 
informace: Martin Bartůšek, tel.: 734 385 545. 
Pořadatel: TJ Jawa Pecerady

So 18. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec – letní scéna. Tradiční letní podvečer s pohádkou pro děti – Šípková 
Růženka, Jan Přeučil a Eva Hrušková. Za nepříznivého počasí se představení 
uskuteční v galerii muzea.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 18. 7. FARMÁŘI – koncert Zač. 20.00 hod.

Hotel TÝNEC – Společenské centrum, zahrada. Koncert s grilováním na za-
hradě. Vstupné: 80,‑ Kč. Pořadatel: Miroslav Němec

So 25. 7. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec – letní scéna. Tradiční letní podvečer s pohádkou pro děti – Staré 
pohádky České aneb Co si Kašpárek z Jiráska zapamatoval, Jan Bílek. Za ne-
příznivého počasí se představení uskuteční v galerii muzea.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 26. 7. ANNA SVOBODOVÁ – OBRAZY Zač. 15.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vernisáž výstavy obrazů Anny Svobodové. 
Výstava potrvá do 30. září. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

St 29.7. IVAN MLÁDEK a JAN MRÁZEK
hosty CRAZY BOYS OF PRAGUE

Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum, zahrada. Vstupné: 150,‑ (předprodej), 
180,‑ (na místě). Pořadatel: Mgr. Svatopluk Nebeský

Pá 31. 7.  ROCK PARK Zač. 19.30 hod.

Před Městským úřadem. Dvoudenní festival rockové hudby. Vystoupí: BLACK 
PITT, GINNY ANDRO SYNDROME, MILOŠ DODO DOLEŽAL, THE AGONY. 
Vstup zdarma. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

SRPEN

So 1.8. TÝNECKÝ STŘEP Zač. 10.00 hod.

Městské historické slavnosti – Hrad Týnec. Divadelní, dobová taneční a hu-
dební vystoupení, šermíři, tržiště, ohňová show. Občerstvení zajištěno, vstupné 
dobrovolné. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 1. 8.  ROCK PARK Zač. 14.30 hod.

Před Městským úřadem. Dvoudenní festival rockové hudby. Vystoupí: MO-
NOSTEREO, ROCKTOM, FIVE O´CLOCK TEA, CZECH IT, DILATED, WILDER, 
MIRO ŠMAJDA & TERRAPIE, NOBODY KNOWS. Vstup zdarma.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 1. 8. TÝNECKÝ STŘEP na Pěší 8.00–16.00 hod.

Pěší v Týnci nad Sázavou. V rámci městských slavností bude připraven bo-
hatý kulturní program a přehlídka motocyklů JAWA. Od 9:00 dětská hudební 
show, v 10:30 pohádka divadla Dokola „Jak se Jíra mlynářem stal“, od 12:00 
do 13:00 hraje kapela Czech It a od 13:00 do 15:00 zahraje kapela Týnečanka. 
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 1. 8. PRODEJNÍ TRHY 8.00–16.00 hod.

Na Pěší v Týnci nad Sázavou se uskuteční prodejní trhy, jejich součástí budou 
i atrakce pro děti – skákací hrad, aquazorbing a vodní autodrom. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou

So 8. 8. MEMORIÁL J. ŠTÍCHY – 19. ročník Zač. 10.00 hod.

Fotbalové hřiště Pecerady. Fotbalový turnaj mužstev dospělých. Večerní zábava 
pro přátele klubu a účastníky turnaje. Bližší informace: Tomáš Zazvonil, tel. 
605 268723. Pořadatel: TJ Jawa Pecerady

So 8. 8. ROCK TÝNEC FEST Zač. 16.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum – zahrada. Koncert místních rockových 
kapel. Program: 16.00 Cubaze (crossover), 17.30 Against the Grain (hc/metal), 
19.00 Czech It (Alternative Pop‑Rock), 20.30 The Gaps (Rock´n´Roll), 22.00 
TNS (hardrock). Vstupné: 50,‑ Kč Pořadatel: Miroslav Němec



červenec 2015 Týnecké listy strana 19

So 8. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec – letní scéna. Tradiční letní podvečer s pohádkou pro děti – Letní 
pohádka aneb Skřítek Třesnička a třešňová nálada, Liduščino divadlo. Za ne-
příznivého počasí se představení uskuteční v galerii muzea. Pořadatel: Město 
Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 15. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec – letní scéna. Tradiční letní podvečer s pohádkou pro děti – Prin-
cezna Zpěvanka – Jana Hrušková. Za nepříznivého počasí se představení usku-
teční v galerii muzea. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 22. 8. LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA NA HRADĚ Zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec – letní scéna. Tradiční letní podvečer s pohádkou pro děti – O rybáři 
a zlaté rybce, Divadlo Špílberg. Za nepříznivého počasí se představení uskuteční 
v galerii muzea. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Pá 28. 8. NETOPÝŘÍ NOC Zač. 19.00 hod. 

Hrad Týnec. Pozorování kolonie netopýra velkého ve věži, ukázka a krmení 
handicapovaných netopýrů, aktivity a dílny pro děti, vycházka k řece s ultra-
zvukovými detektory. Vstupné dobrovolné
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

So 29. 8.  OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL  Zač. 13.00 hod.

Hrad Týnec – letní scéna. Přehlídka ochotnických souborů z regionu. V případě 
špatného počasí se představení uskuteční v galerii muzea. Občerstvení zajištěno.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

PŘIPRAVUJEME

So 10.10. PODZIMNÍ VÝLET – Horní Lužice Odj. 6.00 hod.

Návštěva lázeňského města JONSDORT, přejezd úzkokolejkou ke zřícenině 
HRADU OYBIN, prohlídka města ZITTAU, BAUTZEN. Cena zájezdu 500,‑/os 
+ cca 15 € na vstupy, předpokládaný návrat 22.00 hod. Závazné rezervace 
do 10. 9. 2015: Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sá-
zavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: 
Město Týnec nad Sázavou

Změna a doplňování programu během měsíce vyhrazena. 
Přejeme příjemné zážitky

15. Dětská olympiáda v Peceradech
Dne 30. května se ve sportovním areálu v Peceradech uskutečnila již 15. 

Dětská olympiáda. Tak, jako v předešlých ročnících, byli soutěžící rozděleni 
do tří věkových kategorií a utkali se ve třinácti disciplínách. Mezi ně patřil 
například trojboj, šipky, různé běhy, jízdy na kolech, s kočárky atd. Počasí 
nám přálo, takže účast soutěžících byla skutečně velká. Věcnými cenami 
byli oceněni nejen úspěšní sportovci, ale i ti, kteří se umístili pod stupni 
vítězů. Nebylo účastníka, který by odešel domů s prázdnou. Po celou dobu 
trvání akce měly děti občerstvení a svačinu zdarma, za což patří velký dík 
sponzorům. Dekorování a udílení cen se ujali patroni Olympiády. Za ČSSD 
a Středočeský kraj poslanec Ing. Václav Zemek, za MěÚ Týnec nad Sázavou 
starosta města Mgr. Martin Kadrnožka a za SDH Pecerady starosta sboru 
Jaromír Kuchta. Před ukončením celé akce předvedli ukázku požárního 
zásahu mladí hasiči z SDH Pecerady. Všem zúčastněným a pořadatelům 
patří velké poděkování za předvedené výkony a organizaci zdařilé akce. 
Velké poděkování patří také sponzorům Olympiády – Úřadu Středočes-
kého kraje, MěÚ Týnec nad Sázavou, Elmoz Czech s.r.o., G. Kolerové 
České pojišťovně, Hubertu Berkovi, Haně Polívkové a Sboru dobrovolných 
hasičů Pecerady, který celou tuto akci organizoval, za což se mu dostalo 
poděkování od starosty města Mgr. Martina Kadrnožky i pana poslance 
Ing. Václava Zemka.

Za SDH Pecerady velitel Roman Hudrlík
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Dětské dny…

Dětský den Pecerady – Hasí celá rodina… Dětský den Pecerady

Dětský den Podělusy – Hurá nahoru i dolů…

Dětský den Podělusy Dětský den Podělusy

Dětský den Podělusy Dětský den Krusičany – Sportovat také umíme…

Dětský den Podělusy – Přesná muška je základ…
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I. Čarodějnický slet
V Chrástu nad Sázavou, na louce u kostela, se 

30. dubna uskutečnil I. čarodějnický slet. Počasí 
bylo přívětivé a u vatry se sešlo kolem dvou set 
„Chrástečáků“ všech věkových skupin. Vládla pří-
jemná atmosféra. Malí i velcí příchozí si mohli 
upéct vuřty, občerstvit se a popovídat se sousedy 

pokračování na následující straně

a známými. Už se těšíme na další slet. Osadní 
výbor Chrást

Doplnění ještě přidává jeho předseda Ing. Bed-
řich Pešan: „Během akce se mnoho lidí nabídlo, 
že by příští rok Osadnímu výboru rádi pomohli 
s přípravou a organizací. Což nás velmi potěšilo 
a za pomoc budeme samozřejmě rádi.“

Dětský den v Čakovicích – Animátoři

Dětský den v Čakovicích – Projížďky na koních Dětský den v Čakovicích – Vodičku jo!

Dětský den v Čakovicích – Letní pohodička
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Z pera zastupitele
Anketa

Milí občané Týnce nad Sázavou,
mám pro vás úkol na prázdniny. Ale nebojte se, 
není ani na známky, ani povinný. Týnec nad Sá-
zavou je váš domov nebo jen místo, kde bydlíte 
a „doma“ se cítíte někde jinde. Týnec by měl být 
dobrým místem pro život a to i za dvacet i třicet 
let. Není to nedohledno, utíká to všem, a když 
chceme, aby to bylo v lepších časech, tak pod-
mínky se dají vytvořit už mnohem dříve. Jde však 
o to, jakého cíle chceme dosáhnout. A protože to 
má být cíl, na kterém jsme schopni se alespoň v zá-
kladních rysech shodnout, měli bychom jej zjistit.

Koncert Anety Langerové a Večer pro dobrovolníky udělal  tečku 
za „Čistou řekou Sázavou“

Koncert Anety Langerové a tradiční Večer pro 
dobrovolníky udělal pomyslnou tečku za desátým 
ročníkem jarního úklidu, který pod názvem Čistá 
řeka Sázava pořádá společnost Posázaví o.p.s. 
spolu s partnery. Podpořit organizátory i celý 
projekt přišlo 22. května na zahradu Hotelu TÝ-
NEC v Týnci nad Sázavou na 300 lidí. V premi-
éře zhlédli také videoklip „Drž rytmus s Čistou 
řekou Sázavou“, který k desetiletému výročí akce 
a na podporu dobrovolnictví natočila režisérka 
Olga Špátová.

Mezi návštěvníky koncertu byla i Romana Bla-
žejová z Jílového u Prahy. „Přišli jsme na koncert 
Anety Langerové, na jejím facebooku jsme se do-
věděli i to, že je koncert na podporu projektu Čistá 
řeka Sázava. Uvažovali jsme o tom, že bychom 
se k úklidu břehů připojili, ale termín nám ne-
vyhovoval. Věříme, že se nám to podaří příště. 
Akce v Týnci byla celkově moc pěkná a příjemná,“ 
řekla Romana Blažejová. 

Zdeněk Eichler přijel na koncert Anety Lange-
rové z Liberce. „Projekt jsme znali a koupí vstu-
penky jsme ho rádi podpořili, protože samotného 
úklidu řeky se kvůli pracovním povinnostem vět-
šinou nemůžeme zúčastnit,“ řekl Zdeněk Eichler.

V rámci Večera pro dobrovolníky se tradičně 
představily i party lidí, kteří pomáhali s úklidem 
břehů mezi Kácovem a Pikovicemi. Vzhledem 
k tomu, že se většinou jedná o skalní příznivce 
projektu, z jejich prezentací bylo možné vyčíst, že 
je práce i setkání s kamarády bavily. Nezklamali 
opět dobrovolníci z úseku Sázava–Chocerady, 
kteří vtipnou divadelní etudou provedli diváky 
celým desetiletím úklidu.

Videoklip Olgy Špátové Drž rytmus s Čistou ře-
kou Sázavou, který byl poprvé k vidění v Týnci 
nad Sázavou, je ke zhlédnutí na youtube. Vznikl 
v rámci letošního jarního úklidu břehů řeky Sá-
zavy. Účinkují v něm Aneta Langerová, Zbyněk 
Mareš, Marie Štípková, Lucie Linhartová, Denisa 
Cibulková, Jakub Zitko, Josef Horáček a dobro-
volníci projektu Čistá řeka Sázava.

Projekt Čistá řeka Sázava vznikl jako reakce 
na nepořádek, který na březích řeky zanechaly 
povodně. V prvních ročních se uklízelo mezi měs-
tem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se už 
čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysoči-
nou, dohromady 212 kilometrů. Akci organizují 
společnosti Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov, z.s., 
Královská stezka o.p.s. a MAS Havlíčkův kraj o.p.s. 

Přidávají se ale další organizátoři – dobrovolníci 
letos uklidili například Benešovský, Dojetřický, 
Štěpánovský, Úžický nebo Jevanský potok a řeku 
Vrchlici. S úklidem Sázavy a jejích přítoků tak 
letos pomáhalo 3 076 dobrovolníků, kteří sesbírali 
téměř 37 tun odpadků.

Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Lange-
rová.

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

Číslo sbírkového účtu: 1249‑326666339/0800. 
Více informací je na www.cistarekasazava.cz.

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

dokončení z předchozí strany

A už jsme u zadání našeho úkolu:
1) Co se vám v Týnci líbí?
2) Co se vám v Týnci nelíbí?
3) Co byste si přáli mít a zatím to tu nemáme?
 a)  Přání dle bodu 3 bez limitů (můžete po-

pustit uzdu fantazii)
 b)  Zkuste to trochu pojmout dle reálných mož-

ností (co z těch snů by mohlo být uskuteč-
něno)

Na promýšlení máte celé prázdniny, skuteč-
nou anketu vypíšeme až v srpnovém čísle. Zkuste 
chodit po Týnci s otevřenýma očima i srdcem, 
abyste si uvědomili klady i nedostatky našeho 
každodenního života v tomto městě.

Přejeme krásné léto a hodně fantazie.
Milena Povolná

Z dopisů čtenářů
PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali odstupujícím členkám 
výboru paní Jitce Bašatové, paní Heleně Kečké-
šové, paní Evě Paluskové a paní Ireně Žďárské 
za dlouholetou obětavou práci, které věnovaly 
mnoho času a úsilí. 

Za spolek Zdravotně postižených  
Týnec nad Sázavou

Děkují předsedkyně a členky výboru
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Jak jsme si užili jaro v MC Motýlek
Jaro je za námi a všichni se těšíme na dny plné sluníčka s našimi nej-

bližšími, dovolte nám, abychom se s vámi podělili o to, co jsme na jaře 
v MC Motýlek dělali. 

Velikonoční tvoření
Dne 2. dubna jsme uspořádali velikonoční odpoledne plné tvoření veliko-

nočních dekorací, řekli jsme si něco o tradičních zvycích, děti i maminky si 
vyzkoušeli něco nového. Na konci odpoledne děti našly schovaný poklad. 

Cesta za mlékem
Dne 16. května jsme se sešli sice v menším počtu, ale zato v rozmanitém 

složení, dvě batolata, dva školáci, tři maminky, tatínek a jedna teta. Cesta 
tichým lesem nám v teplém jarním počasí rychle ubíhala a tak jsme mohli 
cestou pozorovat dění v lese, jeho obyvatele, ale bohužel i zásahy člověka 
v podobě vyhozených odpadků. V krhanickém kravíně, jež byl cílem naší 
cesty bylo veselo,děti se nahýbaly a zkoumaly ohrady plné telátek. Ta byla 
z nečekané návštěvy překvapena. Využili jsme i místní mlékomat a odnesli si 
domů vzorek čerstvého mléka.Nakonec jsme děti potěšili v podobě zpáteční 
cesty vlakem Po krásně stráveném odpoledni jsme se všichni na nádraží 
vTýnci rozloučili a rozešli se do svých domovů. Akce se konala v rámci 
celorepublikové kampaně Sítě MC Křídla a kořeny naší rodiny.

Přednáška Aromaterapie
Dne 15.dubna jsme uspořádali akci výhradně pro maminky. Jednalo 

se o přednášku a hlavně povídání s Eleonorou Vydrovou, specialistkou 
na aromaterapii. Všem se přednáška velice líbila, dozvěděli jsme se něco 
o účincích jednotlivých esenciálních olejů a jejich použití v domácím pro-
středí. V dnešní době, kdy jsou děti často nemocné a neustále berou nějaké 
prášky je přírodní alternativa vítanou změnou. Pro úspěch bychom chtěli 
přednášku zopakovat na podzim.

Čistá řeka Sázava
Jako každý rok jsme se připojili k projektu Čistá řeka Sázava. Sešli jsme 

se tradičně v Náklí letos dokonce v největším počtu 20 osob. Pomáhalo 
12 dětí a 8 dospělých. Všichni dostali trička s logem projektu, rukavice 
a pytle na odpadky, vyčistili jsme úsek nejen v Náklí, ale celý pravý břeh 
až směrem k prodejně Lidl. Užili jsme si čerstvý vzduch, dětem ukázali jak 
důležité je po sobě uklízet a naučili se něco o přírodě. Doufáme, že příští 
rok se Vás zapojí ještě více!

Bazárek pro dospělé – Bleší trh
V sobotu 23. května jsme uspořádali první bleší trh. Sešlo se sice méně 

kupujících, avšak prodávající maminky měli rozhodně co nabídnout. Sor-
timent nabídky byl opravdu pestrý, vedle oblečení a bot také doplňky, 
bižuterie, potřeby do domácnosti ale i knihy a filmy. Podívejte se na fotky. 
Další bleší trh plánujeme v zimě. 

pokračování na následující straně

Šátkování
Dne 28. května nás v Motýlku navštívila dula a instruktorka vázání šátků 

na nošení dětí Šárka Kučerová. Ve skupince 8 maminek byla příjemná at-
mosféra, ve které nám Šárka nejdříve popsala historii šátkování, vyvrátila 
nejčastější mýty a ukázala několik variant šátků různých materiálů i délek. 
Součástí setkání byla i malá módní přehlídka oblečení maminek a miminek 
vhodného při šátkování. Po sdílení společných zážitků a pocitů ze šátkování 
vyjádřily maminky přání dalšího setkání, napříště s názornou instruktáží 
jednotlivých úvazů. Příští setkání je plánované na podzim.
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PLODNÝ KVĚTEN DĚTÍ Z UMĚLECKÝCH KROUŽKŮ 

                                   
 

Veřejné vystoupení dětského pěveckého kroužku 

Ve středu 20. května si pěvecký kroužek udělal malou generálku před hlavním 
nedělním vystoupením  - Vítáme léto. Děti zazpívaly na akci Region na cestách, 
pořádanou rádiem Český rozhlas - Region. Ani permanentní déšť zpěváčkům 
nesmazal úsměv z tváře a chuť si zazpívat z plných plic. 

. . .   kéž by takových akcí bylo víc ! 

 

 

 

 

                                        2015 

               Velké výkony malých pěvců a herců 

Takto bych shrnula a ohodnotila letošní letní vystoupení dětí z pěveckých  a 
dramatických kroužků na sále kulturního centra TÝNEC v neděli 24.května.  
Zaslouženou odměnou jim byl bujarý potlesk od publika z řad rodičů a přátel. 

 

 

úvod patřil zpěvu … 

 

 

 

 

 

… následovala ČERVENÁ KARKULKA 

 

 

… končilo se pohádkou KRÁLOVSTVÍ (ZLO)ZVYKŮ 

 

Krásné prosluněné léto všem, brzy se Vám opět připomeneme! 

Za dětské umělecké kroužky Studia 3, Mgr. Tereza Kadlecová 

Podzim 2015
Ano, sezóna v našem mateřském centru skončila, ale již nyní pro vás 

připravujeme program na podzim, a budete se mít na co těšit. Od září pro 
vás připravujeme nové i známé kroužky a herny. Aktuální program najdete 
na našich webových stránkách www.mcmotylek.cz. Přijdte se podívat a najít 
si nové kamarády. Těšíme se na Vás. Nyní bych Vám ráda za naše mateřské 
centrum popřála krásné léto a po prázdninách se na Vás budeme opět těšit. 

Kateřina Pikousová
organizační koordinátorka MC Motýlek

Bazárek pro dospělé

dokončení z předchozí strany
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Strategie rozvoje regionu Posázaví do roku 2020
Sociální začleňování, mezigenerační soužití, 

vzdělávání nebo agroturistika – to jsou některé 
z priorit rozvoje regionu Posázaví do roku 2020. 
Jsou zahrnuty v připravované Strategii komunitně 
vedeného místního rozvoje, která bude důleži-
tým podkladem pro získání finančních prostředků 
na realizaci projektů v regionu. Podle předběžných 
informací by do Posázaví mělo v období 2014–
2020 přijít dohromady kolem 186 milionů korun 
z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu, Programu rozvoje venkova a Operačního 
programu Zaměstnanost. První výzvy k podání 
žádostí o dotace by měly být vypsány na začátku 
roku 2016. Žadatelé by už proto měli začít s pří-
pravou projektů. 

„Výkonný výbor Místní akční skupiny (MAS) 
Posázaví ve spolupráci s Kontrolním výborem 

a Výběrovou komisí pracují na specifikaci cílů 
rozvoje regionu. Snažíme se určit směr toku fi-
nancí tak, aby odpovídal mezigeneračním potře-
bám obyvatel regionu. Daleko větší tlak a vazba 
jsou na sociální inkluzi, odpadl spolkový i zá-
jmový život, prostor se hodně otevírá sociálnímu 
podnikání a začleňování znevýhodněných nebo 
sociálně vyloučených skupin osob,“ řekl předseda 
Výkonného výboru Miroslav Němec. 

Nyní se podle něj specifikují oblasti podpory, 
takzvané fiche. „Mělo by jich být devět a v tuto 
chvíli se připravují alokace peněz a preferenční 
kritéria pro každou z nich. Odsouhlasit je musí 
ještě Programový výbor MAS,“ konstatoval Mi-
roslav Němec. Výkonný výbor si ke spolupráci 
přizval Kontrolní výbor a Výběrovou komisi, 
a to kvůli jejich zkušenostem s výběrem projektů 

v minulém programovacím období. „Je to hodně 
důležité zejména pro zacílení jednotlivých fichí 
na konkrétní skupinu lidí,“ zdůvodnil Miroslav 
Němec. Zůstane se také u osvědčeného principu 
výběru projektů – žadatelé je budou muset veřejně 
obhájit před Výběrovou komisí, čemuž bude opět 
předcházet výjezd komisařů na plánovaná místa 
realizace projektů. 

Ověřenou metodu výběru projektů k financo-
vání podporuje i členka Výkonného výboru Lucie 
Onderčaninová. „Snažíme se vyjít ze zkušeností 
minulých let. Snažíme se podchytit a odstranit 
případné otazníky, které se v minulosti vyskytly, 
aby to žadatelé měli co nejjednodušší, aby výběr 
měl co nejméně slabých míst a byl co nejtranspa-

pokračování na následující straně

Klub českých turistů
KČT Týnec nad Sázavou uspořádal autobusový zájezd do Bechyně a Be-

nešovy vily v Sezimově Ústí.
Prohlídka vily, přilehlého parku a hrobky Benešových, byla pro všechny 

příjemným zážitkem. Stejně jako návštěva bechyňského zámku a kláštera.

Zájezd jsme zakončili jak jinak, než turistickou vycházkou po bechyňských 
vyhlídkách. V podvečer jsme se všichni plni dojmů vrátili zpět do Týnce. 
Už se těšíme na zájezd v příštím roce.
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Jak bylo v roce 2014
Teplo z konce předminulého roku udalo ráz celé 

zimě a ve stejných nadprůměrných hodnotách po-
kračovalo prakticky celý loňský rok. Celosvětové 
měření teplot povrchu Země ze sítě klimatických 
stanic označilo tento rok za nejteplejší od roku 
1880 a překonalo poslední rekordy z r. 2005 
a 2010. U nás v Česku to bylo obdobné, jenom 
nejteplejšími předchozími roky byly 2000 a 2007. 
Průměry se u nás počítají od r. 1960 ze 148 stanic 
a měsíční průměry v loňském roce ukazují sice 
jistou rozkolísanost, ale jenom dva měsíce – kvě-
ten a srpen – byly mírně podprůměrné. Největší 
kladnou odchylku měl naopak březen. 

Srážky byly v normálu, ale na celostátní úrovni 
to mnoho neříká, protože regionální rozkolísanost 
je značná a spíše narůstá. Celá střední Evropa 
byla v zimě prakticky bez sněhu.

Od Země a Česka sestoupíme do Týnce a pro-
jdeme si po měsících naše měření a pozorování.
Leden pokračoval teplem z prosince a v prvních 

dvou dekádách bylo až na mírné ranní mrazíky 
v některých dnech stále výrazně nad nulou, kolem 
8. a 10. dne rtuť v teploměru dorážela na 10 °C. 
Jenom v polovině třetí dekády přišlo ochlazení 
a tři dny byly mrazové, kdy ani v poledne ne-
bylo nad nulou. Minimum ale nesestoupilo pod 
−10 °C. Celkový pocit z ledna a jeho teplot se dá 
shrnout do věty „jako by z oka vypadl předjaří 
jiných let“. Až do zmiňovaného ochlazení často 
pršelo a při ochlazení sice krajina krátce zbělala 
pod sněhovým popraškem, který však měl jepičí 
život. Třináct srážkových dnů nám v úhrnu při-
neslo průměrných 31,6 mm vody.

Únor je ještě teplejší, nemá ani jeden den 
s odpolední mínusovou teplotou a jenom čtvrtý 
únorový den klesá ranní teplota pod −5 °C. V po-
slední dekádě se vzduch prohřívá i nad deset 
stupňů. Sucho je převeliké, jenom dvě přeháňky 
v první půlce měsíce, kterých jsme si téměř ne-
všimli, nám přinesly 3 mm srážek. To je rekord 
(společně s dubnem 2007 a listopadem 2011) 
v tomto století a absolutní když opustíme měsíční 
sumáře, protože od 10. února nespadla ani kapka 
do 15. března. Takový nedostatek srážek by nám 
v letních měsících všechnu zeleň hodně poničil.
Březen tedy začíná suchem a i teplem, teploty 

se zvedají spolu s výškou slunce a vrcholí kolem 
rovnodennosti příjemnou dvacítkou. To nevydrží 
plicníky, mokrýše, sasanky a křivatce a plně vykvé-
tají. Těsně po rovnodennosti také přichází první 
vydatný déšť s 18,3 mm vody a tak se koncem 

března s jeho celkovými 40,7 mm podařilo trochu 
snížit srážkové manko z předchozích měsíců.
Duben má vesměs příjemné teploty kolem 15 

°C, jenom kolem 17. dne je přízemní mrazík. 
Tomuto rychlému nástupu jara také odpovídá 
vykvetení trnky, kterou máme jako hlavní srov-
návací rostlinu. V tomto století nikdy nevykvetla 
5. dubna či dříve, nejvíce se tomu blížil 11. duben 
v r. 2007. V dubnu také začínají brzy přicházet 
bouřky – celkem jsou čtyři. Úhrn 42 mm sice není 
příliš, ale příroda rychle probuzená tak rychlým 
nástupem teplot si s tím zatím vystačí.
Květen  začal bouřkou s vydatný lijákem 

s 21,4 mm a po ní nastal třídenní pokles teploty až 
k ranním přízemním mrazíkům. Byli to předčasní 
zmrzlí muži, protože o týden později, kdy obvykle 
přicházejí, bylo zataženo a pršelo. Až do konce 
druhé dekády bylo relativně chladno s teplotou 
do dvaceti stupňů. V poslední dekádě se konečně 
teploty šplhají nahoru a dosahují květnového vr-
cholu 26 °C. Teplo je také příčinou největší bouřky 
s téměř třiceti mm spadlé vody. Celkovou sumou 
srážek 105 mm se květen řadí k těm vlhkým. Černý 
bez vykvétá 28. den a tak se rozvoj vegetace oproti 
předčasnému nástupu kvetení trnky z předchozího 
měsíce dostává do normálu.

Červen má příjemné letní teploty, třicítky ata-
kuje kolem 10. dne. Teploty však nejsou dopro-
vázeny deštěm a protože prvních 23 dní neprší, 
vody v půdě i v řece rychle ubývá. Sázava se svým 
průtokem kolem 10 m kubických za vteřinu je 
silně podnormální, ryby i vodáci jsou rozladěni. 
Úhrnem měsíčních srážek 15,4 mm dosahuje čer-
ven rekordu v celé řadě našeho měření.

Červenec se v teplotách chová prázdninově, 
teplé jasné dny jsou střídány poměrně častými, 
ale málo vydatnými dešti. Zaznamenáváme čtyři 
tropické noci s více jak 18 °C. Velký výpar, i přes 
spadlých 69,5 mm vody, udržuje nízké průtoky 
v Sázavě i Janovickém potoce. Je také poměrně 
málo bouřek a proto i málo silnějších lijavců.
Srpen je po květnu druhý měsíc, kdy teploty 

nepřekračují dlouholetý průměr. Je to hlavně pro 
častý déšť a velkou oblačnost. Prší v šestnácti dnech 
a ani jednou nezaznamenáváme teplotu nad 30 
°C. Zvláště v poslední dekádě je chladněji, mnoho 
dní nevystoupí teploměr ke dvacítce. 101,5 mm 
spadlé vody je nadprůměrné a jak se zdá, tak 
se střídají suché a vlhké měsíce dost pravidelně.
Září je oproti zkušenostem z předešlých let 

teplé a velmi vlhké. Šestnácti srážkovými dny 

a i celou sumou spadlé vody – 100,7 mm – je 
velmi podobný srpnu a stává se druhý nejvlhčím 
zářím v tomto století. Pro velkou oblačnost jsme 
si ani nemohli užít pravé babí léto, ale zahrádkáři 
byli spokojeni.

Říjen pokračuje v trendu nadprůměrných teplot, 
první přízemní mráz přichází až v samém závěru 
měsíce. Jak uvidíme v další popisu, tak je tento 
mrazík největší do vánoc. Nejtepleji je v závěru 
první dekády, kdy jsme se těšili z teplot nad 20 °C. 
Vláhově je měsíc mírně nadprůměrný s 58,8 mm. 
Mohli jsme si užít krásných barev lesních stromů 
a nemuselo to platit jenom pro romantiky.
Listopad nás překvapuje vyrovnanými tep-

lotami dost vysoko nad nulou, pokojové kytky 
mohly bez újmy zůstat venku. Říjnový přízemní 
ráz se neopakoval, stále k nám proudil teplejší 
vzduch od jihozápadu, který nepřinášel mnoho 
srážek a tak napršelo jenom 18,3 mm. To je vý-
razně podprůměrné množství.
Prosinec si nezadal s listopadem a říjnem, 

první zimní měsíc se tak podobá zimám v Irsku či 
v Bretani. Vánoční obleva, která je u nás tradičně 
výrazná, se tentokrát nedá nazvat oblevou, pro-
tože nemá co roztát. Nejvíc tepla máme den před 
Štědrým večerem s 13 °C. Ostřejší vpád studeného 
vzduchu od severu tuto „přímořskou“ idylu ukon-
čuje 28. den s ranními −7 °C a do konce roku 
jsme se dočkali čtyř mrazových dnů a krátkodobě 
sněhu do výšky 10 cm. Na výrazně teplotně nad-
průměrném prosinci toto ochlazení nic nezměnilo. 
Prosincových 33,4 mm spadlé vody v převážně 
tekutém stavu není nic výjimečného.

Celý rok jsme teplotně charakterizovali na za-
čátku a zbývají srážky. Suma srážek v hodnotě 
619,8 mm je nad průměrem patnácti let měření. 
Patnáct let měření srážek je již poměrně dlouhá 
řada, abychom mohli udělat skromnou statistiku. 
Loňský rok se téměř přesně strefil do patnáctile-
tého průměru s hodnotou 618,5 mm. Sedm mě-
síců bylo podprůměrných a osm nadprůměrných, 
přičemž extrémy sucha, vztažené k průměru, byly 
výraznější než extrémy vlhka. Za pozornost stojí 
dva sousedící roky – 2002 a 2003. V r. 2002 bylo 
srážek 134 % ve vztahu k průměru a hned násle-
dující rok pouze 66 %. Vyjádřeno v absolutních 
číslech, byl mezi těmito roky rozdíl ve spadlé vodě 
na jeden metr 417 litrů.

Přejeme čtenářům v tomto roce výraznější pře-
vahu západního proudění nad východním.

Jiří Borovička a Luděk Šefrna

rentnější,“ řekla. Navrhované fiche podle ní ale 
obsahují nová témata a podporují jiné oblasti 
než dosud.

Výkonný výbor navrhl vytvořit následující fi-
che: Bezpečná cesta nejen do školy, Vzdělávání, 
Rodinná komunitní centra, Sociální komunitní 
centra, Sociální podnikání, Sociální a komunitní 
služby v komunitě, Sociální podnikání, Agrotu-
ristika a podpora místních výrobců a Lesy, voda, 
rekreace. Podle předběžných návrhů by na ně z In-
tegrovaného regionálního operačního programu 

mělo jít 106 083 000 Kč, z Programu rozvoje ven-
kova 50 314 000 Kč a z Operačního programu 
Zaměstnanost do 30 milionů Kč. 

V letech 2007–2013 výrazně pomáhal k napl-
nění strategie rozvoje regionu Posázaví Strate-
gický plán LEADER, financovaný z evropských 
peněz. MAS Posázaví, která ho administrovala, 
z něj rozdělila mezi žadatele kolem 90 milionů 
korun. Byla za ně postavena nová hřiště, opra-
veny kapličky a hasičské zbrojnice, vybudována 
vesnická muzea nebo naučné stezky.

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.

dokončení z předchozí strany
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Květnové akce odboru sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou
Ve dnech 19. 5. a 22. 5. pořádal odbor sportu pro všechny TJ o.s. Týnec 

nad Sázavou dvě tradiční, květnové akce.
V úterý 19. 5. to byla v areálu ZŠ na sídlišti Roolympiáda – atletická 

rodinná olympiáda. O vítězství v trojboji (sprint na 20m, hod tenisákem 

Tradiční tenisové soustředění Mozolov 2015 
Poslední středu v květnu jsme vyrazili s dětmi z tenisového klubu na 11. 

soustředění, opět do Mozolova. Tentokrát výprava čítala 10 dětí a 4 členy 
realizačního týmu (prezident, kustod, momentální kouč a švihadelník ).

Děti byly opět super. Areál se nám sice pozvolna pomalu rozpadá před 
očima, ale to nám na dobré náladě neubralo. Poté, co jsme si vlastními 
silami opravili kurty, které při příjezdu vypadaly jako po nájezdu divokých 
cvrčků, jsme mohli započít s prací na sobě. Děti trénovaly a také soutěžily 
v různých disciplínách na souši i ve vodě, až se z nich kouřilo.

Na závěr tradičního turnaje se uskutečnily krásné bitvy. A z nich vzešli 
tito vítězové:
1. místo Martin Plachta
2. místo Nina Pešanová
3. místo Ondřej Kubarič

Pětidenní snažení jsme tradičně ukončili večerním táborákem, který 
děti průběžně prokládaly stezkou odvahy, kdy už se bály jeden druhého.

Soustředění se velmi vydařilo. Doufáme, že si ho všichni užili a doda-
tečně gratulujeme dorostu k vítězství v nedělním mistráku s Modleticemi.

Kvóty na příští rok 128 – 126 – 117 Sportu zdar!!! 
za tenisový klub kp
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Stříbrná volejbalová sezóna
Na jaře letošního roku jsme dohrávali sezónu 2014/2015. V okresním 

přeboru mixů jsme nejprve hostili v týnecké tělocvičně první a druhý tým 
průběžné tabulky, se kterými jsme sehráli vyrovnaná utkání, ovšem obě 
jsme ztratili tie‑breacích. Vyhrát se nám podařilo až v místním derby proti 
Zbořenému Kostelci.

Výsledky 5. kola OP mixů v Týnci: 
11. 4. Týnec – Říčany 1:2 (60:67), Týnec – Benešov B 1:2 (60:67), Týnec 
– Zbořený Kostelec 2:0 (50:30)

O čtrnáct dní později jsme vyjeli na závěrečný turnaj OP do Benešova. 
Turnaj se nám výsledkově povedl na jedničku, a tak, s vydatným přídělem 
bodů do tabulky, jsme se nakonec mohli radovat ze stříbrné příčky v celé 
soutěži. 

Výsledky 6. kola OP mixů v Benešově: 
25. 4. Týnec – Zbořený Kostelec 2:0 (50:36), Týnec – Votice 2:0 (50:32), 
Týnec – Čerčany 2:0 (50:29), Týnec – KK Benešov 2:0 (50:31), Týnec – 
Nespeky 2:0 (kontumačně)

Závěrečná kola mělo na programu v OP i žactvo. Naše áčko zvládlo 
úspěšné účinkování ve Velkých Popovicích, kde pořádaly čtvrté kolo Kunice. 
Svůj první bodík v soutěži dokázalo vybojovat i naše béčko na turnaji v Po-
stupicích, kde sice hladce prohrálo s lídrem soutěže Benešovem, nicméně 
poté dokázalo vzít aspoň jeden set Čerčanům.

Výsledky 4. kola OP žactva: 
• 28. 3. ve Velkých Popovicích
Týnec A – Čerčany 2:0 (50:34), Týnec A – Kunice 2:0 (50:25)
• 28. 3. v Postupicích
Týnec B – Benešov 0:2 (9:50), Týnec B – Čerčany 1:2 (47:64)

„Finále“ okresního přeboru žactva bylo naplánováno do Benešova, kde 
se naše áčko pokoušelo smazat tříbodovou ztrátu na vedoucí Benešov, 
ale po zaváhání s Čerčany a Postupicemi jsme byli velmi spokojeni i se 
stříbrnými medailemi. Béčko si opět připsalo dílčí úspěch v podobě vyhra-

ného setu tentokrát nad Kunicemi, přesto další získaný bodík nic nezměnil 
na konečné osmé příčce v tabulce.

Výsledky 5. kola OP žactva v Benešově 12. 4.:
Týnec A – Kunice 2:0 (50:17), Týnec A – ZŠ Karlov 2:0 (50:12), Týnec A – 
Čerčany 0:2 (43:50), Týnec A – Postupice 1:2 (54:58), Týnec B – Čerčany 
0:2 (21:50), Týnec B – ZŠ Karlov 0:2 (33:50), Týnec B – Postupice 0:2 
(34:50), Týnec B – Kunice 1:2 (43:64)

Velké finále měla i krajská volejbalová soutěž v modrém trojkovém 
minivolejbalu, kde naše nejmenší volejbalové naděje Áňa Zámečníková, 
Kačka Marvanová a Terka Dejnožková hájily naše barvy na turnaji v Kolíně. 
V konkurenci 24 týmů jsme se nejprve dokázali z druhého místa prokousat 
do vyřazovacích bojů, nicméně poté jsme sehráli hodně nešťastný zápas 
proti TJ Baník Příbram B, jenž nás nepustil mezi nejlepších osm na turnaji. 

a skok daleký) soutěžilo 43 dětí v šesti věkových 
kategoriích od 3 do 8 let. V době, kdy jsme zpraco-
vávali výsledky, soutěžilo 38 dvojic v netradičním 
trojboji rodinných párů sestavených z dítěte + 
rodiče/sourozence… Letos sestával trojboj dvojic 
ze sprintu kolem vrhačského kruhu, kombinova-
ného skoku dalekého (dítě klasicky, rodič snožmo 
z místa dopadu dítěte) a z hodu třepetalkou, kdy 
rodič házel z místa dopadu třepetalky hozené 
dítětem.

Všichni závodníci a závodnice se moc snažili 
a za odměnu dostali drobné ceny a čokoládové 
medaile. První tři z každé kategorie obdrželi ještě 
„opravdové medaile“ a diplomy. 

Hned o 3 dny později, v pátek 22. 5., přišly 
děti v předstihu oslavit svůj svátek do areálu tý-
neckého hradu. Tam pro ně instruktoři a členové 
odboru sportu pro všechny, za pomoci trenérů TJ 
JAWA Pecerady, připravili 14 soutěžních stanovišť 
v rámci sportovního odpoledne, tento rok na téma 

„Z pohádky do pohádky“. Kolem hradu se 
tedy potulovali rytíři, kouzelník, malíř a písař, 
princezny, Popelka, bílá paní, ježibaby a další 
pohádkové bytosti.

Okolo hradu bylo dost těsno. Letos, po několika 
„mokrých“ letech, bylo konečně hezky, a tak jsme 
přivítali 184 soutěžících dětí. Protože většina dětí 
chodí v doprovodu rodičů, je počet návštěvníků 
více než dvojnásobný. Naštěstí, cen pro soutěžící 
bylo „tak akorát“ a buřtíky také vyšly pro všechny 
účastníky.

Děkujeme všem ochotným pomocníkům – tý-
neckým hasičům za dohled u ohně, městské poli-
cii za dozor nad bezpečným příchodem k hradu, 

ochotníkům za zapůjčení kostýmů, kastelánce 
paní Timplové a Vlaďce Klímové za výbornou spo-
lupráci a také moc děkujeme sponzorům, Městu 
Týnec nad Sáz. a Wrigley Confections ČR, kom. 
spol, Poříčí nad Sázavou. 

Obě akce se vydařily, a tak se snad sejdeme 
zase za rok.

Věra Junová
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Republikové finále v SG s naší účastí v roce 2015
Ve dnech 15.–17. 5. proběhlo Republikové fi-

nále ve sportovní gymnastice již tradičně v Doubí 
u Třeboně. Za náš oddíl se do tohoto finále probo-
jovala Valentová Jana v kategorii starší žákyně IV. 
Tvořila s dalšími dvěma děvčaty družstvo za Stře-
dočeský kraj. Tato tři děvčata si vedla velmi dobře. 
Pro Středočeský kraj vybojovala 1. místo v soutěži 
družstev a Jana Valentová se umístila ze 45 zá-
vodnic na pěkném 9. místě. Dobře reprezentovala 
náš gymnastický oddíl.

Za ženy se probojovala děvčata Nováková Mo-
nika a Karešová Marie. Nováková M. ale onemoc-
něla a tak družstvo za Středočeský kraj nebylo. 
Děvčata závodila sama za sebe. Karešová M. byla 
na takto velkých závodech poprvé a skončila na 8 
místě.

Z.

pokračování na následující straně

Krajský přebor ve sportovní gymnastice v r. 2015
Již po několikáte byl náš oddíl sportovní gym-

nastiky v Týnci n. S. pověřen Středočeskou kraj-
skou ASPV, aby uspořádal Krajský přebor v SG. 
Tento závod se uskutečnil dne 18. 4. v tělocvičně 
místní II. ZŠ. Tento závod je též postupový a to 
do Republikového finále v SG.

Závodu se zúčastnilo celkem 101 závodníků 
z 9 oddílů Středočeského kraje a to, z Dobříše, 
Říčan, Bělé p. B, Kamenice, Netvořice, Neveklov, 
Beroun, Zdice a samozřejmě z Týnce n. S. Závo-
dilo se v klasickém čtyřboji tj. přeskok, hrazda, 
kladina a prostná. Naše děvčata dopadla takto:

Mladší žákyně I. – celkem 33 závodnic
7. místo obsadila Jašková K.
8. místo obsadila Kmošková M.
16. místo obsadila Dundychová E.
24. místo obsadila Eichlerová S.
31. místo obsadila Ženíšková K.
33. místo obsadila Vaněčková P.

Mladší žákyně II. – celkem 21 závodnic
16. místo obsadila Žilková E.
17. místo obsadila Žáková M.

Starší žákyně III. – celkem 19 závodnic
7. místo obsadila Hejzlarová K.
12. místo obsadila Semíková J.
14. místo obsadila Mravcová A.
15. místo obsadila Minářová L.
19. místo obsadila Provazníková A.

Starší žákyně IV, – celkem 8 závodnic
3. místo obsadila Valentová J.

Ženy – celkem 3 závodnice
2. místo Nováková M.
3. místo Karešová M.

Do Republikového finále v Doubí u Třeboně si 
zajistila postup ve starších žákyních IV. – Valentová 
J. a v ženách Nováková M. a Karešová M.

Z.

Přesto jsme byli s naším působením v celém ročníku krajského přeboru 
nadmíru spokojeni.

Pořadí finále KP modrého minivolejbalu:
1. TJ Baník Příbram A, 2. TJ Kralupy A, 3. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav,… 
9. 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
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Rekordní počet tandemů v Týnci n. S.
V sobotu dne 30. 5. se konal již 14. ročník 

gymnastických závodů pod názvem „Týnecké 
tandemy“. Zúčastnilo se ho celkem 101 dvojic 
ze Říčan, Neveklova, Klatov, Plzně, Bělé p. B., V. 
Ohrada Praha, DDM Benešov, Netvořice a samo-
zřejmě z Týnce n. S. Při tomto závodě cvičí spolu 
dvojice dětí, dále zlatý tandem tj. dospělý a dítě 
a nebo dvojice dospělých celkem v 7 kategoriích.

Tentokrát se tohoto závodu zúčastnily nejen 
zkušené závodnice ale i začínající naše gymnas-
tické naděje.

V kategorii mimina tj. ročník narození 2009 
a mladší bylo celkem 15 dvojic
6. místo obsadila Špičková T. – Vaněčková P.
7. místo obsadila Vaněčková P. – Pjenčáková E.
12. místo obsadila Töroková Š. – Ženíšková J.
13. místo obsadila Kopáňová l. – Töroková Š. 
14. Místo obsadila Janovská A. – Štěpánová P.
Tato děvčata si poprvé zkusila co je to závodění.

V kategorii mladší žákyně I. – celkem 21 dvojic
7. místo obsadila Dundychová E. – Jašková K.
9. místo obsadila Kmošková M. – Dundychová E.
11. místo obsadila źeníšková K. – Eichlerová S.
13. místo obsadila Jašková K. – Eichlerová S.

V kategorii mladší žákyně II. – celkem 15 dvojic
5. místo obsadila Havránková L. – Žilková E.

V kategorii starší žákyně III – celkem 12 dvojic
9. místo obsadila Mravcová A. – Hejzlarová K.
10. místo obsadila Minářová L. – Semíková J.
12. místo Provazníková A. – Šindelářová N.

V kategorii dorostenek – celkme3 dvojice
1. místo obsadila Kazdová B. – Valentová J.

V kategorii zlaté tandemy – celkem 18 dvojic 
2. místo obsadila Součková R. – Havránková L.
8 místo obsadila Kazdová B. – Kmošková M.
10 místo obsadila Karešová M. – Ženíšková K.

V kategorii démantové – celkem 2 dvojice
1. Místo Součková R. – Novotná K.

V kategorii dobrovolná kladina – celkem 6 dvojic
1. místo obsadila Kazdová B. – Valentová J.

Tento závod se velmi vydařil a všichni byli spo-
kojeni. Na tento počet závodních dvojic by bylo 
potřeba trochu větší tělocvična. Takže doufáme, 
že s rostoucím zájmem o tyto závody a dobrou 
propagaci našeho města, brzy vzroste i kapacita 
tělocvičny. Za zmínku stojí. že i přes takto vysoký 

počet tandemů, jsme přesto postrádali tradiční 
účastníky z Dobříše, Berouna, Zdic a Špindlerova 
Mlýna. Větší kapacita se proto pro takto skvěle 
organizované závody stane v brzké době nutností.

Všem cvičenkám i trenérům přejeme krásné 
léto plné sluníčka a těšíme se na novou sezonu.

Z.

dokončení z předchozí strany
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Nový autorizovaný servis vozů 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

Sběrný dvůr v Kamenici přijme dispečerku k provozu. 
 Požadavek středoškolské vzdělání s maturitou.
Nástup možný ihned. Info: tel. 603 202 803

Přijeme automechanika na hlavní pracovní poměr, 
pro opravy osobních a lehkých užitkových vozidel.  
Podmínky: vyučen v oboru, flexibilita, řidič. průkaz sk. B, 
zájem o řemeslo. Praxe vítána. 
Kontakt: Autoservis M.Khek  Řehenice‑Křiváček 12,  
tel. 602619615. 
Pozn.: Platové podmínky a vše ostatní projednáme osobně.

   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz
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MLÝN BREJLOV 
hledá spolehlivého 

 
 
 

s praxí v oboru. 
 

Životopisy zasílejte na  
brejlov@brejlov.cz, 
tel.: 774 443 854 

hledá spolehlivého 

Životopisy zasílejte na 

MLÝN BREJLOV 

brejlov@brejlov.cz, 
tel.: 774 443 854 

s praxí v oboru. 
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 išt ní a frézování kanalizace, bytových dom i pr myslových objekt –
stoupa ky, odpady (WC, vany, d ezy, sprchové kouty a umyvadla)

 Od pr m ru 40 mm do 200 mm a do délky až 22 metr
 P ípadn další informace po telefonu
 Služba Nonstop

Telefon: 777 803 036

Email: hanz1208@seznam.cz

Týnec nad Sázavou – část Chářovice čp. 74. 
Pasivní nízkoenergetický RD z roku 2013.  
Krásný velký pozemek 1318 m2. Půvabný  
rodinný domek 3+1 s velkou půdou připrave-
nou k vestavbě dalších obytných místností. 
Dřevostavba od firmy DKS, s.r.o. Poloha RD je  
v jádru obce, avšak s výhledem do volného  
nezastavěného území. Inž. sítě a technické  
vybavení RD: tepelné čerpadlo vzduch/voda 
zajišťuje celoročně otop + TUV, vrtaná studna 
30 m, jímka na vyvážení 6 m3, podlahové topení 
v celém RD, záložní elektrokotel, el. vjezdová 
brána pro čtyři auta na pozemku.

Cena: 3 700 000,- Kč (k jednání) 
Kontakt: Čeněk Hrdlička 602 201 666
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Na přání vás do naší restaurace přivezeme a odvezeme domů, včetně vašeho vozu.
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Hotel Týnec Spole enské centrum
zve na koncert na zahrad

skupiny

Ob erstvení SPECIALITY NA GRILU
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Staro eská Jídelna 
u Trojánk  

Oznamujeme všem našim zákazník m, 
že je zahájen letní provoz od 1. 6. 2015  

erven – Srpen 2015 
Pond lí – tvrtek 7:00 – 21:00 
Pátek – Sobota 7:00 – 22:00 
Ned le – zav eno.  
Nové webové stránky i s jídelním lístkem  

www.jidelnatrojanek.cz 
Dáš si Fofolu? 
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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

Mgr. Svatopluk Nebeský a

Spole enské centrum TÝNEC zvou na koncert

ZAHRADA SPOLE ENSKÉHO CENTRA TÝNEC

Vstupné:

150, (p edprodej)

180, (na míst )

P edprodej:

Turistické informa ní centrum

rodejna hudebnin u Peka eP

Za nep íznivého po así prob hne koncert na sále
Spole enského centra.

Novinky sledujte na

 

CUBAZE (crossover)       16.00 
AGAINST THE GRAIN (hc/metal)    17.30 
CZECH IT (Alternative Pop – Rock)   19.00 
THE GAPS (Rock´n´roll)      20.30 
TNS (hardrock)        22.00 

Aktuality na www.hoteltynec.cz nebo FB Hotel Týnec – Spole enské centrum
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ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

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

www.elektrowin.cz

?

• Můžete je odevzdat prodejci

při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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 NOVOU PRODEJNU  
   RYBÁŘSKÝCH POTŘEB  
 
V ULICI NA PĚŠÍ (VEDLE RESTAURACE U VRTIŠKŮ) 

                     V TÝNCI NAD SÁZAVOU 
 

- NABÍZÍME VÁM KOMLETNÍ SORTIMENT                           
  RYBÁŘSKÝCH POTŘEB, NÁVNAD I NÁSTRAH 
 
- PRODEJ ČERVŮ, ŽÍŽAL, ROUSNIC A ŽIVÝCH   
  RYBIČEK 
 
- JSME VÝHRADNÍ ZÁSTUPCI ANGLICKÉ  FIRMY   
  HINDERS V EVROPĚ 
 
- NABÍZÍME PORADENSKOU ČINNOST V OTÁZKÁCH   
  RYBAŘINY 


