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Vážené čtenářky, milí čtenáři, 
stejně jako Vás, i mě roz-

zlobila nepovedená oprava 
přejezdu na hlavní silnici 
v centru města. Mohu Vás 
ujistit, že se Město s tímto 
stavem nehodlá smířit. Akci 
realizovala Správa železniční 
dopravní cesty. Chceme, aby 

přejezd uvedla minimálně do takového stavu, 
jako byl před opravou. Máme ale i dobré zprávy. 
Ve škole jsme 1. září přivítali 89 prvňáčků  –  to je 
za posledních 25 let největší počet. Investiční akce 
realizované městem a naplánované na letošní rok 
se zdárně dokončují. Těšit se můžeme na koncert 
Hradišťanu v rámci festivalu Podblanický podzim 
a také na týnecké posvícení. O tom všem a mnoho 
dalšího si můžete přečíst dále v Týneckých listech.

Přeji nám všem bezproblémovou dopravu 
z jednoho konce města na druhý a také krásné 
dny plné podzimního slunce, barevných listů 
a pohodové nálady. 

Informace z radnice
• S fotbalovým klubem Fercom se řeší majetkové 

vztahy v areálu sportoviště
• Proběhla setkání s osadními výbory (Krusičany, 

Pecerady, Čakovice)
• Připravuje se setkání starostů mikroregi-

onu Týnecko s hejtmanem středočeského 
kraje Milošem Peterou (21.10.2015). Řešit 
chceme především stav a opravy krajských 
komunikací (hlavně silnice mezi Týncem 
a Chrástem) a financování veřejné dopravy.

• Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzvalo 
zpracovatele projektové dokumentace D3 
k zahájení prací na zaměření území a vyšetření 
inženýrských sítí. Tyto práce budou probíhat 
cca do konce října 2015

• Byla dokončena rekonstrukce ulice Jílovská. 
Město vyměnilo vodovod, Středočeský kraj 
položil  „tichý“ asfaltový koberec. Podařilo se 
zkrátit termín stavby, takže 1. září mohli školáci 
z Chrástu do školy po nové komunikaci (a ne 
po objížďce) 

• Nepodařilo se nám přesvědčit Středočeský kraj 
o nezbytnosti rekonstrukce povrchu silnice mezi 
Týncem a Chrástem. Kraj tuto akci nezařadil 
do investičních priorit… Budeme to zkoušet dál, 
třeba budeme v roce 2016 úspěšnější (na pod-
zim jsou volby do krajského zastupitelstva…).

• S Vlastivědným klubem byla zahájena příprava 
na oslavy 700. výročí od první zmínky o Týnci. 
Vlastivědný klub byl pověřen přípravou 
podkladů, aby v roce 2018 mohlo být vydáno 
aktualizované a doplněné vydání knihy o Týnci.

• Byly dokončeny rekonstrukce chodníků 
Na Hlinkách a Chrást k vyhlídce. Spolu 
s povrchem chodníků bylo řešeno i veřejné 
osvětlení.

• Z fondů Středočeského kraje nám byla přidělena 
dotace na novou zásahovou výzbroj a výstroj 
pro SDH Pecerady (200.000 Kč), nebyly 
schváleny dotace na Obnovu střechy muzea 
a dostavbu dosazovací nádrže II.

Z jednání rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• s firmou VDC kancelářská technika s.r.o. 

na provoz kopírovacích strojů. Firma platí 
veškeré provozní náklady mimo papíru, město 
platí za každou kopii

• s firmou VITA software, s.r.o. dodatek 
ke smlouvě o technické podpoře (Stavební 
úřad). Doplňuje se vazba mezi stavebním úřa-
dem a účtárnou. Technická podpora se zvyšuje 
o 6.000 Kč/rok bez DPH

• s Náboženskou obcí Církve Československé 
husitské byl prodloužen nájem části hradního 
areálu (hradní věže) v Týnci nad Sázavou 
za cenu 25.000 Kč/rok do konce roku 2018

• SYPOS-STAVBY s.r.o. provede akci Bezbariérový 
vstup na Městský úřad v Týnci nad Sázavou. 
Firma byla vybrána po proběhlém výběrovém 
řízení. Cena stavby bez DPH je 2.834.211 Kč. 
Na akci bude čerpána dotace. Součástí stavby 
bude šikmý nájezd do hlavního vchodu budovy 
MěÚ, vestavba vnitřního výtahu a rekonstrukce 
sociálního zařízení na bezbariérové

• LAROS s.r.o. provede akci Týnec nad Sázavou  
–  rekonstrukce zásobního řadu Z1. Firma byla 
vybrána po proběhlém výběrovém řízení. 
Cena stavby bez DPH je 862.457,98 Kč. Jde 
o rekonstrukci vodovodu v lávce na Brodce. 
V době stavby bude provoz na lávce omezen

• s firmou SARAHS associates s.r.o. dodatek 
ke smlouvě, který mění cenu stavby MŠ v přírod-

ním stylu. Cena se snižuje o méněpráce ve výši 
7.718 Kč. Konečná cena díla je 1.031.265 Kč 
bez DPH

• s firmou DIOSTAV s. r. o. dodatek ke smlouvě, 
který mění cenu stavby Čakovice  –  chodník 
podél silnice II/107. Cena se snižuje o méně-
práce ve výši 14.453 Kč. Konečná cena díla je 
2.207.519 Kč bez DPH

Byly přiděleny dotace pro:
• Rytmus Benešov, o.p.s.  –  podpora financování 

poskytovaných služeb  –  10.000 Kč
• Osadní výbor Podělusy  –  akce  „Den pro do-

spěláky“ a  „Drakiáda“  –  5.000 Kč
• Studio 3  –  pronájem sálu (3. 10. a 29. 11.) 

na festival Týnecký divadelní rok  –  6.000 Kč
Rada projednala rozpočtová opatření (drobné 

úpravy rozpočtu)
Byl schválen Pokyn rady města č. 4/2015  –  

ceník reklamy, který mění cenu reklamy v Tý-
neckých listech

Z jednání zastupitelstva 
• V lokalitě Farský kopec je možné řešit vlastnictví 

pozemků u řadových domků. Skončila lhůta 
pro možné restituční nároky. Zastupitelstvo 
schválilo způsob prodeje těchto pozemků

• Byl schválen prodej bytů v domě č.p. 21 
na Brodcích

• Zastupitelstvo udělilo ocenění  „Významný ob-
čan města Týnec nad Sázavou“ panu Jiřímu 
Mlejnskému a MUDr. Jiřímu Paškovi. Zveme 
Vás na slavnostní předání ocenění

• Byl zřízení osadní výbor pro Chrást sídliště. 
Členové jsou: Josef Štilc (předseda), Jaroslav 
Míček, Ivana Vatechová ml., Milan Krejzl a Zde-
něk Čech

Martin Kadrnožka, starosta města
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Výluka vlaků a rekonstrukce železničních přejezdů
Od začátku září probíhá výluka vlaků v úseku Skochovice  –  Jílové u Prahy  –  Týnec nad Sázavou na trati 210 Praha – Čerčany. Uzavřeny 

byly i železniční přejezdy v Chrástu a v Týnci. Ten chrástecký má nový povrch a to tak tichý, že řidič ani nepozná, že přejíždí koleje. Na jaře 
bezpečnost přejezdu zvýší ještě závory se světelnou signalizací. 

Přejezd v Týnci se na rozdíl od toho chrásteckého změn k lepšímu 
rozhodně nedočkal. Akci realizovala Správa železniční a dopravní cesty. 
Sice se podařilo dodržet časový harmonogram, ale skoro se nepodařilo 
dodržet sjízdnost přejezdu. Z proběhlých jednání vyplývá, že chyba vznikla 
pravděpodobně už v projektu, který zřejmě nezohlednil výškové rozdíly 
v napojení přejezdu a komunikace. Vedení města proto po SŽDC důrazně 
žádá okamžité uvedení přejezdu do provozuschopného stavu. Město se 
bude snažit, aby k nápravě opravdu došlo. Závěrem ještě prosba řidičům. 
Jezděte v místě hodně pomalu, jinak vám hrozí minimálně poškození vozu, 
v horším případě i poškození zdraví. Pokud už k nějaké škodě došlo, 
nabízíme vám bezplatnou právní pomoc při sepsání žádosti o náhradu. 
Kontakt: moravkova@mestotynec.cz

lm

Z korespondence SŽDC a radnice Týnce 
nad Sázavou

Dobrý den všem, SŽDC o situaci ví a pracuje na odstranění tohoto pro-
blému.

Do doby, než bude problém stavebně odstraněn, je přejezd osazen do-
pravní značkou omezující rychlost na 30 kilometrů v hodině. V případě, že 
řidiči budou respektovat dopravní značení, k poškození vozidla nemůže dojít. 

Děkuji za pochopení
Marek Illiaš, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

•
Vážený pane, pochopení se u mě v tomto případě rozhodně nedočkáte, 

nasedněte do auta – nejlépe Škoda Octavia, zastavte se na radnici, nased-
neme s tajemníkem a starostou a můžeme se rychlostí 30 km/h překodrcat 
přes ten paskvil, co jste tady vytvořili a už nebudete moci veřejně lhát 
a tvrdit, že k poškození vozidla při rychlosti 30km/h nemůže dojít!

S pozdravem 
Bedřich Pešan, místostarosta 

•
Dobrý den, intenzivně hledáme společné řešení, vedoucí k odstranění 

problému, jehož počátek je pravděpodobně už v samotném projektu a také 
složitých majetkových poměrech přilehlých komunikací. (Například vlečka 
z jedné strany přejezdu je v soukromém majetku, SŽDC tedy zde ze zákona 
nesmí investovat finanční prostředky. Majitel vlečky se finančně odmítnul 
spolupodílet). V současné chvíli jednáme s projektantem stavby o možnosti 
přepracování odvodňovacího žlabu přejezdu a jeho opětovném usazení tak, 
aby se snížily současné problematické výškové rozdíly. Navržený postup 
bychom opravu rádi realizovali do konce října letošního roku.  Vzniklou 
situaci  bude Správa železniční dopravní cesty řešit se zhotovitelem díla. 
SŽDC rovněž vnímá výslednou podobu přejezdu jako nešťastnou a všem 
motoristům, kterým vznikly komplikace, se omlouvá.

S pozdravem
Marek Illiaš, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projekty a dotace
Rekonstrukce mostu v Čakovicích je dokončena. V jejím rámci byla 

postavena nová nosná konstrukce z monolitické železobetonové desky, 
rozměry původního mostního otvoru byly významně zvětšeny a bylo pro-
vedeno opevnění koryta Kamenického potoka pod mostem. Tím se přispělo 
k mnohonásobnému zvětšení průtočnosti vody pod mostem a snad i k za-
bránění velkým povodňovým škodám při zvýšené hladině Kamenického 
potoka. Celkové náklady projektu jsou 766 120 Kč, dotace z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu obecního a krajského majetku 
po živelních pohromách v roce 2013 zaplatila 689 508 Kč. 

V Čakovicích také finišuje stavba chodníku podél silnice II/107 a pře-
chodu pro chodce. Vede od konce zástavby ve směru na Kamenici po stávající 
příjezd k fotbalovému a dětskému hřišti. Chodník je oddělen od vozovky 
zvýšeným obrubníkem, součástí stavby je i odvodnění vozovky a dešťová 
kanalizace na chodníku. Celkové náklady činí 2 792 578 Kč, z dotace se 
uhradilo 1 401 000 Kč. Výstavba posledního úseku chodníku bude pokra-
čovat po vypsání vhodného dotačního titulu. 

•

Reklamace železničního přejezdu v Týnci
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•

•

Zahájena byla rekonstrukce  mostu  přes 
Kamenický potok na komunikaci 33c pod hradem 
Zbořený Kostelec. Bude rozšířen stávající mostní 
otvor a tím zvětšena průtoční kapacita při zvý-
šené vodní hladině. Dále je navrženo i opevnění 
koryta potoka a vyčištění dna v těsné blízkosti 
mostu. Hotovo by mělo být na konci listopadu, 
ale doufejme, že se podaří snad dříve. Obyvatelé 
Zbořeného Kostelce a Ledců se domů dostanou 
po provizorním mostě. Celkové náklady projektů 
jsou 1 214 646 Kč, dotace z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj na obnovu obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 2014 
uhradí 70 % nákladů. 

Kotlíkové dotace pro Středočechy nejspíš 
opět budou. Středočeský kraj v září podal žádost 
o přidělení dotace z Operačního programu Životní 
prostředí ve výši téměř 518 mil. Kč. Fond žádosti 

vyhodnotí do měsíce. Pokud bude rozhodnutí 
kladné, následně Středočeský krajský úřad vyhlásí 

výzvu pro občany k podávání žádostí o příspěvek 
na výměnu kotle. 

Majitelé rodinných domů budou moci získat 
prostřednictvím takzvané kotlíkové dotace až 85  
% z maximální částky 150 tisíc korun na výměnu 
starého kotle na pevná paliva za ekologičtější 
zdroj a na takzvaná mikroenergetická opatření. 
Dotována bude výměna neekologických kotlů 
za nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo je-
jich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový 
kotel. Výše dotace je odstupňovaná podle typu 
nově pořízeného zdroje, na nový uhelný zdroj 
připadá dotace nejmenší, na zdroje využívající 
obnovitelné zdroje (kotle na biomasu a tepelná 
čerpadla) je dotace nejvyšší, a to podle míry 
znečištění ovzduší v místě instalace.

Další aktualizované informace zveřejníme 
na webových stránkách města www.mestotynec.
cz nebo jsou k dispozici přímo na stránkách Stře-
dočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. 
Martina Höhnová lm 

Likvidace odpadních vod 
také není naše silná stránka

Třídění komunálního odpadu nám 
moc nejde 

To je škoda, protože bychom mohli ušetřit. A hned dvakrát. Jednou přírodu 
a podruhé naši peněženku. Týnec nad Sázavou za likvidaci tříděného odpadu platí 
mnohem méně než za likvidaci netříděného. Z dotace Státního fondu životního pro-
středí nyní pořídil nové svozové vozy. I když je skoro celé uhradila dotace, zadarmo 
přesto nebyly. Odevzdat musíme 74t plastu a 55t papíru. Pokud to nedokážeme, 
o dotaci přijdeme. Městská pokladna by pak kvůli naší pohodlnosti byla o hodně 
chudší a výdaje na likvidaci odpadu o hodně vyšší. Chceme to? 

lm

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, provedl 
na území Týnce nad Sázavou a v přilehlých osadách kontrolu 
nakládání s odpadními vodami. Výsledek je alarmující. Bylo zkont-
rolováno 9 nemovitostí. Pouze jeden majitel měl v pořádku doklady, 
kterými prokázal splnění zákonné povinnosti správné likvidace 
odpadních vod. U zbývajících osmi nemovitostí jejich majitelé 
nebyli schopni příslušné doklady o likvidaci, případně povolení 
k provozu domácích čističek odpadních vod, předložit. Dle zjiš-
těných skutečností odpadní vody vypouští do louky, potoka, řeky, 
na zahradu  –  prostě kam se dá. Za to jim hrozí i padesátitisícová 
pokuta, která se může opakovat až do nápravy situace. A nejen 
jim. Benešovský odbor životního prostředí, vzhledem k výsledkům 
proběhlé kontroly, hodlá zkontrolovat každou nemovitost na území 
Týnce nad Sázavou, kde likvidace splašků není řešena připojením 
na městskou kanalizaci. Takže stojí za zamyšlení, zda nám pří-
padná přestupková řízení a vysoké peněžní sankce za pokoutné 
vypouštění jímky stojí. A navíc  –  kolik toho příroda ještě unese? 
Už teď je v ní akutní nedostatek vody. Budeme ji pít s příchutí 
obsahu sousedova septiku? 

lm
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Občanská poradna v Týnci nad Sázavou nabízí svou pomoc 
bezplatně a diskrétně

Univerzita třetího 
věku zahájena

Konzultační středisko Týnec nad Sázavou zahá-
jilo 5. října 2015 nový zimní semestr 2015/2016. 
Studenti si vybrali téma  „Barokní akchitektura 
v Čechách. Počet studujících se zvýšil ze 14 na 22 
a to nás velmi těší. 

Děkujeme za Váš zájem.

Marta Vrkoslavová, kancelář tajemníka,  
tel.: 317 701 937,  

e ‑mail: vrkoslavova@mestotynec.cz 

V počítačové učebně týnecké základní školy se 
ve čtvrtek 8. října sešlo 23 studentů. Více už by 
se ani nevešlo. Účast byla stoprocentní. Základní 
práci s počítačem své odrostlejší žáky, z nichž 
mnozí se však do školy těšili jako malé děti, na-
učí paní učitelka Gabriela Semová. Během slav-

Památný 300 let starý dub se dočkal ošetření
Památný, 300 let starý dub z Týnce nad Sázavou se v pátek 4. září díky 

projektu Zdravé stromy pro zítřek dočkal odborného ošetření. Certifikovaní 
evropští arboristé Tomáš Gut, Petr Vlček a Jan Rosa šetrnou stromolezec-
kou technikou odstranili poškozené větve a zvýšili tak bezpečnost stromu.

Bezmála 30 metrů vysoký dub letní roste na okraji Týnce nad Sázavou 
na levém břehu Bukovanského potoka. Ve 30. letech 20. století byl málem 
z důvodu výstavby místní silnice pokácen. Naštěstí zasáhl zdejší četnický 
strážmistr a projektový záměr se pozměnil. Ukázku ošetření tohoto pa-
mátného stromu si užily i děti z prvního stupně týnecké základní školy. 
Nejprve si na přilehlé louce zazpívaly za doprovodu kytary a pak už na-
pjatě poslouchaly výklad o historii dubu. Následně z bezpečné vzdálenosti 
sledovaly výkon arboristů. Ti se jištěni lanem, v koruně stromu skoro tři 
desítky metrů nad zemí, pohybovali s lehkostí kočkovitých šelem. 

Děti jim nadšeně tleskaly a hlasitě je povzbuzovaly. Projekt ukázkového 
ošetřování stromů pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu a Mendelova univerzita v Brně. Cílem je upozornit 
obce i veřejnost na důležitost včasného a hlavně odborného ošetřování 
stromů. Další informace jsou dostupné na webových stránkách Zdravé 
stromy pro zítřek a Lesy ČR.  lm

Město připravilo také PC kurz pro seniory
nostního zahájení kurzu studentům popřál hodně 
štěstí a ocenil jejich odvahu a touhu po vzdělání 
i místostarosta Bedřich Pešan. Zároveň přislíbil 
seniorům pomoc Města při přípravě a realizaci 
dalších zájmových aktivit dle přání.

Navštívit ji můžete i anonymně každý čtvrtek 
mezi 14. a 16. hodinou ve zdravotním středisku. 
Odborníci Vám poradí v těžkých životních situ-
acích. Může se jednat například o dluhy, náhlé 

onemocnění člena rodiny a péče o něj, vztahové 
problémy a další situace, kdy nevíme, na koho se 
obrátit. V poradně mohou pomoci i s vyplněním 
formulářů, které najdete na Úřadu práce, popř. 

zajisti i odvoz formuláře na ÚP do Benešova. 
Více informací podají sociální pracovnice: Jana 
Chlistovská 733 224 305 nebo Petra Filipová 
733 741 707
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Základní škola má 4 třídy prvňáčků
Základní škola v Týnci 1. září přivítala 566 

dětí, to je o 45 žáků více než loni. Úplně poprvé 
do školních lavic usedlo i 89 prvňáčků. Jde tak 
o historicky nejvyšší počet od roku 1988. Přibyla 
proto nová třída, která vznikla úpravou prostoru 

dílen. Také se otevřela v obou budovách i další 
oddělení družiny. Navíc děti na Benešovské bude 
hřát teplo ze zrekonstruované kotelny. Její oprava 
vyšla na 820 965 korun. 

lm

Zprávy ze školní jídelny
S vedoucí školní jídelny Janou Malinovou si povídala Lenka Morávková:

Školní rok u Vás začal poměrně netradičně  –  hostinou pro děti i jejich 
rodiče. Jak ten první školní den probíhal?

1. září jsme udělali slavnostní oběd i pro rodiče prvňáčků. Ti se tak 
seznámili s jídelnou a mohli si prohlédnout, jak je o jejich děti postaráno. 
Přišli maminky, babičky, tatínkové, dědečkové, bylo úplně plno. Stoly jsme 
proto rozestavili i venku. Přijela nám pomoc také profesionální kuchařka 
Drahuška Bečvárová z firmy Vitana. Dětem i hostům jsme nabídli moučníky 
dle zdravé výživy  –  mrkvové řezy s tvarohem, bulgurem a staročeskou 
posypkou, vídeňský dortík s rybízovou šlehačkou, bezlepkovou piško-
tovou roládu s jahodovou šlehačkou a karamelové řezy se smetanovým 
kuskusem a malinami. Všem tyto moučníky velmi chutnaly a hodně si 
přidávali. Akci budeme opakovat, zaměříme se při ní možná tentokrát 
na studenou kuchyni. 

A na co se mohou malí i velcí strávníci ještě těšit?
I letos hodláme do jídelníčku, stejně jako v předcházejících letech, zařa-

dit tématicky zaměřená jídla. Na posvícení tedy 
bude posvícenská kachýnka, zelí, knedlík i koláče, 
na Vánoce uvaříme kubu, švestkovou omáčku, 
rybí polévku, kapra i bramborový salát. Na naší 
vánočku a teplý čaj při slavnostním rozsvícení 
vánočního stromečku před obchodním domem 
se pak mohou těšit všichni příchozí. 

Závěrem poprosím o pár organizačních informací. 
Cena stravného, čip?

Letos přibylo hodně dětí, na to jsme museli 
zareagovat. Škola má 566 dětí, v jídelně se stravuje 
550 žáků, to je o 60 více než loni. Tomu jsme se 
museli přizpůsobit a upravit prostory tak, abychom 
se vešli. Cena stravného pro tento rok však zůstává 
stejná a také i nabídka výběru dvou jídel. Rodiče 
tuto možnost vítají a dětem objednávají, to co 
mají rády. Mají tak záruku, že se jejich potomek 
opravdu nají a nevyhodí oběd do koše. A otázka 

čipu? Chtěla bych upozornit rodiče nejen prvňáčků  –  pokud si dítě zapo-
mene čip, i tak oběd dostane. Dobrou chuť.

lm
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Děti dostaly nové hřiště 
Hřiště u obchodního domu na začátku září slavnostně převzaly do užívání 

týnecké děti. Symbolické klíče jim předali starosta města Martin Kadrnožka 
a místostarosta Bedřich Pešan. Protože žádná pořádná oslava se většinou 
neobejde bez zpěvu a tance, tancovalo se i na hřišti a v jeho okolí. Děti 
si zařádily s klaunem a kouzelníkem Cicínem a to tak, že se lekl i déšť. 
Nejprve to trošku zkusil a začalo poprchávat. Děti si však zábavu a radost 
zkazit nenechaly, a tak se i déšť dal na ústup a počkal, až budou v bezpečí 
domova, školky i školy. Teprve pak se rozpršelo. 

lm

Fotbalový stadion v Náklí má nově opravenou tribunu 

Osadní výbor Chrást nad Sázavou –  
sídliště zahájil svou činnost. 

Pracuje ve složení: 
Josef Štilc (předseda), Jaroslav Míček, Ivana Vatechová ml., 
Milan Krejzl a Zdeněk Čech. 

Těší se na podněty pro svou činnost. 
Neváhejte tedy jeho členy kontaktovat.

Město na generální opravu přispělo částkou 175 tisíc korun. Samotní 
fotbalisté, ale i rodiče mladých nadějí přispěli svou prací. Při rekonstrukci 
odpracovali až 150 brigádnických hodin. O víkendech čistili, natírali i uklí-
zeli. Za to jim patří veliké poděkování. 

V loňském roce dostalo nový nátěr i zábradlí kolem hřiště a také tribuna. 
Na tom má největší podíl A mužstvo pod vedením trenéra Radka Skály. 
Podařilo se mu sehnat sponzora, který zaplatil barvy. Práci provedli hráči, 
funkcionáři a ostatní členové klubu. Tím se v přepočtu ušetřilo až 80 tisíc 
korun. Moc jim děkuji.

Stanislav Janda
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Hřiště na Farském kopci zahájilo provoz 
Hřiště na Farském kopci už je otevřeno. Jeho 

provoz zahájil 17. září zápas ve vybíjené mezi 
dětmi ze staré a nové školy. Bojovalo se udatně 
a naplno. Kluci i holky se míči vyhýbali mrštně 
jako ještěrky a soupeře opravdu nešetřili. Balón 
létal s razancí dělové koule a to vše za vydat-
ného povzbuzování přihlížejících dětí. Nakonec 
se do hry zapojili i do té doby nehrající spolužáci. 
Tím se trošku ztížila možnost určit, kdo je vlastně 
vítěz. To však v tu chvíli nebylo úplně podstatné, 
protože především zvítězila chuť k pohybu a dět-
ská radost. A to je asi ten nejlepší začátek no-
vodobé historie zrekonstruovaného sportoviště.

Protože je hřiště určeno všem věkovým ka-
tegoriím, zahajovací den pokračoval zápasem 

ve volejbale mezi týmem radnice a týmem uči-
telského sboru. Mohlo by se skoro napsat muž-
stvem  –  za radnici hrálo pět mužů a jedna žena 
a na druhé straně pak  „ženstvem“  –  škola měla 
poměr přesně opačný. Přesto vyhrála. Podle hlasů 
z radnice to bylo hlavně tím, že děti paní učitelky 
a jednoho pana učitele hlasitě povzbuzovaly. Di-
váci se však jednoznačně shodli, že škola by vy-

hrála i bez povzbuzování. Takže cíl hráčů radnice 
je  –  trochu potrénovat, vyrýsovat svaly :) a pak 
ať se škola těší na odvetu!

Závěrem pár čísel. Celková cena za realizaci 
projektu  „Víceúčelové sportoviště na Farském 
kopci“ je 1,7 mil. Kč, získaná dotace pokryla ná-
klady ve výši 1,4 mil. Kč. Ve výběrovém řízení 
na dodavatele hřiště zvítězila s nejnižší nabíd-
kovou cenou firma JM Demicarr s.r.o.

lm

Ze svodky městské policie to nejzajímavější
Strážníci městské policie v Týnci nad Sázavou se 

v uplynulých dnech zaměřili zejména na kontrolu 
nalévání alkoholu mladistvým v restauracích 
v  Týnci  nad  Sázavou.  Kontroly  proběhly 
celkem 8x. Většinou hlídka MP spolupracovala 
s  hlídkou  PČR  Týnec.  Nalévání alkoholu 
mladistvým zjištěno nebylo. Kontroly budou 
probíhat i nadále. 

Další prioritou strážníků bylo zamezit nájezdům 
motorek a čtyřkolek na novou lávku pod Zbořeným 
Kostelcem. 

Strážníci asistovali u dopravních nehod, kde 
ve spolupráci s hlídkou PČR Týnec usměrňovali 
provoz. 

Také byly zjištěny na území Týnce černé 
skládky, které byly následně uklizeny. 

Strážníci zajišťovali i likvidaci uhynulé zvěře 
po srážce s vozidly. 

Ve čtyřech případech řešili stížnosti občanů 
na pálení větví u rodinných domů, kdy kouř 
obtěžoval je i jejich okolí. 

Dále se strážníci MP podíleli na monitoringu 
makového pole u benzinové čerpací stanice Euro 
Oil, kdy ve spolupráci s hlídkou PČR byli zajištěny 
tři osoby, které zde vyráběli psychotropní látky.

V obci Krusičany hlídka naháněla po silnici 
volně pobíhající koně. Následně zjistila majitele, 
který si poté koně lépe zabezpečil. 

V obci Čakovice monitorují strážníci průjezd 
kamionů, zda svou tonáží nepřesahují povolenou 
hmotnost. V jednom případě asistovala hlídka 
u požáru ve starém Týnci. 

Dále strážníci řešili i zatoulané psi. Tři zaběhnutí 
nešťastníci se vyspali v policejním kotci a druhý 
den si dva odvedli majitelé. Jeden pes skončil 
v útulku.

Pravidelně probíhá i kontrola lidí, bydlících 
pod lávkou u Jawy. Ti by se měli během měsíce 
stěhovat do azylového domu v Benešově. 

V září se uskutečnilo měření rychlosti na území 
města, na pokutách se vybralo skoro 50 tisíc 
korun, rychlost překročilo 73 řidičů. 

Strážníci také asistovali u nálezu nevybuchlé 
munice u hájovny Na Hlinkách a na Kněžině. 
Na místo byl přivolán policejní pyrotechnik, který 
munici odvezl k bezpečné likvidaci. 

Větší množství použitých injekčních stříkaček 
bylo nalezeno v březovém porostu za autobusovým 
nádražím. Strážníci místo pečlivě uklidili a nadále 
budou prostor monitorovat. 

Milé setkání proběhlo v mateřské škole 
v Týnci. Strážníci si s dětmi popovídali o své 
práci a předvedli jim i policejní výstroj a výbavu 
policejního vozu. Pravidelná setkání ve školách 
budou pokračovat. 

Tomáš Klenovec
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Stále se nám moc nedaří dodržovat povolenou rychlost. Během týdenního 
měření v Týnci a okolí jsme na pokutách zaplatili skoro 50 tisíc korun. To je 
o deset tisíce více než při minulé akci na jaře. Policisté pokutovali celkem 
73 řidičů. Jednomu smutnému rekordmanu naměřili dokonce o 40 km/h 
více, než je povolená rychlost. Měření probíhalo v týdnu od 14. do 20. září 
v lokalitách Týnec nad Sázavou  –  Pražská, Jílovská, Benešovská, Chrást 
nad Sázavou  –  sídliště a osada, Čakovice, Podělusy. Bude se opakovat, 
takže šanci na nápravu dostaneme :)

 lm

Dobrý den pane starosto,
jako turisti jsme navštívili Vaše město. Stala se nám zde taková malá ne-
příjemnost. Nevěděli jsme si rady, tak jsem jako poslední záchranu volala 
Městskou policii. Jeden ze strážníků ihned všechno zařídil, pomohl a tím 
nám udělal velkou radost (šlo o prolité dětské slzy kvůli zapomenutému 
batohu)  –  to jen v kostce, abych neunavovala celým příběhem. Byl to 
p. Bartůšek. Tímto ho chci moc pochválit, máte u Vás dobrého člověka 
na svém místě. Děkuji moc!!!

Pauzová Petra, Teplice

Přechod u školy Benešovská využívají především 
děti. Ne všichni řidiči to však respektují a dětem 
každodenně ukazují, že na silnici vítězí právo 
silnějšího. To však dětské hlavičky dokáží těžko 
pochopit, zvláště když například na druhé straně 

přechodu mává spolužák, případně okolo běží pes 
nebo kočka a ještě letí motýl. K neštěstí pak už chybí 
jen ten jeden krok, který děti dělí od bezpečného 
chodníku po vběhnutí pod auto. V době začátku 
a konce vyučování u přechodu hlídají městští stráž-

níci. I ti často musejí téměř skákat do silnice, aby 
řidič zastavil a dal dětem přednost. Proto prosíme:  
„Dávejte v tomto místě více pozor na to nejdražší, 
co máme. Většinou stačí tak málo. U přechodu za-
stavit. Děkujeme.“  MP

Ochotnický divadelní festival už po dvanácté v Týnci
Poslední srpnová sobota patřila na týneckém hradě pohádkovému od-

poledni pro děti.
12. ročník Ochotnického divadelního festivalu už tradičně pořádá týnecký 

divadelní spolek Netopýr. Bohatý program nabídl dětem i jejich doprovodu 
spoustu pohádek, kouzelníka, šermířské vystoupení, výtvarnou dílničku 
i divadelní kostymérnu. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet střelbu z luku nebo za-
tloukání hřebíků. Pro všechny malé šikuly byla připravena i sladká odměna. 

V závěru prosba městské policie…

A jedno milé pohlazení…Jak proběhlo měření radarem

Večerní program pro dospělé obstarali Jílovští ochotníci s komedií C. Gol-
doniho Treperendy.

Zaplněné hlediště pod lípou nejen během odpoledne, ale i večer bylo 
odměnou pro pořadatele i účinkující. Jsme rádi, že díky finanční podpoře 
města si ochotníci z Pyšel, Louňovic, Jílového a Prahy nejen zahráli, ale 
po roce se regionální spolky mohly také setkat. Náš dík patří nejen kaste-
lánce Magdaleně Timplové, ale všem, kdo pomáhali se zajištěním festivalu. 

Jarka Raková
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Keltský večer 2015 na hradě v Týnci již po desáté
Keltský večer vznikl jako každoroční slavnostní 

rozloučení se sezónou na hradě. Letos proběhl již 
desátý ročník. Skladba programu byla opět pes-
trá. Vždy vybíráme kapely, které hrají převážně 
irskou, keltskou a bretaňskou hudbu. Hlavně se však 
snažíme, aby si každý u nás našel svůj oblíbený žánr 
a především strávil příjemný podvečer a večer v are-
álu našeho krásného hradu. Z loňských let si u nás 
letos zahrála opět kapela Hakka Muggies, jejímž 
žánrem je celnic rock. Skupina má už u nás svoje fa-
noušky, kteří se na vystoupení moc těšili. Nováčkem 

na naší akci bylo trio Minea. V jejich podání jsme si 
poslechli irskou a balkánskou hudbu. Na housle se 
nám dokonce představila paní doktorka Moravcová. 
Již třetím rokem u nás vystupovala skupina Hekelén 
Tekelén, která nám zahrála skladby z dílny slavné 
britské rockové skupiny Jethro Tull, inspirované 
starou britskou a keltskou lidovou hudbou. V je-
jím čele jsme si opět mohli poslechnout frontmana 
Kena Taylora z Austrálie. Známá zpěvačka irských 
a keltských balad Věra Klásková vystoupila spolu 
se svým synem Ondřejem Pourem.

Program byl převážně hudební, vystoupilo pět 
kapel, ale potěšeni byli i příznivci tance. Irské 
tance předvedla skupina Wild Rose ze Zruče 
nad Sázavou, která vystoupila spolu s mladou 
začínající kapelou Cowentina.

Na travnatém kopci vedle hradu uzavřela 
o půlnoci skupina Sinister letošní Keltský večer 
krásnou Fire show a my se již nyní můžeme těšit 
na příští ročník.

Magdalena Timplová
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ŘÍJEN

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

Městský úřad Týnec nad Sázavou. Slavnostní ocenění významných občanů 
města a dobrovolných dárců krve. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

23.–24. 10.  POSVÍCENÍ V TÝNCI NAD SÁZAVOU

Prostory okolo Městského úřadu. Pouťové atrakce, stánkový prodej

23.–24. 10.  VÝSTAVA MALÍŘI TÝNECKA

Městský úřad v Týnci nad Sázavou. Výstava místních malířů a jejich děl s té-
matikou Týnecka. Pořadatel: Vlastivědný klub města Týnec nad Sázavou

23.–24. 10.  CHOVATELSKÁ VÝSTAVA ZVÍŘECTVA

U Městského úřadu v Týnci nad Sázavou. Prodejní chovatelská výstava drob-
ného zvířectva, tombola. Pořadatel: Český svaz chovatelů Týnec nad Sázavou

24. 10.  DISKOTÉKA 80.–90. LÉTA  Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Přijďte si zařádit na hity 80. - 90. let. Hrají 
DJ Marek Kučera a Ladislav Pála. Vstupné: 50,- Kč. Pořadatel: Miroslav Němec

LISTOPAD

St 11. 11.  SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

Tradiční lampionový průvod od MC Motýlek (Dům s peč. službou v Okružní 
ul.) na zahradu Hotelu Týnec – Společenské centrum, vedený Martinem na bí-
lém koni. Soutěže pro děti, svatomartinské rohlíčky. Bližší informace www.
mcmotylek.cz. Pořadatel: Mateřské centrum MOTÝLEK

Pá 20. 11.  JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN  Zač. 19.00 hod

Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert v rámci festivalu Podblanický 
hudební podzim. Večerem bude provázet Alfred Strejček. Vstupné: 300,-. 
Předprodej vstupenek: Informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, 
tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz
Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 21. 11.  IBIZA NIGHT  Zač. 20.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. House, progressive, trance mixují k tanci 
i poslechu DJ´s M&J  Pořadatel: Miroslav Němec

Pá 27. 11.  QUEENIE  Zač. 20.30 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Koncert úspěšné revivalové skupiny 
Queenie (www.queenie.cz) Vstupné: 150,- (v předprodeji), 180,- (na místě). 
Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum, Klusáčkova 2, Týnec 
nad Sázavou, tel.: 317 729 050, 775 290 032, email: ic@centrumtynec.cz  
Pořadatel: Miroslav Němec

So 28. 11.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  16.00–19.00 hod.

Před obchodním domem Hruška v Týnci nad Sázavou. Tradiční zahájení advent-
ního času rozsvícení vánočního stromu. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

So 28. 11.  ADVENTNÍ TRHY  9.00–19.00 hod.

Na Pěší v Týnci nad Sázavou. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou

Ne 29. 11. I.  ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ  zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vánoční minitržiště, výstava umělců Posázaví. 
Vernisáž výstava 15.00 hod. – hudební doprovodný program: Jindřich Macek. 
17.00 – samostatný loutnový koncert Jindřich Macka. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 29. 11.  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA  zač. 14.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Pohádka pro děti v podání Divadelního 
souboru TYL Čelákovice. Pořadatel: Studio 3 – divadlo, hudba, poezie

PROSINEC

Pá 4.12.  MIKULÁŠ S ČERTY A ANDÍLKY  zač. 17.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Tradiční odpolední a podvečerní akce pro děti 
a jejich rodiče, Mikuláš rozdá nadílku, andělé se snesou z věže hradu a čerti 
maličko pozlobí nezbedníky, rodiče mohou přinášet balíčky na hrad od 15.00 
hod. Pořadatel: Městské muzeum – Město Týnec nad Sázavou

Ne 6. 12.  VÍTÁME ADVENT  zač. 17.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Děti z ochotnického spolku Studio 3 
pod vedením Terezy Kadlecové přivítají písničkami a básničkami přicházející 
adventní čas. Pořadatel: Studio 3 – divadlo, hudba, poezie

Ne 6. 12.  II. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ  zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vánoční minitržiště, výstava umělců Posá-
zaví, představení „Cesta do Betléma“ nebo „Co se dělo o Vánocích“ v podání 
divadla Já to jsem. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 13. 12.  III. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ  zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vánoční minitržiště, výstava malířů Posázaví, 
16.00 – Křišťálové Vánoce – koncert Jana a Hany Marešových – Křišťálové 
mísy. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 20. 12.  IV. ADVENTNÍ NEDĚLE NA HRADĚ  zač. 14.00 hod.

Hrad Týnec – Městské muzeum. Vánoční minitržiště, výstava umělců Posázaví, 
vánoční tvořivé dílny pro děti – keramika, drátování, perníčky, šustí. 17.00 
– Agnatha - tradiční koncert v rotundě hradu Týnec. Pořadatel: Město Týnec 
nad Sázavou – Městské muzeum

Ne 20. 12.  VÁNOČNÍ DECHOVKA  zač. 14.00 hod.

Hotel Týnec – Společenské centrum. Nejen koledy zahraje dechová kapela 
Týnečanka. Pořadatel: Týnečanka o.s.

PŘIPRAVUJEME

So 12.12.  ADVENTNÍ ZÁJEZD –   Odj. 5.30 hod. 
    Advent v Solnohradsku

Program zájezdu: Bad Ischl – lázeňské město, kde se císař František Josef I. 
zasnoubil s Alžbětou Bavorskou, slavnou Sisi, adventní trh St. Wolfgang – sol-
nohradské městečko na břehu stejnojmenného jezera. Dle časových možností 
zastávka na adventním trhu v Linci. Předpokládaný návrat ve 22.00 hod. Cena 
zájezdu: 750 Kč. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou
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Z pera zastupitele
Anketa 
Milí čtenáři Týneckých listů,
děkuji všem, kteří si našli čas a chuť a zúčastnili se 
ANKETY a to jak písemně, tak elektronicky. Původní 
termín sice vypršel, ale rozhodla jsem se dát šanci 
ještě těm, kteří to nestihli nebo vzdali. Vaše lístečky 
můžete až do konce října odevzdávat v podatelně 
MěÚ, případně tam najdete i nové. Pokud nemáte 
cestu na úřad, vyplněné lístky předejte členům Va-
šeho osadního výboru a ti je na úřad doručí. Velkou 

příležitostí bude i Týnecké posvícení. Na výstavě 
Malíři Týnecka v budově Městského úřadu bude 
schránka i lístečky k vyplnění. Oslovím také školy, 
aby mohli žáci říci, co by si v Týnci přáli mít.

Ještě jedno upozornění. Velmi málo odpovědí 
přišlo v elektronické formě. Zde jsem při velkém 
zapojení lidí na sociální sítě očekávala více. Proto 
se pokusím ještě více přiblížit cestu, jak se k do-
tazníku na webových stránkách města dostat. 

Takže: nejprve ve vyhledávači www.mestoty-
nec.cz, (trochu to trvá), pak ve sloupečku vlevo 

proklikněte radnice a v něm Zprávy a v nich nikoli 
Anketa, ale Co bych si v Týnci přál/a 

Potom už jen vyplnit a poslat.
Pro ty soutěživé mohu sdělit, že z dosavadních 

výsledků má D3 stejně odpůrců, jako příznivců. 
Favoritem je možnost koupání  –  řeka i bazén. 
To jistě za zamyšlení stojí. Mám i několik dopisů 
a v nich také velmi podnětné připomínky.

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.

 zde odstřihněte

Týnecké mateřské centrum Motýlek slaví 15 let do svého založení
S jeho zakladatelkou Marcelou Krejčíkovou si 
povídala Lenka Morávková:

Co bylo impulsem k založení centra?
Mateřské centrum bylo založeno v roce 

2000, zakladatelkami jsme byly já, Lucie Kyp-
tová a Jarka Maňásková. Já osobně jsem se 
přistěhovala z Prahy a připadala jsem si tady dost 
izolovaná. Napadla mě tehdy myšlenka místa setkání 
rodičů s dětmi. První kroky vedly na úřad s dotazem, 
zda by se nenašel nějaký prostor pro zřízení centra. 
V domě s pečovatelskou službou se tehdy nabízela 
ne zcela využívaná společenská místnost. Tu mohl 
začít Motýlek využívat. 

Mateřské centrum je založeno, co bylo dál? Jaké 
aktivity jste příchozím rodičům a jejich dětem mohli 
nabídnout? 

Ze začátku byla týdně jedna nebo dvě herničky do-
poledne. S dětmi jsme se snažili o různé aktivity, ať už 
pohybové nebo o hudební - zpívání, flétničky, přidali 
jsme kroužek angličtiny, němčiny, pořádali jsme různé 
akce a výlety i díky tehdejší dobré spolupráci s Kul-
turním a informačním centrem Města Týnec. Každé 
mateřské centrum je specifické tím, kdo do něj při-
chází a kdo z těch potenciálních dobrovolníků může 
něco nabídnout, nějakou aktivitu pro ty ostatní. Zdá 
se, že nejvíce v oblibě je zpívání, cvičení, tvoření apod. 

Jak šel čas, bylo o Vás slyšet čím dál tím víc a bylo 
zřejmé, že mateřské centrum Motýlek v Týnci nad Sá-
zavou se doma ani ve světě neztratí. …

Ano, jak jsme se vyvíjeli, tak jsme navázali i spo-
lupráci s ostatními centry, zúčastnila jsem se 
též setkání center a neziskových organizací 
v Německu, byla jsem i na setkání v Bruselu. 
V roce 2003 jsme iniciovali výstavbu hřiště 
u obchodního domu, na tuto akci jsme pořá-
dali i veřejnou sbírku. Město pak také velmi 

pomohlo s dofinancováním. Hřiště bylo plně využí-
váno 12 let, nyní proběhla jeho kompletní obnova. 
Jsme moc rádi, že právě myšlenka dětského hřiště 
v centru Týnce již pevně zakotvila. V roce 2005 jsme 
také vstoupili do MAS Posázaví, což pro nás byla a je 
možnost dalších užitečných kontaktů pro spolupráci 
v regionu Posázaví ať už s neziskovými organizacemi, 
podnikateli či státní správou.

Co nabízíte lidem dnes? 
I díky grantu z evropské unie Leader+ právě 

za podpory MAS Posázaví se podařilo nastavit jakési 
směřování našeho centra  –  jsou to takové tři pilíře: 
tématické herny  –  sportovně, hudebně i výtvarně za-
měřené. Pak spolupráce s místní ZŠ i MŠ, státní sprá-
vou, místními podnikateli, neziskovými organizacemi 
a v neposlední řadě další vzdělávání dospělých. Tedy 
nabídka různých kurzů, ať už jazykových, pohybových 
nebo vzdělávacích  –  přednášek v oblasti výchovy 
dětí apod. Daří se spolupracovat i se staršími dětmi, 
třeba při realizaci Svatomartinského původu. Letos 
se jedná už o 12. ročník. A musím zmínit i skautský 
oddíl a ochotníky či děti ze ZŠ pod vedením paní 
učitelek. I s nimi spolupracujeme velmi rádi.

Jak řešíte financování provozu centra?
Mateřské centrum je založeno především na práci 

dobrovolníků, ale na svůj provoz obecně potřebuje 
samozřejmě dostatek financí. My se snažíme jednak 
o svépomocné financování  –  formou členských pří-
spěvků, pořádáním kroužků i akcí, tak i o získávání 
různých grantů. Od roku 2005 je naší snahou také 
alespoň částečné ohodnocení pravidelné práce dob-
rovolníků. Ti lidé v centru pracují  pro veřejnost, a to 
i v době, kdy by mohli být se svou rodinou či dělat 
cokoli jiného, proto nám to připadá důležité. 

Závěrem plány do budoucna na minimálně dalších 
15 let? 

Ze začátku do centra chodili většinou lidé, kteří 
se odněkud přistěhovali a nikoho tady neznali. Člo-
věk tam vlastně přišel, že hledá aktivitu a kamarády 
pro své malé děti. Ale v největší izolaci na mateřské 
dovolené jsou vlastně maminky a navíc dovolená je 
opravdu zcela nevhodné slovo pro tuto dobu, protože 
jde o velmi náročné životní období. Takže nejvíce 
patrně pomohlo, pomáhá a věřím, že i nadále bude 
pomáhat především nám, rodičům. Když se nám star-
ším podaří sejít, rádi na to vzpomínáme a věřím, 
že to tak bude i pro současné návštěvníky. Teď při 
příležitosti 15. výročí uvažujeme možná i o nějaké 
retro akci, která by nám ten čas připomněla. A plány 
mateřského centra Motýlek? Ty do jedné výstižné 
věty krásně shrnula má kolegyně Kateřina Pikousová:  
„Cílem je nabízet stále nové aktivity, vhodné pro stále 
se měnící svět“. 

lm
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Mezi námi sousedy…
Krásky moří 

Pan Miroslav Souček z Týnce je pejskař, 
fotograf, znalec díla Jana Morávka, ale hlavně 
a především nadšený lodní modelář. V jeho ko-
níčku ho podporuje celá rodina a dokonce s je-
jím přispěním došlo k uspořádání výstavy Krásky 
moří. Proběhla na přelomu léta v areálu hradního 
muzea a podle nadšených ohlasů v knize návštěv 
se hodně líbila. 

Vaše lodě tedy odpovídají originálu. Znáte i jeho 
historii?

Já si vždycky o každé lodi najdu všechny 
dostupné informace. V Anglii jsme měli asi sedm 
a půl roku dceru, tak jsme jezdili za ní. Anglie je 
námořní velmoc a má i spoustu lodních muzeí. 
My jsme tak měli možnost se na tu Victory do-
stat. To je vlastně vlajková loď kapitána Nelsona, 
který na ní zemřel. Ona je v Portsmouth v suchém 
doku. Celou jsme si jí prošli. To vás prostě vezme 
u srdce. To je něco nádherného. U toho Nelsona 

S Miroslavem Součkem si o lodích povídala 
Lenka Morávková:

Lodě  –  to je vaše celoživotní láska?
Začínal jsem asi v 16 letech s papírovými mo-

dely. Pak jsem se oženil, jednou jsme takhle s mojí 
ženou jeli do Prahy a já tam objevil stavebnici Igra. 
Tenkrát tam měli dvě lodě, které se mi hrozně 
líbily. Tak jsme je koupili s tím, že je postavím. 
Doma jsem to rozbalil a zase sbalil a uložil pod 
postel. Tam byly asi dvacet let. Jednou jsem je 
vyndal a rozhodl se, že to prostě zkusím. Tím to 
vlastně začalo. 

Na výstavě Krásky moří, která proběhla na hradě, 
jsme viděli překrásné, do detailů zpra-
cované modely. Jak si je vybíráte?

Většinou z katalogů. Oblíbené mám 
třeba od italských nebo španělských 
výrobců. Tam je tedy problém s návo-
dem. Sice je asi ve čtyřech jazycích, 
ale čeština mezi nimi není. Takže če-
kám na dceru, až mi to přeloží. Ještě 
si k nim sháním různé detaily, aby 
to opravdu odpovídalo skutečnosti. 
Moje oblíbená loď je Victory. Mám 
malou a půjčenou velkou. Ta je bývalé 
místostarostky, paní Bursové. Jednou 
jsem vešel k ní do kanceláře a tam 
ta loď byla. Byla rozbitá, tak jsem jí 
opravil. Skutečná loď HMS Victory je 
pokrytá měděnými pláty, aby se na ní 
nechytali korýši. Ty plátky jsem si také 
vyrobil, abych to měl jako originál. Je 
jich tisíc. Přijdou na malou Victory.

je třeba zajímavé i to, že on nechtěl být pohřbený 
do moře, ale na pevnině. Zabit byl během bitvy 
u Trafalgaru. HMS Victory se vracela 2 měsíce, 
plula ve vleku, protože byla poškozená a po celou 
dobu vlála Nelsonova vlajka na půl žerdi. Jeho tělo 
bylo uloženo do sudu s brandy, na Gibraltaru byl 
přemístěn do sudu s vínem. Poslední cesta kapi-
tána Nelsona pak po dlouhých obřadech skončila 
v sarkofágu z černého mramoru, na nejčestnějším 
místě, přímo pod dómem katedrály Svatého Pavla. 

Zmínil jste, že nejraději máte Victory. Jaká další 
loď vás chytla u srdíčka?

Určitě Vasa. Ta má smutný osud. Na vodě 
moc dlouho nepobyla. Stavěli ji v 17. století pro 

švédského krále, to měla být nejkrásnější loď. 
Když byla spuštěna na vodu, tak jako první  –  
za odměnu, na ní byli pozváni její stavitelé i s ro-
dinami. V tu chvíli se loď začala naklánět ze strany 
na stranu. Byla totiž těžká, jak byla přezdobená 
zlatými sochami. Tak dno vyplnili kamením. Když 
vyplula na moře, foukl vítr, těžká loď se naklonila, 
do střílen nabrala vodu. A prostě se potopila. 
Nejkrásnější švédská loď. Na vodě byla asi dvě 
hodiny. Švédové ji objevili v 60. letech minu-
lého století, byla zakonzervovaná v písku a hodně 

zachovalá. Dnes je v muzeu ve Stockholmu. Tam 
se chystám.

Tak velký koníček určitě sebere i hodně volného 
času. Co na to říká vaše rodina?

Manželka je do toho stejný blázen jako já. Třeba 
u některých modelů jsou plastové plachty, no tak 
manželka ušije podle nich nové, z látky. Dcera se 
zetěm mi pomáhají s překlady návodů. Shánějí 
mi potřebné věci. Lanoví mám dokonce přímo 
od moře. To jsem si vyprosil u rybářů. Řeknu 
Vám třeba tohle. My když se vracíme z dovolené, 
tak v jednom kufru máme oblečení a ve druhém 
kamení, lana, sítě. Jednou se nám na letišti ten 
kufr ztratil. No to bylo hrozný! Kdyby se ztratil 

ten druhý kufr s oblečením, tak by 
nám to bylo jedno. Ale ty sítě, ka-
meny… Naštěstí se po týdnu kufr 
našel. Radost jsme měli všichni. 

Plány do budoucna?
Teď dodělám tu malou Victory, 

co mám rozdělanou. Pak se chys-
tám na Bounty a možná dojde 
i na muzeum. Na to myslím už 
dlouho. Pak také do Stockholmu 
na tu Vasu musím. Navíc mám další 
celoživotní zálibu. Tou je spisovatel 
Jan Morávek a jeho dílo. Sám jsem 
o něm napsal i knihu. Ta zatím 
čeká na vydání. My s manželkou 
chodíme po cestách, místy, která 
on popisuje ve svých příbězích. 
A cest je před námi ještě dost…

lm
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GRATULACE
Dne 15. 10. 2015 oslaví manželé Matouškovi z Týnce nad Sázavou  

60 let společného života. 
K diamantové svatbě a ke krásným 87. narozeninám pana Jana Ma-

touška, které oslaví 18. 10. 2015, přejeme hodně lásky, zdraví a všechno 
nejlepší do dalších společných let. Dcery Jana a Alena s partnery, vnoučata 
Eva, Luděk, Lucie a Radek s partnery a pravnoučata Adélka, Dorotka, 
Štěpán a Radeček.

Z dopisů čtenářů
PODĚKOVÁNÍ

Dovolte, abych touto cestou, poděkoval 
týneckým popelářům za jejich obětavou práci. 
Dnes jsme si již zvykli, že patří do našeho života, 
když ve stanovený den vyvážejí domovní nádoby 
na odpad, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o den pracovní, či sváteční. U nás v Peceradech 
vyvážejí domovní odpad vždy v pondělí a v tomto 
roce na tento den připadly dva sváteční dny. 

Chtěl bych však obrátit pozornost na další část 
jejich práce, a to, odvoz odpadu z velkokapacit-
ních kontejnerů. Náhodně jsem byl svědkem 
toho, že dne 21. 9. tohoto roku vyváželi odpad 
od kontejnerového stání u Podhájského rybníka. 
Nejprve se musela posádka svozového vozu  „pro-
bojovat“ ke kontejneru, který byl obložen pytli 
s nejrůznějším obsahem, kartonovými krabicemi 
a dalším odpadem. Když toto vyhozené  „hara-
burdí“ zmizelo v útrobách svozového vozu, mohli 
konečně vysypat i vlastní kontejner. Třikrát museli 
kontejner zvednout a stejně se jeho obsah nevysy-
pal. A tak ručně vyndávali a nakládali rozlámané 

křeslo či sedačku a další zbytky již nepotřebného 
nábytku a podlahových krytin. Přesto poctivě vše 
vysypali a navíc uklidili okolo stání kontejnerů 
i drobné odpadky, které na zemi zůstaly.

Takže ještě jednou si dovolím poděkovat  
„našim“ popelářům a zároveň poukázat na to, že 
cca 600 m od těchto kontejnerů se nachází sběrný 
dvůr, kde je možné tento velkokapacitní odpad 
vyložit. Když už někdo váží cestu s takovýmto 
odpadem ke kontejneru, mohl by si ji prodloužit 
až do sběrného dvora.

Současně bych požádal vedení TS v Týnci, zda 
by nebylo možné k Podhájskému rybníku přistavit 
navíc kontejner na papír, protože většinou vše, 
co se „válí“ okolo kontejneru, jsou papírové či 
kartonové krabice.

Tomáš Jirásek
•

Srdečné díky nadšenci, panu Tomáši 
Zazvonilovi a jeho druhům, za uspořádání již 
19. ročníku  „Memoriálu Jaroslava Štíchy“ 8. 
srpna 2015 v Peceradech. Ten, kdo dělá  „něco 
pro lidi“, obětuje této práci celý svůj volný čas, 
aniž by se mu dostalo vděku a odměny. Proč se 

Zamyšlení nad fotografiemi
Dne 8. září autor (JV) uveřejnil na týneckých stránkách facebooku dvě 

fotografie, mezi jejichž vznikem uplynulo 80. let. Jde o fotografie nábřežní 
cesty okolo Sázavy, a to od Brodců směrem k Týnci. A viditelné rozdíly 
mne donutily k tomuto zamyšlení.

Na starší fotografii je krásně vidět, že stromoví na pravé části fotografie 
je prosto různých náletových porostů a tvoří pěknou kulisu pro cestu podle 
vody. A pravá část zachycuje čistý břeh, umožňující velmi pěkné pohledy 
na řeku a starý most.

Protože druhá fotografie je z roku 2014, dovolil jsem si zachytit aktuální 
stav v roce 2015. V podstatě je jejich obsah stejný, pouze ta letošní zachycuje 
nově vybudovanou asfaltovou cestu, po které je radost jít pěšky nebo se 
projet na kole. Ale okolí cesty je zanedbané, kopřivy a další traviny dosahují 
minimálně po kolena a jen tam, kde mají svá stanoviště rybáři, je tráva 
vysekána či jen ušlapána. Rovněž tak náletové stromy (převážně akáty) 
sice brání slunci a v létě vytváří příjemný chládek, ale na druhou stranu 
brání pohledům na Sázavu. A vysázené stromky, to jsou svým způsobem 
chudinky, živořící ve většině případu těsně u nových obrubníků. Rovněž 
se mi zdá, že pouze dvě lavičky po celé délce cesty je asi málo.

Stačí se však podívat přes řeku a je vidět, že tam je údržbě trávníku až 
k řečišti, věnována patřičná pozornost. Věřím, že stejná péče bude v bu-

doucnu věnována i této, levobřežní části řeky, protože je to vizitka města 
směrovaná ke všem turistům i ostatním uživatelům této komunikace.
    Tomáš Jirásek

o tom zmiňuji? Uvědomuje si vůbec přihlášené 
mužstvo, které se na poslední chvíli nedostaví, 
že silně naruší celý program?

Neustále kolem sebe slyšíme, že mládež ztrácí 
úctu k práci druhých  –  v tomto případě k obětavé 
práci p. Tomáše Zazvonila a jeho druhů! Vymlou-
vat se na horko je hanba! Pořadatelé zajistili úplně 
všechno: stín, sprchy, občerstvení atd., aby věrným 
účastníkům nic nechybělo. 

Při závěrečném odměňování mužstev jsme 
širokou veřejnost pozvali na 20. ročník Memoriálu 
(rok 2016). Vždyť mezi mladými sportovci je tak 
dobře!

Marie Štíchová
•

Dne 5. června 2015 na vlastní žádost ukončila 
činnost v osadním výboru paní Galina Žďárská. 
Osadní výbor Pecerady jí upřímně děkuje 
za činnost. Do dalšího života přejeme mnoho 
zdraví a osobních úspěchů.

Také bychom rádi poděkovali za dobře 
odvedenou práci pracovníkům Technických služeb 
Týnec při výstavbě čekárny ČSAD. 
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Na Šumavě se „Spolkem zdravotně postižených“
Letošní rekondiční pobyt členů SZP se 

uskutečnil od 30.8. do 5.9. na Šumavě v hotelu 
Zadov. Protože byl velký zájem celkem 87 účast-
níků, byly vypraveny dva autobusy. 

Každý den začínal rozcvičkou pod vedením 
Jany Volákové a hojného počtu cvičenců. Dopo-
ledne byl volný program a každý se přizpůsobil 
dle svých možností. Ti zdatnější se vydali na delší 
túry, jiní jen do blízkého okolí, nebo si sedli na te-
rasu hotelu, odkud byl krásný výhled do kraje. 
Odpoledne se pak vyjíždělo společně autobusy, 

např. na Kvildu, Jezerní slatě, do Kašperských 
Hor, Sušice a celodenní výlet do Německa (Wald-
kirchenu). Ve středu nám sice počasí nepřálo, ale 
i tak se dost z nás vydalo na túru podél Vydry 
z Antýglu na Čeřikovu pilu (7 km). Večer pak 
ve společenské místnosti hotelu hrála hudba 
a i zde přítomní dokázali, že se umí pobavit. 

V pátek jsme jeli na celý den do Vimperka, kde 
byla prohlídka pivovaru a ve druhé části jsme 
navštívili  „Sklářskou huť“, kde nám majitel ukázal 
celý postup výroby. Večer jsme se naposledy sešli 

ve společenské místnosti a zazpívali si při kytaře. 
Náš pobyt se tak přiblížil ke konci.

V sobotu po snídani se naložily kufry, udělala se 
společná fota a všichni spokojeně odjížděli domů.

Závěrem chci poděkovat hlavně Jarce 
Zdražilové, která měla vše pečlivě připravené 
a Olze Vrané, která se starala o účastníky druhého 
autobusu. Lze si jen přát, aby se příští pobyt opět 
vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných.

Za výbor Spolku zdravotně postižených J. Kafková
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51. ročník DP Přes čtyři zámky 
Za mlhavého sobotního rána 12. září 2015 začala druhá padesátka pod-

zimního pochodu  „ Přes čtyři zámky“. Ano, v tuto sobotu ráno se vydalo 
99 účastníků na 51. ročník DP  „Přes čtyři zámky“. Někteří pamětníci 
pamatují původní trasu, která vedla z Týnce nad Sázavou přes Konopiště 

a Jemniště do Českého Štemberka, kde byl cíl. S narůstajícím počtem 
pochodníků a s ohledem na zpáteční cestu z Českého Štemberka je start 
i cíl v Týnci nad Sázavou. Zvolilo se i více tras (nyní je 5 tras v délkách 
okolo 7 km, 15 km, 25 km a 50 km), aby si mohl každý vybrat podle svých 
možností. Z mlhy kolem deváté hodiny vykouklo sluníčko, které provázelo 
všechny účastníky do pozdních odpoledních hodin, kdy se vracejí ti, co 
zvolili nejdelší trasu 50 km. 

Členka KČT

Turnaj smíšených družstev v plážovém volejbalu
Jako každý rok, tak i letos jsme koncem srpna 

uspořádali na našem hřišti turnaj smíšených dvojic 
v plážovém volejbalu. Dvojice hrály každá s kaž-
dou na dva vítězné sety.

Akce se velmi zdařila, přálo i počasí a již se 
těšíme na turnaj v roce 2016. 

VK Týnec nad Sázavou

POSVÍCENÍ
24. října a 25. října 

V Týnci nad Sázavou  
u městského úřadu

Koláče, klobásky, pivo,  
cukrová vata

Pouťové atrakce, setkání s přáteli
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Rybáři
Jak bývá zvykem i letos jsme uspořádali rybářský tábor pro děti naší 

místní rybářské organizace. Tábora se zúčastnilo 28 dětí ve věku 7  – 14 let. 
Naším hlavním úkolem bylo děti naučit vše, co se týká rybaření, poznání 
ryb, živočichů a rostlin kolem vody a chování v přírodě.

Nejdůležitější bylo poznání ryb a vodních organismů, se kterými se lze 
potkat na našich řekách. K tomu jsme použili odbornou literaturu a také 
se nám podařilo pár ryb pro názornou ukázku nachytat, například kapra 
obecného, štiku obecnou, bolena dravého, cejna velkého, ostroretku stě-
hovavou, hrouzka obecného, atd. Dalším úkolem bylo děti naučit a dát jim 
možnost vyzkoušet si rybolovné techniky, se kterými se mohou na našich 
vodách setkat. Jde třeba o lov na položenou, plavanou, přívlač a nakonec 
muškaření. Na páteční den jsme pro děti přichystali rybářské závody, které 
se skládaly z teorie (rozpoznávání ryb, rybářský řád) a také z chytání ryb. 
Nejlepším účastníkem se stal Filip Duda, který uhodl všechny otázky teorie 
a nachytal nejvíc ryb a to v celkové délce 326 cm. Vítěze jsme po večeři 
vyhlásili a všichni účastníci obdrželi nějakou hodnotnou cenu.

Celým týdnem nás provázela celotáborová hra, která byla zaměřena 
na rybařinu. Každý den musely teamy splnit jeden z úkolů. Tento týden 
strávený s dětmi na řece Sázavě pokládám za velmi úspěšný. Děti se naučili 

vše, co se týká rybaření a také chování v přírodě a k přírodě a v neposlední 
řadě i rybářský řád.

Přemysl Černušák
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Že to v Týnci nad Sázavou žije sportem, to teď 
ví už skoro každý. I v letošním roce, tentokrát již 
popáté, se týnečtí cvičitelé společně s ostatními 
partnery pokusili rozhýbat nejen obyvatele tohoto 
malého města v dolním Posázaví, ale i blízkého 
okolí. Den pohybu a zdraví, pořádaný v rámci 
kampaně České unie sportu Sportuj s námi, se stal 
tradičním zastavením při podzimních aktivitách. 
I letos bylo na co se koukat a co si vyzkoušet. 

Týden před svatým Václavem všichni organi-
zátoři upínali své zraky k nebi a přáli si teplé 
a příjemné počasí. Nakonec byly jejich prosby 
vyslyšeny a v pondělí 28. 9. 2015 se sluníčko 
usmálo na tenisové a volejbalové kurty u mostu 
a na areál II. ZŠ v Týnci nad Sázavou, kde se tato 
tradiční akce po loňském úspěchu opět konala. 
Lokace ZŠ nabízí nejen snadný přístup pro 
veřejnost, ale také důležité zázemí pro akci tohoto 
formátu – travnaté plochy na outdoorové sporty 
a vystoupení, betonové hřiště, multifunkční hři-
ště, 2 tělocvičny a dostatek zákoutí a přirozených 
prostředí pro jednotlivá stanoviště. 

A co si letos organizátoři pro návštěvníky akce 
připravili? Spoustu sportovních stanovišť, improvi-
zované podium, orientační závod po areálu a nově 
také občerstvovací stánek. K vyzkoušení byly tra-
diční sporty jako fotbal, softball, badminton nebo 
stolní tenis a to díky instruktorům odboru sportu 
pro všechny při TJ o.s. Týnec nad Sázavou, TJ 
JAWA Pecerady a TJ Zbořený Kostelec. Účastnici 
si také mohli zkusit  sporty netradiční a veřejnosti 
méně známé, jako například woodball, mölkky, 
boccia-petanque nebo kroket. Velcí i malí neodo-
lali střelbě ze vzduchovky a díky skautům z oddílu 
TYSAN i lukostřelbě. Místní skauti se této akce 
účastní každoročně a i letos si pro příznivce sportu 
připravili kromě zmíněné lukostřelby také slac-
kline a hamaky. Dalšími partnery byli také místní 

rybáři, kteří přinesli pruty a vyzkoušeli účast-
níky z nahazování a znalosti našich ryb. Týnecká 
škola Taekwon-do Hwa-Rang, kromě vystoupení 
a ukázky bojových technik na podiu, učila zájemce 
pořádně si kopnout do lap a základy sebeobrany. 
A ti, co si chtěli jen zařádit, měli spoustu mož-
ností v rámci „cirkusu“, který nabídl různorodé 
pomůcky používané především oddíly místního 
odboru SPV, jako například balanční čočky, pedala, 
dvojlyže, padák nebo aerobary. Tradičním stanovi-
štěm byla také vibrační plošina BD studia v Týnci, 
která naklepala a posílila svaly malým i velkým 
zvědavcům. Odbor SPV představil i novinku v po-
době posilovací pomůcky TRX. Inovací letošního 
roku byla zdravotní část programu – zdravotní 
pohybové meditace a možnost konzultace bo-
lestivých svalů a kloubů s fyzioterapeutem, což 
se těšilo velkému zájmu příchozích. Většinu dětí 
také velmi potěšila jízda na ponících nebo bludiště 
od hasičů SDH Týnec nad Sázavou.

Kromě jednotlivých stanovišť největší pozornost 
tradičně upoutávalo improvizované podium, 
kde se na travnaté ploše mezi školními pavi-
lony představilo celkem 7 oddílů a jednotlivců 
s úctyhodným počtem 11 vystoupení – a to ve 2 
blocích. K vidění byla netradiční vystoupení tý-
neckých gymnastek, pódiové skladby netvořických 
gymnastek a tanečnic nebo malé roztomilé Či-
perky, které rozhýbaly nejen přihlížející děti, ale 
také některé maminky a tatínky. Škola Hwa-
-Rang nabídla ukázky bojových technik a cviči-
telky z Týnce i Bystřice ukázaly divákům cvičení 
s gymbally nebo tae-bo. Závěr vždy patřil ukázce 
parkouru a freerun. 

A nějaká čísla? Celkem tedy 24 sportovních 
stanovišť, 17 stanovišť v rámci orientačního 
závodu pro děti, na kurtech volejbalový turnaj 
pro cca 20 dětí a zdarma využití 2 tenisových 

kurtů, vč. vybavení. Dohromady 530 návštěvníků 
a 60 organizátorů z řad dobrovolných trenérů 
a cvičitelů a nesčetné upocené úsměvy. 

Největší dík patří trenérům, cvičitelům 
a všem, kdo se fyzicky podíleli na přípravě této 
akce, protože najít tolik ochotných lidí, kteří se 
dobrovolně přijdou postarat o příchozí pouze 
za malou svačinu, to není úplná samozřejmost. 
Děkujeme také partnerům, kteří se podíleli 
především finančně, a to konkrétně Středočeské 
krajské asociaci Sportu pro všechny, České unii 
sportu, Všeobecné zdravotní pojišťovně a Měst-
skému úřadu v Týnci nad Sázavou. Děkujeme 
a vážíme si finančních příspěvků. Jediný malý 
mráček na tomto dni plném sportu a pohybu 
byl, že jsme marně čekali na zástupce partnerů 
a na jejich osobní podporu. Akce měla celkově 
velký úspěch a doufáme, že i příští rok pokoříme 
rekord v návštěvnosti.

A co si přát do příště? Hodně účastníků, sportu, 
sluníčka a úsměvů. 

Mgr. Martina Mlýnková 

UZÁVĚRKA
Uzávěrka příspěvků  

do příštího čísla  
Týneckých listů je 

v pátek 27. listopadu 2015. 

Tento termín je závazný.

Týnec nad Sázavou v pohybu

Ředitelka Základní školy Krhanice 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí školní jídelny 

Základní školy Krhanice.

Předpoklady přijetí: státní občanství České republiky; věk nad 18 let; způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost; znalost jednacího ja-
zyka; vzdělání úplné střední nebo vysokoškolské (hotelová škola, společné stravování  –  výhodou); 3 roky praxe na hospodářské či ekonomické 

pozici ve školní jídelně výhodou; praxe ve školním provozu nebo řídící pozici výhodou; znalost předpisů týkajících se školních jídelen a stra-
vování; znalost problematiky účetnictví, ekonomie a provozu jídelny; znalost práce na PC; organizační předpoklady; ochota dále se vzdělávat; 

schopnosti jednat s lidmi

Přihlášku pro první kolo výběrového řízení zašlete e –mailem nejpozději do 30. 10. 2015, 12:00 hod. na adresu školy 
(skola@zskrhanice.cz). Do předmětu e –mailu uveďte: Výběrové řízení  –  vedoucí školní jídelny. 

Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu uchazeče; 
platnou e –mailovou adresu; strukturovaný životopis včetně životopisu profesního.

Nabízíme: platové zařazení v tarifní třídě 7 (dle zák. č. 564/2006 Sb., v platném znění); příjemné pracovní prostředí

O postupu do druhého kola a jeho průběhu budou vybraní uchazeči informováni emailem. 
Více informací na webu Základní školy Krhanice: www.zskrhanice.cz.

Škola si vyhrazuje právo žádného z uchazečů nevybrat nebo výběrové řízení zrušit.
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Úlovek ze Sázavy
Rybáři Honzovi Řehákovi se v srpnu podařilo za asistence dcerky 

Markéty, ulovit v řece Sázavě sumce, který měřil 186 cm a vážil 49 kg.
Mirek Šťastný
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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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Už jste to slyšeli? Nová prodejna:  ZDRAVÁ  VÝŽIVA, 
Týnec  nad Sázavou,  Družstevní 557 (u pošty) 

•	 Nabízíme: - Byliny (jednodruhové, směsi) sypané, sáčkové
•	 Čaje i nečaje
•	 Celozrnné a bezlepkové pečivo
•	 Zdravá a racionální strava (výrobky BIO i nebio, bezlepkové produkty, 

chladírenské zboží, kombucha, suché plody, koření, potravinářské oleje)
•	 Ekologické prací a mycí prostředky
•	 a mnoho dalších produktů…

   Otevřeno: PO-PÁ:  10-18, SO: 8-12h                 Tel: 775 907 432

       MAGNOLIE 
                                                          

 

zahrada-řezivo

Jílovská 185, Týnec nad Sázavou

Nabízíme půjčení vertikutátoru pro Váš krásný trávník 

Dále u nás v prodeji zemina, hnojiva, postřiky, zahradní keramika, 
zahradnické potřeby a stavební řezivo

Info na tel.   731 463 062                     777 291 802

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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