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TÝNECKÉ LISTY

Milé čtenářky, vážení čtenáři,
z  nového  čísla  Týneckých 
listů na Vás dýchne atmosféra 
letních dnů, festivalových se-
tkání a prázdninových dob-
rodružství. Připomeneme si 
nedávné Městské slavnosti, 
Rock  Park  i  Týnecký  střep 
na Hradě. V tomto vydání Vás 

také seznámíme s novými projekty, ať už zahá-
jenými nebo jen zatím připravovanými. Hodně 
prostoru je věnováno i lávce ve Zbořeném Kos-
telci. Slavnostní zahájení provozu si nenechal ujít 
ani hejtman našeho kraje. Využili jsme tohoto 
setkání a pozvali hejtmana na setkání do Týnce, 
kde by bylo více času na probrání našich starostí 
i radostí. 
Přeji Vám pohodové léto, příjemnou dovolenou 

a školákům mnoho prázdninových dobrodružství. 

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice i města
• Připravuje se prodej bytových jednotek v čp. 21 
Brodce. Nájemníci byli osloveni s nabídkou 
na odkoupení bytu. Prodeje bytů se budou 
projednávat v září na zastupitelstvu.

•  Je dokončeno nové hřiště na Farském kopci. 
Využívat ho budou děti ze staré školy a také 
veřejnost.

• Probíhají přeložky vodovodu na Jílovské a Ko-
menského. Vodovod na Jílovské byla vynucená 
investice poté, kdy Středočeský kraj naplánoval 
obnovu povrchu v této ulici. Životnost vodo-
vodu již byla u konce, a proto jsme nechtěli 
při opravách v budoucnu zasahovat do nového 
asfaltového povrchu.

• Staví se most a chodník v Čakovicích, začala 
rekonstrukce mostku pod hradem Zbořený 
Kostelec.

• Zahájena byla i obnova zahrady v MŠ a rekon-
strukce hřiště u obchodního domu.

• Chodníky Na Hlinkách a v Chrástu k vyhlídce 
budou mít nový povrch.

• Dohodla se nová pravidla pro správu školního 
areálu. 

• Stále hledáme řešení problematického chovu 
psů v Sadové ulici. Kompetentními úřady jsou 
Krajská veterinární správa a Městský úřad 
Benešov, se kterými úzce spolupracujeme. 

Informace z rady
1. Byly uzavřeny smluvní vztahy (po proběhlých 
výběrových řízeních):

  •   S firmou Diostav s.r.o. na rekonstrukci mostu 
přes Kamenický potok na komunikaci č. 33c, 
cena bez DPH je 861.442,93 Kč.

  •   S firmou SARAHS associates s.r.o. na akci 
MŠ  v  přírodním  stylu,  cena  bez DPH  je 
1.038.983 Kč.

  •   S firmou Alois Svoboda na opravy chodníků, 
cena bez DPH je 614.464 Kč.

  •   Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Digitalizace 
dokumentů – HW a SW“ s firmou 6 PLUS, 
spol. s r. o. Dodatek řeší změnu položek, 
cena se snižuje o 84 Kč bez DPH.

2. Se Státním fondem dopravní infrastruktury 
jsme uzavřeli smlouvu O poskytnutí finanč-
ních prostředků z rozpočtu SFDI na projekt 
„Čakovice  –  chodník  podél  silnice  II/107 
a přechod pro chodce“. Příspěvek na projekt 
je 1.401.000 Kč

3. Bylo schváleno rozpočtové opatření (drobné 
úpravy rozpočtu) rady města pro rok 2015

4. Pokyn rady města č. 4/2015 – ceník reklamy. 
Vzhledem k navýšení počtu stran s reklamou 
(inzercí) se mění cena reklamy v Týneckých 
listech.

5. Rada schválila nákup nového vozidla (fekální 
vůz) pro Vodovody a kanalizace Týnec. Finan-
cování je z prostředků VaK.

6. Proběhla schůzka s vlastníky domů v ulici Hu-
sova a 9. května. Hledá se možnost vyřešení 
vlastnictví pozemků pod domy.

7. V Technických službách Týnec je od 1. 7. 2015 
nový ředitel Ing. Jaromír Diblík. Do funkce byl 
jmenován po proběhlém výběrovém řízení.

Z jednání zastupitelstva 
• Hlavním  bodem  veřejného mimořádného 
zasedání zastupitelstva 27. července 2015 
bylo projednávání investičních priorit města 
pro  budoucí  období  2015-2018.  Starosta 

města Mgr. Martin Kadrnožka a místosta-
rosta Ing. Bedřich Pešan předložili seznam 
investičních akcí, který vychází z  podnětů 
zastupitelů i veřejnosti. Cílem bylo stanovit 
priority, na kterých se může začít pracovat. 
Více informací najdete uvnitř listu.

•  Ing. Miloš Albl, tajemník úřadu, informoval, 
o změně č. 1 Územního plánu Týnce nad 
Sázavou. I tomuto tématu se více věnujeme 
na další straně. 

• Dále se projednával Otevřený dopis zastu-
pitelům Týnce nad Sázavou, který zaslala 
ředitelka školy Mgr. Hana Váňová. V dopise 
popisuje  problematiku  fungování  školního 
areálu  i znepokojení z užívání návykových 
látek mladistvými v našem městě. Na základě 
toho se mění pravidla provozu školního areálu 
a přibydou kontroly městské policie.

• Zastupitelstvo uložilo Finančnímu výboru pro-
vedení kontroly hospodaření městských s.r.o. 
Kontrola probíhá. 

Návrhy a připomínky občanů 
Při diskuzi veřejnosti se zastupiteli byl dotaz 

na aktuální  stav  řešení  chovu psů  v Sadové. 
Do konce srpna dle nařízení Krajské veterinární 
správy má majitel uklidit pozemek. Město při-
pravuje žalobu pro nadměrné obtěžování okolí 
hlukem, zápachem a hlodavci. 
Další připomínka se týkala cyklistů, kteří jezdí 

na chodníku kolem hudební školy. Vzhledem 
k tomu, že tam cyklostezka už není, ohrožují tím 
chodce. Na nápravu dohlédne městská policie. 
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Investiční priority města 2015–2018
Ze seznamu investičních akcí pro období 2015 

až 2018 získaly největší prioritu: 

Čistírna odpadních vod Týnec
Zvažovaly se dvě možnosti. Buď rozšíření čis-

tírny odpadních vod o 1500 ekvivalentů na cel-
kových 8 000, nebo modernizace čistírny formou 
nové dosazovací nádrže. Prioritou byla zvolena 
druhá varianta, která oddálí nutnost navyšování 
ekvivalentů, tedy množství vypouštění škodlivých 
látek do kanalizace v přepočtu na obyvatele, o 10 
až 15 let. Prvořadým cílem je likvidovat splašky 
tak, aby vypouštěná voda byla velmi čistá a mi-
nimálně zatěžovala životní prostředí. 

Kanalizace Čakovice a Krusičany
Týnec má 8 místních částí. Čakovice a Krusičany 

nejsou odkanalizované. A to je další priorita pro 
uvedené období. Prověřovat se budou dvě vari-
anty. Zda postavit kanalizaci s čističkou nebo zvolit 
malá lokální řešení, která umožní vypouštět splašky 
vždy pro několik domů společně. Nejprve bude 
nezbytné zpracovat studii, která stanoví možnosti 
jednotlivých variant, následně se rozhodne o dal-
ším postupu.

Vodovody
Další z podporovaných aktivit by měla být 

pitná voda. V místech bez obecního vodovodu 
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INVESTIČNÍ PRIORITY MĚSTA 2015
Investice celkem 208 000 000,00 Kč                      
Vlastní prostředky                          94 000 000,00 Kč 
Úvěr 71 000 000,00 Kč                         

jsou studny s nekvalitní vodou, nebo je vody málo. 
Je potřeba prověřit, jakým způsobem mohou být 
takové nemovitosti vodou zásobovány. Předpoklá-
dáme zpracování studie, která by navrhla mož-
nosti a následně bychom vytvořili dotační titul, 
kterým by město podporovalo individuální řešení 
zásobování pitnou vodou buď skupiny domů nebo 
jednotlivců. 

Rozšíření školy o spojovací krček 
a novu tělocvičnu
Město má zpracovaný generel školního areálu. 

Ten říká, že je možné propojit oba školní pavilóny 
spojovacím krčkem. Školní areál se tak uzavře, 
vzniknou nové šatny a 4 odborné učebny. Kromě 
toho je možné postavit v areálu novou tělocvičnu 
s lepšími parametry, než má ta stávající.

Průběžně realizované akce
Kromě těchto priorit město samozřejmě hodlá 

řešit standardní záležitosti, které jsou v rozpočtu. 
Například opravy komunikací a chodníků, vý-
stavba nových chodníků do místních částí – do 
Kostelce, do Podělus. Rozpracovaná je příprava 
rekonstrukce nádraží, zateplení úřadu s bezbarié-
rovým přístupem, zateplení tělocvičny v Kostelci. 
Bude se pokračovat v opravách bytových domů 
a dalších nemovitostí v majetku města. 

Mgr. Martin Kadrnožka

Změna územního plánu
Zastupitelstvo schválilo změnu č. 1 územního plánu Týnce nad Sázavou. 

V návrhu na změnu bylo 62 požadavků, schválilo se 44. Až na dvě žádosti 
většího rozsahu, jde jen o drobné úpravy územního plánu. Termín pro-
jednávání dalších změn územního plánu by mělo stanovit zastupitelstvo 
na svém dalším zasedání. Už nyní je podáno 20 nových žádostí.

Uzavírka ulice Jílovské

14. 8. 31. 8. 2015
St edo eský kraj naplánoval

obnovu povrchu na ulici Jílovská v Týnci nad Sázavou.

Úplná uzavírka ulice od p ejezdu v Týnci nad Sázavou k p ejezdu v Chrástu nad Sázavou.

V lokalit bytových dom s výjezdem do Jílovské není možná dopravní obsluha.
Náhradní parkovací plocha je u m stského ú adu. Objízdná trasa pro veškerou dopravu

v etn autobus a nákladních vozidel je vedena p es akovice a Krhanice.

14. 8. 16. 8. 2015 frézování vozovky v celé délce za úplné uzavírky
17. 8. 22. 8. 2015 pokládka podkladních asfaltových vrstev, po dokon ení možnost vjezdu místních obyvatel
25. 8. 28. 8. 2015 úplná uzavírka po dvou úsecích – pokládka finální asfaltové vrstvy, druhý den po
dokon ení bude umožn n vjezd
31. 8. 09. 9. 2015 dokon ovací práce

Vlastník komunikace, St edo eský kraj, upozor uje, že termíny prací jsou pouze orienta ní.
Zárove d kuje za pochopení nutných opat ení, vedoucích ke zkvalitn ní pr jezdnosti
Týncem nad Sázavou.

Václav Marhan, stavbyvedoucí
marhan@psvs.cz
Telefon: 267 226 133

Uzavirka ulice Jilovske.indd   1 13.8.2015   20:16:11

Akce průběžně financované z rozpočtu města
Rekonstrukce nemovitostí – bytový a nebytový fond – zateplování, výměny 
oken, dveří, bytová jádra
Komunikace – dopravní terminál: rekonstrukce autobusového nádraží + ná-
draží ČD v Týnci
Komunikace – chodník/cyklostezka Kostelec
Komunikace – chodník/cyklostezka Podělusy
Bezpečnost – Kamerový systém – centralizace, rozšíření
Rekonstrukce úřadu a střediska – zateplení, výměna oken, bezbariérový přístup
Rekonstrukce – střecha v muzeu
Rekonstrukce areálu hradu – vstupní brána (omítky, stříška, ozdoby)
Údržba kapliček a božích muk
Hasičárny, obecní domky – rekonstrukce, přístavby, stavby – Čakovice, Chrást 
vesnice
Sokolovna Kostelec – zateplení
Odbahnění obecních rybníků a požárních nádrží, zpevnění plochy u rybníků 
(Krusičany, Pecerady, Podělusy)
Revitalizace – prostor před spořitelnou
Revitalizace – proluka u čp. 13 – hrad – vstup na veřejné WC, schodiště
Revitalizace – starý hřbitov (Týnec, Chrást) – odstranění opuštěných hrobů, 
pěšiny, zídky

Významné prioritní akce - nově zařazené do přípravy a realizace
ČOV intenzifikace čistírny Týnec 8000 EO, dosazovací nádrž II
ZŠ spojovací krček I – odborné učebny, šatny, spojovací chodba
Dotační titul města pro stavbu studen a ČOV (lokality bez kanalizace (vodo-
vodu) – Krusičany, Čakovice, Větrov...)
ZŠ nová tělocvična (přístavba vedle stávající)
Kanalizace – Čakovice, Krusičany (včetně ČOV)
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Slavnostní otevření lávky ve Zbořeném Kostelci 
Lávka pod hradem Zbořený Kostelec byla cyk-

listům i pěším slavnostně předána do užívání. 
Oficiální otevření za účasti hejtmana Středočes-
kého kraje Miloše Petery proběhlo 28. července 
ve 14 hodin. Podívat se přišly desítky lidí. Byli 
mezi nimi cyklisté i maminky a babičky s mrňaty 
v kočárcích i na koloběžkách. A také ti, co právě 
běželi na autobus do Prahy. Ten staví hned pod 
hradem, takže se především obyvatelům Kostelce 
výrazně zkrátila cesta. Lávka se pod náporem lidí 
vesele pohupovala, což se obzvláště dětem hodně 
líbilo a ani z ní nechtěly odejít. Z vrchu na to 
hemžení majestátně zhlížela zřícenina Kostelce 
a slunce s modrou oblohou až kýčovitě dotvářelo 
atmosféru. Pod lávkou byl připraven stan s občer-
stvením včetně šampaňského, kde všichni příchozí 
mohli jíst a pít podle chuti. Z davu zaznívalo, že 
lávka je pěkná a lidem se líbí. V dalším vydání 
týneckých listů přineseme podrobné výsledky 
ankety názorů týneckých občanů na tuto stavbu. 

A nyní pár technických informací. Nová spojnice 
pravého a levého břehu Sázavy je visutá dřevěná 
příhradová konstrukce o třech polích s maximál-
ním rozpětím středního pole 65 m. Celkem měří 
255 metrů, široká  je 2,5 m. Projekt s názvem 
Zlepšení podmínek pro pravidelné užívání cyk-
lodopravy v úseku Zbořený Kostelec a Týnec nad 

Sázavou byl spolufinancován z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy. V jeho rámci 
se vybudovaly i dva úseky cyklostezek v celkové 
délce 1,79 km. Součástí byla také instalace zna-
čení pro cyklisty, dopravního značení na silnici 
a výstavba odpočinkového místa. Projekt reagoval 
na potřebu zajištění bezpečného vedení cyklotras, 
neboť stávající cyklotrasy č. 11 Greenways Praha 
– Vídeň a č. 19 Posázavská vedly po dopravně 
zatížené a nebezpečné silnici II/107. Přeložením 

cyklotras došlo k výraznému zlepšení podmínek 
pro cyklodopravu v úseku Nespeky – Zbořený 
Kostelec – Týnec nad Sázavou. Realizátorem 
stavby byla společnost HOCHTIEF CZ, a.s., pro-
jektanty Ing. Michala Novotná a Ing. Jan Vorel 
ze společnosti Novák & Partner s.r.o. Stavba vyšla 
na necelých 31 miliónů korun, 24 mil. uhradila 
dotace EU, zbytek Středočeský kraj.
Tak ať nám všem dobře a dlouho slouží…

Lenka Morávková

Nové hřiště u obchodního domu Hruška 

Obnova chodníků 
v Týnci a okolí 
Chodníky v lokalitě Na Hlinkách a v Chrástu 

nad Sázavou od přejezdu k vyhlídce prochází 
kompletní rekonstrukcí. Ta bude hotova do konce 
srpna.  Chodníky  dostanou  novou  zámkovou 
dlažbu a také obrubníky. Opravu provádí firma 
Alois Svoboda, se sídlem Berounská 19, Kyšice. 
Město za ni zaplatí 614 464 Kč bez DPH.

Kompletní obnova hřiště u obchodního domu 
Hruška začala. V minulých dnech došlo k odstra-
nění původních prvků a k opravě plotu. Během 
srpna je naplánovaná montáž prvků nových. Ta by 
měla být hotova na začátku září. Město za nové 
moderní bezpečné hřiště pro děti zaplatí včetně 
terénních úprav okolí 700 tisíc korun.
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Digitalizace dokumentů

Mateřská školka v Týnci nad Sázavou chce být blíž k přírodě
Dne 28. 7. 2015 byla zahájena realizace pro-

jektu „MŠ v přírodním stylu Týnec nad Sázavou“. 
Projekt zahrnuje pořízení nových dřevěných her-
ních prvků a úpravu zahrady v přírodním stylu 
se  zaměřením  na  environmentální  výchovu. 
Přibydou vrbové stěny a chýše, hmyzí domečky, 
ptačí koutky, jezírka, oblázkoviště, záhony, pro-
vazové lávky, lavičky a informační tabule. Dojde 
i k odstranění nevyhovující zeleně a výsadbě 
nové. Přeměna zahrady by měla být dokončena 
do konce října. Co je hodně důležité – provoz MŠ 
nebude po dobu akce omezen. 

Projekt je realizován v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí a bude spolufinanco-
ván ze zdrojů ERDF: Operační program Životní 
prostředí, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury 
pro environmentální  vzdělávání, poradenství 
a osvětu, výzva č. 65 OPŽP.

Ve výběrovém řízení na dodavatele zvítězila 
s nejnižší nabídkovou cenou firma SARAHS asso-
ciates s.r.o. s cenou 1 257 169 Kč., dotace zaplatí 
90 procent způsobilých výdajů. 

Martina Höhnová, DiS.

Městský úřad v Týnci nad Sázavou zahájil 
projekt Digitalizace dokumentů. Díky tomu bude 
možný okamžitý přístup k požadovaným údajům. 
I mnoho let staré dokumenty půjde najít během 
okamžiku a to i z místa mimo úřad. Navíc se 
maximálně zvýší míra zabezpečení. Projekt za-
hrnuje pořízení automatické digitalizační linky 
a rozšíření počítačové sítě a také agend. Jeho 

hlavním cílem je snadnější a efektivnější komuni-
kace mezi úřadem a občanem. Celkové náklady 

jsou spočítány na 1 782 221 Kč, 85 procent hradí 
evropská dotace ze Strukturálního fondu ERDF

Lenka Morávková

Výzva k návrhům členství v osadním  výboru 
Chrást nad Sázavou – sídliště
Městu Týnec nad Sázavou byl doručen návrh na zřízení osadního výboru 

pro místní část Chrást  – sídliště. Navrženy byly tyto osoby: Josef Štilc, 
Jaroslav Míček, Ivana Vatechová ml. a Milan Krejzl.

Žádáme o Vaše návrhy dalších členů osadního výboru a připomínky 
do 28. 8. 2015.

Dle zákona O obcích: 
• Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Chrástu nad Sázavou

• Členy osadního výboru určuje zastupitelstvo
• Osadní výbor je oprávněn:

  a)   předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající 
se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

  b)   vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě 
obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

  c)   vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany 
obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům 
obce

Vaše návrhy či připomínky doručte: mailem – radnice@mestotynec.cz, 
telefonicky – 317 701 530, poštou nebo osobně – MěÚ Týnec nad Sázavou, 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.
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Významný občan –  
nominace
Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k po-

dávání nominací na titul „významného občana“ 
města. Toto ocenění se letos bude udělovat již 
počtrnácté. Pokud tedy víte o někom, kdo se za-
sloužil o rozvoj města, významně ovlivnil život 
ve městě nebo se zapsal do historie města svou 
prací, nominujte ho! Své návrhy můžete zasílat 
na městský úřad do pátku 21. 8. 2015, poté je rada 
projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu. 
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. Navr-
hovat může široká veřejnost, zájmové i společen-
ské organizace. Návrh by měl obsahovat jméno 
a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí, 
odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele.
Věříme, že spolu s Vámi, připravíme oceněným 

nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat 
po celý život. 

pokračování na následující straně

Ze svodky městské policie
Od 20. 6. 2015 – 3. 7. 2015 využili obyvatelé rodinného domu v Chrástu 

nad Sázavou službu prováděnou strážníky městské policie v Týnci nad Sá-
zavou. Jedná se o namátkové kontroly opuštěného domu během dovolené.

1. 7. 2015 – Asistence u dopravní nehody v křižovatce u Janečkovy vily. 
Na místě byla ve spolupráci s Pčr Týnec nad Sázavou a dopravní policií 
řízena doprava.

2. 7. 2015 – Poctivý občan našel před prodejnou Benea v Týnci mobilní 
telefon a odevzdal ho městské policii. Hlídkou zjištěn majitel telefonu, 
kterému byl ihned předán. 

3. 7. 2015 – Přijali strážníci telefonické upozornění ohledně poražené 
srny ležící vedle vozovky na Zbořený Kostelec. Na místo byl přivolán pra-
covník mysliveckého spolku, který se postaral o její odbornou likvidaci.

3. 7. 2015 – Další slušný občan města Týnce kontaktoval strážníky 
ohledně nalezeného mobilního telefonu. I v tomto případě se podařilo 
zjistit majitele, kterému byl vrácen.

4. 7. 2015 – Při pochůzkové službě zjistili strážníci nedovolené parkování 
vozidla na přechodu pro chodce před obchodním domem Hruška. To bylo 
potrestáno udělením blokové pokuty.

5. 7. 2015 – Přijali strážníci MP v nočních hodinách telefonické upozor-
nění ostrahy Jawy na podezřelou osobu sedící v kolejišti na železničním 
mostě. Po příjezdu na místo byla osoba vykázána z kolejiště.

7. 7. 2015 – Přijato telefonické upozornění občana Chrástu osady na silné 
zakouření obce. Na místě hlídka MP zjistila, že dochází k pálení trávy, které 
bylo strážníky okamžitě ukončeno.
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 8. 7. 2015 – Kontaktoval telefonicky hlídku MP občan Pecerad, že se 
na jeho parcele nachází cizí středně velká želva. Strážníci želvu s maxi-
mální opatrností převezli do DandyLandu. Zde byla umístěna do terária, 
kde bude čekat na svého majitele.

 9. 7. 2015 – Při pochůzkové službě na nové cyklostezce u mlýna byly 
zjištěny první škody vandalů. Jednalo se o zlomený nově vysazený strom 
v prostoru laviček u jezu. 

 11. 7. 2015 – Bylo ve spolupráci s Pčr Týnec nad Sázavou řešeno ru-
šení nočního klidu v ulici Družstevní silně podnapilou osobou. Vše bylo 
na místě vyřešeno domluvou.

 11. 7. 2015 – Došlo na parkovišti u Lidlu k dopravní nehodě, kdy se 
špatně zabezpečené vozidlo dalo samo do pohybu a narazilo do dalšího 
vozidla. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob.

 15. 7. 2015 – Přijala hlídka MP telefonické upozornění na podezřelou 
osobu pohybující se po sídlišti Kněžina, kde vybírá popelnice. Na místě 
zjištěna strážníky známá firma, která byla ihned z těchto prostor vykázána.

 
 Klenovec Tomáš ved. MP

Poděkování 
Poděkování patří dobrovolným hasičům z Pe-

cerad. Ve svém volném čase vyrazili do Týnce 
zalévat suchem zužované stromy, trávu i keře. Jak 
je vidět z přiložených fotografií, v Sadovce kropili 
vše v dosahu hadice :-). Na rozdíl od pózování 

fotografovi, jim to šlo výborně. Někteří dokonce 
před objektivem, z vrozené skromnosti, prchali 
do křoví. Kroužek ukazuje víc :-) :-) :-).

Ing. Bedřich Pešan

UZÁVĚRKA

Uzávěrka příspěvků  
do příštího čísla  

Týneckých listů je 
v pátek 25. září 2015. 

Tento termín je závazný.
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Podobně jako předešlí deváťáci, také my jsme 
se s velkým nadšením na začátku školního roku 
ujali nově příchozích prvňáčků. Každý žák třídy 
deváté se stal „parťákem“ jednoho či dvou žáčků 
prvních tříd. Od září tak deváťáci s radostí navště-

Informace ze škol, knihovny a od dětí…

vovali své mladší kamarády ve vedlejším pavilonu. 
Někdy jsme se zastavili třeba o přestávce, jindy 
jsme přišli zase na hodinu výtvarné výchovy apod. 
Společně jsme si četli pohádky, hráli různé hry 
a dokonce jsme vyrobili písmenkovou knihu. Rok 

prožitý s našimi prvňáčky utekl jako voda a já 
doufám, že si ho užili stejně jako my.

Eva Potůčková, žákyně 9. B

Patronát

Informace ze školní jídelny pro strávníky  – prvňáčky

Úřední dny v ŠJ Komenského ulici:
25. 8. 2015 8.00 – 14.00 
26. 8. 2015 8.00 – 14.00 
27. 8. 2015 12.00 – 16.00

Přihláška ke stravování imo
1) vyplnit přihlášku na webových stránkách a odeslat (přihláška je platná 
od 1. do 9. třídy)

  –  zřídit si inkaso u své banky č. sběrného účtu ŠJ 100003401/0800 
  –  v.s.ddmmrr – nar.10.11.2007 - v.s.101107
  –  částka 600 Kč
  –  k 15. dni v měsíci (od září 2015) 
  –  na dobu neomezenou     
  –  kopii inkasa přinést do kanceláře ŠJ, zakoupit si čip za 135 Kč 
2) vyzvednout a vyplnit přihlášku v ŠJ, zaplatit zálohu 600 Kč a čip

Platby:
–  inkasem – sběrný účet 100003401/0800 k 15. dni v měsíci, strženo dle 
projedených obědů

–  běžný účet 325914329/0800, trvalý příkaz ke 3.dni v měsíci, částka 
600 Kč

–  hotovost (vždy první 3 pracovní dny v měsíci v kanceláři ŠJ) dle po-
kladních hodin

Pro všechny žáky
Platby inkasem
9. 2015 je oběd pro žáky přihlášen. Odhlášky přes internet je možné 
od 24. 8. do 30. 8. 2015 
1. 9. nebude možnost oběd telefonicky zrušit
Platba trvalým příkazem 
Zálohu 600 Kč je nutné zaslat na běžný účet ŠJ do 27. 8. 2015 
Dále 3. 10., 3. 11., 3. 12… 
Platba v hotovosti – viz. pokladní hodiny v srpnu 2015 

Dospělí strávníci mohou odebírat obědy od 1. 9. 2015 11–11,30 h. Na-
hlaste se po tel. 317 701 313 nebo v kanceláři Školní jídelny Komenského. 
Čipy nové za 135 Kč nebo přehraji Vaše již použité. Veškeré informace jsou 
také vyvěšeny na obou školních jídelnách a na webových stránkách školní 
jídelny www.sjtynec.cz.
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců školní jídelny.

Jana Malinová, ředitelka ŠJ
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Týnecký střep na hradě
Letos jsme k nám pozvali dílny historických 

řemesel o.s. Danar ze Šelmberku. K vidění byla 
autentická dílna přadleny, Scriptorium – písárna 
a brašnář. V celém areálu hradu to ale nebyly 
jediné stánky, návštěvníci si mohli například po-
chutnat na tradičním trdelníku, koupit si spoustu 
zajímavých výrobků od keramiků, dráteníků, 
šperkařů, včelaře nebo třeba voňavé Davídkovo 
koření. Děti se mohly projet na poníkovi, nechat 
si namalovat něco hezkého na obličejík, nebo si 
třeba vyrobit dárek v několika dílničkách, vyzkou-
šet točení na hrnčířském kruhu, prohlédnout si 
jak to vypadá ve včelím úle, vidět mistra řezbáře 
při práci a mnoho dalšího.
Skupina historického šermu Berounští měšťané 

nás provázela celým bohatým programem. Na za-
čátku přivítal všechny diváky Herold na vysokých 
chůdách.
Děti i dospělí se mohli zúčastnit množství sou-

těží – pro mlsné jazýčky byl připraven koláčkový 
turnaj, kouzelné bambule byly zase výzvou pro 
statečné kluky, v házení věnečků na meč zvítězil 
ten nejpřesnější a nakonec byla zatlučena spousta 
hřebíků…
Novinkou mezi vystupujícími bylo Pouliční 

divadlo Viktora Braunreitera z Karlových Varů. 
Zahráli nám tři pohádky O Sněhurce, O Šípkové 

Růžence a O Červené Karkulce. Z tohoto neotře-
lého, originálního, nesmírně vtipného a pohoto-
vého herce bylo velké i malé publikum nadšeno. 
Interaktivní příběhy s klasickými pohádkovými 
motivy zaujaly malé  i velké diváky, kteří byli 
neobvykle a mnohdy velmi jemně až mohutně 
vtaženi do děje. Nutno podotknout, že někteří 
hráli jako opravdoví profesionálové. 
Na pódiu jsme měli dokonce možnost setkat 

se s nerozlučnými kamarády – Shrekem a oslí-
kem. V humorném pohádkovém příběhu statečně 
bojovali s rytíři.
Krásné tanečnice ze skupiny Siderea předvedly 

své umění – od veselých středověkých tanců, přes 
rozverné cikánky k akrobatickým šašicím. Do-
konce vzaly hosty do kola a zatančily s nimi. Ve-
černí program obohatily dvorské tance a dechbe-
roucí rej čarodějek.
Nechyběl ani souboj o krásnou paní s názvem 

Turnaj pro královnu. Její dobré srdce mohl získat 
jen ten nejstatečnější rytíř. Před půlnocí celý bo-
hatý program ukončila ohňová podívaná, ke které 
zahrála středověká kapela Dei Gratia z Tábora. 
Tito skvělí muzikanti nás provázeli celým dnem.
A my už se nyní můžeme těšit, co zajímavého 

nám přinese příští ročník…
Magdalena Timplová

Jak třídíme
Již posedmé pozvaly děti ze školky své rodiče 

a kamarády na vernisáž ekologicky zaměřené 
výstavy obrázků „JAK TŘÍDÍME“.
Každoročně je to tečka za celoročním enviro-

mentálním projektem. 
Vše začíná na podzim vycházkami do přírody, 

pozorováním, jak se lidé ve svém okolí chovají. Co 
je správně a co ne. Pak napravujeme, co můžeme.
S ochrannými rukavičkami odpadky v okolí 

školky vysbíráváme a hodně se divíme, kdo místo 
do kontejneru může pohodit plastovou láhev v lese.

Pak všechno, co jsme zažili namalujeme, ob-
rázky vystavíme a zveme hosty. 
Letos jsme vystavovali 184 obrázků, zúčastnily 

se i děti ze základních škol a družin. 
Soutěž by nemohla existovat bez podpory paní 

ředitelky Mateřské školy Janety Jandové, starosty 
a místostarosty Města pana Martina Kadrnožky 
a pana Bedřicha Pešana, odměn poskytnutých rodiči. 
Děkuji tímto rodinám Patlevičových, Železných 

a Kaprálkových. Poděkování patří i panu Vilímkovi 
za ozvučení akce, Evě Pazderové a jejímu dramatic-

kému kroužku za básničky na úvod, paní Dagmar 
Bartůškové a paní V. Bezkolé ze školkové kuchyně 
za tradičně vynikající koláče, za vytvoření zázemí 
s občerstvením paní D. Motykové a H. Znamenáč-
kové za podporu morální všem kolegyním učitelkám 
ve školce i základní škole. 
A hlavně dětem a ještě jednou dětem za zod-

povědný přístup ke svému okolí.
Krásné prázdniny všem, třídíme dál a těším se 

na další setkání příští rok. 
D. Kellnerová
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Vernisáž Anny Svobodové
V neděli 26.7.  jsme měli možnost účastnit 

se vernisáže výstavy obrazů Anny Svobodové. 
Na úvod zazpívala Lucie Kyptová několik písní, 
které zhudebnila na slova autorky obrazů. Pří-

se na hradě v Týnci odehrálo opět jedno hezké 
odpoledne.

Magda Stárková

znivce malířky určitě potěšily poeticky i civilně 
namalovaná zátiší a citlivě malované portréty 
a figurální motivy. Výstavu obrazů doplnila A. 
Svobodová i ukázkou ze své tvorby šperků. Tak 
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Letní divadelní scéna
Na hradě proběhla během prázdnin již 12. Letní 

divadelní scéna v Posázaví
V průběhu dvou měsíců se představilo celkem 

devět divadel z různých koutů Čech. Vždy láká 
například Jan Přeučil se svou ženou Evou Hruš-
kovou. Letos k nám přivezli pohádkový muzikál 
Šípková Růženka. Odměnou za představení, které 
odehráli v obrovském vedru jim byl dlouhý potlesk 
početného publika. Po pohádce ještě pan Přeučil se 
ženou uspořádali pro nadšené děti autogramiádu. 
Nově k nám začala jezdit i sestra Evy Hruškové 
Jana, ta zahrála pohádku Princezna Zpěvanka. 
Sestry tu již v minulých dvou letech vystupovaly 
i společně.
Novinkou na naší scéně bylo i vystoupení místní 

herečky Báry Čmelíkové, na letním pódiu se po-
prvé představila s pohádkou Pasáček vepřů.

Dále jsme mohli zhlédnout Divadlo Inkognito 
s pohádkou Červená Karkulka aneb Poslední 

vlk v Čechách nebo třeba naší stálici pana Bílka 
s představením Staré pohádky České aneb co si 
Kašpárek z Jiráska zapamatoval. Představení tak 
bylo pro děti nejen zábavné, ale i poučné.
Vystupující se k nám hodně vrací, protože mají 

rádi atmosféru našeho hradu. Je tu skvělé pub-
likum a pod naší krásnou velikou lípou, která 
v létě slouží jako deštník i slunečník se jim prostě 
dobře hraje.

Letní divadelní scéna je u nás dvanáctým ro-
kem, takže můžeme říci, že má již celkem dlouhou 
tradici. Diváků chodí opravdu hodně. Láká je ne-
jen kvalitní divadlo, ale nezanedbatelné je i to, že 
vstupné máme na rozdíl od okolních divadelních 
scén pouze dobrovolné a diváci si mohou zároveň 
prohlédnout zdarma výstavy v muzeu a gotickou 
věž, ze které je krásný výhled do okolí.

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

Hrad Týnec – letní scéna. Tradiční letní podvečer s pohádkou pro děti – O ry-
báři 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 NA HRADĚ 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. 14.00 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

So 29. 8. ROUZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Zač. 14.00 hod.

Louka u kostela Chrást n. Sázavou. Zábavné odpoledne plné soutěží, her 
a odměn, opékání buřtů, atrakce pro děti, večerní zábava pro dospělé.

ZÁŘÍ

So 12. 9. Pochod přes čtyři zámky

51. ročník dálkového pochodu. Trasy: 9, 185, 25, 35 a 50 km. Místo start: 
Bisport, Týnec nad Sázavou. Start: 7.00 – 10.00 hod. (50 km do 8.30 hod.). 
Startovné: 20,- Kč, členové KČT a děti 6-15 let 10,- Kč. Bližší informace: Milan 
Šípek, tel.: 317 701 765, 737 712 807, email: rakova@bri.cz  
Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou

So 19. 9. 6. DĚTSKÝ BAZÁREK Zač. 9.00 hod.

Fotbalové hřiště Čakovice. Bazar dětského podzimního a zimního oblečení. 
Pro zájemce o prodej: příjem oblečení: pátek 18. 9. 16.00 – 18.00 hod., výdej 
oblečení 19. 9. 15.00 – 17.00 hod. Jiný čas příjmu a výdeje po tel. domluvě 
720 465 269, cena za vklad do 40ks 10,- Kč, každých dalších 10 ks 2,- Kč. 
O pořadové číslo si pište na email: martinachrudimska@gmail.com

So 26. 9. KELTSKÝ VEČER Zač. 16.00 hod.

Hrad Týnec. Festival irské a bretaňské hudby. Pořadatel: Město Týnec nad 
Sázavou – Městské muzeum

Ne 27. 9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA Zač. 14.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. K tanci i poslechu zahraje dechová kapela 
Týnečanka. Vstupné 50,- Kč.
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Po 28. 9. DEN POHYBU A ZDRAVÍ 13.00–19.00 hod.

Areál Základní školy v Týnci nad Sázavou, Komenského ul. Den pohybu a zdraví 
pro nejširší veřejnost, 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota o. s. Týnec nad Sázavou

ŘÍJEN

Po 5. 10. BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

Městský úřad v Týnci nad Sázavou, velká zasedací místnost. Přednáška v rámci 
projektu Univerzita třetího věku. Kontakt: Marta Vrkoslavová, tel.: 317 704 
937, 724 258 024, email: vrkoslavova@mestotynec.cz
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 10. 10. ZAMYKÁNÍ SÁZAVY Zač. 10.30 hod.

Sportovní centrum Bisport Týnec nad Sázavou. Tradiční akce k ukončení vo-
dácké sezóny. Bližší informace na www.bisport.cz. Pořadatel: Bisport spol. s r. o.

So 17. 10. CENA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Zač. 9.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Tradiční postupová taneční soutěž nejlep-
ších tanečních párů ČR ve standardních a latinskoamerických tancích juniorů, 
mládeže a dospělých kategorií B a A. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

Po 19. 10. SENIORSKÉ HRY Zač. 15.00 hod.

Suterén Domu s pečovatelskou službou – klubovna MC Motýlek.
Pořadatel: Tělovýchovná jednota o.s. Týnec nad Sázavou

Pá 23. 10. VÝZNAMNÝ OBČAN Zač. 17.00 hod.

Obřadní síň Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Slavnostní ocenění vý-
znamných občanů města a dobrovolných dárců krve. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou

So 24. 10. DISKOTÉKA 80. – 90. léta Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Přijďte si zařádit na hity 80. - 90. let. 
Pořadatel: Miroslav Němec

24.–25. 10. POSVÍCENÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Prostory okolo Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Pouť, prodejní výstavu 
domácích zvířat, stánkový prodej. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

PŘIPRAVUJEME

Pá 20. 11. HRADIŠŤAN Zač. 19.00

Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert v rámci festivalu PODBLANICKÝ 
HUDEBNÍ PODZIM doprovodí uměleckým přednesem Alfred Strejček. Před-
prodej vstupenek OD ZÁŘÍ v Turistickém informačním centru, Klusáčkova 2, 
Týnec nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.
cz. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Pá 27. 11. QUEENIE Zač. 20.30

Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert revivalové skupiny Queenie. 
Vstupné: 150,- (v předprodeji), 180,- (na místě). Předprodej vstupenek 
OD ZÁŘÍ v Turistickém informačním centru, Klusáčkova 2, Týnec nad Sáza-
vou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz. Pořadatel: 
Miroslav Němec
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Jak proběhly Městské slavnosti Týnecký střep
Městské slavnosti Týnecký střep jsou za námi. 

Odstartoval je v pátek 31. července RockPark. 
A podle skladby návštěvníků bylo vidět, že se 
na něj těšily všechny věkové kategorie. Od mrňat 
předškolního věku až po jejich babičky a dědečky. 
Sem tam se objevili dokonce i psi. A navzdory 
citlivému sluchu si i oni letní noc plnou hudby 
očividně užívali stejně jako my ostatní. Když navíc 
dostali od svých pánů kousek klobásy, rozhodně 
hlasitou muziku neřešili :).
V sobotu 1. srpna se Pěší zóna od rána zapl-

nila desítkami stánků různého zboží. Jak jsme 
slibovali už v pozvánkách na Městské slavnosti, 
opravdu si z bohaté nabídky stánkařů mohl vy-
brat skoro každý. Koupit se daly krásné hrníčky, 
mýdla, perníčky, košíky i dobroty jen tak do pusy. 
A také párky i pivo. Jen vosy dělaly neplechu. 
Ale přežili jsme.
Od nákupů se tedy vzdálíme a podíváme se 

za dětmi. Ty si zařádily v pirátské show, kdy je 
pirát Slipy a také stará medvědice tak vtáhly 

do děje, že se nechtěly ani loučit. Ale byla před 
nimi pohádka, tak se nakonec přemluvit daly. 
A už za chvilku seděly jako myšky při představení 
Divadla Dokola. Vyprávění o žabákovi bylo plné 
humoru a tak dětský smích bylo slyšet široko 
daleko.
V jedenáct hodin zaburácely motory a na celý 

Týnec zavoněl benzín. Všem přítomným chla-
pům a co si budeme povídat, nejen jim, zasvítily 
oči. Na silných strojích přijeli báječní muži. Ne 
s klikou, ale s motorkami starými padesát a více 
let. Velká paráda. Nechyběla ani spanilá jízda 
městem, kde tyto nádherné stroje mohli obdi-
vovat i obyvatelé okolních osad. A pokud někdo 
dává přednost raději zcela novým motorkám, i ty 
byly k vidění. Nablýskané Jawy 250 ze současné 
produkce týnecké fabriky předvedl její ředitel 
pan Hruška.
Na Pěší se pak pokračovalo vystoupením 

kapely Czech It a závěr patřil Týnečance. Ta 
udělala radost všem příznivcům dechovky, kteří 

si až do odpoledne spolu s muzikanty notovali 
známé melodie.
Ale Týnecký střep 2015 rozhodně tímto oka-

mžikem nekončil. Naopak. Na hradě po obědě 
začal bohatý program plný her, pohádek a hudby. 
V rychlém sledu se střídalo divadlo, šermíři i kon-
certy a to až do noci. A stále to  ještě nebylo 
všechno. Starý známý Rock Park to v sobotu 
znovu rozjel a to na rozdíl od pátku, už odpole-
dne. A jak se na tvrdé rockery sluší, spát se šlo 
až hodně pozdě.
Časně naopak vstávali v neděli pracovníci tech-

nických služeb, aby město uklidili. Děkujeme jim 
a děkujeme i Vám všem, kteří jste se poslední čer-
vencový a první srpnový den možná moc nebavili, 
třeba vás hudba i trochu rušila, ale přesto jste to 
s námi vydrželi. A nakonec a moc, děkujeme Vám 
všem, kteří jste se naopak bavili a Týnecký střep 
si užívali. Takže znovu za rok. Městské slavnosti 
2015 jsou za námi. Ať žijí ty příští.

LM
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Netopýří noc na hradě v Týnci 2015
V rámci programu bude připravena: „Přírodovědná stezka pro děti“, 

kde si při plnění různých kvízů a úkolů hravou formou rozšíří své znalosti 
o zvířatech. Za splnění všech úkolů je čeká drobná odměna. Stezku při-
pravuje Ochrana fauny České republiky.

Těšit se můžete též na:
Výklad v gotické věži u kolonie netopýra velkého
Ukázky a krmení handicapovaných netopýrů
Přednáška s promítáním
Stezku pro děti OFČR
Procházka K ŘECE S ULTRAZVUKOVÝMI DETEKTORY

Upozornění
Vlastivědný klub města Týnce nad Sázavou 

a okolí se na základě nového Občanského zá-
koníku přeměnil na Vlastivědný spolek Týnec 
nad Sázavou.

VVS chystá na týnecké posvícení  ve dnech 
24. a 25. října Výstavu Malířů Týnecka.
Proto upozorňujeme s předstihem případné 

zájemce, aby si mohli připravit své práce.

Také chystáme druhé doplněné vydání knihy 
o Týnci a tak vyzýváme spolky, které minule 
„nestihly“ představit svou činnost, aby měly 
dost času si podklady shromáždit.

Ing. Milena Povolná
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Taneční soutěž 
města Týnce nad 
Sázavou 
Nejlepší tanečníci z celé České republiky se 

po roce opět sjedou do Týnce nad Sázavou. V ne-
děli 17. října se představí ve Společenském centru. 
Tradiční soutěž ve standardních a latinsko – ame-
rických tancích ligy juniorů, mládeže a dospělých 
kategorií B a A začíná v 9 hodin. Všichni fanoušci 
tohoto krásného sportu i kulturní zábavy jsou 
srdečně zváni. Půjde o výjimečný zážitek, tak by 
bylo škoda nechat si ho ujít. Nezapomeňte tedy – 
17. října, v 9 hodin.

Univerzita třetího věku zahajuje nový 
semestr 
Senioři,  nebojte  se  studovat  a  přihlaste  se 

do projektu virtuální Univerzity třetího věku. 
Začínáme 5. října ve 14 hodin ve velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Týnec nad Sázavou. 
Přednášeno bude téma barokní architektura v Če-

chách. Výše školného je stejná jako v uplynulých 
letech, tři stokoruny za semestr. Díky studiu zís-
káte nejen mnoho nových znalostí, kterými třeba 
ohromíte svá vnoučata, ale možná i nové přátele 
na celý život. Těšíme se na Vás.
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Například kapela Coda, když vznikla, tak to byli 
skoro všichni původní odchovanci Týnečanky. V té 
době tak vlastně první Týnečanka skončila, to 
bylo kolem roku 1996.

Tím se nabízí otázka, kdy vznikla Týnečanka 
číslo 2?
Pauza trvala zhruba do roku 2003, kdy za mnou 

přišel pan Křivánek, se kterým jsme se znali z mládí, 
kdy jsem hrál v kapele jeho otce. Byl po těžké ne-
moci a v invalidním důchodu se nudil. Založili jsme 
tedy Týnečanku 2 a v roce 2005, v září, jsme měli 
první vystoupení před restaurací U Vrtišků. Od té 
doby se scházíme, zkoušeli jsme, kde se dalo. Nyní 
zkoušíme jednou týdně v Benešově, v hudebce. Je 
to výhodnější, protože hudebníky máme z celého 
Benešovska. Nyní nás je 13, ale někdy i 16, když 
někdo zaskočí, vypomůže za kolegu. Věkový prů-
měr našich kluků, ale i holek je asi 60 let.

Jak vidíte budoucnost vaší kapely a dechové 
hudby vůbec? 

Doufáme, že budeme  fungovat  i nadále. Pan Křivánek nám chybí, 
i na vzdor těžkým zdravotním problémům se snažil kapele věnovat. Bo-
hužel už skoro přes rok jsme se museli obejít bez něj, protože mu to jeho 
zdraví nedovolilo. Takže budeme pokračovat. Viděli jste nás na Městských 
slavnostech, v září vystupujeme společně s Pacholaty v Neveklově, Praze, 
v Týnci na Václavské dechovce. Až do konce roku každý měsíc nás čeká 
několik vystoupení. Posluchači chodí, někdy zabloudí i mladší, ta hudba 
je živá a poctivá. Je to z ní slyšet a dechovka určitě vydrží.

Václavská dechovka
Příznivci dechové hudby se už nyní mohou těšit 

na Václavskou dechovku. Ve společenském centru 
Týnec se uskuteční 27. září od 14 do 18 hodin 
vystoupení kapely Týnečanka. Jejího kapelníka 
Zdeňka Březiny se ptala Lenka Morávková:

Jaké byly začátky Týnečanky, kam až sahá její 
historie? 
Tahle Týnečanka, kterou teď znáte, je vlastně 

Týnečanka číslo 2. Týnečanka číslo 1 byla slo-
žena převážně z dětí nebo velmi mladých lidí 
a vznikla na přelomu 80. a 90. let. Tam byl hlav-
ním tahounem pan Honzík, se kterým jsem úzce 
spolupracoval a sháněli jsme děti z hudebky i bez 
hudebního vzdělání a snažili jsme se je trochu 
hudebně vychovat a přivést k muzice. Poměrně 
dlouho nám to fungovalo celkem úspěšně, do-
konce jsme byli na turné v Holandsku. Tam jsme 
měli velký úspěch a to bylo pro hudebníky hodně 
motivující. 

Jaký jste měli repertoár, co jste hráli: 
Protože nebylo dostatečné množství dechových nástrojů, tak jsme měli 

třeba i varhany, na které hrála dokonce děvčata – sestry Urbanovy, měli 
jsme i elektrickou a basovou kytaru, protože tady nebyl tubista, trumpetista 
ani hornista v tom věku. Nebyli ani hráči na takzvané baskřídlovky, tak 
jsme měli místo toho saxofony. Klarinetistů bylo dost, působil tady pan 
učitel Machač, měl spoustu dobrých žáků a byla mezi nimi i dvě děvčata. 
Byl to takový univerzální smíšený orchestřík a hráli jsme převážně lidovky. 
Děti to bavilo, ale vyrostly a rozešly se do škol, učilišť i do jiných kapel. 
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Chrást nad Sázavou – 
rozloučení s prázdninami 

 Přijďte se bavit, pojďte si hrát. Prázdniny končí, ať žijí ty další:). V Chrástu 
nad Sázavou v sobotu 29. srpna společně oslavíme konec prázdnin i začátek 
těšení na ty další. U toho musíte být :-)

POZVÁNKA

Pozvánka na 51. ročník 
dálkového pochodu 

PŘES ČTYŘI ZÁMKY 

pořádaný KČT Týnec nad Sázavou 
v sobotu 12. září 2015. 

Start od 7:00 hodin v Bisportu. 
Trasy – 7, 15, 25, 35 a 50 km.

Týnecké respektování
V květnu a v červnu proběhl v Týnci (ve školících prostorech Bisportu) 

čtyřdenní seminář Respektovat a být respektován, který byl určen všem, jež 
se podílejí na výchově a vzdělávání dětí. Seminář vedly zkušené lektorky 
Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání, Dobromila Nevolová 
(dětská psycholožka, spoluautorka stejnojmenné knihy) a Soňa Rýdl (pe-
dagožka).

Výchova dětí v současné společnosti je velké téma. Rodiče často řeší jak 
vychovat zdravě sebevědomého jedince, osobnost, která dokáže s citem 
přistupovat k sobě, svému okolí a přitom se dokáže prosadit v partnerském 
životě, ve společnosti na pracovišti. Respektující výchova je cesta, někdy 
dost trnitá a dlouhá, ale stojí za to ji podstoupit, protože demokratická 
společnost nepotřebuje ovce, ale zdravé osobnosti, které slepě nepodléhají 
autoritám a umí si udělat vlastní názor na věci kolem sebe. Aby mohl 
člověk s respektem vychovávat děti, musí se nejprve naučit respektovat 
sebe a svoje potřeby. Tedy, platí zde, časem prověřené pravidlo  – nejprve 
je potřeba si zamést před vlastním prahem či uklidit vlastní zahrádku.

Semináře se zúčastnila skupina rodičů, prarodičů, ale i pedagogů ze 
státních i soukromých školních zařízení z Týnecka i blízkého okolí. Bylo to 
báječné setkání, lidí, kteří cítí, že je potřeba začít dělat věci trochu jinak  – 
s respektem k sobě i ke svému okolí. Už teď se těšíme na následná pracovní 
setkání účastníků. Pevně věřím, že se nám v Týnci podaří zrealizovat další 
setkání na téma respektující výchova. Pro časově vytížené rodiče, nabídneme 
v následujících měsících zkrácenou verzi semináře  – tzv. Respektování 
v kostce, které vás s metodou seznámí během jednoho odpoledne.

S přáním krásného léta, Zuzana Švestková / místní organizátorka kurzů, 
z.svestkova@email.cz
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Letošních prvních sedm měsíců napršelo je-
nom 254 mm a s tak malým množstvím jsme se 
zatím v tomto století nesetkali. Extrémně suchý 
rok 2003 je tím překonán. Když k tomu ještě 
přičteme suchou zimu se 71 mm, tak výsledek je 
povadlá vegetace, mizení pramenů a nízké stavy 
v tocích. Každý si může doplnit, čím ho to zne-
klidňuje. V Sázavě již téměř dva měsíce protéká 2 
až 3 vteřinových kubíků vody. To svědčí o tom, že 
nedostatek dešťové vody není lokální záležitostí 
Týnecka, ale celého povodí Sázavy a vlastně i ce-
lého Česka. Ležíme na hlavním evropském rozvodí 
s horními úseky toků a nemůžeme čerpat vodu, 
která k nám přiteče odjinud. To je trochu nepří-
jemný fakt, geografická předurčenost. Tropických 
dnů máme naproti tomu letos rekordně a ještě 
s největší pravděpodobností přibydou. Kdyby bylo 
sucho a chladno, tak důsledky nejsou tak vážné, 
v horku je nejen větší spotřeba v domácnostech 
a na zahrádkách, ale i běžná vegetace vydýchá 
daleko více vody, kterou ale musí nejdříve získat 
kořeny v půdě.
Boj o přírodní zdroje se ve světě odehrával vždy, 

voda mezi ně patří také. Protože o vodu u nás 
nebyla extrémní nouze, tak jsme se na příklady ze 
světa jako je obydlené okolí pouští v Sev. Africe, 
na Blízkém východě apod. dívali jako na exotic-
kou výstřednost. U nás mimo popsané důsledky 
sucha klesají hladiny podzemní vody, které souvisí 
s hladinou vody v našich studních a které dodávají 
vodu do potoků a řek. Jestliže připustíme, že 

zásoby podzemní vody jsou konečné a že přijde 
několik takto teplých a suchých let za sebou, tak 
máme zaděláno na problém a boj o vodu se může 
i u nás přiostřit. Při naší povaze a zhýčkanosti 
dobou přebytků konzumní společnosti, to může 
být zajímavá lekce. Mnohé lidi totiž ze snu o tom, 
že u nás se nic takového nemůže stát, probudí, 
až když nebude voda do bazénů a z kohoutku 
poteče voda jenom někdy. Je na místě být připra-
ven na horší scénáře a poučit se v místech, kde 
se suchem bojují již dlouho. Středomoří a Sev. 
Afrika již od antiky budovala různá technická 
zařízení, aby si vodu k sídlům buď přivedla z míst 
hojnosti (např. akvadukty z blízkých hor) a nebo 
úpravou krajiny a hospodaření v ní. To je asi také 
pro nás nejschůdnější a hlavním imperativem je 
„ani kapka nazmar“. To znamená snažit se zadr-
žet maximum vody z deště. Buď jako na starých 
hradech v podzemních cisternách jako zásobu pro 
dobu nouze a také bráněním přímého odtoku pryč 
mimo náš dosah. Voda, která by odtekla, se dá 
jednoduše systémem hrázek, mokřadů, rybníků 
a nádrží donutit zasakovat do podzemí. Tam se 
z ní stane voda podzemní, infiltrací pročištěná, 
která se dá potom snadno čerpat ze studní a vrtů.
Abychom nezůstali jenom u teoretizování, tak 

příklad „cisterna“. V Tunisku, v zemi s dlouhou tra-
dicí šetření vodou už z antiky, jsou všechna města 
vybavena cisternami na dešťovou vodu a např. 
u cest v polopouštích na jihu jsou v pravidelných 
rozestupech vybudována tzv. impluvia. Plochy se 
zpevněným povrchem vyspádovaným ke středo-
vému otvoru do podzemní jímky v podobě studny. 

V těchto oblastech ročně naprší kolem 200 mm 
(to je považováno za klimatickou hranici pouště) 
a to v několika krátkých přívalech během zimy. 
Z plochy 100m2 se zachytí pod zemí 20 m3. To 
je množství, které by v tamním klimatu odteklo 
a zanedlouho se odpařilo, ale pod zemí zůstane 
jako zásobárna chladné vody pro pocestné. Tyto 
studny (arabsky bir) jsou totiž veřejně přístupné. 
A co my s tím u nás? Každý majitel domku má 
obdobné příležitosti. Přibližně stometrovou stře-
chu a to je minimum, co naše vilková zástavba 
má mimo další zabetonovaný povrch. Při našich 
srážkách kolem 600 mm to je tedy jenom ze stře-
chy nějakých 60 m3, které se dají během roku 
využít a které jinak skončí buď v potoce či řece 
anebo v čističce. Takovou podzemní jímku má asi 
málokdo, ale stačí menší, stejně se nám během 
roku doplňuje obsah po průběžném čerpání. Od-
hadem je v Týnci plocha tisíce střech 0,1 km2 – to 
by dalo vody na dvacetidenní průtok Sázavy při 
dnešních dvou vteřinových kubících. 
Nechám na vás, jaké propočty (dost dobrá je 

trojčlenka) si se 60 m3 ještě uděláte, stačí si jenom 
např. do rovnice ve slovní úloze dát cenu vody 
do bazénu a na zalévání, množství vody na mytí, 
vaření a cenu např. kaviáru a šampaňského, které 
byste mohli užívat z ušetřených korun. Ale pozor, 
nedělejte tato ekologicko-ekonomická opatření 
všichni, protože naše cena vodného a stočného 
je kalkulována k vyššímu odběru přes váš vodo-
měr. Úprava malého množství pitné vody by se 
nevyplácela dodavateli.

Luděk Šefrna

Prázdniny utíkají jako voda. Letos možná i bez 
vody. Nevím, jak moc jste si vzpomněli na úkol, 
ale budu doufat, že jste alespoň na malou chvíli, 
občas, pomysleli na to, co se v našem městě dá 
zlepšit, co vám tu chybí a co by obohatilo naše 
pobývání na světě.
Ohlasy minulých anket nebyly nulové, ale přece 

jen ne vždy zcela přesvědčivé, co do počtu odpo-
vědí. Nebudeme si stanovovat limity, či závaznost. 
Teď, když jdou Týnecké listy zdarma do každé 

domácnosti, tak se dá říci, že se významně zvýšil 
počet možných účastníků. Ohlas také ovlivňuje to, 
zda si myslíte, že bude mít vaše odpověď nějaký 
smysl a váhu. Mohu slíbit především to, že se 
budete moci seznámit s výsledky a tak si ověřit, 
do jaké míry je shoda vašich návrhů s ostatními. 
V případě výrazné shody ovšem nemusí být 

ještě jisté, že se podaří námět realizovat. Peníze 
je to, co dnes se zdá být tím nejpodstatnějším. 

Přesto si můžeme myslet, že peněz je dost a proto 
je důležité, na co se vynaloží. 
Anketa bude k dispozici i v elektronické podobě 

na webu města, abyste vy, kteří už papír nepouží-
váte ke psaní dopisů, měli možnost se jednoduše 
vyjádřit. Podklady, které anketou získáme, budou 
použity i pro strategický plán města.
Na vaše odpovědi a nápady se těší

Milena Povolná
povolnam@seznam.cz

 

ANKETA
1.  V roce 2030 bych si v Týnci přál/a  .................................................. 

 
 .........................................................................................................

2.  V roce 2020 bych si v Týnci přál/a ................................................... 
 
 .........................................................................................................

Seřaďte následující dle důležitosti pro život města v pořadí od jedné 
do šesti:
  služby
  doprava
  zaměstnání
  volný čas
  kultura
  jiné ……………………………………………

jsem: muž –žena 
věk: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 
v Týnci žiji ……………… let
rod. dům
vlastní byt
nájemní byt
město – místní část

zatrhněte, co se hodí, u věku nejbližší odpovídající číslo 

Protože do každé domácnosti, ev. čísla popisného, jde jeden výtisk 
TL, tak můžete vyplnit i za více členů domácnosti. Vyplněné anketní 
lístky předejte do podatelny MěÚ, nebo na web města do 15. 9. 2015.



Jsme na suchu

Anketa

zde odstřihněte

Z pera zastupitele
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Letecká nehoda u nás? III. 
Reakce čtenářů časopisu Zpravodaj z Kamenice 

a Týneckých listů v roce 2014 byla tak nečekaná 
a velká, že mě donutila napsat ještě třetí díl tohoto 
seriálu o nehodě letadla u Dařbože. Zde bych se 
chtěl věnovat historii samotného pomníku a údaji 
o této letecké nehodě.
Okamžitě 26. 6. 1945 po této letecké nehodě 

bylo nutné pochovat ostatky pilota. Pamětníci se 
zmiňují, že po tak velkém požáru a hlavně po tom, 
co letoun Bell P-39 Airacobra narazil, dle umís-
tění nalezených dílů, kolmo do země,o jeho úplné 
zkáze. U tohoto letounu byl motor za kabinou pi-
lota a tak celá hmota motoru musela projít cestou 
nejmenšího odporu, kabinou. Po pilotovi tak byla 
nalezena část lebky a také se zmiňují o pilotních 
botách a části nohou. Tyto pozůstatky byly pohřbeny 
přímo na místě do mělkého hrobu. Ten byl opat-
řen dřevěným křížem a později jej někdo označil 
plechovou hvězdou. Hrob se musel při rozorávání 
mezí také přestěhovat.
I přesto, že byla nehoda velká a požár intenzivní, 

dochovaly se některé díly. V soukromém držení byly 
dokonce přes deset let i původní odhozená dvířka 
z letounu. Zachovaly se asi části křídla a tento „odpad“ 
bylo nutné uklidit. V té době se to vyřešilo rychle, 
vše se naložilo na vůz a odvezlo na místní skládku 
někam do rokle za obec. Proto se asi některé drobné 
díly letounu mohou nacházet i v úvozové cestě. Jak 
se náklad vezl, tak se drobné úlomky ztrácely.
V roce 1960 se rozhodlo o stavbě pomníku to-

muto padlému pilotovi. Podstavec sestavil pan Jura 
 Janota z Barochova a náhrobní kamen opracoval 

pan Alois Zoula. Za pomníkem byla ještě připev-
něna vrtule z letadla a na ploše byl připevněn ku-
lomet Browning 12,7mm. 

8. května 1960 byl slavnostně odhalen pomník, 
za ním na dvou stožárech naše a Sovětská vlajka, 
zasazeny byly vzrostlé břízy. Slavnostního aktu se 
zúčastnila sovětská delegace a starší žena, o které 
se tvrdilo, že je matkou pilota. Dochoval se snímek 
čestné stráže i se jmény účastníků. Domnívám se, 
že původně nebyla na pomníku deska, tu osadili 
až později.
Tímto místem vedla v dobách JZD cesta spojující 

statek Dařbož se statkem na Barochově a na Kři-
váčku. Oproti dnešní době byla poměrně hojně 
využívána a byl zde čilý ruch. Postupem času se její 
význam vytrácel, až se dostala do dnešní podoby. 
Tak se také mohlo stát, že v 80. letech pomník 
někdo poškodil, vytrhl vrtuli a odcizil kulomet 
z podstavce a nikdo si toho ani nevšiml. Jen díky 
lidem z okolních chat se jeho stav uvedl do dnešní 
podoby, podstavec někdo opravil a za to mu patří 
velké poděkování. 
Při pátrání jsem také narazil na několik osob, 

spojených s tímto místem. Hlavní osobou je pan 
řídící učitel Josef Steininger z Křiváčku. Přišel s my-
šlenkou postavit tento pomník a hlavně se staral 
o pomníky padlých s dětmi, vychovával v nich lásku 
k vlasti a ke svému rodišti. Později se takto s dětmi 
o pomníky starala paní učitelka Vobecká ze školy 
z Kamenice. Také se jezdilo autobusem po pietních 
místech v okolí Kamenice a ty se vždy v květnu 
upravovaly. 

Síň tradic na škole v Kamenici: této události 
byla věnována jedna část expozice v síni tradic. 
Její součástí byl šátek, kalich se zeminou s kostmi 
z místa nehody a text o události. Bohužel, škola se 
při své rekonstrukci stěhovala do zámku a zpět. Při 
stěhování a hlavně také s postupujícím časem se 
již síň v nové škole nezřizovala. Materiály skončily 
v bednách ve skladu nebo v odpadu. 

Vzpomínka pana Šmída z Olešovic. V květnu 
1945 mu bylo pouhých 7 let. Vzpomíná: 26.6.1945 
se ve škole v Kamenici dozvěděl s kamarády, že 
u Dařbože spadlo letadlo. Ze školy okamžitě běželi 
na toto místo. Bylo zde již mnoho zvědavců z Čako-
vic a Babic. Mezi nimi byl i někdo s fotoaparátem. 
Na něj lidé volali, ať raději nefotí. Možná vznikl 
i nějaký snímek? Dětem se naskytl tento obraz  – 
hromada hořících a doutnajících trosek nepodobná 
letadlu (žádná křídla nebo ocas) a v ní se dva lidé 
přehrabovali dlouhými bidly, asi se snažili vyprostit 
pozůstatky pilota? Bylo ještě slyšet výbuchy munice. 
Vzpomíná si na silný zápach. Tuto scénu sledovaly 
děti kolem hodiny.

Díky spolupráci s Městským úřadem v Bene-
šově byl v roce 2014 tento pomník zaevidován 
do Centrální evidence válečných hrobů pod číslem 
CZE2101-39516.

Jak se stala tato nehoda, co se dnes o ní po-
vídá? 

1. Toto je nejčastěji používaný popis události:
Při vojenském cvičení došlo na střelby na letadlo. 

Pilot táhl za sebou cvičný terč a vojáci se spletli, 
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MC Motýlek nová sezóna začíná od 14. září 2015
A máme tu konec léta a s tím plánování co za-

jímavého budeme na podzim s dětmi dělat. Jsme 
velice rádi, že Vám v našem mateřském centru 
můžeme nabídnout vedle známých navštěvova-
ných kroužků i něco nového. Dětský úsměv je pro 
nás základ a proto chceme, aby Vás a hlavně vaše 
děti naše kroužky bavili, vedle hry a potkávání 
nových kamarádů se tu děti také naučí něco no-
vého. Podívejte se s námi, co nás na podzim čeká. 
Letos pro vás otevíráme známé i nové kroužky. 
Vybrat si můžete pro děti od narození do 4 let.

Pravidelné aktivity pro děti
Pohybovky  – tanečky pondělí 9:30 – 11:00
 – tanečky pro děti do 4 let pro radost z pohybu
Hračkování úterý 9:30 – 11:00
 – hernička pro děti do 3 let, podle počasí v herně 
nebo venku
Mimi klub středa 08:30 – 10:00
 – pro nejmenší batolátka a hlavně pro maminky, 
aby si vyměnily zkušenosti
Cvičeníčko středa 10:00 –11:30
 – přijďte si protáhnout svá tělíčka
Atletika středa 15:00 – 17:00
 – pro nejmenší školáky, aby se seznámili s atle-
tikou a protáhli svá tělíčka.
Zpívánky čtvrtek 09:30 – 11:00
 – pro děti od 1 roku, hudba zábavnou formou
Zimní herna čtvrtek 16:30 – 18:00
 – setkávání dětí i maminek v podzimním i zimním
období bez omezení věku

Výtvarné dílny
Září: „VŮNĚ JABLÍČEK“  – budeme si hrát 
s jablíčky, seznámíme se s pohádkou a využi-
jeme jablíček k výtvarným hrátkám.
Říjen: „PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ“  – čeká na Vás 
děti skřítek Podzimníček, který Vás provede lesem 
a bude čarovat s barvičkami.

Listopad: „DRACI A DRÁČCI“  – podíváme se 
spolu z blízka na dračí svět, vyrobíme si spolu 
dráčky.
Prosinec: „VÁNOČNÍ DÍLNIČKA“  – seznámíme 
se s tradicemi Vánoc, přečteme si pohádky, vyro-
bíme si přáníčka a mnoho dalšího.

pokračování na následující straně

Memoriál Marty 
Žampachové

V neděli 26. července 2015 ženy VK Týnec uspo-
řádaly již 11. ročník „Memoriálu Marty Žampa-
chové“, která byla jednou ze zakládajících členek 
volejbalového oddílu žen v Týnci. Za příjemného 
letního počasí jsme si zahrály, zavzpomínaly a zví-
tězily všechny, které jsme se zúčastnily.

Ženy VK Týnec nad Sázavou

a sestřelili letadlo, které táhlo za sebou terč, pilot 
zahynul. 
(Proč by v tomto našem hustě obydleném pro-

storu, necelý měsíc po válce vojáci takto cvičili 
střelbu na letoun?)

2. Při přeletu mělo letadlo závadu a muselo nou-
zově přistát na poli u Dařbože. Tři vojáci začali 
opravovat stroj a poté jej chtěli odzkoušet. Dva 
s ním vzlétli, začali kroužit, ten třetí se bál, že jej 
tam nechají a tak po nich začal střílet tak nešťastně, 
že je sestřelil. 
(Letoun P-39 je jednomístné letadlo, terén v okolí 

nehody by ani v té době nebyl vhodný pro přistání 
a vzlet?) 

3. Do údolí vlétla tři letadla, ve předu dvojplošník 
a za ním dva jeho pronásledovatelé. Ty po něm 
stříleli a posléze se jim jej podařilo sestřelit. Zřítil 
se a okamžitě vzplanul. Dva jeho pronásledovatelé 
ještě nad místem nehody zakroužili a pokropili jí 
dávkou z palubních zbraní, pak odlétli. Později se 
říkalo, že to bylo kvůli tomu, že pilot chtěl uletět 
k Američanům. 
(Dnes víme, že havarovaný letoun byl P-39 Ai-

racobra a to je spodní jednoplošník.) 

4. Vojáci oslavovali konec války a hodně se pilo. 
Napadlo je přivázat za letadlo na delším laně pytel 
a do něj při nízkých průletech nad lesem stříleli. 
Bohužel, se trefili do letounu a ne do terče. Ten 
následně havaroval.

(Podivné, že by z tohoto nerovného pole startoval 
letoun a nehoda se stala již 49 dní po konci války?) 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo rea-
govali na mou výzvu a byli ochotni zavzpomínat 
a zaznamenat tuto dobu. Celkem se mi ozvalo sedm 
lidí a to mne mile překvapilo. Děkuji všem. 
Informace: Pokud kdykoli v budoucnu narazíte 

na jakoukoliv informaci týkající se této události nebo 
tohoto místa budu rád, když si na mě vzpomenete.
Jan Kostrhoun, Pyšely. Tel.: 605 131 168, email: 

Kostrhoun.Ebert@seznam.cz 

Jan Kostrhoun
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Leden: „PUTOVÁNÍ NA SEVERNÍ PÓL“  – budeme tvořit 
s paní zimou a ledovými zvířátky.

 
Nepravidelné aktivity pro děti
Září: Pohádkový les 19.9.2015
Říjen: Oslava 15. výročí MC Motýlek 3.10.2015, Putování 
za světýlky
Listopad: Svatomartinský průvod 11.11.2015, Drakiáda
Prosinec: Mikulášská 7.12.2015, Vánoční besídka, Vánoce 
v lese

Pravidelné aktivity pro dospělé:
Cvičení pro maminky

Nepravidelné aktivity pro dospělé: 
Podzimní bazárek 17.10. v ZŠ Týnec
Aromaterapie II.
Kurz první pomoci pro dospělé
Kurz první pomoci u dětí
Šátkování II.

Více informací najdete na našich stránkách  
www.mcmotylek.cz. 

 
 Kateřina Pikousová, organizační koordinátorka MC Motýlek

dokončení z předchozí strany

Tréninkový tábor oddílu sportovní gymnastiky
Na konci školního roku 2014/2015 a na začá-

tek prázdnin uspořádal oddíl sportovní gymnas-
tiky pro své talenty sportovní tábor v tělocvičně 
II. ZŠ Týnec nad Sázavou. Zúčastnilo se ho 
celkem 12 cvičenek pod vedením tří trenérek 
Součkové R., Novotné K., Mlýnkové M. a pat-
ronát převzala Zídková J. Některá děvčata se 
tábora nemohla zúčastnit,protože byla s rodiči 
na dovolených nebo jinde na táboře. 
V pondělí a úterý chodila děvčata na trénink 

odpoledne a další 3 dny od rána do večera. Děv-
čata se učila nové cvičební prvky, závodila v růz-
ných hrách s posilováním a obratností. Jednu noc 
v tělocvičně i přespala. Moc se jim tábor líbil. 
Děkujeme všem trenérkám, které se o děvčata 

staraly a připravily jim pestrý program na začátek 
prázdnin.

J.Z.
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Týnecké tullení 2015 – 3. ročník
Škola Taekwon-Do Hwa-Rang uspořádala dne 6. 6. 2015 v Týnci nad Sázavou 

soutěž pro děti a juniory v technických sestavách (tull) s názvem „Týnecké 
tullení“. Letošního 3. ročníku se zúčastnilo celkem 79 soutěžících ze 4 oddílů:
ŠKOLA TAEKWON-DO HWA-RANG  32 soutěžících
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GE-BAEK  18 soutěžících
ŠKOLA TAEKWON-DO SILLA  16 soutěžících
ŠKOLA TAEKWON-DO ITF NA-MU  13 soutěžících

Děti a junioři byli rozděleni do 13 kategorií 
podle věku a technického stupně. Soutěžilo se 
v jednotlivých kategoriích formou každý s každým. 
Všichni soutěžící od nás dostali malou pozornost 
a nejúspěšnější taekwondisté si domů odnesli me-
daile a věcné ceny. Nejúspěšnějším oddílem se stal 
domácí HWA-RANG s celkovým počtem 8 zlatých, 
6 stříbrných a 4 bronzových medailí.
Seznam medailí:
ŠKOLA TAEKWON-DO HWA-RANG 
8 zlatých, 6 stříbrných, 4 bronzové

ŠKOLA TAEKWON-DO SILLA  
2 zlaté, 4 stříbrné, 1 bronzová

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GE-BAEK   
2 zlaté, 2 stříbrné, 4 bronzové

ŠKOLA TAEKWON-DO ITF NA-MU 
1 zlatá, 1 stříbrná, 4 bronzové

Díky dostatečnému počtu rozhodčích jsme sou-
těž organizačně zvládli ke spokojenosti všech zú-
častněných ve velmi krátkém čase. Týnecké tullení 
mělo u ostatních vedoucích oddílů, rodičů i dětí 
velmi dobrý ohlas s příslibem účasti na příští sou-
těži v roce 2016. 

pokračování na následující straně

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří se velkou 
měrou podíleli na organizaci. A dále také děkujeme všem, kteří nám po-
mohli finančně a materiálně zabezpečit tuto soutěž.
Velký dík patří v neposlední řadě také městu Týnec nad Sázavou, od kte-

rého jsme na tuto soutěž obdrželi finanční dotaci.

Vážíme si Vaší pomoci a těšíme se na další ročník Týneckého tullení 
2016 :-). 

ME Taekwon-Do ITF 2015 – 
 Andrie, Itálie

Na přelomu dubna a května (27. 4. 2015 – 3. 5. 2015) se v italské Andrii 
konalo Mistrovství Evropy v Taekwon-Do ITF. Na těchto závodech startovaly 
i dvě členky týneckého oddílu HWA-RANG, seniorská závodnice Veronika 
Kokášová (I. dan) a juniorská závodnice Pavla Hvězdová (I. dan). Mist-
rovství Evropy předcházela tři několikadenní nominační soustředění, kde 
se členky našeho oddílu společně s ostatními reprezentanty připravovaly 
v technických sestavách, sportovním boji, speciálních technikách a silovém 
přerážení. Do Andrie česká reprezentace přiletěla 28. 4. 2015, kde se celá 
výprava zaklimatizovala a následovaly lehké tréninky na doladění formy. 
Trenérský tým čekala registrace a porada koučů. Ve čtvrtek 30. 4. 2015 
vypukly ostré boje o první cenné kovy. Soutěžit se začalo v technických 
sestavách, následoval sportovní boj, speciální techniky, silové přerážení 
a sebeobrana. Posledním soutěžním dnem byla neděle 3. 5. 2015. Česká 
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dokončení z předchozí strany

VOLEJBALOVÉ LÉTO 
Volejbalové léto jsme odstartovali turnajem 

dětí v šestkovém volejbale, který jsme pořádali 
v sobotu 23. května 2015 na multifunkčním hřišti 
v areálu ZŠ Týnce nad Sázavou. Nejprve jsme 
se museli vypořádat s odřeknutím čtyř družstev 
z okresního přeboru, pro která byl termín ne-
šťastný. Turnaje se zúčastnily nakonec jen tři týmy, 
kterým jsme uspořádali netradiční dvoukolový 
turnaj, jenž se ukázal jako správná volba. A děti 
si jej řádně užily. 
Zápasy byly velmi vyrovnané, což dokazuje pět 

odehraných tiebreaků z šesti utkání. Jediný kdo 
dokázal zvítězit alespoň jednou ve dvou setech, 
bylo týnecké béčko, které se tak po zásluze mohlo 
radovat z celkového vítězství na turnaji.  Stříbr-
nou příčku s nadšením přijaly hostující hráčky 
z Čerčan a bronzový stupínek obsadilo týnecké 
áčko.  

   
Celkové pořadí: 
1. VK Týnec nad Sázavou „B“, 2. TJ Slavoj 

Čerčany, 3. VK Týnec nad Sázavou „A“ 
            
V sobotu 13. června 2015 jsme na Sokoláku 

odehráli poslední turnaj před rekonstrukcí antu-
kového hřiště. Na devatenáctý ročník Memoriálu 
Miroslava Kaliny ve volejbale mužů dorazily čtyři 
týmy, jež se utkaly systémem každý s každým. 
V zahajovacím utkání udělalo první krůček k cel-
kovému vítězství pražské Kafíčko výhrou nad štoc-
kým A je to. Poté už přišlo naše úspěšné předsta-
vení nad Těptínem. Kafíčko nás ovšem v dalším 
duelu zaskočilo a my si připsali jedinou ztrátu 
na turnaji. V dalším dramatickém zápase si rozdě-
lily body Štoky s Těptínem. A pak už rozhodovaly 
závěrečné zápasy o konečném umístění. Naše vý-
hra 2:0 na týmem A je to, nám vynesla krásnou 

druhou příčku a v posledním utkání stačila těsná 
prohra v tiebreaku s Těptínem pražskému Kafíčku 
k celkovému triumfu na turnaji. 

           
 

Celková tabulka:
1. Kafíčko (Praha)  3  2  1  5:1  7 b
2. VK Týnec nad Sázavou  3  2  1  4:2  6 b
3. Těptín  3  2  1  3:3  4 b
4. A je to! (Štoky)  3  0  3  1:6  1 b 

Poté už začala úřadovat příroda a opět nám 
ukázala, že jsme výměnu povrchu antukového 
hřiště již potřebovali. Rekonstrukce začala hned 
v pondělí 15. června 2015 za významného fi-
nančního příspěvku města Týnce nad Sázavou, 
za který velmi děkujeme. Rekonstrukce je v plném 
proudu a moc se těšíme na finální podobu. Již 
první zkušební provoz nás dost okouzlil a pevně 
věříme, že i naše výkony se budou na novém hřišti 
a v nové sezóně 2015–2016 jen zlepšovat.             

Přípravu na sezónu jsme si zpestřili přípravným 
turnajem v Trhovém Štěpánově, kde jsme měli 
šanci poměřit síly s volejbalisty z Benešova, Vla-
šimi a pražského satelitu Dukla. O výsledky až 
tak nešlo. Uspořádání turnaje byl jeden z dárků 
k povedeným oslavám kulatých narozenin našeho 
smečaře Honzy Kyselky.
Rádi bychom poděkovali městu Týnec nad 

Sázavou za finanční podporu turnaje dětí i Me-
moriálu, díky které jsme mohli volejbalovým na-
dějím i ostříleným volejbalistům zprostředkovat 
zajímavé ceny, jež si za předvedené výkony nejen 
na tomto turnaji, ale i po celý rok určitě zaslouží.  
 Do konce září v závislosti na počasí, můžete 

využít hřiště na plážový volejbal. Přijít si zahrát 
může opravdu každý. Stojí to vážně za to.  Rádi 
Vás uvidíme.
Rozpisy,  výsledky  z  jednotlivých  turnajů 

a  další  informace  z  volejbalového  klubu  na-
leznete  na  nově  připravovaných  stránkách  
www.vktynec.cz 

Za VK Týnec nad Sázavou
Jaromír Kuchta

výprava na tomto mistrovství získala 10 zlatých, 
12 stříbrných, 12 bronzových medailí a mezi 29 
výpravami  skončila  na  vynikajícím  5. místě. 
Na úspěchu české reprezentace se velkým dílem 
podílely nejen Veronika Kokášová, ale i Pavla 
Hvězdová. 
Veronika Kokášová:
1. místo – silové přerážení tým
2. místo – speciální techniky jednotlivců
2. místo – technické sestavy tým
Pavla Hvězdová:
3. místo – technické sestavy tým

Děkujeme našim děvčatům za vynikající vý-
sledky na Mistrovství Evropy 2015, ale především 

za reprezentování týneckého oddílu HWA-RANG. 
Přejeme jim hodně úspěchů do dalších let.
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Jednota bratrská v Týnci nad Sázavou vás zve na akce 
ve společenské místnosti Bisportu:
Klub pro děti a mládež:  „LAJK“  
• KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ 
• KLUBOVNA LAJK: volný program: hry, naučit 
se něco do školy, poslechnout si písničky, být 
spolu.

• DÍLNA TVOŘIVOSTI: místo a čas pro kreati-
vitu, vyrábění šperků, drátkování, šití panáčků, 
malování apod.
Bližší informace v průběhu měsíce září na ZŠ 

v Týnci nad Sázavou  a na: http://www.jbtynec.cz

MANŽELSKÉ VEČERY 
– říjen - listopad 2015 (začátek 5. 9. 2015) 

Každé pondělí od 19.00 do 21.30 Hod. 

Co je kurz Manželské večery?
Večeře: Osm setkání, každé s příjemnou večeří 

pro dva při svíčkách - jako na rande.
Témata: Po večeři následuje velmi praktická 

promluva na jedno z témat kurzu.
Diskuse: V úplném soukromí u malých stolků 

pouze pro dva spolu sami prodiskutujete téma 
večera nad dotazníky z příruček. Skupinová dis-
kuse není součástí kurzu, o svém vztahu s nikým 
dalším nemluvíte.
Pro koho jsou Manželské večery?
PRO KAŽDÉHO bez rozdílu životní filozofie, 

bez ohledu na to, jestli žijete v manželství nebo 
v trvalém partnerství.
Témata jednotlivých večerů
• Vybudovat pevné základy - společně strávený 
čas, milovat druhého jako sebe sama

• Umění komunikace - naslouchání, sdílení vnitř-
ních pocitů

• Řešení konfliktů - přijímejme své odlišnosti, 
nezdravé způsoby zvládání konfliktů, šest kroků 
k řešení konfliktu

• Síla odpuštění - přiznat si zranění, jak odpustit 
i těžké věci, jak začít znova

• Rodiče a rodiče partnera  - vliv naší  rodiny 
v dětství, jak vycházet s rodiči v dospělosti

• Dobrý sex - proč je sex nejlepší v manželství, 
šest rad pro dobré milence

• Láska v akci - pět jazyků lásky v praxi
•  Párty Manželských večerů - v čem spočívá hezké 
manželství?

Cena je 500 Kč/ manželský pár(cena je za příručky 
pro manžele a osm večeří)

Reportáž na TV Nova v magazínu Víkend z 15. 4. 
2014 zde : http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/
vikend/vikend-manzelska-terapie-ktera-ozivi-
-vas-vztah.html

KURZ ALFA 
– říjen - prosinec 2015 (začátek 4. 9. 2015) 

Každou neděli od 19.00 do 21.30 Hod.

Co jsou „Kurzy alfa“?
Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová té-

mata, související s křesťanskou vírou.
Kurz Alfa  je příležitostí pro kohokoliv, aby 

v příjemném prostředí během deseti inspirativ-
ních setkání prozkoumal křesťanskou víru. Není 
to náročné, je to přátelské a zábavné. O Alfu 
je zahraničí velký zájem. Přes 18 milionů lidí 
ve 167 zemích světa, kteří kurzy Alfa absolvovali 
v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo 
vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, 
která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám 
na této objevitelské výpravě připojil(a)..
Jak to probíhá? 
Každý večer má tři části: začínáme v 19 hod. 

teplou večeří, pokračujeme přednáškou na dané 
téma a následuje diskuse, během které je možné 

téma večera dále rozvinout, klást otázky, téma 
kriticky rozebrat, vyjádřit vlastní názor nebo se 
podělit o své zkušenosti. Program večera končí 
v 21.30 hodin.
Pro koho jsou „Kurzy alfa“? Jak pro ty kdo, 

hledají, přemýšlí a ptají se po smyslu života. Tak 
i pro ty, kteří se za křesťany nepovažují, ale chtěli 
by se s křesťanstvím blíže seznámit a chybí jim 
k tomu ucelené informace.

Témata promluv jednotlivých večerů
•    Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)
•    Kdo je to Ježíš?
•    Proč Ježíš zemřel?
•    Jak získat víru?
•    Proč a jak se modlit?
•    Proč a jak číst Bibli?
•    Jak nás Bůh vede?
•    Kdo je to svatý Duch?
•    Co Duch svatý dělá?
•    Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
•    Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
•    Jak odolat zlému?
•    Proč a jak mluvit s druhými o víře?
•    Uzdravuje Bůh i dnes?
•    A co církev?

Závěrečná slavnostní večeře
Účast na kurzu je nezávazná a bezplatná – po-

kud budete chtít, můžete přispět do dobrovolné 
sbírky na náklady s kurzem spojené. Pokud se 
chcete kurzu Alfa zúčastnit, kontaktujte nás co 
nejdříve, abychom Vám mohli rezervovat místo. 
Těšíme se na setkání s Vámi.
  Přihlášky do 30.8. 2015. Přihlášky a bližší 

informace: Stanislav Škvor, tel. 777 762052, nebo 
na email: tynec.jb@seznam.cz
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Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy 
se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě 
i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důleži-
tá, pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program RE-
CYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektiv-
ní systémy EKOLAMP,  ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. 
Program, do kterého se zapojilo již více než 3200 škol po celé 
České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit 
a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká elektro-
zařízení, baterie i jiné druhy odpadu.

Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti 
ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, 
jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata 
v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových infor-
mací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem 
jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše 
od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice a bioodpad. Které 
z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční 
zářivkou? 

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 
2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil na-
učně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku si 
mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si své 
znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv 
má naše chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova 
plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými 
sousedy a při tom všem se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich 
na návštěvu, nudit se nebudete. 

Cílem kolektivního systému 
EKOLAMP je začlenit proble-
matiku zpětného odběru zářivek 
do komplexní mozaiky ekologic-
ké výchovy. Zářivky šetří elektric-
kou energii, ale jelikož obsahují 
rtuť, nesmějí končit v běžném 
směsném odpadu. Sbírají se 
odděleně do speciálních sběr-
ných nádob, které jsou umístěny 

ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na městských úřa-
dech a institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci se daří použít 
více než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami  
dočtete na www.ekolamp.cz.
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   INZERÁTY 
                              do Týneckých listů        POSÍLEJTE NA           radnice   mestotynec.cz

  

@ 
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Nejnovější 
a nejmodernější 
technologie
ve městě 

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

UVTairmax B+ 
30 Mbps
480,- 

za měsíc
Kč

UVTairmax B++ 
40 Mbps
690,- 

za měsíc
Kč

INTERNET

TELEFON

TELEVIZE

Ke každé přípojce 
dostanete dárek!

UVTairmax B
20 Mbps
299,- 

za měsíc
Kč

Cena instalace u všech
tarifů 1440,-

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

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

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

Nabízíme tarify 
pro domácnost:

Sít‘ ÚVT
PŘIPOJUJE

Ceny jsou včetně DPH

TÝNEC NAD

SÁZAVOU

TÝNEC 190X139 ČB.indd   1 5/29/14   12:55 PM
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Jak bude vypadat Týnec za pár let? Je to na nás…
V Týnci nad Sázavou došlo za poslední dva 

roky díky městským i soukromým projektům 
k rozproudění veřejné debaty. Lidé se ptají: „Co 
se chystá v Týnci za změny, co se bude stavět 
nebo rekonstruovat? Mezi nejčastěji skloňované 
projekty patří bezesporu pěší zóna, nové mosty, 
mateřská školka, vize týneckého náměstí, re-
konstrukce fasády Jawy, zpřístupněné sázavské 
břehy, cyklostezka Týnec-Chrást či orientační 
systém.
Vzhledem k tomu, že obyvatele Týnce prostředí 

a vzhled města, ve kterém žijí, opravdu zajímá, 
jednou z priorit radnice a městského architekta se 
tak logicky stala tzv. participace – tedy účast širší 
veřejnosti při řešení městských projektů a kon-
cepcí. Město spolu s městským architektem nyní 
připravuje participační setkání, ke kterému by 
mělo dojít v září. Cílem je získání cenných infor-
mací o tom, jak se občanům v Týnci žije, jak v něm 
tráví volný čas, co ve městě schází, v čem vidí jeho 
pozitiva a negativa. Výsledek bude zaznamenán 

v zápisu a veřejně publikován. Úspěch setkání 
závisí na mnoha faktorech. Zejména na konstruk-
tivní debatě mezi účastníky. Ta bude moderována 
zkušeným odborníkem. Pod hlavičkou Týneckého 
vlnění navíc tato akce získala podporu nevládní 
organizace Nesehnutí. Pokud bude úspěšná, město 
bude usilovat o pravidelnost těchto setkání.
Lidé budou mít možnost vyjádřit se i k současné 

architektuře města. Z realizovaných projektů přís-
nější měřítko snese např. nový železniční most 
či lávka pro cyklisty. Zajímavé realizace najdeme 
i u rodinných domů – např. vykrojený rodinný 
dům v Čakovicích od architekta Viktora Vlacha 
z Under-construction architects. Dochází rovněž 
k renovaci fasád. Za všechny jmenujme sorelové 
sídliště, Jawu, Spořitelnu, obchodní dům, či ob-
jekt společnosti Stasto, na jehož rekonstrukci se 
podílí atelier AI design, známý díky architektce 
Evě Jiřičné. 
Město dále připravuje projekt renovace fasády 

městského úřadu a polikliniky. Jeho financování 

by proběhlo z dotace. Jelikož je budova městského 
úřadu ve špatné kondici, přistoupilo se k její re-
konstrukci a statické stabilizaci. Návrh architektů 
Jana Vaněčka, Tomáše Haroma a Michaely Polív-
kové navrací budově vystavěné v 70. letech v Akci 
Z ztracenou důstojnost. Budova bude opláštěna 
cihelnými pásky, vnitřní dvůr bílou omítkou a dílčí 
plochy omítkou imitující beton. Počítá se i s ob-
novou venkovních ploch, laviček a osvětlení, dále 
s rampou, vnitřním výtahem a rekonstrukcí WC. 
Nového pláště se dočká také budova polikliniky. 
Návrh je koncipován především jako uklidnění 
a zjednodušení složitých a nenavazujících tvarů 
budovy. Hlavním motivem fasády se stane struk-
turální fasáda z fasádních desek.
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Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.,  
přijmou do trvalého pracovního poměru 

provozního elektrikáře.
Požadujeme:  
•   oprávnění k činnosti min. 

v rozsahu §6 Vyhl. 50/1978 
Sb. v platném znění

•  částečné znalost oboru 
slaboproud

•  práce s PC
•  řidičský průkaz skupiny B
•  manuální zručnost
•  dobrý zdravotní stav
•  trestní bezúhonnost

Nástup možný ihned
Bližší informace podá osobně:
Zbyněk Peša – kancelář VaK Týnec s.r.o., tel. 317 704 160, 
Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404,  
257 41 Týnec nad Sázavou

Nabízíme:      
•  Dobré finanční  

ohodnocení

•  Stabilní pracovní místo
•  Příspěvek na stravování
•  5 týdnů dovolené
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